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Uranotest®
Smart Reader
A revolução diagnóstica 
no seu dispositivo móvel

Elimina a subjetividade da leitura visual e 
permite entregar aos tutores um relatório do 
resultado de modo imediato.

App para leitura dos testes rápidos de 
diagnóstico Uranotest®

Permite partilhar o resultado com o 
cliente logo após realizar o teste.

O relatório que aporta 
valor ao seu trabalho



O relatório que aporta 
valor ao seu trabalho



Partilhe com o seu cliente o relatório do 
resultado logo após realizar o teste: 
via WhatsApp, e-mail, etc



Converte o seu smartphone num 
leitor de diagnóstico

Utilize a câmara para leitura precisa dos Uranotest®

O resultado do teste num 
relatório escrito

Envie ao seu cliente o relatório por e-mail ou WhatsApp

Simplicidade de uso
Facilita a leitura e interpretação dos testes 
de diagnóstico

Resultados mais rápidos, mais objetivos 
e com menos erros
A App realiza a leitura mediante um avançado sistema de 
inteligência artificial

Ferramenta gratuita
Os clientes de Uranotest® podem utilizar a App de modo 
gratuito



Os mapas de prevalência poderão ser 
partilhados com a comunidade científica, não 
só para um maior conhecimento da realidade 
das diferentes doenças, como também para 
a adoção de estratégias de prevenção e 
tratamento integrado no conceito One Health, 
que defende uma só saúde animal e humana.

Todos os resultados obtidos 
podem ser analisados de forma 
agregada para fins científicos, 
permitindo a criação de mapas 
de prevalência reais das 
principais doenças dos animais 
de companhia.
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Descarregue a App

Uranotest®

Smart Reader

Registo em dois simples passos 

Leitura do Uranotest de forma fiável

Digitalize este QRcode 
para conhecer a App 
Uranotest® Smart Reader 
e o seu funcionamento 
(em vídeo):



Urano Vet, S.L
Avda. Santa Eulàlia, 2
08520 Les Franqueses | Spain 
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+ información

uranotest@uranovet.com
www.uranovet.com/

Urano, na vanguarda da 
inovação diagnóstica

Distribuído por:
Campifarma, Lda. 
Avenida Pedro Álvares Cabral, 
Centro Empresarial Sintra-Estoril V, Ed. E24 
2710-297 Sintra 
www.campifarma.com


