
 

MN CHIP 

V2 POINT CARE – ANALISADOR AUTOMÁTICO DE 
BIOQUÍMICA E ELETRÓLITOS 
 

Especificações técnicas: 

 Utiliza somente 100 μL de amostra para até 16 resultados em 10 minutos. 

 Analisa sangue total heparinizado, plasma heparinizado ou soro. 

 É um equipamento pequeno e com design elegante (175 mm de altura x 125 mm de 
largura x 210 mm de profundidade, com apenas 2,5 kg). 

 É simples e fácil de manusear com apenas 3 passos de operação: 
   1 – Colocar a amostra na área indicada do rotor (100 μL da amostra – somente 3 gotas, e 
500 μL de água deionizada). 
   2- Retirar a proteção plástica do rotor. 
   3- Aguardar de 7 a 10 minutos para obter os resultados e imprimir. 

 Tem grande capacidade de armazenamento de resultados: até 50 mil testes. 

 É de alta precisão: indica o índice de icterícia, hemólise e lipemia da amostra, quando 
houver. 

 Trabalha com QR code, que calibra, automaticamente o equipamento, para o perfil 
desejado. 

 Tem rotores completos para as mais diversas necessidades de perfis de exames: 
1- Check up (16): TP (Proteína total), ALB (Albumina), GLOB (Globulina), ALB/GLOB* (Relação 

Albumina/Globulina), TBIL (Bilirrubina total), ALT (TGP – Alanina aminotransferase), ALP (Fosfatase 
alcalina), CK (Creatina quinase), AMY (Amilase), BUN (Nitrogênio uréico), CRE (Creatina), 
BUN/CRE* (Relação Nitrogênio uréico/Creatina), Ca2+ (Cálcio), P (Fósforo), CHOL (Colesterol total), 
GLU (Glicose). 

2- Painel pré-anestésico (7): TP (Proteína total), ALT (TGP – Alanina aminotransferase), ALP 
(Fosfatase alcalina), BUN (Nitrogênio uréico), CRE (Creatinina), BUN/CRE* (Relação Nitrogênio 
uréico/Creatina), GLU (Glicose). 

3- Painel pré-anestésico plus (10)**: TP (Proteína total), ALT (TGP – Alanina 
aminotransferase), AST (TGO – Aspartato aminotransferase), ALP (Fosfatase Alcalina), CK (Creatina 
quinase), LDH (Lactato desidrogenase), BUN (Nitrogênio uréico), CRE (Creatinina), BUN/CRE* 
(Relação Nitrogênio uréico/Creatina), GLU (Glicose).  

4- Perfil renal e hepático (12):  TP (Proteína total), ALB (Albumina), GLOB* (Globulina), 
ALB/GLOB* (Relação Albumina/Globulina), TBIL (Bilirrubina total), ALT (TGP – Alanina 
aminotransferase), AST (TGO – Aspartato aminotransferase), GGT (Gama glutamil transferase), 



 

BUN (Nitrogênio uréico), CRE (Creatinina), BUN/CRE* (Relação Nitrogênio uréico/Creatina), GLU 
(Glicose). 

5- Perfil renal (8): ALB (Albumina), BUN (Nitrogênio uréico), CRE (Creatina), BUN/CRE* 
(Relação Nitrogênio uréico/Creatinina), CO2 (Tensão de dióxido de carbono), K+ (Potássio), Ca2+ 
(Cálcio), P (Fósforo). 

6- Perfil hepático (11): TP (Proteína total), ALB (Albumina), GLOB* (Globulina), ALB/GLOB* 
(Relação Albumina/Globulina), TBIL (Bilirrubina total), DBIL (Bilirrubina direta), IBIL*(Bilirrubina 
indireta), ALT (TGP – Alanina aminotransferase), AST (TGO – Aspartato aminotransferase), GGT 
(Gama glutamil transferase), ALP (Fosfatase Alcalina). 

7- Eletrólitos (8) CO2 (Tensão de dióxido de carbono), Na+ (Sódio), K+ (Potássio), Na+/K+* 
(Relação Sódio/Potássio), Ca2+ (Cálcio), P (Fósforo), Mg2+ (Magnésio), Cl- (Cloro). 

8- Painel de cuidados críticos (10): ALT (TGP – Alanina aminotransferase), BUN (Nitrogênio 
uréico), CRE (Creatinina), BUN/CRE* (Relação Nitrogênio uréico/Creatinina), CO2 (Tensão de 
dióxido de carbono), Na+ (Sódio), K+ (Potássio), Na+/K+* (Relação Sódio/Potássio), Cl- (Cloro), GLU 
(Glicose). 

*valor calculado. 
** Utilizar, preferencialmente, soro ou plasma para a execução deste teste.  
Os rotores devem ser armazenados e transportados sob refrigeração (2 a 8 ºC). 

 

 Trabalha na tensão 110V ou 220V, 50-60 Hz. 

 Tem interface fácil, tela LCD colorida de 3,5” touch screen, inglês, francês e mandarim. 

 Faz conexão: interfaces bluetooth, WLAN, porta USB, Ethernet. 

 Aceita acoplagem de impressora térmica externa (opcional). 

 Trabalha em ambiente de operação com temperatura entre 10 ºC e 30 ℃, umidade de 40% 
a 85% e reação à temperatura de 37 ℃ (± 0,1 ℃). 
 
 
 

  

 
 


