Analisadores Hematológicos
Automatizados Sysmex Série-XN™
Novo Design. Novas Possibilidades.

Revolucionando a Hematologia
As necessidades do setor de hematologia são diferentes agora

Necessidade de mudança? Mas não está seguro a quem recorrer?
Os analisadores hematológicos Sysmex Série-XN™ vão revolucionar a área de hematologia, trazendo
modernidade e novas soluções para laboratórios que buscam se diferenciar no mercado.
Apresentando alta performance, capacidade de expansão e possibilidade de reportar parâmetros
clínicos avançados, a Série-XN permite que os laboratórios criem a configuração perfeita para atender
às suas necessidades de evolução.
Isso significa que, independentemente do tamanho ou da estrutura do seu laboratório, a Série-XN
oferece:
• Otimização eficiente do fluxo de trabalho, de pessoal e espaço físico.
• Sofisticadas tecnologias que fornecem parâmetros avançados de grande utilidade clínica.
• Modularidade e padronização.
• Confiança nos produtos Sysmex, líder em hematologia, produzindo analisadores hematológicos de
alta qualidade há mais de 40 anos.
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Sysmex Série-XN™ - Moldando o futuro

Para adquirir analisadores de alta performance, frequentemente, os laboratórios
optavam por analisadores maiores e mais caros do que realmente necessitavam.
Hoje em dia, com orçamentos cada vez mais restritos, essa prática tornou-se
inviável e agora com a Série-XN passou a ser totalmente desnecessária.
Essa nova plataforma compacta oferece:
• Tecnologia sofisticada e inovadora que proporciona resultados precisos e
confiáveis de hemograma e diferencial leucocitária.
• Análise completa da hematopoiese:
- Leucopoiese - Análise automática dos granulócitos imaturos (IG) e o modo
de análise de pacientes leucopênicos (low WBC) tornam as contagens de
leucócitos totais e a diferencial leucocitária mais precisas mesmo em
amostras patológicas.
- Eritropoiese - Contagem de eritroblastos (NRBC), conteúdo de hemoglobina
nos reticulócitos (RET - He) e fração imatura de reticulócitos (IRF).
- Trombopoiese - Determinação da fração imatura das plaquetas (IPF) e da
contagem de plaquetas fluorescentes (PLT - F).
• Nova maneira de gerenciar reagentes:
- Sistema de reagente concentrado - RU-20 e CELLPACK DST - diminui a
frequência de substituição de reagentes.
- Embalagens compactas reduzem a necessidade de espaço dentro dos
laboratórios.
- Novos cartuchos para corantes fluorescentes utilizam a tecnologia de
identificação por rádio-frequência (RFID) para maior comodidade e
segurança durante as substituições de reagentes.
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Sysmex Série-XN™
O Real Conceito de Modularidade
Módulos da Série-XN
A Série-XN representa um novo conceito - não é somente um conjunto de analisadores - pois permite
planejar e configurar o setor de hematologia de acordo com as necessidades do laboratório de
resultados precisos, confiáveis e de grande utilidade independentemente do fluxo de trabalho.
As diferentes configurações da Série-XN fornecem soluções compactas sem prejudicar a capacidade
de análise e a confiança nos resultados.
No centro de cada configuração está o Módulo de Análise XN-10, o analisador base que:
• Analisa até 100 amostras por hora.
• Aspira somente 88µL da amostra.
• Inclui a contagem de eritroblastos (NRBC) em todos os hemogramas, reporta valores de
granulócitos imaturos (IG) em todas as diferenciais leucocitárias, libera o valor da fração imatura
dos reticulócitos (IRF) e o conteúdo de hemoglobina nos reticulócitos (RET-He) para todas as
análises com perfil reticulócitos selecionado e o valor da fração de plaquetas imaturas nas
contagens realizadas no canal de plaquetas fluorescentes (PLT-F).
• Pode analisar líquidos biológicos, incluindo a diferencial leucocitária de 2 - partes.

Então, o que faz a Série-XN ser única e tão diferente?
Em poucas palavras - é a forma com que o módulo de análise é acoplado a diferentes “samplers” e
sistemas de transportes das “racks”, criando uma gama única de configurações.
Acrescente um computador (IPU) excepcional, o cérebro do analisador que armazena regras de
decisão clínica e que é capaz de analisar essas regras e gerar ações reflexivas e de reanálise. Tudo
isso para auxiliar no gerenciamento dos desafios do seu laboratório.
Outras características-chaves do computador (IPU) são:
• Economia de espaço físico - tamanho similar a uma caixa de sapatos.
• Redundância funcional para dar segurança à informação armazenada e tranquilidade para o
usuário em eventos críticos.
- Discos rígidos funcionando em paralelo para garantir a segurança dos dados armazenados.
- Fonte de alimentação reserva.
• Um único computador recebe resultados de até três módulos XN-10 em uma mesma
configuração.
- Tela “touch screen” e menus gráficos intuitivos que facilitam a utilização.
- Regras de decisão clínica para realização automática de nova análise e/ou testes reflexivos
programados pelo usuário.
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Configurações compactas e modulares para melhor
atender às necessidades do seu laboratório
Soluções Compactas e Personalizadas

