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Obrigado por comprar o equipamento ECO READER F100.

Este manual do usuário contém todas as informações necessárias para 
utilização e o equipamento está pronto para operar. Leia atentamente este 
manual do usuário antes de utilizar o equipamento.

Familiarize-se com as preparações necessárias e o procedimento de 
medição antes de realizar a primeira análise. Leia a instrução que está in-
cluída no pacote de dispositivo de teste antes de testar.

Se tiver alguma dúvida sobre o equipamento, contate o seu profissional de 
saúde ou distribuidor local. Você também pode visitar www.ecodiagnostica.
com.br para a demonstração do produto.

Obrigado novamente por escolher o equipamento ECO READER F100.

ECO Reader

F100
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CAPÍTULO  01. INFORMAÇÕES GERAIS

ESTRUTURA DO MENU PRINCIPAL

SettingRead
Only Calibration ReviewStandard

Test

Unit SetTime Set Beep Next Page BackDate Set

Delete
MemoryPrint Set F/W Info Back

F/W Version F/W Update Back

Language
Set



7

SÍMBOLOS E ABREVIATURAS

Os símbolos e abreviaturas podem aparecer na embalagem, nos rótulos e Instruções do 
equipamento ECO READER F100 conforme indicados abaixo.

Símbolos Descrição

Fabricante

Dispositivo de diagnóstico médico in vitro
Destinado a ser utilizado fora do corpo

v

Consultar as instruções de utilização

Número de referência

Data de fabricação
Indicar a data de fabricação

Número de série do analisador

Nota

Para indicar que o analisador é frágil e você precisa lidar com ele com 
cuidado

Código de lote
Indicar o número de lote para o sistema

Bandeja de rodas com rodas cruzadas
Dispensá-lo separadamente de outros resíduos domésticos

Completar os requisitos da Diretiva 98/79/CE relativa aos dispositivos 
médicos de diagnóstico in vitro

Indica que você deve manter o equipamento seco

Cuidado! Indica uma situação que, se não for evitada, pode resultar em 
danos ao dispositivo ou resultados incorretos

Potencial risco biológico
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BREVES PRECAUÇÕES E LIMITAÇÕES

CUIDADO

Para reduzir o risco de danos no analisador:
• Para diagnóstico in vitro .
• Mantenha o equipamento ECO READER F100 sobre uma superfície 

plana e seca e evite a luz solar direta durante o funcionamento.
• O equipamento possui uma correção interna para os níveis normais 

de luz ambiente, mas uma luz altamente intensa que caia no 
equipamento pode causar interferências graves para o resultado, o 
que deve ser evitada.

• Nunca mova o equipamento enquanto um teste está em andamento.
• Não deixe cair o equipamento, pois pode danificar a unidade.
• Não tente desmontar o equipamento.
• Não mergulhe o equipamento em água ou soluções de limpeza.

Para reduzir o risco de resultados incorretos:
• O equipamento ECO READER F100 deve ser utilizado por operadores treinados.
• Não use se o equipamento estiver exibindo uma mensagem de erro que não pode 

ser corrigida.
• Para obter resultados precisos, consultar a embalagem do dispositivo de teste para o 

armazenamento de teste e as condições de funcionamento do sistema.
• Use o kit de teste dentro do prazo de validade.

POTENCIAL 
RISCO 

BIOLÓGICO

Potencial risco biológico, para reduzir o risco biológico:
• Descarte as amostras usadas de acordo com os requisitos federais, 

estaduais e locais.
• Tratar as amostras como material potencialmente biológico.
• Procure treinamento específico ou orientação se você não tiver 

experiência com procedimentos de coleta e manipulação de amostras.
• Recomenda-se o uso de luvas de nitrila, látex ou outras luvas quando 

manusear amostras de pacientes.
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CAPÍTULO 02. INTRODUÇÃO
USO PRETENDIDO
O equipamento ECO READER F100 funciona para medir quantitativamente ou 
qualitativamente os fluidos corporais, como sangue, urina, muco nasal, entre outros. O 
equipamento é indicado para monitorar ou diagnosticar o parâmetro de fluido corporal.

