
Obrigado  por adquirir o analisador ECO  LipidoCare 

Este Manual de Instrução contém todas as informações necessárias 
para usar o analisador. Por favor, leia este manual cuidadosamente 
antes de usar o analisador. Familiarize-se com as preparações 
necessárias e o procedimento de medição antes de realizar a 
primeira medição. Leia também a bula das tiras teste  a serem 
usadas para o teste planejado.

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

Obrigado novamente por escolher o Analisador ECO LipidoCare .
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Os materiais de embalagem, etiquetas e instruções de uso para o 
ECO LipidoCare podem conter os seguintes símbolos ou 
abreviaturas listados abaixo com o significado:

Nota Número do Lote

Cuidado, Siga as 
instruções de uso

Não descartar em 
resíduo comum

Limite de Temperatura nas 
quais a embalagem de 
transporte deve ser mantida 
e manuseada

Contém suficiente para <n> 
testes

Representante autorizado 
na Cominidade Europeia

Uso até / Data de Validade

Consulte Instrução de 
Uso

Fabricado por

Número de Catálogo

Número de SérieData de Fabricação

Não reutilizar

Para diagnóstico In Vitro

EC REP
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Abreviaturas 

TC 

TG 

HDL 

LDL 

Colesterol Total

Triglicerídeos

Colesterol de lipoproteína de alta densidade 

Colesterol de lipoproteína de baixa densidade
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Capítulo 1. 
Compreender o novo Analisador

1. Uso Indicado
O analisador ECO LipidoCare é um analisador para a medição quantitativa dos 
parâmetros sanguíneos: colesterol total (CT), triglicerídeos (TG), colesterol de 
lipoproteína de alta densidade (HDL), o LDL, LDL/HDL, não-HDL (valores 
calculados) e glicose em amostras humanas de soro, plasma e sangue total 
(capilar e venoso)

2. Princípio do Teste
Perfil  Lípidico

Por meio de um chip, o analisador ECO LipidoCare lê as características 
específicas do lote das tiras teste PL STRIP ECO Teste atualmente em uso. 
Em seguida, uma tira teste não utilizada é inserida no analisador. Durante a 
inserção, a área de aplicação da tira teste é iluminada por um LED (diodo 
emissor de luz) por baixo. Antes que a medição real seja realizada, o 
comportamento de reflexão da tira teste é determinado por meio da luz 
que é refletida (da área de aplicação). A amostra é então aplicada à área de 
aplicação e a aba da câmara de medição é fechada. O constituinte a ser 
determinado na amostra aplicada sofre uma reação enzimática com 
formação de um corante. A quantidade de corante formado aumenta com a 
concentração da substância a ser determinada. Após um certo período de 
tempo, a intensidade da cor é medida iluminando a área de aplicação 
novamente (por baixo) usando o LED.  
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A intensidade da luz refletida é medida com um detector (fotometria de 
refletância). O valor medido é determinado a partir da intensidade do sinal da 
luz refletida, com o valor em branco medido anteriormente e a informação 
específica do lote lida (chip) também sendo considerada. Finalmente, o 
resultado é exibido e armazenado simultaneamente na memória.

Glicose
A tira teste Glicose STRIP ECO Teste é projetada com um eletrodo que mede os 
níveis de glicose. A glicose na amostra de sangue mistura-se com o reagente 
na tira teste que causa uma pequena corrente elétrica. A quantidade de 
corrente criada depende da quantidade de glicose no sangue. O analisador 
ECO LipidoCare mede a corrente que é criada e converte a medição na 
quantidade de glicose que está no sangue. O resultado da glicose no sangue é 
exibido no visor LCD. Ao tocar uma gota de sangue na ponta da tira teste de 
glicose, a câmara de reação da tira atrai automaticamente o sangue para a tira 
teste através de ação capilar. Quando a câmara está cheia, o analisador ECO 
LipidoCare começa a medir o nível de glicose no sangue

3. Antes de iniciar os testes

Amostras
Lipídios
O Analisador ECO LipidoCare para teste de lipídios foi desenvolvido para 
medir amostras de sangue total capilar fresco ou de sangue venoso (sangue 
total venoso, soro ou plasma).

Leia atentamente e siga as instruções nos folhetos de medição 
e embalagem para as tiras de teste. É muito importante seguir 
as instruções para evitar um resultado incorreto ou um 
tratamento inadequado.
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Glicose
O Analisador ECO LipidoCare para glicose é projetado para testar amostras de 
sangue total capilares frescos (por exemplo, sangue da ponta do dedo, palma 
da mão, parte superior do braço ou antebraço). Não utilize o analisador para 
glicose de soro ou plasma ou sangue total venoso arterial.

Consulte as informações de segurança
Existe um risco potencial de infecção. Recomendamos que os profissionais de 
saúde que usam o Analisador ECO LipidoCare para realizar medições para 
mais de um paciente usem luvas e sigam todas as outras normas de saúde e 
segurança aplicáveis localmente.  

Condições de Operação
Para garantir o funcionamento adequado do analisador, observe as seguintes 
diretrizes:

• Temperatura: 5°C a 45°C. Umidade relativa máxima de 80% para
temperaturas de até 31°C diminuindo linearmente para 39% de umidade
relativa a 45 ° C, altitude: até 3.776m.

• Para um medição, coloque o analisador em superfície nivelada ou segure-o em 
sua mão.

• Campos eletromagnéticos fortes podem prejudicar o funcionamento do
analisador. Não use perto de fontes de radiação eletromagnética forte.

4. O analisador ECO LipidoCare
O analisador possui:

* Analisador ECO LipidoCare

*Calibrador de Lipídios

*Calibrador de Glicose

* Manual de Usuário

* Pilhas 4 AAA 1.5V
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O analisador ECO LipidoCare

A
Tela 
Visualisa os resultados dos testes, mensagens e resultados de testes 

B
Botões em seta
Para configuração e revisão de memória movendo para a direita e esquerda

C Botão ON/OFF 
Ligar e Desligar o analisador

D Área de inserção da tira teste - Perfil Lipídio  

E Tampa do compartimento de medição. 
Para aplicar amostra

F Área de inserção da tira teste - Glicose

F

A

B

C
E

D
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G
Tampa do compartimento de bateria
Compartimento de bateria (4 pilhas alcalinas AAA 1.5V.

H
Área de inserção do CHIP
Insira o chip

I
Proteção do compartimento de medição
Remover essa proteção para limpar a área da tira teste.

J
Porta de Dados
Salvar resultados para computador pessoal por software SD LMS

K
Porta da Impressora
Impressão de resutlados por impressora térmica externa 

L Botão de Configuração/SET
Botão para configuração e impressão de resultado

L

J K

G

H
I
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Código Chip
Indica bateria fraca e  deve ser 
recarregada 

Impressora Indica número memória

Indica o código Chip ou 
número armazenado na 
memória

Configurações

Verificando amostra sangue Sinal sonoro ativado

BLSE

BLSE BLSE

BLSE
BLSE BLSE
BLSE

BLSE

Display analisador ECO LipidoCare  

Os símbolos no display possuem os seguintes significados 

BLSE
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Indica temperatura ambiente 
excedida durante o teste Indica PL STRIP ECO Teste

Abrir ou Fechar tampa do 
compartimento de medição Unidade de Medida dos testes

Resultados dos testes
Indica resultado teste armazanado 

Indica o resultado médio

na mémoria (parâmetro único) 

Indica resultado teste armazanado 

na mémoria (parâmetro múltiplo)

Tipo de Amostra
BL:  Capilar ou Total Venoso
SE: Soro ou Plasma

Resultado teste da 
Solução Controle

Indica quando aplicar amostra 
de sangue

Configuração Alarme

Glicose STRIP PL STRIP

Indica PL STRIP fora da data de 
validade

Data 
Bluetooth ('bt') apenas para 
02LA20G

Tempo de medição Triglicerídeos

Colesterol Total Colesterol LDL

Colesterol HDL Colesterol non-HDL

Glicose LDL/HDL

BLSE BLSE BLSE
BLSE BLSE BLSE

BLSE

BLSE

BLSE
BLSE
BLSE

BLSE BLSEBLSE BLSE BLSE

BLSEBLSE BLSE
BLSE

BLSE

BLSE

BLSEBLSE
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5. Fonte de Energia
Para economizar energia, o analisador desliga automaticamente após 5 minutos, ao 

menos que um botão seja pressionado ou uma nova tira teste seja inserida. Quando 
o analisador se desliga, todos os resultados obtidos até o momento permanecem na 
memória. A vida da bateria é esperada em aproximadamente 1000 medições. Quando 
o aviso de bateria é exibido pela primeira vez, aproximadamente 50 medições ainda 
podem ser realizadas. Neste caso, substitua as pilhas o mais rápido possível.  

