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MANUAL DO USUÁRIO

Autoteste para monitoramento
do nível de glicose no sangue





Caro proprietário:

Obrigado por adquirir o ECOCheck Meter. 
Esse manual fornece informações importantes para 
auxiliar no uso correto do sistema. Antes de utilizar esse 
produto, leia cuidadosamente todo o conteúdo a seguir.
O monitoramento regular dos níveis de glicose no 
sangue pode ajudar você e seu médico a controlar 
melhor a diabetes. O ECOCheck Meter é compacto e  
fácil  manusear,  isso  permite  você usar o aparelho 
sem dificuldades  e  monitorar  constantemente os 
níveis de glicose no sangue em qualquer lugar e a 
qualquer hora.
Se existirem outras dúvidas a respeito desse produto, 
contate o serviço de atendimento ao cliente ou seu 
fornecedor local.

Uso pretendido
Este aparelho deve ser usado fora do corpo (diagnóstico 
in vitro) por pessoas com diabetes e por profissionais de 
saúde em ambientes clínicos como um auxílio para 
monitorar a eficácia do tratamento e controle da doença. 
Destina-se a medição quantitativa de glicose (açúcar) em 
amostras de sangue total capilar fresco (do dedo, palma, 
braço ou antebraço).
Não deve ser usado para o diagnóstico ou triagem de 
diabetes.



Versão 001/2021

Princípio do teste

O equipamento mede a quantidade de glicose no sangue 
total. O teste de glicose é baseado na medição da corrente 
elétrica gerada pela reação da glicose com o reagente da 
tira. O equipamento mede a corrente, calcula o nível de 
glicose e exibe o resultado. A força da corrente produzida 
pela reação depende da quantidade de glicose na amostra 
de sangue.



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA LEIA ANTES DO USO

1.  Utilize esse dispositivo SOMENTE para o uso proposto 
neste manual.
2.  NÃO utilize acessórios que não são especificados pelo 
fabricante.
3.  NÃO utilize o dispositivo se apresentar mal funciona-
mento ou estiver danificado.
4.  Esse dispositivo Não serve como cura para qualquer 
sintomas ou doenças. Os dados analisados são apenas para 
referência. Sempre consulte seu médico para interpretação 
dos resultados.
5.  Antes de utilizar esse dispositivo para teste de glicose, 
leia todas as instruções cuidadosamente e faça um treino 
do teste. Realize todas as verificações de controles de 
qualidade como indicado.
6.  Mantenha o aparelho e acessórios para o teste longe do 
alcance de crianças. Itens menores como a tampa das 
baterias, pilhas, tiras teste, lancetas e tampas de tubos 
promovem risco de asfixia.
7.  Utilize esse aparelho em um ambiente seco, principal-
mente se houver materiais sintéticos presentes (roupas, 
carpetes, etc.), que podem causar descargas estáticas, 
causando erro nos resultados.
8.  Não utilize esse aparelho próximo a fortes fontes de 
radiação eletromagnética, já que estas podem interferir 
com a acurácia da operação.



(a) (c) (d) (e) (f)(b)

(k)

(e)

(j)

(h) (i)

(f) (g)
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9.  Manutenção adequada é essencial para durabilidade do 
dispositivo. 
Caso desconfie da precisão da medição, contate o serviço de 
atendimento ao cliente ou seu distribuidor local para obter
ajuda.
MANTENHA ESSE MANUAL EM LOCAL SEGURO
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ANTES DE COMEÇAR
Informações importantes
Desidratação grave e perda excessiva de água podem resultar 
em leituras inferiores aos valores reais. Se acreditar estar 
sofrendo de desidratação grave, procure um profissional de 
saúde imediatamente.
Se os resultados de glicose forem inferiores ou superiores ao 
esperado, não havendo sintomas ou doenças específicas, 
repita o teste. Caso apresente sintomas ou o resultado do 
teste continue apresentando valores superiores ou inferiores 
ao usual, siga as recomendações do tratamento do profissio-
nal de saúde.
Utilize apenas amostras frescas de sangue total. Outras 
amostras levarão a resultados incorretos.
Caso esteja sentindo sintomas inconsistentes com o resultado 
dos testes e tenha seguido todas as instruções deste manual, 
contate um profissional de saúde.
Não é recomendado utilizar esse produto em pessoas com 
hipotensão grave ou pacientes em choque sistêmico. Favor 
consultar o profissional de saúde antes do uso.
A unidade de medida para indicar a concentração de glicose 
no sangue ou plasma pode ser exibida em dimensão de peso 
(mg/dL) ou molaridade (mmol/L). O cálculo aproximado para 
conversão de mg/dL em mmol/L é:

