
 

SKYLA 

VB1 – ANALISADOR AUTOMÁTICO DE 
BIOQUÍMICA SECA E ELETRÓLITOS 
 

Especificações técnicas: 

− Utiliza somente 200 μL de amostra para até 15 resultados em 15 minutos. 

− Analisa sangue total heparinizado, plasma heparinizado ou soro. 

− É um equipamento pequeno e com design elegante (300 mm de altura x 233 mm de 
largura x 285 mm de profundidade, com apenas 5,5 kg). 

− É simples e fácil de manusear com apenas 3 passos de operação: 
Perfil 
   1 – Retirar o rotor da embalagem e remover o lacre.  
   2- Com a pipeta de 200 μL colocar a amostra na área indicada do rotor. 
   3- Colocar o rotor no equipamento, inserir os dados do paciente e proprietário e aguardar 
o resultado em 15 minutos.  
Duo ou single test 
   1 – Retirar o teste da embalagem colocando-o no rotor para teste unitário.  
   2- Com a pipeta de 50 μL colocar a amostra de plasma ou soro no tubo diluidor e inverter 
lentamente 10 vezes consecutivas. Após a diluição e homogeneização, pipetar 100 μL da 
amostra preparada e depositar na área indicado do teste. 
   3- Colocar o rotor de teste unitário no equipamento, inserir os dados do paciente e 
proprietário e aguardar o resultado em 6 a 12 minutos.  
 

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

− Trabalha com código de barras em cada teste, que identifica e calibra, automaticamente o 
equipamento, para o perfil desejado. 

− Tem rotores completos, duo tests e single tests para as mais diversas necessidades de 
perfis de exames: 

1- Painel pré-anestésico (7+3): fosfatase alcalina (ALP), alanina aminotransferase (ALT), 
nitrogênio ureico (BUN – UREA), creatinina (CREA), glicose (GLU), proteína total (TP), 
albumina (ALB), globulina (GLOB)*, relação albumina/globulina (A/G)*, relação 
ureia/creatinina (B/C)*. 

2- Painel renal (9+4): nitrogênio ureico (BUN – UREA), creatinina (CREA), albumina (ALB), 
fósforo (PHOS), cálcio (Ca), sódio (Na), potássio (K), cloro (Cl), CO2 total (tCO2), ânion GAP 



 

(AGap)*, relação ureia/creatinina (B/C)*, relação sódio/potássio (Na/K)*, relação 
cálcio/fósforo (C-Ca)*. 

3- Painel diagnóstico (13+4): fosfatase alcalina (ALP), alanina aminotransferase (ALT), 
aspartato aminotransferase (AST), nitrogênio ureico (BUN – UREA), creatinina (CREA), 
glicose (GLU), proteína total (TP), albumina (ALB), bilirrubina total (TBIL), amilase (AMY), 
fósforo (PHOS), cálcio (Ca), colesterol (CHOL), globulina (GLOB)*, relação 
albumina/globulina (A/G)*, relação ureia/creatinina (B/C)*, relação cálcio/fósforo (C-Ca)*. 

4- Painel hepático (8+2): fosfatase alcalina (ALP), alanina aminotransferase (ALT), aspartato 
aminotransferase (AST), nitrogênio ureico (BUN – UREA), proteína total (TP), albumina 
(ALB), bilirrubina total (TBIL), gama glutamil transferase (GGT), globulina (GLOB)*, relação 
albumina/globulina (A/G)*. 

5- Painel diagnóstico plus (13+5): fosfatase alcalina (ALP), alanina aminotransferase (ALT), 
nitrogênio ureico (BUN – UREA), creatinina (CREA), glicose (GLU), proteína total (TP), 
albumina (ALB), bilirrubina total (TBIL), amilase (AMY), fósforo (PHOS), cálcio (Ca), sódio 
(Na), potássio (K), globulina (GLOB)*, relação albumina/globulina (A/G)*, relação 
ureia/creatinina (B/C)*, relação cálcio/fósforo (C-Ca)*. 

6- Painel equino (14+5): ): fosfatase alcalina (ALP), aspartato aminotransferase (AST), 
nitrogênio ureico (BUN – UREA), creatinina (CREA), glicose (GLU), proteína total (TP), 
albumina (ALB), bilirrubina total (TBIL), cálcio (Ca), sódio (Na), potássio (K), gama glutamil 
transferase (GGT), creatinofosfoquinase (CPK), CO2 total (tCO2), globulina (GLOB)*, 
relação albumina/globulina (A/G)*, relação ureia/creatinina (B/C)* e relação 
sódio/potássio (Na/k)*.  

7- Painel tireoide (2): colesterol (CHOL), tiroxina (T4). 
8- Painel grandes animais (14+4): fosfatase alcalina (ALP), aspartato aminotransferase (AST), 

nitrogênio ureico (BUN – UREA), glicose (GLU), proteína total (TP), albumina (ALB), fósforo 
(PHOS), cálcio (Ca), sódio (Na), potássio (K), cloro (Cl), gama glutamil transferase (GGT), 
creatinofosfoquinase (CPK), magnésio (Mg), globulina (GLOB)*, relação 
albumina/globulina (A/G)*, relação sódio/potássio (Na/k) e relação cálcio/fósforo (C-Ca)*. 

