ELEVADO DESEMPENHO
E TESTES EXCLUSIVOS
CONCEBIDO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES
DO SEU LABORATÓRIO

ELEVADO DESEMPENHO E TESTES EXCLUSIVOS
Cardiologia e lípidos | Diabetes | Função renal | Antioxidantes | Química clínica

CONTEÚDO

01
02
02
02
02
03
03
03
04
04
04
05
05
05
05
06
06
06
06
07
07
07
07
08
08
08
08
09
09
09
10
10
10
11
12

BENEFÍCIOS
CARDIOLOGIA E LÍPIDOS 01
ADIPONECTINA
LIPOPROTEÍNA (A)
H-FABP
SLDL
TXBCARDIO™
HDL2/3-C
HOMOCISTEÍNA
APOLIPOPROTEÍNA C-II
APOLIPOPROTEÍNA C-III
APOLIPOPROTEÍNA E
DIABETES 02
FRUCTOSAMINA
ÁCIDOS GORDOS NÃO ESTERIFICADOS (NEFA)
D-3 HIDROXIBUTIRATO (RANBUT)
FUNÇÃO RENAL 03
CISTATINA C
CREATININA ENZIMÁTICA
MICROALBUMINA
ANTIOXIDANTES 04
ESTADO TOTAL DE ANTIOXIDANTES (TAS)
GLUTATIÃO PEROXIDASE (RANSEL)
GLUTATIÃO PEROXIDASE
SUPERÓXIDO DISMUTASE (RANSOD)
QUÍMICA CLÍNICA 05
ALDOLASE
BILIRRUBINA DE OXIDAÇÃO DE VANADATO
ÁCIDOS BILIARES DE 5ª GERAÇÃO
G-6-PDH
IMUNOGLOBULINA E
COBRE
ZINCO
PORTFOLIO DE REAGENTES DE A-Z
CONTACTE-NOS

TECLA
CE
CARACTERÍSTICA
EXCLUSIVA
Ao ver este símbolo, saberá que
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Ao ver este símbolo, saberá
que a Randox possui uma das
únicas análises de bioquímica
automatizadas disponíveis
no mercado

BENEFÍCIOS

BENEFÍCIOS DOS REAGENTES RANDOX
A Randox oferece uma extensa gama de reagentes universais, os
quais são internacionalmente reconhecidos como sendo de elevada
qualidade, garantindo resultados fiáveis e precisos.
Actualmente temos o menu de testes mais completo, com 118
parâmetros, que cobrem mais de 100 marcadores de patologias,
incluindo proteínas específicas, lípidos, drogas terapêuticas, drogas de
abuso, antioxidantes, coagulação, diabetes e veterinária.

Para além da ﬂexibilidade nos volumes de kits e uma lista extensa de
aplicações para equipamentos, podemos também disponibilizar packs
de reagentes especíﬁcos (reagentes de fácil aplicação e leitura) para
uma grande gama de analisadores de bioquímica, para que possa ter
maior liberdade através de um produtor independente.

BAIXO CUSTO

AUMENTE OS TESTES DE ROTINA

Podemos ajudar a desenvolver métodos de
redução de custos para o seu laboratório
devido à nossa excelente estabilidade de
reagentes; ao eliminar a necessidade de
realizar vários testes à mesma amostra
através da excelente qualidade dos nossos
productos; e ao disponibilizar uma grande
variedade de tamanhos de kits (incluindo
kits pequenos para testes mais raros para
redução de desperdício).

Com parâmetros especíﬁcos para 195 dos
analisadores de bioquímica mais comuns,
os testes que requeriam um equipamento
dedicado (ou estavam apenas disponíveis
por ELISA), a partir de agora podem ser
realizados em equipamentos automáticos
de bioquímica, permitindo expandir a oferta
de testes de rotina do seu laboratório.
Como por exemplo, TxBCardio, Cistatina C,
Adiponectina e muitos mais.

REDUZA O RISCO DE ERROS E
TENHA MAIS CONFIANÇA NOS
SEUS RESULTADOS

REALIZE OS SEUS PRÓPRIOS TESTES

A nossa traçabilidade e tolerâncias mínimas
durante o processo de produção garantem
uniformidade em todos os lotes de reagente,
reduzindo a variabilidade de lote para lote,
sendo que os nossos parâmetros são também
validados através de métodos gold-standard;
possibilitando toda a conﬁança no envio dos
resultados dos seus pacientes.

REDUÇÃO DE TRABALHO
Reduza o tempo consumido a realizar testes
através da utilização de reagentes líquidos,
prontos a utilizar, métodos automáticos
(comparados com os métodos tradicionais
utilizados para alguns parâmetros como
Adiponectina ou Cistatina C) e as nossas
opções easy-ﬁt.
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Estão disponíveis uma vasta gama de métodos e formatos que permitem
grande ﬂexibilidade de escolha para qualquer tipo de laboratório.

Com kits mais pequenos e excelente
estabilidade de reagentes (a maioria estável
por 28 dias no equipamento), não terá que
se preocupar com desperdício de reagente,
evitando enviar amostras dos seus pacientes
para realizarem determinados testes em
outros laboratórios.

AUMENTE O SEU MENU DE TESTES
SEM TER QUE AUMENTAR O
LABORATÓRIO
Não é necessário adquirir nenhum
equipamento extra para aumentar o seu
menu de testes. Os nossos reagentes podem
ser aplicados na maioria dos equipamentos
de bioquímica.

01 CARDIOLOGIA E LÍPIDOS
NP Adiponectina
N.º de N.º:

AO2999
AO2799

R1 2 x 15,8 ml, R2 2 x 8,4 ml
R1 4 x 65 ml, R2 4 x 33,5 ml

A adiponectina é uma hormona proteica produzida e segregada por células
adipócitas (gorduras) que normalmente se encontra em concentrações
razoavelmente elevadas no sangue. A adiponectina regula o metabolismo
dos lipídios e da glicose e influencia a resposta do organismo à insulina
e à inflamação.
Tem um papel importante em vários processos metabólicos, como
a regulação da glicose e a oxidação de ácidos gordos. Baixos níveis de
adiponectina têm sido associados a várias patologias, incluindo a síndrome
metabólica, o cancro e doenças cardiovasculares.

