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1. Introdução
Bem-vindo e muito obrigado por escolher o analisador de urina 
ECO 500 da ECO Diagnóstica.

O ECO 500 é um fotômetro de reflexão de alto desempenho, 
rápido e compacto para análise de urina, projetado para ler as 
tiras de teste de urina. Equipado com uma tela sensível ao 
toque e orientação intuitiva do usuário, o ECO 500 garante um 
fluxo de trabalho rápido, eficiente e conveniente. Portanto, o 
ECO 500 é o instrumento ideal para a análise moderna da 
urina.

1.1. Descrição técnica
Como fonte de luz, o instrumento usa 4 LEDs de diferentes 
comprimentos de onda para iluminar as superfícies das tiras de 
teste. A luz refletida é detectada por um fotodiodo. De acordo 
com a calibração do instrumento, a luz refletida é transformada 
na concentração do parâmetro na respectiva almofada do teste.

1.2. Informações técnicas

Geral 24 cm x 28 cm x 15 cm (9.5“ x 11“ x 5.9“) Tamanho 
Peso 3.9 kg (10.5 lb)
Teste / hora        400

Medição

Interface

Fonte 
Princípio 
Luz
Detector 
Touch screen

Menu
Impressora

Conexão 1 x USB
2 x RS232
1x PS/2

Memória Memória

Fonte de alimentação externa 100 – 250 V, Entrada 47 - 63 Hz, Saída 7,5V - 
Fotômetro de reflexão
4 LEDs, Comprimento de onda: 470, 550, 610, 910nm
Fotodiodo
L x A = 10 x 7,5cm
Display colorido
Resolução 320 x 240 Pixel
Configurações e orientações ao usuário em 8 idiomas
Térmica

9600 Baud, 8, N, 1  modo uni-/bidirecional (configuração base) 
Teclado/ leitor código de barras 
500 resultados leituras

Acessórios 
(opcional)

20 resultados controle 
Teclado    Entrada de dados
Barcode Entrada de dados
Cabo serial Conexão PC

Este analisador está em conformidade com as seguintes diretrizes:
- 2006/95/EC
- 2004/108/EC
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2. Precauções de segurança

2.1. Fonte de energia 
Para garantir o funcionamento seguro do analisador, use 
apenas os acessórios originais.

2.2. Risco biológico
O uso do analisador torna inevitável o contato com amostra de 
urina. Portanto, use luvas de proteção sempre que usar o 
analisador e tenha cuidado ao manusear amostras de urina.

2.3. Roupas de proteção
Recomendamos sempre usar luvas e jaleco para proteção.

2.4. Aplicação inadequada
O ECO 500 foi desenvolvido para a avaliação profissional das 
tiras de teste de urina. O uso inadequado ou por pessoal não 
treinado encerra qualquer reivindicação de garantia para o 
usuário em relação a ECO Diagnóstica (consulte Comentários 
gerais, capítulo 17.7).

2.5. Embalagem danificada
Se a caixa estiver danificada, o analisador deverá ser enviado 
para reparos. Os resultados corretos de medição e 
funcionamento não são mais garantidos.

2.6. Quebra fonte de alimentação
No caso de quebra do cabo de fonte de alimentação, pare 
imediatamente de usar o analisador e substitua a fonte de 
alimentação.

2.7. Transporte
Para transportar o analisador, utilize material de embalagem 
original. Caso não seja possível, use uma caixa de papelão 
grande e bastante material de amortecimento macio, para o 
analisador não mover durante o deslocamento. Certifique-se de 
remover o acessório rack de transporte antes de enviar o 
analisador (consulte Operação inicial, capítulo 5).

3. Configuração do analisador

3.1. Local de instalação
Use o analisador apenas em um local adequado. Deve ser 
instalado em uma superfície seca, limpa, nivelada e horizontal. 
A temperatura de operação deve estar entre 15-33°C, a faixa 
ideal de temperatura para o analisador deve estar entre 18-25°
C. Para um desempenho ideal, a umidade deve estar entre 20 -
80%.
Certifique-se de proteger o instrumento contra mudanças
drásticas na temperatura. Evite posicionar o instrumento
próximo a janelas, placas de aquecimento, fornos etc. Para
garantir o funcionamento correto e resultados confiáveis, o
instrumento não deve ser exposto à luz solar direta ou a outras
fontes de luz brilhantes e focadas.

