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Reagentes e Controle 
do UF-1000i
Cuidado e confiança são indispensáveis.

Reagentes

UFII SHEATH (20L cubitainer) 
UFII PACK-SED (2 x 2100mL)
UFII PACK-BAC (2 x 2100mL)
UFII SEARCH-SED (2 x 29mL)
UFII SEARCH-BAC (2 x 25mL)

Controle

UFII CONTROL 2 x 47ml (Control material)
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® Urisys 1100
Analisador de Urina

Padronização, Conectividade e Praticidade.

Introdução

Diferenciais:

O Urisys 1100 é um analisador portátil semi-
automatizado para pequenas rotinas (10 - 40 
amostras / dias) de Urinálise. Este analisador é 
aplicado na análise físico - química da urina, 
eliminando os principais fatores que interferem 
na leitura  visual, como:

• Luz ambiente
• Subjetividade da leitura das tiras reagentes
• Diferentes concentração de amostras
• Excesso no tempo de espera  para análise 

da tira reagente 
• Erros de identificação e liberação do 

resultado

• Analisador de simples operação
• Rapidez e padronização da análise da urina
• Emissão de alarmes para amostras 

patológicas
• Aumento da triagem de amostras normais
• Impressão rápida e sem ruído 
• Memória automática de resultados
• Possibilidade de impressão de 2 cópias dos 

resultados
• Entrada e protocolo de interface  ASTM
• Opção de identificação da amostra e 

operador via código de barra ou teclado 
conectado ao analisador 

• Bloqueio de acesso através do ID do usuário 
• Ajuste da leitura de acordo com a cor da 

urina
• Uso das tiras reagentes de qualidade 

premium - Combur:
- reduz interferência de ácido ascórbico

4

CaracterísticasdosClientes

ControledeQualidade(QC)

  

• Laboratórios Clínicos com 10 - 40 amostras / 
dias

• Pequenos laboratórios em Hospitais
• Áreas de emergência, pronto atendimento e 

plantão (laboratórios descentralizados)  de 
grandes hospitais

• Centros de Medicina Ocupacional
• Consultórios médicos: ex: Nefrologista, 

Ginecologistas, Endocrinologista,  Clínico 
Geral, Pediatra, etc.

   

Necessidade de calibração semanal com o uso 
da tira Control-Test M (Roche Diagnostics), o 
que garante a perfomance do método.
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Citogramas
A.

A.

A.

B.

B.

B. C.

Figura: A) Ilustração do citograma 
sedimentos; B) Citograma de 
sedimentos emitido pelo UF 1000i.

XTAL: restos celulares; RBC: eritrócitos; 
BACT: bactérias; YLC: cilindros hialinos; 
SPERM:espermatozóides; Mucus: 
filamentos de muco; S_ FSC: dispersão 
frontal do laser (volume); S_FLH: 
i n t e n s i d a d e  d e  f l u o r e s c ê n c i a  
(conteúdo).

Figura: A) Ilustração do citograma 
sedimentos; B) Citograma de 
sedimentos emitido pelo UF 1000i.

RBC: eritrócitos; BACT: bactérias; YLC: 
cilindros hialinos; WBC: piócitos; EC: 
células epiteliais; S_ FSC: dispersão 
frontal do laser (volume); S_FLL: 
i n t e n s i d a d e  d e  f l u o r e s c ê n c i a  
(conteúdo).

Figuras: A e B) Ilustrações do citograma de bactérias; C) Citograma de bactérias emitido pelo UF-1000i.

Foward Scatter: dispersão frontal de luz laser permite avaliação do volume;fluorescence: intensidade de fluorescência de acordo com 
conteúdo de DNA; Scattergram image: ilustração do citograma; Imaginary picture of nucleic acid stain: figura ilustrativa da marcação do 
DNA.Debris: restos celulares; BACT: bactérias; B_ FSC: dispersão frontal do laser (volume); B_FLH: intensidade de fluorescência (conteúdo).

