
ECO G6PD - TR.0058 
Obrigado por adquirir o analisador ECO G6PD 

Esse manual contém todas as informações necessárias para utilizar o analisador 
ECO G6PD. Leia atentamente o manual de instrução antes de operar o 
aparelho. Importante checar todas as informações e os procedimentos 
necessários antes de realizar as medições. Verificar as informações presentes na 
embalagem da G6PD STRIP ECO Teste antes de realizar uma leitura. 

Entre em contato com a ECO Diagnóstica ou Distribuidor local. 
Visite www.ecodiagnostica.com.br para informações de produtos. 

Obrigado novamente pela escolha do 
analisador ECO G6PD .
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| Símbolos 

Esses símbolos podem aparecer na embalagem, nos rótulos e na instrução 
de uso do analisador ECO G6PD. 

Símbolos Descrição

Fabricado por

Para diagnóstico In Vitro

Consultar Instrução de Uso

Número de Catálogo

Data de Fabricação

Número de Série

Nota

Frágil, manuseio com cuidado

EC REP

Número do Lote

EC REP

Não descartar em lixo comum

Produto deve manter-se seco 

Cuidado, siga as instruções de uso

Limite de Temperatura
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   ECO G6PD
Medição quantitativa da atividade enzimática da 

G6PD com apenas 2 minutos em amostras de 
sangue total
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Capítulo 1.
  Introdução

Uso Indicado
O ECO G6PD é um analisador para determinação quantitativa da 
concentração de hemoglobina total e da atividade enzimática da G6PD em 
amostras de sangue total com base em ensaios de reflectometria. O teste 
destina-se a auxiliar na identificação de pessoas com deficiência de G6PD, 
permitindo decisões imediatas de tratamento. O analisador ECO G6PD 
destina-se apenas para uso em diasgnóstico in vitro e uso profissional . Deve 
ser utilizado com a G6PD Strip ECO Teste. Consulte sempre as instruções de 
uso para obter mais detalhes sobre o teste. 
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Princípio do Teste
O analisador ECO G6PD realiza a leitura do dispositivo teste, reconhecendo-
o através de um chip. Quando o dispositivo teste é inserido no analisador, a 
área de aplicação de amostra é iluminada por luz LED verde (emissão de luz 
de diodo). O comportamento de reflexão é determinado por meio da luz que 
é refletida a partir da área de aplicação. A amostra de sangue é aplicada na 
área de aplicação da amostra, onde ocorre a reação enzimática. Na primeira 
etapa, a enzima G6PD catalisa a via das pentoses fosfato (PPP), oxidando 
G6P (glicose-6-fosfato) para 6-PG (6-fosfogluconato) e reduzindo NADP 
(fosfato de dinucleotídeo de adenina e nicotinamida) para NADPH (fosfato 
de dinucleotídeo de adenina e nicotinamida reduzido). Quando NADPH é 
gerado a partir de G6PD, o BCIP (5-bromo-4-cloro-3-indolyl-phosphate) e o 
NBT (nitro blue tetrazolium) são reduzidos por reação de diaforase, 
adquirindo uma coloração violeta. A coloração violeta é diretamente 
proporcional à concentração de G6PD presente na amostra e é calculada 
através da medida da absorbância específica do BCIP e NBT reduzidos e do 
processamento de algoritmo pré-programado no analisador.  

Componentes
· Analisador ECO G6PD
· Manual do Usuário
· Strip calibradora
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Atenções e Precauções

 Reduzir o risco de danos no Analisador
· Para uso em diagnóstico in vitro.
· Uso somente com a G6PD Strip ECO Teste. Usar outra strip no 

analisador pode causar resultados incorretos.
· Usar somente amostras frescas de sangue total humano.
· Operar o analisador G6PD em uma superfície plana , seca e 

sem contato direto com à luz solar. 
· O comprimento de onda exato emitido por luz de diodo individual varia

devido à frabricação. No entanto, o analisador G6PD possui correção
interna para níveis normais de luz ambiente para manter a medição do
nível de luz extremamente precisa. A luz altamente intensa que entra no
analisador pode causar séria interferência na medição e deve ser evitada.

· Não mover o analisador quando estiver realizando alguma leitura.
· Quedas podem danificar o analisador.
· Não desmontar o aparelho sem ajuda técnica.
· Não mergulhar os produtos em água corrente.
· Descartar bateria e acessórios em local apropriado conforme orientações locais. 
· O analisador ECO G6PD deve ser operado por profissionais 

treinados.
.   Não utilizar o analisador se estiver relatando mensagem de erro não 
corrigido.