Ao substituir as novas baterias, você deve inserir novamente a data e a hora. Use 
apenas pilhas alcalinas de manganês AAA.

Os resultados da medição, incluindo a data e a hora, bem como todas as outras 
configurações do analisador, permanecem armazenados mesmo quando não há 
baterias inseridas.

Respeite o meio ambiente e descarte as baterias usadas de acordo com os 
regulamentos e leis locais.

Não jogue pilhas no fogo. Existe o risco de explosão.
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6. STRIP ECO Teste

Glucose

- PL STRIP ECO Teste - 

Glicose STRIP
ECO Teste

Item Perfil Lipídico

Cor Azul

Calibrador de 
Lipídios

Calibrador de
Glicose

Eletrodo
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Capítulo 2.
Testando o analisador ECO LipidoCare 

1. Operando o Analisador
Antes de usar o analisador pela primeira vez, execute as seguintes etapas:

Etapa1. Inserir bateria
1. Assegure-se de que o analisador esteja desligado e vire-o.

2. Abra a tampa do compartimento da bateria, pressionando levemente a
aba em direção ao centro do analisador.

3. Levante a tampa para cima para removê-la do analisador.
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4. Insira 4 pilhas no compartimento de acordo com as ilustrações:
Observe a orientação dos terminais “+” e “-”.
Use apenas pilhas alcalinas de manganês (1,5 V, AAA).

5. Feche a tampa do compartimento da bateria.

6. Ligue o analisador para testar a função das novas baterias.

7. Verifique se o monitor está funcionando corretamente para evitar erros
de interpretação devido a elementos de exibição defeituosos.

• Se a tela não aparece por tempo suficiente, você pode segurar o 
botão (na próxima vez que ligar o analisador). A tela de exibição é 
mostrada durante o tempo em que o botão é pressionado.

• Após inserir ou substituir as baterias, confirme se a hora e a
data estão ajustadas corretamente. Se não estiverem, redefina
o analisador antes de testar.

• Sempre substitua as 4 baterias ao mesmo tempo, pois as baterias 
com diferentes capacidades podem prejudicar o funcionamento do 
analisador. Não use baterias recarregáveis.
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Etapa 2. Configurando o analisador

Breve visão geral das configurações do Analisador

A tabela a seguir fornece uma visão geral das configurações 

disponíveisEtapa Configurações Opções

1 On, Off
2 YYYY
3 m-d, d-m
4 mm-dd, dd-mm
5 12h, 24h
6 hh:mm
7 SE, BL
8 mg/dL, mmol/L
9 On, Off
10 P-1, P-2
11 Off, 60, 70, 80
12 Off, 4 Alarms
13 On, Off
14 On, Off
15

Som 

Ano
Formato Data
Data
Formato Hora
Hora
Tipo  (para PL) 
Unidade de Medida 
Impressão Automática 
Número de páginas 
Hipoglicemia (para glicose) 
Alarme
Bluetooth com PC* 
Bluetooth com Impressora* 
Reparando Impressora* On, Off

* Apenas para 02LA20G
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Etapa 1) Modo Ajuste 
1. Clicar no botão Configurações na parte superior do analisador por três

segundos para entrar no modo de Configuração. Para sair do modo de ajuste,
pressione novamente o botão Configuração.

2. Pressione o botão em setas 
para alterar a configuração 
atualmente piscando.
Pressione o botão direito ou 
esquerdo quantas vezes 
forem necessárias
(ou mantenha pressionado) 
até que a configuração 
desejada (valor) seja atingida.

3. Pressione o botão novamente para confirmar (salvar) a configuração atual e passar para a 
próxima configuração.

É possível avançar pelas configurações. Retornar 
para a configuração anterior não é permitido. 
Correções só podem ser feitas repetindo as 
configurações. O procedimento de configuração 
pode ser terminado a qualquer momento 
pressionando o botão de Configuração. As 
configurações feitas até esse ponto serão 
armazenadas.

4. Se a configuração estiver concluída, o analisador será automaticamente desligado.
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Etapa2)  Configurar  - Som 
Na primeira etapa, definir a função Som/Beep.

1. No modo de ajuste, o visor para definir o som aparecerá no primeiro passo do 
modo de ajuste.

2. Ative ou desative o modo do som pressionando o botão seta direita ou seta 
esquerda e, em seguida, selecione o recurso preferido pressionando o botão ON/
OFF. Se você selecionar o recurso de som, um som de "bipe" será emitido ao 
mesmo tempo; caso contrário, se você selecionar o recurso sem som, nenhum som 
será emitido.

Ex) On
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Etapa 3) Configurar - Ano 
Na segunda etapa, definir a configuração Ano.

1. Depois de definir a função Som/Beep, o visor para definir Ano aparecerá. Defina o 
ano correto pressionando botão seta direita ou seta esquerda e, em seguida, 
selecione o ano correto pressionando o botão ON/OFF.

Etapa 4)  Configurar Formato Data 
Nesta etapa, definir Formato Data.

1. Em seguida, aparecerá a tela de configuração do formato de data. O analisador 
possui formato Mês-Dia (m-d) ou formato Dia-Mês (d-m). Defina o formato 
preferido na tela pressionando o botão seta direita ou seta esquerda e selecione 
pressionando o botão ON/OFF.

Ex) 2011
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Etapa 5) Configurar - Data 
Na etapa 4, configurar Mês-Dia ou Dia-Mês .

1. Depois de definir o formato data, defina o mês ou dia correto no visor pressionando 
botão seta direita ou botão seta esquerda e selecione o preferido pressionando o 
botão ON/OFF.

Etapa 6) Configurar - Formato Hora 
Na etapa5, configurar Formato Hora.

1. Em seguida, aparecerá o visor para definir o formato de hora. 
O analisador pode exibir a hora no formato de 12h ou no formato de 24h.

Defina o formato preferido no visor pressionando o botão seta direita ou o botão 
seta esquerda e selecione pressionando o botão ON / OFF.

Ex) 1- 1
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Etapa 7) Configurar - Hora 
Na 6ª etapa, definir a Hora e os Minutos.

1.

 Formato 12h 

Selecione a hora (1 - 12)
Selecione o minuto (1 - 59)

Formato 24h
          Selecione a hora (1 - 24)
       Selecione o minuto (1 - 59) 

Ex) 12:00AM

Em seguida, aparecerá o visor para definir a hora atual e os minutos. Defina a hora e o 
minuto no visor pressionando o botão seta direita ou botão seta esquerda e selecione 
pressionando o botão ON/OFF.

Selecione AM/PM
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Etapa 8) Configurar - Tipo Amostra  
Na etapa 7, configurar o tipo de amostra para perfil Lipídico.

1. Depois de configurar hora, para definir o tipo de amostra 
para o teste de perfil lipídio, no visor  será exibido:

BL

 - Sangue Total Capilar ou Venoso 

SE

 - Soro ou Plasma

BL

 - Tipo de Amostra

2.

BL

SE

Defina o tipo de amostra para o teste de Perfil Lipídico, BL 
ou SE, pressionando botão seta direita ou botão seta 
esquerda e, em seguida, selecione o recurso preferido 
pressionando o botão ON/OFF.
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Etapa 9) Configurar - Unidade de Medida 
Na etapa 8, configurar a Unidade de Medida.

1. Depois de definir o tipo de amostra, no visor será exibido:

2. Defina a unidade de medida pressionando botão seta direita ou botão seta esquerda e, 
em seguida, selecione o recurso preferido pressionando o botão ON/OFF.
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Etapa 11) Configurar - Número de Páginas 
Na etapa 10, configurar o número de páginas para impressão.

