
As medições lipídicas são utilizadas para o diagnóstico e tratamento do metabolismo 
das lipoproteínas, dos distúrbios lipídicos, da aterosclerose e doenças renais e 
hepáticas. A determinação do colesterol fornece informações iniciais sobre o estado do 
metabolismo lipídico do paciente e serve de base para outros diagnósticos, tratamen-
tos, decisões ou monitoramento do paciente.

Sumário e Explicação do Teste

O kit PL STRIP ECO Teste utiliza a metodologia enzimática e a tecnologia de fase sólida 
para medir o colesterol total, HDL e triglicerídeos. As amostras utilizadas podem ser de 
sangue total capilar e venoso, soro ou plasma. Quando a amostra é aplicada na tira 
teste, a amostra reage para produzir uma cor que é lida usando fotometria de 
re�etância pelo analisador ECO LipidoCare. O nível da cor produzida é proporcional à 
concentração. As reações enzimáticas que ocorrem estão listadas abaixo:

Princípio do Teste

PL STRIP ECO Teste - CO.0001TI

O kit PL STRIP ECO Teste é um teste para a medição quantitativa do colesterol total, 
lipoproteína de alta densidade (HDL) e triglicerídeos em amostras de sangue total, soro 
e plasma. Os valores estimados para a lipoproteína de baixa densidade (LDL), a relação 
LDL / HDL e o colesterol não-HDL são calculados com a tira PL STRIP ECO Teste e o 
analisador LipidoCare. O kit PL STRIP ECO Teste é para uso diagnóstico in vitro. 

1. PL STRIP ECO Teste.
2. Instrução de uso.
3. Código Chip.
4. Pipetas plásticas (35uL).

Materiais que poderão ser requeridos e não são fornecidos 
1. Analisador ECO LipidoCare.
2. Álcool, algodão e luvas.
3. Lanceta, agulha ou tubo para coleta. 
4. Pipetas e ponteiras.
5. Solução Controle.
6. Descarpack.

Reagentes e Materiais Necessários

Sangue total 
Sangue total capilar 
• O sangue total capilar deve ser colhido assepticamente na ponta do dedo.
• Limpe a área com um algodão e álcool 70%.
• Aperte a ponta do dedo e perfure com uma lanceta estéril. Evitar os excessivos apertos 
no dedo, isso pode levar a resultados imprecisos. 
• Colete o volume (35uL) de sangue total capilar com a pipeta plástica. 
• Coloque o sangue na tira teste imediatamente após a coleta.

Sangue total venoso
• Colete o sangue total venoso em um tubo comercialmente disponível contendo 
heparina ou EDTA por punção venosa.
O sangue total venoso tratado com anticoagulante pode ser testado dentro de 6 horas 
após a coleta.
As amostras devem estar à temperatura ambiente para testes.
• Amostra deve ser usada dentro de 6 horas após coleta.
• Misturar as amostras suavemente 7-8 vezes antes de utilizar.
•  Misturar as amostras invertendo o tubo suavemente 7-8 vezes antes de testar.

Soro:
1. Coletar o sangue total em um tubo comum comercialmente disponível, NÃO 
contendo anticoagulantes como heparina, EDTA ou citrato de sódio, por punção 
venosa e deixar repousar durante 30 minutos para a coagulação do sangue. 
Centrifugar o sangue para obter a amostra de soro do sobrenadante.
2. As amostras devem ser levadas à temperatura ambiente antes da utilização.

Plasma
1. Coletar o sangue venoso total no tubo contendo anticoagulante comercial-
mente disponível, tal como heparina ou EDTA por punção venosa e centrifugar o 
sangue para se obter a amostra de plasma do sobrenadante.
2. As amostras devem ser levadas à temperatura ambiente antes da utilização.

Coleta e Manuseio das Amostras

Instruções de Armazenamento e Estabilidade

1. A tira teste deve ser usada apenas com o analisador ECO LipidoCare.
2. Não use a tira teste após a data de validade indicada na embalagem.
3. Certi�que-se de que o número do código chip e o mesmo número impresso no sachê 
de alumínio. 
4. Os testes devem ser realizados na faixa de temperatura de 18º - 30ºC.
5. Não reutilize os testes.
6. Inserir a PL STRIP ECO Teste na área de inserção da tira e inserir o chip na área de 
inserção do chip.
7. Inserir a PL STRIP ECO Teste na área de inserção da tira no analisador com o orifício 
de aplicação da amostra voltada para cima e em direção ao analisador.
8. Insira o chip na área de inserção do chip no analisador com o número do código 
voltado para cima e em direção ao analisador.
9. O volume de amostra utilizado é 35uL. Utilize sempre o volume correto. 
10. Inserir a tira teste no analisador com cuidado.
11. Não aplique a amostra em outro local, exceto na câmara de aplicação da tira teste. 
12. Não ingerir qualquer produto.
13. Descarte cuidadosamente a tira de teste de acordo com as diretrizes nacionais.
14. Não fume, beba ou coma em áreas onde as amostras ou reagentes do kit estejam 
sendo manuseadas.
15. 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.
16. Observe as precauções estabelecidas contra os riscos microbiológicos ao longo dos 
procedimentos do teste.

