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Índice de símbolos

Leia todo o conteúdo desse manual antes do uso.

         Se o equipamento é utilizado de uma forma não especifi-
cada pelo fabricante, a garantia do produto pode não ser válida.
Os símbolos a seguir são utilizados no analisador ECO Reader 
F50, componentes relacionados, acessórios, marcas ou no texto 
desse manual de usuário. 

Risco Biológico
Cuidado   
Consulte o Manual de Uso
Representante autorizado na Comunidade Europeia
Data de Fabricação
Número de série
Mantenha seco
Para cima
Uso somente para diagnóstico in vitro

Fabricante
Número de CatálogoREF
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Seção I - Introdução e Princípio

Introdução
Esse manual contém instruções para a operação do Analisador ECO 
Reader F50 e seus procedimentos teste. Para procedimentos de teste 
específicos, verifique as instruções  de uso do referido kit.
Uso Pretendido
O analisador ECO Reader F50 fabricado pela ECO Diagnóstica é um 
equipamento portátil para a detecção quantitativa por fluorescência 
de concentrações de diversos analitos em sangue, plasma e soro. 
Esse instrumento é para uso exclusivo de diagnóstico in vitro. 

O analisador ECO Reader F50 é para uso profissional. 
Princípio
O analisador ECO Reader F50 utiliza um LED como a fonte de luz de 
excitação. A luz emitida pelo marcador fluorescente é coletada e 
convertida em um sinal elétrico. O sinal é intimamente relacionado a 
quantidade de moléculas fluorescentes presentes no momento da 
análise. Após a mistura tampão-amostra ser aplicada no dispositivo 
teste, o dispositivo é inserido no analisador ECO Reader F50 e a 
concentração do analito é calculada por um programa de calibração 
pré-instalado. O analisador ECO Reader F50 só aceita dispositivos 
testes específicos para esse equipamento. 
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Seção II  - Composição do Sistema

Desembalando
Depois de abrir a caixa, verifique se os componentes abaixo estão 
inclusos.
Se algum componente estiver faltando, entre em contato com o seu 
distribuidor ou com a ECO Diagnóstica. 
Informações de contato estão descritas na Seção XI. 
Conteúdo
1. Conteúdo Padrão:

Nº Nome Quantidade

ECO Reader F50
Cabo de força

Cabo de dados

Papel de impressora (rolo)

Caneta para tela touch

1 1

1

1

1

1

2

3

4

5

Figura 1. Características do analisador ECO Reader F50 
Visão Frontal

Impressora

Touch Screen

Entrada do 
cartão SD  

Entrada do 
dispositivo teste
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Figura 2. Características do analisador ECO Reader F50 
Visão Lateral

Porta para PC

Conector de 
Scanner

UBS
Cabo de 
força

Botão ON/OFF 

Figura 2.1 Cabo de força Figura 2.2 Cartão SD

Figura 2.3 Dispositivo teste

Poço de amostra
Código de barras

Direção de Inserção Janela de reação
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Seção III - Especificações e Instruções de Operação

Precisão do Sistema: CV≤15%
Descrição física
Dimensões : 280(L)×256(P)×102(A)mm 

 Peso   : 2. 9kg 
Fonte de energia : 100-240AC, 50-60Hz
Saída de dados :Tela do aparelho/impressora

Ambiente de operação
Temperatura : 10 - 30℃
Umidade : ≤ 70%
Pressão Atmosférica : 85.0Kpa-106.0Kpa 
Altitude  :＜ 2000m
Local : Limpo, seco, plano, superfície horizontal, longe de luz solar  
direta, de vibrações mecânicas, e de interferência eletromagnética 
forte.