1. Depois de definir a opção de Impressão Automática, no visor será exibido:

2. Defina o modo de impressão dapágina em "P-1" para 1 página ou "P-2" para 2 páginas, 
pressionando o botão seta direita ou botão seta esquerda e selecione o recurso 
preferido pressionando o botão ON/OFF.

Etapa 10) Configurar  - Impressão Automática
INa etapa 9, configurar opção de Impressão Automática.

1. Depois de definir a unidade de medida, no visor será exibido:

2. Defina a função Impressão Automática, "Ligada" ou "Desligada", pressionando o botão 
seta direita ou botão seta esquerda e selecione o recurso preferido pressionando o 
botão ON/OFF.

- Impressão Automática 
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Etapa 12)  Configurar - Aviso Hipoglicemia  
Na etapa 11, configurar sinal de Hipoglicemia.

1. Depois de configurar o número de páginas para impressão, no visor será exibido modo 
para configurar Aviso Hipoglicemia. 

  Ex) Off

2.

• O analisador pode ser configurado para que o resultado de glicose indica 
possível baixa glicose no sangue (hipoglicemia). É possível selecionar o 
nível de glicose no sangue que deseja que este indicador tenha 60, 70 ou 
80 mg/dL.

• Se os resultados de glicose estiverem abaixo do resultado de
hipoglicemia selecionado, o símbolo de hipoglicemia aparecerá na
tela com um som de "bip". É muito importante gerenciar os valores
de hipoglicemia.

Defina o aviso de hipoglicemia "desligado" ou selecione o resultado hipoglicêmico entre 
60, 70 ou 80mg/dL pressionando o botão seta direita ou botão seta esquerda e, em 
seguida, selecionando o recurso preferido pressionando o botão ON/OFF.
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Etapa 13) Configurar - Alarme 
Na 12ª etapa, configurar a função Alarme. É possível usar no máximo 4 funções de 
alarme como lembrete de testar o nível de glicose.

1. Após a definição do aviso de hipoglicemia, o visor para definir o alarme será exibido.

2. Defina a opção de Alarme, ‘On’ ou ‘Off’, pressionando o botão seta direita ou botão 
seta esquerda e, em seguida, selecione o recurso preferido pressionando o botão ON/
OFF. Se você selecionar o recurso Alarme "Desligado", o analisador será desligado 
automaticamente.

3. Se selecionar o recurso Alarme "ligado" no primeiro modo de alarme, o relógio 
piscará. Defina a hora e o minuto desejados para o alarme pressionando o botão seta 
direita ou seta esquerda e, em seguida, selecione o horário preferido pressionando o 
botão ON/OFF.
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4.Em seguida, aparecerá o segundo modo de configuração do alarme. 
Defina o alarme da mesma maneira acima. [itens 2, 3]

5. Definir o terceiro e quarto modo de alarme da mesma maneira que itens 2 e 3.

6. Ao finalizar de definir o último alarme, o analisador será desligado automaticamente.

Etapa 14) Configurar Bluetooth com PC  *Apenas para  02LA20G

Definir a comunicação Bluetooth com o PC. Se o analisador estiver emparelhado com o 
PC, os resultados dos testes são transferidos automaticamente via Bluetooth.

1. Após configuração do alarme, a tela para emparelhar bluetooth com PC aparecerá na tela.

2. Selecionar "ON" ou "OFF" pressionando o botão esquerdo ou direito e, em seguida, salvar 
pressionando o botão ON/OFF.

BL BL
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Etapa 15) Configurar Buetooth com Impressora
*Apenas para  02LA20G

É possível definir a comunicação Bluetooth com uma impressora.

1. Após a configuração do Bluetooth com um PC, a tela para configurar o Bluetooth 
com função de impressora aparecerá na tela.

2. Selecione "ON" ou "OFF" pressionando o botão esquerdo ou direito e, em 
seguida, salvar pressionando o botão ON/OFF.

BL BL

Se definir a impressão como automática e ativar o Bluetooth com a impressora , 
é possível obter os resultados dos testes impressos automaticamente por meio 
da comunicação Bluetooth.

Etapa 16) Reparando  Impressora
Configurar o analisador para ser automaticamente emparelhado com a impressora 
pareada anterior sempre que a impressora estiver próxima ao analisador.

1. Após a configuração Bluetooth com impressora, o visor para reparar a função da 
impressora aparecerá na tela. 

2. Selecione "ON" ou "OFF" pressionando o botão esquerdo ou direito e, em seguida, 
salvar pressionando o botão ON/OFF.

BL BL

Apenas para  02LA20G*
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Etapa 3. Inserir Chip

PL STRIP ECO Teste
O chip fornece ao analisador informações importantes sobre a característica 
específica da tira teste para medir os resultados com precisão. O chip é 
necessário, quando um novo pacote de STRIP teste é aberto. 
Antes de usar o analisador com uma nova tira teste pela primeira vez, é 
necessário ajustar o analisador para “combinar” a tira teste.

Configuração do código
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.

Perfil Lipídico

Chip Azul

001
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3. Ligue o analisador. O código de 3 dígitos do chip inserido e o nome do parâmetro 
apropriado aparecem juntamente com o símbolo da PL STRIP piscando na tela. 
Esse número e o nome do parâmetro devem corresponder às informações 
fornecidas na embalagem e na bolsa da tira teste . Se isso não acontecer, repita os 
passos acima de 1 - 2.

Glicose STRIP ECO Teste

O analisador sempre tem a informação de um chip para testes de 
glicose. Portanto, não é necessário para o teste de glicose.

BLBL BL BL BL BLBL BL BLBLBL BL BL

Perfil Lipídico
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2. Preparando para Leitura

Sistema Perfil Lipídico
• Analisador ECO LipidoCare

• PL STRIP ECO Teste e Chip Perfil Lipídico

• Calibrador de Lipídios

• Pipeta plástica

Utilizar somente a as PL STRIP ECO Teste e Glicose STRIP ECO 
Teste
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Precaução

O que fazer 
• Leia a instrução de uso da PL STRIP ECO Teste.

• Operar o analisador nas temperaturas aceitáveis para cada teste:
- Para perfil Lipídico: 18 - 32°C
- Para Glicose: 10 - 45°C

• Manter o analisador em uma superfície plana nivelada ou firme na mão.

• Siga os procedimento de limpeza.

• Certifique-se de que todos elementos necessários estão disponíveis. 

• Manter a PL STRIP ECO Teste longe da luz solar. 

O que não fazer
•

Não utilizar as tiras testes além da data de validade. Isso pode causar resultados 
imprecisos. 

• Não trocar ou remover as tiras testes durante a  leitura.

• Não realziar movimentos bruscos durante a leitura.

• Não reutilizar as tiras testes.

• Não armazenar o analisador e as tiras testes na temperatura adequada.

•

Não armazanar o analisador e as tiras sob condições úmidas.

• Não abrir a tampa do compertimento de medição durante a leitura.

Não seguir essas precauções pode levar a resultados imprecisos.
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Obtendo amostra de sangue

Tipo de amostra
• Para Perfil Lipídico: Sangue capilar fresco ou sangue venoso em

tubo de heparina ou EDTA. A amostra de sangue venoso deve ser 
utilizada dentro de 6 horas após a coleta. 

- Sangue Total Capilar Fresco
- Sangue Total Venoso
- Soro
- Plasma

• Para teste de Glicose: apenas sangue total capilar.

Sangue total capilar
1. Lavar as mãos com água morna e com sabão. Enxaguar bem e secar 

completamente. Os dedos podem ser aquecidos para aumentar o fluxo sanguíneo.

2. Gire a tampa no sentido anti-horário para removê-la e insira a lanceta no suporte 
do dispositivo de punção e empurre firmemente até ficar completamente 
encaixada. Torça o disco protetor de lanceta até que ele se separe da lanceta.