Adiponectina da Randox
•

•
•
•
•

Análise imunoturbidimétrica automatizada - oferece um método
mais conveniente e eficiente em termos de tempo para a medição
da adiponectina do que o teste baseado em ELISA tradicional
Reagentes líquidos prontos a usar – para um uso fácil e conveniência
28 dias de estabilidade após a mistura (on board) a
aproximadamente + 10 °C - minimizando o desperdício de reagente
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Controlos de adiponectina e calibrador de
adiponectina disponíveis

Lipoproteína(a) - Lp(a)
N.º de N.º:

LP2757
LP3403
LP8324

R1 1 x 30 ml, R2 1 x 15 ml
R1 1 x 10 ml, R2 1 x 6 ml
R1 1 x 10 ml, R2 1 x 6,5 ml

Lp(a) da Randox
CE
•

Os níveis elevados de lipoproteína(a), (Lp(a)) são considerados
um fator de risco causal e um marcador genético independente de
distúrbios ateroscleróticos.
O maior desafio associado à medição da Lp(a) é a variação do tamanho
da apo(a) na Lp(a). Dependendo do tamanho da apo(a) no calibrador
de análise, muitas análises sub ou sobrestimam o tamanho da apo(a) na
amostra do paciente.
Inúmeros produtos comercialmente disponíveis sofrem tendências
relacionadas com o tamanho da apo(a), resultando numa sobrestimativa da
Lp(a) em amostras com moléculas de apo(a) grandes e numa subestimativa
em amostras com moléculas de apo(a) pequenas. O anticorpo utilizado
no método da Randox deteta a molécula completa de Lp(a) fornecendo
resultados precisos e consistentes. Isto foi comprovado pela Federação
Internacional de Química Clínica (IFCC) que desenvolveu uma análise
de referência ELISA com padrão de excelência e comparou 22 testes
comercialmente disponíveis. O método de Lp(a) da Randox apresentou a
menor quantidade (mínima) de tendências relacionadas com o tamanho da
apo(a), provando que é uma oferta superior.

CE
•

•
•
•

•
•

A análise Lp(a) da Randox é uma das únicas metodologias no mercado
que deteta a parte não variável da molécula Lp(a) e, portanto, sofre
tendências mínimas relacionadas com o tamanho - proporcionando
resultados mais precisos e consistentes. O kit para Lp(a) da Randox é
padronizado de acordo com o material de referência OMS/IFCC SRM
2B e é o mais próximo em termos de concordância com o método de
referência ELISA.
São fornecidos cinco calibradores com valores-alvo atribuídos
com precisão - que refletem com precisão a heterogeneidade das
isoformas presentes na população geral
Unidades de medida disponíveis em nmol/L mediante solicitação
Método altamente sensível e específico - para a deteção de Lp(a)
em soro e plasma
As aplicações estão disponíveis para uma ampla gama de
analisadores de bioquímica -que detalham as configurações
específicas do instrumento para o uso conveniente da Lp(a) da
Randox numa série de sistemas
Reagentes líquidos prontos a usar – para um uso fácil e conveniência
Controlos e calibrador Lp(a) disponíveis

NP Proteína de ligação de ácido gordo - H-FABP
N.º de N.º:

FB4025

R1 1 x 19 ml, R2 1 x 7 ml

H-FABP da Randox

A H-FABP é uma proteína citoplasmática de baixo peso molecular (15kD)
que está envolvida na absorção intracelular e que serve como tampão para
os ácidos gordos livres no miocárdio.

•

A H-FABP é um marcador altamente sensível e precoce da síndrome
coronária aguda, detetável apenas 30 minutos após o início de um
episódio isquémico. As concentrações de H-FABP atingem um pico de
aproximadamente 6-8 horas e regressam ao normal após aproximadamente
24 a 30 horas. Embora a H-FABP tenha uma cinética de libertação
semelhante à mioglobina, é aproximadamente 15-20 vezes mais específica do
coração, tornando-se um marcador mais eficaz de lesão miocárdica.

•
•
•
•
•

Uma análise exclusiva - H-FABP da Randox é a primeira análise de
química automatizada com marca CE para a proteína de ligação de
ácido gordo, tipo coração
Altamente sensível - a proteína H-FABP é detetável em 30 minutos
após o episódio isquémico
Reagentes líquidos prontos a usar – para um uso fácil e conveniência
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Método imunoturbidimétrico
Controlos H-FABP e calibrador H-FABP disponíveis
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CARDIOLOGIA E LÍPIDOS 01
NP Colesterol LDL pequeno e denso - sLDL
N.º de N.º:

562616

R1 1 x 19,8 ml, R2 1 x 8,6 ml

O colesterol LDL pequeno e denso (sLDL) é um subtipo de colesterol
LDL. Todos os LDL transportam triglicerídeos e colesterol para os tecidos,
mas a sua aterogenicidade varia de acordo com o tamanho. Partículas
mais pequenas, como o sLDL, permeiam a parede arterial interna
com mais facilidade e são mais suscetíveis à oxidação, tornando o sLDL
particularmente aterogénico. Investigações demonstraram que os indivíduos
com predominância de sLDL têm um risco três vezes maior de sofrer um
ataque cardíaco, tornando a medição dos sLDL extremamente valiosa.

sLDL da Randox
•

•

•
•
•
•

Análise rápida - os resultados podem ser produzidos em apenas dez
minutos, permitindo diagnosticar o paciente e implementar o plano
de tratamento mais rapidamente.
Teste direto e automatizado - a análise aos sLDL da Randox foi
concebida especificamente para usar em analisadores automatizados
tornando o teste mais conveniente e eficiente
Reagentes líquidos prontos a usar – para um uso fácil e conveniência
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Método de apuramento
Controlos sLDL e calibrador sLDL disponível

NP TxBCardio™
N.º de N.º:

TBX2759

R1 1 x 9 ml, R2 1 x 4,7 ml

TxBCardio™ da Randox

A aspirina é a base da terapia antiplaquetária e é amplamente prescrita na
prevenção primária e secundária das doenças cardiovasculares. No entanto,
nem todos os pacientes que recebem terapia com aspirina respondem
da mesma forma, visto que muitos sofrem da falta de efeito da aspirina,
também conhecida como resistência à aspirina. Investigações clínicas
demonstraram que os pacientes com uma resposta inferior à ideal à sua
terapia com aspirina são mais de três vezes mais propensos a morrer de
um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral do que aqueles que
respondem positivamente a tal terapia. Até 30% dos pacientes tratados
com baixas doses de aspirina são afetados pela "resistência" à aspirina.

