Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue
(hiperglicemia). Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do
hormônio insulina, que é produzido no pâncreas, pelas chamadas células beta. A
função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do
organismo de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades
celulares. A falta da insulina ou um defeito na sua ação resulta, portanto em
acúmulo de glicose no sangue, o que chamamos de hiperglicemia. Medir a glicose
no sangue regularmente auxilia no gerenciamento da diabetes, podendo prevenir
ou retardar o desenvolvimento de complicações do diabetes.
Princípio do Teste
O Glicose STRIP ECO Teste foi projetado com um eletrodo que mede os níveis de
glicose. A glicose na amostra de sangue mistura com o reagente na tira de teste
produzindo uma pequena corrente elétrica. A quantidade de corrente que é criada
depende da quantidade de glicose no sangue. Quando a gota de sangue retirada
da ponta do dedo atinge a tira de teste Glicose STRIP ECO Teste, a câmara de
reação da tira desloca automaticamente o sangue na tira através da ação capilar.
Quando a câmara está cheia, o analisador ECO LipidoCare começa a medir o nível
de glicose no sangue. O analisador ECO LipidoCare mede a corrente que é criada
e converte na quantidade de glicose que está presente no sangue. O resultado da
glicemia é exibido na tela LCD do analisador. É um sistema simples e prático para
o monitoramento do nível de glicose no sangue.
Janela amarela
Aplicar amostra de sangue aqui
- Antes de aplicar a amostra
A janela deve estar amarela
- Depois de aplicar a amostra
A janela deve estar completamente preenchida com
amostra de sangue
Eletrôdos
Insira a tira teste com as barras douradas para cima e
na direção do medidor

Reagentes e Materiais Necessários
1. Glicose STRIP ECO Teste.
2. Instrução de uso.
Materiais que poderão ser requeridos e não são fornecidos
1. Analisador ECO LipidoCare.

Armazenar as tiras teste em temperatura entre 2 e 30°C até a data de validade
indicada na embalagem de alumínio selada. A tira teste deve permanecer na
embalagem original de armazenamento até o momento do uso. Não congelar. Não
armazenar o kit em temperatura superior a 30°C. Deve-se tomar cuidado para
proteger os componen-tes do kit de contaminação. Não usar o kit se tiver
evidência de contaminação microbiológica ou precipitação. Contaminação
biológica de pipetas, coletores ou reagentes podem levar a falsos resultados.
Atenções e Precauções
1. Use apenas amostra fresca de sangue capilar coletada da ponta do dedo ou
palma da mão, antebraço ou braço.
2. A tira teste deve ser usada de acordo com o uso previsto especificado.
3. Não reutilize os testes.
4. Descarte cuidadosamente a tira teste e a lanceta usada.
5. Inserir a Glicose STRIP ECO Teste na área de inserção da tira no analisador com
as barras de cor dourada e símbolo da seta impresso voltados para cima e em
direção ao analisador.
6. Umidade e temperatura podem afetar as tiras testes. Portanto, deve-se manter
a tira teste no recipiente original de armazenamento e, depois de retirar a tira
teste da embalagem, feche a embalagem imediatamente.
7. Depois de retirar uma tira teste do recipiente original de armazenamento, deve
usá-la dentro de 3 minutos.
8. Após 6 meses da abertura do recipiente original de armazenamento, não use a
tira teste. É necessário descartá-la.
9. Inserir no analisador a tira teste cuidadosamente para não dobrar.
10. O volume necessário de amostra de sangue para uma tira teste é de 0,9µL. Se
utilizar volume insuficiente, o resultado de teste pode ser impreciso, portanto
descarte a tira teste usada.
11. Aplicar amostra nas barras de cor dourada da tira teste. Não aplique em outro
local.
12. Não toque nas barras de cor dourada da tira teste.
13. A solução controle não deve se utilizada para medir a glicemia.
14. Não dobre, corte ou modifique a tira teste.
15. O produto foi testado em altitudes de 3.776 metros do nível do mar.
16. Umidade extrema pode afetar os resultados.
17. Manuseie todas as amostras como se elas contivessem agentes infecciosos.
Observe as precauções estabelecidas contra riscos microbiológicos ao longo do
procedimento e siga os procedimentos padronizados para o descarte apropriado
das amostras. Vista roupas de proteção como jalecos laboratoriais, luvas
descartáveis e óculos de proteção quando estiver analisando as amostras.
18. ATENÇÃO: Todas as amostras humanas devem ser consideradas
potencialmente infectantes. Recomenda-se que os reagentes e as amostras do