2
3

4

1
2

3

2
3

4

2
3
4

1
2

3
2

3
4

1
2

3

2
3

4

2
3
4

1
2

3
2

3
4

1
2

3

2
3

4

2
3
4



36

3. Recoloque a tampa da lanceta e gire-a no sentido horário até ficar firme. Ajuste a 
profundidade da punção girando o parafuso de ajuste da profundidade que tem 
de 1 a 5 passos, o passo mais alto tem a força mais intensa para a coleta da 
amostragem de sangue no local da punção.

4. Depois de preparado, segure o dispositivo de punção firmemente contra o lado
do dedo e depois pressione o botão de desbloqueio.
Para evitar contaminação, descarte a lanceta utilizada.
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Existe 5 diferentes ajustes de penetação na pele: 

• 1 - 2: para ple macia ou fina

• 3: para pele

• 4 - 5: para

 média

 pele grossa ou calejada
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Como utilizar a pipeta plástica *Apenas para PL

1. Faça a amostra de sangue no dedo usando um lancetador e uma lanceta.

2. Coloque a ponta da pipeta plástica na amostra de sangue. E então, a amostra é coletada.

3. Aplique a amostra coletada no local do teste, apertando cuidadosamente o bulbo 
(ponta) da pipeta plástica.

4. Feche a aba para iniciar o teste. O resultado do teste aparecerá na tela por 3 minutos.

Ao finalizar, descarte a pipeta plástica usada em local designado.

Manusear a amostra de sangue com cuidado para evitar bolhas de ar.
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Como utilizar a micropipeta *Apenas para PL

Encaixar a ponteira com segurança na 
pipeta 

Empurre o êmbolo para baixo e segure-
o nesta possição

1
2

3
2

3
4

1
2

3

2
3

4

2
3
4

Coloque a ponteira na gota de sangue Lentamente solte o êmbolo e verifique 
o sangue na ponteira

Abra a tampa do compartimento e  
aplique a amostra

Remova a ponteira e descarte em um 
recipiente de resíduos com risco 
biológico

1 2

3

5

4

6
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3. Executando um teste - PL

Procedimento do teste

1. Prepare uma PL STRIP ECO Teste para a medição.

2. Segure a tira teste com o polegar e o dedo indicador de modo que a tira fique 
voltada para cima.

Verifique as informações antes de realizar a medição:

1. A data e a hora estão corretas?

2. O símbolo da bateria aparece? Se aparecer, apenas mais algumas medições 
podem ser realizadas. Substitua as pilhas o mais rápido possível.

3. Verifique a data de vencimento da tira teste. Sempre use PL STRIP ECO Teste
que não expiraram.

4. Verifique o código numérico no analisador. Certifique-se de que 
corresponda ao número do código impresso na emblagem de alumínio.

5. Verifique a área de reação das tiras testes para verificar qualquer 
descoloração antes de iniciar a medição. Se detectar descoloração, esta tira 
teste está inutilizável.
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BL BL

BL

3. Insira a tira teste na área de inserção da tira teste no analisador. Quando 
a tira teste alcança a posição correta, você ouvirá um sinal sonoro.

4. Abra a tampa do compartimento de medição. A tampa encaixa firmemente 
no lugar quando atinge a posição vertical.

5. Aplique a gota de sangue diretamente da micropipeta ou pipeta plástica na área 
de aplicação da amostra da tira teste. Não toque na área de aplicação.

BL
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6. Aparecerá na tela por 5 segundos o aviso para fechar a tampa do compartimento 
de medição e, em seguida, a contagem até 3 minutos.

7. O resultado aparece na tela em 3 minutos. Quando o teste estiver concluído, 
retire a tira teste usada e descarte-a em um recipiente de resíduos com risco 
biológico. O analisador é desligado automaticamente em 3 segundos após a 
remoção da tira teste.

BL
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• Não abra a tampa do compartimento de medição durante o teste.

• Se você não fechar a tampa do compartimento de medição, entre 
2:59 e 2:40 (por 20 segundos), o analisador exibirá o ícone 
intermitente de "fechar a tampa" com a contagem regressiva e 
sinal sonoro de bipe.

• Se não fechar a tampa do compartimento depois de 2:39 
continuamente, o analisador exibirá a mensagem 'E-7'.

• A gota de sangue deve preencher todo o orifício de aplicação.

Exemplo de 
amostra 

insuficiente 

Exemplo de 
amostra 

suficiente 
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4. Executando um teste - Glicose

Procedimento do teste

1. Remova uma nova Glicose STRIP ECO Teste do recipiente. Certifique-se de fechar 
firmemente a tampa do recipiente após remover a tira teste.

2. Insira a Glicose STRIP ECO Teste  na área de inserção da tira teste - glicose do 
analisador. O analisador entrará automaticamente no modo de teste de glicose, 
independentemente da inserção de um chip.

3. Quando o símbolo de gota de sangue piscar no lado esquerdo do símbolo da tira  
de glicose, o analisador  estará pronto para realizar um teste de glicose.

BL

BL
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4. Obtenha uma gota de amostra de sangue usando a lanceta e o lancetador.

5. Segure o dedo na ponta da tira até que a janela amarela esteja completamente 
cheia de sangue. Não coloque a gota de sangue no topo da tira teste.

6. O sangue será atraído para a faixa de glicose automaticamente. Se o bipe estiver 
ligado, o analisador emitirá um bipe para avisar que o teste está começando.

7. Quando o sangue é aplicado na tira teste, a tela conta de 5 para 1 (segundos) e o
resultado aparece no visor em apenas 5 segundos.

8. Quando o teste estiver concluído, retire a tira teste usada. O analisador é desligado 
automaticamente em 3 segundos após a remoção da tira teste.

0.9µL
Volume

Etapa 1 

Etapa 2

Tocar suavemente a tira teste na
gota de sangue. Não pressione ou 
agite a tira teste contra o dedo.

Aparência 
adequada da tira 
teste com 
amostra
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5. Executando um teste - PL e Glicose

Procedimento do teste

1. Insira uma PL STRIP ECO Teste na área de inserção da tira teste no analisador. 
Quando a tira teste alcança a posição correta, será emitido um sinal sonoro.

2. Insira a Glicose STRIP ECO Teste  na área de inserção da tira teste - glicose do 
analisador. 

Tanto a tira PL quanto a de glicose podem ser inseridas primeiro.

3. Ícone de parâmetro lipídico e ícone de parâmetro de glicose, 'GLU', são exibidos 
juntos. Primeiramente, deve-se testar o parâmetro de glicose no modo leitura 
"Lipídios/ Glicose", cujo ícone de parâmetro de glicose, 'GLU', e o ícone de símbolo 
de sangue piscam.

Quando o ícone "GLU" pisca no modo leitura "Lipídios/Glicose", não se 
deve aplicar amostra de sangue na tira teste de lipídios.
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- Teste de Glicose -
4. Obtenha uma amostra de sangue usando a lanceta e o lancetador.

5. Segure o dedo na ponta da tira até que a janela amarela esteja completamente 
cheia de sangue. Não coloque a gota de sangue no topo da tira teste.

6. O sangue será atraído para a faixa de glicose automaticamente. Se o bipe estiver 
ligado, o analisador emitirá um bipe para avisar que o teste está começando.

7. Quando o sangue é aplicado na tira teste, a tela conta de 5 para 1 (segundos) e o 
resultado aparece no visor em apenas 5 segundos.

8. O display LCD será alterado pela tela seguinte para dois métodos. 
Primeiro, descarte a tira teste de glicose. 
Segundo, o display LCD altera para o modo lipídios após 3 segundos sem qualquer 
ação. O visor segue com um ícone piscando ( CT, TG ou HDL).

- Teste de PL-
9. Abra a tampa do compartimento de medição. A tampa encaixa firmemente no 

lugar quando atinge a posição vertical.

10. Aplique a gota de sangue diretamente da micropipeta ou pipeta plástica na área 
de aplicação da amostra da tira teste. Não toque na área de aplicação.

11. Na tela, a mensagem 'CLO' aparece, para fechar a tampa do compartimento de 
Medição durante 3 segundos, e então contará por 3 minutos automaticamente. 
Deve-se fechar a tampa dentro dos primeiros 20 segundos durante a contagem 
regressiva de 3 minutos, caso contrário, o erro E-7 aparecerá.

