A exatidão da tecnologia LC-MS/MS
com a conveniência da automatização
Cascadion SM Clinical Analyzer
para diagnósticos especializados

O Thermo Scientific™ Cascadion™ SM Clinical Analyzer é um
analisador de cromatografia líquida e espectrometria de massa
em tandem (LC-MS/MS) totalmente automatizado, concebido
para uma utilização fácil no laboratório clínico. A tecnologia
LC-MS/MS é uma ferramenta analítica muito eficaz que oferece
exatidão, precisão, sensibilidade e especificidade elevados.
O analisador Cascadion constitui uma solução de sistema
completa que promove o avanço dos testes clínicos:
• Funcionalidades de preparação de amostras
totalmente automáticas
• Ensaios dedicados
• Conectividade LIS
Não são necessários conhecimentos especializados de
LC-MS/MS para operar o sistema Cascadion.

Lance o seu laboratório para o futuro
O que é a LC-MS/MS?
A LC-MS/MS é amplamente reconhecida como uma
ferramenta analítica de referência para muitas áreas de testes
químicos clínicos. O princípio baseia-se no isolamento, na
deteção direta e na quantificação de moléculas alvo com
base nas suas propriedades químicas e na relação massa/
carga. As moléculas alvo são carregadas através de um
processo de ionização que ocorre na fonte de iões dentro
do analisador.

Processo automatizado
Processo semiautomatizado
Processo manual

Colheita e
transferência de
amostras

Algumas horas, de um
dia para o outro
ou mais tempo

Receção
de amostras
10-30 minutos

Porquê utilizar a LC-MS/MS?
A tecnologia LC-MS/MS oferece inúmeras vantagens em
relação a outros métodos, tais como imunoensaios:

Relatórios
de resultados

Preparação
de amostras

20-30 minutos

10-30 minutos

• Rigor
• Precisão
• Especificidade do analito

Análise
de dados

Separação
de LC

10-20 minutos

< 5 minutos

Análise MS
< 1 segundo

Fluxo de trabalho típico do sistema LC-MS/MS sem preparação de
amostras automatizada e elaboração de relatórios de resultados

Automatização da LC-MS/MS:
o caminho para um futuro melhor nos cuidados de saúde
Porquê uma LC-MS/MS automatizada?
Os sistemas LC-MS/MS convencionais implicam o
desenvolvimento, a validação e a implementação de testes
desenvolvidos em laboratório (LDT, laboratory developed
tests). Este pode ser um processo muito laborioso,
envolvendo fluxos de trabalho manual complexos que
requerem um nível elevado de conhecimentos técnicos
especializados. Este é também um processo muito
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demorado, com uma grande variação do tempo total,
desde o desenvolvimento inicial até à disponibilidade
clínica, com base no nível de experiência em LC-MS/MS
dos profissionais de laboratório. Mais frequentemente,
também estão a ser desenvolvidos e implementados LDT
específicos para cada laboratório, resultando num elevado
grau de variabilidade entre laboratórios.*

Cascadion SM analyzer – abrir todo o
potencial clínico da LC-MS/MS
Exatidão

Facilidade de utilização

• A tecnologia LC-MS/MS oferece
exatidão, precisão e especificidade
melhorados, devido à medição
direta de analitos

• Fluxo de trabalho de acesso
aleatório e automatização integrada
facilmente ligada ao LIS

• Os ensaios totalmente padronizados
oferecem consistência e
comparabilidade de resultados ao
longo do tempo e entre instrumentos

• O carregamento do tubo primário
com uma única interface do
utilizador e o botão de arranque
oferecem um período conveniente
de ~4 horas sem intervenção do
operador e sem necessidade de
adicionar consumíveis

Concebido para o laboratório
clínico
• Implemente facilmente novos
ensaios sem os processos
dispendiosos e demorados de
desenvolvimento e validação
• Reagentes e consumíveis
identificados com códigos de
barras, assim como o registo de
ações do utilizador permitem a
rastreabilidade e a conformidade

• Podem ser realizados vários
testes em simultâneo numa única
amostra para uma eficiência
e produtividade ideais

A operação flexível e o tempo de resposta rápido
colocam a LC-MS/MS no fluxo de trabalho de rotina

gned for the Clinical
Designed
Lab for the Clinical Lab

Operation and Workflow
Operation and Workflo

Chegada
amostra
Sampledaarrival

Resultados aprovados
Approved
results
no LIS
in LIS

O carregamento contínuo de amostras, reagentes e
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Fácil acesso para reagentes, consumíveis
e manutenção
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1.

Área de preparação de amostras

2. Interface gráfica do utilizador
3. Armário para solventes
4.

Carregador de pontas de mistura

5. Carregador de amostras e do
calibrador
6. Carregador de reagentes e
controlos
7. Carregador de recipientes de
extração
8. Armário de resíduos

Todos os componentes
necessários para um
ensaio a partir de uma
única fonte

9. Armário de cromatografia
líquida (LC)
10. Cartuchos de ligação rápida
11. Armário de espectrometria
de massa (MS)

Todos os consumíveis e artigos descartáveis integrados
são apresentados num único ecrã de estado
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Concebido para uma implementação, gestão
e assistência fáceis
O Cascadion SM Clinical Analyzer para diagnósticos
especializados oferece ensaios pré-validados
prontos a usar
Este sistema de acesso aleatório totalmente integrado permite
que os laboratórios clínicos aproveitem as vantagens analíticas
únicas da tecnologia LC-MS/MS para executar ensaios de
forma rápida e fácil e gerar resultados consistentes e fiáveis
com tempos de resposta rápidos. Uma vez que possui um
menu de testes expansível, o sistema Cascadion permitirá que
os laboratórios clínicos ampliem as suas ofertas de serviços
para incluir vários analitos baseados em LC-MS/MS, como um
painel de antidepressivos tricíclicos.

