
ANALISADOR DIGITAL DE MORFOLOGIA CELULAR 
CELLAVISION DM1200 VET E DM9600 VET

BEYOND A BET TER BOX™

Automatize a revisão de lâminas em seu laboratório com o 
Analisador de Morfologia Digital CellaVision®

ESTABELEÇA UM NOVO PADRÃO PARA 
HEMATOLOGIA VETERINÁRIA
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ESTABELEÇA UM NOVO
PADRÃO PARA HEMATOLOGIA VETERINÁRIA

Nos últimos 15 anos, a Sysmex® e a CellaVision têm feito 
parcerias para auxiliar laboratórios na automatização do 
processo manual de diferenciação celular. Agora, a Sysmex 
apresenta o sistema CellaVision Vet, que permite que 
laboratórios veterinários e laboratórios de pesquisa forneçam 
resultados mais rápidos e melhorem a qualidade dos testes. 

O sistema CellaVision Vet captura imagens de lâminas de 
diversas espécies, as quais são então analisadas com uma 
tecnologia de rede neural artificial específica. Essas imagens 
podem ser vistas através de uma solução em rede que permite 
a consulta e o compartilhamento das imagens das células 
entre veterinários e pesquisadores.
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CellaVision DM1200 Vet  
•   Capacidade de carregamento: 12 lâminas
•   Velocidade de processamento:
  - Até 22 amostras/ hora para diferenciação 
de 100 leucócitos + pré-caracterização dos 
eritrócitos + campo para análise de plaquetas;
             - Até 18 amostras/ hora para diferenciação 
de 100 leucócitos + pré-caracterização dos 
eritrócitos + campo para análise de plaquetas e 
análise das bordas do esfregaço. 
 

CellaVision DM9600 Vet   
•   Capacidade de carregamento: 96 lâminas
•   Velocidade de processamento:
  - Até 30 amostras/ hora para diferenciação 
de 100 leucócitos + pré-caracterização dos 
eritrócitos + campo para análise de plaquetas;
             - Até 23 amostras/ hora para diferenciação 
de 100 leucócitos + pré-caracterização dos 
eritrócitos + campo para análise de plaquetas e 
análise das bordas do esfregaço.

Software CellaVision Série-DM Vet
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Analisadores CellaVision DM Vet 
Os analisadores foram desenvolvidos para análise de 
amostras veterinárias de múltiplas espécies:
•  Diferencial leucocitária – fornece uma pré-classificação
     detalhada para 12 tipos de células;
•  Revisão da série eritrocítica – identifica uma área 

otimizada da lâmina para revisão das características 
morfológicas dos eritrócitos;

•  Contagem estimada das plaquetas – apresenta 
campos múltiplos na lâmina para revisão do número e 
da morfologia das plaquetas;

•  Digitalização da borda do esfregaço – apresenta uma
     visão geral das bordas suavizadas do esfregaço.

Análise remota
O usuário insere uma lâmina corada no magazine e o coloca 
no analisador CellaVision DM1200 Vet ou no DM9600 Vet. O 
sistema faz uma varredura e lê o código de barras da lâmina. 
O software CellaVision encontra as imagens das células e as 
exibe digitalmente para que os microscopistas e pesquisadores 
possam ver as imagens no monitor de seus computadores 
utilizando um software de revisão remota de qualquer local 
do laboratório. A tecnologia inovadora de análise de imagens 
fornece uma pré-classificação da morfologia dos leucócitos e 
eritrócitos para revisão e verificação.

A AUTOMATIZAÇÃO QUE PERMITE VOCÊ 
FOCAR NAQUILO QUE MAIS  IMPORTA

O CellaVision Vet proporciona a melhor qualidade de imagem digital e eficiência 
para a automatização e padronização da revisão manual de suas lâminas de amostras 
veterinárias e de pesquisa animal. O analisador CellaVision Vet é o instrumento da 
automatização e digitalização do fluxo de trabalho em morfologia celular, permitindo 
que você trabalhe de forma mais inteligente e com melhor qualidade.

A localização automática da célula e a pré-classificação melhoram a utilização dos 
recursos e a qualidade dos resultados. O microscopista pode passar mais tempo 
lidando com casos mais difíceis que requerem análises e avaliações cuidadosas.

EFICIÊNCIA
Reduza o tempo gasto revendo 

células e sua morfologia com a 

localização automática celular 

e pré-classificação, específicas 

para análises de múltiplas 

espécies de animais.

PADRONIZAÇÃO
Substitua a microscopia manual 

para auxiliar na revisão de 

células com o mesmo nível de 

consistência.  

CONECTIVIDADE
Capture imagens de células e as 

compartilhe com facilidade para 

habilitar consultas e integrar os 

fluxos de trabalho.
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O usuário insere manualmente as lâminas no 
magazine e o coloca no analisador



SOFTWARE AVANÇADO QUE AUMENTA A 
PRODUTIVIDADE
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Software CellaVision Server Vet

O software CellaVision Server permite que analisadores 
de vários locais armazenem dados em uma base de 
dados centralizada.

Software CellaVision de Profi ciência

O software CellaVision de Profi ciência é uma ferramenta 
baseada na web projetada para ajudar gerentes de laboratórios 
a verifi car, monitorar e promover a competência da equipe na 
área de morfologia celular. 