12. O resultado aparece na tela em 3 minutos. Quando o teste estiver concluído, retire 
a tira teste usada. O analisador é desligado automaticamente em 3 segundos após 
a remoção da tira teste.

Se a função de impressão automática estiver selecionada, o resultado 
do teste será impresso automaticamente após o término do teste.
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6. Interpretação do Resultado 

Interpretação do teste PL 

1. Após 3 minutos de tempo de teste, terá o resultado.

Perfil Lipídico
Resultados 

de teste

BL

BL

BL BL

BL

BL

BL

BLBL
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Faixa de Medição
Faixa de Medição

mg/dl(mmol/L)
Para resultados fora da faixa de medição, o analisador mostra:

Baixo Alto

CT 100 - 450 (2.59-11.64) <100mg/dL (<2.59mmol/L) >450mg/dL (>11.64mmol/L)

TG 45 - 650 (0.51-7.34) <45mg/dL (<0.51mmol/L) >650mg/dL (>7.34mmol/L)

HDL 25 - 95(0.65-2.46) <25mg/dL (0.65mmol/L) >95mg/dL(>2.46mmol/L)

Se os resultados estiverem fora da faixa de medição, o analisador exibe 
"N/A" para os parâmetros calculados relacionados aos parâmetros de 
medição.

Valores Esperados
O Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue emitiu o 3º Relatório do Programa 
Nacional de Educação sobre Colesterol (NCEP) Painel de Especialistas em Detecção, 
Avaliação e Tratamento de Colesterol Sanguíneo Elevado em Adultos (Painel de 
Tratamento Adulto III) em maio de 2001. O relatório ATP III apresentou as diretrizes 
clínicas atualizadas do NCEP para teste e controle de colesterol e descreveu as 
seguintes classificações para colesterol e triglicerídeos:

O relatório ATP III identificou níveis de HDL abaixo de 40mg/dL associados ao aumento 
do risco de doença arterial coronariana em homens e mulheres. Um nível elevado de HDL 
maior ou igual a 60mg/dL é protetora e diminui o risco de doença coronariana.
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HDL
O HDL é válido apenas se o nível de Triglicerídeos for inferior a 650 mg / dL (7,34 
mmol / L).

non-HDL
O ATP III identifica o não-HDL (colesterol total menos HDL) como alvo secundário da 
terapia em pessoas com triglicerídeos elevados (≥200mg/dL).
A meta para o não-HDL em pessoas com triglicérides séricos altos pode ser 
estabelecida em 30 mg/dL mais alta do que para LDL sob a premissa de que um nível 
de VLDL≤30 mg/dL é normal.  O não-HDL pode ser calculado usando a equação abaixo.

*não-HDL(calculado)= Colesterol Total - HDL

LDL
O LDL pode ser calculado usando a equação abaixo. O LDL calculado é uma estimativa 
do LDL e é válido apenas se o nível de Triglicerídeos for 400 mg/dL ou menor.

*LDL (calculado) = Colesterol Total – HDL – (Triglicerídeos/5) (mg/dL)

• Se o nível de Triglicérides estiver acima de 400mg/dL (4,52mmol / L), o 
analisador exibe "N / A" para LDL e LDL / HDL.

• Se o nível de Triglicerídeo for "Hi", o analisador exibe "N/A" para HDL, 
LDL, LDL / HDL e não-HDL

BL BL BL BL
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Interpretação do teste Glicose 
O Analisador ECO LipidoCare é equivalente em plasma para testes de glicose. Os 
resultados do analisador podem ser diferentes dos resultados de laboratório 
clínico. Isto é devido à variação normal. Para comparar os resultados do 
analisador com os resultados de laboratório, siga as diretrizes abaixo.

Resultados de Glicose
1. Após 5 segundos da aplicação de sangue Glicose STRIP ECO Teste, terá o 

resultado, 10mg/dL a 600mg/dL.

2. Se a glicose no sangue estiver acima de 600mg/dL, aparecerá no visor 
mensagem “HI” e resultados abaixo de 10mg/dL, aparecerá no visor 
mensagem “Lo”. Nestes casos, repita o teste com uma nova tira teste. 

BLBL BL

BL
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• Valores esperados
Os valores esperados de glicose no sangue para adultos não diabéticos são os 
seguintes:

• » Antes de comer <100 mg / dL (5,6 mmol / L)
» Uma a duas horas após as refeições <140 mg / dL (7,8 mmol / L)

Estas tiras fornecem resultados que correspondem a concentrações de glicose no 
sangue no plasma, conforme recomendação da Federação Internacional de Química 
Clínica e Medicina Laboratorial (IFCC). 
Portanto, o analisador ECO LipidoCare exibe concentrações de glicose no sangue 
que se referem ao plasma, embora o sangue total seja sempre aplicado na tira 
teste.

O que isso significa?
O teste frequente de glicose no sangue é o melhor meio de acompanhar o 
desempenho e controle do diabetes. Os resultados podem ajudar a rastrear os efeitos 
de medicamentos, dieta, exercícios e controle do estresse. 
Os resultados do teste também podem dizer se o diabetes está mudando. Isso pode  
ajustar no plano de tratamento do médico. 
Sempre consulte o profissional médico.  



52

Capítulo 3. 
Usando a memória do analisador

1. Memória do Analisador
O analisador ECO LipidoCare possui 7 modos de memória, cada um dos quais pode 
ser usado para armazenar até 500 valores medidos juntamente com data, hora e 
sinalizadores, permitindo a buca por ordem, do mais recente ao mais antigo. Se a 
memória estiver cheia e um novo resultado for adicionado, o analisador excluirá o 
resultado mais antigo. O analisador ECO LipidoCare tem a função de revisar as médias 
apenas para o parâmetro de glicose.

• Modo "All"

• Modo Lipídio/Glicose: 1)CT, 2) TG, 3) HDL, 4) LDL, 5)LDL/HDL, 6) não-HDL

• Modo CT-HDL : 1)CT, 2) TG, 3) não-HDL

• Modo CT 

• Modo TG

• Modo HDL

• Modo Glicose

Cada título de parâmetro piscará nos modos "Lipídio/Glicose" e "CT-HDL". 
Quando entrar no modo "All", a inicial "A" será exibida no centro do símbolo 
de memória.

Símbolos Detalhes

• Indica para exibir os resultados armazenados na memória pelo modo 
de cada.

BLSE

• Indica para exibir os resultados armazenados na memória pelo índice 
de memória, independentemente do modo. (Todos modos)

Símbolos Memória do Analisador

BLSE
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A data e a hora no visor indicam a hora em que a medição foi realizada, 
não a hora atual.

2. Exibindo os valores armazenados
Modo "All"

1. Ligue o analisador e, em seguida, pressione o botão seta direita ou botão seta 
esquerda, no símbolo piscando do teste de lipídios na tela, para entrar no 
modo de memória.

• Pressione o botão seta esquerda: para verificar o resultado do teste mais recente.

• Pressione o botão seta direita: para verificar o resultado do teste mais antigo.

BL BL BL
BL BL BL
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1. Aperte o botão de "Configurações" para alterar 
o modo de memória

2. Cada vez que pressionar o botão "Configurações", o último valor armazenado 
de cada modo de memória é exibido.

3. Aperte o botão seta esquerda para mostrar o próximo valor medido mais recente no 
modo de memória específico.

4. Para sair do modo de memória pressione o botão ON/OFF em qualquer exibição de 
memória.

Modo
"All"

Modo 
Lip./Gli.

Modo 
CT-HDL

Modo 
  CT

Pressione brevemente o botão "Configurações"

Mudança de modo

Ordem parâmetro de memória

BL BL BL

BLBL BL BL

Modo 
  TG

Modo 
  HDL

Modo 
  Gli
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BL BL BL
BL BL BL

CT TG HDL LDL
LDL/
HDL

não
-HDL

CT

Anterior Próximo

não
-HDL GLI

(     ) (     )

Modo Lipídio/Glicose
Pressione o botão seta direita ou botão seta esquerda para alternar entre as áreas de 
memória do modo Lipídio/Glicose.
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3. Exibindo Médias de Glicose
O analisador calcula as médias de 7, 15 e 30 dias dos resultados dos testes de glicose 
armazenados na memória. 
Resultados "HI"/"Lo" (resultados fora do intervalo de leitura) e resultados de controle 
não são incluídos nas médias.

