Soluções de sistema Sediplus®
A determinação de VHS em sistema fechado

S-Sedivette® · Sediplus® S 2000 · Sediplus® S 200
Sarmix® M 2000 · Acessórios

S-Sedivette®

Sediplus® S 2000

S-Sedivette® • Sistema fechado desde a coleta de sangue até a sedimentação

!

O comprovado sistema fechado de coleta de sangue do
S-Monovette®, com o S-Sedivette®, permite também uma
sedimentação fechada sem a necessidade de utilizar uma pipeta.
•
•
•
•

Sem risco de infecção ao encher as pipetas de sangue
A medição da sedimentação ocorre no tubo de coleta
Fácil de manusear
Econômico em termos de tempo e dinheiro
®

A coleta de sangue ocorre como em um S-Monovette , ou
pela técnica de aspiração ou vácuo. É possível determinar
individualmente o princípio de coleta de acordo com o estado das
veias.
No S-Sedivette®SUHYLDPHQWHGRVDGRFRPbPOGHFLWUDWRVÊR
FROHWDGRVbPOGHVDQJXH UHOD×ÊRGHPLVWXUD 'HSRLVGD
coleta, o sangue citratado é devidamente misturado com o
Sarmix® M 200.
'HSRLVGDFROHWDGH
sangue e antes da
medição, é necessário
agitar cuidadosamente
o S-Sedivette®.

No caso de mistura manual, uma pérola de vidro pré-dosada
ajuda no processo de mistura.
Para a medição da velocidade de sedimentação, equipar os
VXSRUWHVGHVHGLPHQWD×ÊR66HGLYHWWHHGHıQLURSRQWR]HURGH
cada amostra com os parafusos de cabeça vermelha.
'HSRLVGHXPDKRUDQDHVFDODFRQYHUWLGDOHURYDORUGH
sedimentação. O valor corresponde ao valor de mm de acordo
com Westergren.

Para o processo de medição, a placa é deslocada para cima
e para baixo. Ao mesmo tempo, todos os S-Sedivette® são
atravessados por um raio de medição. Atrás do S-Sedivette®,
o raio de medição encontra um detector. O limite entre
VREUHQDGDQWHHVHGLPHQWRGHHULWUĂFLWRVÜGHWHFWDGR
inequivocamente mediante a alteração da intensidade luminosa.
xPHGLGRRYDORUbKHbKRSFLRQDOPHQWHŹbKHbKHDVVLP
que a medição é concluída, é enviado um protocolo completo
ao sistema informático central. O protocolo contém o local
GHPHGL×ÊRRQěPHURGHLGHQWLıFD×ÊRRVYDORUHVPHGLGRVH
eventualmente, observações, no caso de o S-Sedivette® não
HVWDUVXıFLHQWHPHQWHFKHLRRXVHWLYHURFRUULGRXPDIDOKDGH
energia durante a medição. Não é mais necessário monitorar a
sedimentação.
2VQěPHURVGH,'RXRVQRPHVWDPEÜPSRGHPVHULQWURGX]LGRVÇ
mão e os resultados de medição lidos a partir do visor ou emitidos
através de uma impressora.
2PĂGXOREÈVLFRFRPORFDLVGHPHGL×ÊRLQFOXLRSDLQHOGR
RSHUDGRUHSRGHVHUHTXLSDGRFRPPĂGXORVGHH[SDQVÊRGH
FDQDLVDWÜXPPÈ[GHORFDLVGHPHGL×ÊR
Código

Descrição

90.189.700

Sediplus®6bb9

90.189.710

Módulo de expansão para Sediplus®6b



Leitor de códigos de barras para Sediplus®6b
6b6b

,QIRUPD×ĄHVWÜFQLFDV
Princípio de medição:
Intervalo de medição:
Precisão de medição:
Indicação:
Locais de 0ĂGXOREÈVLFR
medição:
0ĂGXORGHH[SDQVÊR
até o total de
Memória de dados:
Emissão de dados:
Tensão de alimentação:
'LPHQVĄHV /[3[$ 
Peso:
0ĂGXOREÈVLFR
0ĂGXORGHH[SDQVÊR

Transmissão IV
bPPDEVROXWRFRUUHVSRQGHQGRD
bPP:HVWHUJUHQ
bPPGHWUDMHWRGHPHGL×ÊR
PP:HVWHUJUHQ
40 posições
40 posições
160 posições
'DWDKRUDPĂGXORSRVL×ÊR,'GDDPRVWUD
valores medidos
9LVRUH56bHPVLVWHPDLQIRUPÈWLFR
JHUHQFLDGRUGHGDGRVRXLPSUHVVRUD
b9b+]b:
[[PP
bNJ
bNJ