O equipamento ECO READER F100 deve ser utilizado com as tiras de teste específicas.
Este equipamento é indicado em situações clínicas por profissionais de saúde. O 
equipamento ECO READER F100 é destinado a ser utilizado com a tira teste específica 
fabricada pela ECO Diagnóstica.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O equipamento ECO READER F100 é um instrumento optoeletrônico que utiliza um 
método de medição baseado na refletância para avaliar as intensidades do sinal 
de linha (raios fluorescentes ou visíveis) na tira teste e um algoritmo específico os 
resultados quantitativos ou qualitativos de qualquer analito alvo. O equipamento 
então exibe os resultados do teste para o usuário na tela. O resultado também pode 
ser automaticamente impresso através de uma impressora externa se ele estiver 
conectado ao analisador.

Antes de iniciar o teste

NOTA

Leia e siga as instruções cuidadosamente o manual do usuário e 
instrução de uso do dispositivo teste e soluções controle. É muito 
importante seguir as instruções a fim de evitar um resultado incorreto 
ou tratamento inadequado.

AMOSTRAS
O equipamento ECO Reader F100 deve ser utilizado apenas com os dispositivos teste 
específicos para o equipamento ECO Reader F100. Como as amostras são bastante 
diferentes para cada parâmetro, seguir as instruções de cada dispositivo teste inserido.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
Existe um risco potencial de infecção. Recomendamos que os profissionais de saúde 
que usam o equipamento ECO READER F100 para realizar análises por mais de um 
paciente use luvas e siga todas as outras regulamentações locais de saúde e segurança.
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CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Para garantir o funcionamento adequado do equipamento ECO READER F100, observe as 
seguintes diretrizes.
• O equipamento ECO READER F100 é apenas para uso interno.
• Operar o equipamento apenas dentro da faixa de temperatura aceitável; temperatura: 

0 a 50ºC, humidade: 10-93%.
• Para realizar uma análise, coloque o equipamento sobre uma superfície plana e 

nivelada.
• Campos eletromagnéticos fortes podem comprometer a função do equipamento. Não 

utilize o equipamento próximo a fontes de radiação eletromagnética forte.
• As saídas de ar do equipamento devem estar livres para o ar (Não cubra as aberturas 

de ventilação).
• Se o equipamento causar um mau funcionamento súbito, desligue o adaptador da 

tomada.

COMPONENTES DO SISTEMA
Inspecione a caixa de transporte para eliminar danos de transporte antes da abertura.
Desembale o a caixa de transporte e inspecione a unidade e os componentes quanto a 
danos.

Equipamento  ECO Reader F100

Especificação

Equipamento Equipamento ECO Reader F100.

Set de calibração Set de Calibração ECO Reader F100.

Consumo de Energia Máximo 50W.

Categoria de Sobretensão II.

Grau de Poluição II.

Marcação Manual de instrução

Opcional

Fonte de Energia
Input: AC100~240V, 50/60Hz; (Tolerância de Voltagem 
±10%).

Impressora
Impressora SD.
Cabo de Impressora SD.
Cabo de PC SD.

Bateria 4 baterias (1,5V, AA).
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VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO ECO READER F100:

C

H

I

D

E

B

A

F

G

A. Botão Esquerdo: Use para mover o cursor ou sair do modo teste.
B. Botão Central (Enter): Utilize para ligar / desligar ou selecionar o menu.
C. Visor LCD.
D. Botão Direito: Use para mover o cursor.
E. Orifício de Tiras: Parte para inserir uma tira teste no equipamento.
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F. Porta de comunicação do PC: Use para baixar os resultados dos testes em um 
computador pessoal. (Se você tiver software) ou usar para atualizar o software do 
equipamento.

G. Porta da Impressora, Porta Adicional: Imprimir os resultados do teste na impressora 
térmica externa (Se você tiver uma impressora térmica SD).

