cobas b 123 POC system
Gasometria Point of Care

cobas b 123 POC system
Simplicidade, tão fácil como 1, 2, 3

Interface com o usuário, guiada pelo Software
• Todos os principais fluxos de trabalho são guiados
pelo SW.
• Guia passo a passo para fazer uma medição.
• Guia passo a passo para trocar os itens de consumo.
Fácil Manuseio
• O treinamento é fácil e rápido.
• Introdução da amostra por diferentes tipos de
dispositivos de coleta.
• Chips inteligentes nos consumíveis que eliminam a
necessidade da leitura do código de barras.

Gerenciamento inteligente
• Equipamento está sempre pronto para uso.
• Todas as informações relevantes sobre o status
dos itens de consumo.
• Selecione o seu painel de parâmetro preferido com
somente um botão.
Introdução inteligente de amostra
• Inicie a medição selecionando o seu dispositivo
de coleta.
• Área de introdução da amostra iluminada.
• Área de entrada de amostra protegida que reduz
o risco de contaminação.

cobas b 123 POC system
Tranquilidade, tão fácil como 1, 2, 3

Software cobas bge link
Como ficar na frente da sua gasometria remotamente
• Uma fonte central que concentra os dados de todas as
gasometrias
• Intuitivo e fácil de usar
• Layout amigável
• Gestão e controle remoto completo
• Gestão de múltiplos analisadores
• Resolução remota de problemas
• Gestão pró-ativa de todos os analisadores

Software cobas bge link e aplicativo cobas IT 1000
Conveniência e eficiência para a gestão dos sistemas POC
• Configuração remota e controle de todos os sistemas POC
• Garante que somente usuários treinados possam operar os
analisadores
• Advertências e avisos disponíveis
• Validação dos resultados de medição
• Gerenciamento abrangente de dados
- Resultados de medição
- Resultados de CQ + gráfico Levey-Jennings
- Certificação de operador
• Conexão segura via Axeda que permite oportunidades de
manutenção remota

Com as soluções de TI Point of Care
é possível gerenciar os analisadores POC
e as atividades realizadas pelos
operadores de onde você estiver

Atende as suas necessidades não importa onde estiver
Local Principal
cobas POC IT solutions
cobas IT 1000
cobas bge link
cobas academy

Dados e
controle

cobas lab analyzers
Ex.: cobas 4000 e 6000 analyzer series
cobas 8000 modular analyzer series
COBAS INTEGRA 400 e 800 analyzers
Lightcycler 2.0 instrument

LIS/HIS

Local

Instrumentos
de terceiros
Roche Point of Care
Ex: Gasometrias cobas b 123 POC,
cobas b 221 e cobas b 121
CoaguChek XS Plus
Accu-Chek Inform II
Urisys 1100
cobas h 232

Linha direta Roche
cobas e-support

cobas lab IT solutions
cobas IT 3000 application
cobas IT 5000 application

cobas b 123 POC system
Mobilidade, tão fácil como 1, 2, 3

1
3

2

1 Quatro opções de sensores:

•
•
•
•

BG1 + Hct
BG + Hct + Electrólitos 2
BG + Hct + Electrólitos + Glu
BG + Hct + Electrólitos + Glu + Lac

2 Quatro configurações de instrumentos:

•
•
•
•

Sem AutoQC e COOX
Com AutoQC
Com COOX
Com AutoQC e COOX

3 Configurações do Pack:

• Sem COOX: 200, 400, ou 700 amostras
• Com COOX: 200, 400, ou 700 amostras

1 BG

= pH, pCO2, pO2
Electrólitos = Na +, K+, Ca2+, Cl3 AutoQC = sistema de controle de qualidade automático
2

Foco no que realmente você precisa
• Com configurações flexíveis para uma rotina de até 30 amostras
por hora, o cobas b 123 POC system pode ser facilmente
personalizado para atender as necessidades clínicas do Laboratório
Central e das unidades descentralizadas como UTI adulta, UTI Neonatal,
Emergência, Centro-Cirúrgico, Unidades de diálise.
• O menu completo de parâmetro do cobas b 123 POC System
inclui pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, Hct, Glu, Lac, tHb, SO2,
O2Hb, HHb, COHb, MetHb e bilirrubina (tBilirrubina).
Além de uma vasta gama de parâmetros calculados.
• Flexibilidade e agilidade permitem testes POC clinicamente
relevantes e eficientes em termos de custo.
• Opcionais que oferecem mobilidade: carrinho móvel,
no-break e wireless.