3.2. Conteúdo
Abra a caixa cuidadosamente. Certifique-se de não danificar o 
conteúdo. Retire o analisador e todas as outras partes com 
cuidado. Verifique a embalagem, o analisador e todos os 
acessórios se possuem danos visíveis. Se uma peça estiver 
danificada, entre em contato com o distribuidor ou com o 
suporte técnico (consulte Contato, capítulo 17.8). A figura a 
seguir mostra o conteúdo completo. Se uma peça estiver 
faltando, entre em contato com o distribuidor ou com o suporte 
técnico.
Nota: Mantenha a caixa original e todos os materiais da 
embalagem original para proteger de maneira ideal o analisador 
em caso de devolução.

1 ECO 500 
4 Manual 

2 Rack de transporte
5 Cabo serial RS232 

3 3 rolos papel térmico impressora
6 Cabo de força 7 Fonte energia

1

3

4
5

2

6

7
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4. Início rápido
Logo após ligar o analisador, ele está pronto e pode realizar 
medições. Para iniciar uma medição, mergulhe uma tira de 
teste com todas as almofadas em uma amostra de urina. 
Encoste a borda lateral da tira ao longo da borda do recipiente 
de coleta da amostra e pressione a mesma borda brevemente 
em uma toalha absorvente para retirar o excesso. Coloque a 
tira de teste no rack de transporte abaixo do detector de tira. A 
medição inicia automaticamente.
Para inserir informações adicionais para a amostra, clique no 
botão "Editar" antes de colocar a tira na bandeja. Um menu é 
exibido no qual é possível inserir o ID do paciente, o número 
sequencial e os valores predefinidos para clareza e cor.
Nota: O instrumento possui várias configurações, opções e 
funções diferentes. Recomendamos a leitura cuidadosa do 
manual e os ajustes individuais, para garantir o melhor 
funcionamento do instrumento.

5. Operação inicial
Este capítulo descreve os primeiros passos para uma 
inicialização bem-sucedida.

5.1. Inserir o rack de transporte
Antes de ligar o analisador pela primeira vez, o rack de 
transporte deve ser inserido. Remova a bandeja preta de 
transporte (2) do analisador. Para fazer isso, puxe a alça no 
lado direito da bandeja de transporte. 

2

Antes de inserir o rack de transporte, verifique se não há 
material de embalagem bloqueando o movimento mecânico. 
Pegue o rack de transporte e alinhe seus orifícios de 
alimentação com os pinos de borracha correspondentes na 
bandeja de transporte.

3

A direção de montagem do rack de transporte é determinada 
pelos orifícios/pinos de alimentação assimétricos. Empurre a 
bandeja de transporte suavemente de volta para o instrumento.
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5.2. Fonte de energia
O analisador requer uma fonte de alimentação de 7,5V DC, 
fornecida pela fonte (110/220 V, 50 / 60H). Conecte o cabo de 
alimentação ao transformador e, em seguida, conecte o cabo 
do transformador à porta DC IN (a) na parte traseira do 
analisador. Conecte o cabo a uma tomada.

a b c d

Nota: Somente opere o analisador com a fonte de alimentação 
original fornecida.
Nota: Somente inicie o analisador depois que o rack de 
transporte estiver inserido e todas as conexões de energia 
estiverem conectadas.

5.3. Conecções / interface
Além da conexão de energia, o analisador possui 4 interfaces 
(1 x USB (b), 1 x PS/2 (c), 2 x RS232 (d)) para conectar 
diferentes dispositivos ou um sistema de informações de 
laboratório (LIS). 

5.4. Inserir papel na impressora
Para abrir a tampa do papel da impressora, pressione o 
pequeno botão acima do display. Mova a tampa do papel da 
impressora para trás.