S_FSC

S_FLH

S1

X'TAL

R
B
C

BACT SPERM

MUCUS

YLC

S1

S_
FS

C

S_FLH

S1

S_
FS

C

S_FLL

S_FSC

S_FLL

S2

RBC

BACT

WBC

Y
CL EC



Tipo de analisador

Calibrações

Capacidade 
de processamento

Unidades de
leitura

ID da amostra

Leituras

Tira reagente

Memória

Interface

Monitor

Impressão

Certificação

Dimensões
Peso / altura / largura / 
profundidade 

10 parâmetros 
físico-químicos

Especificações

5

Uso do Analisador

Tira Reagente

emersão da tira 
reagente na 
amostra de 
urina

colocação da 
tira no Urisys 
1000

o analisador 
pode ser 
interfaceado

para a análise, 
basta pressionar 
o botão

50 amostras / 
hora e 100 
resultados de 
memória

impressões 
rápidas e 
silenciosas

• Semi-automático
• Fotômetro de reflectância

Automática (interna) e com uso 
de Combur  Test M

• Módulo normal: 50 amostras/hora 
• Módulo rápido: 100 amostras/hora

Convencional e padrão 
internacional (SI)

• numeração seqüencial
• teclado (opcional)
• leitura de Código de Barra (opcional):
Code 39, Code 128, NW 7, ITF (2 - 5)

2 comprimentos de onda:
• 565 nm
• 610 nm

10 ® Combur  Test UX

100 resultados

Bidirecional, protocolo ASTM

LCD Display

Impressora térmica, integrada ao 
analisador

CE, UL, CB e CUL

0,8 Kg / 9,5 cm / 15,0 cm / 29,0 cm

Densidade (SG), pH, leucócitos (LEU), 
nitrito (NIT), proteína (PRO), glicose 
(GLU), corpos cetônicos (KET), 
urilinogênio (UGB), bilirrubina (BIL), 
sangue (Blood) 

 10 ®Combur Test UX

Figura: SG: densidade; LEU: piócitos; NIT: 
nitrito; PRO: proteína; GLU: glicose; KET: 
corpo cetônico; UBG: urobiligênio; BIL: 
bilirrubina; BLOOD: sangue.

SG
pH
LEU
NIT
PRO
GLU
KET
UBG
BIL
BLOOD
COMP

Métodos

Volume de amostra

9 parâmetros de 
contagem

Capacidade
de processamento

Carregamento total

ID da amostra

Calibração

Controle

Memória

Interface

Impressão

Certificação

Especificações

• Citometria de Fluxo Fluorescente: 
uso de marcador de DNA / RNA
• Impedância Elétrica

• Automático: 4.0 mL
• Manual: 1.0 mL

• Contagem (µL ou /campo): 
Eritrócitos (RBC), Piócitos (WBC), 
Células Epiteliais, Cilindros Hialinos 
e Bactérias
• Alarmes: Cristais, Céls. Pequenas 
Redondas, Espermatozóides e Muco

• até 100 amostras / hora

5 racks (25 amostras)

• leitura de Código de Barra:
Code 39, Code 128, NW 7, ITF (2-5)
• manual

Automática (interna) e com uso 
UF II Calibrator

UF II Control (L e H): estatística 
dos resultados e gráfico L-J

• 10.000 resultados de amostras
• 300 resultados de controles (2 níveis)

RS 232 com protocolo ASTM

Impressora externa

CE, FDA

UF-1000i

Dimensões
Peso / altura / largura / 
profundidade 

67,0 Kg / 61,47 cm / 57,91 cm / 
68,58 cm
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cobas u 411
Rapidez, eficiência e segurança

6

Introdução

Diferenciais

O cobas u 411 é um analisador portátil semi-automatizado 
para médias rotinas (40 - 100 amostras / dias) de Urinálise. 
Este analisador é aplicado na análise físico-química da urina, 
eliminando os principais fatores que interferem na leitura  
visual, como:
• Luz ambiente
• Subjetividade da leitura das tiras reagentes
• Diferentes concentração de amostras
• Excesso no tempo de espera  para análise da tira 

reagente 
• Erros de identificação e liberação do resultado

• Analisador de fácil operação
• Tela touch screen (acesso por toque na tela)
• Configurações flexíveis, de acordo com a necessidade do 

laboratório 
• Rapidez e padronização da análise da urina
• Carregamento contínuo, reduzindo o tempo de rotina
• Detector automático da presença das tiras reagentes
• Emissão de alarmes para amostras patológicas
• Aumento da triagem de amostras normais
• Impressão rápida e sem ruído 
• Memória automática de resultados e controle
• Entrada e protocolo de interface bi-direcional