Ambiente de armazenamento
Temperatura : -20 / +55℃
Umidade : ≤93%
Elevação de armazenamento : 0 - 2000m
Descrição óptica
Fonte de luz de excitação : LED 375nm
Detector : Fotodiodo de silício



Seção IV - Procedimento de Instalação inicial

1. Requerimentos de força
O analisador ECO Reader F50 funciona em tomadas convencionais
com saída de 12V DC. Se você não tem certeza da linha de força,
consulte seu provedor de energia. O analisador ECO Reader F50
só pode ser utilizado com o cabo de força fornecido. Se for neces-
sário a substituição do cabo de força, consulte seu distribuidor ou
a ECO Diagnóstica.
2. Instalação
O analisador ECO Reader F50 só deve ser utilizado em tempera-
turas entre 10-30℃ (Consulte as instruções relevantes de uso na 
seção III) e umidade relativa ≤70%.
2.1. Coloque o analisador ECO Reader F50 em uma superfície plana, 
mantendo pelo menos 15cm de distância da borda da mesa.
2.2.Conecte o cabo de força ao analisador ECO Reader F50.
2.3. Conecte o cabo de força ligada no equipamento ECO Reader 
F50 á tomada externa.
Notas:
1. O cabo de energia conectado a uma tomada elétrica com uma
conexão de aterramento de proteção.
2. A tomada elétrica deve estar localizada em uma posição
acessível ao usuário para fácil desconexão em caso de emergência.
3. O plugue principal do conjunto de cabos de alimentação é um
cartucho de desconexão do equipamento. Para desconectar 
completamente o equipamento do plugue principal da alimentação, 
o conjunto de cabos deve ser desconectado da tomada elétrica.
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2.4. Ligue a chave ON/OFF no lado esquerdo do analisador ECO 
Reader F50.
2.5. O analisador ECO Reader F50 executará a auto verificação. 
Após cerca de 30 segundos e conclusão bem-sucedida, o equipa-
mento exibirá a tela principal (ver Figura 3).

O analisador ECO Reader F50 está pronto para uso.
Para finalizar as atividades, certifique-se de clicar no botão de 
desligar            na tela principal antes de desligar o interruptor 
de energia. 

Figura 3

Nota: 
1. Se o analisador falhar em mostrar a tela principal 3 minutos
após a chave de força ser ligada, desligue a chave ON/OFF e
reinicie o equipamento. Se a falha persistir, entre em contato
com o distribuidor ou com a ECO Diagnóstica.
2. Mantenha os cabos de força em local adequado. Cabos sem
uma boa manutenção podem ser perigosos para conectar /
desconectar o cabo de alimentação.
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Seção V - Instruções de Operação

1. Introdução ao menu do sistema
Clique em “Teste”, há três botões funcionais exibidos na tela, incluindo 
“Teste padrão”, “Somente Leitura” e “Voltar”. (ver Figura 4)

1.1. Teste Padrão
Clique em “Teste Padrão” para entrar no modo de teste padrão 
para realizar o teste. Consulte item 2. Operação teste – 2.1 Modo 
de teste 1 - Teste padrão, deste manual de instruções para obter 
detalhes.
1.2. Somente Leitura
Clique “Somente Leitura” para entrar no modo de teste somente 
leitura para realizar o teste. Consulte item 2. Operação teste - 2.2 
Modo de teste 2: Somente leitura, deste manual de instruções para 
obter detalhes.
1.3. Histórico de Registros
1.3.1 Clique “Menu”, seis botões funcionais serão exibidos na tela, 
incluindo “Registros”, “Configuração”, “Calibração”, “Tempo”, “Sobre” 
e “Voltar”. O analisador ECO Reader F50 pode armazenar até 5000 
resultados de teste.

Figura 4
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1.3.2. Clique no botão “Registros” na tela, “Registro de amostras” e 
“Registro de lote” serão exibidos na tela. Clique nos botões para 
pesquisar e exibir registros históricos.

1.3.3. Para pesquisar os resultados específicos, selecione “Registro 
de amostra” e clique em “Rastrear” na tela, os resultados do teste 
podem ser recuperados por “Data”, “ID” ou “Nome”. Escolha um 
dos resultados dos testes e clique em “Imprimir” para imprimir o 
resultado do teste

Figura 5

Figura 6

Figura 7
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1.3.4 Clique em “Detalhes” para visualizar os detalhes de um teste 
individual (Figuras 8 e 9). Clique em “Rastreamento de tendência” 
para visualizar todos os registros de teste de um determinado item 
deste paciente. Em seguida, clique em “Gráfico de tendência”, a 
curva de tendência de teste do paciente será exibida na tela. 
(Figuras 10 e 11).