Sysmex XN-1000TM
XN-1000 é a solução de automação mais
compacta da Série-XN.
• Regras de decisão clínica configuradas com
capacidade de reanálise/ação reflexiva
automática a partir do resultado da
amostra.
• Aspira 88µL de amostra com uma
velocidade de processamento de 100
amostras por hora.
• Embalagens de reagentes com tamanho
menor e opção de uso de reagentes
concentrados.
• Bancada padronizada para o analisador opcional.

Sysmex XN-2000TM
XN-2000 é um novo conceito de analisadores
complementares que substitui o tradicional
sistema de analisador principal e back up
usado no passado.
• Duplica a velocidade de processamento das
amostras do XN-1000.
• Equilibra automaticamente o fluxo de
processamento das amostras entre os dois
módulos.
• Sistema único de consolidação da base de
dados em um computador (IPU).

Sysmex XN-3000TM
XN-3000 é a solução de automação mais
compacta que integra analisadores
hematológicos com preparador e corador de
lâminas.
• Apresenta a mesma velocidade e
distribuição balanceadada carga de
trabalho que o XN-2000.
• Realização do esfregaço sanguíneo e
coloração da lâmina pelo preparador e
corador de lâminas SP-10™ de forma
reflexiva.
• Bancada padronizada para o sistema –
opcional.
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Soluções de Automatização com
Capacidade de Expansão
A Solução Sysmex de Automatização com Capacidade de Expansão, chamada de Sysmex XN-9000™, é
compacta como os seus analisadores-irmãos e foi projetada e otimizada especificamente para
gerenciar fluxos de trabalho maiores e mais complexos.
O sistema de reagente concentrado é opcional para todas as soluções XN-9000.

XN-9000
XN-9000 não é somente um analisador, é uma família de módulos XN-10 e SP-10 integrados (até nove
no total) que pode ser customizada para o laboratório.
O número de análises realizadas diariamente e a hora-pico de processamento de amostras são apenas
algumas das variáveis avaliadas para definir a solução de automatização ideal para seu laboratório.
Existem três configurações-base do XN-9000.
Essas três versões são fáceis de identificar, pois são nomeadas com base na própria configuração:
• XN-9000 - 201 (2 XN-10s, 1 SP-10).
• XN-9000 - 301 (3 XN-10s, 1 SP-10).
• XN-9000 - 401 (4 XN-10s, 1 SP-10).

XN-9000-301
• Somente 4,3 metros de comprimento, 300 amostras por hora
• Todos os módulos com possibilidade de reportar todos os parâmetros clínicos
• Realização do esfregaço sanguíneo por ação reflexiva
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Utilidade Clínica da Sysmex Série-XN™
A Série-XN continua ampliando o número de parâmetros clínicos
avançados através da aprovada plataforma tecnológica.

Tecnologia com Avançada Precisão, Especificidade e Produtividade
Novos corantes fluorescentes com melhor especificidade celular
• Precisão e exatidão que você espera da Sysmex:
- Quantificação dos eritroblastos (NRBC) no canal de leucócitos para todas as amostras, eliminando
a necessidade de correção da contagem de leucócitos.
- Melhor e mais otimizado sistema de alarmes para detecção de anormalidades celulares, aumenta
o número de resultados reportáveis.
- Análise de líquidos biológicos, incluindo a diferencial leucocitária de 2 - partes.
• Análise aprimorada das plaquetas com um corante fluorescente específico - novo método PLT-F que
fornece resultados de fração imatura de plaquetas (IPF) e ainda melhora a análise de plaquetas em
amostras patológicas.
• Testes reflexivos e reanálise da amostra definidos pelo usuário reduz intervenções manuais. Por
exemplo, testes reflexivos para análise de PLT-F significa um número maior de resultados reportáveis
de plaquetas.
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Canais de medição

XN - CBC - NRBC
• NRBC quantificado em todos os
hemogramas.
• Não requer: reagentes,
procedimentos adicionais ou
qualquer intervenção por parte do
usuário.
• Correção automática da contagem
de leucócitos e linfócitos.
• Minimiza a interferência de
eritrócitos resistentes à lise e de
lipídeos.