O sistema Cascadion permite que
a implementação e verificação de
ensaios fique concluída em apenas
algumas semanas – uma poupança
notável de tempo e recursos em
comparação com as plataformas
LC-MS/MS convencionais.

Implementação do ensaio pronto para usar no Cascadion SM
Clinical Analyzer com kits de ensaios específicos do sistema
Tempo médio de ciclo
Início

8 dias

16 dias

Implementação do ensaio
Verificação do ensaio

Especialista em aplicação de campo

Manutenção mínima
O Cascadion SM Clinical Analyzer foi concebido de modo
a necessitar apenas de uma manutenção mínima. A
manutenção por parte do utilizador pode ser realizada por
qualquer operador após a respetiva formação. Os tempos
estimados são:
• Manutenção diária: 10 min
• Manutenção semanal: 20 min
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24 dias

32 dias

Verificação do ensaio
Documentação do ensaio
implementar

Implementar

Equipa do laboratório

Assistência eficaz para o seu laboratório
Uma linha de apoio local está pronta para atender a sua
chamada relativa a qualquer pedido ou dúvida que possa
ter. Um especialista em assistência Cascadion irá certificarse de que o seu pedido é atendido. Se for necessária uma
visita ao local, iremos enviar um especialista no terreno no
prazo de um dia útil.

Assistência Cascadion prestada por uma
equipa que compreende as suas prioridades
Os especialistas em assistência Cascadion têm experiência
com a operação de analisadores num ambiente clínico. Isto
significa que compreendem totalmente a natureza crítica do
seu trabalho e a necessidade de maximizar o seu tempo de
atividade.
Contrato de serviço completo e assistência
Para ajudar a garantir uma experiência contínua e bemsucedida com o sistema Cascadion, está disponível um
contrato de serviço completo e assistência. Este irá abranger
toda a mão de obra e deslocações para emergências de
avaria, assim como a manutenção preventiva e todas as
peças necessárias para operar o analisador Cascadion
durante um ano inteiro.

Mês 12
Consulta PM

Mês 9
Consulta de
inspeção

Mês 3
Consulta de
inspeção

Mês 6
Consulta PM

Com as quatro visitas anuais
planeadas por um especialista em
assistência Cascadion, pretendemos
uma deteção de falhas preditiva para
maximizar o tempo de atividade geral
e minimizar o tempo de inatividade
não planeado.

Incluído no contrato de serviço completo e assistência:
• Tempo de resposta no local no dia útil seguinte
• Equipa de assistência e suporte local dedicada
• Assistência técnica global especializada no
sistema Cascadion
• Assistência ativa por acesso remoto, permitindo
uma assistência preditiva
• Todas as peças sobresselentes e consumíveis de
manutenção preventiva

• Duas visitas de manutenção preventiva
programadas por ano
• Duas visitas de inspeção programadas por ano
• Conectividade de dados como parte da
instalação
• Outras opções de assistência disponíveis;
contacte o seu representante local do analisador
Cascadion para obter mais informações

• Todos os custos de deslocação e mão de obra
• Programa de formação certificado para utilizadores
diários e operadores principais
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Resumo do sistema
Rendimento

Até 25 amostras/h (soro, plasma)
Até 23 amostras/h (sangue total)

Capacidade para amostras

60 amostras – seis prateleiras com capacidade para dez tubos primários sem tampa
ou frascos de amostras

Tipos de amostra

Soro, plasma e sangue total

Capacidade para reagentes

60 posições para reagentes ou controlos

Códigos de barras
suportados

Código 128, Codabar (configurável), código 39 e intercalado 2 de 5, com dígito de
verificação disponível como padrão

Conectividade

RS-232 ou TCP/IP de acordo com as normas CLSI LIS01-A2 e CLSI LIS02-A2

Ao simplificar e acelerar a implementação de ensaios, juntamente com um menu
de testes crescente, o analisador Cascadion pode disponibilizar a referência da
tecnologia LC-MS/MS a uma maior variedade de laboratórios clínicos, beneficiando,
em última análise, médicos, pacientes e o todo o sistema de cuidados de saúde.
• Ensaios Cascadion dedicados para uma solução de sistema completa
• O carregamento flexível de amostras com processamento de acesso aleatório
maximiza a eficiência do laboratório clínico
• Pode ser utilizado por qualquer profissional de laboratório sem necessidade de
conhecimentos especializados em LC-MS/MS

Para obter mais informações, contacte-nos através do endereço
cascadion.info@thermofisher.com ou visite thermofisher.com/cascadion

Os produtos da Thermo Fisher Scientific são distribuídos globalmente, pelo que as utilizações, aplicações e disponibilidade do
produto em cada país dependem do estado de autorização local para comercialização regulamentar.

Saiba mais em thermofisher.com/cascadion
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