
COMPROMISSO RANDOX 
COM A SAÚDE NO BRASIL



O uso de produtos Randox inspira confiança nos resultados de seu laboratório. 
A precisão e confiabilidade desses resultados são de suma importância para 
evitar erros de diagnósticos e garantir os tratamentos mais adequados e com 
melhor custo-benefício. Os produtos Randox são projetados para otimizar a 
eficácia do laboratório para economizar tempo, dinheiro e, principalmente, 
salvar vidas.

COMPROMISSO RANDOX COM A SAÚDE NO BRASIL

Entregando qualidade para o Brasil

A Randox atende as necessidades dos laboratórios no Brasil por meio da entrega de 
produtos de excelente qualidade e valor.

Randox Reagentes

Fornecemos um amplo menu de testes 
de rotina de alto desempenho, além de 
reagentes para testes específicos.

Controle da Qualidade Acusera

O material de CQ mais preciso, estável e 
consistente do mercado global.

Acusera 24•7

Gerenciamento de dados de CQ eficaz 
e eficiente, permitindo o monitoramento 
em tempo real do desempenho do 
laboratório.

Avaliação Externa da Qualidade RIQAS
O maior esquema global de proficiência 
com mais de 55.000 participantes 
fornecendo os relatórios estatisticamente 
mais significativos.
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COMPROMISSO RANDOX COM A SAÚDE NO BRASIL REAGENTES RANDOX

Rompendo os limites dos testes de rotina para avançar no diagnóstico clínico.

• A Randox oferece a mais ampla gama de testes diagnósticos, incorporando mais de 100 
   marcadores de doenças proporcionando uma avaliação completa do seu paciente.

• Os reagentes Randox são mundialmente reconhecidos como sendo da mais alta qualidade, 
   apresentando excelente correlação com métodos de referência internacionais e 
   produzindo os resultados mais precisos.

• Os reagentes Randox são adequados para uso em mais de 190 analisadores de bioquímica, 
   trazendo testes de diagnóstico com qualidade superior para laboratórios em todo o  
   mundo.

• A Randox se especializa no desenvolvimento de reagentes inovadores de nicho e de alto 
   desempenho, permitindo que os laboratórios levem suas capacidades de testes além da 
   análise de rotina, como por exemplo, Adiponectina, Colesterol HDL de Dosagem Direta, 
   G-6-PDH, Lipoproteína(a), Status Antioxidante Total, TxB Cardio e Zinco.

Escolha a Randox como seu fornecedor terceirizado de reagentes e aproveite 
os benefícios associados ao uso de um fabricante independente.
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LISTA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS

Aldolase

Correlação excepcional: Um coeficiente de correlação de r=0,9917 foi exibido quando a 
metodologia Randox foi comparada com métodos disponíveis comercialmente.

Excelente precisão: O ensaio Randox aldolase apresentou a precisão inferior a 4,47% CV.

Excelente faixa de medição: O ensaio Randox aldolase tem uma faixa de medição de 1,73 – 
106U/l para a detecção confortável de resultados clinicamente importantes.

Calibrador e controles dedicados disponíveis: A Randox oferece um calibrador de aldolase 
e controles dedicados para um pacote completo de testes.

Reagentes liofilizados: Oferecem maior estabilidade, reduzindo o desperdício.

Protocolos de Automação disponíveis: Aplicativos disponíveis detalhando configurações 
específicas do instrumento para o uso conveniente do ensaio Randox aldolase em uma 
variedade de analisadores de bioquímica.

Cobre

Correlação excepcional: Um coeficiente de correlação de r=0,97 foi exibido quando o 
ensaio de cobre Randox foi comparado com métodos disponíveis comercialmente.

Excelente precisão: O ensaio de cobre Randox apresentou uma precisão de <2,15% CV.

Ampla faixa de medição: O ensaio de cobre Randox tem uma faixa de medição de 6,6 – 
86µmol/l para a detecção confortável de resultados clinicamente importantes.

Padrão fornecido com o kit: O kit de cobre Randox inclui o padrão simplificando o processo 
de pedido. O calibrador está disponível para uso automatizado.

Controles disponíveis: Controles disponíveis oferecendo um pacote completo de testes.