· Usar a strip teste somente dentro do prazo de validade.
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Reduzir os riscos de danos na G6PD STRIP ECO Teste
· Certifique-se que o número do chip que aparece na tela do analisador seja 

igual ao número do chip. Nunca utilizar um chip de lote diferente.

· Não utilizar a strip teste após data de validade expirada. 
Verifique sempre a data de validade. 

· Adicione toda amostra de sangue na G6PD Strip ECO Teste de uma única 
vez. Se não obtiver toda amostra na strip, não adicione nova amostra ao 
mesmo dispositivo. Teste novamente com uma nova strip e nova amostra 
fresca.

Reduzir o risco biológico
· Recomenda-se o manuseio das amostras conforme normas e diretrizes de
segurança de risco biológico ou regulamento local apropriado.  
· Manusei todas as amostras como se contivessem agentes infecciosos.
· Procure treinamento ou orientação específica se não possuir

experiência com coleta e manuseio de amostras.
· O uso de luvas descartáveis é recomendado para manuseio de amostras.

NOTA

Leia atentamente e siga as informações do manual do usuário 
e da instrução de uso para operar o analisador ECO G6PD. É 
muito importante seguir as instruções para evitar resultados 
incorretos ou tratamento inadequado.
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Capítulo 2.
 Analisador ECO G6PD 

Visão Geral do Analisador

A

B

C

E

D
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A.  Display
Visualisar os resultados dos testes, mensagens e resultados 
de testes anteriores armazanados na memória

B. Botões em setas 
Navegar pelo aparelho nas configurações e memória movendo com as 
setas para esquerda ou para direita

C. Botão Liga/Desliga 
Ligar e desligar o analisador

D. Área de inserção da strip teste
Local de entrada para inserir a strip teste 

E. Tampa do compartimento de medição
Abrir a tampa para aplicar a amostra
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K

I

J

F

G

H
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F.  Tampa do compartimento de bateria 
Acesso ao compartimento para 4 pilhas alcalinas de manganês AAA 
1.5V.

G. Área de inserção do Chip
Abertura para inserir o Chip

H. Proteção do compartimento de medição
Abrir a tampa para limpeza do compartimento de medição 

I. Porta de Dados
Download de resultados dos testes para PC com uso do software

J. Porta da Impressora
Impressão de resultados dos testes com conexão a impressora térmica externa 

K. Botão de Configuração
Botão para configuração e impressão de resultados
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Display e Símbolos 
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Os símbolos no display possuem os seguintes significados 

Código Chip
Indica bateria fraca e  deve ser 
recarregada 

Impressora Indica número da memória

Indica o código do chip ou 
número armazanado na 
memória

Configurações

Verificando amostra Sinal sonoro ativado

Indica temperatura ambiente 
excedida durante o teste Resultado teste da 

Solução Controle

Abrir ou fechar a tampa do 
compartimento de medição

Indica quando aplicar amostra de 
sangue

Resultados dos testes Indica resultado 
armazenado na mémoria

Indica quando inserir a strip 
teste no analisador Hora da leitura

Atividade G6PD Data da leitura

Unidade de medida dos testes Indica Concentração Total de 
Hemoglobina 

Bluetooth ativado no aparelho
Indica opção de reconexão para 
impressora Bluetooth  ativada
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Fonte de Energia
O analisador funciona somente com 4 pilhas alcalinas manganês AAA 1,5V. 
Para economizar energia, o analisador desliga após 1 minuto, ao menos que 
uma nova strip teste seja inserida ou após 5 minutos sem qualquer ação do 
usuário com a strip teste inserida. A vida útil da bateria é aproximadamente 
de 1000 medições.

Ao desligar o analisador, todos os resultados obtidos são salvos na memória 
do aparelho.

Descartar as pilhas em local apropriado conforme regulação e leis local. 
Cuide do meio ambiente. 

CUIDADO

· Não descartar as pilhas em local inflamável. Risco de explosão. 
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Capítulo 3.  Configurações do Analisador

Inserir as Pilhas

1. Abrir o compartimento de bateria pressionando ligeiramente a tampa
em direção ao centro do aparelho e remover para cima.

