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O INNOVANCE® Heparina é um ensaio preciso, eficiente e
seguro para a determinação quantitativa da atividade de
heparina não fracionada (HNF) e heparina de baixo peso
molecular (HBPM) no plasma humano citratado. Você
realizarará menos etapas para gerar resultados precisos
por meio do ensaio cromogênico automatizado  com
reagentes líquidos. Eles são fáceis de usar e têm uma
única curva de calibração para HFN e HBPM.

Com o ensaio INNOVANCE® Heparina, os laboratórios
podem desfrutar de benefícios operacionais e econômicos
significativos com um ensaio preciso e confiável que
minimiza a interação do operador e torna os testes de
heparina mais rotineiros.

Pronto para Uso
Alguns ensaios com reagentes liofilizados requerem
reconstituição e  outros com reagentes líquidos podem
indicar a necessidade de permanecer em repouso por até
30 minutos antes do teste. O INNOVANCE® Heparina
contém reagente líquido pronto para uso e não requer
preparação manual ou tempo de espera antes do uso.
Com um processo de manuseio simplificado, é fácil integrar
esse ensaio ao fluxo da rotina  diária do seu laboratório,
tornando teste de heparina disponível 24/7.

Interpretação simples e segura dos resultados
Alguns kits necessitam o uso de calibradores e curvas de
calibração específicas para cada tipo de heparina a NF ou
BPM. O ensaio INNOVANCE® Heparina apresenta calibrador
universal e curva de calibração única para os dois tipos de
heparina, simplificando a interpretação do resultado

Ensaio que fornece precisão, eficiência e  
segurança para ambas formas de heparina 
sem comprometer

Estudo de PrecisãoSample

Média 
(IU/mL)

Repetibilidade 
(SD/CV)

Precisão

ão intra 

teste (SD/CV)

BPM Plasma Pool 1 0.16 SD = 0.010 SD = 0.012 

HBPM Plasma Pool 1 0.17 SD = 0.009 SD = 0.013 

NF Control 1 0.30 SD = 0.008 SD = 0.010 

BPM Control 1 0.46 SD = 0.023 SD = 0.026 

NF Control 2                       0.63 CV = 1.30            CV = 1.64 

HBPM Plasma Pool 2  0.66 CV = 1.50 CV = 1.95 

BPM Control 2 1.01 CV = 1.13 CV = 1.63 

HBPM Plasma Pool 3 1.07 CV = 1.14 CV = 1.59 

HBPM Plasma Pool 4 1.31 CV = 1.03 CV = 1.21 

HNF Plasma Pool 2 1.40 CV = 0.72 CV = 1.05

Estudo de precisão do ensaio INNOVANCE® Heparina no BCS 
XP System (n = 80).

SD: Desvio Padrão em UI/mL
CV: Coeficiente de variação em %

 

 

 

 

 

e elimina risco de avaliação em curva inadequada. Com a
única curva , os operadores de laboratório não
dispenderão de mais tempo valioso verificando o tipo 
de heparina com a qual cada paciente está sendo 
tratado. O calibrador universal é rastreável aos 
padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS) para 
HBPM e HNF, atribuindo tranquilidade ao laboratório 
para interpretar com confiança e precisão os resultados 
da heparina.

Resultados altamente precisos e 
confiáveis
INNOVANCE® Heparina possui recursos que ajudam a 
fornecer os mesmos resultados de alta qualidade  que 
os da linha INNOVANCE:

• Controles dedicados de dois níveis, rastreáveis  às 
normas OMS para  heparinas NF e BPM;

• Intervalo de ensaio amplo e consistente: 0,10 a 
1,50 UI/mL para ambos os tipos de heparina;

• Curva de calibração única  com cinco níveis para maior
exatidão e precisão;

• Projeto robusto de ensaio que reduz a suscetibilidade e
interferências;

• Alta consistência lote a lote que ajuda a garantir 
precisão  dos resultados do paciente a cada análise.
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Uso eficiente do material e recursos
Os reagentes líquidos e o calibrador universal que 
compreendem o ensaio INNOVANCE® Heparina ajudam a 
reduzir  o manuseio e o material e complexidade dos 
pedidos, melhorando o desempenho clínico e econômico do
seu laboratório. Após abertos, os reagentes permanecem 
estáveis por 8 semanas entre 2-8 °C, ajudando a reduzir o 
desperdício e o custo. O ensaio é executado em várias 
plataformas, incluindo os sistemas BCS® XP e Atellica®
COAG 360 da Siemens Healthineers, bem como os sistemas 
Sysmex® CS e Sysmex CA-660; exibe excelente correlação 
entre analisadores e requer apenas 10μL de volume da 
amostra por teste.

Cada kit executa em torno de 180 determinações no total 
de 5 frascos cada qual produzirá em torno de 36 
determinações. Os laboratórios podem obter com 
segurança um número comparável de testes por kit, 
independentemente do sistema Siemens Healthineers ou 
Sysmex em que o teste é executado, simplificando o pedido 
e o gerenciamento de inventário de reagentes.