Por exemplo:
1) 120 mg/dL ÷ 18 = 6.6 mmol/L
2) 7.2 mmol/L x 18 = 129 mg/dL, aproximadamente.

mg/dL
mmoL/L

Dividido por 18
Multiplicado por

= mmol/L
1=8mg/dL
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Visão geral do quipamento

 

 

 

 

Ejetor da tira teste
Ejetar a tira utilizada deslizando este botão para cima.  

Porta de conexão  
Baixar os resultados do teste com uma conexão a cabo.

Abertura para tira teste
Inserir a tira teste para ligar o equipamento.  

Display 

Botão M 
Acessar memória  

Botão S (S) 
Inserir e confirmar as configurações.

Compartimento da bateria 

 1 

 2 

 3 

 
4 

 5 

 6 

 7 
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Display  

Aviso Cetose 
Unidade de medida

Resultado teste
IndicadorElevado/ Baixo  
Modo Sol. Controle  

QC - teste solução controle

Memória

Modo Leitura  AC  – antes da refeição
PC  – após refeição  
Gen –  qualquer momento do dia

Data

Hora

Média diária

Alarme

Bateria fraca

Símbolo de Erro 

 1 

 12

 2 
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 4 

Buzzer14

Tira teste

Amostra gota de sangue
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Tira Teste

Poço absorvente     

Janela de confirmação 

Região de manuseio da tira 

Barras de contato

ATENÇÃO
A parte frontal da tira teste deve ficar voltada para cima ao inserir a 
tira teste no equipamento. 
Os resultados do teste podem gerar erro se a barra de contato 
não estiver totalmente inserida na de teste.

NOTA: O  ECOCheck  Meter  deve  ser  utilizado  somente  com  a  tira teste 

ECOCheck  GLICOSE  STRIP.  

CONFIGURAÇÕES 
Antes de utilizar o medidor pela primeira vez, deve-se checar e 
atualizar as configurações:

Modo Configurações (a) 
Inicie com o medidor desligado (sem tira inserida). Pressione S

1. Configurando Data
A sequência das configurações de data é: YEAR → MONTH → DAY.

 1 

 2 

 3 

 4 



Com a configuração piscando em sequência, pressione M para 
selecionar o número correto. Pressione S.
2.  Configurando o formato da hora
Pressione M para selecionar o formato desejado (12h ou 24h). 
Pressione S.
3.  Configurando a hora
Com a configuração HOUR / MINUTE piscando em sequência, 
pressione M, até que a hora / minuto correto apareçam.
Pressione S.
4.  Configurando a unidade de medida do resultado 
Pressione M para escolher entre mg/dL ou mmol/L. 
Pressione S.
5.  Configurando o alerta sonoro
Com exibição do ícone do sinal sorono, pressione M para 
escolher entre “On” e“OFF”. Pressione S.
6.  Deletando a memória
Com “dEL” e "M” piscando no display, pressione M para 
selecionar “NO” e manter os resultados na memória, depois 
pressione S para pular. Para deletar todos os resultados, 
pressione M e selecione “yes” para deletar todos os resultados.
7.  Configurando o alarme de lembrete
O equipamento possui quatro alarmes de lembrete. O equipa-
mento exibirá “ON” ou “OFF” com o desenho do relógio. Caso 
não queira configurar um alarme, pressione M para “OFF”, e 
pressione S para sair dessa função. Ou selecione “ON” e 
pressione S para continuar. Com a hour/minute piscando em 
sequência, pressione M para selecionar a hora/minuto correto. 
Pressione S e vá para a próxima configuração.
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Parabéns! Todas as configurações foram concluídas!