BASO
NRBC

WBC
Estroma

FSC = Luz dispersa frontal
SFL = Luz fluorescente lateral

XN - Diff - IG
• Análise de granulócitos imaturos
(IG) em todas as diferenciais
leucocitárias.
• Verdadeiro diferencial de 6 partes Granulócitos imaturos
completamente diferenciados para
validação automática.
• Melhoria e otimização do sistema de
alarmes para detecção de células
anormais, aumentando o número de
resultados reportáveis.
• Análise reflexiva com contagem
estendida - fornece diferencial em
amostras com contagem de
leucócitos criticamente baixa.

MONO

LINFO

NEUT+BASO

SFL = Luz fluorescente lateral
SSC = Luz dispersa lateral

XN - BF

Líquido
cefalorraquidiano

• Canal dedicado para análise de
líquidos biológicos com diferencial
de 2 partes.
• Material de controle de qualidade
exclusivo.
• Contagem de fundo automática.
• Não há necessidade de reagentes
adicionais nem de preparação prévia
das amostras.

Líquido pleural
Líquido peritoneal
Líquido sinovial

SFL = Luz fluorescente lateral
SSC = Luz dispersa lateral
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EO

PLT-F - Índices de Trombopoiese
(Contagem de Plaquetas
Fluorescentes e IPF)
Contagens de Plaquetas Fluorescentes
e Fração Imatura de Plaquetas podem
auxiliar na avaliação da trombopoiese
quando analisadas em conjunto com
outras informações clínicas
disponíveis.
• Método com corante fluorescente
plaqueta-específico.
• Excelente correlação com o método
de referência definido pelo ICSH.
• Mínima interferência de:
- Fragmentos de eritrócitos
- Eritrócitos microcíticos
- Fragmentos de leucócitos

RBC

IPF

PLT-F

FSC = Luz dispersa frontal
SFL = Luz fluorescente lateral

RET - Índices de Eritropoiese
(RET, IRF, RET-He)
Estudos avançados da série eritrocítica
podem auxiliar na avaliação da
capacidade eritropoiética quando
analisados em conjunto com outras
informações clínicas disponíveis.
• Método rápido e automático.
• Informação com relevância clínica
para avaliação de quadros de
anemia quando analisada em
conjunto com outras informações
clínicas disponíveis.
• Monitoramento celular da
eritropoiese.
- IRF - avalia a produção de
reticulócitos .
- RET-He - avalia a incorporação de
ferro na produção da
hemoglobina.
• Redução da interferência por:
- Leucócitos
- Corpúsculos de Howell-Jolly
- Parasitas
- Eritrócitos falciformes

RET
RBC

PLT

FSC = Luz dispersa frontal
SFL = Luz fluorescente lateral
LFR = Reticulócitos de Baixa Fluorescência
MFR = Reticulócitos de Média Fluorescência
HFR = Reticulócitos de Alta Fluorescência
IRF = Fração Imatura dos Reticulócitos = MFR + HFR
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Sysmex Série-XN™ - Sistema de Reagentes

Inovação para Maior Comodidade
O novo sistema de reagentes da Série-XN está focado no aumento da comodidade para o laboratório
através da redução do tamanho das embalagens e da facilidade no processo de substituição, ao
mesmo tempo que mantém a máxima utilização de cada um dos reagentes. O sistema de reagentes se
espelha no conceito “Silent Design” dos analisadores XN com a natureza prática e elegância das
embalagens.

CELLPACK DCL

Redução da frequência de substituição
dos reagentes em 25 vezes utilizando
a unidade RU-20 e o diluente
CELLPACK DST quando comparado
com o clássico CELLPACK DCL.

CELLPACK DST

Exclusivo Sistema de Reagente Concentrado
A inovação pode ser sentida nos detalhes, por exemplo, possibilidade de um sistema de reagente
concentrado como o CELLPACK DST. Na hematologia automatizada, o diluente é o reagente mais
utilizado e, portanto, o mais frequentemente substituído.
Maior possibilidade de escolha e maior flexibilidade
• O sistema de reagente concentrado é composto pela unidade RU-20, opcional para todas as
configurações XN-9000.
• O mesmo sistema está disponível para utilização nas configurações XN-1000, XN-2000 e XN-3000.
O reagente CELLPACK DCL “pronto para usar” também se encontra disponível.

A unidade RU-20 prepara reagente
“pronto para usar” segundo demanda
e também mantém um reservatório
capaz de fornecer reagentes para até
três módulos XN operando em toda
velocidade. Para isso, a RU-20 precisa
de água tipo II.
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Recipientes de Reagentes - Diluentes e Lisantes
• Embalagens compactas e leves - a maioria 4L ou 1,5L que disponibilizam espaço e reduzem risco de
contaminação.
• Cada reagente é identificado pela cor da embalagem na tela do software do analisador.
• Todos os reagentes possuem códigos de barras que fornecem as informações específicas de cada lote.
• As bancadas desenvolvidas para a Série-XN abrigam perfeitamente as embalagens dos reagentes
(opcional para as configurações XN-1000, XN-2000 e XN-3000).

