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1. INTRODUÇÃO 

Os equipamentos Point of Care Testing, ou POCT, são sistemas de fácil utilização para 

realização de testes junto do paciente. 

Atualmente existe uma grande necessidade de apresentar resultados de testes com maior 

rapidez e com a máxima exatidão, especialmente em ambientes de cuidados críticos. 

Os testes POCT atendem aos requisitos clínicos e laboratoriais, com tempos de resposta 

mais curtos, já que a determinação rápida de parâmetros críticos (como glicose no sangue, 

marcadores cardíacos e de gases do sangue) pode acelerar a tomada de decisão em 

serviços de urgência, em unidades de cuidados intensivos e em unidades de cuidados de 

saúde primários. 

Este manual contém instruções para a operação do CEPALAB POCT e procedimentos 

para análise de amostras. Para procedimentos de testes específicos, consultar as instruções 

de uso dos produtos. 

Amostras de sangue e produtos do sangue deverão ser manuseados com 

cuidado, pois são fontes de agentes infecciosos em potencial. Para tal, 

recomenda-se o uso de luvas e roupas de proteção.  

 

 

2. FINALIDADE 

CEPALAB POCT é um equipamento portátil e automatizado que detecta a concentração 

de diversos analitos em amostras de sangue e urina, através da imunodetecção por 

fluorescência. Uso em diagnóstico in vitro. 

 

3. USUÁRIO PRETENDIDO 

CEPALAB POCT é destinado aos profissionais da área de saúde devidamente habilitados 

em ambientes laboratoriais, hospitalares e clínicas. 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Tabela 1 - Especificações técnicas do produto 
Precisão do Sistema CV ≤ 5% 

Descrição Física 

Dimensões 230mm x 175mm x 305mm 

Peso 2,4kg 

Fonte de alimentação Entrada AC 220V, saída DC 12V 5A 

Interface RS232, USB, LAN PORT 

Saída de dados Tela/Impressora/PC 

Condições de uso 

Temperatura 15°C ~ 30°C 

Umidade 40% ~ 85% 

Pressão Atmosférica 86kPa ~ 106kPa 

Altitude < 2.000m 

Local de instalação 
Seco e limpo, superfície plana, posição horizontal, afastado da luz solar direta, vibração 

mecânica e interferência de força eletromagnética. 

Armazenamento 

Temperatura 0°C ~ 40°C 

Umidade ≤ 85% 

Altitude 0 ~ 2.000m 

Sistema óptico 

Fonte de luz 5mW LED 

Espectro de excitação Comprimento de onda central λ0 = 635nm 

Espectro de emissão Comprimento de onda central λ1 = 665nm 

 

5. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

CEPALAB POCT utiliza o LED como uma fonte de excitação por luz. A luz emitida por 

fluorescência do corante é coletada e convertida em um sinal elétrico. O sinal é 

relacionado com a quantidade de corante fluorescente presente nas moléculas. O 

equipamento possui as seguintes dimensões 230mm x 175mm x 305mm e peso de 2,4kg. 

Para realização dos ensaios adiciona-se no local indicado no cassete a quantidade de 

amostra descrita na instrução de uso do teste. O cassete é inserido no suporte localizado 

na parte frontal do CEPALAB POCT e a concentração do analito é calculada através do 

software EN Versão 2.9.239.1.0 incorporado ao equipamento. O software armazena 

automaticamente os resultados e disponibiliza os mesmos na área de relatórios de 
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resultados. CEPALAB POCT aceita apenas cassetes produzidos pela Qingdao Hightop 

Biotech Co., Ltd. e importado e distribuído pela Cepalab Laboratórios Ltda, pois eles são 

projetados especificamente para este equipamento. Os ensaios compatíveis com o 

CEPALAB POCT são: PCR, PCT, SAA, cTnI, CK-MB, Mioglobina, Dímero-D, NT-

proBNP, H-FABP, AFP, PSA, CEA, PG I, PG II, MAU, Cys C, β2-MG, NGAL, hCG e β-

hCG Total. 

 

6. TIPOS DE AMOSTRAS 

Soro, plasma e urina. 

 

7. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Tabela 2 - Descrição do produto 
Descrição do Produto Quantidade 

Analisador automático imunoensaio 1 

Fonte de alimentação 1 

Cassete de controle de qualidade 1 

Manual de instruções de uso 1 

 

 

7.1 Imagens do equipamento e suas partes 

 

 

Figura 1 - Visão lateral 
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Figura 2 - Visão Frontal 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Fonte de alimentação 
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8. INSTALAÇÃO 

CEPALAB POCT utiliza especificamente a fonte a alimentação que acompanha o 

produto, caso a fonte de alimentação apresente algum defeito procure um revendedor 

autorizado para aquisição da peça. 