2. Iserir 4 pilhas alcalinas de manganês no compartimento
conforme ilustração.

3. Fechar a tampa do compartimento.
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NOTA

· Após inserir ou fazer a troca das pilhas, conferir se a data e
hora estão atualizadas. Se não, resetar o aparelho antes de usar.

· Sempre faça a troca de todas as pilhas juntas pois pilhas com 
diferentes capacidades podem prejudicar o aparelho.

· Não utilize pilhas recarregáveis.
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Resumo: Configurações do Analisador
A tabela a seguir fornece uma visão geral das configurações do analisador 

Configuração   Opções Configuração de Fábrica 

Sinal Sonoro ON
OFF

ON

Ano YYYY 2016

Formato Data
Mês-Dia (m-d) 
 Dia-Mês (d-m) m-d

Data mm-dd
dd-mm

11-29

Formato Hora
Formato 24h
Formato 12h com am/pm 12h

Hora hh:mm 10:50AM

Função impressão automática  ON
OFF

OFF

Número de páginas para 
impressão

P-1 (1 página)
P-2 (2 páginas) P-1

Bluetooth para conexão do 
aparelho com PC 

ON
OFF

OFF

Bluetooth para conexão com 
impressora 

ON
OFF

OFF

Opção para reconectar 
impressora Bluetooth

ON
OFF

OFF
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Iniciar modo de ajuste

Pressionar o botão ajuste (Set) na parte 
superior do analisador durante 3 segundos 
para entrar no modo de ajuste depois de ligar 
o analisador.
O procedimento de ajuste pode ser 
terminado a qualquer momento 
pressionando o botão Set. As configurações 
realizadas até esse momento serão 
armazenadas.

CUIDADO

· Só é possível avançar no menu de configurações. Retornar as 
configurações anteriores não é permitido. Correções só podem ser 
realizadas repetindo as configurações.

Definir sinal sonoro

Pressione o botão das setas para 
direita ou esquerda e selecione a 
configuração pretendida. Para 
salvar, pressione o botão on/off.

Se o sinal sonoro for ativado, o som 
"beep" é emitido. Se sinal sonoro 
não for ativado, nenhum som será 
emitido.
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Definir ano 

Defina o ano pretendido 
pressionando o botão das setas 
para direita ou esquerda e para 
salvar, pressione o botão on/off.

Definir formato de data 

Formato (m-d)
 Mês - Dia

Formato (d-m)
  Dia - Mês

Defina o formato de data 
pretendido pressionando o botão 
das setas para direita ou esquerda e 
para salvar, pressione o botão on/
off. 

O aparelho possui formato Mês-
Dia (m-d) ou Dia-Mês (d-m).



26

Definir data

Formato (m-d)
   Mês - Dia

Formato (d-m)
 Dia - Mês

Defina a data pretendida 
pressionando o botão das setas 
para direita ou esquerda e para 
salvar, pressione o botão on/off. 

Definir formato de hora

Defina o formato da hora 
pretendido pressionando o botão 
das setas para direita ou esquerda e 
para salvar, pressione o botão on/
off. 

O aparelho possui formato 12h ou 
24h.
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Configurar hora 
<Formato 12h>

1) Selecionar AM 
ou PM        

2) Definir hora
(1 a 12)

3) Definir minutos 
(0 a 59)

<Formato 24h>

1) Definir hora
(1 a 24)

2) Definir minutos 
(0 a 59)

Defina a hora pretendida 
pressionando o botão das setas 
para direita ou esquerda e para 
salvar, pressione o botão on/off. 
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Configurar impressão automática

Impressão 

on

Impressão

off

Defina a configuração pretendida 
pressionando o botão das setas para 
direita ou esquerda e para salvar, 
pressione o botão on/off. 

Com a função de impressão 
automática definida, o resultado 
será automaticamente impresso 
após a execução de cada teste.

Configurar número de páginas para impressão

1 página 2 páginas

Defina o número de páginas a 
imprimir, "P-1" (1 página) ou 
"P-2" (2 páginas), pressionando o 
botão das setas para direita ou 
esquerda. Para salvar, pressione o 
botão on/off.

Automática Automática 



29

Configurar Bluetooth para conexão com PC 

Defina a configuração pretendida 
pressionando o botão das setas para 
direita ou esquerda e para salvar, 
pressione o botão on/off. 

Configurar Bluetooth para conexão com impressora

Defina a configuração pretendida 
pressionando o botão das setas para 
direita ou esquerda e para salvar, 
pressione o botão on/off. 
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Definir opção de reconexão para impressora bluetooth

Defina a opção preferida 
pressionando o botão das setas 
para esquerda ou direita e para 
salvar, pressione o botão on/off.