•

A identificação destes pacientes pode ser significativamente melhorada
através do uso de Randox TxBCardio™. Os resultados gerados pela análise
TxBCardio™ da Randox podem ser usados para permitir a intervenção
oportuna de clínicos junto de pacientes que se considere terem um risco
elevado. A gestão de pacientes pode então ser alterada através de uma
melhor conformidade em relação ao paciente, do aumento da dose de
aspirina e/ou de terapias combinadas com outros medicamentos.

•

•

•
•

Altamente preciso - o objetivo principal da terapia com aspirina é o
TxA2, porém este tem uma meia-vida muito curta, tornando difícil a sua
medição precisa. Quando o TxA2 se degrada, é convertido em vários
metabolitos, sendo o mais abundante o 11dhTxB2. O TxBCardio™ da
Randox mede especificamente o 11dhTxB2, proporcionando um método
altamente preciso para a análise da produção de TxA2 nos pacientes
Análise imunoturbidimétrica automatizada com látex - facilitando
o teste da terapia com aspirina em analisadores de química clínica
automáticos e eliminando a necessidade de equipamentos dedicados
Análise rápida - com um tempo de análise de apenas dez minutos, o
TxBCardio™ da Randox oferece uma opção mais conveniente e eficiente
para avaliar a eficácia da terapia com aspirina
Reagentes líquidos prontos a usar – para um uso fácil e conveniência
Controlos TxBCardio e calibrador TxBcardio disponíveis

NP Colesterol HDL3 - HDL3
N.º de N.º:
N.º de N.º:

CH10165
CH10163

R1 1 x 20 ml, R2 1 x 7,5 ml
R1 4 x 38,2 ml, R2 4 x 18,2 ml

O HDL inclui várias partículas de subclasse, que diferem em termos de
tamanhos, densidades e componentes: Existem dois tipos de HDL2 e três
tipos de HDL3. Considera-se que estas subclasses de HDL desempenham
diferentes papéis na progressão e regressão da arteriosclerose.
A medição de HDL3-C reflete melhor o risco de doença coronária (CHD)
do que a medição do HDL total, tornando-se um marcador de risco
independente significativo. Evidências da análise do estudo TRIUMPH com
2465 pacientes agudos com enfarte do miocárdio (EM) e o estudo da IHCS
com 2414 pacientes submetidos a angiografia coronária determinaram que
o HDL3 foi associado de forma independente com um risco 50% maior de
EM em cada estudo.

HDL3 da Randox
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Reagentes líquidos prontos a usar – para um uso fácil e conveniência
Disponível na maioria dos analisadores automatizados de
bioquímica - através do uso de aplicações específicas de instrumentos
Um procedimento de 2 passos - baseado em tecnologia patenteada
da Denka Seiken
Estabilidade após a abertura do frasco – quando armazenado entre
+2 °C e +8 °C
Intervalo de medição de 4 - 60mg/dl - para a medição de resultados
clinicamente importantes
Demonstra uma forte correlação com o método convencional
de ultracentrifugação
Mede o HDL3 total
Permite a quantificação de HDL2-C - pela subtração de HDL3-C
do HDL-C total
Controlos HDL3 e calibrador HDL3 disponíveis - oferecendo o
pacote de teste completo

01CARDIOLOGIA E LÍPIDOS
Homocisteína
N.º de N.º:

HY4036

R1 2 x 21,7 ml, R2 2 x 4,6 ml

Níveis elevados de homocisteína podem ser associados a vários estados
patológicos, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes, demência,
osteoporose e complicações durante a gravidez, tornando a homocisteína
uma adição essencial ao painel de testes de um laboratório.

Homocisteína da Randox
CE
•

CE
•
CE
•

•
•
•
•

Interferência limitada - da bilirrubina, hemoglobina e
triglicerídeos, produzindo resultados mais precisos
Formato de dois reagentes - para um uso fácil e conveniência
Calibrador fornecido com kit - simplificação do processo
de pedidos
Reagentes líquidos prontos a usar – para uma melhor
conveniência do utilizador
Excelente linearidade - 47,9 μmol/L, garantindo a deteção de
níveis anormalmente elevados de homocisteína
Método enzimático
Controlo cardíaco de três níveis disponível

NP Apolipoproteína C-II
N.º de N.º:

LP3866

R1 2 x 11 ml, R2 2 x 5 ml

A apolipoproteína C-II (Apo C-II) é uma proteína de aminoácido
sintetizada principalmente no fígado e, em menor grau, no intestino. A
Apo C-II atua como um cofator para a lipoproteína lipase, uma enzima
que hidrolisa triglicerídeos em quilomícrons e VLDL. Foram identificados
pacientes com hipertrigliceridemia excessiva devido a uma deficiência em
Apo C-II, o que conduz a um risco aumentado de desenvolvimento de
doença coronária no paciente.
Outros estados de doença associados à deficiência de Apo C-II incluem a
quilomicronemia, xantomas e pancreatite recorrente.

Apolipoproteína C-II da Randox
•
•
•
•
•
•

Reagentes líquidos prontos a usar – para um uso fácil e conveniência
Excelente sensibilidade - 1,48 mg/dl, garantindo a deteção de níveis
de Apo C-II empobrecidos
Interferência limitada – da bilirrubina, hemoglobina, Intralipid® e
triglicéridos para resultados verdadeiramente precisos
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Método imunoturbidimétrico
Controlos de apolipoproteína e calibrador de apolipoproteína
2 disponíveis

NP Apolipoproteína C-III
N.º de N.º:

LP3865

R1 2 x 11 ml, R2 2 x 5 ml

A Apo C-III é uma proteína de aminoácidos que circula no plasma em
associação com lipoproteínas ricas em triglicerídeos (quilomícrons, VLDL
e IDL) e HDL. A Apo C-III modula a absorção de lipoproteínas ricas em
triglicerídeos pela proteína relacionada com o recetor de LDL através
da inibição da lipoproteína lipase. Os níveis elevados de Apo C-III estão
associados à hipertrigliceridemia primária e secundária.
A deficiência de Apo C-III geneticamente determinada em seres humanos
pode aumentar a taxa de depuração de triglicerídeos no plasma em
sete vezes. No entanto, os níveis elevados de Apo C-III podem ser
detetados em muitas doenças patológicas, incluindo diabetes tipo 2,
hiperbilirrubinemia, rins deficientes e diminuição da função tireoidiana.
Os fatores que podem influenciar os níveis de Apo C-III incluem o sexo, a
idade, a menopausa e polimorfismos genéticos no gene Apo C-III.