Operar o analisador sob as condições de temperatura 15 ℃ ~ 30 ℃, umidade relativa 

40% ~ 85% (Consulte o item 4. Especificações Técnicas). 

1. Coloque o analisador em uma plataforma de operação fixa e plana. A plataforma 

deve ser antichamas e suportar pelo menos 10 kg. A distância entre a parte traseira, 

a lateral direita e a parte frontal do analisador na borda da plataforma não deve ser 

inferior a 10 cm. A distância entre a esquerda do analisador e a borda da 

plataforma não deve ter menos de 20 cm para livre acesso as portas de entrada do 

equipamento. Não empilhar outros itens na plataforma para evitar 

desestabilização do equipamento. 

2. Conecte a fonte de alimentação na entrada de energia localizada na lateral 

esquerda do analisador. 

3. Conecte a fonte de alimentação em uma tomada de energia 220V (Figura 4). 

Consulte o item 4. Especificações Técnicas. 

 
Figura 4 - Conexão elétrica 

 

4. Pressione o botão liga/desliga para ligar o analisador. 

5. O analisador inicia a auto-inspeção do sistema (Figura 5).  
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Figura 5 - Auto-inspeção do sistema 

 

O número no canto superior esquerdo indica a versão do software utilizado pelo 

CEPALAB POCT. 

6. Após a conclusão de auto-inspeção, irá aparecer a tela inicial e o equipamento 

estará pronto para uso. 

 

 
Figura 6 - Tela inicial 
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9. CONFIGURAÇÕES 

9.1 Configuração de data/hora 

CEPALAB POCT exibe a data e hora no canto superior direito. Para modificar utilize o 

menu "Settings". Caso o analisador esteja conectado a um computador, as configurações 

de data e hora serão sincronizados automaticamente. 

 
Figura 7 - Configuração de data/hora 

 

9.2 Modo de teste 

O modo de teste (Test Mode) é nomeado com abreviatura. 

a. Auto: Modo automático. 

b. Manu: Modo manual. 

c. Follow: Modo seguinte. 

d. Series: Modo Série. 

 

9.3 Relatório de teste 

Os testes realizados no equipamento CEPALAB POCT serão armazenados 

automaticamente, e serão exibidos na área de relatório de resultados, caso a impressora 

esteja previamente configurada os resultados serão impressos automaticamente.  
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9.4 Tipo de teste  

Quando um chip de identificação (ID chip) é inserido no equipamento as informações 

contidas nele serão salvas automaticamente na memória do analisador. Para pesquisar o 

tipo de teste clique em item de teste (Test Item), neste momento será exibido uma lista 

com todos os testes já realizados anteriormente no equipamento, se o usuário desejar 

informações detalhadas sobre um dos testes exibidos na lista basta clicar no nome do teste 

escolhido.  

 

Figura 8 - Item de teste 

 

9.5 Configuração do número de identificação (ID) da amostra 

 O número de identificação (ID) das amostras do analisador tem intervalo de 1 a 9.999, 

portanto, utilize um número dentre o intervalo especificado para identificação das 

amostras. Clique em ID da amostra (Sample ID) na interface do Teste de Amostra (Sample 

Testing) para inserir o número de identificação (ID). Digite o número de identificação 

utilizando o teclado numérico e depois pressione OK para salvar as informações e voltar 

à tela de Teste de Amostra (Sample Testing). Se a página não retornar para Teste de 

Amostra (Sample Testing), significa que o número inserido já foi utilizado para identificar 

outra amostra, escolha um outro número dentro do intervalo. 
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Figura 9 - Teclado numérico 

 

9.6 Status em operação 

Quando o analisador estiver em operação, o status atual é exibido no canto inferior 

esquerdo, quando Inserir o cartão IC ou selecionar item (Insert IC ou Select Item), 

Medição (Measurement), etc. 

 

9.7 Seleção de código de barras 

Ao inserir o ID Chip, o código de barras do kit será salvo automaticamente. Para 

selecionar o código de barras (Barcode), clique no ícone no canto inferior direito e a tela 

de seleção com a lista dos códigos de barras será exibida, conforme Figura 10.  Confira 

atentamente o código de barras correspondente ao kit e selecione. Se não for selecionado 

nenhum código de barras ou clicar na área em branco da tela ou se a mesma for fechada 

(Back), o analisador irá utilizar automaticamente o último código de barras do registro de 

realização do kit. 