Protocolos de Automação Disponíveis: Protocolos de Automação Disponíveis detalhando 
configurações específicas do instrumento para o uso conveniente do ensaio de cobre 
Randox em uma variedade de analisadores de bioquímica.
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LISTA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS

Frutosamina

O método enzimático: Oferece maior especificidade e confiabilidade em comparação 
com os métodos convencionais baseados em NBT. O método enzimático Randox não sofre 
interferências não específicas ao contrário dos métodos existentes que também podem ser 
demorados e difíceis de automatizar.

Rastreabilidade padronizada: Os Controles e Calibradores, dedicados à frutosamina, tem 
seus valores atribuídos ao soro humano glicado com 14C-glicose.

Excelente estabilidade de 28 dias: Quando armazenado a +10⁰C no analisador.

Apresentação: Líquido pronto para uso para conveniência e facilidade de uso.

Faixa de medição de 8,12 - 1803µmol/l: Para a detecção confortável de resultados 
clinicamente importantes.

Protocolos de Automação Disponíveis: Detalhando configurações específicas do 
instrumento para o uso conveniente do ensaio Randox frutosamina em uma ampla variedade 
de analisadores de bioquímica.

Lp(a)

Padronizado para material de referência da OMS/IFCC (IFCC SRM 2B)

Calibrador de cinco pontos e controle disponível para heterogeneidade das isoformas 
apo(a)

Unidades de medição em nmol/l

Excelente coeficiente de correlação de r=0,995

Excelente precisão de <2,54%

Líquido pronto para uso 

Protocolos de Automação específicos disponíveis para uma variedade de analisadores de 
bioquímica

LISTA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS
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Zinco

Excelente correlação: Um coeficiente de correlação de r=0,9946 foi exibido quando o 
método Randox foi comparado com outros métodos disponíveis comercialmente.

Excelente precisão: O ensaio de zinco Randox apresentou uma precisão de <3,87%.

Líquido pronto para uso: Para conveniência e facilidade de uso.

Padrão fornecido com o kit: O padrão é fornecido com o kit de zinco, simplificando o 
processo de pedido.

Controles disponíveis: Oferecendo um pacote completo de testes.

Protocolos de Automação Disponíveis: Detalhamento de configurações específicas do 
instrumento para o uso conveniente do ensaio de zinco Randox em uma variedade de 
analisadores de bioquímica.

LISTA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS

5



LISTA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS RANDOX ACUSERA

Garantindo total confiança nos resultados dos testes do paciente.

• Comutabilidade: Todos os controles Acusera são projetados para reagir ao sistema de 
    teste da mesma maneira que a amostra do paciente, ajudando a atender aos requisitos da 
    ISO 15189:2012, reduzindo mudanças inconvenientes e dispendiosas nos resultados de CQ 
    quando o lote do reagente é alterado.

• Controles de Terceiros Verdadeiros: Fabricado de forma independente, a linha 
    Acusera oferece avaliação de desempenho imparcial com qualquer instrumento ou 
    método, ajudando a atender aos requisitos da ISO 15189:2012, eliminando simultaneamente 
    a necessidade de vários controles dedicados a instrumentos.

• Consolidação: Especializada em consolidação, a linha Acusera de controles multianalitos 
    foi projetada para reduzir o número de controles individuais necessários para cobrir seu 
    menu de teste, reduzindo custo, tempo de preparo e espaço de armazenamento.
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LISTA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS

A Randox é fornecedora líder de controles de terceiros e multianalitos,
cobrindo mais de 400 parâmetros. A combinação exclusiva de analitos facilita a consolidação 
efetiva, ajudando seu laboratório a reduzir custos sem comprometer o desempenho ou a 
qualidade. Ao contrário de alguns produtos concorrentes, nossos controles Acusera são 
fabricados com analitos presentes em níveis de decisão clinicamente relevantes, eliminando a 
necessidade de adquirir controles adicionais de alto ou baixo nível, a um custo extra.

Controle Ensaiado de Bioquímica Premium Plus

Um de nossos controles mais populares, o Acusera Assayed Chemistry Premium Plus Control 
contempla 68 analitos em um único frasco para máxima eficiência de sua rotina. 
Fornecemos valores-alvo específicos para diversos analisadores de bioquímica, como também para 
diferentes métodos de quantificação que são utilizados pelos mais variados reagentes. Também são 
fornecidos valores-alvo para eletroforese, atribuindo a porcentagem de proteína total.