Apolipoproteína C-III da Randox
•
•

•
•
•
•

Reagentes líquidos prontos a usar – para um uso fácil e conveniência
Excelente linearidade - 21,7 mg/dl. O limite superior normal
aproximado para Apo C-III é de 9,5 mg/dl, portanto, a análise da
Randox detetará confortavelmente níveis elevados e potencialmente
prejudiciais de Apo C-III
Interferência limitada – da bilirrubina, hemoglobina, Intralipid®e
triglicéridos para resultados verdadeiramente precisos
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Método imunoturbidimétrico
Controlos de apolipoproteína e calibrador de apolipoproteína
2 disponíveis
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NP Apolipoproteína E
N.º de N.º:

LP3864

R1 2 x 11 ml, R2 2 x 5 ml

Apolipoproteína E da Randox

A apolipoproteína E (Apo E) é uma proteína de aminoácido sintetizada
principalmente no fígado, mas também no cérebro, baço, pulmões,
glândulas suprarrenais, ovários, rins, células musculares e em macrófagos.

•
•

O polimorfismo da Apo E tem sido implicado em várias doenças, incluindo
doenças cardiovasculares e doenças neurodegenerativas como, por
exemplo, a doença de Alzheimer.

•

A deficiência de Apo E provoca níveis elevados de triglicerídeos e
colesterol séricos e conduz à aterosclerose prematura. Uma série de
fatores podem afetar as concentrações de Apo E, incluindo o polimorfismo
genético, a ingestão de contracetivos orais, a puberdade, o IMC e a idade.

•
•
•

Reagentes líquidos prontos a usar – para um uso fácil e conveniência
Excelente intervalo de medição - 1,04-12,3 mg/dl.O intervalo normal
para Apo E é de aproximadamente 2,7 - 4,5 mg/dl; assim sendo, a
análise da Randox assegurará que são detetados níveis anormais de Apo E
Interferência limitada – da bilirrubina, hemoglobina, Intralipid® e
triglicéridos para resultados verdadeiramente precisos
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Método imunoturbidimétrico
Controlo de apolipoproteína e calibrador de apolipoproteína
2 disponíveis

DIABETES 02
Fructosamina
N.º de N.º:

FR3133
FR4030

R1 5 x 25 ml, R2 5 x 6,3 ml
R1 4 x 19,8 ml, R2 4 x 6,9 ml

Fructosamina da Randox
CE
•

A fructosamina é um indicador de médio prazo do controlo diabético, pois
pode fornecer informações sobre os níveis médios de glicose no sangue de
uma pessoa nos últimos 14-21 dias.
Devido ao menor intervalo de tempo da fructosamina, esta é
frequentemente usada para avaliar a eficácia das mudanças de medicação
e para monitorizar o tratamento da diabetes gestacional. A fructosamina
também é particularmente útil em situações em que a HbA1c não pode
ser medida de forma fiável como, por exemplo, numa anemia hemolítica,
numa talassemia ou com variantes de hemoglobina genética.

•
•
•
•

Método de elevado desempenho - a análise para fructosamina da
Randox utiliza um método enzimático que proporciona especificidade
e fiabilidade melhoradas em comparação com métodos convencionais
baseados no teste do nitroazul de tetrazólio (NBT).O método
enzimático da Randox não sofre de interferências não específicas ao
contrário de outras análises à fructosamina comercialmente disponíveis
Reagentes líquidos prontos a usar – para um uso fácil e conveniência
Interferência limitada - da bilirrubina, glicose, hemoglobina, Intralipid®
e triglicéridos garantindo resultados verdadeiramente precisos
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Controlo de fructosamina e calibrador de
fructosamina disponíveis

NP Ácidos gordos não esterificados - NEFA
N.º de N.º:

FA115

R1 3 x 10 ml, R2 3 x 20 ml

Os ácidos gordos não esterificados (NEFA) são moléculas libertadas a
partir de triglicerídeos pela ação da enzima lipase que são transportadas
no sangue ligadas à albumina. Estes contribuem apenas para uma pequena
parte da gordura corporal, mas fornecem uma grande parte da sua energia.
A medição dos NEFA é particularmente importante na diabetes quando
a deficiência de insulina resulta no metabolismo da gordura. Os níveis
também estão frequentemente aumentados em pacientes obesos.

NEFA da Randox
•
•
•

•
•
•
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Reagentes liofilizados - para maior estabilidade
Calibrador fornecido com kit - simplificação do processo de pedidos
Excelente intervalo de medição - 0,072-2,24 mmol/l.O intervalo de
jejum normal para os NEFA é de aproximadamente 0,1-0,9 mmol/l;
assim sendo, o teste aos NEFA da Randox detetará facilmente níveis
anormais numa amostra
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Método colorimétrico
Controlos e calibradores complementares disponíveis

02 DIABETES
NP D-3 hidroxibutirato (Ranbut)
N.º de N.º:

RB1007
RB1008

10 x 10 ml
10 x 50 ml

D-3 Hidroxibutirato da Randox
•

O teste ao D-3 hidroxibutirato pode auxiliar no diagnóstico da cetose,
que é particularmente importante na cetoacidose diabética.A cetose
ocorre quando os hidratos de carbono não estão disponíveis e o corpo usa
gordura para a produção de energia.
O metabolismo de ácidos gordurosos no fígado resulta na produção
de corpos de cetona constituídos por acetona, acetoacetato e D-3
hidroxibutirato.
Os níveis de corpos de cetona no sangue são elevados (cetose) quando
a síntese excede a quebra. O D-3 hidroxibutirato é o principal corpo de
cetona no sangue - durante a cetose, os níveis de D-3 hidroxibutirato
aumentam mais do que os níveis de acetona e acetoacetato, tornando este
o marcador mais sensível da cetose.