Atenções e Precauções

Código Chip
Sempre que uma nova caixa da PL STRIP ECO Teste for aberta, o analisador deve ser 
recodi�cado. 
Veri�car número do código chip e o número exibido pelo analisador. Se não correspon-
derem, o analisador não poderá realizar a medição com precisão.

1º Passo: Certi�que-se de que o analisador esteja desligado. Remova o chip antigo se 
um estiver instalado.
2º Passo: Insira um novo chip até que ele se encaixe no analisador.

Procedimento

Colesterol esterase

Colesterol + O2
Colesterol oxidase

Colesterol - 3 - ona + H202 

2 H202 + 4-AAP + Toluidina
Peroxidase Quinoneimina + 4 H2O

Colesterol + Ácido GraxoÉster de Colesterol 

Colesterol Total (TC)

VLDL, LDLAmostra colesterol  total

Colesterol HDL

Colesterol esterase

Colesterol + O2
Colesterol oxidase

Colesterol - 3 - ona + H202 

2 H202 + 4-AAP + Toluidina
Peroxidase Quinoneimina + 4 H2O

Colesterol + Ácido GraxoÉster de Colesterol
VLDL, LDL, HDL

Glicerol + Ácido GraxoTriglicerídeos

Triglicerídeos (TG)

GK

Glicerol - 1 - Fosfato +  O2
GPO (Oxidase)

3 - Dihidroxiacetona-PO4 + H2O2

2 H202 + 4-AAP + Toluidina
Peroxidase

Quinoneimina + HCL + 2 H2O

Glicerol - 1 - Fosfato + ADPGlicerol + ATP

Lipoproteína Lipase (LPL)

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 selada 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.

17.  Umidade e temperatura podem afetar os resultados de maneira adversa.
18. ATENÇÃO: Todas as amostras humanas devem ser consideradas potencialmente 
infectantes. Recomenda-se que os reagentes e as amostras do paciente sejam tratados 
de acordo com as normas ou outras diretrizes de segurança de risco biológico ou 
regulamentos locais apropriados.
19. Utilizar a tira teste imediatamente após retirar da embalagem de alumínio.
20. O chip deve permanecer no analisador ou na embalagem de alumínio original.



- Colesterol Total: 100 - 450 mg/dL (2.59~11.64 mmol/L) 
- Colesterol HDL: 25 - 95 mg/dL (0.65~2.46 mmol/L)
- Triglicedídeos: 45 - 650 mg/dL (0.51~7.34 mmol/L)

Se “HI” for exibido no dispositivo, o resultado está acima da faixa de medição do 
aparelho.
Se “Lo” for exibido no dispositivo, o resultado está inferior a faixa de medição do 
aparelho.

Se obtiver um resultado de 'Lo' / 'HI' ou um resultado inesperado para qualquer teste, 
teste novamente com uma nova tira.

Unidade: 
Para converter a unidade (mg/dL para mmol/L ou mmol/L para mg/dL), o resultado é 
calculado por uma constante apropriada.

Classi�caçãomg/dL mmol/L

Triglicerídeos

< 150 < 1.69 Normal

150 - 199 1.69 – 2.25 Limítrofe

200 - 499 2.26 – 5.64 Elevado

≥ 500 ≥ 5.65 Muito elevado

LDL

< 100 < 2.59 Ótimo

100 - 129 2.59 – 3.34 Próximo ótimo

130 - 159 3.36 – 4.11 Limítrofe

160 - 189 4.14 – 4.89 Elevado

≥ 190 ≥ 4.91 Muito elevado

< 200 < 5.18

200 - 239 5.18 - 6.19

≥ 240 ≥ 6.22 Elevado

Limítrofe elevado

Desejável

< 40 Baixo

Elevado

3º Passo: Ligue o analisador. Um número de código de 3 dígitos aparece (CODE). Este 
número deve coincidir com o número impresso no chip e no sachê de alumínio da tira 
teste.

2º Passo: Abrir a câmara de medição. Ao visualizar o desenho intermitente de uma gota de 
sangue na tela do aparelho, adicionar a amostra no orifício da tira teste. 

4º Passo: Fechar a câmara de medição.
5º Passo: Aguardar 3 minutos. O resultado aparecerá na tela do analisador.
6º Passo: Remover e descartar a tira teste utilizada. Não reutilizar a tira teste.

ATENÇÃO: A gota de sangue deve preencher todo o orifício de aplicação da tira teste. 

Leitura da PL STRIP ECO Teste
- Para os melhores resultados, o paciente deve estar em jejum por 6 horas antes 
que a amostra seja coletada.

1º Passo: Segure a tira teste com as linhas horizontais voltadas para cima. Inserir a 
tira teste na abertura da tira no aparelho até o encaixe. Quando a tira teste atingir a 
posição correta, o analisador emitirá um sinal sonoro.

Volume de 
amostra su�ciente.

Volume de 
amostra não su�ciente.