Figura 8

1.3.5. Clique “Registro de Lote” para pesquisar pelo número de 
lote. (Figuras 12 e 13).

Figura 9

Figura 11Figura 10

Figura 12 Figura 13
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1.3.6 Clique "Deletar" para excluir registro (s) de teste. Clique em 
"Deletar a seleção" para excluir um único registro ou "Deletar todos 
" para excluir todos os registros de teste. Clique em "Curva" para 
verificar a curva de sinal fluorescente original. (Figuras 14 e15).

Figura 14

1.5. Configuração de impressão
Clique em “Configuração” para entrar na página de configuração 
de impressão. A opção “Fim do teste, imprimir” habilita o analisador 
a imprimir os resultados do teste automaticamente após o teste. 
“Imprimir com valor de referência” permite imprimir os valores 

Figura 15

Figura 16

1.4. Configuração Data/Hora
Clique em “Menu” na tela principal. (Figura 3) e clique em “Tempo” 
para inserir a data/hora correta. Pressione “   ” ou “�” para ajustar. 
(Figura 16)
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Figura 17

1.6 Sobre
Clique em “Sobre” para ver as informações do sistema, incluindo 
o nome do dispositivo, modelo, número de série e versão do
software. A função “Atualizações” só é permitida para ser operado
por pessoal treinado, entre em contato com a ECO Diagnóstica ou
distribuidor local para atualizar o software. (Figura 18).

Figura 18
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de referência junto com os resultados do teste. "Tempo do teste" é 
apenas para a Assistência Técnica da ECO Diagnóstica. 
(Figura 17)



1.7 Calibração
Clique em “Calibração” na tela para visualizar o valor de correção 
conforme abaixo. “Calibração” é uma função a ser operada apenas 
pela Assistência Técnica da ECO Diagnóstica em atendimento ao 
cliente, a operação não autorizada pode resultar em mau funcio-
namento ou resultados de teste incorretos. (Veja a figura 19).

Figura 19

Nota: A temperatura é importante para realizar as reações. 
A baixa temperatura pode levar a resultados de teste imprecisos. 
As temperaturas interna e externa são exibidas na tela como 
"Entrada”: xx.x ℃ e "Saída”: xx.x ℃, relativamente. A temperatura 
interna aumentará para 25 ℃ para garantir que o teste reaja 
provavelmente no caso de a temperatura ambiente ser muito baixa.

2. Operação de Teste
2.1. Modo de teste 1: Teste padrão
1. O teste padrão permite que os usuários executem uma reação
de teste na máquina. O analisador controlará o tempo de reação e
a temperatura automaticamente neste modo e fornecerá um
resultado preciso.
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2. Observe que o cartão SD (fornecido no kit de teste) deve ser
carregado no analisador antes do teste. Insira o cartão SD na
entrada de cartão SD na frente do analisador e os dados serão
carregados automaticamente. Certifique-se de que o número do
lote do cartão SD corresponde ao do kit de teste. Assim que os
dados do cartão SD forem carregados, eles serão armazenados
no analisador.  Não é necessário inserir o cartão SD do mesmo lote
novamente, desde que o lote do teste não seja alterado.

Nota: Se um número de lote correspondente aos dados do cartão 
SD não existir ou o cartucho não for inserido corretamente, o sistema 
irá avisar que “Falha ao reconhecer o número do lote! 
Insira o cartucho corretamente ou insira o número do lote ”

3. Clique em “Teste padrão” para inserir as informações do paciente.
Clique em "Confirmar" para a próxima etapa. Esta etapa pode ser
ignorada clicando em "Pular" caso as informações do paciente não
sejam necessárias. O sistema exibirá "Insira o dispositivo teste".
(Figuras 20 e 21).

