
cobas b 121
Analisador de Gases Sanguíneos, Eletrólitos,
Hemoglobina Total, SO  e Hematócrito2



Volume reduzido de amostra
Resultados disponíveis em
aproximadamente 50 segundos
Baixo custo por amostra
Eletrodos livres de manutenção
Logística simplificada:
fácil gerenciamento dos reativos
(apenas 3 reagentes)
Software amigável multi-tarefa em português
Módulo para realização automática
de controle da qualidade (opcional)
Programa de controle da qualidade
intra e inter-laboratorial

Parâmetros medidos

• Hemoglobina total,
Saturação de O  e Hematócrito2

•
-+ + 2+Eletrólitos: Na , K , Ca , Cl

• Gasometria: pH, PO , PCO2 2
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Volume mínimo da amostra: 60µL
Tipo de amostra: sangue total, soro, plasma,
dialisado e soluções de controle da qualidade
Aspiração automática da amostra: seringa, 
ampola de CQ, capilar e microamostra
Calibração líquida do sistema, eliminando
a utilização de cilindros de gases
Leitor para códigos de barras tipo “scanner”
para identificação de paciente, operador, 
soluções de calibração e controle da qualidade, 
entre outros
Tela de toque colorida
Impressora térmica interna com
corte automático de papel
Protocolos de impressão e visualização
configuráveis pelo usuário
Software para o gerenciamento de dados 
do paciente, controle de qualidade,
calibrações e manutenções
Controle de qualidade: 
      

Voltagem: 100 - 240V (50 - 60 Hz) 
Interface bidirecional: serial e rede

Dados estatísticos
Impressão do gráfico de Levey-Jennings
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Características
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Dimensões
• 
• 
• 
• 

Largura 35,4 cm
Altura 46,7 cm
Profundidade 41,0 cm
Peso 17kg

COBAS e LIFE NEEDS ANSWERS são marcas registradas Roche.

cobas b 121 - Reg. ANVISA 10287410226.
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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