Quando o alarme tocar, pressione M para desligá-lo. Caso contrário, 
emitirá um bipe por 2 minutos e depois desligará.
Esses parâmetros podem ser alterados SOMENTE no modo
"Configurações". Se o equipamento ficar inativo por 3 minutos 
durante o modo "Configurações", desligará automaticamente.

MODOS DE MEDIÇÃO
O equipamento fornece três modos de medição: Geral (Gen), AC, 
PC e QC. Os modos podem ser alternados como descrito a seguir:
1. Iniciar com o medidor desligado. Inserir a tira teste para ligá-lo. 
A tela exibirá piscando o símbolo da gota de sangue e "Gen”.
2. Pressione M para alternar entre os modos Geral, AC e PC.
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TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE
Quando realizar o teste com a solução controle? 
para seguir os regulamentos locais,
se você suspeitar que o equipamento ou as tiras não estão 
funcionando corretamente,
se os resultados do seu teste não forem consistentes com o 
que você sente, ou se vocêacha que os resultados não são 
precisos,
se você deixar o equipamento sofrer queda ou achar que pode 
ter o danificado.

Solução controle e dispositivo de punção não são incluídas no 
kit (por favor, verifique o conteúdo na caixa do produto). Eles 
podem ser adquiridos separadamente.
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Executando um Teste de Solução de Controle
1. Insira a tira de teste para ligar o equipamento.
Insira a tira teste. Aguarde até que o equipamento seja exibir

2. Pressione M para marcar este teste como um teste de 
solução de controle
Com “QC” exibido na tela, o resultado do teste será salvo em 
memória do “QC”. Se você pressionar M novamente, o “QC” irá 
desaparecer e este teste não é mais um teste de solução de 
controle.

4. Leia e compare o resultado
Após a contagem regressiva até 0, o resultado do teste da 
solução controle aparece no visor. Compare este resultado com 
o resultado indicado na instrução de uso do controle de 
qualidade.

AVISO:
Ao fazer o teste da solução controle, você deve marcá-lo como
“QC” para que o resultado NÃO seja salvo com os RESULTADOS
DE TESTE de glicose no sangue na memória do equipamento. 
Não fazer isso irá confundir os resultados do teste de glicose no
sangue com o os resultados do teste da solução controle.

3. Aplicar solução de controle (e)
Verificar na instrução de uso do controle de qualidade o
procedimento correto de utilização do controle.



TESTE COM AMOSTRA DE SANGUE
Atenção:
Para reduzir o risco de infecção:
Nunca compartilhe a lanceta ou dispositivo de punção.
 sempre utilize lancetas novas e estéreis. Lancetas são de uso 
único.
 Evitar cremes para as mãos, óleos, sujeira nas lancetas ou nos 
dispositivos de punção. 

Preparando o dispositivo de punção para o teste
Siga as instruções no dispositivo de punção para coleta de uma 
amostra de sangue.

Preparando o local de punção
A estimulação da perfusão sanguínea esfregando o local da  
punção antes da extração do sangue tem uma influência 
significativa no valor de glicose obtido. O sangue de um 
local que não foi esfregado exibe uma concentração de 
glicose mensuravelmente diferente do sangue do dedo. 
Quando o local da punção foi esfregado antes da extração 
de sangue, a diferença é reduzida significativamente.
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NOTA:
Consulte a instrução de uso da solução controle para 
informações importantes sobre a solução.

Se os resultados não estiverem coerentes, leia a instrução de 
uso novamente e repita teste.
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Siga as sugestões abaixo antes de obter uma gota de sangue:
Lave e seque as mãos antes de começar.
S elecione o local da punção na ponta dos dedos ou em 
outras partes do corpo (consulte a seção "Local alternativo 
para punção" para saber como selecionar os locais 
apropriados).  
Esfregue o local da punção por cerca de 20 segundos
antes de iniciar.
L impe o local com algodão umedecido em álcool 70% e 
deixe secar.
T este de ponta do dedo (f)
P ressione a ponta do dispositivo de punção firmemente 
contra a parte inferior da ponta do dedo. Pressione o botão 
de liberação para picar seu dedo e, em seguida, um clique 
indica que a punção foi concluída.
Sangue de outros locais além da ponta do dedo (g)
Ao utilizar a lanceta para coletar da mão, evite lancetar as 
áreas com veias evidentes devido sangramento excessivo.