•
•
•
•
•
•

Metodologia superior - em comparação com outros testes de
deteção de cetonas comercialmente disponíveis.Por exemplo,
o método com nitroprussiato usado em testes de medição
semiquantitativos só deteta acetona e acetoacetato, e não D-3
hidroxibutirato. Como o D-3 hidroxibutirato é a cetona mais
abundante durante a cetose, a medição deste analito é essencial o teste da Randox D-3 hidroxibutirato facilita esta análise
Amplo intervalo de medição - 0,1-5,75 mmol/l, detetando
confortavelmente níveis anormais de D-3 hidroxibutirato numa amostra
Padrão fornecido com kit - simplificação do processo de pedidos
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Adequado para uso no soro - redução do risco de falsos negativos
Método enzimático
Controlos e calibradores complementares disponíveis

03 FUNÇÃO RENAL
NP Cistatina C
N.º de N.º:

CYS4004

R1 2 x 17,6 ml, R2 2 x 6,1 ml

A cistatina C é um pequeno (13 kDa) inibidor de proteinase de cisteína
que é produzido a uma taxa constante por todas as células nucleadas.
O pequeno peso molecular da cistatina C permite que esta seja
completamente removida e decomposta pelos rins; assim sendo, os níveis
permanecem estáveis se os rins estiverem a funcionar eficientemente e a
Velocidade de Filtração Glomerular (VFG) for normal.
A cistatina C é um marcador particularmente útil da função renal em
pacientes onde as medições de creatinina não são fiáveis como, por
exemplo, em indivíduos obesos, malnutridos, com cirrose hepática ou
massa muscular reduzida. Além disso, ao contrário da creatinina, a cistatina
C não tem uma "área cega" - até 50% da função renal pode ser perdida
antes de ocorrer o aumento significativo da creatinina. A cistatina C é
extremamente sensível a alterações muito pequenas na VFG e, portanto, é
capaz de detetar a disfunção renal nos estágios iniciais.

Cistatina C da Randox
•
•

•
•
•

Reagentes líquidos prontos a usar – para um uso fácil e conveniência
Excelente intervalo de medição - 0,4-10 mg/l.O intervalo normal
aproximado para a cistatina C é 0,57-1,05 mg/l; assim sendo, a análise
à cistatina C da Randox detetará facilmente concentrações anormais
Excelente estabilidade após a mistura (on board) - 28 dias a + 10
°C minimizando o desperdício de reagente
Método imunoturbidimétrico melhorado com látex
Controlo de cistatina C e calibrador de cistatina C disponíveis

Creatinina enzimática líquida
N.º de N.º:

CR8122
CR8317
CR4037

R1 4 x 65 ml, R2 4 x 28 ml
R1 4 x 20 ml, R2 4 x 9,5 ml
R1 4 x 50 ml, R2 4 x 19,5 ml

A passagem da creatinina nos rins fornece uma medição da velocidade de
filtração glomerular (VFG), sendo o marcador padrão para a função renal.

Creatinina Enzimática Líquida da Randox
CE
•

•
•

O método enzimático de medição da creatinina apresenta várias vantagens
em relação ao método JAFFE:
•
•
•

Altamente específico
Não há interferências da creatina endógena, pois não está envolvida na via
Elimina o requisito de determinação de ureia

•

•
•

Método enzimático - oferecendo especificidade superior em
comparação com as análises tradicionais à creatinina de Jaffe
Reagentes líquidos prontos a usar – para um uso fácil e conveniência
Interferência limitada - de bilirrubina, hemoglobina, Intralipid® e
triglicerídeos, para obter resultados verdadeiramente precisos e
garantir a adequação para uso com amostras pediátricas
Amplo intervalo de medição - 13,5-2505 μmol/l.O intervalo
aproximado normal de creatinina nos homens é de 53-106 μmol/l e de
44-88 μmol/l nas mulheres; assim sendo, o teste da Randox detetará
facilmente níveis anormais de creatinina numa amostra
Não é necessária nenhuma amostra branca
Controlos e calibradores complementares disponíveis
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03 FUNÇÃO RENAL
Microalbumina
N.º de N.º:

MA2423
MA2426
MA3828
MA8056
MA8325

R1 3 x 100 ml, R2 5 x 7 ml
R1 1 x 60 ml, R2 1 x 7 ml
R1 6 x 20 ml, R2 3 x 8 ml
R1 4 x 20 ml, R2 4 x 4,3 ml
R1 1 x 20 ml, R2 1 x 4,6 ml

A análise à microalbumina deteta níveis muito baixos de albumina na urina.
A deteção de albumina na urina pode ser um indicador de lesão renal
que pode resultar em danos irreversíveis se não for tratada. As baixas
concentrações de albumina na urina (20-200 mg/dia) são o primeiro
marcador de danos renais e, portanto, permitem que sejam tomadas
medidas preventivas.
O teste à microalbumina pode identificar indivíduos com nefropatia
diabética aproximadamente 5-10 anos antes dos testes de proteinúria que
ajudam a reduzir a incidência de doença renal em estágio final.

Microalbumina Randox
CE

•
•
•
•
•

 alibrador fornecido com kit - simplificação do processo de pedidos
C
Método imunoturbidimétrico - permite uma avaliação sensível e
precisa da albumina
Reagentes líquidos prontos a usar – para um uso fácil
e conveniência
Excelente sensibilidade - de 5,11mg/l, garantindo que mesmo baixas
concentrações de albumina são detetadas
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Controlos de microalbumina disponíveis

ANTIOXIDANTES 04
NP Estado total de antioxidantes (TAS)
N.º de N.º:

NX2332

5 x 10 ml

TAS da Randox

O sistema de defesa antioxidante possui muitos componentes. Uma
deficiência em qualquer um destes componentes pode causar uma
redução no estado antioxidante geral de um indivíduo.

•

A redução do estado total de antioxidantes (TAS) tem sido implicada em
vários estados de doenças, incluindo doenças cardíacas, artrite reumatoide,
diabetes e cancro.

•
•
•

A análise TAS também é útil em relação à retinopatia e às condições
relacionadas à idade, que podem ser monitorizadas para promover a
suplementação e a prevenção de doenças.