Com a opção de reconexão, você 
pode configurar o analisador 
automaticamente para reconectar à 
impressora bluetooth recém-
conectada cada vez que a ligar.

Se não houver uma impressora 
bluetooth conectada anteriormente, 
o analisador busca 
automaticamente uma nova 
impressora bluetooth para conectar-
se.
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Capítulo 4.  
Leitura de Amostra

Notas Importantes 
Reagentes e materiais necessários

· Analisadoro ECO G6PD
· Manual do usuário
·

Material requeridos e não fornecidos
· Lanceta, álcool, swab

Coleta e manuseio de amostras 
Sangue Total Capilar
· O sangue total capilar deve ser colhido assepticamente na ponta do dedo.

Limpe a área com algodão e álcool 70%.
Aperte a ponta do dedo e perfure com uma lanceta estéril.
Colete o volume preciso (10uL) até a marcação da linha na pipeta.

·

·
·

Sangue Total Venoso
· Colete o sangue total venoso em um tubo comercialmente 

disponível contendo anticoagulantes como heparina, EDTA ou 
citrato por punção venosa.
O sangue total venoso em tubo com anticoagulante pode ser 
utilizado no prazo de 1 dia após a coleta, desde que armazenado na 
temperatura de 2°C-8°C.

Strip calibradora
Pipeta capilar 10uL 
Tampão de extração

·
·

 ·
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Notas Importantes
· Utilize o analisador ECO G6PD a temperaturas aceitáveis: 15-40°C
· Deixar que todos os dispositivos atinjam a temperatura ambiente pelo
menos 1 hora antes de iniciar o teste. 
· Não toque no sensor de temperatura enquanto o analisador estiver
executando um teste. Isso pode causar um erro de temperatura e o um 
resultado de teste inadequado. 

Sensor de 
temperatura 
infravermelho 

O sangue total venoso em tubo com anticoagulante pode ser 
utilizado no prazo de 8 horas após a coleta, desde que armazenado 
em temperatura ambiente.

·
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Preparando para executar uma leitura
ST

A
N

D
A

RD

G6
PD

 Te
st

 D
ev

ic
e

TM

2

30

36

86

G6PD

001

1. Verificar o prazo de validade impresso 
na embalagem do chip.

2. Verificar o número do código 
impresso na embalagem do chip.

3. Certificar-se de que o número do 
código impresso na embalagem é o 
mesmo do chip.

Inserir o Chip

O chip fornece ao analisador informações importantes sobre a G6PD Strip 
ECO Teste para medir os resultados com precisão. O chip é necessário 
quando cada novo pacote de teste é aberto. O número no chip deve 
corresponder ao número exibido na tela do analisador.

1. Certifique-se de que o analisador 
esteja desligado. Remova o chip 
antigo se um estiver instalado.

2. Insira um novo chip até que ele se 
encaixe no lugar.
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Inserir a G6PD Strip ECO Teste

ST
A

N
D

A
RD

G6
PD

 Te
st

 D
ev

ic
e

TM

2

30

36

86

1. Abra a embalagem de alumínio 
com a strip teste.

2. Segure a strip teste com o polegar e 
o dedo indicador com a área 
superior voltada para cima.
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3. Insira a strip teste na área de 
inserção até o final. A tampa do 
compartimento deve estar 
fechada.

G6
PD

4. Abrir a tampa do compartimento 
de medição.
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Coletar amostra de sangue

1. Segure a pipeta capilar
horizontalmente e toque a ponta 
da pipeta na amostra de sangue.

A ação capilar atrairá 
automaticamente a amostra para 
a linha preta de marcação do 
volume.

2. Coloque a pipeta capilar no 
tampão de extração.
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3. Misture a amostra coletada com o 
tampão de extração, pressionando 
e liberando a pipeta de 8 a 10 
vezes.

SHARPS BOX

4. Descarte a pipeta capilar coletora
de amostras usada na caixa de 
materiais perfurocortantes.
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5. Abra a embalagem com as 
pipetas capilares e retire uma
nova pipeta capilar não 
utilizada.

6. Segure a nova pipeta capilar 
horizontalmente e toque a ponta 
da pipeta na mistura de reação.

A ação capilar atrairá 
automaticamente a mistura de 
reação para a linha preta de 
marcação do volume.