 

Figura 10 - Seleção de código de barras 
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10. ESPECIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES 

10.1 Medição 

Escolha o modo de realização do teste (consulte as configurações de Modo de Teste 

(Test Mode)) e clique em Iniciar (Start). Para os modos de teste Manual e 

Automático, a contagem regressiva deverá ser configurada antes da realização do 

teste. Para os modos de teste Follow e Series, a contagem regressiva será configurada 

automaticamente assim que for inserido o ID chip. Ao término da contagem 

regressiva, o analisador iniciará a medição. Primeiramente, o analisador detectará o 

código de barras do ID chip e irá comparar seu valor com o cartão IC. Se forem 

iguais, o analisador utilizará o valor do cartão IC para medir a área de reação, o valor 

máximo detectado será utilizado para calcular os resultados de concentração e, em 

seguida, os resultados serão exibidos na área de relatório da interface principal. Caso 

a impressora esteja previamente configurada (consulte as configurações de Impressão 

(Printing)), os resultados serão impressos automaticamente. 

 

10.2 Configurações do sistema (Settings) 

Quando acessar as configurações do sistema será exibida a tela abaixo. 

 
Figura 11 - Configurações do sistema 
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10.2.1 Configuração de impressão (Printing) 

 

10.2.1.1 Profundidade de impressão (Depth) 

A impressora térmica incorporada ao CEPALAB POCT possui uma escala de 

profundidade de impressão de 1 a 12. Para configurar a impressora, clique em 

Depth e utilize o teclado numérico para selecionar a profundidade desejada. 

 

10.2.1.2 Habilitar impressão 

A impressora térmica incorporada ao CEPALAB POCT é configurada de fábrica 

com o status ON para impressão automática. Para desabilitar a impressão 

automática, clique em Print OFF. O tamanho do papel a ser utilizado na 

impressora possui as seguintes dimensões: 57 x 60 mm. 

Impressora desabilitada (Print OFF):  

a. Não imprimirá os resultados automaticamente após o teste terminar. 

b. Se ocorrer algum erro durante a medição, os relatórios serão impressos mesmo 

com a impressora desabilitada. 

Impressora habilitada (Print ON): 

Os resultados serão impressos automaticamente ao término das medições. 

 

10.2.2 Modo de Teste (Test Mode) 

CEPALAB POCT possui quatro opções de modo de teste (Test Mode): 

a. Auto: Modo automático. 

b. Manu: Modo manual. 

c. Follow: Modo seguinte. 

d. Series: Modo Série. 

Selecione a opção desejada, durante a operação o modo de teste será exibido no 

canto superior direito.  
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10.2.2.1 Modo Automático (Automatic Mode) 

O analisador verifica automaticamente se há um cassete inserido, os kits possuem 

diferentes escalas de contagem regressiva, podendo variar de 0 a 30 minutos. 

Quando a contagem regressiva for igual à 0, a medição iniciará, e se a contagem 

regressiva for maior que 0 a medição iniciará ao término da mesma, ou seja, um 

kit com contagem regressiva de 12 minutos, irá iniciar a medição após esse 

período. 

A configuração da contagem regressiva deverá ser realizada no modo de teste 

Manual. Dessa forma, o modo Automático deverá ser selecionado e o tempo de 

contagem regressiva deverá ser digitado no campo específico no modo Manual, 

conforme Figura 12. 

 

Figura 12 - Configuração da contagem regressiva – Modo Automático 

 

10.2.2.2 Modo Manual (Manual Mode) 

Quando o analisador estiver no modo Manual, o cassete deverá ser inserido no local 

indicado e o botão Card In deverá ser pressionado e em seguida clicar no botão Start, 

os kits possuem diferentes escalas de contagem regressiva, podendo variar de 0 a 30 

minutos. Quando a contagem regressiva for igual à 0, a medição iniciará, e se a 

contagem regressiva for maior que 0 a medição iniciará ao término da mesma, ou 

seja, um kit com contagem regressiva de 12 minutos, irá iniciar a medição após esse 

período. 

A configuração da contagem regressiva deverá ser realizada no modo de teste 

Manual. Dessa forma, o modo Manual deverá ser selecionado e o tempo de contagem 
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regressiva deverá ser digitado no campo específico no modo Manual, conforme 

Figura 13. 