O suporte funcional permite uma leitura sem paralaxe.
Código

Descrição

06.1690.001

S-Sedivette® em caixa de papelão de
XQLGDGHVHHPFDL[DGHWUDQVSRUWHGH
XQLGDGHV

90.1090

Suporte S-Sedivette com painel traseiro com
escalaSDUD66HGLYHWWH

Sediplus®6bš,QVWUXPHQWRDXWRPÈWLFRGHPHGL×ÊRGDYHORFLGDGHGHVHGLPHQWD×ÊRGHFDQDLV
&RPEDVHQDH[SHULÝQFLDGHPXLWRVDQRVGD6$567('7
na área
ár de sedimentação, a utilização do processo de
PHGL×ÊRSRUWUDQVPLVVÊR,9HDPDLVPRGHUQDHOHWUăQLFDGH
PHG
micro
microprocessador, disponibilizamos com o Sediplus®6b
um in
instrumento automático de medição da velocidade de
VHGLPHQWD×ÊRGHFDQDLV
VHGLP
Graç
Graças à excelente combinação com o sistema de
sedimentação S-Sedivette®, é possível determinar a
sedim
velocidade de sedimentação a qualquer momento e de
IRUPDFRQıÈYHOORJRGHSRLVGDFROHWDGHVDQJXH
Para a mistura do sangue citratado, disponibilizamos
os agitadores Sarmix®0bH6DUPL[®0b
especialmente desenvolvidos para os S-Sedivette®.
O Sediplus®6bSHUPLWHDPHGL×ÊRVLPXOWÉQHD
HLQGHSHQGHQWHGHDWÜDPRVWUDV'HSRLVGD
LGHQWLıFD×ÊRGDDPRVWUDSHOROHLWRUGHFĂGLJRVGHEDUUDV
én
necessário apenas colocar o S-Sedivette® em um local
de m
medição livre. As funções restantes são assumidas pela
máquina.

Sediplus®6š,QVWUXPHQWRGHPHGL×ÊRGDYHORFLGDGHGHVHGLPHQWD×ÊRGHFDQDLV
(VSHFLDOPHQWHSDUDRSHTXHQRODERUDWĂULRFRPXPQěPHUR
reduzido de amostras para a medição descentralizada na estação,
D6$567('7RIHUHFHFRPR6HGLSOXV®6bXPLQVWUXPHQWR
GHPHGL×ÊRGDYHORFLGDGHGHVHGLPHQWD×ÊRGHFDQDLVHP
sistema fechado. A utilização do método comprovado de medição
GHUHĲH[ÊRHPFRPELQD×ÊRFRPDPDLVPRGHUQDHOHWUăQLFDGH
microprocessador garante a precisão exigida.
Graças à excelente combinação com o sistema de sedimentação
S-Sedivette®, é possível determinar a velocidade de sedimentação
DTXDOTXHUPRPHQWRHGHIRUPDFRQıÈYHOORJRGHSRLVGDFROHWD
de sangue segura.
Logo depois da coleta, o sangue citratado deve ser devidamente
misturado com o Sarmix®0b(VWHPLVWXUDGRUIRL
especialmente desenvolvido para a utilização com o S-Sedivette®.
'HSRLVGHXPQRYRSURFHVVRGHPLVWXUDQR6DUPL[®0bÜ
iniciada uma medição através do uso do S-Sedivette® cheio em
um local de medição livre, pressionando a tecla de iniciar.
2V/('VSDUDFDGDORFDOGHPHGL×ÊRPXGDPGHFRU YHUPHOKRş
ODUDQMDşYHUGH SDUDLQGLFDUVHDPHGL×ÊRGHFRUUHQDSULPHLUDRX
na segunda hora ou se terminou. Os valores medidos indicados
têm correspondência direta com os valores Westergren em mm.
Código
90.189.900


Descrição
Sediplus®69
Leitor de códigos de barras
para Sediplus®6b6b

,QIRUPD×ĄHVWÜFQLFDV
Princípio de medição:
Intervalo de medição:
Precisão de medição:
Indicação:
Locais de medição:
Memória de dados:
Emissão de dados:
,QWHUIDFHV

Mais acessórios podem ser
encontrados nas páginas seguintes.

Tensão de alimentação:
'LPHQVĄHV /[3[$ 
Peso:

5HĲH[ÊRGH,9bQP
bPPDEVROXWRFRUUHVSRQGHQGRDbPP:HVWHUJUHQ
bPPGHWUDMHWRGHPHGL×ÊR
PP:HVWHUJUHQ
10
,'GDDPRVWUDSRVL×ÊRYDORUHVPHGLGRV
9LVRUH56bHPVLVWHPDLQIRUPÈWLFRJHUHQFLDGRUGHGDGRV
RXLPSUHVVRUD
56b VLVWHPDLQIRUPÈWLFRJHUHQFLDGRUGHGDGRVRX
LPSUHVVRUD 36SDUDWHFODGRHRXOHLWRUGHFĂGLJRGHEDUUDV
)RQWHGHDOLPHQWD×ÊRb9b+]b9b&&
b$
[[bPP
bNJVHPIRQWHDGHDOLPHQWD×ÊR

$FHVVĂULRV 6DUPL[® M 200
Sarmix®0bš0LVWXUDGRUURWDWLYR

2PLVWXUDGRUGHODERUDWĂULR6DUPL[®0bÜDGHTXDGRSDUD
várias de aplicações, desde misturas suaves até misturas com
vibrações vigorosas.
Estão disponíveis 8 programas de mistura com diversas
YHORFLGDGHVGHURWD×ÊRHGHYLEUD×ÊREHPFRPRURWRUHVSDUD
GLIHUHQWHVGLÉPHWURVGHWXERFRPRDFHVVĂULRV$VWHFODVGH
comando organizadas e funcionais facilitam a operação.
Para a utilização com o S-Sedivette® existe um rotor de
SRVL×ĄHV FĂGLJR HXPSURJUDPDGHPLVWXUD
otimizado.

