cobas h 232
Sistema Point of Care de marcadores cardíacos

cobas h 232
Facilita suas decisões clínicas com resultados rápidos

Devido ao seu design portátil e de pequenas

O sistema cobas h 232 é adequado para:

dimensões, o sistema cobas h 232 pode ser facilmente

• Emergência

posicionado junto ao local de atendimento ao paciente,

• Unidade de tratamento intensivo

onde houver espaço limitado, junto ao leito, em locais

• Consultório médico

de triagem ou numa área específica do laboratório. O

• Visita médica domiciliar ao paciente (médico da

equipamento foi projetado para ser utilizado na
emergência ou nas áreas de cuidados críticos para

família)
• Ambulância e unidades descentralizadas

pacientes com dores torácicas agudas, dispneia ou
outros sintomas sugestivos de doença cardiovascular

Valores médicos dos marcadores:

aguda e alguns estudos já comprovaram a efetividade

• Troponina T na dor torácica - o biomarcador "Padrão

dos marcadores cardíacos realizados no cobas h 232,

Ouro" cuja detecção é um forte indicador de lesão do

especialmente onde o uso do NT-proBNP dá suporte à

miocárdio 8
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avaliação da insuficiência cardíaca. O sistema também

• Mioglobina/CK-MB na dor torácica -

pode ser usado no atendimento pré-hospitalar, como

biomarcadores para o diagnóstico logo no início da

ambulâncias, helicópteros e serviços de atendimento

manifestação dos sintomas ou avaliação de re-infarto 9

emergencial.

• NT-proBNP na dispneia - amplamente usado, esse
biomarcador pode aumentar a precisão do diagnóstico
de insuficiência cardíaca aguda em pacientes que
apresentam sintomas ambíguos ou não específicos 2
• D-dímero no tromboembolismo venoso - um
biomarcador confiável e sensível para exclusão do
diagnóstico de embolia pulmonar (EP) ou trombose
venosa profunda (TVP) em pacientes sintomáticos não
internados.1

“Sem nenhuma dúvida, a próxima década irá
testemunhar a coevolução dos biomarcadores cardíacos e
dos testes POC no diagnóstico de doenças cardiovasculares.”
McDonnell, B., et al., Clinical Biochemistry 2009

Resultado em menos de 15 minutos
Três simples passos para obter rápidos resultados de testes

Inserir a tira de teste

Aplicar a amostra

O uso do sistema cobas h 232 permite a realização do teste em 15 minutos,
melhorando o TAT (“turn around time”/tempo de atendimento total) e beneficiando o paciente.

Ler o resultado

2

As diretrizes da Academia Nacional de Bioquímica
Clínica (dos USA) recomendam:
- “o laboratório deve realizar o teste de marcador
cardíaco com um tempo de processamento de 60
minutos, de preferência em 30 minutos ou menos. O
TAT é identificado como o tempo desde a coleta de
3
sangue até o relatório dos resultados.”
- “Instituições que não possuem TAT de uma hora ou
menos, devem implementar POC para realização
dos testes de marcadores cardíacos.” 3

O Point of Care (POC) melhora o TAT
e beneficia os pacientes
Comparação dos tempos de processamento (TAT) no POC e no laboratório central para marcadores cardíacos
O ganho de tempo com os testes POC em comparação com medições do laboratório central é demonstrado abaixo.4

POC

Sangue
coletado

Máximo
22 minutos
Mínimo
12 minutos

Laboratório
central

Máximo
147 minutos
Mínimo
52 minutos

Faixa de tempo até disponibilização dos resultados (minutos)

Roche Troponina T Quantitativa Point of Care
Consistência entre laboratório e Point of Care

Roche CARDIAC Troponina T Quantitativa - padronizado com Elecsys cTnT-hs
Tira teste
• cTnT do sangue reage com anticorpos da tira teste
localizado na linha de captação
• A intensidade da sinalização (da linha de captação) é
quantificada pelo sistema POC cobas h 232 como
valor de reflectância

Chip código
• Padronizado com Elecsys cTnT-hs
• O chip contém informações da padronização e nova
curva de calibração
• A concentração de cTnT é calculada pelo sistema POC
cobas h 232 com base na curva de calibração
armazenada no chip e no valor da reflectância medida
• Dependendo da curva de calibração específica do lote,
o valor de reflectância pode obter diferentes valores
de concentração