O kit  PL STRIP ECO Teste pode medir resultados numéricos nas seguintes faixas:

Interpretação do Resultado

mg/dL para mmol/L
DIVIDIR o resultado por

Colesterol Total 38.664

mmol/L para mg/dL
MULTIPLICAR o resultado por

38.664

38.664

38.664

88.54 88.54

Colesterol HDL

Triglicerídeos

Valores Experados: 
O Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue emitiu o Terceiro Relatório dos 
Especialistas do Programa Nacional de Educação sobre Colesterol (NCEP) sobre 
Detecção, Avaliação e Tratamento do Colesterol Elevado no Sangue em Adultos (Adult 
Treatment Panel III) em maio de 2001. O relatório ATP III apresentou as diretrizes 
clínicas atualizadas do NCEP para o teste e o controle do colesterol e descreveu as 
seguintes classi�cações para colesterol e triglicérides:

Colesterol Total

HDL
≥ 60

< 1.03

≥ 1.55

O ATP III identi�cou níveis de HDL abaixo de 40mg/dL (1.03mmol/L) associados ao 
aumento do risco de Doença Arterial Coronariana (DAC) em homens e mulheres. Nível 
elevado de HDL maior ou igual a 60mg/dL (1.55 mmol/L) é protetora e diminui o risco 
de doença coronariana.

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

LDL
O LDL calculado é uma estimativa do LDL e é válido apenas se o nível de Triglicerídeos 
for 400 mg/dL (4.52 mmol/L) ou menor. Caso contrário, o analisador exibe "N/A" para 
LDL e LDL / HDL. O LDL pode ser calculado usando a equação abaixo:
LDL (calculado) = Coleterol Total - HDL - (Triglicerídeos/5) mg/dL
LDL (calculado) = Coleterol Total - HDL - (Triglicerídeos/2.17) mmol/L

Os testes de controle de qualidade são usados para garantir que o sistema total 
(analisador, tiras e chip) esteja funcionando corretamente. Os usuários devem executar 

Controle de Qualidade
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1. Anticoagulantes como EDTA e heparina em tubos de coleta de sangue venoso 
não tiveram efeito sobre os resultados da tira de teste.
2. Concentração de hematócritos de 30 a 52% não afetam os resultados para tira 
de Per�l lipídico .
3. O desempenho do sistema analisador ECO LipidoCare e a tira PL STRIP ECO 
Teste não foi testado em amostras de recém-nascidos.
4. Cosméticos como cremes ou loções geralmente contêm glicerol. O uso desses 
produtos pode causar resultados imprecisos.

Limitações do Teste

um teste de solução de controle quando os resultados forem questionáveis ou conforme 
requisitos de controle de qualidade locais. Consulte o Manual do Usuário do ECO Lipido 
Care para obter instruções sobre como utilizar a solução controle.

EXATIDÃO
Os resultados do kit PL STRIP ECO Teste tiveram um menor erro relativo, ou seja, 
tiveram uma maior exatidão, onde a diferença (porcentagem) não teve uma diferença 
signi�cativa de oscilação.

LIMITE DE DETECÇÃO
Limite de Detecção: entre 100 mg/dL a 450 mg/dL para colesterol total; entre 45 mg/dL 
a 650 mg/dL para triglicerídeos; entre 25 mg/dL a 95 mg/dL para HDL.

LINEARIDADE
Uma análise com 13 níveis de concentração entre: 80 mg/dL a 500 mg/dL para 
colesterol total, 36 mg/dL a 711 mg/dL para triglicerídeos e 15 mg/dL a 100 mg/dL para 
HDL, as concentrações foram testadas e apresentaram uma correlação (R) ≥ 0,99. 
Intervalo de Leitura: entre 100 mg/dL a 450 mg/dL para colesterol total, entre 45 mg/dL 
a 650 mg/dL para triglicerídeos, e entre 25 mg/dL a 95 mg/dL para HDL.

PRECISÃO
Repetibilidade: A precisão intraensaio foi determinada analisando-se 20 dosagens em 
20 testes do kit PL STRIP ECO Teste, sendo obtido um CV ≤ 5%.
Reprodutibilidade: A precisão interensaio foi determinada analisando-se 20 em 20 
testes do kit PL STRIP ECO Teste, durante 2 dias consecutivos, sendo obtido um CV ≤ 5%.

Desempenho Clínico

SENSIBILIDADE
Foram utilizadas para colesterol total, triglicerídeos e HDL, 30 amostras para soro, 10 
amostras para plasma e 10 amostras para sangue total com 5 diluições para cada 
matriz de análise – soro, plasma e sangue total. Num total foram realizadas 250 
análises. A sensibilidade, que indica o limite de detecção do método, corresponde ao 
valor de referência de 100 mg/dL a 450 mg/dL para colesterol total, 45 mg/dL a 650 
mg/dL para triglicerídeos e 25 mg/dL a 95 mg/dL para HDL.

Os seguintes materiais com até a concentração indicada não interferem com o 
resultado do teste.
1. Ácido Ascórbico............................... 10 mg/dL
2. Bilirrubina....................................... 20 mg/dL
3. Creatinina....................................... 30 mg/dL
4. Hemoglobina................................... 300 mg/dL
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