Bilirrubina no cuidado neonatal
Valor clínico agregado

Diagnóstico e monitoramento da icterícia neonatal
O monitoramento da bilirrubina neonatal reduz o risco de morte e danos permanentes. Mais de 50% dos recém-nascidos saudáveis
maduros desenvolvem hiperbilirrubinemia. Em casos raros, concentrações de bilirrubina no sangue superiores a um valor crítico
resultam em kernicterus (icterícia grave) e encefalopatia, o que causa a morte em 10% e morbidade a longo prazo em 70% dos casos.2
Se e quando uma criança recebe fototerapia ou transfusão de sangue para eliminar neurotoxinas e prevenir danos cerebrais
irreversíveis e déficit de desenvolvimento neurológicos ela crucialmente depende da bilirrubina sérica total (TSB) e da idade. As
diretrizes atuais foram desenvolvidas pela American Academy of Pediatrics (AAP) e representam um consenso sobre
hiperbilirrubinemia para atualização das diretrizes existentes baseada em uma revisão cuidadosa de evidência pelo New England
Medical Center Evidence-Based Practice Center.3

“Precisamos avaliar os riscos
de icterícia da mesma forma que
1
avaliamos outros riscos”.
Recomendações da diretriz para fototerapia em bebês hospitalizados de 35 ou mais semanas de gestação 3

Bilirrubina sérica total - TSB (mg/dL)

Bebês em menor risco (38 semanas, inclusive)
Bebês em risco médio (38 semanas + fatores de risco ou 35-37 semanas, inclusive)
Bebês em maior risco (35-37 semanas + fatores de risco)

Nascimento 24 horas

48 horas

72 horas

96 horas

5 dias

6 dias

7 dias

Idade

• Usar bilirrubina total. Não subtrair a bilirrubina conjugada.
• Fatores de risco = doença hemolítica isoimune, deficiência G6PD,
asfixia, letargia significativa, instabilidade de temperatura,
septicemia, acidose ou albumina < 3,0 g/dL (se medida)

• Para bebês saudáveis com 35-37 semanas após o nascimento é
possível ajustar os níveis de TSB para intervenção ao redor da
linha de risco médio.
• É uma opção fazer intervenção em menores níveis de TSB em
bebês com aproximadamente 35 semanas e em maiores níveis de
TSB para aqueles com aproximadamente 37 semanas.

Os autores de um relatório técnico da AAP concluíram que altos níveis de TSB que excedam 20 mg/dL causam kernicterus (icterícia
grave) com uma possibilidade aumentada quando os níveis de TSB são ³ 30 mg/dL.2,4 Variável de susceptibilidade desconhecida de
bebês.5 De acordo com as diretrizes da AAP, os bebês com um nível de TSB de 25 mg/dL ou maior devem ser internados
imediatamente e serem enviados para um atendimento pediátrico hospitalar para fototerapia intensiva.3 Para identificar e tratar
crianças em perigo rapidamente, todos os recém-nascidos devem ser monitorados. A AAP também recomenda uma abordagem
sistemática para a prevenção de hiperbilirrubina e kernicterus severa, e recomenda o estabelecimento de protocolos padrões para
avaliação em enfermagem de icterícia abrangendo o teste de TSB.3

“O melhor método disponível para prever a hiperbilirrubinemia
severa parece ser o uso de uma medição de TSB analisada nos bebês
em idade gestacional”. 5
“Os médicos necessitam de ferramentas para implementar e seguir as
diretrizes: Ferramenta “beira de leito” de avaliação de risco”. 1

Bilirrubina no cobas b 123 POC system
Benefícios com uma pequena amostra de sangue
A bilirrubina medida em um analisador de gasometria POC é um
método rápido, válido e efetivo na implantação das recomendações
das diretrizes. Um volume de 40-70 µL (modo micro*) de sangue
total é tudo o que o cobas b 123 POC system precisa para fornecer
resultados confiáveis em até 2 minutos. O pequeno volume de
amostra representa significativamente menos traumas ao recémnascido. O método é também aplicável para monitoramento de
níveis elevados de bilirrubina e resposta a tratamento em
hiperbilirrubinemia severa.