Coleta e Manuseio das Amostras
Locais alternativos de coleta de amostra diferente da ponta do dedo podem ter
menos terminações nervosas, portanto, podem ser menos doloroso. A técnica de
coleta para locais alternativos é diferente da ponta do dedo. Os resultados de
glicose de amostras coletadas em locais alternativos podem ser significativamente diferentes devido aos níveis de glicose no sangue que mudam rapidamente
após uma refeição, insulina ou exercício. Consulte sempre um profissional de
saúde.
Quando utilizar amostra de locais alternativos?
- Antes das refeições;
- Paciente em jejum;
- Após duas horas da última refeição;
- Duas horas após a administração de insulina;
- Duas horas após realizar atividade física.
Quando utilizar amostra sangue total capilar?
- Dentro de duas horas após uma refeição;
- Dentro de duas horas após administração de insulina;
- Dentro de duas horas após realizar atividade física;
- Pacientes com histórico de hipoglicemia, com baixa glicemia no momento ou não
sabe informar quando tem baixa de glicemia;
- Em situações de estresse e outras doenças.
Consulte sempre um profissional de saúde sobre os procedimentos de teste
recomendados. Ao operar máquinas ou dirigir carro, a coleta de amostra de
sangue total capilar é geralmente o método recomendado.
Se o resultado apresentado por meio da coleta da amostra por locais alternativos
não estiver de acordo com o esperado, confirme com amostra de sangue total
capilar.
Sangue total capilar (ponta do dedo):
1. Lavar as mãos com água morna e com sabão. Em seguida, enxaguar bem e
secar completamente. Dedos aquecidos podem aumentar o fluxo sanguíneo.
2. Utilizar uma lanceta ou lancetador para perfurar o dedo. Ajustar o lancetador
no nível de penetração de acordo com tipo de pele.
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Sumário e Explicação do Teste:

Instruções de Armazenamento e Estabilidade

paciente sejam tratados de acordo com as normas ou outras diretrizes de
segurança de risco biológico ou regulamentos locais apropriados.
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O Glicose STRIP ECO Teste é um teste para a medição da glicemia em amostras de
sangue total. Esta tira de teste é para uso diagnóstico in vitro e é destinado a uso
profissional.

2. Álcool, algodão e luvas.
3. Lanceta, agulha ou tubo para coleta.
4. Pipetas e ponteiras.
5. Solução Controle.
6. Descarpack.
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6. Uma vez formado a gota de sangue, remova a lanceta ou lancetador e descarte
a lanceta.
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Locais alternativos (palma da mão, antebraço e braço):
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Faixa de medição:

1. Utilizar uma lanceta ou lancetador para perfurar o local alternativo. Ajustar o
lancetador no nível de penetração de acordo com tipo de pele.
Se levar mais de 20 segundos entre obter uma amostra de sangue e aplicar a gota
na tira, repita a coleta.
1
2

Procedimento
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2. Selecione a palma da mão, antebraço ou braço. O local alternativo deve ser
macia, sem veias e pêlos e longe de ossos.

3. Pressione e esfregue o local escolhido por 10 segundos para aumentar o fluxo
sanguíneo.

4. Lavar o local escolhido com água morna e com sabão. Em seguida, enxaguar
bem e secar completamente. Se utilizar algodão e álcool, deixar o local escolhido
seco antes de iniciar o procedimento.
5. Segure a lanceta ou lancetador firmemente contra o local escolhido por 5-10
segundos até formar uma gota de sangue.

mica Clínica e Medicina Laboratorial (IFCC).
O analisador exibe concentrações de glicose no sangue que se referem ao plasma,
embora o sangue total seja sempre aplicado. Portanto, pode haver uma diferença
de 6 a 7% nos níveis de glicose da amostra coletada na ponta do dedo e do
sangue venoso.
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Lancetas são de uso único para reduzir a chance de infecção.
Não utilizar lanceta no olho, na língua ou o local da infecção. Por favor, tenha
cuidado.
Mantenha a lanceta e o lancetador longe das crianças.

1º Passo: Retirar uma nova tira teste do recipiente original de armazenamento.
Certificar de fechar imediatamente o recipiente.
2º Passo: Inserir a tira teste na abertura da tira no analisador com barras de cor
dourada e símbolo da seta impresso voltados para cima e em direção ao analisador. Automaticamente, o analisador irá ligar.

3º Passo: Obter amostra de sangue utilizando a lanceta ou lancetador.
4º Passo: Toque e segure a gota de sangue na borda da tira teste até a janela
dourada estar completamente cheia. A amostra deslocará automaticamente.