Figura 20 Figura 21
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4. Retire um tubo de tampão de extração da geladeira e deixe
atingir temperatura ambiente, prepare um dispositivo teste e
aplique a mistura de amostra-tampão no poço de amostra do
dispositivo teste. (Consulte a Instrução de uso do kit específico).

5. Insira imediatamente o dispositivo teste na entrada do equipa-
mento e clique em “Iniciar o teste” para fazer o teste. (Figura 22).

Nota: Empurre o dispositivo teste totalmente para dentro do equipa-
mento até que ele pare. Use o polegar e o dedo indicador para 
empurrar com cuidado. Força excessiva pode resultar em falha 
mecânica.

6. O analisador ECO Reader F50 fará a contagem regressiva do
tempo de reação automaticamente e exibirá / imprimirá os resul-
tados do teste. (Figuras 23, 24 e 25).

Figura 22

Figura 23 Figura 24 Figura 25
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Observação: Se o analisador falhar em reconhecer o código de 
barras no cartucho, o sistema exibirá “Erro ao reconhecer o 
número de lote! Por favor insira o cartão corretamente ou insira 
o número de lote manualmente” O número do lote pode ser
inserido manualmente para continuar o teste.

Repita os procedimentos acima para testar a próxima amostra com 
um novo dispositivo teste.

Se não continuar o teste, clique primeiro no botão de desligar 
na tela principal, depois desligue o interruptor de energia e corte a 
fonte de alimentação do analisador.

2.2 Modo de teste 2: Somente leitura
 1. O modo “somente leitura” permite que os usuários executem a
reação teste fora da máquina. O analisador irá ignorar a contagem do
tempo de reação e ler o resultado do teste imediatamente no modo
somente leitura. Sem a reação na máquina, os usuários serão capazes
de realizar vários testes continuamente, independentemente de
esperar por um teste inacabado.

Nota:
1. Certifique-se de que a temperatura ambiente está em torno de
25 ℃ antes de usar o teste no modo somente leitura. A reação do 
teste pode ser afetada se a temperatura estiver muito alta ou muito 
baixa, o que resultará em um resultado de teste impreciso.
2. O tempo de reação é importante. Recomenda-se um cronômetro
para fazer a contagem do tempo de reação no modo somente leitura
para garantir um resultado preciso.
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1. Retire um tubo de tampão de extração da geladeira e deixe
atingir temperatura ambiente,
2. Clique em "Teste” e “Somente Leitura" para inserir as informa-
ções do paciente. Clique em "confirmar" para a pró  xima etapa.
Esta etapa também pode ser ignorada clicando em "Pular  " caso
as informações do paciente não sejam necessárias. O sist  ema
exibirá "Insira o dispositivo teste". O equipament  o estará em
posição e pronto para aceitar um dispositivo teste.
3. Prepare um dispositivo teste e aplique a mistura de amostra-
tampão no poço de amostra e imediatamente comece a conta-
gem regressiva do tempo de reação com um cronômetro.
4. Insira dispositivo teste na entrada do equipamento imediata-
mente assim que o tempo de reação t  erminar e clique em "Iniciar
teste" para ler o resultado. Os resultados do test  e serão salvos
automaticamente. Pressione "Voltar" para ret  ornar ao menu de
teste para o próximo teste.
5. Repita os procedimentos acima para testar a pró  xima amostra
com um novo dispositivo teste.
6. Se não continuar o teste, primeir  o clique no botão desligar
na tela principal e , depois desligue o interruptor de ener  gia e
corte a fonte de alimentação do analisador.

p
1

2.3 Instalação de papel para impressora
O ECO Reader F50 possui uma impressora embutida, que permi- 
te a impressão dos resultados com papel térmico, a largura do 

apel da impressora térmica é de 57,5   + 0,5 mm.
. Abra a tampa superior da impressora. (Figura 26).

