
Os heróis estão sempre prontos
Thermo Scientific Indiko e Indiko Plus
Reagentes do sistema

Química clínica



 Capacite o seu laboratório com  
os reagentes Indiko

Os reagentes do sistema Thermo Scientific™ para os 
analisadores Indiko™ e Indiko Plus oferecem as melhores 
metodologias e operações fluidas para o seu laboratório.

O menu de testes abrangente apresenta painéis para órgãos, 
corpo e estilo de vida.

Os ensaios estão sempre prontos para uso graças à total 
validação e conformidade, bem como aos códigos de barras. 

Com os reagentes do sistema Indiko, o desempenho de 
testes padronizado espera por você.



Totalmente em conformidade,  
totalmente validado
•   Aplicações e técnicas totalmente validadas de acordo com a 

regulamentação da UE requisitos para produtos IVD permitem a garantia 
da qualidade global do seu laboratório 

• O processo de marcação CE demonstra conformidade com os padrões 
de desempenho e segurança aplicáveis

Otimizado para custo-benefício
•   O volume otimizado do tamanho do kit ajuda a reduzir gastos 

• A máxima estabilidade do reagente implica menor calibração,  
CQ otimizado e menos repetições 

• Sem necessidade de ajuste de método adicional no local 

• Multicontroles e multicalibradores disponíveis para química clínica  
e proteínas específicas

Mais alto padrão de qualidade
•   Resultados de teste exatos e precisos, garantidos pela 

rastreabilidade por padrões de referência internacionais 

• Reagentes com código de barras prontos para uso resultam  
em operações mais rápidas e menos erros 

• Com o apoio de mais de 50 anos de experiência em 
desenvolvimento avançado de instrumentação IVD da  
Thermo Fisher Scientific

Sistemas de gerenciamento  

ambiental e de qualidade

ISO 9001:2015 – certificado pela BSI 

ISO 13485:2016 – certificado pela BSI 

ISO 14001:2015 – certificado pela BSI 

ISO 13485:2016 do MDSAP – certificado pela BSI

Os reagentes do sistema Indiko oferecem padronização 
e eficiência para laboratórios de todos os tamanhos.
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 Órgãos

Doenças agudas ou crônicas que afetam órgãos representam uma das principais ameaças à saúde humana. 

Doenças cardiovasculares, por exemplo, causam cerca de 18 milhões de mortes por ano.1 Por meio de 

diagnósticos precoces e precisos, os profissionais de saúde podem travar este fluxo.

Painel cardíaco Indiko
Auxilia na identificação de pacientes de alto risco

Coração
Doenças cardiovasculares são  

a causa nº 1 de mortes ao redor  

do mundo.1

Painel renal Indiko
Oferece uma gama completa de ensaios para 

avaliação da função renal

Rins
Doenças renais crônicas afetam  

cerca de 10% das pessoas no  

mundo e milhões delas morrem  

destas doenças a cada ano.²

Fígado
A predominância de cirrose  

hepática varia entre 5 e 10%,  

mas muitos casos assintomáticos  

(até um terço dos pacientes)  

podem não ser contabilizados.3

Painel pancreático Indiko
Oferece ensaios fundamentais que suportam o 

diagnóstico de distúrbios pancreáticos

Pâncreas
A incidência global de pancreatite  

aguda varia muito.4 Contudo,  

apesar dos avanços médicos, a taxa  

de mortalidade permanece em cerca  

de 10% porque o diagnóstico  

é frequentemente desafiador.5

• Amilase 
• Lipase

Painel hepático Indiko
Auxilia no diagnóstico de doenças hepáticas e ajuda a 

detectá-las antes dos sinais e sintomas aparecerem

• Fosfatase alcalina 
• ALT/GPT 
• AST/GOT 
• Bilirrubina direta 

•  Bilirrubina total 
• Colinesterase 
• Gama-GT 
• LDH

•  Albumina 
• Creatinina 
• Fósforo 
• Proteínas totais

•  Proteína U/CSF 
• Ureia 
• Ácido úrico

• CK
•  CK-MB
•  CRP, alta sensibilidade

Enzimas digestivas
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 Corpo

Anemia, artrite, coágulos sanguíneos e doenças relacionadas à inflamação são os principais  

contribuidores para a carga global de doenças – portanto, ensaios confiáveis são indispensáveis nesta luta.

Anemia
A anemia afeta cerca de 25% da 

população mundial6, impedindo o 

desenvolvimento de crianças e a 

produtividade de adultos.7

Artrite reumatoide
A artrite reumatoide, com uma 

predominância global que varia entre 

0,3 e 1% da população, se manifesta 

normalmente nos anos mais  

produtivos da vida adulta.8

Coagulação
O tromboembolismo venoso afeta  

cerca de 10 milhões de pessoas a  

cada ano e é a principal causa  

evitável de mortes em hospitais.9

Inflamação
Mais de 50% de todas as mortes 

no mundo podem ser atribuídas a 

doenças relacionadas à inflamação.10

Painel de anemia Indiko
Permite a avaliação da anemia, bem como a 

quantidade de ferro armazenado antes do 

desenvolvimento da anemia

Painel reumatológico Indiko
Auxilia no diagnóstico de uma ampla gama de 

doenças reumáticas

•  Antiestreptolisina O 
• CRP 
• Fatores reumatoides

Painel de coagulação Indiko
Auxilia no diagnóstico de tromboembolismo venoso

Painel de inflamação Indiko
Auxilia no diagnóstico de várias doenças 

relacionadas à inflamação aguda ou crônica

• Complemento C3 
• Complemento C4
• CRP 
• CRP, alta sensibilidade

• Imunoglobulina A 
• Imunoglobulina G
• Imunoglobulina M

• Ferritina 
• Ferro 
• sTfR
• Transferrina

•  Dímeros-D

Monitoramento 
completo de ferro

5



 Estilo de vida

Com o estilo de vida mudando ao redor do mundo, os médicos precisam tomar medidas para combater as 