Código

Descrição

90.180.600

Sarmix®0LQFOXLIRQWHGHDOLPHQWD×ÊRb9b&&
aparelho básico sem rotor



5RWRUGHSODFDVSDUDWXERV¢bbPP



5RWRUGHSODFDVSDUDWXERVDWÜ¢bbPP
WXERVDWÜ¢bbPP
HWXERVDWÜ¢bbPP



5RWRUHPEORFRSDUDWXERVDWÜ¢bbPP



5RWRUHPEORFRSDUDWXERVDWÜ¢bbPP



5RWRUHPEORFRSDUDWXERVDWÜ¢bbPP



5RWRUHPEORFRSDUDWXERVDWÜ¢bbPP 66HGLYHWWH®



5RWRUHPEORFRSDUDWXERVDWÜ¢bbPP WXERVGHbP/



5RWRUHPEORFRSDUDWXERVDWÜ¢bbPP WXERVGHbP/

$FHVVĂULRVSDUD6HGLSOXV® S 2000 e Sediplus® S 200
,PSUHVVRUDWÜUPLFD

A impressora térmica é
compacta e leve com conexão
56b 68%' SDUDD
emissão de dados de medição
dos Sediplus®6b6b
H6b6XDFDUFD×DHP
$%6WUDEDOKDFRPSOHWDPHQWH
sem desgaste. A bateria
recarregável incorporada
permite o funcionamento
independente da rede.
Código

Descrição



Impressora térmica
com fonte de
DOLPHQWD×ÊR

90.188.055

Rolo de papel para
impressora térmica de
XQLGDGHV

6$567('7 Ltda.
5RGRYLD0DUHFKDO5RQGRQNP
Soamim
&(3
3RUWR)HOL]ş63
7HO 
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Gerenciador de dados
Sediplus®

O gerenciador de dados
se destina a comandar e
supervisionar a transferência
GHGDGRV SURWRFRORVGH
PHGL×ÊR GR6HGLSOXV®
6b FRPLQWHUIDFH 6b
FRPLQWHUIDFH RX6b
conectado a uma impressora
serial ou paralela, e ao
gerenciamento de dados do
ODERUDWĂULR
Código
90.189.750

Descrição
Gerenciador de dados
Sediplus® com cabo
de interface;
WUDQVIRUPDGRU8(
adaptador Reino
8QLGR(8$

SediTest S 200 e
Sedivette de teste

/HLWRUGHFĂGLJRVGHEDUUDV
- Sediplus® S 2000

9HULıFD×ÊRGRIXQFLRQDPHQWR
dos Sediplus®6bH6b
'HSRLVGHXPGHWHUPLQDGR
procedimento, é possível
YHULıFDUFDQDOSRUFDQDORV
elementos de funcionamento
relevantes para a medição
PHFÉQLFRVHĂWLFRV HGHVWD
forma, o bom funcionamento
do aparelho.

2OHLWRUGHFĂGLJRVGHEDUUD
ÜRSFLRQDOSDUDR6bH
SHUPLWHXPDLGHQWLıFD×ÊR
segura do tubo de amostra
S-Sedivette® antes do início
da medição. Ele lê todas as
FRGLıFD×ĄHVFRPXQV
O trabalho é realizado graças
DRVXSRUWHDQJXODUı[ÈYHOQR
6bSDUDROHLWRUGHFĂGLJRV
de barra.

Código

Descrição



6HGL7HVW6bpara
Sediplus®6b

91.189.715

Sedivette de teste
para Sediplus®6b

Código


Descrição
Leitor de códigos de
barras para Sediplus®
6b6b6b

(VWDSXEOLFD×ÊRSRGHFRQWHULQIRUPD×ĄHVVREUHSURGXWRVTXHWDOYH]QÊRHVWHMDPGLVSRQìYHLVQRVHXSDìV

Indicação:
5RWRUHVLQWHUFDPELÈYHLV
&RQH[ÊR
'LPHQVĄHV /[3[$ 
Peso:

0RYLPHQWRVGHURWD×ÊRRVFLOD×ÊRHYLEUD×ÊR
5RWD×ÊRDUSPÉQJXOR
DJUDXVGHPRYLPHQWRGHYLEUD×ÊR
9LVRU/&'GHOLQKDV
ver acessórios
$GDSWDGRUGHb9b&&
[[bPP[[SROHJDGDV
DSUR[NJ

BBB

Tipo de movimento:
,QWHUYDORVGHDMXVWH

5HVHUYDGRVRVGLUHLWRVDDOWHUD×ĄHVWÜFQLFDV

,QIRUPD×ĄHVWÜFQLFDV