9- Painel hepático plus (10+2): fosfatase alcalina (ALP), alanina aminotransferase (ALT), 
aspartato aminotransferase (AST), nitrogênio ureico (BUN – UREA), proteína total (TP), 
albumina (ALB), bilirrubina total (TBIL), gama glutamil transferase (GGT), colesterol 
(CHOL), ácido biliar total (BA), globulina (GLOB)*, relação albumina/globulina (A/G)*. 

10- Painel aves e répteis (12+4): aspartato aminotransferase (AST), glicose (GLU), proteína 
total (TP), albumina (ALB), fósforo (PHOS), cálcio (Ca), sódio (Na), potássio (K), cloro (Cl), 
creatinofosfoquinase (CPK), ácido biliar total (BA), ácido úrico (UA), globulina (GLOB)*, 
relação albumina/globulina (A/G)*, relação sódio/potássio (Na/k)* e relação 
cálcio/fósforo (C-Ca)*. 

11- Painel diabetes (4+2): glicose (GLU), proteína total (TP), albumina (ALB), frutosamina 
(FRU), globulina (GLOB)*, relação albumina/globulina (A/G)*. 



 

12- Painel eletrólitos (4+2): sódio (Na), potássio (K), cloro (Cl), CO2 total (tCO2), ânion GAP 
(AGap)*, relação sódio/potássio (Na/k)*. 

13- Painel diagnóstico master (14+4): fosfatase alcalina (ALP), alanina aminotransferase (ALT), 
nitrogênio ureico (BUN – UREA), creatinina (CREA), glicose (GLU), proteína total (TP), 
albumina (ALB), bilirrubina total (TBIL), amilase (AMY), fósforo (PHOS), cálcio (Ca), gama 
glutamil transferase (GGT), colesterol (CHOL), lipase pancreática (pLIPA), globulina 
(GLOB)*, relação albumina/globulina (A/G)*, relação ureia/creatinina (B/C)*, relação 
cálcio/fósforo (C-Ca)*. 

14- Painel cuidados críticos (14+6): fosfatase alcalina (ALP), alanina aminotransferase (ALT), 
nitrogênio ureico (BUN – UREA), creatinina (CREA), glicose (GLU), proteína total (TP), 
albumina (ALB), cálcio (Ca), sódio (Na), potássio (K), cloro (Cl), creatinofosfoquinase (CPK), 
CO2 total (tCO2), lactato (LAC), globulina (GLOB)*, ânion GAP (AGap)*, relação 
albumina/globulina (A/G)*, relação ureia/creatinina (B/C)*, relação cálcio/fósforo (C-Ca)*. 

15- Duo test sódio e potássio (2+1): sódio (Na), potássio (K), relação sódio/potássio (Na/K)* 
16- Duo test cálcio e fósforo (2): cálcio (Ca), fósforo (PHOS). 
17- Duo test AST e CPK (2): aspartato aminotransferase (AST), creatinofosfoquinase (CPK). 
18- Duo test albumina e proteína total (2+2): proteína total (TP), albumina (ALB), globulina 

(GLOB)*, relação albumina/globulina (A/G)*. 
19- Duo test fosfatase alcalina e ALT (2): fosfatase alcalina (ALP), alanina aminotransferase 

(ALT). 
20- Duo test triglicérides e colesterol (2): triglicérides (TRIG), colesterol (CHOL). 
21- Duo test GGT e CPK (2): gama glutamil transferase (GGT), creatinofosfoquinase (CPK). 
22- Duo test lipase pancreática e amilase (2): lipase pancreática (pLIRA), amilase (AMY). 
23- Duo teste proteína urinária e creatinina urinária (2+1): proteína urinária (UPRO), 

creatinina urinária (UCRE), relação ureia/creatinina urinária (UPC)*. 
24- Single test creatinina (1): creatinina (CREA) 
25- Single test ureia (1): ureia (BUN) 
26- Single test cloro (1): cloro (Cl) 
27- Single test bilirrubina total (1): bilirrubina total (TBIL) 
28- Single test lactato (1): lactato (LAC) 
29- Single test amônia (1): amônia (NH3)** 
 
*valor calculado. 
** Teste em desenvolvimento.  
Os rotores devem ser armazenados e transportados sob refrigeração (2 a 8 ºC). 

 
 
 
 
 



 

 
ATENÇÃO 
 
O disco de reagente (rotor) é um disco de plástico redondo que contém reagentes de ensaio 
seco. O sistema é automatizado. O protocolo de operação do analisador inclui separação de 
sangue, diluição da amostra e reação de reagente no disco. Os sinais ópticos são então analisados 
pelo analisador para obter os resultados do teste. O uso do analisador VB1 + não requer 
treinamento operacional complexo. 
 

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

− Princípio colorimétrico: LEDs 340 nm ~ 940 nm de comprimento de onda. 

− Tem interface fácil, tela LCD colorida, touch screen de 5” e software multilinguas (iinglês, 
espanhol, mandarim, alemão, francês). 

− Faz conexão: interfaces bluetooth, WLAN, porta USB, Ethernet e transmissão de dados para 
PC (RS232 porta serial ou RJ45 -LAN) 

− Impressora térmica embutida e porta USB para acoplagem de impressora externa (PCL, 
3GUI, PCL6). 

− Trabalha em ambiente de operação com temperatura entre 10 ºC e 32 ℃, umidade de 5% 
a 95% (sem condensação). 

− Controle de qualidade interno e leitora de código de barras interno. 
  
 
 

  

 

 
 

 