CUIDADO

Não coletar a mistura de reação que apresente bolhas. Aguardar 
cerca de 5-10 segundos após a mistura para que as bolhas 
desapareçam completamente.



39

Realizar uma medição

1. Aplique a mistura de reação no 
orifício de aplicação da amostra 
na strip teste.

2. Feche a tampa do 
compartimento de medição 
imediatamente após a aplicação.
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SHARPS BOX

3. Descarte a pipeta capilar usada na 
caixa de materiais 
perfurocortantes.

TM 4. Aguarde 2 minutos para que o 
resultado do teste apareça na 
tela.

NOTA

· Não abra a tampa do compartimento durante a medição. O
erro "E-7" ocorre se a tampa estiver aberta até 20 segundos após 
o tempo de medição ou quando a tampa for aberta durante a
medição. 



41

Capítulo 5.  Leitura da Solução Controle G6PD

Preparação para executar um teste com solução controle

ST
A

N
D

A
RD

G6
PD

 Te
st

 D
ev

ic
e

TM

2

30

36

86

G6PD

001

1. Verifique o prazo de validade 
impresso na embalagem do chip.

2. Verifique o número do código 
impresso na embalagem do chip.

3. Certificar-se de que o número do 
código impresso na embalagem é o 
mesmo do chip.

Inserir o chip

1. Certifique-se de que o analisador 
esteja desligado. Remova o chip 
antigo se um estiver instalado.

2. Insira um novo chip até que ele se 
encaixe no lugar.
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Inserir a G6PD strip ECO teste

1. Abra a embalagem de alumínio com
a strip teste.

2. Segure a strip teste com o polegar e 
o dedo indicador com a área 
superior voltada para cima.

3. Insira a strip teste na área de 
inserção até o final. A tampa do 
compartimento deve estar 
fechada.
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4. Pressione o botão esquerdo 
por 3 segundos. A letra "C" 
será exibida na tela.

A letra“C” representa o modo 
de teste de controle.

G6
PD

5. Abrir a tampa do 
compartimento de medição.
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Preparando a solução controle

/ Lot No : xxxxxxxxxx

Control Range : xx-xx
xx-xx

C-02GS10-1

/ MFG : xxxx.xx.xx
/ EXP : xxxx.xx.xx

LOT

TM

1. Verifique o prazo de validade 
impresso no frasco da solução 
controle.

2. Abrir o frasco da solução
controle e retirar um tubo do 
frasco.
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3. Coloque o conteúdo do tubo 
controle no tubo do tampão 
extrator do kit.

4. Agite ligeiramente o tampão 
de extração para dissolver 
bem o conteúdo.
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5. Abra a embalagem com as 
pipetas capilares e retire uma 
nova pipeta capilar não 
utilizada.

6. Segure a nova pipeta capilar 
horizontalmente e toque a 
ponta da pipeta na mistura de 
reação.

A ação capilar atrairá 
automaticamente a mistura de 
reação para a linha preta de 
marcação do volume.
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Realizar uma leitura do Controle

1. Aplique a mistura de reação no 
orifício de aplicação da amostra 
na strip teste.

2. Feche a tampa do 
compartimento de medição 
imediatamente após a aplicação.
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SHARPS BOX

3. Descarte a pipeta capilar usada na 
caixa de materiais 
perfurocortantes.

TM 4. Aguarde 2 minutos para que o 
resultado do teste apareça na 
tela.

NOTA

Não abra a tampa do compartimento durante a medição.
Um erro "E-7" ocorre se a tampa estiver aberta até 20 segundos 
após o tempo de medição ou quando a tampa for aberta durante 
a medição.
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Capítulo 6.   Leitura da Strip Calibradora
A leitura da strip calibradora é realizada para verificar se o analisador está 
funcionando corretamente.

Quando utilizar a strip calibradora
· Quando utilizar o analisador pela primeira vez.
· Ao abrir uma nova embalagem da strip teste.
· Sempre que o resultado não estiver de acordo com o valor esperado.
· Quando substituir as baterias ou limpar o analisador.
· Quando deixar o analisador cair .

Como utilizar a strip calibradora
1. Lique o analisador e pressione o

botão esquerdo e direito juntos 
por 3 segundos para entrar no 
modo de teste do calibrador.
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2. Quando a palavra 'CHE' aparecer 
na tela, insira a tira calibradora.

