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Alerta 1518 

  

Código da 

Classe: 
11111 

  

Descrição da 
Classe: 

Nome técnico: Analisador Bioquímico - Classe de risco I 

  

Produto: RAPIDPoint 500 SYSTEM, Classe de risco I, Registro: 10345161877, 

Números de série: 33897; 34218; 34225; 34227; 34497; 34502; 34515; 

34516; 34607; 34608; 34611; 34974; 34975; 34977; 34982; 34986; 
34990; 35096; 35097; 35098; 35664; 35666; 35667; 35669; 35671; 

35672; 35680; 35724; 35726; 35728; 35729; 35979; 36044.///// 
RAPIDLab 1200 SYSTEMS, Modelo: RAPIDLab 1265, Registro: 

10345160455, Números de série: VER ANEXO. 

  

Problema: A empresa Siemens Healthcare Diagnostics reportou alteração na 

medição do parâmetro de bilirrubina neonatal (nBili) sendo que esse 
pode um ter aumento variável quando a concentração de nBili é 

>12mg/dl (205 µmol/l) e a concentração de tHb exceder o intervalo 
reportável superior de > 25 g/dl (15,5 mmol/l). Quando isto ocorre, o 

analisador pode reportar resultados de nBili maior ou menor do que o 

esperado. 

  

Ação: A Siemens orienta aos clientes a realizar os procedimentos descritos 
abaixo, e ainda, aguardar o agendamento da empresa para a correção e 

a arquivar a carta junto aos arquivos do laboratório: • Se seu analisador 

reportar “-----↑” no resultado de tHb, e o resultado de nBili é reportado, 

não libere o resultado de nBili reportado pelo analisador. • Por favor, 
reveja a carta com o Diretor Clínico do seu Laboratório. • Preencha e 

retorne em até 7 dias o Formulário de Verificação de Efetividade anexo à 
carta ao cliente. ///(VER CARTA AO CLIENTE EM ANEXO) 

  

Esclarecimento: Segundo dados do fabricante o risco para a saúde relacionado a esta 
questão é limitado ao atraso na detecção de hiperbilirrubenia, enquanto 

o resultado é confirmado por provas bioquímicas, se o valor encontrado 
for menor que o esperado. Se obtiver um resultado a maior que o 

esperado, a fototerapia já seria iniciada e qualquer mudança na terapia 
requereria confirmação por testes bioquímicos laboratoriais. 

  

  

Fonte: Notificação efetuada pela empresa Siemens em cumprimento da 

Resolução RDC 23/2012. 
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