Desenrole aproximadamente 10cm de papel da impressora e 
coloque o rolo na câmara, para que o papel se desenrole para 
baixo e na direção do display.

Fechar a tampa da câmara da impressora. Possível ouvir um 
sinal sonoro. 

Nota: Use apenas papel para impressora térmica!

Ligar o analisador
Ligue o analisador pela chave liga/desliga (e) na parte traseira 
do analisador. Logo após ligar, o analisador executa um 
autoteste. O display acende e a tela inicial é exibida. A luz 
verde acima da bandeja de transporte fica verde, sinaliza que o 
analisador está pronto para uso.

e
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6. Operação e orientação ao usuário
O analisador foi projetado para uso fácil e intuitivo. No entanto, 
leia as informações a seguir com cuidado para obter as 
funções e orientações do instrumento.

6.1. Tela touch screen
Todas as operações são realizadas na tela touch screen 
sensível ao toque. Um teclado externo pode ser conectado via 
interface PS/2 (consulte Conexão de dispositivos externos, 
capítulo 15).
Nota: Não toque na tela om itens pontiagudos.

6.2. interface com usuário
Algumas regras básicas para operar o analisador:

• Todos os itens do menu passíveis de alteração são de
coloração azul. Isso significa que apenas os botões com
moldura azul podem ser abertos, editados ou ativados pelo
toque. Dependendo do botão, um novo menu é aberto ou a
atividade é executada.
Itens do menu em fonte grande e azul podem ser acessadas e
editadas através do menu

• Itens do menu em fonte pequena e preta não podem ser
alteradas.
As funções de acesso podem ser subdivididas em três
categorias:

6.2.1. Botões de atividade
Blue-framed activity buttons include a symbol / inscription and 
trigger a certain activity. The following symbols are used:

– excluir
– ���rmar
– impressora
– adicionar informações
– enviar dados para PC / LIS
– movimentação para cima/abaixo
– movimentação de uma tela para outra

6.2.2. Botões de escolhaStreifen

Eigene
Reihenfolge

Einheiten

Conv SI ARB Cov+ARB SI+ARB 

Os botões de escolha consistem em botões com moldura. 
Se um botão estiver selecionado, ele será preenchido de azul. 
Apenas um botão de opção pode estar ativo por vez.

Toque em um botão de escolha para ativá-lo. 
Pressione                  para confirmar e salvar as alterações. 
Para sair de menu que inclui botões de escolha 
pressionando        , nenhuma das alterações serão salvas.

6.2.3. Botões de edição
Os botões de edição têm molduras azuis e permitem 
inserir informações, por exemplo ID do paciente ou nº 
sequencial. Às vezes, os botões de edição já incluem 
informações. Nesse caso, a fonte é grande e azul, 
indicando a possibilidade de editar as informações. 
Para editar/inserir informações, pressione o botão. Um 
menu com botões alfanuméricos é exibido. Ao tocar nos 
números/letras no menu de entrada, é possível inserir 
informações no botão de edição.

6.2.4. Menu de entrada
O menu de entrada         aparece quando necessário adicionar 
informações. Na parte superior da tela, é possível visualizar 
um campo que mostra os dados novos. É possível digitar 
letras maiúsculas, minúsculas ou números. Para alternar entre 
as opções, pressione o botão que mostra o forma de entrada 
desejada (abc / ABC / 123). Inicialmente, o analisador está 
configurado para letras maiúsculas mas depois de uma 
escolha, o instrumento lembra dessa última escolha. Ao abrir o 
menu de entrada         novamente, a opção anterior ainda 
estará ativa. Para novas entradas, toque em uma letra/número. 
Para inserir uma letra diferente/número dentro do mesmo 
botão, pressione o botão repetidamente.

ID _

_./ ABC DEF

GHI JKL MNO

PQRS TUV

-(+)

WXYZ abc

Para excluir uma entrada pressione        . Pressione         para 
confirmar e salvar as alterações. Se sair do menu 
pressionando          ,nenhuma alteração será salva.