3. Aguardar 10 segundos.

4. Se houver algum problema com
o analisador, a mensagem de 
erro "EEE" será exibida na tela. 
Caso contrário, a mensagem 
"OK" será exibida na tela.
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Capítulo 7.
  Modo Memória

O analisador ECO G6PD pode medir quantitativamente a concentração total 
de hemoglobina e a atividade da G6PD. O analisador pode ser usado para 
armazenar até 500 valores medidos juntamente com a data e hora. Se a 
memória estiver cheia e um novo resultado for adicionado, o analisador 
excluirá o resultado mais antigo.

Exibindo valores armazenados
1. Ligue o analisador e pressione o

botão esquerdo ou direito para
entrar no modo de memória. Com
o analisador ligado, pressione o
botão esquerdo ou direito para
entrar no modo memória.

·Ao pressionar o botão esquerdo: é
possível verificar o resultado do
teste mais recente.

·Ao pressionar o botão direito: é
possível verificar o resultado do teste
mais antigo.

2. Ao pressionar o botão on/off, é 
possível sair do modo memória. 
Neste momento, o analisador é 
desligado automaticamente.
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Excluir valores desejados
1. Ligue o analisador e pressione o 

botão esquerdo ou direito para 
entrar no modo memória.

2. Pressione o botão esquerdo e 
direito juntos por 3 segundos 
quando na tela exibir o 
resultado armazenado desejado.

3. Então, a mensagem 'dEL' aparece 
na tela, pressione o botão 'Ajuste'  
por 3 segundos.
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Excluir todos os valores
1.

2. Pressione o botão esquerdo e 
direito e o botão 'Ajuste' juntos 
por 3 segundos quando na tela 
estiver qualquer resultado .

3. Então, a mensagem 'dEL' aparece 
na tela, pressione o botão 'Ajuste'
por 3 segundos.

Ligue o analisador e pressione o 
botão esquerdo ou direito para 
entrar no modo memória.
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Cápítulo 8. Imprimir os resultados

Impressão automática
Se você selecionar a função de impressão automática no modo de ajuste, o 
resultado do teste será impresso automaticamente após finalizar o teste. Você 
também pode definir o número de páginas a imprimir no modo de ajuste.

· Se você selecionar 'P-1' (1 página) no modo de ajuste, o analisador
imprime apenas uma página. 
· Se seleccionar 'P-2' (2 páginas), o analisador imprime automaticamente 2
páginas.
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Imprimir valores armazenados
1. Ligue o analisador e pressione 

o botão esquerdo ou direito 
para entrar no modo de 
memória.

2. Pressione o botão 'Ajuste' por 3 
segundos na tela do resultado 
armazenado desejado.

3. O resultado do teste será 
impresso com o símbolo de 
impressão na tela.
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Capítulo 9. 
Transferência de Dados

Os resultados dos testes podem ser transferidos para o PC através de um cabo 
USB ou comunicação Bluetooth. Para transferir o valor medido 
automaticamente para o PC via comunicação Bluetooth, é necessário o 
emparelhamento entre o PC e o analisador. Para obter mais informações 
sobre o download de resultados, entre em contato com o suporte ao cliente 
local .

Conectar o analisador com PC
1. Ligar o aanalisador.

2. Pressionar o botão on/off por 2 
segundos.
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3. O símbolo "bt" aparecerá no 
canto inferior esquerdo da tela. 
Esse recurso indica que o 
analisador está pronto para ser 
emparelhado com o PC.

4. Selecione o analisador G6PD na 
lista de dispositivos encontrados 
pelo PC para emparelhar e 
conectar o analisador G6PD ao 
PC.

5. Quando o pareamento for 
concluído, "OK" será exibido na 
tela.
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Capítulo 10.
Limpeza e Manutenção

Limpeza do analisador
Cuidar do analisador ECO G6PD é fácil. Mantenha-o livre de poeira. Se você 
precisar limpá-lo, siga estas diretrizes cuidadosamente para obter o melhor 
desempenho possível. Para evitar o mau funcionamento do analisador, 
mantenha a área de inserção do dispositivo de teste livre de sangue, umidade, 
sujeira ou poeira. Use um pano sem fiapos umedecido com água para limpar 
o analisador. Certifique-se de que o pano esteja úmido e não molhado. Não
use um pano abrasivo ou solução anti-séptica, pois podem danificar a tela.