H. Tampa do compartimento da bateria: Forneça acesso ao compartimento da bateria (4 
pilhas alcalinas AA de 1,5V).

I. Porta de tomada DC: Conecte o adaptador de alimentação 5V/2A.

DISPLAY ECO READER F100

Nível da bateria Som ativado

Adaptador em AC Tira teste

Imprimindo Dispositivo 
externo

 Desktop Solução controle

Amostra Processando

Data expirada Temperatura

Código de barras 
da tira teste
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FONTE DE ENERGIA

Um adaptador de energia 5V / 2A AC / DC ou 4 pilhas alcalinas AA pode ser usado. 
Ao usar baterias, para economizar energia, o analisador desliga-se após 1 minuto a 
menos que um botão seja pressionado ou é inserida uma nova tira teste. Quando o 
equipamento se desliga, todos os resultados do teste obtidos até então permanecem 
na memória. Com um conjunto de baterias novas, você será capaz de realizar 
normalmente pelo menos 50 medições. Quando o aviso de bateria fraca (indicador 
vazio) é exibido, aproximadamente 10 medições ainda podem ser realizadas. Neste caso, 
substitua as pilhas o mais rapidamente possível.
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CAPÍTULO 03. CONFIGURAÇÃO E EXECUÇÃO

OPERANDO O EQUIPAMENTO

Antes de utilizar o equipamento, verifique as seguintes etapas como uma prioridade. 
Um adaptador de alimentação AC / DC de 5V / 2A ou 4 pilhas alcalinas AA podem ser 
usados no equipamento ECO READER F100.

PASSO 1-1. INSIRA AS PILHAS
As baterias solicitadas são pilhas alcalinas de manganês alcalinas de 1,5V AA. Para evitar o 
risco de problemas, não utilize pilhas recarregáveis no equipamento ECO READER F100.
1. Abra a tampa da bateria pressionando ligeiramente a tampa para o centro do 
analisador.
2. Retire a tampa da bateria do equipamento.
3. Insira quatro pilhas no compartimento de acordo com as ilustrações. Ajuste as pilhas 
com a polaridade correta. "+" (Cabeça de bateria) e "-" (terminais).
4. Feche a tampa da bateria.
5. Rode o equipamento se as baterias funcionarem corretamente ou não.
6. Verifique a função do visor para evitar interpretações erradas.

NOTA

• Se o display não funcionar durante muito tempo, você pode apertar 
o botão central durante alguns segundos (da próxima vez que ligar o 
equipamento). A tela de exibição é então mostrada no momento que 
você pressiona o botão.

• Depois de substituir as pilhas, verifique se a hora e a data estão corretas. 
Se não estiverem, reinicie o equipamento.

• Como as baterias com diferentes capacidades podem induzir mau 
funcionamento do equipamento, substitua as quatro pilhas ao mesmo 
tempo.

PASSO 1-2. CONECTE O ADAPTADOR AC/DC NA TOMADA
1. ECO Diagnóstica não fornece o adaptador. (Você pode usar um conector AC/DC de 4 
mm de diâmetro externo e 1,7 mm de diâmetro interno, e a saída é de 5V/2A).
2. Ligue o conector AC / DC na tomada DC na parte de trás do analisador.
3. O adaptador deve cumprir a norma EN ISO 61010.
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NOTA

Se as baterias já estiverem inseridas e, em seguida, a tomada do adaptador 
de DC estiver conectada, o analisador usará somente a alimentação da 
tomada AC/DC.

DEFINIR O EQUIPAMENTO

Breve visão geral das configurações do equipamento.