6.3 Modo de espera
Após 10 minutos sem nenhuma operação, o analisador entra 
no modo de espera e o protetor de tela aparece. Ao pressionar 
a tela, é possível ativar o sistema novamente e acessar 
diretamente a tela inicial.

Nota: Se o analisador estiver ativado no modo de espera, ele 
voltará a tela inicial. Quaisquer alterações no menu ou nas 
configurações que não foram salvas antes do analisador entrar 
no modo de espera serão perdidas.

•
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7. Menu principal
Depois que o analisador foi ligado e realizado o autoteste, a 
tela inicial é exibida.

Insert strip

ID

Seq.No.

Clarity

Color

Next sample Worklist

Edit Emergency Options Edit
selected

Menu 15 10

0001

A tela inicial é o ponto de partida para medições e todas as 
outras configurações. O menu principal permite alterar as 
configurações do analisador, gerenciar dados salvos, adicionar 
informações aos resultados e realizar medições de controle de 
qualidade.
Para entrar no menu principal, pressione o botão de menu no 
canto superior esquerdo da tela inicial. O menu principal com 
várias opções é exibido. 

Menu

Settings

Enter sediment

Memory

Check mode

Pressione a opção desejada para exibir novas opções.

8. Configurações
No menu Configurações, é possível adaptar o analisador às 
necessidades do laboratório. Toque nos botões para fazer 
alterações.

Settings

Settings

Enter sediment

Memory

Check mode

Strip

Interface

Printer

Sediment options

Language

Autostart

Date/Time

User mode

Customization

Sound

Print settings

8.1. Tira
No menu Tira, é posível alterar as unidades e a ordem em que 
os parâmetros são exibidos.

Strip

Customized
order

Units

Conv SI ARB Cov+ARB SI+ARB 

 Off On
Edit

Precione  para confirmar e salvar as alterações. Se sair 
do menu pressionando             nenhuma das alterações serão 
salvas.

8.1.1. Unidades
O campo Unidades permite escolher a unidade de medida para 
os diferentes parâmetros. Estão disponíveis três unidades 
diferentes (Conv, SI, ARB) e duas opções duplas (Conv + ARB, 
SI + ARB). Escolha a (s) unidade (s) desejada (s) pressionando 
o respectivo botão de escolha. é possível encontrar
informações adicionais sobre as diferentes unidades na tabela
de resultados (consulte Tabela de resultados, capítulo 17.5).
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Customized order

Select Clear

BLD
UBG
BIL
PRO
NIT
KET
GLU
pH

1: BLD
2: UBG
3: BIL
4: PRO
5: NIT
6: KET
7: GLU
8:  pH
9:  SG
10: LEU

Para alterar a ordem dos parâmetros, pressione o botão        na 
parte inferior da tela. A ordem atual desaparece e apenas "o 
número 1" permanece, pressione os parâmetros no lado direito 
da tela, para definir uma nova ordem. Escolher os parâmetros 
pressionando o parâmetro desejado  diretamente ou usando os 
botões                 e pressionando            . Parâmetros que já 
foram selecionados não estão mais disponíveis para seleção. 
Os parâmetros listados estão no lado direito da tela com um 
número de posição.

Customized order

Select Clear

BLD
UBG
NIT
KET
GLU
pH

1: PRO
2: BIL
3: LEU
4:  SG

Customized order

Select Clear

1: PRO
2: BIL
3: LEU
4:  SG
5: BLD
6:  pH
7: UBG
8: NIT
9: GLU
10: KET

Se não estiver satisfeito com a seleção; pressione           
A seleção no lado direito é descartada e pode inserir  
novamente nova ordem. Pressione                   para confirmar e 
salvar as alterações. Se sair do menu pressionando              , 
nenhuma das alterações serão salvas.

8.2. Interface
No menu Interface, é possível alterar as configurações de 
interface.
Nota: As alterações nas configurações de interface influenciam 
diretamente a transferência de dados. Isso é especialmente 
importante quando o instrumento está conectado via LIS.