Um sistema de medição ótico limpo é um pré-requisito básico para 
determinar valores de medição precisos. Por isso, limpe o analisador 
regularmente e imediatamente depois de sujar. Sempre desligue o analisador 
antes de limpá-lo.
Utilize apenas os seguintes itens para limpeza:
· Cotonetes comuns sem fiapos
· Tecidos comuns sem fiapos
· Tecidos desinfetantes comuns
Não use sprays, lenços ou cotonetes com desinfetante que estejam 
extremamente molhados, pois o líquido pode entrar no analisador e danificá-lo.

Limpeza dos componentes externos
· Certifique-se de que o analisador está desligado.
· Limpe a parte externa do analisador com um pano de algodão
levemente umedecido e sem fiapos.
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Limpeza dos componentes internos
1. Abrir a tampa do 

compartimento de medição

2. Retire a proteção do 
compartimento de medição 
empurrando-a ligeiramente 
para o centro do analisador e, 
em seguida, puxando-a para 
fora.

3. Em caso de sujeira significativa, 
você pode enxaguar a proteção 
do compartimento de medição 
(separadamente do analisador) 
sob água corrente quente. Secar 
bem a proteção do 
compartimento de medição 
com um pano limpo sem 
fiapos.
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Limpeza do sistema de medição óptica
1. Limpe as áreas de fácil acesso do 

sistema de medição ótica com 
um cotonete umedecido. 
Certifique-se de que nenhum 
líquido penetre no analisador. 
Não inserir objetos no analisador.

2. Deixar o analisador 
secar completamente.

3. Não encaixe a proteção do 
compartimento de medição no 
analisador até que esteja 
completamente seco. Encaixe a 
extremidade frontal da proteção 
levemente para baixo até sentir 
o clique no final.

4. Feche a tampa do 
compartimento de medição. O 
analisador está agora pronto 
para operação novamente.
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Manutenção, Leitura e Transporte 
Analisador
· Mantenha o analisador e acessórios livres de poeira.
· O analisador deve ser armazenado de -20 a 50°C e com 10-93% de umidade 

relativa. 
. Se o analisador for armazenado com as baterias inseridas, é 
importante mantê-lo em ambiente de baixa umidade para evitar 
defeitos. 

Strip ECO Teste
· A strip teste deve ser armazenada entre 2-30°C e pode ser refrigerada, 

mas deve ser levada à temperatura ambiente por 1 hora antes de usar.
· Manter longe do calor e da luz solar direta.
· Manter a strip teste armazenada na embalagem original do até o momento 

do uso.
· Utilizar a strip teste imediatamente após abertura da embalagem.
· Manter a área de medição afastada da luz solar direta. A exposição à luz
solar direta pode provocar coloração na strip teste.
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Capítulo 11.
Mensagens de erro e resolução de problemas

Em determinadas circunstâncias, mensagens de erro e avisos podem aparecer 
na tela do analisador. Primeiramente, deve-se seguir as soluções indicadas. Se 
o problema persistir, entre em contato com a assistência técnica local.

Mensagens de Aviso

Indicação Descrição do Aviso

Aviso: Fora da faixa de medição 
Quando a concentração de Hemoglobina Total é 
inferior à 7, a mensagem será "Lo".
Quando a concentração de Hemoglobina Total é 
maior que 25, a mensagem será "Hi".
Quando a hemoglobina total for "Lo" ou "Hi", o 
resultado do teste será exibido como N-A.

Cuidado: 
A interpretação dos resultados do teste G6PD só 
deve ser realizada quando o nível de Hb for 
superior a 7g / dL.
· Recomendamos realizar um teste confirmatório 
de Hb se o valor medido do teste for menor que 
7g/dL.
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Indicação Descrição do Aviso

Aviso: Bateria fraca 
A bateria está com carga baixa com capacidade de 
realizar cerca de 50 testes.

Aviso: Recarregar bateria
Se o ícone da bateria estiver piscando no display, é 
necessário substituí-la. Caso contrário, o aparelho 
desligará automaticamente.

Aviso: Fora da faixa de medição 
Quando o resultado da atividade G6PD for maior 
que 20, o resultado será exibido como "HI".
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Mensagens de Erro

Indicação Descrição do Erro

Erro: Erro da strip ECO Teste
A strip teste está danificada ou foi inserida 
incorretamente.

Solução
Descarte essa strip teste danificada e faça novo 
teste com nova strip.

Erro: Quantidade insuficiente de amostra 
Quantidade insuficiente de amostra de sangue foi 
utilizada.