Pesquisando médias de Glicose
1. Pressione o botão seta esquerda ou direita para entrar em todo o modo de memória.

2. Pressione o botão "Configurações" para entrar no modo Glicose.

3. Pressione o botão seta direita para rever três tipos de médias de 7, 15 e 30 dias dos 
resultados do teste de glicose armazenados na memória em sequência. É possível 
rever o número de resultados de glicose em cada média na parte inferior direita da 
tela. Pressionar o botão seta esquerda mais de uma
vez depois de exibir a média de 30 dias, o 
resultado médio de 7 dias aparece.

Se a memória estiver vazia, três traços (- - -) serão exibidos no visor.

BL
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BL

4. Se não houver nenhuma média armazenada de 7, 15 e 30 dias de resultados 
de teste, a exibição a seguir aparecerá no visor.

Não é possível pesquisar os resultados armazenados ou a média dos 
resultados no analisador se uma Glicose STRIP ECO Teste estiver 
inserida no analisador. Depois de remover a tira do analisador, é 
possível pesquisar os resultados e a média dos resultados 
armazenados na memória pressionando a tecla botão direita ou seta 
esquerda.
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4. Deletar dados memória
Deletar dados individuais

1. Ligue o analisador e pressione o botão seta direita ou seta esquerda no símbolo 
piscando da strip de glicose ou lipídio para entrar no modo de memória.

2. Pressione o botão de seta direita e esquerda juntos por 3 segundos na tela do 
resultado armazenado desejado.

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

     Deletar todos os dados
1. Ligue o analisador e pressione o botão seta direita ou seta esquerda no símbolo 

piscando da strip de glicose ou lipídio para entrar no modo de memória.

2. Pressione o botão de seta direita e esquerda juntos por 3 segundos

3. Então, a mensagem 'All' e 'dEL' aparecerão na tela, pressione o botão "Configurações" 
por 3 segundos.

BL BL BL

(        )
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Selecionar 'P-1' no modo de configuração, o analisador imprime apenas 
uma cópia no modo de impressão. Selecionar 'P-2', o analisador imprime 2 
cópias.

1 cópia 2 cópias

É possível imprimir a de forma manual e automática usando um cabo 
USB universal ou via Bluetooth.

Capítulo 4.
Impressora
Como imprimir
Impressão Automática
Se definido a função "Impressão automática" como "ON" no modo de 
"Configuração", o analisador não exibirá o símbolo "Imprimindo".

BL BL BL

BL BL

Impressão Manual
Pressionar o botão "Configurações" em qualquer modo de memória, a impressora 
imprimirá esse resultado e exibirá o símbolo "Imprimindo".
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Capítulo 5. 
Transferência de Dados

Os resultados podem ser baixados da memória através de um cabo USB universal ou 
por Bluetooth. Para obter mais informações sobre o download de resultados, ligue para 
o suporte local.

É possível baixar o Software LMS em www.sdbiosensor.com

Capítulo 6. 
Comunicação Bluetooth

Apenas o modelo 02LA20G transfere os dados de um analisador 
através de Bluetooth. O número do modelo é indicado na etiqueta do 
analisador.

1. Transferência de Dados
Os dados medidos podem ser transferidos para o PC através do Bluetooth.

É necessário realizar a etapa de emparelhamento com o PC. O software 
LMS deve ser instalado no PC. Para iniciar o passo de emparelhamento, 
siga os procedimentos no item Emparelhamento.

Emparelhamento
É necessário realizar a etapa de emparelhamento com o PC. O software LMS deve 
ser instalado no PC. Para iniciar o passo de emparelhamento, siga os 
procedimentos abaixo:
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1) No estado de espera, pressione o botão ON/OFF por 2 segundos. Em 
seguida, o ícone "bt" aparecerá no lado esquerdo da tela com o ícone de 
"Configuração", o que significa que o pareamento está pronto.

BL BL

2) Abra o Software LMS instalado no PC. Clique no menu "Configuração" no lado 
esquerdo e, em seguida, verifique o equipamento Bluetooth na caixa de 
seleção.

3) Clique no botão "Emparelhamento" na tela para procurar o dispositivo para o 
pareamento. Começará a procurar o analisador ECO LipidoCare mais próximo.
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4) Depois de terminar a busca, o analisador disponível será listado na tela. 
Selecione o analisador disponível clicando no endereço do analisador.

5) Quando o emparelhamento estiver concluído, a mensagem "Emparelhamento 
concluído" será exibida na tela. Ao mesmo tempo, o analisador exibirá a 
mensagem "OK" na tela. Se as duas mensagens aparecerem no PC e no 
analisador, o emparelhamento foi feito com sucesso.

BL BL

6) Após a conclusão dos processos de pareamento, o analisador está pronto para 
testes.
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2. Informações Técnicas
Por este meio, a ECO Diagnóstica declara que o analisador ECO 
LipidoCare está em conformidade com os requisitos essenciais e outras 
provisões relevantes da Diretiva 1999/5 / EC. Você pode visualizar a 
Declaração de Conformidade (DoC) do produto, conforme a Diretriz 
1995/5 / EC (R & TTE) em www.sdbiosensor.com.

Alterações ou modificações feitas neste equipamento não 
expressamente aprovadas pela ECO Diagnóstica podem anular a 
autoridade do usuário de operar o equipamento.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites 
para um dispositivo digital Classe B, de acordo com ETSI EN 301 489-1 e 
17. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável 
contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este 
equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se 
não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar 
interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há 
garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação 
específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à 
recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e 
desligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a 
interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

• Reoriente ou reposicione a antena receptora.

•Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.

• Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente.

•Daquele para o qual o receptor está conectado.

• Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.
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Capítulo 7.  
Leitura do Controle
1. Teste com Solução Controle
É importante realizar testes com a Solução Controle com mais de um nível para 
assegurar que o analisador esteja funcionando corretamente. A Solução Controle é 
usada para verificar se o analisador e as tiras de teste estão trabalhando juntos como 
um sistema e se você está executando o teste corretamente. É muito importante fazer 
essa verificação simples e rotineiramente para garantir um resultado preciso.

Quando utilizar a Solução Controle
• Antes de usar o analisador pela primeira vez.

• Quando abrir uma nova embalagem de tiras.

• Sempre que o resultado não estiver de acordo com o valor esperado.

• Quando substituir as baterias ou limpar o analisador.

• Use apenas a Solução Controle especificada do analisador.

• Verifique a data de validade no recipiente da solução controle. 
Não use a solução controle após o vencimento ou mais de três 
meses após a data de abertura. 

• Não engolir a solução controle; não é para consumo humano.

• Não aplique solução controle na pele ou olhos, pode causar irritação.
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2. Solução Controle para teste PL

O que é necessário
• Analisador ECO LipidoCare

• PL STRIP ECO Teste

• Solução de Controle de Lipídios SDB - Nível 1, Nível 2

Realizando teste com Solução Controle para PL
1. Prepare a PL STRIP ECO Teste para a medição necessária.

2. Certifique-se de que o chip combina com a tira teste que está inserido.

3. Insira uma tira teste no analisador.

4. Ao aparecer na tela "OPE", abra a tampa do compartimento de medição.

5. A tampa é deixada aberta. Pressione o botão da seta esquerda por 3 segundos 
para verificar o sistema de teste usando a solução controle. Se não quiser uma 
verificação de solução controle, pressione o botão da seta direita uma vez.

6. Misture suavemente a solução controle e aplique o volume exato usando 
micropipeta ou tubo capilar.

7. Após 3 minutos, o resultado do teste aparece na tela.

SE SE
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8. Compare o resultado com o intervalo impresso na solução controle. Se os 
resultados não estiverem dentro da faixa de controle, o analisador e a tira teste 
podem não estar funcionando corretamente. Repita o teste de controle. 
Se o resultado da solução controle ainda não for aceitável, ligue para o suporte 
local.