Etapa Configuração Configuração Padrão Configuração Detalhada

1 Definir Data Formato: mm-dd/dd-mm
Ano/Mês/Dia

Formato:  mm-dd/Data 
atual

2 Definir Tempo Formato: 24h/12h
Hora/Minuto/Segundo Formato: 24h/Tempo atual

3 Definir Unidade HbA1c NGSP %

4 Definir Som On/Off On

5 Definir Idioma Inglês Inglês/Chinês

6 Definir 
Impressora

Auto Impressão: On/Off
Cópias 1/2

Auto Print On
Cópia 1

7 Excluir Memória Excluir toda memória - -

8 Informação F/W Versão F/W
Atualizar F/W Informação atual F/W

* O novo equipamento está configurado com o formato "Configuração padrão".
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ENTRANDO NO MODO CONFIGURAÇÃO

SettingRead
Only Calibration ReviewStandard

Test

Unit SetTime Set Beep Next Page BackDate Set

Delete
MemoryPrint Set F/W Info Back

F/W Version F/W Update Back

Language
Set

1. Se você pretende entrar no modo de definição, pressione o botão ◄ ou ◄ para mover o 
cursor.
2. Para selecionar o modo de configuração ou ligar/desligar o analisador, pressione o 
botão central.
3. Se você selecionar a opção 'Setting', o menu total 8 será exibido.
4. O procedimento de configuração pode ser terminado a qualquer momento 
pressionando botão Voltar.

Botão Esquerdo Botão Central Botão Direito

◄ ►

Mover cursor Selecionar Mover cursor
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Menu Principal

Menu Configuração de Data  Menu Configuração de Idioma
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Definir Data: Na primeira fase, defina a data.

SettingRead
Only Calibration ReviewStandard

Test

Unit SetTime Set Beep Next Page BackDate Set

Delete
MemoryPrint Set F/W Info Back

F/W Version F/W Update Back

Language
Set

O primeiro menu é 'Definir Data'. No Menu Definições, selecione o 'Definir Data' para 
alterar a data atual. Você pode configurar o formato ano, mês, dia e mês-dia ou dia-
mês.

Botão Esquerdo Botão Central Botão Direito

◄ ►

Mover cursor Selecionar Mover cursor

Configuração padrão: mm-dd, data atual
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Definir Hora: Na segunda fase, ajuste a hora

SettingRead
Only Calibration ReviewStandard

Test

Unit SetTime Set Beep Next Page BackDate Set

Delete
MemoryPrint Set F/W Info Back

F/W Version F/W Update Back

Language
Set

O segundo menu é 'Definir Hora'. Você pode configurar a hora, minuto, segundo e o 
formato 12h ou 24 horas. Depois de escolher o formato 12h ou 24h, você pode atualizar a 
hora atual.

Botão Esquerdo Botão Central Botão Direito

◄ ►

Mover cursor Selecionar Mover cursor

Ajuste Padrão: 24h / Hora atual
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Definir Unidades: Na terceira fase, ajuste a unidade.

SettingRead
Only Calibration ReviewStandard

Test

Unit SetTime Set Beep Next Page BackDate Set

Delete
MemoryPrint Set F/W Info Back

F/W Version F/W Update Back

Language
Set

O terceiro menu é 'Definir Unidade'. O conjunto de unidades é apenas para análise 
quantitativa no equipamento ECO READER F100 e que aplica a unidade correspondente. 
Quando você executa a análise quantitativa da amostra, o equipamento ECO READER 
F100 aplica a unidade correspondente. Os parâmetros podem ser aumentados com a 
atualização do software do analisador.

Botão Esquerdo Botão Central Botão Direito

◄ ►

Mover cursor Selecionar Mover cursor

Ex : HbA1c
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Definir Sons: Na quarta fase, coloque o sinal sonoro - ON/OFF.

SettingRead
Only Calibration ReviewStandard

Test

Unit SetTime Set Beep Next Page BackDate Set

Delete
MemoryPrint Set F/W Info Back

F/W Version F/W Update Back

Language
Set

O quarto menu é 'Sons'. A configuração padrão é o modo 'ON'. Se você quiser sinal 
sonoro, selecione o modo "Sons ON". Caso contrário, você deve pressionar "Sons OFF".

Botão Esquerdo Botão Central Botão Direito

◄ ►

Mover cursor Selecionar Mover cursor

Configuração padrão: ON
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Definir Idiomas: No quinto estágio, defina o idioma.