NOTA:
Escolha um local diferente a cada vez que você testar. 
Perfurações repetidas no mesmo local podem causar dor e 
calosidades.
Consulte o seu profissional de saúde antes de iniciar o teste 
em um "Local alternativo para punção".



Realizando o teste com amostra de sangue
Para realizar um teste de sangue, serão necessários (b), (c), 
Lanceta e lancetador.
1.  Insira a tira teste para ligar o medidor. Aguarde o equipamento 
exibir  
2.  Selecione o modo apropriado de medição pressionando M
3.  Obtendo amostra de sangue (h)
Use o dispositivo de punção predefinido para perfurar o local 
desejado. O tamanho da gota deve ser pelo menos, o que 
compreende 0,7 microlitro (µL) de volume para teste de glicose 
no sangue. Aperte suavemente a área puncionada para obter 
outra gota de sangue. Tenha cuidado para NÃO manchar a 
amostra de sangue.
4.  Aplicando a amostra na tira teste (i)
Aplique suavemente a gota de sangue no orifício absorvente 
da tira teste em um ângulo inclinado. A janela de confirmação 
deve ser completamente preenchida se forem aplicadas 
amostras de sangue suficientes. NÃO retire o dedo até ouvir 
um som de bipe.
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NOTA:
- Não pressione o local da punção contra a tira teste nem tente 
espremer o sangue.
- Se não aplicar uma amostra de sangue na tira em 3 minutos, 
o equipamento desligará automaticamente. É necessário 
remover e reinserir a tira teste para iniciar um novo teste.
- A janela de confirmação deve ser preenchida com sangue 
antes que o equipamento comece a contagem regressiva. 
NUNCA tente adicionar mais sangue à tira após a gota de sangue 
migrar. Descarte a tira usada e teste novamente com uma nova.
- Se você tiver problemas para preencher a janela de 
confirmação, entre em contato com o serviço de atendimento.

5.  Leitura do resultado
O resultado do teste aparecerá após a contagem regressiva até 0. 
O resultado será armazenado na memória automaticamente.
6.  Ejetar a tira teste usada (j)
Ejete a tira teste pressionando o botão de ejeção na lateral. Use 
um descarte de perfurocortantes para descartar as tiras usadas. 
O medidor se desligará automaticamente.

Atenção:
A lanceta utilizada e a tira teste são de risco biológico. 
Descarte-os cuidadosamente de acordo com as regulamentações 
locais.
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LOCAL ALTERNATIVO PARA PUNÇÃO (LAP)
Você pode testar em vários locais do corpo.
Importante:
- Existem limitações com LAP 
(Teste de local alternativo).
- Consulte o seu profissional de 
saúde antes de realizar a LAP.

Quando usar (LAP)?
Alimentos, medicamentos, doenças, estresse e exercícios 
podem afetar os níveis de glicose no sangue. O sangue capilar 
reflete essas mudanças mais rapidamente do que o sangue 
capilar em outros locais. Portanto, ao testar a glicose no sangue 
durante ou imediatamente após uma refeição, exercício físico 
ou qualquer  outro evento, tire uma amostra de sangue apenas 
do dedo.
Recomendamos relizar LAP SOMENTE nas seguintes 
ocasiões:
- Antes das refeições ou em jejum (mais de 2 horas desde a 
última refeição).
- Duas horas ou mais após tomar insulina.
- D uas horas ou mais após o exercício.
NÃO usar LAP:
- Você acha que sua glicose no sangue está baixa.
- Você não tem conhecimento da hipoglicemia.
- Você está fazendo um teste de hiperglicemia.
- Os resultados do LAP não correspondem ao que você sente.
 - Os resultados rotineiros de glicose no sangue costumam 
variar.

