Sistema Accu-Chek® Inform II
Glicemia Profissional para Hospitais

Sistema Accu-Chek® Inform II

Controle em tempo real
Leitor de código de barras integrado
Leitura avançado do código
de barras com confirmação do
ID do paciente

Tampa
A tampa do monitor é resistente à
agentes de limpeza e desinfecção

Conectividade
Base Unit interligada à rede permite
a transferência imediata dos resultados
do paciente para o histórico clínico
do hospital

Área para inserção da tira teste
Permite a aplicação fácil da amostra
na tira Accu-Chek® Inform II

Tela "touch screen"
Permite a inserção rápida de
informações, incluindo a identidade
do paciente e a identidade
do operador
Bateria
Bateria de íons de lítio,
recarregável, para 100 testes
após 6 horas de recarga

Leitor do chip código
(code key reader)
Inserção das informações do lote da
tira no monitor. Assegura que
somente as tiras validadas sejam
utilizadas para realização dos testes

Sistema Accu-Chek® Inform II - Características

Qualidade
• Química avançada com sistema
automatizado e verificações
da tira para assegurar a qualidade
final do resultado, reduzindo erros
potenciais

Conectividade
• Opções flexíveis de conectividade
permite que os monitores estejam
disponíveis onde for necessário
nas diversas áreas do hospital

Controle
• O controle total do processo de
realização do teste de glicemia
garante segurança para o paciente

Rastreabilidade
• Rastreabilidade total do
sistema relacionado a cada medição
• Transferência dos dados do
paciente e do operador para os
monitores e sistema de TI

Eficiência
• Gestão centralizada e validação dos lotes
de tiras através do cobas IT 1000
• Treinamento on-line personalizado e
certificação de usuário

Accu-Chek® Inform II - Monitor

Especificações Técnicas

Especificação

Monitor

Altura

47 mm / 1,85 pol

Largura

92 mm / 3,62 pol

Profundidade

190 mm / 7,48 pol

Peso

350 g (com bateria recarregável)

Interface do usuário

Tela "touch screen" e leitor de código de barras

Memória de resultados

2000 resultados (5000 IDs de operador; 4000 IDs de doente)

Temperatura de operação
(somente para as funções de revisão)

3 a 50 ºC
(37 a 122 ºF)

Temperatura de armazenamento

2 a 25 °C (36 a 77 °F)

Umidade (em operação)

90% RH a 32 °C (90 °F) (sem condensação)

Pressão do ar

0,7 a 1,06 bar / 70 a 106 kPa

Umidade relativa (armazenamento)

< 95%

Tensão de alimentação

+ 7,5 V CC

Frequência de alimentação

CC

Corrente de alimentação

1,7 A (Máx.)

Bateria

Íon-lítio recarregável

Testes

Aproximadamente 100 testes com carga completa

Componentes do Sistema Accu-Chek® Inform II

Estojo de acessórios
Armazenamento
e transporte
convenientes do
medidor e dos
materiais de consumo

Tiras teste
Tamanho da
amostra de 0,6 µL
Tempo de teste:
5 segundos
Aspiração por capilaridade em Y,
para rápida absorção da amostra e
máximo conforto para os pacientes

Lancetas
Um dispositivo pioneiro
de lancetas descartáveis
oferecendo três opções
de ajuste de profundidade

Frasco de tira teste
Frasco com tampa na
parte superior para
manter a integridade
das tiras de teste.

Leitor do chip código
(code key reader)
Inserção das informações
do lote da tira no
equipamento. Assegura
que somente as tiras de
teste validadas sejam
usadas para os testes.

Soluções de controle
Asseguram o
funcionamento
e a exatidão.
2 níveis de controle
Base Unit
Recarrega a bateria do
monitor. Permite a
transferência de dados
para o software de
gerenciamento

Accu-Chek® Inform II - Tiras Teste

Desenho avançado para as necessidades hospitalares

A arquitetura de dosagem da amostra
permite amplos ângulos de dosagem

Baixo volume, teste rápido,
tamanho da amostra 0,6 µL,
tempo do teste em 5 segundos

Capilaridade em forma de Y para
preenchimento rápido com amostra

Nova química enzimática

Tiras de tamanho largo para manipular
com confiança

Detecção de dose insuficiente

Desenho físico para assegurar a facilidade
de manipulação

Fácil de usar, desenhado para
fluxos hospitalares

• A tira “tocável” possui área de dosagem protegida
• Desenhada para minimizar a potencial contaminação
cruzada e para assegurar a maior qualidade dos resultados

Capilaridade com rápido preenchimento
• Janela do capilar em forma de “Y” age como um funil para
ajudar a levar o sangue para a tira rapidamente

Área de dosagem larga e de alto contraste
• Facilidade de colocar a amostra na área específica
especialmente em ambientes com baixa luminosidade
durante o turno da noite
• A arquitetura do local de dosagem permite múltiplos
ângulos de aplicação da amostra

Tempo de medição de 5 segundos
• Resultados disponíveis mais rapidamente, possibilidade de
tomar decisões de tratamento mais rapidamente
Amostra de sangue reduzida
• As tiras de teste Accu-Chek Inform II necessitam apenas
0,6µL.