 

Figura 13 - Configuração da contagem regressiva - Modo Manual 

 

10.2.2.3 Modo Seguinte (Follow Mode)  

Quando o analisador estiver no modo Seguinte, o cassete deverá ser inserido no local 

indicado e o botão Card In deverá ser pressionado e em seguida clicar no botão Start, 

os kits possuem diferentes escalas de contagem regressiva, podendo variar de 0 a 30 

minutos. Quando a contagem regressiva for igual à 0, a medição iniciará, e se a 

contagem regressiva for maior que 0 a medição iniciará ao término da mesma, ou 

seja, um kit com contagem regressiva de 12 minutos, irá iniciar a medição após esse 

período. 

No modo Seguinte a configuração da contagem regressiva será realizada 

automaticamente através do ID chip. 

 

10.2.2.4 Modo Série (Series Mode) 

Quando o analisador estiver no modo Série poderá ser testado várias amostras de um 

mesmo kit. Após cada adição de amostra em um cassete, clique em ID da amostra 

(Sample ID) na interface do Teste de Amostra (Sample Testing) para inserir o número 

de identificação (ID). Digite o número de identificação utilizando o teclado numérico 

e depois pressione OK para salvar as informações e voltar à tela de Teste de Amostra 

(Sample Testing), posteriormente clique no botão Start para que a amostra seja 

inserida na fila de classificação. O intervalo de tempo entre dois cassetes deve ser 
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superior a 15 segundos. Quando clicar em Start, os números de identificação das 

amostras que já foram adicionados serão exibidos na área Status em operação. Nos 

últimos 5 segundos da contagem regressiva, o analisador irá alarmar com sons de 

Tick, neste momento o cassete correspondente deve ser colocado no suporte para 

iniciar a medição. Caso o cassete não seja colocado no suporte dentre 5 segundos, o 

analisador descartará o ID de amostra correspondente à ele e iniciará a próxima 

medição. O analisador também descartará o ID da amostra em que o código de barras 

não foi identificado ou esteja incorreto, neste caso os resultados não serão impressos 

corretamente. O analisador emitirá o relatório identificando a amostra com erro 

(mesmo que a impressora esteja com o status desabilitada) facilitando a visualização 

do usuário para que a amostra seja testada novamente. Após a medição de todas as 

amostras classificadas na fila, os resultados serão armazenados automaticamente e 

poderão ser impressos.  

No modo Série a configuração da contagem regressiva será realizada 

automaticamente através do ID chip. 

 

10.2.2.5 Suspender medição 

A medição poderá ser suspensa caso ocorra algum problema, como a adição de 

amostra errada. Para suspender a medição, clique no botão Stop durante o período de 

contagem regressiva. No modo Série, o analisador cancelará o ID da amostra seguinte 

e, se forem adicionadas novas amostras, a medição iniciará a partir do ID suspenso. 

 

10.2.3 Configuração das portas (Communication) 

 

10.2.3.1 Porta Serial 

Para conectar o analisador diretamente ao computador, utilize um cabo serial RS232. 

Conecte o cabo ao computador e ao analisador. 

Em seguida, configure a porta de comunicação no computador conforme o 

procedimento abaixo: 

Acesse Meu Computador > Propriedades > Gerenciador de dispositivos > 

Portas (COM e LPT) > Porta de Comunicação (COM1) > Propriedades de Porta 

de comunicação (COM1) > Configurações de Porta. 

No campo Bits por segundo selecionar a opção 115200. 
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No campo Bits de dados selecionar a opção 8. 

No campo Paridade selecionar a opção Even. 

No campo Bits de paridade selecionar a opção 1. 

No campo Controle de fluxo selecionar a opção Xon/Xoff e clicar em OK. 

 

 

Figura 14 - Configuração da porta serial 

 

10.2.3.2 USB 

Para usar a porta USB, conecte um cabo USB ao computador e ao analisador. Assim 

que o cabo for inserido, o computador irá reconhecê-lo automaticamente.  

 

 

10.2.3.3 Bluetooth (Módulo Wireless) 

Para usar a transmissão Bluetooth (módulo wireless), selecionar a função Bluetooth 

no equipamento, o computador deverá ter a função wireless para se comunicar por 

esta porta com o analisador. Após parear o analisador com o computador, a 

configuração será realizada automaticamente.  
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10.2.3.4 Rede 

Para conectar o analisador à rede, deverá realizar a configuração de IP. Ao selecionar 

o modo Ethernet será exibida a tela para configurar o IP, os dados a serem inseridos 

serão os mesmos utilizados para conexão local, ou seja, o IP local será o IP do 

analisador e o IP do Servidor será o IP do computador. 

