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Na Siemens Healthineers, nosso objetivo é permitir que  
os provedores de cuidados de saúde sejam valorizados, 
capacitando-os em sua jornada em direção à expansão da  
medicina de precisão, transformando a prestação de serviços  
de saúde e melhorando a experiência do paciente, tudo isso  
sendo possível com a digitalização dos serviços médicos. 

Estima-se que 5 milhões de pacientes se beneficiem globalmente 
todos os dias com nossas tecnologias e serviços inovadores  
nas áreas de aquisição de imagens diagnósticas e terapêuticas, 
diagnóstico laboratorial e medicina molecular, bem como  
serviços digitais de saúde e empresariais. 

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 presentes em 75 
países, continuaremos inovando e moldando o futuro da 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 e marcas comerciais pertencem a seus 
respectivos proprietários. 

A disponibilidade do produto pode variar de país para país e está 
sujeita a variados requisitos regulamentares. Entre em contato com 
seu representante local para obter informações de disponibilidade. 

Este folheto é destinado ao uso fora dos EUA (OUS - Outside  
the U.S.) apenas. É proibida a exibição ou a promoção para  
o público dos EUA.
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Para monitorar e gerenciar os riscos de hemorragia,
exige-se dos laboratórios que eles assegurem
as terapias anticoagulantes, como heparina ou 
anticoagulantes orais diretos (DOACs), testando
pacientes para um número crescente de agentes.
Esse teste geralmente exige um tempo significativo
da equipe do laboratório, pois vários reagentes e etapas
são frequentemente necessários para realizar o teste.

Teste de anticoagulante simplificado
O ensaio INNOVANCE® Anti-Xa* é um ensaio cromogênico 
automatizado para a determinação quantitativa da
atividade de heparina não fracionada (HNF) e da heparina 
de baixo peso molecular (HBPM), bem como concentrações 
de rivaroxabana e apixabana em plasma humano citrado.
Ao combinar os testes de heparina e DOAC em um ensaio 
simples e fácil de usar, o ensaio INNOVANCE Anti-Xa* 
simplifica o manuseio, reduz a complexidade dos pedidos e 
oferece aos laboratórios um resultado de teste econômico. 

Disponível sem espera
O ensaio INNOVANCE Anti-Xa* combina um reagente 
líquido realmente pronto para uso para teste de heparina
e DOAC permitindo acesso 24 horas por dia, 7 dias por 
semana a testes rápidos e específicos para anticoagulantes. 
Ao contrário da maioria das outras soluções disponíveis
no mercado, este ensaio não exige preparação manual
ou tempo de espera. Esses recursos não apenas ajudam
a controlar o risco de hemorragia e equilibrar a dosagem 
dos medicamentos para evitar efeitos adversos aos 
pacientes, mas também aceleram o fluxo de trabalho
de teste de anticoagulante do seu laboratório.

Resultados aprimorados para laboratórios  
de qualquer tamanho 
Com sua configuração compacta e pronta para uso,  
o ensaio INNOVANCE Anti-Xa* oferece resultados 
laboratoriais aprimorados. Aplicações estão disponíveis 
para uma ampla gama de sistemas, atendendo às 
necessidades de laboratórios de qualquer tamanho: 
• Os reagentes líquidos não exigem preparação ou 

reconstituição manual, permitindo que a equipe se 
concentre em tarefas de alto valor

• A solução de teste combinada reduz a complexidade  
de manuseio, material e pedidos para o laboratório 

• Até 36 testes por frasco de reagente em todos os 
sistemas, dependendo da mistura de teste† 

• O ensaio pronto para usar ajuda no tratamento  
oportuno do paciente 

• Disponível em várias plataformas, incluindo  
BCS® XP e Atellica® COAG 360* Systems da 
Siemens Healthineers e Sysmex® CA-660,‡ 
CS-2500/5100 e CN-3000/6000* Systems

Baseado em um princípio comprovado: 
Ensaio INNOVANCE Anti-Xa* 
O ensaio INNOVANCE Anti-Xa* baseia-se no desempenho 
comprovado do ensaio INNOVANCE Heparina. Ele aproveita 
os mesmos componentes comprovados usados no ensaio 
INNOVANCE Heparina, mas agora também inclui recursos 
de teste de DOAC. Além disso, ele complementa o menu 
Siemens Healthineers de produtos de hemostasia que 
oferecem o desempenho de que seu laboratório precisa 
para superar os desafios de testes mais difíceis.