9. Remova a fita teste usada do analisador e descarte-a.

- Esta solução é feita por materiais de origem humana e animal. Trate 
como potencialmente infectante.

O material de origem humana usado para produzir este produto foi testado 
usando métodos aceitos pela FDA e não reagentes para o antígeno de 
superfície da hepatite B (HBsAg), e para anticorpos para hepatite C (HCV) e 
vírus da imunodeficiência humana (HIV-1 e HIV- 2). Como nenhum teste 
pode oferecer uma garantia completa de que agentes infecciosos não 
estão presentes, este produto deve ser considerado potencialmente 
infeccioso e manuseado com as mesmas precauções usadas com amostras 
de pacientes.

- Guarde na posição vertical e refrigerado a 2-8˚C. Armazenada sob essa 
condição, pode-se esperar que a solução de controle forneça resultados 
estáveis até o prazo de validade impresso no rótulo. Minimize a exposição 
a luz forte.
- Não use os seguintes produtos:
Se estiverem turvos ou tiverem odor
Se eles foram enviados ou armazenados indevidamente
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3. Solução Controle para teste Glicose
Realizando teste de solução controle para Glicose
1. Remova uma nova Glicose STRIP ECO Teste da embalagem. Certifique-se de 

tampar firmemente a tampa da embalagem após remover a tira.

2. Insira a tira (com o símbolo de seta impresso na janela amarela voltado para cima) 
na área de inserção da tira teste-glicose. O analisador ligará automaticamente.

3. Pressione o botão seta direita ou esquerda por 3 segundos para verificar o sistema
usando a solução controle. Se não quiser verificar a solução controle, pressione o 
botão seta direita ou esquerda uma vez.

BL

4. Agite o recipiente de solução controle e aperte cuidadosamente o recipiente para 
formar uma pequena gota. Leve a gota até a borda da tira teste. Quando a solução
controle de glicose é aplicada na tira teste, o analisador faz uma contagem regressiva de 
5 a 1 (segundos) na tela.

5. O resultado da solução controle aparece na tela em apenas 5 segundos.

BL
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6. Compare o resultado com o intervalo impresso na solução controle. Se os 
resultados não estiverem dentro da faixa de controle, o analisador e a tira teste 
podem não estar funcionando corretamente. Repita o teste de controle. Se 
o resultado da solução controle ainda não for aceitável, ligue para o suporte 
local.

7. Remova a fita teste usada do analisador e descarte-a.

• O intervalo impresso na  embalagem da solução controle é apenas 
para solução de controle. Não é um intervalo recomendado para o
nível de glicose no sangue.

• Armazene a Solução de Controle firmemente fechada a
temperaturas entre 8-30°C. Não refrigerar.

• A Solução Controle, deve ser testada à temperatura ambiente de 
18 à 30 °C.

• Se o teste de solução controle ainda não for aceitável, ligue
para o suporte ao cliente local.
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4. Resolução de Problemas Solução Controle
Erro Ação

O teste foi realizado no modo de 
solução de controle? O "desenho 
do frasco da solução controle" 
apareceu na tela com o resultado?

Caso contrário, insira uma tira teste, 
pressione o botão seta direita ou esquerda 
por 3 segundos para exibir um ícone do 
desenho do frasco da solução controle.

As Glicose STRIP ECO Teste e/ou 
solução controle  expiraram?

Certifique-se de que a tira teste  e a solução controle 
não passaram da data de validade. Esta data é 
mostrada no frasco da embalagem. Certifique-se de 
que os recipientes não estão abertos maior que o 
período específico (Glicose STRIP ECO Teste: 6 meses, 
Solução de Controle: 3 meses)

A solução controle estava em 
temperatura ambiente (18-30°C) 
quando usadas?

Se não estiver, aqueça/resfrie até a temperatura 
ambiente (18-30°C) e teste novamente.

A PL STRIP e Glicose STRIP foram 
inseridas firmemente no analisador?

Certifique-se de que a tira teste  foi inserida 
firmemente na área de inserção de tira.

O procedimento foi seguido 
corretamente?

Leia as instruções de uso e teste novamente.

Um teste foi armazenado 
corretamente?

Caso contrário, faça um novo teste com uma nova tira 
teste.

O analisador está danificado? 
Analisador  mostra um código de 
erro?

Se sim, ligue para o suporte ao cliente local.

A solução de controle está fora do 
intervalo aceitável apropriado?

Repita o teste. Se obtiver os mesmos resultados, não 
use o analisador e a tira teste até resolver o 
problema. Se você ainda tiver problemas, ligue para  
o suporte local.
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Capítulo 8. 
Teste STRIP Calibradora
O teste strip de calibração é usado para verificar se o Analisador está funcionando bem.

Quando usar a STRIP Calibradora ?
• Para verificar a função do analisador. 

• Antes de usar o analisador pela primeira vez.

• Sempre que so resultado não estiver de acordo com o valor esperado.

• Repetiu o teste e o resultado da glicemia ainda é menor ou maior que o esperado.

1. Como usar a STRIP Calibradora de PL?
1. Pressione o botão com seta direita e esquerda na tela o símbolo da PL STRIP piscará 

por 3 segundos, em seguida, "CHE" aparecerá na tela.

2. Insira uma STRIP Calibradora no modo 'CHE'.

3. O resultado aparece na tela em apenas 10 segundos. Se não houver qualquer 
problema para o analisador, a mensagem "OK" será exibida na tela. Caso contrário, a 
mensagem de erro "EEE" aparecerá na tela.

O teste com a STRIP Calibradora não substitui o teste da solução de 
controle.
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2. Como usar a STRIP Calibradora de Glicose

1. Insira uma STRIP Calibradora (com a face voltada para cima) na área de inserção 
da tira teste. O analisador liga automaticamente.

2. O resultado da calibração aparece na tela em apenas 5 segundos. Se não houver 
qualquer problema para o analisador, a mensagem "OK" será exibida na tela. Caso 
contrário, há um problema com o analisador, a mensagem de erro "EEE" 
aparecerá na tela.

BL
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Capítulo 9. 
Manutenção e Resolução de Problemas

1. Limpando o Analisador
Cuidar do analisador ECO LipidoCare 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 ficar sujo. Sempre desligue o analisador antes de limpá-lo.

• 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.
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Limpeza de outros componentes do Analisador
• Certifique-se de que o analisador está desligado.

• Limpe a parte externa do analisador com um pano de algodão levemente umedecido e 
sem fiapos.

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 cima.

3. Em caso de sujeira significativa, você 
pode enxaguar a proteção do 
compartimento de medição 
(separadamente do analisador) sob 
água corrente quente. Seque bem a 
proteção do compartimento de 
medição com um pano novo.
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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 entre no analisador. Não 
insira objetos no analisador.

2. Deixe o analisador secar completamente.

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

4. Feche a tampa do compartimento de medição. O analisador está agora pronto para 
operação novamente.
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2. Manutenção, Leitura e Transporte
Analisador
1. Mantenha o analisador e acessórios livres de poeira.

2. Proteja o analisador da umidade.

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

STRIP
1. As STRIP devem ser armazenadas em 2-32°C. A PL STRIP ECO Teste pode ser armazenada 

na geladeira a uma temperatura de 2-8°C, mas deve ser levada à temperatura ambiente 
durante 30 minutos antes de ser utilizada.

2. Mantenha longe do calor e luz solar direta.

3. Mantenha o chip no analisador ou armazenado na embalagem da tira teste.

4. Mantenha o recipiente da tira teste de glicose fechado com firmeza.

5. Use a tira teste imediatamente após a abertura da embalagem.

6. Mantenha a STRIP Calibradora de PL longe da luz solar direta. Pode ocorrer descoloração 
se estiver exposta à luz do sol.

Solução Controle
1. Não use a Solução Controle que tenha passado a data de validade.

2. Mantenha em ambientes de 18 a 30 °C (não refrigerar ou congelar) a Solução Controle 
de Glicose.

3. Para a solução Controle de PL, armazene na posição vertical e refrigerada a 2-8°C. 
Armazenada sob essa condição, pode-se esperar que a forneça resultados estáveis até a 
data de validade impressa no rótulo.