Sugestões de 
áreas nas mãos

Braço
Antebraço



MEMÓRIA
O equipamento armazena os 450 resultados de teste de glicose 
no sangue mais recentes, juntamente com as respectivas datas 
e horas. Para entrar na memória do equipamento, inicie com o 
equipamento desligado.
Revendo os dados
Pressione e solte M.
1.         aparecerá no visor. Pressione M novamente e a primeira 
leitura que você vê é o último resultado junto com a data, a hora 
e o modo de medição.
 2. Pressione M para recuperar os resultados dos testes armaze-
nados no equipamento. Após o último resultado do teste, 
pressione e segure M para desligar.
Revisão dos resultados médios diários de glicose
1. Pressione  e  solte M. Quando      aparecer no visor, mantenha 
pressionado  M  por   3  segundos  até  que DAY AVG apareça 
piscando. Solte M e, em seguida, seu resultado médio de 7 dias 
medido no modo geral aparecerá no visor.
2.  Pressione M para revisar os resultados médios de 14, 21, 28,
60 e 90 dias armazenados em cada modo de medição na ordem 
de Gen, AC e PC.
3.  Saia do modo memória. Continue pressionando o M e o 
equipamento desligará após exibir o último resultado do teste.

-  Sempre que desejar sair da memória, mantenha pressionado M 
por 3 segundos ou deixe sem qualquer ação por 3 minutos. 
O equipamento desligará automaticamente.
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DOWNLOADING RESULTADOS PARA UM COMPUTADOR

Transmissão de dados via cabo

Você pode usar o equipamento com um cabo de interface 
RS232 e o Health Care Software System para visualizar os 
resultados dos testes no computador. Para saber mais sobre o 
Health Care Software System ou para obter um cabo de 
interface RS232 separadamente, entre em contato com o 
atendimento ao cliente local.

1.  Obtendo o cabo necessário e instalando o software
Para baixar o sistema de software de saúde, visite o site da 
www.ecodiagnostica.com.br
2.  Conectando a um computador
Conecte o cabo a uma porta RS232 em seu computador com o 
medidor desligado, conecte a outra extremidade do cabo RS232
à porta de dados do medidor. “PC” aparecerá no visor do 
medidor, indicando que o medidor está no modo de comunicação.
3.  Transmissão de dados
Para transmitir dados, siga as instruções fornecidas com o 
software. Os resultados serão transmitidos com data e hora. 
Remova o cabo e o equipamento desligará automaticamente.

Atenção:
Enquanto o equipamento estiver conectado ao PC, ele não 
poderá realizar um teste.
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MANUTENÇÃO
Bateria
O analisador contem 2 pilhas alcalinas de tamanho AAA de 1,5 V.
Sinal de bateria fraca
O equipamento exibirá uma das mensagens abaixo para alertá-
lo quando a energia do medidor estiver diminuindo.
1.  O símbolo              aparece junto com as mensagens no visor: 
O equipamento está funcionando e o resultado permanece 
preciso, mas é hora de trocar as baterias.
2.  O símbolo             aparece com E-b, Erro e baixo: A potência 
não é suficiente para fazer um teste. Por favor, troque as baterias 
imediatamente.

Trocar a bateria (k)
Para trocar a bateria, o equipamento deve estar desligado.
1.  Pressione a borda da tampa da bateria e levante-a para 
removê- la.
2.  Remova as baterias antigas e substitua por duas baterias 
alcalinas de tamanho AAA de 1,5 V.
3.  Feche a tampa da bateria. Se as pilhas estiverem inseridas 
corretamente, você ouvirá um “bipe” depois.

- Substituir as baterias não afeta os resultados do teste 
armazenados na memória.
- Como com todas as baterias pequenas, devem ser mantidas 
fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão, procure 
assistência médica imediatamente.
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- As baterias podem vazar produtos químicos se não forem 
usadas por um longo período. Remova as baterias se não for 
usar o dispositivo por um longo período (ou seja, 3 meses ou 
mais).
- Elimine as baterias de forma adequada, de acordo com os 
regulamentos ambientais locais.