Interface

Interface settings

Undirectional Bidirectional

HW settings

É possível decidir se a comunicação de interface vai ser uni ou 
bidirecional. Para fazer isso, pressione o respectivo botão da 
opção desejada. Pressione                para confirmar e salvar as 
alterações. Se sair do menu pressionando              , nenhuma 
das alterações serão salvas.

Nota: Se a comunicação for bidirecional estiver ativada, o 
receptor deverá ser configurado da mesma maneira. Se não for 
esse o caso, o analisador reportará um erro de transmissão.

8.2.1 Configurações de Hardware
No menu de configurações de HW, é possível realizar ajustes 
adicionais de hardware. Pressione                         , um 
novo menu com vários campos de opções será exibido. 
Dentro do menu, os valores em negrito mostram as 
configurações padrão.

HW settings

Baudrate

Bitlength

Parity

1200 2400 4800 9600 19200

7 bit 8 bit

None Even Odd

Pressione o botão               para confirmar e salvar as alterações. 
Se sair do menu pressionando              , nenhuma das alterações 
serão salvas.  
 8.2.1.1. Taxa de transmissão
São cinco opções diferentes para a taxa de transmissão (1200, 
2400, 4800, 9600, 19200). Pressione o respectivo botão da 
opção para alterar a taxa de transmissão.

8.2.1.2 Bits
São duas opções diferentes para o comprimento do bit (7 bits / 
8 bits). Pressione o respectivo botão da opção para alterar o 
tamanho do bit.

8.1.2. Otimizar ordem
O campo permite alterar a ordem dos parâmetros quando os 
resultados são impressos e exibidos. De fábrica, a ordem é 
idêntica a ordem da tira teste e o botão OFF está ativado. Para 
alterar a ordem, pressione o botão para ON e  é ativado. 
Clicando em          , um novo menu é exibido com os parâmetros 
existentes. Utilize os botões de rolagem  para alterar a 
ordem dos parâmetros na lista. A ordem atual dos parâmetros é 
exibida na direita da tela.

Clear

Clear
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8.2.1.3. Pariedade
São três opções para a paridade (nenhuma, par, ímpar). 
Pressione o respectivo botão da opção para alterar a paridade.

8.3. Impressora
O menu Impressora permite ligar e desligar a impressora. 
Pressione o respectivo botão de opção. 
Pressione                           para confirmar e salvar as 
alterações. Se sair do menu pressionando              , nenhuma 
das alterações serão salvas.

Printer

Printer

Off On

8.4. Opção de sedimentos 
Nesse menu é possível inserir parâmetros adicionais de 
sedimentos para cada resultado. Essa função permite 
gerenciar os resultados da química da urina e os 
resultados microscópicos para amostras.

Sediment options

Enter
sediment

Off On

Edit sediment
parameters

Filter

Off On
Edit filter

 Measurement  Sediment

Print after

Nota: Para adicionar informações de sedimentos a uma 
amostra, vá para o menu principal e escolha "Inserir 
sedimentos" (consulte Inserir sedimentos, capítulo 9).

8.4.1. Inserir sedimentos
O campo                               permite ativar ou desativar a 
função de inserir sedimentos. Para ativar, pressione o 
respectivo botão de escolha. Para editar o parâmetro de 
sedimento disponível, pressione                             . 

É possível editar os parâmetros do sedimento se a opção On 
estiver ativa. Pressione                            para confirmar e salvar 
as alterações. Se sair do menu pressionando              , 
nenhuma das alterações serão salvas.

8.4.1.1. Editar parâmetros de sedimentos 
O analisador pode armazenar até 30 parâmetros diferentes de 
sedimentos. Para rotular os parâmetros do sedimento, pode-se 
usar até 10 caracteres cada. Para cada parâmetro, é possível 
definir 5 categorias ou incrementos. Para rotular essas 
categorias, pode usar até 8 caracteres cada.

O menu Editar parâmetros de sedimentos consiste em 6 botões 
de edição, nos quais é possível inserir informações individuais. 
No canto superior esquerdo da tela, é possível ver o número do 
parâmetro que está editando no momento.