Revisão

Revisão

Revisão

Revisão

Processamento

Local B

Local DLocal C

Local A

DADOS

Monitor CellaVision

O monitor CellaVision fornece ao usuário uma visão 
geral das ferramentas fornecidas pelos analisadores 
CellaVision. 

Indicadores-chave de desempenho incluem:
•  Entrada e saída de fl uxo de trabalho;
•  Tempo de liberação do resultado;
•  Tempo de processamento por analisador;
•  Tempo de revisão por analista;
•  Procedimento de controle de qualidade.

Software CellaVision Revisão Remota Vet  
O software CellaVision de Revisão Remota permite que o 
usuário acesse lâminas processadas, faça a revisão, verifi cação 
e diferenciação celular de qualquer lugar, a qualquer momento.

Processamento

ProcessamentoProcessamento



TECNOLOGIA DE PONTA
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CellaVision DM1200 Vet e CellaVision DM9600 Vet

ESPECIFICAÇÃO DA LÂMINA
• Requer lâminas identificadas com códigos de barras
   e com bordas arredondadas/lapidadas.

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO
•  Até 4.000 lâminas no disco rígido local (20 GB).

IMPRESSORA
•  Impressoras a laser/tinta compatível com a
   plataforma Windows.

INTERFACE
• Servidor ASTM com interface bidirecional 
• TCP/IP ou RS-232 
•  E-mail

COMPONENTES DO SISTEMA
•  Unidade de escaneamento das lâminas; 
•  Software CellaVision Server Vet;
•  Computador do sistema com Windows;

ESPECIFICAÇÕES ELETRÔNICAS
Voltagem de entrada: 
•  100 to 240 VAC 
Corrente de entrada: 
•  Computador do sistema: 1,4 até 0,7 A 
•  Unidade de escaneamento das lâminas 0,6 até 0,3 A

ACESSÓRIOS (extremamente recomendados)
•  Kit de impressão de etiquetas
•  HemaPrep: equipamento semiautomático de confecção de 

esfregaços sanguíneos

Software CellaVision Revisão Remota Vet 

OPÇÕES DE LICENÇAS
•  Professional Edition: para 1 usuário; 
•  Team Edition: para até 5 usuários simultâneos;
•  Group Edition: para até 25 usuários simultâneos;
•  Enterprise Edition: para até 75 usuários simultâneos.

Software CellaVision Server Vet

ESPECIFICAÇÕES DO SERVIDOR
• Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 (64 bit);
• Servidor virtual ou físico compatível (fornecido pelo 

cliente);
• Espaço de disco: 200 GB/base de dados.

Monitor CellaVision

ESPECIFICAÇÕES
• Sistemas operacionais: Win 7 / Win 8 / Win 10;
• 2 GB RAM;
• Resolução de tela 1920x1080. 

Software CellaVision de Proficiência

ESPECIFICAÇÕES RECOMENDADAS DO COMPUTADOR
•   Sistemas operacionais: Win 7 / Win 8 / Win 10;
•   Navegador: Internet Explorer;
•   2 GB RAM;
•   Internet de 8 Mbps;
•   Resolução de tela 1920x1080.

CellaVision DM1200 Vet

TAMANHO ( P X L X A )
• 58 × 49 × 71 cm

PESO
• 80 kg

VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO*
•  Até 22 amostras/ hora para diferenciação de 100 

leucócitos + pré-caracterização dos eritrócitos + campo 
para análise de plaquetas;

•  Até 18 amostras/ hora para diferenciação de 100 
leucócitos + pré-caracterização dos eritrócitos + campo 
para análise de plaquetas e análise das bordas do 
esfregaço.

CellaVision  DM9600 Vet

TAMANHO ( P X L X A )
• 58 x 56 x 79 cm

PESO
•  93 kg

VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO*
•  Até 30 amostras/ hora para diferenciação de 100 

leucócitos + pré-caracterização dos eritrócitos + campo 
para análise de plaquetas;

•  Até 23 amostras/ hora para diferenciação de 100 
leucócitos + pré-caracterização dos eritrócitos + campo 
para análise de plaquetas e análise das bordas do 
esfregaço.

* Depende da concentração de leucócitos, número de células não-leucocitárias e da qualidade do esfregaço.
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BE YOND A BE T TER BOX ™

A Sysmex tem um legado de décadas desenvolvendo os melhores analisadores. Hoje estamos indo  muito além de nosso slogan para 

criar um ecossistema mais holístico e intuitivo que otimiza as  operações dos laboratório, promove o melhor cuidado com a saúde e 

aprimora as práticas de gestão de pacientes. 

Sysmex Corporation 
1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, 
Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan 
Tel. +81 (78) 265-0521
www.sysmex.co.jp

Sysmex America, Inc.
577 Aptakisic Road 
Lincolnshire, IL 60069, U.S.A. 
Tel. +1 (800) 379-7639
www.sysmex.com/us

Sysmex do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 
Rua do Paraíso, 148, conj. 31 - Bairro Paraíso  
São Paulo / SP - Brasil - CEP 04103-000 
Tel. +55 (11) 3145-4300
www.sysmex.com.br


