
Especificações - Série-XN
Novo Design. Novas Possibilidades.



XN- 9000™

A Série-XN da Sysmex está revolucionando a hematologia com a

nova plataforma de analisadores repleta de inovações tecnológicas 

que conduzirá os laboratórios a um outro nível. Apresentando alta

performance, capacidade de expansão e possibilidade de reportar

novos parâmetros, a Série-XN permite que cada laboratório crie a 

Isso significa que, independentemente do tamanho ou da estrutura

do 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

• Regras de decisão clínica flexíveis e pré-programadas para a

   realização automática de nova análise ou ação reflexiva com

   base nos critérios de cada laboratório

Analisadores Hematológicos
Automatizados Série-XN

XN-1000TM

XN-2000TM

XN-3000TM

configuração perfeita para atender suas necessidades.



Especificações
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

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
Parâmetros Reportáveis: RBC-BF, WBC-BF; MN#, %; PMN#, %; TC-BF#

WBC: 0.00 – 440.00 x 10³/µL
RBC: 0.00 – 8.60 x 10⁶/µL
PLT: 0 – 5,000 x 10³ /µL
WBC-BF: 0.000 – 10.000 x 10³ /µL
RBC-BF: 0.000 – 5.000 x 10⁶/µL

Modo Sangue Total:  100 amostras/hora (máx.) por módulo
Modo Líquidos Biológicos:

Modo Sangue Total:  88 µL
Modo Pré-Diluído:  70 µL
Modo Líquidos Biológicos: 

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

31 Parâmetros
Reportáveis em
Sangue Total

Análise de
Líquidos Biológicos

Linearidade

Velocidade

Volume de
Aspiração

Controle de
Qualidade

88 µL

40 amostras/hora (máx.) por módulo