Enter sediment parameters

1. Param:

O primeiro botão de edição no centro da tela serve para atribuir 
um nome ao parâmetro de sedimento. Para inserir o nome do 
parâmetro, pressione o botão vazio. O menu 
aparece e é possível inserir o parâmetro. Confirme a entrada 
pressionando                      .O novo parâmetro foi adotado. É 
possível inserir até 5 incrementos (por exemplo, 0-5, 6-15, 
16-30,…) ou categorias (por exemplo, pequeno, médio, grande,
…) para cada parâmetro de edição no lado direito da tela. 
Pressione os botões editáveis e o menu ABC será exibido, no 
qual é possível inserir os incrementos ou categorias. Confirme 
a entrada pressionando                 A nova categoria foi adotada.

Edit sediment parameters

1. Param:

LEUKOS neg

+

++

+++

Para definir mais parâmetros, use as setas de navegação
na parte inferior da tela. Os parâmetros de sedimentos criados 
no menu agora podem ser usados para inserir informações 
sobre sedimentos no menu Inserir sedimentos. (consulte Inserir 
sedimentos, capítulo 9). Pressione                            para 
confirmar e salvar as alterações. Se sair do menu 
pressionando              , nenhuma das alterações serão salvas. 

8.4.2 Filtros
Se a opção filtro estiver ativado, é possível inserir critérios 
específicos para selecionar os resultados, para os quais as 
informações foram inseridas. Os resultados são selecionados 
para inserir os sedimentos no campo, consulte Inserir 
sedimentos, capítulo 9).
De fábrica, a opção está OFF está ativada e os critérios do filtro 
não são instaladas. Para ativar o filtro e definir os critérios do 
filtro, selecione o botão ON. A opção                        está ativada.
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8.4.2.1 Editar Filtro
Para acessar o menu Editar filtro, pressione              . Neste 
menu, é possível definir os resultados por sedimentos. No lado 
esquerdo da tela, uma lista de todos os parâmetros 
encontrados nas tiras de teste. É possível determinar um 
critério de filtro para cada parâmetro. Este critério é sempre um 
valor de medição possível. Isso permite definir a quais 
resultados os sedimentos devem ser adicionados. (por 
exemplo, Sangue - 10 …)

Edit filter

Select Clear

BLD
UBG
BIL
PRO
NIT
KET
GLU
pH

Filter:

Você pode escolher os parâmetros usando as setas 
e o botão              ou tocando diretamente no parâmetro. 
Depois de escolher um parâmetro, uma nova lista com opções 
aparece no lado esquerdo da tela.

Edit filter

Select Clear

BLD
UBG
BIL
PRO
NIT
KET
GLU
pH

30

100

500

A lista à direita mostra as diferentes gradações para o 
parâmetro correspondente. Escolha o valor desejado 
pressionando o botão respectivo. O valor é exibido no lado 
direito da tela.

Edit filter

Select Clear

BLD
UBG
BIL
PRO
NIT
KET
GLU
pH

Filter:
PRO 100 mg/dl

Para excluir um critério de filtro já inserido, selecione o critério 
na lista no lado esquerdo da tela e pressione o botão 
O parâmetro é removido dos critérios de filtro no lado direito. 
Se deseja inserir um novo critério para o parâmetro, selecione 
o parâmetro novamente no lado esquerdo da tela e faça uma 
nova seleção.
Depois de definir os critérios de filtros, todos os 
resultados iguais ou superiores a um dos critérios serão 
selecionados. O botão               leva a todos os resultados 
que correspondem aos critérios de filtro.
Pressione                            para confirmar e salvar as 
alterações. Se sair do menu pressionando              , nenhuma 
das alterações serão salvas.

Nota: A função "Enter sediment“ e o filtro de sedimentos listam 
apenas os resultados que foram medidos após a função ter 
sido configurada / ativada. Se você ativar ou alterar a função de 
sedimento após a realização das medições, essas medições 
não serão capturadas pelo novo critério de filtro. Portanto, as 
medições anteriores não podem ser acessadas através do 
menu “Enter sediment”. Se o filtro não for ativado, todos os 
resultados serão selecionados para as descobertas de 
sedimentos. No entanto, a função de memória permite que 
você insira as descobertas de sedimentos para todos os 
resultados (consulte Memória, capítulo 10).