A linha de produtos INNOVANCE:

Evolução em movimento
O novo ensaio INNOVANCE® Heparina faz parte do
menu crescente de produtos de hemostasia que oferece
o desempenho de que seu laboratório precisa para
superar os desafios dos testes mais difíceis. Seja para
melhorar o fluxo de trabalho ou os resultados clínicos,
você pode confiar na Siemens Healthineers para
oferecer as soluções de diagnóstico mais avançadas.
Entre em contato com seu representante Siemens
Healthineers hoje mesmo para gerar resultados
precisos em menos etapas com o ensaio
INNOVANCE® Heparina: preciso eficiente e seguro.

to offer the most advanced diagnostic solutions.

Contact your Siemens Healthineers representative 
today to generate precise results in fewer
steps with the accurate, efficient, and secure 
INNOVANCE Heparin assay.

 

 

Sobre heparina
Heparina é  um anticoagulante usado para prevenir e tratar 
pacientes em risco de coágulos sanguíneos. A heparina 
existe em duas formas - heparina não fracionada (HNF) e 
heparina de baixo peso molecular (HBPM) - ambas 
aceleram consideravelmente a inativação do fator Xa pela 
antitrombina. A atividade anticoagulante da HNF é 
imprevisível. Por outro lado, a atividade anticoagulante da 
HBPM é mais consistente e previsível, portanto, a HBPM 
está gradualmente substituindo a HNF em uso clínico, 
embora ambas ainda sejam amplamente empregadas.

Determinação da Hepariana
Administração de quantidades excessivas de qualquer
forma de heparina pode induzir sangramento nos pacientes;
portanto, a terapia com heparina deve ser cuidadosamente 
monitorada pelos médicos. Normalmente, a UFH é avaliada 
pelo ensaio de APTT ou anti-Xa; A HBPM
só pode ser avaliada ensaio anti-Xa. O uso do teste anti-Xa 
para HNF  está ganhando popularidade, pois os dados 
clínicos suportam várias vantagens sobre o teste de APTT:1–5 

• Curva dose-resposta
    mais suave
• Níveis mais estáveis
   de heparina durante a
 terapia

 

• Requer menos volume 
de amostras de sangue
• Menores ajustes 
   da dose
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INNOVANCE® Heparina - Comparação de métodos 
Estudo com amostras  HBPM e HNF 

 Regressão pelo método Passing-Bablok
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Avaliação Agrupada
= Clexane
= Fragmin 
= Innohep 
= HBPM
= Lovenox 
= HNF

n = 306 (pooled)
y = 1.111 x + 0.003
95% intervalo de confiança: 
 Slope (1.085, 1.136) 
 Intercept (-0.012, 0.018)

Coeficiente de Correlação de 
Pearson: r = 0.981 (r² = 0.962)

Comparação entre instrumentos no                        
Sistema Sysmex CS-2100i 

Passing Bablok Regressão  n r Slope Intercept 
HBPM e HNF       176 0.994 1.00 -0.05
HNF 91 0.998 1.00 -0.04 
HBPM  85 0.990 1.00 -0.05 

INNOVANCE® Heparina oferece excelente correlação entre os Sistemas
Siemens Healthineers  e Sysmex.

*Sistemas Sysmex CA 660, CS-2500 e CS-5100.

Expanda a medicina de
precisão através da
exatidão diagnóstica
heparina

Expanda a medicina de
precisão através da
exatidão diagnóstica
aprimorada nos testes
de heparina
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Na Siemens Healthineers, nosso objetivo é permitir que os 
profissionais de saúde aumentem o valor, capacitando-os em sua
jornada para expandir a medicina de precisão, transformando
assistência médica e melhorar a experiência do paciente, tudo feito 
quando possível digitalizando os cuidados de saúde.
Estima-se que 5 milhões de pacientes se beneficiam globalmente 
todos os dias de nossas tecnologias e serviços inovadores nas áreas 
de diagnóstico e imagem terapêutica, diagnóstico laboratorial e 
medicina molecular, bem como serviços digitais de saúde e 
empresas.
Somos uma empresa líder em tecnologia médica, com mais de 120 
anos de experiência e 18.000 patentes em todo o mundo. Com a 
dedicação de mais de 50.000 colegas em 75 países, continuaremos
inovar e moldar o futuro dos cuidados de saúde.

Atellica, BCS, INNOVANCE e todas as marcas associadas são marcas 
comerciais da Siemens Healthcare Diagnostics Inc. ou de suas 
afiliadas. Sysmex é uma marca comercial da Sysmex Corp. Todas as 
outras marcas comerciais e marcas pertencem a seus respectivos 
proprietários.
A disponibilidade do produto pode variar de país para país e está 
sujeita a requisitos regulatórios variados. Entre em contato com o seu 
representante local para consultar a  disponibilidade.
Esta brochura destina-se a  veiculação apenas fora dos EUA (OUS).
É proibida a exibição ou promoção ao público dos EUA.
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