Especificação

Tira Teste

Princípio de medição

Técnica de detecção eletroquímica - glicose desidrogenase
modificada (Mut. Q-GHD)

Faixa de medição

10 a 600 mg/dL (0,56 a 33,31 mmol/L)

Tempo de medição

5 segundos

Temperatura de operação

3 a 44°C (46 a 111°F)

Volume da amostra

0,6 µL

Faixa do hematócrito

10 a 65%

Altitude

< 3.094 metros acima do nível do mar (10.150 pés)

Tipos de amostra

Sangue capilar, venoso, neonatal e arterial

Calibração

Plasma IFCC

Accu-Chek® Inform II - Conectividade

Maior flexibilidade para atender todas
unidades no hospital
3 métodos de conectividade:
Administração
HIS

Emergência
Gasometria, Glicose,
Marcadores Cardíacos
e Coagulação

Hub com a Base Unit
Unidade de
Terapia Intensiva
Gasometria, Glicose

Aplicativo
cobas IT 1000
Enfermarias
Gasometria, Glicose,
Urinálise

Base Unit para rede

Laboratório LIS
Gasometria, Marcadores Cardíacos,
Urinálise, Sistemas de TI
Base Unit para PC e para rede

Linha Direta da Roche
cobas e-support

Controle através da solução cobas POC IT:

• cobas IT 1000
Gestão completa dos
testes Point of Care

• cobas bge link
Como se estivesse
na frente de sua
gasometria

• cobas academy
Ferramenta de
treinamento e certificação
de usuário

• cobas e-services
Suporte remoto

Accu-Chek® Inform II - Base Unit

Especificações Técnicas

Especificação

Base Unit

Base Unit Light

Base Unit Hub

Altura

105 mm / 4,13 pol

105 mm / 4,13 pol

35 mm / 1,38 pol

Largura

150 mm / 5,91 pol

150 mm / 5,91 pol

169 mm / 6,65 pol

Profundidade

150 mm / 5,91 pol

150 mm / 5,91 pol

127 mm / 5,00 pol

Peso

615 g (sem montagem em parede)

615 g (sem montagem em parede)

470 g

Interface de usuário

LED (laranja, verde, azul)

LED (laranja, verde, azul)

LED (vermelho, verde, azul)

Temperatura em operação

3 a 50 ºC

3 a 50 ºC

3 a 50 ºC

Umidade relativa
(armazenamento)

< 95%

< 95%

< 95%

Tensão / corrente de
alimentação

+7,5 V CC / 1,7 Amp (máx)

+7,5 V CC / 1,7 Amp (máx)

+7,5 V CC / 1,7 Amp (máx)

Bloqueio
Base
Unit Hub
Rede

Base Unit para a rede
A Base Unit atua como estação
física de suporte e estação de
carregamento, com conexão por
fio para a rede hospitalar

Base Unit Light
Prevista para ser usada
unicamente como uma estação
de carregamento ou em conjunto
com uma Base Unit Hub

Base Unit Hub
Prevista para ser usada em
conjunto com múltiplas Base
Unit Light, para:
Fornecer conectividade onde a
disponibilidade de pontos de
conexão à rede é limitada

cobas® academy

Ferramenta de treinamento e certificação de usuário
Fluxo de trabalho do cobas® academy

Log on e escolha de curso

Fazer o exame

Recebe certificado
Passa

Falha

Plano de estudo
oferecendo pré-teste
Opcional

Conteúdo do curso
Opcional

Fazer
novamente?
Sim

O cobas® academy é:
• uma ferramenta de treinamento personalizável e
gerenciamento da certificação dos usuários
• uma das opções da solução cobas POCT em combinação
com o cobas IT 1000
• uma ferramenta que permite a proteção segura do nome e
senha do usuário para os instrumentos POC da Roche
• uma forma de gerenciar a capacitação dos usuários finais
• uma ferramenta que permite atualização e reciclagem dos
usuários

O cobas® academy significa que você pode
• disponibilizar cursos de treinamento on-line para todos os
sistemas Point of Care da Roche
• personalizar os cursos para refletir as necessidades de sua
organização
• demonstrar a adesão aos requisitos regulatórios
• gerenciar de forma eficaz o processo de recertificação de
usuário sem
• consumo de tempo com treinamento presencial
• gerenciamento de mudança na equipe e problemas de
atendimento
• custos adicionais
• oferecer treinamento presencial apenas para poucas
pessoas, quando necessário

Recebe treinamento
presencial

Não

Gestão do usuário
• Integrada com cobas IT 1000
• Permite um banco único de dados do usuário
• Automatiza o processo de recertificação
• Reduz a complexidade, o usuário tem acesso aos
treinamentos de todos Sistemas POC
• Relatórios de certificação do usuário com visualização no
cobas IT 1000
• Eficiência no fluxo de trabalho com todos os Sistemas
Roche POC integrados em uma única ferramenta de
treinamento
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