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MOTOR DE
REGRAS

Vamos pensar no Motor de Regras como um 
experiente funcionário que lembra como tudo no 
Laboratório de Microbiologia deve funcionar, 
conforme decidido pelo diretor do laboratório e 
regulamentos atuais.

Lidere, decida
Não espere!

Criamos o ambiente perfeito entre o Laboratório e o Hospital.

BIOMÉRIEUX

O que é o R.E.A.L ?

Sistema de gestão microbiológica integrado ao ambiente hospitalar                      

que facilita as decisões clínicas com �uxos de trabalho otimizados e alto poder de 

conectividade, fortalecendo o gerenciamento das doenças infecciosas. 

BIOMÉRIEUX

• Promover o conceito  Paperless “Sem Papel”  na   
   cadeia de produção do laboratório.
• Relatórios de epidemiologia avançados. *
• Interface completa com qualquer LIS-HIS.
• Comunicação HL7 Standards.
• Flexibilidade para atender todas as necessidades 
do laboratório.
• Módulo de controle de qualidade (ATCC / VITEK).
• Alarmes de notificações críticas através de 
SMS/e-mail.

* Incidências 0% de sensibilidade por serviço, cultura, tipo de paciente, produtividade e 
relatórios personalizados.

• Resultados em tempo real para os médicos 
através de acessos personalizados.
• Tempo ilimitado de armazenamento de dados. *
• Design Responsivo: Acesse através de qualquer 
dispositivo - desktop, notebook, smartphones e 
tablets.
• Extração / exportação de dados rápida e fácil.
• Gerenciamento de insumos.
• Integração com demais  setores do  laboratório 
como: bioquímica, sorologia, molecular e outros.

* De acordo com a capacidade e infraestrutura disponibilizadas para o Banco de 
Dados.



Soluções integradas
são mais eficientes

DESAFIOS ENFRENTADOS
PELO SETOR

R.E.A.L é um sistema de informação especializado em
Microbiologia Clínica que se adapta às funções da sua 
produção com mínima intervenção manual.

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS - UM ENFOQUE TRIDIMENSIONAL

REDUZIR O TEMPO DE RESPOSTA 

(TAT-LAB) ATÉ 50%

Resultados clInicamente 
relevantes de acordo com o  
perfil do médico.

REDUZIR O TEMPO DE RESPOSTA 

(TAT-CLÍNICO) 

DIAS/HORAS

Resposta clínica oportuna
e em tempo real.

MELHORAR A PRODUTIVIDADE 

EM ATÉ 50%

Otimização do fluxo de trabalho.
Redução de tarefas manuais e 
tempo de processamento.

PREVENIR / ELIMINAR

ERROS TÉCNICOS

Resultados consistentes.
Sistema de gerenciamento / 
monitoramento automático.

R.E.A.L é a solução que empodera o laboratório de micro-

biologia, facilitando a tomada de decisões clinicamente relevantes 

através de fluxos de trabalho otimizados e conectividade superior.

Melhorar as comunicações mantendo a 

qualidade e reduzindo o TAT

Melhorar a terapia antimicrobiana e o 

tratamento do paciente

Melhorar o monitoramento das resistências microbianas

Ser mais eficiente com o uso de antibióticos

Controlar e reduzir as infecções hospitalares

Potencializar as decisões clínicas com resultados 

laboratoriais

Padronização de processos e uso eficiente 

de reagentes e materiais

Conectividade nativa com: FilmArray®, VITEK® 2, 

VITEK® MS, BACT/ALERT® 3D, VIRTUO® e VIDAS®

Flexibilidade e escalabilidade

Fácil de usar em qualquer dispositivo

Alertas inteligentes
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