4. A Solução Controle de Glicose pode ser usada por 3 meses após a abertura do 
recipiente.

5. Limpe a ponta do recipiente e feche bem o recipiente após cada utilização.

6. Guarde na posição vertical e refrigerado a 2-8°C. Armazenada sob essa condição, pode-
se esperar que a Solução de Controle de PL forneça resultados estáveis até a data de 
expiração impressa no rótulo.
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Capítulo 10. 
Mensagens de Erro e Resolução de Problemas

1. Mensagens de Aviso

Indicação Mensagem de Aviso

BL

Aviso: Mensagem de aviso de 
hipoglicemia
Quando o resultado da glicose for menor 
que 60, 70 ou 80mg/dL.

Indicação Mensagem de Aviso

BL

Aviso: O resultado do teste é maior que o 
intervalo de medição.

*Esta indicação é para Glicose.

Indicação Mensagem de Aviso

BL

Aviso: O resultado do teste é menor que 
o intervalo de medição.

*Esta indicação é para Glicose.
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Indicação Mensagem de Aviso

BL

Aviso: Bateria fraca
Neste momento, a bateria está ficando 
baixa, mas você ainda pode realizar 
cerca de 50 testes.

Indicação Mensagem de Aviso

BL

Aviso: Trocar bateria
A bateria está fraca.
Pressionar o botão On/Off após a 
descarregar a bateria, o ícone piscará e 
depois de 10 segundos o analisador será 
desligado automaticamente.

2. Mensagem de Erro

Indicação Mensagem de Erro

PL STRIP

Glicose STRIP

Erro: Erro do dispositivo
O dispositivo teste está danificado 
ou foi inserido incorretamente.

Solução:
Descarte esse dispositivo danificado e 
faça novo teste com novo dispositivo.
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Indicação Mensagem de Erro

PL STRIP

Glicose STRIP

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

Solução:
Descartar o dispositivo teste e fazer o teste 
novamente com novo dispositivo e com 
volume de amostra suficiente, garantindo 
que a amostra seja adicionada na borda 
superior do dispositivo. 

Indicação Mensagem de Erro

Erro: Dispositivo teste expirou
Válido somente para PL STRIP ECO Teste. 
Solução:
Descarte o dispositivo teste e faça 
novo teste com novo dispositivo 
dentro da data de validade.

Indicação Mensagem de 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: Desloque-se para uma área a 18-32 ° C 
para lípidos ou 10-45 °C para glicose, aguarde 30 
minutos e realize um teste. Não aqueça ou resfrie 
artificialmente o analisador.
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Indicação Mensagem de Erro

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

Solução:
Conecte novamente o aparelho e o 
dispositivo externo. Ligue e desligue o 
aparelho. Se o erro persistir, entre em 
contato com a assistência técnica local.

Indicação Mensagem de Erro

Erro: Incompatibilidade de código
O dispositivo teste e o chip inseridos não 
correspondem.

Solução: Altere a tira teste ou o 
codechip apropriado.

Indicação Mensagem de Erro

Erro: Tampa aberta
A tampa do compartimento de medição 
do aparelho está aberta. 
Solução:
Feche a tampa e não toque ou abra 
durante a medição
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Indicação Mensagem de Erro

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

Solução:
Inserir o chip. Se o erro persistir, entre em 
contato com a assistência técnica local.

Indicação Mensagem de Erro

Erro: Sem Amostra
 Câmara de medição fechada sem 
amostra. 

Solução: Realize um novo teste com um 
novo dispositivo e amostra.

Indicação Mensagem de Erro

Erro: Erro Interno do Aparelho 
Ocorreu um erro interno no aparelho

Solução: Ligar e desligar o aparelho. Se o 
erro persistir, entre em contato com a 
assistência técnica local.
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Capítulo 11. 
Advertências, Precauções e Limitações
- Descarte a STRIP após o uso. As tiras testes devem ser lidas somente uma vez. Nunca 
insira ou leia uma STRIP usada. 
- Não ingerir.
- Descarte a STRIP usada de acordo com a diretriz local.
- Armazene e transporte o analisador a -20 - 50°C e 10% - 93% Umidade Realtiva.

1.PL STRIP ECO Teste
1. Certifique-se de que o número do chip é compatível com o número do código da 

PL STRIP ECO. Nunca use um chip de um lote diferente.

2. STRIPS desatualizadas ou vencidas não podem ser usadas no analisador. 
Verifique a data de validade.

3. Adicione todo o sangue à PL STRIP ECO Teste de uma só vez. Se não obtiver todo 
o sangue na tira, não adicione sangue na mesma tira. Teste novamente com uma 
nova STRIP e amostra de sangue fresco.

2.Glicose STRIP ECO Teste
1. Use apenas sangue capilar fresco. Não use soro ou plasma ou sangue total venoso.

2. O analisador ECO LipidoCare não foi concebido para ser um substituto do 
equipamento de laboratório e não deve ser usado para o diagnóstico.

3. Níveis de hematócrito inferiores a 20% podem causar leituras falsamente altas. 
Níveis de hematócrito maiores que 60% podem causar leituras falsamente baixas.

4. Não se destina a diagnóstico ou para uso em recém-nascidos.
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6. Desidratação severa (perda excessiva de água) pode causar falsos resultados 
baixos. 

7. Resultados imprecisos podem ocorrer em indivíduos gravemente hipotensos ou 
em choque. Resultados imprecisos e baixos podem ocorrer em indivíduos com 
estado Hiperglicêmico - Hiperosmolar com ou sem cetose. Pacientes gravemente 
doentes não devem ser testados com o analisador.
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Capítulo 12. 
Informações Técnicas
1. Especificações do Analisador

Bateria 4 pilhas alcalinas manganês AAA 1,5V

Vida útil da bateria Aproximadamente 1.000 testes

Display LCD 
Controles 4 botões (Configurações, ON/OFF, Setas Esquerda ou Direita)

Memória 500 resultados

Desligamento
Automático

• 1 minuto após ação do usuário sem inserir o dispositivo 
teste no aparelho

• 5 minutos após última ação do usuário depois de 
inserir o dispositivo teste no aparelho

2. Especificações da PL STRIP ECO Teste

Faixa de Medição
TC: 100 - 450 mg/dL ( 2.59 - 11.64 mmol/L ) 
TG: 45 - 650mg/dL ( 0.51 - 7.34 mmol/L ) 
HDL: 25 - 95 mg/dL ( 0.65 - 2.46 mmol/L )

Amostra
Sangue total capilar fresco ou sangue total venoso, soro ou 
plasma

Volume Amostra 35µl

Tempo do teste 3 minutos

Temp. Armazenamento 2 - 32°C (36 - 90°F)

Hematócrito
CT e TG: 30 - 50%
HDL 30-52%

Temp. Teste 18 - 32°C (64 - 90°F)
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3. Glicose STRIP ECO Teste
Faixa de Medição 10 - 600 mg/dL (0.6 - 33.3 mmol/L)

Amostra Sangue total capilar fresco

Volume Amostra 0.9 µl

Tempo do teste 5 segundos

Temp. Armazenamento 2 - 32°C (36 - 90°F)

Hematócrito 20 - 60%

Temp. Teste 10 a 45 °C (50 a 113°F)

Altitude Até 3.776 m (12.388 pés)

Calibração Equivalente a plasma

4. Compatibilidade Eletromagnética
O analisador ECO LipidoCare 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 1: Informações para profissionais de Saúde
Proteção contra agentes infecciosos 
O profissional que utiliza o analisador ECO LipidoCare 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

• Aplique amostra fora do analisador. Ao medir amostra de glicose em várias pessoas, limpe e desinfete o 
analisador antes de cada medição, pois o sangue não pode ser aplicado usando pipetas capilares.

• Elimine as pipetas capilares usadas e as tiras de teste numa lixeira de resíduos clínicos.

• Siga todas as outras diretrizes e regulamentos locais aplicáveis sobre saúde e segurança.
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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.










