
Um equipamento
hematologia
imunoensaios
química clínica



PROCEDIMENTO:

1. Clique no botão [Iniciar] 

para dar início a um teste. 

2. Utilize uma lanceta

esterilizada para fazer a 

colheita da amostra. 

3. Utilize uma tira spinit®

para recolher a amostra

de sangue. 

O spinit® é um equipamento de Point-of-Care para a    
quantificação de parâmetros no sangue. Este foi                   
desenvolvido para realizar testes de diagnóstico utilizando 
apenas uma gota de sangue e os descartáveis spinit®. 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Equipamento spinit® 

• Não é necessária manutenção  
• Sem necessidade de calibrações
• Equipamento de pequenas dimensões 

(236x215x306 mm – 4 kgs) 

• Configurações personalizáveis

• Um equipamento:  hematologia, imunoensaio, química clínica

• Necessita apenas de uma gota de sangue

• Resultados rápidos

• Elevada precisão

• Resultados quantitativos



• Leitor de código de barras - para leitura do código 
de barras da amostra/disco descartável/identificação
do paciente

• Impressora - opção de impressão de resultados
em etiquetas padrão

• Ecrã tátil LCD

• Interface de uso fácil e intuitivo

• É executado um controlo interno cada vez que é iniciado um teste

• Para relizar um teste, basta seguir as instruções no ecrã e inserir um disco
já preparado no equipamento

ACESSÓRIOS

INTERFACE DE FÁCIL UTILIZAÇÃO

4. Insira a amostra de

sangue no disco.

5. Insira o disco no

equipamento e siga as

instruções no ecrã.

6. Veja os resultados no

ecrã, imprima ou transfira

automaticamente os

dados para o LIS/HIS.

CONECTIVIDADE

• 2 portas USB 
• Ligação Ethernet 

• Ligação por endereço IP 

• Protocolo HL7 - LIS/HIS 



spinit® CRP

spinit® HbA1c

spinit® BC

• Medição quantitativa para a determinação e     

acompanhamento de anticorpos Sars-Cov-2.

• Recolha da amostra através de tubo capilar

• Uma picada no dedo - 30µL

spinit® COVID antibody

• 5 partes diferenciais: neutrófilos, linfócitos,

monócitos, eosinófilos e basófilos

• Uma gota de sangue - 8µL

• Medição da Hemoglobina glicada (HbA1c)

• Uma gota de sangue - 8µL

• Teste para a quantificação da concentração de

proteína C-reativa em amostra de sangue

• Intervalo de deteção: 2-300mg/L

• Uma gota de sangue - 8µL

DESENVOLVIDO E PRODUZIDO POR BIOSURFIT SA

Rua 25 Abril nº66,

2050-317 Azambuja, Portugal

info@biosurfit.com 

Empresa certificada pela ISO 13485

Certificado pela TÜV Rheinland

www.biosurfit.com 

Informações técnicas específicas (Instruções de utilização - IFU) disponíveis mediante solicitação.


