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Unidades pós-analíticas 
cobas® p 501 e cobas® p 701
Fluxo de trabalho inteligente com soroteca 
automatizada
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Conceito
Solução pós-analítica inovadora

A solução Roche
As unidades pós-analíticas cobas® p fornecem 
armazenamento automatizado de amostras com:
•	Redução/eliminação	de	atividade	manual	para	
armazenamento	e	recuperação	de	amostras	para	
inclusão de novo teste
•	Redução/eliminação	de	exposição	a	material	

infeccioso
•	Monitoramento	contínuo	de	qualidade	de	amostra	

e rastreabilidade completa em todos os processos 
(armazenamento,	recuperação,	descarte)

Uso
As unidades pós-analíticas cobas® p	são	as	soluções	
de	automação	de	armazenamento	de	amostras	da	
Roche.
Tubos	primários	e	alíquotas	com	código	de	barras	
são	armazenados	em	uma	área	refrigerada	e	ficam	
disponíveis para inclusão de novo teste.

Eficiência
O armazenamento de tubos primários e secundários é 
uma	atividade	diária	que	consome	tempo	em	todos	os	
laboratórios.	Esforço	e	tempo	necessários	da	equipe	
aumentam	quando	é	necessário	buscar	amostras	
armazenadas para inclusão de testes.

Segurança
O processo de armazenamento manual aumenta a 
exposição	a	materiais	infecciosos.

Qualidade 
Armazenamento manual fornece monitoramento e 
rastreabilidade limitados.

Fluxos
Flexibilidade, automação, confiabilidade

b. Recuperação para inclusão de testes
•	A	inclusão	de	testes	pode	ser	solicatada	via	LIS
•	Amostras	com	inclusão	de	testes	são	posicionadas	em	
racks	Hitachi	de	5	posições
•	Destampamento	de	tubos	é	opcional
•	O	tubo	é	recuperado	da	soroteca	em	até	5	minutos

c. Descarte
•	Tubos	são	armazenados	por	um	tempo																							

pré-determinado
•	Podem	ser	defindas	até	duas	durações	de	

armazenamento

a. Armazenamento
•	Carregamento	automático	através	do	sistema	de	

esteira MODULAR® PRÉ-ANALÍTICO
•	Carregamento	manual	de	tubos	através	de	racks	Hitachi	
de	5	posições	ou	em	bandejas
•	Para	o	armazenamento	as	amostras	devem	estar	
etiquetadas	e	tampadas
•	Velocidade	de	armazenamento	de	400	tubos/hora
•	Todos	os	tubos	destampados	serão	tampados	pelo	

retampador
•	Amostras	sem	código	de	barras	ou	com	código	de	

barras ilegível são seperadas
•	De	acordo	com	tempo	de	armazenamento	e	diâmetro	

do tubo, e são colocadas na área refrigerada da 
soroteca
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Funções e características

4  Área de armazenamento
A área de armazenamento é monitorada para 
manter	a	temperatura	estável	entre	4	-	8	ºC	
para	garantir	as	boas	condições	da	amostra.	
Os tubos são armazenados em racks de 
armazenamento	de	41	posições	com	código	
de	barras.	Duas	durações	diferentes	podem	
ser	configuradas	pelo	usuário.	
•	capacidade	cobas® p 701:                   

27000 tubos
•	capacidade	cobas® p 501:                  

13500 tubos

5  Área de descarte automático
Depois	da	expiração	do	tempo	de	
armazenamento o tubo é automaticamente 
descartado. O nível do reservatório de 
descarte é monitorada. 

6  Conexão com MODULAR 
PRÉ-ANALÍTICO
As unidades pós-analíticas cobas® p 
podem ser conectadas ao MODULAR® 
PRÉ-ANALÍTICO (MPA).	A	conexão	com	
MODULAR® PRÉ-ANALÍTICO oferece 
uma	solução	de	automação	total	para	o	
laboratório, incluindo todas as etapas, 
pré-analítica, analítica e pós-analítica sem 
nenhuma	intervenção	do	operador	com	a	
amostra.

2 	Identificação	de	rack	e	tubo
O	módulo	de	identificação	de	rack	e	tipo	de	
tubo determina:  
•	Diâmetro	do	tubo	
•	Altura	do	tubo	
•	Presença	de	tampa	
•	Numeração	da	rack		

As amostras destampadas são distribuidas 
na área do retampador para ser tampadas. 
A	numeração	da	pode	ser	utilizado	para	
determinar	a	duração	do	armazenamento.

1  Área de entrada/saída
Amostras podem ser carregadas na área 
de	entrada	em	racks	Hitachi	de	5	posições.	
Uma única rack pode ser carregada ou 
usar	bandejas	de	15	ou	30	racks.	Amostras	
para inclusão de testes são descarregadas 
em	racks	Hitachi	de	5	posições	na	área	de	
saída. As racks vazias são distribuídas de 
acordo com o range da rack da área de 
saída.
•	Capacidade	da	área	de	entrada:												

300 tubos
•	Entrada	configurável	para	bandejas	de	30	

e 15 racks
•	Capacidade	da	área	de	saída:																			

50 tubos
•	Capacidade	da	área	de	exceções:										

150 tubos

3  Retampador/Destampador
Tubos destampados podem ser tampados 
utilizando	uma	tampa	flexível	de	
armazenamento. As unidades pós-analíticas 
cobas® p	podem	ser	equipadas	com	unidade	
de	destampamento.	Durante	a	recuperação,	
os tubos podem ser destampados.
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* No caso de não instalação da unidade retampadora todos os tubos deverão ser 
tampados antes de entrar na soroteca automatizada.

Resumo de funções e características
•	Stand-alone ou conectado ao MODULAR® PRÉ-ANALÍTICO
•	Entrada	manual	via	rack	Hitachi	de	5	posições
•	Recuperação	de	tubos	em	menos	de	5	minutos
•	Retampamento	automático	de	tubos	que	serão	armazenados
•	Destampamento	automático	de	tubos	a	serem	recuperados	(opcional)
•	Descarte	automático	após	a	expiração	do	tempo	de	armazenamento
•	Duas	diferentes	durações	de	armazenamento
•	Detecção	de	dimenões	dos	tubos	e	presença	de	tampa

Detalhes técnicos

Capacidade de armazenamento  cobas® p 501: 13500 
cobas® p 701: 27000

Velocidade	de	armazenamento 400	tubos/hora

Dimensões cobas® p	501:	4,34	m	(largura)	x	1,70	m	(profundidade)	x	2,31	m	(altura) 
cobas® p 701:	5,45	m	(largura)	x	1,70	m	(profundidade)	x	2,31	m	(altura)

Peso cobas® p 501: 2005 kg 
cobas® p 701: 2300 kg

Dimensões	de	tubos	 13	-	16	mm	(ø),	75	-	100	mm	(altura)

Armazenamento em	racks	de	41	posições

Temperatura de armazenamento 4	–	8	°C

Consumo de energia < 3 kW

Emissão de calor 1,5 kW

Nível de ruído < 65 dB

Certificados CE e UL

Número de catálogo

Sistemas básicos cobas® p	501:	 RD	cat	#	05158494001
cobas® p	701:	 RD	cat	#	05349966001

Opções 
 

Conexão	com	MODULAR® PRÉ-ANALÍTICO:	 RD	cat	#	05439795001
Unidade retampadora*: RD cat # 05700922001
Unidade	destampadora:	 RD	cat	#	05700949001

Consumíveis Tampa	de	armazenamento:	 RD	cat	#	05421349001
	 	 (5000	unidades/caixa)
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