Cuidados com o Equipamento
Limpeza
1.  Para limpar o exterior do medidor, limpe-o com um pano 
umedecido com água da torneira ou um agente de limpeza 
neutro e seque o dispositivo com um pano macio e seco. 
NÃO enxágue com água.
2.  NÃO use solventes orgânicos para limpar o medidor.
Armazenamento
- Condições de armazenamento: -20°C a 60°C, abaixo de 95% 
de umidade relativa.
- Sempre armazene ou transporte na caixa original.
- Evite quedas e impactos fortes.
- Evite luz solar direta e alta umidade.
Descarte
O equipamento usado deve ser tratado como contaminado, 
pois pode apresentar risco de infecção durante a medição. 
As baterias devem ser removidas e o equipamento deve ser 
descartado de acordo com os regulamentos locais.
O equipamento está fora do escopo da Diretiva Europeia 
2012/19/EU sobre resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrônicos (WEEE).



Cuidado com as Tiras teste
-  Condições de armazenamento: 2°C a 30°C e umidade 
relativa abaixo de 85%. Não congelar.
- Guarde as tiras teste apenas na embalagem original. Não 
transfira para outro recipiente.
- Armazene as embalagens de tiras em local fresco e seco. 
Mantenha afastado da luz solar direta e do calor.
- Depois de remover uma tira da embalagem, feche bem 
guarde imediatamente.
- Toque a tira teste com as mãos limpas e secas.
- Use cada tira teste imediatamente após removê-la da 
embalagem.
- Não use tiras teste após a data de validade. Isso pode causar 
resultados imprecisos.
- Não dobre, corte ou altere uma tira teste de nenhuma forma.
- Mantenha a embalagem da tira teste longe do alcance de 
crianças, pois a tira teste podem representar risco de asfixia. 
Em caso de ingestão, consulte imediatamente um médico 
para obter ajuda.
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso o problema persista após as recomendações a seguir, 
contate o serviço de atendimento local.

Mensagens de Erro

SIGNIFICADO

< 20 mg/dL (1.1 mmol/L)

20 - 69mg/dL (1.1 - 3.8mmol/L)

≥ 240 mg/dL (13.3 mmol/L)

> 600 mg/dL (33.3 mmol/L)

MENSAGEM

AC PC Gen

70 - 129 mg/dL
(3.8 - 7.1 mmol/L

70 - 179mg/dL
(3.8 - 9.9mmol/L)

70 - 119mg/dL
(3.8 - 6.6mmol/L)

AC PC Gen

130 - 239mg/dL
(7.2 - 13.2mmol/L)

180 - 239mg/dL
(10 - 13.2mmol/L)

120 - 239 mg/dL
(6.6 - 13.2mmol/L)
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MENSAGEM SIGNIFICADO O QUE FAZER

E-b
Aparece quando a bateria 
está fraca.

Substitua as pilhas imediatamente.

E-U
Aparece quando uma tira 
já usada é inserida.

Repetir com nova tira.

E-t

Aparece quando a 
temperatura ambiente 
está acima ou abaixo do 
limite de operação.

A faixa de temperatura de operação 
do sistema é de 10 a 40ºC. Repetir o 
teste após o medidor e a tira estarem 
na faixa de temperatura acima.

E-F

Aparece quando a tira 
teste é removida durante 
a contagem regressiva ou 
com volume insuficiente 
de sangue.

Reveja as instruções e repita o teste 
com uma nova tira teste. Se o 
problema persistir contate o serviço 
de atendimento ao cliente.

E-0
E-A
E-E
E-C

Problemas com o 
equipamento.

Repetir o teste com uma nova tira 
teste. Se o medidor ainda não 
funcionar, contate o serviço de 
atendimento ao cliente.

MENSAGEM DE ERRO



SOLUÇÕES DE PROBLEMAS
1.  Se o medidor não exibir a mensagem após inserir a tira: 

POSSÍVEL CAUSA MEDIDA
Pilhas descarregadas Substitua as pilhas
Tira teste inserida de cabeça 
para baixo ou incompleta.