SettingRead
Only Calibration ReviewStandard

Test

Unit SetTime Set Beep Next Page BackDate Set

Delete
MemoryPrint Set F/W Info Back

F/W Version F/W Update Back

Language
Set

O quinto menu é 'Definir idioma'. No menu de definição, selecione 'Definir idioma'. Você pode 
configurar o formato em inglês ou chinês.

Botão Esquerdo Botão Central Botão Direito

◄ ►

Mover cursor Selecionar Mover cursor

Configuração padrão: Inglês
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Definir Impressão: Na sexta fase, defina a função de impressão - ON/OFF.

SettingRead
Only Calibration ReviewStandard

Test

Unit SetTime Set Beep Next Page BackDate Set

Delete
MemoryPrint Set F/W Info Back

F/W Version F/W Update Back

Language
Set

O sexto menu é 'Definir Impressão'. Neste modo, você pode configurar o modo de 
impressão. Se pretende imprimir automaticamente, selecione o modo 'Impressão 
automática ativada'. Caso contrário, você deve mudar o modo para 'Auto Impressão OFF'. 
Em seguida, defina o número de cópias como quiser.

Botão Esquerdo Botão Central Botão Direito

◄ ►

Mover cursor Selecionar Mover cursor

Configuração padrão: Auto Print ON, Número de cópias 1.
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Excluir Memória: Na sétima etapa, defina o modo de eliminação de memória.

SettingRead
Only Calibration ReviewStandard

Test

Unit SetTime Set Beep Next Page BackDate Set

Delete
MemoryPrint Set F/W Info Back

F/W Version F/W Update Back

Language
Set

O sétimo menu é 'Deletar Memória'. Neste modo, você pode escolher se as memórias 
salvas serão excluídas ou não. Quando quiser eliminar todos os dados armazenados, 
selecione a função de eliminação.

Botão Esquerdo Botão Central Botão Direito

◄ ►

Mover cursor Selecionar Mover cursor
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Informação F/W: Na oitava etapa, verifique as informações F/W.

SettingRead
Only Calibration ReviewStandard

Test

Unit SetTime Set Beep Next Page BackDate Set

Delete
MemoryPrint Set F/W Info Back

F/W Version F/W Update Back

Language
Set

O oitavo menu é 'Info F/W'. Você pode verificar as informações F / W, como Versão F/W 
e atualização F/W.
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PROCEDIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

PROCEDIMENTO PARA O COMPUTADOR      PROCEDIMENTO PARA O ECO Reader F100

1. Execute o programa de atualização de firmware
       "F100FirmwareUpdater_X_X.exe".

0. Certifique-se de conectar o cabo de 
alimentação ao equipamento ECO Reader 
F100 antes de atualizar o software.

1. Execute o programa de atualização 
de firmware "F100FirmwareUpdater_
VxxxRxxx.exe".

2. Selecione o botão Configuração na tela 
LCD do ECO Reader F100.

<Selecione o "Supervisor">

 <Conecte o cabo de alimentação
ao analisador ECO Reader F100>

F100FirmwareUpdater_v100R024.exe
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<Selecione a "próxima página"

<Selecione a ‘F/W Info’>

<Selecione a "Atualização F/W">

 <Conecte o "cabo USB Mini-5 pinos" ao computador e o equipamento ECO Reader F100>
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<Pressione o botão "Atualizar Firmware" 
quando estiver ativado>
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Configuração Padrão: Informação 
Atual F/W

Botão Esquerdo Botão Central Botão Direito

◄ ►

Mover cursor Selecionar Mover cursor
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REALIZANDO UMA MEDIÇÃO

CUIDADO
Consulte a instrução correspondente a parâmetros específicos.

SettingRead
Only Calibration ReviewStandard

Test

Selecione o Modo de Teste Desejado

O modo de teste padrão pode ser mais 
conveniente para a leitura de uma única 
amostra de paciente, assim como o usuário 
pode testar padrão durante o período de 
desenvolvimento. O modo Somente Leitura 
pode ser mais conveniente para análise 
de grande volume, já que o equipamento 
ECO READER F100 pode ler rapidamente 
a m o s t r a s  m ú l t i p l a s  d e  p a c i e n t e s 
sequencialmente.