Quando estiver usando a porta Ethernet, a transmissão de dados pode ficar lenta, pois 

o funcionamento dessa porta dependerá da qualidade do sinal do roteador ou da rede. 

Nota: As portas serial e USB não podem ser utilizadas ao mesmo tempo, pois uma 

sobrepõe a outra, selecione a porta desejada e siga as recomendações de 

configurações. 

 
Figura 15 - Seleção de porta 

 

10.2.4 Pesquisa de relatórios (Search Reports) 

Os resultados dos testes serão armazenados automaticamente na memória RAM do 

analisador. A capacidade de armazenamento é de 40.000 resultados, após esse 

número, o resultado mais antigo será sobreposto pelo mais novo. Para consultar um 

relatório deverá digitar um período no formato de data (Date), tipo de teste (Test 

Item) ou ID da amostra (Sample ID) e clicar no botão Search. Os relatórios ficarão 

disponíveis por 1 ano na memória do analisador e após esse período serão deletados 

automaticamente. O backup poderá ser realizado conectando o analisador ao 

computador utilizando um cabo USB, caso necessite armazenar os resultados após 

esse período. 

Nota: No momento que for realizar uma nova medição, o ID da amostra deverá ser 

configurado, caso não o faça, a medição será realizada utilizando o número do último 

ID de amostra configurado no analisador. E neste caso, o resultado da amostra atual 
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irá sobrepor o da amostra anterior. É importante sempre inserir um número de ID 

para cada amostra, facilitando o rastreamento dos resultados. 

 
Figura 16 - Pesquisa de relatórios 

 

10.2.4.1 Pesquisa do relatório por ID da amostra 

Para pesquisar os relatórios utilizando o ID da amostra, digite o intervalo desejado 

no local indicado Sample ID e clique em Search.  

Nota: Se o intervalo informado não apresentar nenhum resultado, verifique se foi 

digitado corretamente e repita o procedimento. 

Para imprimir os relatórios, basta clicar em Print ao final da pesquisa. 

 

10.2.4.2 Pesquisa do relatório por tipo de teste 

Para pesquisar os relatórios utilizando o tipo de teste, clicar sobre a área específica Test 

Item, em seguida será exibida a tela com a lista de testes já realizados no analisador 

(Figura 17), neste momento, selecione o teste desejado, o analisador retornará para a 

página anterior e a abreviatura do teste selecionado aparecerá na área Test Item, confira 

as informações e clique em Search.  Caso, não seja selecionado um teste específico, o 

analisador utilizará automaticamente o último cartão IC inserido.  

Para pesquisar todos os resultados realizados no dia independentemente do tipo de teste, 

clicar na área em branco da tela e em seguida clique em Search. 

Para imprimir os relatórios, basta clicar em Print ao final da pesquisa. 
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Figura 17 - Seleção de tipo de teste para pesquisa 

 

10.2.4.3 Pesquisa do relatório por data 

Para pesquisar os relatórios utilizando a data, inserir na área específica Date o ano / 

mês / dia e em seguida clique em Search. A data inserida deve ser uma data válida, 

caso contrário, o relatório não será exibido. 

Para imprimir os relatórios, basta clicar em Print ao final da pesquisa. 

 

10.3 Card In & Card Out 

O suporte cassete é retrátil, quando for realizar uma medição clique em Card Out e 

o suporte será exposto, neste momento insira o cassete e clique em Card In, o suporte 

será recolhido e o processo de medição ou contagem regressiva irá iniciar. 

 

11. OPERAÇÃO 

Após ligar o analisador, aguarde de 3 a 5 minutos para aquecer o equipamento. 

 

11.1 Medição  

Se estiver usando cronômetro independente em vez de contagem regressiva do 

analisador, defina a contagem regressiva em 0. 

1. Pressione o botão ON/OFF para ligar o analisador, aguarde a conclusão da auto-

inspeção. 
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2. Escolha o modo de teste (Automatic, Manual, Follow). 

3. Defina a contagem regressiva para o modo Automatic e Manual se estiver utilizando 

a contagem regressiva do analisador. E para o modo Follow a contagem regressiva 

será definida automaticamente pelo analisador através  do ID Chip. 

4. Remova o cassete e o ID chip da embalagem e insira o ID chip no local indicado do 

analisador. Certifique-se de que o ID chip corresponde ao cassete (mesmo nome e lote 

do item) e o cassete esteja dentro do prazo de validade. 

5. Clique no botão Card Out para expor o suporte cassete, caso o mesmo esteja dentro 

do analisador. 