Reagentes em Cartucho - Corantes Fluorescentes
• Parecidos com cartuchos de impressora,
esses reagentes podem ser substituídos de
maneira fácil e rápida.
• Tecnologia de Identificação por RádioFrequência (RFID) simplifica a manutenção
e documentação de um histórico de
substituição de reagentes.
• Carregamento automático das informações
específicas de cada lote.
• Controle do uso do reagente dentro da
validade sem qualquer intervenção do
usuário.
• Mantém e atualiza automaticamente o
volume disponível para testes.
• Previne erros de troca entre reagentes
durante o processo de substituição.
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Gráficos de Dispersão
Laser semicondutor
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Parâmetros avaliados

Especificações Técnicas – Sysmex Série-XN™

Princípios &
Tecnologias

Citometria de Fluxo Fluorescente:
Diferencial leucocitária e IG, NRBC, RET, IRF, PLT-F, IPF
Impedância e Foco Hidrodinâmico:
PLT-I, RBC, HCT
Método de Sulfato Lauril de Sódio, livre de cianeto:
HGB

Até 31 Parâmetros
Reportáveis em
Sangue Total

WBC; RBC; HGB; HCT; MCV; MCH; MCHC; PLT (PLT-I, PLT-F);
NEUT#, %; IG#, %; LYMPH#, %; MONO#, %; EO#, %; BASO#, %;
NRBC#; RDW-SD; RDW-CV; MPV; RET#, %; IRF, RET-He; IPF

Líquidos serosos, sinovial e líquido cefalorraquidiano
Análise de
Líquidos Biológicos Parâmetros Reportáveis: RBC-BF, WBC-BF; MN#, PMN#, PMN%; TC-BF#
0.00 – 440.00 x 103/µL
0.00 – 8.60 x 106/µL
0 – 5,000 x 103/µL
0.000 – 10.000 x 103/µL
0.000 – 5.000 x 106/µL

Linearidade

WBC:
RBC:
PLT:
WBC-BF:
RBC-BF:

Velocidade

Modo Sangue Total:
Modo Líquido Biológicos:

100 amostras/hora (máx.) por módulo XN-10
40 amostras/hora (máx.) por módulo XN-10

Volume de
Aspiração

Modo Sangue Total:
Modo Pré-Diluído:
Modo Líquido Biológicos:

88 µL
70 µL
88 µL

Controle de
Qualidade

XN CHECK™: material de controle de qualidade com 3 níveis - alto,
normal e baixo - para todos os parâmetros CBC, Diff, PLT e RET.
Estabilidade dos frascos fechados de 135 dias.
XN CHECK™ BF: material de controle de qualidade com 2 níveis para
o canal de Líquidos Biológicos com estabilidade para os frascos
fechados de 78 dias
99 arquivos de controle de qualidade para os lotes atuais e novos,
incluindo 5 arquivos XbarM
Insight™: programa online da
garantia da qualidade
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Reagentes - Sysmex Série-XN™

Descrição

Código Roche

Apresentação

Estabilidade
Aberto
Dias

Fechado
Meses*

Uso/Parâmetros

Registro ANVISA

CELLPACK DCL ou

6510167001

20 L

60

18

Diluente

80015490090

CELLPACK DST**

6510183001

20 L

60

12

Diluente concentrado

80015490090

SULFOLYSER ou

5406668001

5L

90

12

Hemoglobina

80015490050

SULFOLYSER

5976359001

3 x 0,5 L

60

12

Hemoglobina

80015490050

Lysercell WNR

6510213001

2x4L

60

12

CBC, NRBC, Baso % & #

80015490091

Fluorocell WNR

6510248001

2 x 82 mL

90

12

CBC, NRBC, Baso % & #

80015490092

Lysercell WDF

6510221001

2x4L

90

12

Diferencial (incluindo IG% & #)

80015490091

Fluorocell WDF

6510256001

2 x 42 mL

90

12

Diferencial (incluindo IG% & #)

80015490092

CELLPACK DFL***

6510205001

2 x 1,5 L

60

12

Diluente para canal Retic ou PLT-F

80015490087

Fluorocell RET

6510272001

2 x 12 mL

90

12

Retic% & #, IRF, Ret-He

80015490092

Fluorocell PLT

6510299001

2 x 12 mL

90

12

PLT-F, IPF

80015490092

CELLCLEAN AUTO

6975445001

20 x 4mL

N/A
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Solução limpeza

80015490096

* Dados do fabricante
** Precisa de RU-20 - sistema opcional para diluição de reagente concentrado
*** CELLPACK DFL utilizado apenas para os canais de Retic e/ou PLT-F
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Registro ANVISA Sysmex Série XN™ - linha XN-10; XN-20; XN-1000; XN-2000; XN-3000; XN-9000: 80015490094
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