* em

desenvolvimento

Lactato na UTI e Emergências
Valor clínico agregado

O monitoramento dos níveis de lactato nos sistemas POC garantem a detecção rápida de condições críticas para a
tomada de decisões certas no tempo certo.
O lactato elevado é um marcador de stress fisiológico e representa risco de morte para o paciente indicando alterações metabólicas e
hipoperfusão. Contrariamente ao que há muito tempo se acredita, o lactato não é somente um marcador de hipóxia, mas também
serve como um sinal metabólico.7 O nível de lactato representa um balanço entre geração e eliminação e, portanto, não deve ser
interpretado como isolamento do estado de oxigênio e pH sanguíneo.8 A medição do lactato no sangue é, portanto, um acréscimo vital
à análise dos resultados da gasometria. Os testes rápidos e confiáveis são essenciais para garantir que os médicos detectem
condições de ameaças à vida em tempo hábil e tomem as decisões de tratamento corretas no tempo certo. A medição repetida das
concentrações de lactato sanguíneo em curtos intervalos de tempo permite uma avaliação da progressão da doença, seu prognóstico
e resposta ao tratamento.

“A medição de lactato passou a ser um monitoramento clínico de rotina
em pacientes graves. Sugere-se que a medição de lactato sanguíneo deva
estar rotineiramente disponível em Unidades de Terapia Intensiva”. 6
Vital e versátil: Impacto do teste de lactato em unidades de terapia intensiva e em emergências
Septicemia e choque séptico: De acordo com as diretrizes internacionais de 2008 para tratamento de septicemia severa e choque
séptico, o choque induzido por septicemia é definido como hipoperfusão de tecido (hipotensão persistente após resposta ao fluido
inicial ou concentração de lactato sanguíneo > 4 mmol/L).9 A concentração de lactato sanguíneo é um parâmetro inicial para
ressuscitação protocolar de pacientes dentro das primeiras seis horas.9 Todos os pacientes com um nível de lactato > 4 mmol/L,
qualquer que seja sua pressão, são internados na parte inicial de terapia dirigida por metas de ressuscitação de septicemia severa.10
Foi demonstrado que os níveis de lactato sanguíneo têm um maior valor prognóstico que as variáveis derivadas de oxigênio e que os
níveis de lactato séricos aumentam o valor prognóstico e ajudam a conduzir a terapia.11,12
Lactato como um parâmetro chave: prognóstico em septicemia12
10%
10%

Probabilidade
de sobrevivência

Clareamento do lactato
Clareamento do lactato

Dias

Doenças Cardíacas: Níveis elevados de lactato predizem o desenvolvimento de choque em pacientes com infarto agudo do
miocárdio.13 Em pacientes que sobrevivem as primeiras 48 horas após a parada cardíaca, as medições de lactato sérico têm um
elevado valor prognóstico para mortalidade e resultados neurológicos.14
A terapia dirigida por metas (GDT- Goal-directed therapy) baseada em medições seqüenciais de lactato sanguíneo nas 24 horas após
cirurgia de cardiopatia congênita significativamente reduziu a mortalidade em recém-nascidos e especialmente naqueles bebês
15
submetidos a cirurgias de alto risco.
Choque circulatório: Os níveis de lactato e seu reaproveitamento foram estabelecidos como um marcador de diagnóstico, terapia e
prognóstico de hipóxia de tecido em choque circulatório.16
Trauma: Os valores de lactato se correlacionam com a Escala de Gravidade da Lesão e com a Escala de Coma de Glasgow para
pacientes com trauma internados no Setor de Emergências. O nível de lactato na internação aumenta a capacidade de avaliação e
triagem de pacientes doentes graves.17, 18
Ferimentos por queimadura: A incapacidade eliminar ou reaproveitar o lactato nas primeiras 48 horas de ressuscitação de
queimadura se difere significativamente entre sobreviventes e não-sobreviventes de ferimentos por queimaduras. De acordo com
dados de estudos, a mortalidade em pacientes com queimaduras pode ser reduzida por meio de um melhor controle de administração
de fluidos na ressuscitação de queimadura.19
Lactato no cobas b 123 POC system: Resultados rápidos em até 2 minutos
O teste de lactato medido na gasometria POC é um método rápido e efetivo que permite atender os tempos acima recomendados,
além de direcionar a terapia. O médico terá resultados confiáveis disponíveis em até 2 minutos, permitindo decisões imediatas.