Roche CARDIAC Troponina T Quantitativa - padronizado com Elecsys cTnT-hs*

Valor de TnT medido no sistema cobas h 232
POC com o teste Roche CARDIAC T
Quantitativo padronizado com Elecsys
cTnT-hs (ng/L)

Valor de TnT medido no sistema cobas h 232
POC com o teste Roche CARDIAC T
Quantitativo padronizado com Elecsys
cTnT-hs (ng/L)

51
70
97

Trop T 50 - 100 ng/L

116

Trop T 116 ng/L

242

Trop T 242 ng/L

1,748

Trop T 1,748 ng/L

2,245

Trop T > 2,000 ng/L

Roche CARDIAC Troponina T Quantitativa
Consistência entre laboratório e Point of Care

Especificações
Tempo
de reação

Volume
da amostra

Intervalo
de medição

Troponina T

12 minutos
(resultado qualitativo em 8 minutos)

150 µL

Roche CARDIAC
CK-MB

CK-MB

12 minutos

Roche CARDIAC
M

Mioglobina

Roche CARDIAC
D-Dimer

Dímero-D

Roche CARDIAC
proBNP

NT-proBNP 12 minutos

Teste

Parâmetro

Roche CARDIAC T
Quantitative

Utilidade Clínica

Cut-off

50 - 2000 ng/mL

Diagnóstico do Infarto
Agudo do Miocárdio
(IAM)

50-100 ng/mL - baixo risco
100-2000 ng/mL - risco médio
> 2000 ng/mL - alto risco

150 µL

1,0 - 40 ng/mL

Diagnóstico do Infarto
Agudo do Miocárdio
(IAM) e Reinfarto

Mulheres: 4 ng/mL
Homens: 7 ng/mL

8 minutos

150 µL

30 - 700 ng/mL

Marcador do Infarto
Agudo do Miocárdio
(IAM) e Reinfarto

70 ng/mL

8 minutos

150 µL

0,1 - 4,0 µg/mL

Exclusão da Trombose
0,5 µg/mL
Venosa Profunda (TVP) e
Embolia Pulmonar (EP)

150 µL

60 - 9000 pg/mL

Diagnóstico e
Prognóstico
da Insuficiência
Cardíaca (ICC)

< 300 pg/mL - Exclui ICC
> 1800 pg/mL - Confirma ICC
300 - 1800 pg/mL - utilizar
estratificação pela idade

Troponina T (ng/L)
Elecsys TnT-hs, S

P/B Regressão
Y = 0,88 * X + 2,3
N = 154 r = 0,96

Troponina T (ng/L)
CARDIAC T Quantitativo
lote 280308-10, HVB

Troponina T (ng/L)
CARDIAC T Quantitativo
lote 280309-10, HVB

Troponina T (ng/L)
CARDIAC T Quantitativo
lote 280272-10, HVB

Roche CARDIAC Troponina T Quantitativa - resultados consistentes entre laboratório e Point of Care
As figuras abaixo mostram comparação dos métodos entre 3 lotes de Roche CARDIAC T Quantitativo e Roche Elecsys TnT-hs:
resultados de 5 locais baseados em 148 -159 pares de valores.6

Troponina T (ng/L)
Elecsys TnT-hs, S

P/B Regressão
Y = 0,89 * X + 4.0
N = 157 r = 0,95

Troponina T (ng/L)
Elecsys TnT-hs, S

P/B Regressão
Y = 0,86 * X + 15,7
N = 159 r = 0,95

Os resultados demonstram a confiabilidade da calibração do ensaio e a boa concordância com a referência de laboratório.

Sistema cobas h 232 POC
Informações do produto

No de pedido
do Material

Dimensões
(mm)

Tela

Fonte de Energia

Conectividade

Sistema
cobas h 232 POC
4901126190

L 275
W 102
D 55

Touch screen
78x58 mm

Entrada: 100-240 Volt/50-60Hz/400mA
Saída: 7,5 Volt/1,7A
CE/TÜV/VDE-GS/UL etiqueta

Porta de dados de infravermelho permite a
transferência de dados para a Unidade de Base
Portátil opcional ou para a impressora com porta
infravermelha serial