2. Coloque um rolo de papel para impressora na direção mostra-
da na figura 27 e reserve 2/3cm para fora.



3. Feche a tampa superior. (Figura 28).

Figura 26 Figura 27 Figura 28
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Seção VI - Conexão com sistema LIS e PC

ECO Reader F50 conectado ao sistema LIS e ao PC.
O analisador ECO Reader F50 se conecta ao computador com USB 
2.0 para o cabo de porta serial RS232 ou o cabo de porta serial 
RS232. 

Clique em "Iniciar" - "Computador" - "Propriedades do Sistema" - 
"Gerenciador de Dispositivos" e clique duas vezes em "Portas 
(COM e LPT)" para verificar se o computador mostra "Porta USB 
para Serial (COM6)" ou não. Se isso acontecer, conecte-se com 
sucesso. Se não, desconecte. (Figuras 29 e 30).

Figura 30Figura 29
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Seção VII - Procedimento de controle de qualidade

Ao usar o ECO Reader F50, o sistema interno (incluindo Sistema 
Ótico, Sistema de Transmissão) pode ser verificado anualmente 
com um Cartucho de Controle de Qualidade fornecido pela ECO 
Diagnóstica. Siga as etapas de operação abaixo:

Etapa 1: Ligue a chave liga / desliga no lado esquerdo do ECO 
Reader F50, o equipamento será carregado no sistema e mostrará 
a tela principal.

Etapa 2: Antes do teste, insira o cartão SD para controle de quali-
dade e certifique-se de que o número do lote do cartão SD corres-
ponde ao do dispositivo do controle de qualidade.

Etapa 3: Entre no modo "Teste rápido" e insira o dispositivo de c
ontrole de qualidade na entrada do equipamento.

Etapa 4: Compare o resultado com as informações de QC forne-
cidas junto com o dispositivo de QC. Os resultados satisfeitos 
indicam que o controle de qualidade foi aprovado.
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Seção VIII - Avisos, Precauções e Limitações

Cuidados no manuseio do dispositivo teste

- A amostra teste deve ser aplicada no dispositivo no locar correto,
como mostrado na Figura 2.3 Seção II.
- Ao inserir o dispositivo teste na entrada do equipamento, certifi-
que-se de que o dispositivo esteja inserido na direção correta,
seguindo a seta do dispositivo.
- Empurre o dispositivo teste totalmente para dentro do equipa-
mento até que ele pare. Use o polegar ou o indicador para empurrar
suavemente. Força excessiva pode resultar em falha mecânica.
 - O dispositivo teste usado deve ser tratado como um material de
risco biológico potencial e deve ser descartado de acordo com os
procedimentos padrão e a regulamentação relevante observada
por materiais de risco microbiológico.

Cuidados com o analisador ECO Reader F50
Não insira nada além do dispositivo teste fornecido pelo fabricante 
no equipamento.
Não derrame nenhum líquido no analisador ECO Reader F50. Isso 
pode desativar o sistema. 
Não deixe o analisador cair.
Não submeta o ECO Reader F50 a choques mecânicos fortes. 
Não abra o analisador ECO Reader F50 sem uma autorização da 
ECO Diagnóstica.
Não coloque objetos pesados   sobre o analisador ECO Reader F50. 
Isso pode danificar o alinhamento óptico ou causar danos 
mecânicos.
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Use apenas o cabo de força fornecido com o analisador ECO 
Reader F50.
Use o analisador ECO Reader F50 apenas no ambiente especifica-
do na Seção  III.
Use o resultado do teste como triagem. O resultado deve ser inter-
pretado apenas por pessoal médico treinado.
O analisador ECO Reader F50 deve ser operado por profissionais.
Não use este dispositivo próximo a uma fonte de forte radiação 
eletromagnética (por exemplo, recursos de RF intencionais não 
blindados), pois eles podem interferir na operação adequada.
O dispositivo está em conformidade com os requisitos de emissão 
e imunidade descritos em EN / IEC 61326-2-6.
Se o analisador ECO Reader F50 for usado de uma maneira não 
especificada pelo fabricante, a garantia fornecida pela ECO 
Diagnóstica pode ser inválida.
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Seção IX - Serviços, Manutenção e Descarte

Se qualquer serviço ou manutenção for necessário, o analisador 
ECO Reader F50 deve ser devolvido à ECO Diagnóstica. Nenhuma 
manutenção além da substituição do papel da impressora e limpeza 
periódica é necessária para o equipamento. A limpeza ocasional 
da parte externa com um pano macio e seco é suficiente para 
garantir a operação do analisador. O analisador deve ser separado 
da alimentação principal antes da limpeza.