NOTA

O equipamento pode memorizar o último modo de teste. Quando você 
ligar o equipamento, o modo de teste em andamento será exibido na 
tela.
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Pressione o botão Iniciar.

Pressione o botão central ( ) para iniciar e 
avançar após cada preparação de teste.

Resultados do Teste do Paciente
Quando o teste estiver concluído, os resultados do (s) teste (s) da amostra do paciente 
serão apresentados na tela do equipamento.
O resultado também pode ser impresso automaticamente através de uma impressora 
térmica, se ela estiver conectada ao equipamento.
Consulte a instrução de uso específica do ensaio para obter detalhes sobre como 
interpretar resultados para testes específicos.

NOTA

Uma vez que os resultados foram gerados para uma tira teste 
individual, o analisador não aceita outra tira teste.

Se o controle do procedimento for "Inválido", refaça o teste com uma nova amostra do 
paciente e uma nova tira teste.

MODOS DE TESTE PADRÃO E SOMENTE LEITURA

No modo de TESTE PADRÃO, insira a tira teste no orifício de teste e distribua a 
amostra do paciente na tira e pressione o botão Iniciar. A análise será desenvolvida 
automaticamente durante o período de tempo necessário (pré-programado para cada 
teste), com o equipamento digitalizando a tira, interpretando os dados e exibindo o 
resultado do teste.
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No modo SOMENTE LEITURA, distribua a amostra do paciente no poço da amostra. 
Cronometre o tempo de desenvolvimento fora do equipamento. Isso pode ser feito na 
bancada usando um temporizador. Consulte a instrução de uso específica do ensaio 
para obter o tempo de desenvolvimento necessário. Uma vez concluído o tempo 
de desenvolvimento, insira a tira teste no equipamento. O equipamento verificará 
imediatamente e exibirá o resultado do teste dentro de 10 segundos (10 segs.).

• Quando estiver pronto para testar, prepare a tira para receber a amostra 
imediatamente antes da utilização.

• Rotule a tira teste em conformidade e coloque-a em ordem na área de trabalho.
• Uma vez que a amostra estiver preparada, você deve prosseguir a etapa de teste.

• Adicione a amostra preparada # 1 à tira teste # 1 e, em seguida, ajuste imediatamente 
o temporizador para o tempo de desenvolvimento indicado, conforme indicado na 
instrução específica do ensaio.

• 1 minuto depois, adicione a amostra # 2 à tira teste # 2.
• Continuar a adicionar a amostra preparada apropriada à sua tira teste com um 

intervalo de 1 minuto.
• Quando o temporizador passar para a tira teste # 1, então insira a tira teste # 1 no 

equipamento, o analisador exibirá o resultado em aproximadamente 10 segundos.

Exemplo: Influenza

• Remova a tira teste nº 1 e insira a tira teste nº 2 no equipamento e pressione o botão 
de início para executar o teste.
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• Proceda da mesma forma para todas as tiras teste.
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CAPÍTULO 04. UTILIZAÇÃO DA MEMÓRIA DO

Exibição de Valores Medidos Armazenados

O equipamento ECO READER F100 salva 1000 resultados acompanhados das análises 
com data e hora. Quando a memória estiver cheia e um novo resultado for adicionado, o 
analisador excluirá o mais antigo.
 
Selecione o modo 'Review', então pressione o botão (◄) ou (►).

Botão Esquerdo Botão Central Botão Direito

◄ ►

Os dados mais antigos
serão mostrados no visor.

Sair do menu atual
na tela de exibição.

Os dados mais recentes
serão mostrados no visor.

Excluir Memória

Você pode excluir dados desnecessários para revisão de memória.

Para apagar os dados exibidos, pressione 
o botão ◄  e o botão ►  ao mesmo 
tempo durante dois segundos. Quando a 
mensagem "Excluir os dados?" for exibida na 
tela, pressione o botão central. Se não quiser 
eliminar os dados nesta etapa, pressione o 
botão ◄.