6. Certifique-se de que o ID da amostra do analisador seja o mesmo que o ID da 

amostra do cassete (se o número não for o mesmo, insira o ID correto no analisador), 

caso contrário, o rastreamento do resultado não será possível. 

7. Utilize uma caneta marcadora permanente para plásticos para identificar o cassete, 

adicione a amostra no cassete de acordo com a instrução de uso de cada kit e insira no 

suporte cassete clicando no botão Card In. Se a contagem regressiva for 0, clique no 

botão Start  e a medição iniciará. Se a contagem regressiva não for 0, clique no botão 

Start  e a contagem iniciará, após o término da mesma a medição será realizada.  

8. Os resultados serão exibidos logo após a medição e serão impressos 

automaticamente se a impressora estiver habilitada. 

9. Para retirar o cassete testado, clique no botão Card Out  e remova o cassete. Caso 

deseje realizar outra medição repita o procedimento descrito acima. 

10. Para evitar danos ao suporte cassete, ao término do uso do equipamento clique no 

botão Card In para que o suporte seja recolhido e em seguida pressione o botão 

ON/OFF para desligar o analisador.  

 

11.2 Medição em modo Série 

1. Pressione o botão ON/OFF para ligar o analisador, aguarde a conclusão da auto-

inspeção. 

2. Selecione o modo Série. 

3. A contagem regressiva será definida automaticamente pelo ID Chip. 

4. Remova o cassete e o ID chip da embalagem e insira o ID chip no local indicado do 

analisador. Certifique-se de que o ID chip corresponde ao cassete (mesmo nome e lote 

do item) e o cassete esteja dentro do prazo de validade. 
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5. Clique no botão Card Out para expor o suporte cassete, caso o mesmo esteja dentro 

do analisador. 

6. Certifique-se de que o ID da amostra do analisador seja o mesmo que o ID da 

amostra do cassete (se o número não for o mesmo, insira o ID correto no analisador), 

caso contrário, o rastreamento do resultado não será possível. 

7. Utilize uma caneta marcadora permanente para plásticos para identificar o cassete, 

adicione a amostra no cassete de acordo com a instrução de uso de cada kit e insira no 

suporte cassete clicando no botão Card In. Se a contagem regressiva for 0, clique no 

botão Start  e a medição iniciará. Se a contagem regressiva não for 0, clique no botão 

Start  e a contagem iniciará, após o término da mesma a medição será realizada.  

8. Se a contagem regressiva for 0, o analisador iniciará a medição em cinco segundos. 

Se a contagem regressiva não for 0, será exibido na tela do analisador o tempo de 

contagem. 

9. Para retirar o cassete testado, clique no botão Card Out  e remova o cassete, em 

seguida, insira outro cassete e aguarde para realizar a medição. Repita esse processo 

até finalizar a quantidade de testes previamente configurados. 

10. Para evitar danos ao suporte cassete, ao término do uso do equipamento clique no 

botão Card In para que o suporte seja recolhido e em seguida pressione o botão 

ON/OFF para desligar o analisador. 

 

12. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO  

12.1 Limpeza Externa 

Para ralizar a limpeza do analisador utilize um pano limpo umedecido com álcool à 

75% em água. Não utilize solventes, como gasolina, pois o equipamento poderá ser 

danificado, por exemplo, perder a função touch screen da tela. 

 

12.2 Descontaminação e desinfecção  

Quando o analisador for utilizado em ambientes clínicos com riscos de 

contaminação, antes de retirá-lo deste ambiente deverá ser realizado a desinfecção. 

Utilize 20 mL/L de solução de NaClO (contendo cloro ativo a 5%), com o auxílio de 

um pano limpo e macio, limpe a superfície do analisador. Não pulverizar a solução 

de desinfecção no analisador e não limpar as partes e superfícies internas. 
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12.3 Manutenção 

Geralmente, o analisador não precisa de manutenção especial, além da 

substituição do  papel de impressão ou limpeza regular. Sempre que utilizar o 

equipamento, realize a limpeza da superfície do analisador com um pano limpo e 

macio para garantir que ele possa funcionar normalmente. A calibração do 

analisador será realizada através do cartão IC. Quando inserir um cassete no 

suporte e a amostra extravazar, limpe imediatamente para  evitar que a remoção 

se torne difícil posteriormente, para isso utilize um algodão levemente umedecido 

com álcool. 

 

12.4 Reparo 

Caso o analisador sofra um dano mecânico causado por mal uso que leve a sua 

inutilização,entre em contato com o fornecedor e solicite o recolhimento e troca do 

equipamento. Os custos originados do serviço serão calculados de acordo com o  

dano sofrido e repassado para o cliente.  