• Opção de identificação da amostra via código de barra ou 
teclado conectado ao analisador 

• Evita erros de identificação e liberação de resultados
• Bloqueio de acesso através do ID do usuário 
• Ajuste da leitura de acordo com a cor da urina
• Uso das tiras reagentes de qualidade premium-Combur:

- reduz interferência de ácido ascórbico
• Saída USB

- para salvar resultados, controles e calibração, de 
acordo com normas regulatórias

- atualizações de configurações 
• Descarte de tiras analisadas sem contato manual:

- com alarme de reservatório
- capacidade de 100 tiras 

  

• Laboratórios Clínicos com 40-100 amostras/dias
• Médios laboratórios em Hospitais
• Laboratórios que atendem emergências hospitalares e 

com rotina de plantão
• Laboratórios Clínicos preocupados em otimizar a rotina de 

Urinálise e diminuição do TAT.

   

Necessidade de calibração semanal com o uso da tira 
Control  Test M (Roche Diagnostics), o que garante a 
perfomance do método.

Características dos Clientes

Controle de Qualidade (QC)

Analisador de Urina

UF-1000i

Introdução

Diferenciais

Trata-se de um analisador automatizado para 
grandes rotinas (= 100 amostras / dia) de 
Urinálise. O analisador Sysmex UF-1000i é 
aplicado na análise sedimentos  na  urina.  
Quando instalado em conjunto ao analisador 
Urisys 2400 (análise de físico  química),  a 
rotina de urina é consolidada. 
O uso do UF  1000i elimina os principais fatores 
que interferem sedimentoscopia, como:

• Centrifugação das urinas
• Subjetividade da leitura 
• Diferentes concentração de amostras
• Erros de identificação e liberação do 

resultado

• Analisador totalmente automatizado de fácil 
operação

• Rapidez (1 minuto) e padronização da 
análise da urina

• Possui um canal específico para contagem 
de bactérias:
- triagem de Uroculturas 
- integração da Urinál ise com a 

Microbiologia
• Configurações flexíveis, de acordo com a 

necessidade do laboratório 
• Carregamento contínuo, reduzindo o tempo 

de rotina
• Uso da mesma rack (5 posições) do 

analisador Urisys 2400 (físico-química da 
urina)

• Exclui a necessidade de centrifugação da 
amostra

• Informação automática (software) dos níveis 
de reagentes

• Identificação das amostras por leitor de 
código de barra 
- evita erros de identificação e liberação de 

resultados
• Homogeneização automática das amostras 

• Prioridade para amostras urgentes
• Emissão de alarmes para amostras 

patológicas
• Aumento da triagem de amostras normais
• Os parâmetros fornecidos permitem uma 

melhor interação médico-laboratório clínico
• Os parâmetros numéricos são expressos em 

µL ou por campo (HPF ou LPF)
• Memória automática de resultados e 

controle
• Entrada e protocolo de inter face  

bidirecional
• Bloqueio de acesso através do ID do usuário 
• Redução do contato manual com a urina  

  

• Laboratórios Clínicos com rotina = amostras 
/ dias

• Laboratórios em Hospitais com serviços 
diferenciados

• Laboratórios Clínicos preocupados em 
otimizar a rotina, integrar setores que 
processam urina e com a diminuição do TAT.

   

Necessidade de calibração na instalação e 
após algumas manutenções, de acordo com 
critérios técnicos pré-estabelecidos.

• Calibrador: UF II Calibrator

Para a avaliação da precisão e performance do 
analisador são realizadas análises diárias de 2 
níveis de controles comerciais.