consequências negativas. Caso em análise: a diabetes está se tornando uma pandemia e os pacientes 

afetados enfrentam um risco muito alto de desenvolver doenças cardiovasculares.

Painel de diabetes Indiko
Oferece todos os ensaios fundamentais para o 

monitoramento, a curto e longo prazo,  

da análise de açúcar no sangue

Diabetes
É esperado um crescimento de 35% 

no número de adultos com diabetes 

nos próximos 20 anos.11

Painel de lipídios Indiko
Oferece uma gama completa de ensaios que 

auxiliam no diagnóstico de pacientes em risco

Lipídios
Quatro em cada cinco mortes por 

doenças cardiovasculares são devidas 

a ataques cardíacos e derrames.1

•  Apolipoproteína A1
•   Apolipoproteína B
•  Colesterol

•  Colesterol HDL
•  Colesterol LDL
•  Triglicerídeos

Painel de eletrólitos Indiko
Oferece uma gama completa de ensaios que auxiliam 

no diagnóstico de várias condições relacionadas ao 

desequilíbrio de eletrólitos

Eletrólitos
Níveis anormais de eletrólitos podem 

prejudicar várias funções corporais e 

resultar em consequências fatais.12

• Bicarbonato
•  Cálcio
•  Cloreto

•  Magnésio
• Potássio
•  Sódio

•  Albumina MST
•  Glicose
•  HbA1c

ISE direto

Testes de medicamentos e toxicidade Thermo Scientific
•   Teste de drogas de abuso

•   Monitoramento de drogas terapêuticas

•  Monitoramento de fármacos imunossupressores

Reagentes Indiko adicionais

 Saiba mais thermofisher.com/diagnostics
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 Uma plataforma exclusiva para  
todas as necessidades
O uso de uma gama completa de ensaios validados Indiko, a alta produtividade dos 

analisadores Indiko e Indiko Plus e os produtos de controle de qualidade Thermo 

Scientific garantem uma excelência operacional para o monitoramento de pacientes.

Tamanho compacto, 
grande impacto

Sempre pouca 
manutenção

Resultados 
de confiança

Indiko e Indiko Plus: analisadores 

de bancada de acesso randomico, 

totalmente automatizados,  

para laboratórios de qualquer tamanho

Controles de qualidade MAS
Os produtos Thermo Scientific MAS™, incluindo controles 

consolidados, ajudam a agilizar operações graças à sua vida 

útil estendida, longa estabilidade do frasco aberto e design 

pronto para uso.

Software de garantia de qualidade 
LabLink xL
Thermo Scientific LabLink™ xL é uma solução de aumento de 

produtividade que acelera a solução de problemas e permite 

comparar dados com outros laboratórios.

Otimize seu sistema de controle de qualidade

 Saiba mais maslablink.com

 Saiba mais thermofisher.com/MASproductivity
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https://maslablink.com/
https://thermofisher.com/MASproductivity


Resumo dos painéis de reagentes  
do sistema Indiko
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Diagnóstico clínico

Órgãos Corpo Estilo de vida
Coração
CK
CK-MB 
CRP, alta sensibilidade

Rins
Albumina
Creatinina 
Fósforo 
Proteínas totais 
Proteína U/CSF
Ureia 
Ácido úrico

Fígado
Fosfatase alcalina
ALT/GPT 
AST/GOT 
Bilirrubina direta 
Bilirrubina total 
Colinesterase 
Gama-GT 
LDH

Pâncreas
Amilase
Lipase

Anemia 
Ferritina
Ferro 
sTfR 
Transferrina 

Artrite reumatoide 
Antiestreptolisina O 
CRP 
Fatores reumatoides 

Coagulação 
Dímeros-D

Inflamação 
Complemento C3 
Complemento C4 
CRP 
CRP, alta sensibilidade 
Imunoglobulina A 
Imunoglobulina G 
Imunoglobulina M

Diabetes 
Albumina MST 
Glicose
HbA1c 

Lipídios 
Apolipoproteína A1
Apolipoproteína B 
Colesterol 
Colesterol HDL 
Colesterol LDL
Triglicerídeos  

Eletrólitos 
Bicarbonato 
Cálcio 
Cloreto 
Magnésio 
Potássio 
Sódio 

Suíça e Áustria
Tel. +41 26 663 86 70
cdx.ch.info@thermofisher.com

Reino Unido e Irlanda
Tel. +44 1442 868 940 
cdx.UK.info@thermofisher.com

Para países não listados 
distributor.cdd@thermofisher.com

Fabricante 
Thermo Fisher Scientific Oy 
Ratastie 2, 01620 Vantaa, Finlândia 
+358-10-329-200
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