 

12.5 Tratamento de Resíduos 

O cassete utilizado para realização do teste pode oferecer contaminação biológica, ao 

manuseá-lo utilize os EPI’s necessários de acordo com a norma interna do 

estabelecimento. Após a realização do teste, o cassete deverá ser descartado em 

recipiente adequado e posteriormente recolhido por empresa qualificada no 

tratamento de resíduos de saúde conforme PGRSS do estabelecimento. 

 

12.6 Bateria 

O analisador contém uma bateria interna exclusiva para o relógio. Essa bateria se 

recarrega sempre que o analisador estiver conectado a uma fonte energia, caso o 

analisador permaneça desligado por um longo período, a bateria poderá ficar fraca 

ou descarregar. Neste caso, quando o analisador for religado, um alerta aparecerá na 

tela indicando que a bateria está fraca, nessa condição o relógio poderá ter 

desconfigurad. Portanto, antes de utilizar o analisador configure a hora e aguarde no 

minímo 1 hora para recarregar a bateria. Durante o carregamento da bateria exclusiva 

do relógio, o analisador poderá ser utilizado normalmente para realizar medições.  
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12.7 Papel para impressão 

Quando for utilizar o analisador pela primeira vez insira o rolo de papel para 

impressão que acompanha o equipamento. Um novo rolo deverá ser inserido sempre 

que necessário. As características do papel a ser utilizado na impressora são papel 

para impressão térmica com medidas de 57 x 60 mm. 

 

12.8 Controle de qualidade 

12.8.1 Curva de calibração 

A curva de calibração para todos os kits está previamente configurada no cartão IC. 

Portanto, quando o cartão IC for inserido no analisador, o mesmo realizará a leitura 

e os resultados serão calculados a partir dos dados contidos no cartão IC.  

 

12.8.2 Calibração do sistema 

As condições climáticas podem ocasionar mudanças no analisador. Para evitar esse 

problema, a calibração deve ser realizada regularmente. 

Como calibrar o sistema: Retire o ID chip de calibração e o cartão IC da bolsa zip-

lock, insira o ID chip no local indicado no analisador, após inserido será exibido na 

tela a mesnagem Calibration Card. Selecione o modo Manual e defina a contagem 

regressiva como 0.  

Insira o cartão IC no suporte cassete, clique no botão Start para iniciar a calibração. 

Se os resultados da calibração estiverem dentro da faixa pré-estabelecida, os mesmos 

serão impressos atestando que a calibração está conforme. Se os resultados da 

calibração estiverem fora da faixa pré-estabelecida, o procedimento deverá ser refeito 

por mais duas vezes, se os três resultados obtidos estiverem fora da faixa pré-

estabelecida, entre em contato com o fabricante ou distribuidor relatando o ocorrido. 

O atendente irá realizar um breve questionamento e caso seja necessário o 

equipamento será encaminhado para a verificação, e se confirmado problemas no 

funcionamento do mesmo será realizado a troca sem ônus para o cliente.  

Após o término da calibração, o ID chip de calibração, o cartão  IC e o dessecante 

deverão ser armazenados novamente na bolsa zip-lock. 

O prazo de validade do cartão IC é de 1 ano. Para manter a estabilidade do cartão por 

este período, não expor o mesmo sobre qualquer fonte de luz. Solicite um novo cartão 

IC ao fabricante ou distribuidor antes do prazo de validade expirar. 
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12.8.3 Calibração touch screen 

Para calibrar o touch screen, o operador  deverá clicar na área em branco da tela por 

20 vezes em 4 segundos, quando o equipamento emitir um sinal sonoro por 1 segundo 

pare de clicar.  

Selecione o modo de calibração, clique na localização designada da tela touch screen 

para calibrar seguindo as instruções de linha cruzada. 

O analisador verificará automaticamente se a calibração touch screen é válida. Se 

realizar a calibração touch screen por mais de três vezes e a calibração não for 

validada pelo equipamento, indica que a tela touch screen possivelmente foi 

danificada. Neste caso, entre em contato com o fabricante ou distribuidor. 

Após o término da calibração, o equipamento voltará para a tela inicial. 

 

13. SEGURANÇA  

13.1 Manuseio do cassete  

1. Quando o cassete for inserido no suporte cassete, certifique-se que a extremidade 

com a seta esteja em direção ao interior do analisador.  

2. Certifique-se que o cassete foi inserido completamente no suporte. 

3. Não force o cassete no momento de inserir no suporte, isso poderá causar falha 

mecânica. 