•
•

Adequado para automação - outros produtos comercialmente
disponíveis baseiam-se na tecnologia ELISA que não oferece o mesmo
nível de conveniência e eficiência que a análise TAS da Randox
Padrão fornecido com kit - simplificação do processo de pedidos
Excelente intervalo de medição - 0,21-2,94 mmol/l
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Método colorimétrico
Controlo do estado total de antioxidantes e padrão de estado de
antioxidantes total disponíveis

NP Glutatião peroxidase (Ransel Randox)
N.º de N.º:

RS504
RS505

8 x 6,5 ml
8 x 10 ml

O Ransel mede a glutatião peroxidase, que tem uma correlação direta com
os níveis de selénio.
O selénio é um oligoelemento essencial envolvido na etiologia de uma série
de doenças. Em concentrações normais, o selénio tem um efeito protetor
contra vários estados patológicos; no entanto, essa proteção perde-se em
concentrações mais baixas e, inversamente, o selénio pode ser tóxico em
altas concentrações. Assim sendo, é importante monitorizar os níveis de
selénio para garantir que são mantidos dentro do intervalo normal.
Os fatores de risco associados às concentrações anormais de selénio incluem a
idade, a dieta, o tabagismo, o stress, as doenças autoimunes e a quimioterapia.
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Glutatião Peroxidase Randox
•
•
•
•
•

Método enzimático - permite a avaliação sensível e precisa da
glutatião peroxidase
Reagentes líquidos prontos a usar – para um uso fácil e conveniência
Excelente sensibilidade - de 75 U/l, garantindo que até baixas
concentrações de glutatião peroxidase são detetadas
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Controlo e calibrador de glutatião peroxidase (Ransel Randox)
disponível

04 ANTIOXIDANTES
NP Glutatião redutase
N.º de N.º:

GR2368

R1 5 x 5 ml, R2 5 x 3 ml

Redutase do Glutatião Randox

A redutase do glutatião é necessária para a regeneração do glutatião
reduzido, que é importante para um metabolismo celular normal.
Esta enzima é frequentemente discutida em associação com glutatião
peroxidase, que requer glutatião reduzida para ativação.

•
•
•

A redutase do glutatião é responsável por manter os níveis de glutatião
reduzidos, que tem muitas funções importantes na célula. O glutatião
desempenha um papel na dobragem de proteínas e na manutenção de
grupos reduzidos de vitamina C e E. Níveis reduzidos da redutase do
glutatião podem conduzir à hemólise.

•
•
•

Reagentes liofilizados - para maior estabilidade
Excelente intervalo de medição - 9,69-387 U/l
Adequado para uso com uma série de tipos de amostras - soro,
plasma e eritrócitos
Aplicações disponíveis -com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Método UV
Controlo de redutase do glutatião e calibrador de redutase do
glutatião disponíveis

NP Superóxido dismutase (Randox Ransod)
N.º de N.º:

SD125

5 x 20 ml

Superóxido Dismutase Randox

A superóxido dismutase (SOD) catalisa a dismutação do superóxido em
oxigénio e peróxido de hidrogénio, proporcionando proteção contra o
superóxido, que é um dos radicais livres mais comuns do corpo. A enzima
atua reparando e/ou reduzindo a quantidade de dano causado às células.

•
•
•

A Ransod (Superóxido Dismutase Randox) pode ser usada no diagnóstico
de doenças associadas a níveis de SOD anormais como, por exemplo,
distúrbios neurológicos como a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).
A SOD também pode ser usada para tratar várias doenças, incluindo a
artrite, queimaduras e doenças inflamatórias.

•
•
•

Reagentes liofilizados - para maior estabilidade
Padrão fornecido com kit - simplificação do processo de pedidos
Múltiplos usos analíticos - clínicos, veterinários, desportivos,
cosméticos e farmacêuticos
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Método colorimétrico
Controlo de superóxido dismutase (Randox Ransod) disponível

O facto de se ter descoberto que os níveis de SOD diminuem com a idade,
enquanto que o nível de radicais livres no corpo aumenta, sugere que esta
enzima desempenha um papel importante no processo de envelhecimento.

05 QUÍMICA CLÍNICA
NP Aldolase
N.º de N.º:

AD189

5 x 20 ml

A aldolase é uma enzima responsável pela conversão da glicose em
energia. Nos seres humanos, o intervalo aproximado normal de
aldolase é de 1 a 7,6 U/L, com níveis elevados detetados no sangue
de indivíduos com dano muscular esquelético e doença hepática. Nas
doenças músculo-esqueléticas, incluindo a distrofia muscular, as células
danificadas lisam, libertando a aldolase no sangue. Os níveis também
aumentam no caso de lesões e gangrena; no entanto, permanecem
normais em situações em que a fraqueza é causada por uma doença
neurológica como, por exemplo, no caso da esclerose múltipla.

Aldolase Randox
•
•
•
•
•

Reagentes liofilizados - para maior estabilidade
Excelente intervalo de medição - 1,73-106 U/l
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Método UV
Controlos e calibrador de aldolase disponíveis - para um pacote
completo de teste de qualidade
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QUÍMICA CLÍNICA 05
Bilirrubina de oxidação de vanadato
N.º de N.º:

BR9765
BR9766
BR4060
BR4061
BR8132
BR8133
BR8376
BR8377

R1 4 x 14 ml, R2 4 x 6 ml (direto)
R1 4 x 68 ml, R2 4 x 25 ml (total)
R1 4 x 20 ml, R2 4 x 8 ml (direto)
R1 4 x 20 ml, R2 4 x 8 ml (total)
R1 4 x 52,2 ml, R2 4 x 20 ml (total)
R1 4 x 52,2 ml, R2 4 x 20 ml (direto)
R1 4 x 20 ml, R2 4 x 8 ml (direto)
R1 4 x 20 ml, R2 4 x 8 ml (total)

Bilirrubina de Oxidação de Vanadato Randox
•
CE

•
•
•

Os níveis de bilirrubina são importantes durante o processo de diagnóstico
e monitorização de doenças hepáticas, incluindo a hepatite, a cirrose e os
cálculos biliares. Outras doenças caracterizadas por concentrações elevadas
de bilirrubina são, por exemplo, a anemia hemolítica e a doença falciforme.
A bilirrubina precisa particularmente de ser testada em recém-nascidos
sempre que a icterícia não se tenha resolvido no prazo de 8-14 dias isso pode indicar um problema na formação dos canais biliares ou um
metabolismo irregular no fígado.