Descrição Apresentação Catálogo
Controle Ensaiado de Bioquímica Premium Plus Nível 2 20 x 5mL HN1530

Controle Ensaiado de Bioquímica Premium Plus Nível 3 20 x 5mL HE1530

Controle Ensaiado de Bioquímica Premium Plus Nível 2 e 3 2 x 5 x 5mL HS2611

Controle Premium Plus de Imunoensaio 

Contemplando um total de 54 analitos, que incluem: marcadores tumorais, drogas 
terapêuticas e a rotina de testes de imunoensaio, o controle Acusera de Imunoensaio 
Premium Plus foi desenvolvido para mitigar a necessidade de vários controles, reduzindo 
drasticamente os custos e o tempo empregado pelo laboratório. A vantagem de níveis 
ultra-baixos de Ferritina, Vitamina B12 e a TSH ajudam a garantir um desempenho preciso 
em níveis de decisão críticos, reduzindo ainda mais o número de controles necessários.

Descrição Apresentação Catálogo
Imunoensaio Premium Plus Nível 1 12 x 5mL IA3109

Imunoensaio Premium Plus Nível 2 12 x 5mL IA3110

Imunoensaio Premium Plus Nível 3 12 x 5mL IA3111

Imunoensaio Premium Plus Tri-level 4 x 3 x 5mL IA3112
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LISTA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS RANDOX ACUSERA 24•7

Gerenciamento de dados de CQ interlaboratorial

Nossa vasta gama de recursos foi projetada para acelerar os procedimentos 
de revisão de dados e solução de problemas para um gerenciamento de 
dados de CQ mais inteligente.

• Estatísticas de grupos de pares em tempo real: Atualizadas de forma 
    exclusiva ao vivo em tempo real, reduzindo o tempo e o dinheiro gasto na solução de 
    problemas, na reexecução de amostras e na manutenção do instrumento.

• Gráficos totalmente interativos: Detecção de erros  e avaliação rápida do desempenho.

• Relatórios abrangentes: Projetados especificamente para acelerar o processo de 
    revisão, nossa ampla variedade de relatórios de fácil leitura inclui: Revisão de dados, Relatório 
    de exceção, Relatório de análise estatística e Relatório de métricas estatísticas. Os relatórios 
    podem ser personalizados para mostrar dados de um intervalo de datas específicas e podem 
    ser filtrados para exibir dados de um teste ou instrumento específico.

• Interface simples e intuitiva: O software é rápido, robusto e fácil de usar, 
    proporcionando uma experiência de usuário aprimorada.
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RIQAS

Esquema Internacional de Avaliação de Qualidade Randox

• O maior esquema global de AEQ do mundo, com mais de 55.000 participantes de laboratório 
    em mais de 134 países, garantindo que dados estatisticamente relevantes estejam disponíveis 
   para uma ampla variedade de instrumentos e métodos.

• Credenciado internacionalmente pela ISO/IEC 17043:2010 garantindo maior confiança em 
   todos os aspectos da organização do esquema.

• Relatórios fáceis de usar: Simples, uma página por formato de parâmetro, permite uma 
   avaliação rápida do desempenho, economizando um tempo valioso do laboratório.

• Menu de programa abrangente que abrange todas as áreas de testes clínicos, garantindo 
   a consolidação e programas flexíveis para atender laboratórios de todos os tamanhos e orçamentos.
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RIQAS ENTRE EM CONTATO CONOSCO

Para contato de assistência técnica:

technical.services@randox.com

Matriz

Randox Laboratories Ltd, 55 Diamond Road, Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, UK
+44 (0) 28 9445 4399  |  marketing@randox.com  |  randox.com

Entre em contato conosco para obter mais informações sobre qualquer um 
dos nossos produtos e serviços:

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

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

ITALY
Randox Laboratories Ltd.
Tel: +39 06 9896 8954

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

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

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

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

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

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

INDIA
Randox Laboratories India Pvt Ltd.
Tel: +91 80 6751 5000

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

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

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

CHINA
Randox Laboratories Ltd.
Tel: +86 021 6288 6240

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

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

HONG KONG
Randox Laboratories Hong Kong Limited
Tel: +852 3595 0515

REPUBLIC OF IRELAND
Randox Teoranta
Tel: +353 7495 22600

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

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

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

Unidades Internacionais
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país. Alguns produtos podem ser destinados apenas para fins de pesquisa. Para maiores informaçoes sobre aplicabilidade e disponibilidade, contate o seu representante local da Randox.
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