4. O cassete deverá ser descartado em recipiente adequado e posteriormente 

recolhido por empresa qualificada no tratamento de resíduos de saúde conforme 

PGRSS do estabelecimento. 

 

13.2 Manuseio do analisador  

1. Não inserir outro objeto no suporte cassete. 

2. Cuidado ao manusear o analisador, uma queda poderá danificar o sistema. 

3. Não coloque o analisador em um ambiente de vibração mecânica. 

4. Não coloque objetos pesados sobre o analisador, isso resultará em degradação do 

desempenho ou dano mecânico. 

5. Utilize apenas a fonte de alimentação que acompanha o equipamento. 

6. Use o analisador nas condições do Capítulo 8. 

7. Os resultados emitidos pelo analisador deverão ser interpretados por um 

profissional médico habilitado. 
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8. O analisador deve ser operado por profissionais devidamente habilitados.  

9. O controle de qualidade deve ser realizado em cada lote ou regularmente. 

10. Se o analisador apresentar características incomuns durante o uso, por exemplo, 

saída de fumaça ou sons anormais, em tais condições, o operador deve 

desconectar a fonte de alimentação e entrar em contato com o fabicante ou 

distribuidor. 

11. Não use o analisador no ambiente úmido, pois a umidade excessiva poderá 

prejudicar os componentes internos do equipamento. 

12. Para evitar problemas decorrentes da umidade excessiva, instale o analisador em 

local limpo e seco, e longe de fontes de água. 

13. Qualquer reparo no analisador deverá ser realizado pelo fabricante. 

14. É importante manter a embalagem e acessórios originais, pois os mesmos 

garantem a integridade do equipamento caso seja necessário a devolução do 

analisador ao fabricante para reparo. Se a embalagem original não for mantida, 

no momento da devolução o usuário deverá tomar medidas para que não haja 

avarias no transporte. 

Ao manusear o analisador, o operador precisa certificar que o mesmo está em 

conformidade com os requisitos descritos no capítulo 4 e atenções de segurança 

descritas no capítulo 13. Caso contrário, as devidas adequações devem ser sanadas a 

fim de  evitar complicações e ou mal funcionamento.  

 

14. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 

14.1 Armazenamento 

Para armazenar o analisador usado realize a desinfecção do mesmo utilizando uma 

solução desinfectante NaClO (contendo cloro ativo a 5%). O analisador deve ser 

armazenado na temperatura entre 0℃ e 40℃ e umidade relativa inferior a 85%. Não 

armazenar o analisador próximo a materiais corrosivos. 

14.2 Transporte 

Transportar o analisador em sua embalagem original, evite colocar peso em cima das 

caixas de transporte. Cuidado ao manusear o analisador no momento do transporte. 
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15.  RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Tabela 3 - Resolução de problemas 

SINTOMAS CAUSAS SOLUÇÕES 

Equipamento não liga 

Falta de energia 
Verifique se a fonte de alimentação 

está conectada 

Má conexão da fonte de 

alimentação 

Reconecte a fonte de alimentação no 

equipamento e ena tomada 

O interruptor está desligado 
Ligu o interruptor 

Fonte de alimentação com 

defeito 

Contate o distribuidor autorizado 

Teste finalizou, mas não 

apareceu nenhum resultado 

Carregamento excessivo do 

sistema 

Aguardar até o sistema finalizar o 

carregamento 

Travamento no sistema 
Desligue e ligue o equipamento 

O suporte cassete não desloca 

para fora do equipamento 

Falha mecânica Contate o distribuidor autorizado 

Falha no software 
Desligue e ligue o equipamento 

Impressora não imprime 

Falta de papel para impressão 
Insira um novo rolo de papel para 

impressão 

Impressora desabilitada Habilite a impressão 

Mensagem “Insert ID chip” 

ID chip não foi inserido Insira o ID chip no equipamento 

O número do lote do cassete não 

corresponde ao ID chip. 

Insira o ID chip correspondente ao 

lote 

Cassete foi inserido e a leitura 

não foi realizada 

Prazo de validade expirado 
Utilize o cassete dentro do prazo de 

validade 

Exposição a luz direta Armazene corretamente os kits 

Impressão de má qualidade 

Profundidade de impressão 

inadequada 

Configure a profundidade de 

impressão adequada 

Papel para impressão de má 

qualidade 

Adquira papel para impressão de 

melhor qualidade 

A tela de exibição não 

funciona corretamente 

Influência eletrostática Reinicie o analisador e contate o 

distribuidor autorizado 
Falha no circuito elétrico 

 