8.4.3. Imprimir após
A opção "Print after" permite determinar em que ponto os 
resultados devem ser impressos. Padrão de fábrica, a opção 
"Measurement" está ativado, o que significa que todos os 
resultados serão impressos imediatamente após a medição, 
independentemente da necessidade de informações adicionais 
sobre sedimentos.

Se a escolha for que os resultados sejam impressos após a 
inserção de sedimentos, pressione o botão para escolha 
"Sediment". O resultado com sedimentos adicionados agora é 
impresso apenas após a inserção das informações. 
Pressione                            para confirmar e salvar as 
alterações. Se sair do menu pressionando              , nenhuma 
das alterações serão salvas.

8.4.4. Imprimir parâmetros de sedimento
O ícone da impressora       permite imprimir todas as 
configurações de sedimentos. As configurações básicas para 
"Inserir sedimentos", "Filtros" e todos os parâmetros de 
sedimentos definidos serão impressos.

8.5. Idioma 
É possível escolher entre 8 idiomas diferentes. Pressione o 
botão de escolha para o respectivo idioma.

Language

 English Deutsch Español

 Français Italiano Português

 Polski Magyar 

Pressione                            para confirmar e salvar as alterações. Se 
sair do menu pressionando              , nenhuma das alterações serão 
salvas. Clear
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8.6. Data/hora
É possível ajustar e alterar data/hora.
Pressione para confirmar e salvar as 
alterações. Se sair do menu pressionando , nenhuma 
das alterações serão salvas. 

Date/Time

Time format

12h 24h

Time
15 17 pm:

Date format

 yyyy.mm.dd mm.dd.yyyy dd.mm.yyyy

Date
2009 10 21· ·

Hora 
Definir horas e minutos separadamente. Pressione os botões 
de edição para alterar. O menu "ABC" é exibido para que você 
possa fazer alterações.

Formato hora
O formato da hora pode ser definido para 12h ou 24h. 
Pressione o respectivo botão de escolha. Dependendo do 
formato, é possível ajustar para AM/PM.

Data 
A data é formatada por ano, mês e dia. Pressione os botões de 
edição para alterar a data. O menu "ABC" aparece para fazer 
alterações.

Formato data
Existe três opções diferentes de formato de data: (aaaa.mm.dd, 
mm.dd.aaaa, dd.mm.aaaa). Pressione o respectivo botão de
escolha e a data será exibida de acordo.

Nota: Verifique a data e a hora após iniciar o instrumento pela 
primeira vez.

8.7. Usuário
O menu "Usuário" permite ajustar as configurações para 
direitos de acesso. Existe três modos diferentes para escolher, 
permitindo definir senhas e criar um grupo para vários usuários.

User mode

Password

Edit users

 Single user User/Admin Multi user

8.7.1. Usuário único
A opção "Usuário único" é definido como padrão de fábrica. No 
modo de usuário único, todos os usuários podem usar o 
instrumento sem restrições para acessar. Se a opção "usuário 
estiver ativada, as opções de "Senha" e "Editar usuário" 
estarão inativas.

8.7.2. Usuário/Admin 
A opção "Usuário/Administrador" permite configurar um 
administrador para o analisador. Se o modo "Admin" estiver 
ativo, apenas o administrador poderá acessar e alterar as 
configurações. Todos os outros usuários são excluídos das 
configurações. O modo "Admin" é protegido por uma senha. 
Para configurar o administrador, pressione a opção "Usuário/ 
Admin".

User mode

Password

Edit users

 Single user User/Admin Multi user

Pressione o botão "Senha". O menu ABC aparece para inserir 
uma senha. Pressione                     para confirmar e salvar 
suas alterações. Se sair do menu pressionando              , 
nenhuma das alterações serão salvas.  