Solução
Descartar a strip teste e fazer o teste 
novamente com nova strip e com volume de 
amostra suficiente, garantindo que a amostra 
seja adicionada na borda superior da strip.

Erro: Strip teste expirou 

Solução
Discarte essa strip teste e faça um novo teste com 
nova strip teste dentro da data de validade.
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Indicação Descrição do Erro

Erro: Erro de Temperatura
A temperatura ambiente está acima ou abaixo da 
faixa de temperatura operacional do aparelho. Um 
ícone de termômetro aparecerá no visor.

Solução
Execute o teste em uma área com temperatura de 
15-40°C. Não esfrie o analisador artificialmente.

Erro: Erro de comunicação
Erro de comunicação entre o analisador e o 
dispositivo externo. 
Se a comunicação entre o analisador e 
impressora externa falhar, um ícone de 
impressora aparecerá no visor.

Solução
Conecte novamente o analisador e o 
dispositivo externo. Ligue e desligue o 
aparelho. Se o erro persistir, entre em contato 
com a assistência técnica local.
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Indicação Descrição do Erro

Erro: Tampa aberta
A tampa do compartimento de medição do 
analisador está aberta.

Solução
Feche a tampa e não toque ou abra durante a 
medição.

Erro: Teste sem amostra
Câmara de medição fechada sem amostra. 

Solução
Realize um novo teste com uma nova strip teste e 
adicione a amostra.

Erro: Erro de comunicação com o Chip
O analisador não pode se comunicar com o 
chip inserido.

Solução
Re-insira o chip. Se o erro persistir, entre em 
contato com a assistência técnica local.
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Indicação Descrição do Erro

Erro: Erro Interno do Analisador 
Ocorreu um erro interno no analisador.

Solução
Ligar e desligar o aparelho. Se o erro persistir, 
entre em contato com a assistência técnica local.
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Capítulo 12
Informações técnicas do produto

Informações técnicas do analisador ECO G6PD

Bateria 4 pilhas alcalinas manganês AAA 1,5V

Vida útil da bateria Aproximadamente 1.000 testes

Display LCD

Controles

Memória

4 botões (Configurações, ON/OFF, Esquerda ou Direita) 

500 resultados

Desligamento automático

. 1 minuto após ação do usuário sem inserir a strip
 teste no analisador
. 5 minutos após última ação do usuário depois de inserir a 
strip teste no analisador

Armazenamento e 
Transporte -20 a 50°C e10-93%de Umidade Relativa

Informações técnicas da G6PD STRIP ECO Teste

Faixa de Medição · Concentração de hemoglobina total: 4-25 g/dL
· Atividade enzimática de G6PD: 0-20 U/g Hb

Tipo Amostra Sangue total humano

Volume Amostra 10µL

Tempo do teste 2 minutos

Temp. de Armazenamento 2 - 30ºC 

Temp. de Utilização            15 - 40°C
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ANEXO 1.
Informações para Profissionais de Saúde 

Proteção contra agentes infecciosos
O profissional que utiliza o analisador ECO G6PD deve estar ciente de que 
qualquer objeto que entre em contato com amostra humana é uma fonte 
potencial de infecção. Manuseie todas as amostras como se elas contivessem 
agentes infecciosos.

· Use luvas
· Aplicar amostras fora do aparelho para não contaminar.
· Siga todas as normas ou outras diretrizes de segurança de risco
biológico ou regulamentos locais apropriados.

Compatibilidade Eletromagnética
O analisador ECO G6PD atende aos requisitos de imunidade eletromagnética, 
conforme o EN ISO 15197 Anexo A. A base escolhida para o teste de 
imunidade de descarga eletrostática foi o padrão básico IEC 61000- 4-2. Além 
disso, atende aos requisitos de emissões eletromagnéticas de acordo com EN 
61326. Sua emissão eletromagnética é baixa. A interferência de outros 
equipamentos acionados eletricamente não deve ser antecipada.
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ANEXO 2.
Devolução e Descarte

Devolução
Entre em contato com a ECO Diagnóstica antes de realizar a devolução do 
aparelho. Você será instruido como realizar a devolução. O aparelho 
devolvido sem autorização prévia não será aceito pela ECO Diagnóstica.

Descarte
O analisador ECO G6PD deve ser descartado de acordo com as 
regulamentações locais relativas à eliminação de equipamentos elétricos 
e eletrônicos. Entre em contato com os representantes locais em sua área 
para instruções  antes de descartar. 