•
•
•

Metodologia de Oxidação de Vanadato Superior - ao contrário dos
métodos baseados em diazo, o método de oxidação de vanadato não
sofre qualquer interferência devido à bilirrubina não conjugada
Interferência limitada - de hemoglobina e lipídios
Reagentes líquidos prontos a usar – para um uso fácil e conveniência
Não requer um passo prévio - outras análises à bilirrubina
comercialmente disponíveis podem envolver um passo prévio,
exigindo que dois componentes da análise sejam misturados entre si.
O método Bilirrubina de oxidação de vanadato Randox elimina esse
passo, aumentando a eficiência dos testes
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Estável até à data de expiração - quando armazenado entre
+2 °C e +8 °C
Controlos e calibradores complementares disponíveis

Ácidos biliares de 5ª geração
N.º de N.º:

BI7982
BI3863

R1 6 x 50 ml, R2 6 x 18 ml
R1 2 x 18 ml, R2 2 x 8 ml

Os ácidos biliares são um marcador altamente sensível da função hepática,
permitindo a confirmação precoce da doença hepática. Os ácidos biliares
também são o método mais preciso para diagnosticar a colestase obstétrica
em mulheres grávidas, uma doença hepática comum que afeta as mulheres
durante o segundo e terceiro trimestres da gravidez. A doença restringe
o fluxo da bílis através da vesícula biliar, resultando numa acumulação de
ácidos biliares no fígado. Como consequência, os ácidos biliares penetram
na corrente sanguínea onde são detetados em níveis aumentados.

Ácidos Biliares de 5ª Geração Randox
•
CE

•
•
•
•

Metodologia superior - a análise aos ácidos biliares de 5ª geração
da Randox utiliza um método avançado de ciclagem enzimática que
apresenta uma sensibilidade e precisão notáveis em comparação com
testes baseados em enzimas tradicionais
Reagentes líquidos prontos a usar – para um uso fácil e conveniência
Excelente linearidade - 188 μmol/l. A gama superior normal de
ácidos biliares numa amostra de soro em jejum é de 10 μmol/l
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Controlos e calibradores complementares disponíveis

NP Glucose-6-fosfato-desidrogenase - G-6-PDH
N.º de N.º:

PD410
PD2616

R1 1 x 100 ml, R2 1 x 2 ml (UV)
750T (teste de triagem qualitativo)

A G-6-PDH é encontrada em cada célula do corpo e é usada para quebrar
hidratos de carbono e libertar a sua energia no corpo. Os níveis de
G-6-PDH em excesso fazem com que os glóbulos vermelhos se tornem
particularmente vulneráveis à hemólise. Se a produção de glóbulos
vermelhos não for aumentada posteriormente para compensar essa
quebra, pode ocorrer uma anemia hemolítica.

Randox G-6-PDH
•
CE

CE
•

•
•
•
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Estabilidade superior - 4 semanas após a reconstituição e com
armazenamento entre +2 °C e +8 °C). Muitas outras análises
comercialmente disponíveis oferecem apenas 5 dias de estabilidade,
levando a um maior desperdício de produto
Interferência mínima - o passo de pré-lavagem da amostra incluído no
método de teste G-6-PDH da Randox serve para purificar a amostra,
fazendo com que nenhuma interferência conhecida seja observada
Reagentes liofilizados - para maior estabilidade
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Controlo da G-6-PDH disponível

05 QUÍMICA CLÍNICA
NP Imunoglobulina E-IgE
N.º de N.º:

IE7308

R1 1 x 8 ml, R2 1 x 5 ml

A imunoglobulina E (IgE) encontra-se normalmente no sangue em
quantidades vestigiais. A IgE é um anticorpo produzido pelo sistema
imunológico como mecanismo de defesa quando acredita que o corpo
está em risco. As determinações de IgE são utilizadas como auxílio no
diagnóstico de doenças alérgicas.
O teste à IgE não diagnosticará uma alergia específica; no entanto, as
concentrações aumentadas indicam que ocorreu uma resposta alérgica,
facilitando a investigação.

IgE Randox
•
•

•
•
•

Reagentes líquidos prontos a usar – para um uso fácil e conveniência
Ampla gama de medição - 19,6 - 1007 IU/ml. Os limites máximos
aproximados do intervalo de IgE normal para crianças entre os 1 e os
5 anos são 60 UI/ml; para aquelas com idade entre os 6 e os 9 anos é
de 90 UI/ml; para crianças dos 10 aos 15 anos é de 200 UI/ml e para
adultos é de 100 UI/ml. A análise para IgE Randox pode, portanto,
detetar níveis elevados numa série de tipos de pacientes
Interferência limitada – da bilirrubina, hemoglobina, Intralipid® e
triglicéridos para resultados verdadeiramente precisos
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Método imunoturbidimétrico

NP Cobre
N.º de N.º:

CU2340

R1 5 x 20 ml, R2 1 x 30 ml

O cobre é um oligoelemento encontrado na nutrição humana e é um
componente de muitas metaloenzimas. O cobre é importante para uma
série de funções, incluindo a criação de tecidos conjuntivos, a produção
de energia nas células, bem como para o sistema nervoso e para as
funções cerebrais.
O teste de cobre é predominantemente realizado para diagnosticar a doença
de Wilson, uma doença que está associada ao excesso de armazenamento
de cobre no cérebro, no fígado e noutros órgãos. Esta toxicidade provocada
pelo cobre pode causar efeitos colaterais como, por exemplo, náuseas,
icterícia, fadiga e mudanças de comportamento. A toxicidade a longo prazo
do cobre também pode provocar danos no fígado e nos rins.
A deficiência de cobre também pode ocorrer, mas é menos comum. A
Síndrome de Menkes é uma doença genética que afeta as crianças, o que
leva à deficiência de cobre no cérebro e no fígado. Esta doenças origina
problemas de desenvolvimento, convulsões e é caracterizada por cabelos
muito quebradiços geralmente de cor cinza.

Cobre Randox
•
•
•
•

•
•

Estabilidade de 2 semanas - entre + 2 °C e + 8 °C, minimizando o
desperdício de reagente
Reagentes liofilizados - para maior estabilidade
Padrão fornecido com kit - simplificação do processo de pedidos
Excelente intervalo de medição - 6,6-86 µmol/l.Os valores
aproximados normais de cobre no soro são de 11-24 μmol/l nas
pessoas no sexo masculino e de 12,6-24,4 μmol/l nas pessoas no sexo
feminino; assim sendo, o teste da Randox detetará facilmente níveis de
cobre anormais numa amostra
Método colorimétrico
Controlos e calibradores complementares disponíveis

NP Zinco
N.º de N.º:

ZN2341

1 x 250 ml

		(com desproteinização)

ZN2607

6 x 50 ml (solução desproteinizadora)

O zinco é um oligoelemento essencial que é necessário para uma série
de funções como, por exemplo, a produção de células e enzimas, o
metabolismo de hidratos de carbono, gorduras e proteínas a partir da
ingestão dietética e a cicatrização de feridas.
A deficiência de zinco é muitas vezes o resultado de uma baixa ingestão
dietética e pode levar a uma série de problemas, incluindo a deficiência
das funções imunológicas e cognitivas, o crescimento fetal e problemas de
desenvolvimento durante a gravidez, doença renal e do fígado, diabetes e
síndrome de má absorção.