Sistema
cobas h 232 POC
com scanner de
código de barras
4901142190

L 275
W 102
D 55

Touch screen
78x58 mm

Entrada: 100-240 Volt/50-60Hz/400mA
Saída: 7,5 Volt/1,7A
CE/TÜV/VDE-GS/UL etiqueta

Porta de dados de infravermelho permite a
transferência de dados para a Unidade de Base
Portátil opcional ou para a impressora com porta
infravermelha serial

Nº de pedido de
Materiais Opcionais

Utilidade

Bateria Portátil
4805640001

Bateria recarregável para até 18 medições

Impressora
5404495001

Impressão de resultados

Unidade Base Portátil /
Interfaces de Conectividade
4805658001

Bateria recarregável. Interface de dados. Conectividade: Portas USB e Ethernet

Gerenciamento de
Dados TI

Interface para a solução de gerenciamento de dados cobas IT 1000. POCT1A - protocolo para interface da
solução de gerenciamento de cobas IT 1000 ou sistemas de terceiros além de LIS/HIS

O sistema cobas h 232 POC possui um gerenciamento de dados fácil de usar. Por meio de conectividade, podem ser disponibilizados em seu site.
Com um sistema de gerenciamento de dados no Ponto de Atendimento, a administração de dados, controle de qualidade e configuração do aparelho são acionados
por um ponto remoto e.g. a partir do laboratório.
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Nº de pedido do Material de
Parâmetro de tira de teste

Tempo de
reação

Faixa de
medição

Utilidade clínica

Troponina T
Roche CARDIAC T Quantitativo
4877772190

12 min

50-2000 ng/L
(faixa quantitativa
100-2000 ng/L)

Diagnóstico da síndrome coronariana aguda e infarto do miocárdio

CK-MB
Roche CARDIAC CK-MB
4877900190

12 min

1,0-40 ng/mL

Diagnóstico da síndrome coronariana aguda e infarto do miocárdio,
avaliação de reinfarto

Mioglobina
Roche CARDIAC M
4877799190

8 min

30-700 ng/mL

Marcador precoce de dano ao miocárdio para ajudar no diagnóstico
de síndrome coronariana aguda e infarto do miocárdio

D-Dímero
Roche CARDIAC D-Dímero
4877802190

8 min

0,1-4,0 µg/mL

Exclusão de trombose de veia profunda e embolismo pulmonar

NT-proBNP
Roche CARDIAC proBNP+
5533643190

12 min

60-9000 pg/mL

O diagnóstico de pacientes com suspeita de insuficiência cardíaca,
no monitoramento de pacientes com disfunção compensada
do ventrículo esquerdo e na estratificação de risco de pacientes com
síndrome coronariana aguda

* No percentil 99 th de uma população de referência

No de pedido de
Material de Controle
de Qualidade

Utilidade

Roche CARDIAC
Controle Troponina T
4890515190

Conjunto de controle para usar com Roche CARDIAC T Quantitativo (conjunto de controle para 2 x 6 verificações de controle
de qualidade, nível 1/2, e chip de código)

Roche CARDIAC
Controle CK-MB
4890426190

Conjunto de controle para usar com Roche CARDIAC CK-MB (conjunto de controle para 2 x 6 verificações de controle de
qualidade, nível 1/2, e chip de código)

Roche CARDIAC
Controle Mioglobina
4890469190

Conjunto de controle para usar com Roche CARDIAC M (conjunto de controle para 2 x 6 verificações de controle de
qualidade, nível 1/2, e chip de código)

Roche CARDIAC
Controle D-Dímero
4890523190

Conjunto de controle para usar com Roche CARDIAC D-Dímero (conjunto de controle para 2 x 6 verificações de controle de
qualidade, nível 1/2, e chip de código)

Roche CARDIAC
Controle proBNP
4890493190

Conjunto de controle para usar com Roche CARDIAC ProBNP (conjunto de controle para 2 x 6 verificações de controle de
qualidade, nível 1/2, e chip de código)

Roche CARDIAC
IQC
4880668190

Tiras de controle reutilizáveis para verificar a função do sistema cobas h 232 POC

Nº de pedido de
Materiais Acessórios

Utilidade

Roche CARDIAC
Pipetas
11622889190

Dispositivo de dosagem para transferência de amostra a partir do tubo de amostra primário, etiquetado para mostrar
o volume exigido da amostra
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