• Controles: UF II Control

Características dos Clientes

Controle de Qualidade (QC)
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7

Tipo de analisador

Calibrações

Capacidade 
de processamento

Unidades de
leitura

ID da amostra

Leituras

Tira reagente

Memória

Interface

Monitor

Impressão

Certificação

Dimensões
Peso / altura / largura / 
profundidade 

10 parâmetros 
físico-químicos

Especificações

• Semi-automático
• Fotômetro de reflectância

Automática (interna) e com uso 
de Combur-Test M

Módulo rápido: 600 amostras/hora

Convencional e padrão 
internacional (SI)

• numeração seqüencial
• teclado (opcional)
• leitura de Código de Barra (opcional):
Code 39, Code 128, NW 7, ITF (2 - 5)

3 comprimentos de onda:
• 470 nm
• 555 nm
• 620 nm

®Combur 10 M

• 1000 resultados de amostras
• 300 resultados de controles (3 níveis)

Bidirecional, protocolo ASTM e 
Urisys 2400 ASTM  

LCD touch screen (toque na tela)

Impressora térmica, integrada ao 
analisador

CE, UL, CB e CUL

12,0 Kg / 26,0 cm / 42,5 cm / 34,0 cm

Densidade (SG) , pH, leucócitos (LEU), 
nitrito (NIT), proteína (PRO), 
glicose (GLU), corpos cetônicos (KET), 
urilinogênio (UGB), bilirrubina (BIL), 
sangue (Blood) 

Tira Reagente

 10 ®Combur Test M

SG

pH

LEU

NIT

PRO

GLU

KET

UBG

BIL

BLOOD

COMP

Figura: SG: densidade; LEU: piócitos; 
NIT: nitrito; PRO: proteína; GLU: 
glicose; KET: corpo cetônico; UBG: 
urobiligênio; BIL: bilirrubina; BLOOD: 
sangue.

® Urisys 2400
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Integração da Rotina de Urinálise

Introdução

Diferenciais

Tira Reagente

Trata-se de um analisador automatizado para 
grandes rotinas = 100 amostras/dia) de 
Urinálise. Quando instalado em conjunto do 
analisador de sedimento UF-1000i, consolida a 
rotina de urina.

O analisador Urisys 2400 é aplicado na 
análise físico-químico da urina, eliminando os 
principais fatores que interferem na leitura 
visual, como:

• Luz ambiente
• Subjetividade da leitura das tiras reagentes
• Diferentes concentração de amostras
• Excesso no tempo de espera paa análise da 

tira reagente
• Erros de identificação e liberação do 

resultado

• Analisador totalmente automatizado de fácil 
operação

• Rapidez e padronização da análise da urina
• Maior capacidade de processamento/hora 

do mercado
• Tela touch screen (acesso por torque na tela)

Urisys 2400 Cassete

 

Métodos

Leituras

Tira Reagente

Volume
de amostra

11 parâmetros
físicos-
químicos

Capacidade de 
processamento

Carregamento
total

ID da amostra

Calibração

Controle

Interface

Monitor

Impressora

Certificação

Dimensões
Peso/altura/largura/ 
profundidade 

Memória

Especificações

• Fotômetro de reflectância
• Refratometria: densidade
• Turbidimetria: determinação 
do aspecto da urina

3 comprimentos de onda:
• 470 nm
• 555 nm
• 620 nm

Urisys 2400 Cassete com 
400 tiras reagentes

1,5 mL (mínimo)

Densidade (SG), pH, 
leucócitos (LEU), nitrito (NIT), 
proteína (PRO), glicose (GLU), 
corpos cetônicos (KET), 
urilinogênio (UGB), bilirrubina 
(BIL), sangue (Blood), 
cor da urina

240 amostras/hora

15 racks (75 amostras)

• leitura de Código de Barra:
Code 39, Code 128, NW 7, 
ITF (2-5)
• manual

Automática (interna) e com uso 
Urisys 2400 Calibration Strip

Indicação: Liquichek 
Urinalysis Control (Bio Rad)

RS 232 C com protocolo 
Urisys 2400 ASTM

LCD touch screen 
(toque na tela)

Impressora externa

CE, VDE, GS e UL

85,0 Kg / 67 cm / 59 cm / 
65 cm

• 1000 resultados de amostras
• 200 resultados de amostras 
urgentes
• 300 resultados de controles 
(3 níveis)
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