EQUIPAMENTO  E TRANSFERÊNCIA DE DADOS
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Impressão

É possível imprimir os dados das análises com o sistema de impressora externo.
1. Ligue uma impressora externa com o equipamento ECO READER F100.
2. O ícone da impressora é apresentado na tela.
3. Pressione o botão central durante 2 segundos no modo de revisão.

Transferência de Dados

Os dados podem ser baixados do equipamento ECO READER F100 via interface USB.

Para obter uma informação do sistema 
adequado (PC), contate o seu centro de 
assistência local.
O equipamento ECO READER F100 mostra 
a seguinte imagem do PC durante a 
transferência de dados.

Exemplo: Influenza
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CAPÍTULO 05. TESTE DO SET DE CALIBRAÇÃO

Teste do Set de Calibração

O teste do set de calibração é uma função necessária que garante um ótimo 
desempenho, verificando o método designado pela ECO Diagnóstica. 

Quando usar o set de calibração:
Antes de utilizar o equipamento pela primeira vez e periodicamente de acordo com a 
programação estabelecida no equipamento.
• Quando deixar o equipamento cair.
• Sempre que não concordar com o seu resultado.
• Quando quiser verificar o desempenho de um equipamento e da tira teste.

Como Usar o Set de Calibração

SettingRead
Only Calibration ReviewStandard

Test

Unit SetTime Set Beep Next Page BackDate Set

Delete
MemoryPrint Set F/W Info Back

F/W Version F/W Update Back

Language
Set

Execute o Procedimento de Teste do Set de Calibração
Selecione 'Calibração' no menu principal. Em seguida, utilize o set de calibração 
específico fornecido com o equipamento.
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Insira o CAL-1 e, em seguida, insira o CAL-2 para teste de radiação UV e o teste CAL-
3 RGB-LED em ordem. Quando você insere o set de calibração, o equipamento 
lerá as informações através do código de barras na tira de calibração e procederá 
automaticamente ao teste de radiação UV ou ao teste RGB-LED.
Quando você altera o adaptador ou a bateria, a mensagem 'Calibração?' será exibida na 
tela. Selecione 'Sim' ou 'Não'.

NOTA

Se a mensagem 'EEE' for exibida na tela, isso significa que o 
equipamento tem um problema. Entre em contato com a ECO 
Diagnóstica ou com o distribuidor local. Se o procedimento de teste 
do set de calibração não for concluído com êxito, notifique a ECO 
Diagnóstica ou ao distribuidor local.
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CAPÍTULO 06. DESLIGAR, LIMPEZA
E MANUTENÇÃO

Desligar

Desligue o equipamento pressionando o botão central. Ao pressionar o botão central 
durante 2 segundos, a mensagem 'Power OFF?' é exibida na tela. Pressione o botão 
central para desligar o equipamento. O desligamento está concluído quando a tela fica 
escura. Se não utilizar o equipamento durante vários minutos, o equipamento desligará 
automaticamente.
- Adaptador: 5 min / 10 min (tira teste X / tira teste O)
- Bateria: 2 min / 5 min (tira teste X / tira teste O)

Limpando o Equipamento

Para evitar mau funcionamento do equipamento, mantenha o orifício de teste livre de 
sangue, umidade ou poeira. Use panos sem fiapos. Para a limpeza, existem soluções 
adequadas tais como espuma suave, etanol a 70% ou álcool isopropílico. No caso 
profissional, recomenda-se uma mistura de 1-propanol, 2-propanol e glutaraldeído.

CUIDADO
Não use um pano abrasivo ou solução anti-séptica, pois podem 
danificar a tela. Sempre desligue o analisador antes de limpá-lo!

Manutenção e Transporte

Ao ativar o equipamento, ele automaticamente testa seu próprio sistema toda vez e 
permite que você saiba se algo está errado.

NOTA

• Mantenha o orifício de teste e a parte interna do equipamento livres 
de pó. A caixa de transporte foi projetada para armazenar e proteger 
seu analisador.