“No geral, os responsáveis pelas diretrizes recomendam que o lactato
POC seja considerado como uma forma de melhorar os resultados em
pacientes em terapia intensiva”. 20

cobas b 123 POC System
Especificações

Parâmetros medidos
Gases sanguíneos

Intervalo especificado

pH
pCO2
pO2

6,5-8,0
10-150 mmHg (1,33-19,95 kPa)
10-700 mmHg (1,33-93,10 kPa)

Pressão atmosférica

530-800 mmHg

Eletrólitos
Na+
K+
Ca2+
ClHct

100-200 mmol/L
1-15 mmol/L
0,1-2,5 mmol/L
70-150 mmol/L
10-75%

Metabólitos
Lactato
Glicose

1-20 mmol/L
1-30 mmol/L

CO-Oximetria (1)
tHb

4-25 g/dL (2,5-15,5 mmol/L)

SO2
O2Hb
COHb
MetHb
HHb
Bilirrubina (total)

30-100%
30-100%
0-70%
0-70%
0-70%
3-50 mg/dL (51,3-855 µmol/L)

Parâmetros calculados
H+, cHCO3-, ctCO2(P), FO2Hb, BE, BEecf, BB, SO2(1), P50, ctO2,
ctCO2(B), pHst, cHCO3-st, PAO2, AaDO2, a/AO2, avDO2, RI, Shunt,
nCa2+, AG, pHt, H+t, PCO2t, PO2t, PAO2t, AaDO2t, a/AO2t, RIt, Hct(c),
MCHC, BO2, BEact, Osmolalidade, OER, Volume Minuto Cardíaco (Qt), índice P/F

Volume de amostra
Parâmetro
BG(2) + Hct + Eletrólitos(3) + Glu +
Lac + COOX

Volume
123 µL

BG + Hct + Eletrólitos + Glu + Lac

102 µL

Desempenho até 30 amostras/hora

Tipos de amostra

Sangue total, solução aquosa de CQ

Calibração Líquida
dispensa uso de cilindro de gases

Intervalo

Calibração de sistema
Calibração de 1 ponto
Calibração de 2 pontos

A cada 24 horas
A cada 60 minutos
A cada 12 horas

Processamento de dados
Monitor
Impressora térmica
Protocolos suportados

Intel, Celeron M, 800 Hz
Monitor fino de LCD integrado de 10,4 polegadas
(tela de toque)
Capacidade gráfica, integrada, com largura de 111 mm
POCT1-A, ASTM

Requisitos elétricos
Potência
Temperatura ambiente
Umidade relativa, não condensada
Cabo de energia

100-240 V, 200 W, 50 / 60 Hz seleção automática
+15° a +32°C (59 a 89,6°F)
15-85%
Específico para o padrão local

Opções
CO-Oxímetro
AutoQC (CQ Automático)
Leitor de Código de Barras
Carrinho móvel
No-break
Wireless
Certificado de teste
UL
Conformidade CE

Dimensões e peso do instrumento
Largura
Altura
Comprimento
Peso (sem soluções, sem autoQC)
(1)

512 nm comprimento de ondas
Sistema de CQ automático com espaço para
24 ampolas de CQ
Manual ou de bancada
APC BACK-UPs CS 350 VA USB/SERIAL 230 V
Modem W-Lan recomendado

UL3101-1
Diretiva IVD 98/79/EC (IEC 1010-1 / EN 61010-1 /
EN 61010-2-101)

33 cm
47 cm
32 cm
18 kg

opcional / (2) BG = pH, pCO2, pO2 / (3) Eletrólitos = Na+, K+, Ca2+, CI-
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