Por que uma avaliação DOAC precisa  
é fundamental? 
Anticoagulantes orais diretos, como rivaroxabana e 
apixabana, são medicamentos inibidores anti-Xa diretos 
que evoluíram ao longo do tempo devido à sua dosagem 
conveniente e meia-vida curta. Embora a medicação 
geralmente não exija monitoramento, o teste de DOAC é 
necessário para gerenciar adequadamente os indivíduos 
com condições de hemorragia, situações de emergência 
que exigem cirurgia não planejada e comorbidades 
relevantes (por exemplo, insuficiência renal).

Uma solução para testes anti-Xa simplificados 
e prontos para uso
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Estudo de comparação do método do ensaio 
INNOVANCE Anti-Xa* com amostras de HBPM e HNF 

Regressão de Passing-Bablok

Ensaio HemosIL Liquid Anti-Xa no ACL TOP System (UI/ml)
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Avaliação em pool:
= Clexane
= Fragmin
= Innohep
= LMWH
= Lovenox
= UFH

n = 306 (em pool)
y = 1,111 x + 0,003
Intervalo de confiança de 95%: 
 Coeficiente angular (1,085; 1,136)
 Interceptação           (-0,012, 0,018)
Coeficiente de correlação de Pearson:
r = 0,981 (r² = 0,962)

Expansão da medicina de 
precisão por meio da precisão 
diagnóstica aprimorada em 
testes de heparina e DOAC

* Não disponível para venda nos EUA. A disponibilidade do produto pode variar de país para país e está sujeita a requisitos regulatórios variados.

* Não disponível para venda nos EUA. A disponibilidade do produto pode variar de país para país e está sujeita a requisitos regulatórios variados.
† A capacidade de teste varia de 22–36 testes. Apenas testes de DOAC: 22 testes por frasco; apenas testes de heparina: 36 testes por frasco.
‡Somente aplicações de heparina.

Estudos de comparação do método do ensaio INNOVANCE Anti-Xa* no Sysmex CS-2500 System vs. ensaio 
STA-Liquid Anti-Xa no STA Compact Max System

Número (n) Coeficiente de  
correlação (r) Equação de regressão

Bias previsto em

30 ng/mL 50 ng/mL 100 ng/mL

Rivaroxaban 102 0,979 y = 0,945x + 5,136 ng/mL 3,5 ng/mL 2,4 ng/mL –0,4 ng/mL

Apixaban 107 0,975 y = 1,081x – 2,329 ng/mL 0,1 ng/mL 1,7 ng/mL 5,8 ng/mL

* Não disponível para venda nos EUA. A disponibilidade do produto pode variar de país para país e está sujeita a requisitos regulatórios variados.

Por que o anti-Xa é a melhor escolha para 
teste de heparina? 
A heparina é um medicamento anticoagulante tradicional 
e existe em duas formas (HNF e HBPM), ambas as quais 
aceleram consideravelmente a inativação do fator de 
coagulação Xa pela antitrombina. Os dados clínicos 
mostram que monitorar a heparina com um ensaio 
anti-Xa tem várias vantagens sobre o teste APTT:1–5

• Uma curva dose-resposta mais suave 
• Níveis de heparina mais estáveis durante a terapia 
• Menos amostras de sangue necessárias
• Menos ajustes de dosagem

Entre em contato com seu representante da 
Siemens Healthineers hoje mesmo para simplificar 
seus testes de anticoagulante com o ensaio 
INNOVANCE Anti-Xa.*

Desempenho robusto em todos os parâmetros
• Intervalo de ensaio amplo e consistente de 0,10  

a 1,50 UI/ml para heparina NF e BPM 
• Curva de calibração única para teste de heparina que 

inclui cinco níveis para maior acurácia e precisão 
• Intervalo de medição para DOACs de 20–350 ng/ml, 

extensível até 700 ng/ml por diluição de amostra 
• Medições quantitativas de rivaroxabana e apixabana 

usando curvas de calibração específicas do medicamento 
• Modelo de ensaio robusto que reduz a suscetibilidade  

a interferências 
• Alta consistência lote a lote que ajuda a garantir 

resultados consistentes do paciente ao longo do tempo

Interpretação segura e precisa de resultados 
O ensaio INNOVANCE Anti-Xa* apresenta um conjunto  
de calibradores universais que emprega uma única curva 
de calibração para ambos os tipos de heparina (HNF e 
HBPM), simplificando a interpretação dos resultados e 
eliminando o risco de avaliação na curva errada. O 
conjunto de calibradores universais é rastreável até os 
padrões da Organização Mundial da Saúde (OMS) para 
HNF e HBPM, ajudando a garantir que a equipe do 
laboratório possa interpretar os resultados da heparina 
com confiança e precisão. 

Além disso, o ensaio INNOVANCE Anti-Xa* apresenta  
dois conjuntos de padrões específicos para os DOACs 
rivaroxabana e apixabana, permitindo a medição  
precisa das concentrações dos medicamentos em ng/ml.


