
ACCU-CHEK, COAGUCHEK, SOFTCLIX e
BECAUSE IT’S MY LIFE são marcas registradas da Roche.

Controle do INR dos pacientes anticoagulados

Medidor CoaguChek XS Pro
Princípio de teste Determinação eletroquímica da razão normalizada internacional (INR) após ativação da

coagulação com tromboplastina recombinante humana 
Tempo de medição Aproximadamente 1 minuto
Interface do usuário Monitor TFT full graphical
Capacidade de memória 1000 pacientes e 500 resultados de CQ com data e horário
Ativação automática Ativação com inserção da tira
Fornecimento de energia
Duração da bateria Até 80 testes com pilhas, até 60 testes

por ciclo com o conjunto de baterias 
Temperatura de operação +15° C to +32° C
Umidade relativa de operação 10% to 85%
Altitude máxima de operação 4300 m
Dimensões 231 x 97 x 43 mm
Peso 350 g (sem pilhas)
Conectividade No computador/LIS/HIS através de Unidade de

Base Portátil opcional

Identificação do
Paciente/Operador

Leitor de código de barra integrado

Teste CoaguChek XS PT
Tamanho da amostra de sangue 8 µl
Tipos de amostra Sangue total capilar ou sangue total venoso não anti-coagulado
Aplicação do sangue Opções de aplicação da amostra na parte superior ou lateral da tira
Faixa de medição INR: 0.8 – 8.0
Índice de sensibilidade
internacional (ISI)

1,0 [de acordo com a recomendação da Organização
Mundial de Saúde (OMS)]

Calibração Lote principal calibrado diretamente em relação ao método de referência internacional
Reprodutibilidade da INR CV < 4.5 % para sangue capilar
Insensibilidade à heparina - Heparina não fracionada (UFH) de até 0,8 UI/mL

- Heparina de baixo peso molecular (LMWH) de até 2 anti-Xa U/mL
Faixa de hematócrito 25 - 55 %
Controle de qualidade Controle on-board em cada tira no canal de medição
Estabilidade 21 meses a partir da produção (+ 2ºC até + 30ºC)
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Controle do INR na sua mão
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4 x 1,5 V pilhas AA ou conjunto de baterias recarregável opcional

Reg. ANVISA 10287410562. 
Os reagentes comercializados no Brasil estão devidamente registrados. 
Para obter a relação dos números de registro ligar 0800 77 20 295.
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confiança
fluxo de trabalho

…confiança…segurança

…conveniência

…fluxo de trabalho melhorado

   Ativação automática do
sistema CoaguChek XS Pro 
através da inserção da 
tira reagente.

   Punção capilar com
® uso da lanceta Accu-Chek

Safe-T-Pro Plus

   Uma pequena gota de
sangue (8 µL). Controle
de qualidade embutido
em cada tira.

   Resultados de INR
em um minuto.

O atendimento de um número grande de pacientes pode ser 
um desafio em uma clínica de anticoagulações. O leitor de 
código de barras facilita a identificação do paciente e do 
operador e melhora tanto a segurança quanto o fluxo de 
trabalho.

Opções de conectividade com o Sistema Hospitalar (HIS) 
ou Laboratorial (LIS).

Leitor de código de barras 

Controle de qualidade onboard em cada 
tira teste.
Possibilidade de avaliar o INR e modificar 
a dose do anticoagulante oral no local na 
mesma consulta.
CQ líquido opcional.
Controle de qualidade.
Leitura do ID do operador e do paciente
Testes frequentes permitem:
- alteração oportuna da dosagem.

1- aumento do tempo na faixa terapêutica.
2- minimização dos eventos adversos.

•

•

•
•
•
•

Fluxo de trabalho melhorado pelo leitor
de código de barras para
- ID do Operador
- ID do Paciente
Transferência de dados para o LIS com
Unidade de Base Portátil opcional
conectada ao aplicativo cobas IT 1000 ou
solução de gerenciamento de dados local.

•

•

Mais de 15 anos de experiência da
Roche em monitoramento de INR.
Mais de 2 milhões de pacientes
testados através do sistema CoaguChek.
Até 1000 resultados na memória.
Maior controle da condição de 
seus pacientes.
Maior tempo de qualidade com
os pacientes.

•

•

•
•

•

Cerca de 1 minuto para obtenção de
um resultado preciso de INR.
Pequena amostra com punção capilar -
1gota (8 microlitros) do sangue total capilar
Aplicação sanguínea fácil: opções
de aplicação da gota na parte superior ou 
lateral da tira, fora do medidor para 
prevenir contaminação cruzada.
Monitor LCD com ícones acionados
por touchscreen

•

•

•

•

O teste de INR com CoaguChek XS Pro
melhora o fluxo atendimento ao 
paciente anticoagulado.

conveniência
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Isso permite o ajuste da dose da varfarina, reduzindo o 
tempo total de atendimento (TAT - Turn Around Time).

Com mais de 15 anos de experiência em monitoramento 
point of care de INR, a Roche oferece solução para mais de 
dois milhões de pacientes ao redor do mundo através do 
sistema CoaguChek.

O envelhecimento da população tem consequentemente 
aumentado o uso da varfarina.
As principais indicações: fibrilação atrial (FA), trombose 
venosa profunda (TVP), embolia pulmonar (EP), e presença 
de válvula cardíaca mecânica.

Para monitorar melhor a eficiência da varfarina, o INR é o 
melhor teste, que pode ser realizado na sua clínica ou 
hospital, utilizando uma pequena gota de sangue capilar.

Oferece a você mais…
Sistema CoaguChek   XS Pro®
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