5º Passo: Após aplicado a amostra na tira teste, o aparelho realiza a contagem
regressiva de 5 a 1 segundo no display e o resultado é fornecido.
6º Passo: Remover a tira teste e descartar.
Interpretação do Resultado
Valores esperados:
Jejum: <100mg/dL (5.6mmol/L)
Uma a duas horas após as refeições: < 140mg/dL (7.8 mmol/L)
Aa tiras testes fornecem resultados que correspondem às concentrações de
glicose no plasma, conforme recomendação da Federação Internacional de Quí-

O Glicose STRIP ECO Teste lê a concentração de glicose no sangue na faixa de 10
mg/dL – 600 mg/dL (0.6 – 33.3 mmol/L).
Se ”HI” for exibido no dispositivo, o resultado de glicose no sangue é superior a
600 mg/dL (33.3 mmol/L). Valor alto de glicemia, acima da faixa de medição do
analisador.
Se “Lo” for exibido no dispositivo, o resultado de glicose no sangue é inferior a 10
mg/dL (0.6 mmol/L). Valor baixo para glicemia, inferior a faixa de medição do
analisador.
Resultados inesperados: Resultados altos ou baixos de glicose no sangue podem
indicar condições potencialmente graves. No caso de um resultado inesperado,
recomenda-se repetir o teste imediatamente com uma nova tira teste. Se os
resultados forem inesperados ou não consistente, recomenda-se procurar
imediatamente um profissional de saúde.
Execute um teste com a solução controle. Se o resultado do teste da solução
controle estiver dentro da faixa aceitável, reveja o procedimento de teste e repita
o teste de glicose com uma nova tira teste. Se o valor do teste de glicose no
sangue ainda estiver inconsistente ou inisperado, entre em contato com um
profissional de saúde. Siga os conselhos do profissional de saúde para correta
terapia.
Causa de resultados inesperados:
1. Se o tempo de coleta da amostra até a medição for superior a 20 segundos,
pode ocorrer a evaporação da amostra de sangue e causar um resultado maior do
que o valor exato.
2. Aplicar a amostra de sangue na tira teste após 3 minutos da remoção do
recipiente original de armazenamento.
3. Amostra de sangue insuficiente na tira teste.
4. Não fechar firmemente a tampa do recipiente original de armazenamento da
tira teste.
5. Usar tira teste fora da data de expiração.
6. Armazenar as tiras teste em temperaturas extremas.
7. Armazenar as tiras teste em alta umidade.
8. Não esfregar vigorosamente o local alternativo selecionado para coleta de
amostra.
Controle de Qualidade
Controle Externo: Não são fornecidos controles externos com esse kit. As Boas
Práticas de Laboratório recomendam o uso de controles externos para confirmar o
procedimento do teste e para verificar o desempenho apropriado.

1

2

3

Quando utilizar a solução controle:
-Se a tampa do recipiente original de armazenamento de tira teste permanecer
aberta;
-Antes de usar o analisador pela primeira vez;
-Quando iniciar um novo lote de tira teste;
- Se o analisador sofrer uma queda ou grande impacto;
-Quando o resultado liberado não estiver de acordo com o resultado esperado;
-Quando se fizer necessário.
Não utilizar a solução controle após 3 meses da abertura do recipiente original de
armazenamento. Armazenar na faixa da temperatura de 18° - 30°C.
Solução de controle para analisador LipidoCare:
1º Passo: Pressionar o botão esquerdo do analisador por 3 segundos;
2º Passo: Agitar o frasco da solução controle e descartar a primeira gota;
3º Passo: Aperte delicadamente o frasco da solução para formar uma pequena
gota. Adicione a gota na borda da tira teste até a janela dourada estar completamente cheia. A gota da solução deslocará automaticamente.
4º Passo: Após aplicado a solução controle, o aparelho realiza a contagem
regressiva de 5 a 1 segundo no display e o resultado é fornecido.
Nota: Fechar firmemente a tampa da solução controle.

2. Manter bem selado o recipiente original de armazenamento da tira teste.
3. Aplicar o volume correto da amostra de sangue na tira teste. Amostra
insuficiente poderá resultar em resultados imprecisos.
4. Tiras testes congeladas e descongeladas podem causar resultados incorretos
de glicose.
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Interpretação do resultado da solução controle:
- Se o resultado do teste da solução controle estiver dentro da faixa aceitável, o
analisador e a tira tira teste estão funcionando corretamente.
- Se o resultado do teste da solução controle estiver fora do intervalo aceitável, o
aparelho e a tira teste podem não estar funcionando corretamente.
Verifique alguns pontos:
- A solução controle ou as tiras teste estavam fora do prazo de validade?
- O recipiente original de armazenamento da tira teste ou da solução controle
estão abertos?
- As etapas do procedimento foram seguidas rigorosamente?
- Foi utilizada a solução controle correta?
Repetir o procedimento. Se o erro permanecer, entre em contato com a ECO
Diagnóstica.
Limitações do Teste
1. O recipiente original de armazenamento da tira de teste tem a capacidade de
manter a umidade regular, portanto não deve-se modificar o recipiente de
armazenamento da tira teste.