Inserir a tira teste voltada para cima 
com a barra de contato primeiro.

Contate o serviço de atendimento.Medidor ou tiras com defeito.

2. Se o teste não iniciar após aplicar a amostra: 

POSSÍVEL CAUSA MEDIDA

Amostra de sangue insuficiente. Repetir o teste com nova tira teste com 
maior volume da amostra de sangue.

Tira teste com defeito.

Amostra aplicada após 
desligamento automático 
(1 minuto após a última ação 
do usuário).

Repetir o teste com nova tira teste.

Repetir o teste com nova tira teste.
Aplicar a amostra somente quando “
piscando for exibido na tela.

Contate o serviço de atendimento.Medidor com defeito.
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O monitoramento da glicose no sangue desempenha um papel 
importante no controle da Diabetes. Um estudo de longo prazo 
mostrou que manter a glicose no sangue em níveis próximos do 
normal podem reduzir o risco de complicações do diabetes em 
até 60%. * 1 Os resultados fornecidos por este equipamento 
podem ajudar você e profissional de saúde a monitor e ajustar o 
tratamento para obter um melhor controle da diabetes.

As leituras de glicose no sangue fornecem resultados 
equivalentes no plasma e são exibidas em miligramas de glicose 
por decilitro de sangue (mg/dL) ou em milimoles de glicose por 
litro de sangue (mmol/L).

Valores de Rerefência
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INFORMAÇÕES DETALHADAS

Jejum*2 e antes da refeição Inferior a 100 mg/dL (5.6 mmol/L)
2 horas após refeições Inferior a 140 mg/dL (7.8 mmol/L)

*1: Associação Americana de Diabetes. Classificação e Diagnóstico de Diabetes: 
Padrão de Atendimento medico para Diabetes —2020 Jan; 
43(Suplemento 1): S14-S31. https://doi.org/10.2337/dc20-S002.
*2: O jejum é definido como nenhuma ingestão calórica por pelo menos 8 horas.

Momento da medição
Faixa normal de glicose plasmática
para pessoas SEM Diabetes (mmol/L)



SÍMBOLOS 

SÍMBOLO REFERÊNCIA SÍMBOLO REFERÊNCIA

Dispositivo médico 
para diagnóstico 
in vitro

Cuidado

Consulte a instrução de  
Limite humidade

Limite de temperatura
Coleta de 
equipamentos 
elétricos e eletrônicos

Validade CE  

Lote Fabricante

Número de série
Representante 
autorizado na 
Comunidade Europeia  

uso
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ESPECIFICAÇÕES
Modelo:TD-4255
Dimensões e peso: 92.7 (L) x 61.7 (C) x 23.2 (A) mm, 80g 
Power Fonte: Duas pilhas alcalinas AAA de 1.5V
Display: LCD
Memória: 450 resultados de medição com respectiva data e hora
Saída externa: RS232 cabo de conexão

Detecção de inserção automática de eletródo

Contagem regressiva do tempo de reação automática 
Desligamento automático após 3 minutos sem ação 
Aviso de temperatura
Condição de operação:
10°C to 40°C, abaixo de 85% de umidade relativa 
(sem condensação)
Condições de armazenamento/transporte do medidor:
-20°C to 60°C (-4°F to 140°F), abaixo de 95% de umidade 
relativa (sem condensação)
Condições de armazenamento/transporte das tiras teste: 
2°C to 30°C (35.6°F to 86°F), abaixo de 85% de umidade 
relativa (sem condensação)
Unidades de medida: mg/dL ou mmol/L
Faixa de medição: 10 a 600 mg/dL (1.1 to 33.3 mmol/L)
Vida últil: 5 anos
Altitude: até 2.000m, para uso interno
Grau de poluição: 2

Esse dispositivo foi testado e atende os requisitos eletrônicos 
e de segurança: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-101, IEC/EN 
61326-1, IEC/EN 61326-2-6.





311-4255100-XXX

Para autoteste
Reg. MS. ECOCHECK Meter: 80954880159
Reg. MS. ECOCheck Glicose Strip: 80954880154