• Para transportar o equipamento, o mesmo deve ser armazenado 
em -20 a 50º C (-4 a 122ºF) e 10% a 93% de umidade relativa. Se 
você mantiver o equipamento com a bateria inserida, mantenha-o 
em ambiente de baixa umidade.
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CAPÍTULO  07. MENSAGENS NA TELA E SOLUÇÃO 
DE PROBLEMAS

MENSAGENS DE AVISO

INDICAÇÃO Descrição do aviso

Aviso: bateria fraca.
Neste momento, a bateria está ficando baixa, mas 
você ainda pode realizar cerca de 10 testes.

Solução: Substitua a bateria o mais rapidamente 
possível.

Aviso: Substitua a bateria.
A bateria está fraca. Se pressionar o botão Enter 
depois de descarregar a bateria, o ícone da bateria 
piscará e depois de dez segundos o equipamento 
desligará automaticamente.

Solução: Substitua a bateria imediatamente.

Aviso: tira inválida.
A faixa tem uma linha C extremamente baixa.

Solução: Utilize outra tira teste.
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MENSAGENS DE ERRO

Em certas circunstâncias, mensagens de erro podem aparecer no seu monitor. 
Geralmente, você deve primeiro tentar as soluções sugeridas para o respectivo erro. 
Se o problema persistir, entre em contato com o distribuidor local ou o centro de 
assistência técnica.

INDICAÇÃO Descrição do aviso

E-1 - Erro: Erro de Faixa.
A tira teste foi utilizada ou está contaminada.

Solução:  Descarte  esta  t i ra  teste  e  teste 
novamente com uma tira nova.

E-2 - Erro: Erro de amostra extremamente baixo.
Foi aplicada uma quantidade insuficiente de 
amostra.

Solução:  Descarte  esta  t i ra  teste  e  teste 
novamente usando uma nova tira teste com 
quantidade adequada de amostra.

E-3 - Erro: Tira expirada.
A tira teste passou da data de validade.

Solução: Descarte a tira teste e teste novamente 
com uma tira teste nova que não tenha expirado.

E-4 - Erro: Erro de temperatura para código de 
barras desconhecido.
Se a temperatura ambiente estiver acima ou 
abaixo da faixa de operação do equipamento, um 
ícone do termômetro aparecerá no visor.

Solução: Mova o equipamento para uma área 
onde a temperatura esteja adequada e execute 
um teste. Não aquecer ou arrefecer artificialmente 
o equipamento.
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INDICAÇÃO Descrição do aviso

E-5 - Erro: Erro de comunicação.
Falha na comunicação entre o equipamento e o 
código de barras ou dispositivo, PC, impressora

Solução: Conecte o cabo novamente entre o 
equipamento e o dispositivo externo. Se o erro 
continuar, desligue o equipamento. Em seguida, 
ligue o equipamento novamente. Se ainda houver 
massagem de erro, entre em contato com a ECO 
Diagnóstica.

E-6 - Erro: Hemoglobina extremamente baixa 
significa que a hemoglobina total medida está 
abaixo de 7g / dl.

Solução: Se este erro ocorrer com uma amostra 
conhecida por ter hemoglobina total no intervalo 
normal,  desl igue o equipamento e l igue-o 
novamente e volte a testar. Se ainda houver uma 
mensagem de erro, entre em contato com a ECO 
Diagnóstica.

EEE - Erro: Erro interno.
Ocorreu um erro interno.

Solução: Desligue e volte a ligar o equipamento. 
Se ainda houver uma mensagem de erro, entre 
em contato com a ECO Diagnóstica.
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ANEXO  01. INFORMAÇÃO PARA OS CUIDADOS 
DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Proteção contra Infecções: 

Existe um risco potencial de infecção. A equipe médica que usa o equipamento ECO 
READER F100 para realizar análises para mais de um paciente deve estar ciente que 
qualquer objeto que entre em contato com a amostra humana seja uma fonte potencial 
de infecção.
• Use luvas.
• Aplique a amostra fora do equipamento.
• Siga todas as outras diretrizes e regulamentações locais sobre saúde e segurança.
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