Zinco Randox
•
•
•
•
•
•
•

Interferência limitada – da hemoglobina, bilirrubina, triglicéridos
e Intralipid®
Intervalo de tipos de amostra adequados - soro, plasma e urina
Padrão fornecido com kit - simplificação do processo de pedidos
Reagentes líquidos prontos a usar – para um uso fácil e conveniência
Aplicações disponíveis - com definições específicas do instrumento
para uma ampla gama de analisadores
Método colorimétrico
Controlos e calibradores complementares disponíveis

Nota:a informação de desempenho apresentada foi realizada usando a série Randox RX de analisadores clínicos.Os resultados podem variar de acordo com o analisador utilizado.
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PORTFOLIO DE REAGENTES DE A-Z

PORTFOLIO DE REAGENTES DE A-Z
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Acetaminophen (Paracetamol)

CK-NAC

Iron

Acid Phosphatase

CO2 Total

Iron/UIBC

Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)

Cocaine Metabolite

L-Lactate

Adiponectin

Complement C3

Lactate Dehydrogenase

Albumin

Complement C4

Leucine Arylamidase (LAP)

Aldolase

Copper

Lipase

Alkaline Phosphatase

Creatinine

Lipoprotein (a)

Alpha-1-Acid Glycoprotein

CRP

Lithium

Alpha-1-Antitrypsin

CRP (Canine)

Magnesium

Alanine Aminotransferase (ALT)

CRP (Full Range)

Methadone

Ammonia

CRP (High Sensitivity)

Methamphetamine

Amylase

Cystatin C

Microalbumin

Amylase (Pancreatic)

Digoxin

Myoglobin

Anti-Streptolysin O (ASO)

Ecstasy

NEFA (Non-Esterified Fatty Acids)

Antithrombin III

EDDP

Opiates

Apolipoprotein A-I

Ethanol

Phenobarbital

Apolipoprotein A-II

Fibrinogen

Phenytoin

Apolipoprotein B

Ferritin

Phosphorus

Apolipoprotein C-II

Fructosamine

Potassium

Apolipoprotein C-III

G-6-PDH

Pregnancy Test

Apolipoprotein E

Gamma GT

Prothrombin Time (PT)

Aspartate Aminotransferase (AST)

Gentamicin

Rheumatoid Factor (RF)

Barbiturates

GLDH

Salicylate

Benzodiazepines

Glucose

Sodium

ß2 Microglobulin

Glutamate

sPLA2-11A

Bile Acids

Glutamine

Superoxide Dismutase (Ransod)

Bilirubin (Total/Direct)

Glutathione Peroxidase (Ransel)

Syphilis

Calcium

Glutathione Reductase

Total Iron Binding Capacity (TIBC)

Cannabinoids

Glycerol

Total Antioxidant Status (TAS)

Carbamazepine

Haemoglobin

Total Protein

Ceruloplasmin

Haptoglobin

Transferrin

Chloride

HbA1c

Transthyretin (Prealbumin)

Cholesterol (Total)

Heart-type Fatty Acid Binding Protein (H-FABP) Triglycerides

Cholesterol (HDL)

Homocysteine

TxBCardio™

Cholesterol (HDL3)

D-3-Hydroxybutyrate (Ranbut)

Urea

Cholesterol (LDL)

IgA

Uric Acid

Cholesterol (sLDL)

IgE

Urinary Protein

Cholinesterase

IgG

Valproic Acid

CK-MB

IgM

Zinc

CONTATE-NOS

Contacte-nos para mais informações sobre os nossos produtos ou serviços:
Sede
Randox Laboratories Ltd, 55 Diamond Road, Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, United Kingdom
+44 (0) 28 9442 2413

reagents@randox.com

randox.com

Escritórios Internacionais

AUSTRALIA

Randox (Australia) Pty Ltd.
Tel: +61 (0) 2 9615 4640

CZECH REPUBLIC

Randox Laboratories S.R.O.
Tel: +420 2 1115 1661

HONG KONG

Randox Laboratories Hong Kong Limited
Tel: +852 3595 0515

POLAND

Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.
Tel: +48 22 862 1080

REPUBLIC OF IRELAND
Randox Teoranta
Tel: +353 7495 22600

SOUTH KOREA

Randox Korea
Tel: +82 (0) 31 478 3121

UAE

Randox Medical Equipments Trading LLC
Tel: +971 55 474 9075

BRAZIL

Randox Brasil Ltda.
Tel: +55 11 5181-2024

FRANCE

Laboratoires Randox
Tel: +33 (0) 130 18 96 80

ITALY

Randox Laboratories Ltd.
Tel: +39 06 9896 8954

PORTUGAL

Irlandox Laboratorios Quimica Analitica Ltda
Tel: +351 22 589 8320

SLOVAKIA

Randox S.R.O.
Tel: +421 2 6381 3324

SPAIN

Laboratorios Randox S.L.
Tel: +34 93 475 09 64

USA

Randox Laboratories-US, Ltd.
Tel: +1 304 728 2890

CHINA

Randox Laboratories Ltd.
Tel: +86 021 6288 6240

GERMANY

Randox Laboratories GmbH
Tel: +49 (0) 215 1937 0611

INDIA

Randox Laboratories India Pvt Ltd.
Tel: +91 80 2802 5000

PUERTO RICO

Clinical Diagnostics of Puerto Rico, LLC
Tel: +1 787 701 7000

SOUTH AFRICA

Randox Laboratories SA (Pty) Ltd.
Tel: +27 (0) 11 312 3590

SWITZERLAND

Randox Laboratories Ltd. (Switzerland)
Tel: +41 41 810 48 89

VIETNAM

Randox Laboratories Ltd. Vietnam
Tel: +84 (0) 8 3911 0904

Para suporte técnico contacte:
technical.services@randox.com
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