Fonte de energia
Use apenas a fonte de alimentação AC/DC fornecida com o equipa-
mento. Caso o cabo de energia precise ser substituído, entre em 
contato com a ECO Diagnóstica.

Procedimento de Devolução
No caso de qualquer mau funcionamento ser observado, entre em 
contato com a ECO Diagnóstica ou distribuidores locais autorizados. 
Se for determinado que a unidade deve ser devolvida ao fabri-
cante, uma nota fiscal de devolução será emitida.

Transporte e armazenamento
A embalagem original deve ser usada para enviar ou transportar 
o analisador ECO Reader F50. A embalagem original também é
recomendada para armazenar o equipamento por um período
prolongado. Ao transportar ou armazenar o analisador, mantenha-
o seco na posição correta e proteja-o de choques mecânicos.
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Disposição
Qualquer dispositivo teste usado deve ser descartado de acordo 
com as regulamentações locais sobre o descarte de materiais 
biológicos.

WEEE (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos)
O analisador ECO Reader F50, acessórios e embalagens devem 
ser descartados corretamente no final do uso. Siga os regulamen-
tos locais para descarte.
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Seção X -  Problemas

Outros problemas

O interruptor principal 
está desligado

Má conexão entre o 
adaptador de energia 
e o cabo

Falha de energia

Adaptador de energia 
danificado Ligue para o Atendimento ao Cliente

Verifique o plugue de alimentação

Retire o cabo e reconecte com firmeza, 
verifique se a luz de energia está ligada.

Ligue o interruptor principal

Falha na tela de toque

Sistema parado

Ligue para o Atendimento ao Cliente

Reinicie o dispositivo

Não exibe interface

Equipamento não 
responde

Exibição anormal de 
Interface

Falha na saída de 
resultados

Incapaz de digitalizar

Falha ao imprimir ou o 
resultado da impressão 
não está claro

Problema Possíveis causas Recomendações

Falha do circuito
 elétrico

Influência eletrostática

Ligue para o Atendimento ao Cliente

Reinicie o dispositivo

Falha do circuito
 elétrico

Nenhum dispositivo 
teste foi inserido

Ligue para o Atendimento ao Cliente

Reinsira o dispositivo teste

Erro de código de 
barras Use o código de barras original válido

A instalação do papel 
de impressão está 
incorreta
Sem papel de 
impressão

Falha de impressora Ligue para o Atendimento ao Cliente

Reinstale o papel de impressão

Instale papel de impressão

Data no display “2000-×-×” Ligue para o Atendimento ao ClienteBateria de célula tipo 
botão está funcionan-
do fora do power

Mensagem: “Erro 005”
 1. A amostra não foi 
aplicada no poço de 
amostra do dispositivo.
2. Dispositivo inserido 
incorretamente
3. Problemas de a
mostra

1.Aplique a amostra no poço de 
amostra do dispositivo
2.Insira o dispositivo 
3.Ligue para o Atendimento ao Cliente

Mensagem: "Insira o cartão 
SD para calcular "

Nenhum cartão SD 
inserido

Insira o cartão SD com número de 
lote correspondente aokit de teste
Ligue para o Atendimento ao Cliente-----
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Seção XI - Informações de contato

A garantia da ECO Diagnóstica é mediante a total observação das 
instruções publicadas do fabricante, com relação ao uso dos pro-
dutos, no manual do usuário. Sob nenhuma circunstância, a ECO 
Diagnóstica será responsabilizada por quaisquer danos 
consequentes.

Reg. MS. ECO Reader F50: 80954880050

FABRICADO POR: ECO DIAGNÓSTICA LTDA
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