Ao escolher o modo "User/Admin" e definir uma senha, a 
senha é solicitada sempre que ligar o analisador. Para acessar 
como administrador, escolha o botão Admin depois que o 
analisador for ligado. Você tem 10 segundos para pressionar 
o botão, que é indicado por um cronômetro, o menu ABC 
aparece e é possível inserir a senha. O analisador inicia e o 
usuário pode acessar e alterar as configurações 
normalmente. Se um usuário diferente do administrador 
desejar usar o instrumento, não será necessário digitar a 
senha. Pressione ou aguarde 10 segundos até o cronômetro 
acabar. O instrumento inicia automaticamente. É possível 
utilizar o analisador para medições, mas não é possível 
acessar as configurações do instrumento.

Login

Admin

10
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8.7.3. Multiusuário
O modo multiusuário permite configurar vários usuários com 
senhas individuais. Somente o primeiro usuário do grupo de 
usuários tem direitos de administrador. Todos os outros 
usuários não podem acessar as configurações do analisador. 
Se o modo multiusuário estiver definido, as impressões de 
resultados mostrarão o usuário que realizou o processo. Para 
configurar vários usuários, pressione o botão "Multi user" e 
pressione o botão "Edit users".

User mode

Password

Edit users

 Single user User/Admin Multi user

8.7.3.1 Editar usuário
O modo multiusuário permite criar até 10 usuários diferentes 
com senhas individuais. O primeiro usuário é o "Admin" e é o 
único que pode acessar as configurações do analisador. Todos 
os outros usuários não podem fazer alterações nas 
configurações.
No menu "Edit users", a tela mostra uma lista vazia com 
campos para novos usuários. O primeiro campo está 
destacado e designado para o administrador. O símbolo "*" 
indica o usuário atual.

Edit users

Edit
selected Delete

– *
–
–
–
–
–
–

Para configurar um novo usuário, primeiro crie o usuário 
"Admin". Utilize             para ir na primeira entrada e pressione 
o botão "Edit Selected" . O menu "ABC" aparece e é possível
inserir um nome para o administrador. Depois de confirmar o 
nome, digite a senha. Digite a senha e confirme. O menu "Edit 
users" aparece novamente e mostra o nome do administrador 
na primeira linha. Para adicionar mais usuários, escolha uma 
linha vazia e repita os passos acima. Para excluir um usuário 
da lista, use as setas de rolagem                   para selecionar 
para a respectiva linha. Em seguida, pressione "Delete". Depois 
de configurar os usuários, saia do menu. Depois de criar vários 
usuários diferentes e o analisador estiver definido no modo 
“Mulit user”, é necessário escolher um usuário a cada vez que 
o analisador é ligado. Depois de ligar o analisador, uma tela de
login é exibida. A tela contém uma lista com todos os usuários
que foram criados. Use as setas de rolagem  para 
escolha do usuário desejado e confirme  . O menu 
"ABC" aparece para inserir a senha. confirme
e o instrumento inicia como de costume. Se sair do menu         
a tela de login aparece novamente.

Login

User 1
User 2
User 3
–
–
–
–

8.8. Customização
O menu "Customização" permite atribuir 4 valores diferentes 
para clareza e cor, como informações de amostra visual. Além 
disso, é possível definir cabeçalho da impressora. Depois de 
abrir o menu, a primeira tela permite inserir valores de clareza e 
cor. As setas de navegação               permitem alternar para 
uma segunda tela na qual é possível inserir o cabeçalho da 
impressora.

Customization
Clarity

Color

dark

clear

turbid

cloudy

brown

yellow

other

red

Pressione  para confirmar e salvar suas alterações. 
Se sair do menu pressionando              , nenhuma das 
alterações serão salvas

8.8.1. Clareza
A clareza é um parâmetro visual da urina, que pode ser 
atribuída a qualquer amostra como informações opcionais do 
paciente (consulte "Informações sobre amostras e pacientes", 
capítulo 13.1). Existem quatro opções diferentes. Por padrão 
de fábrica, são definidos como "claro", "turvo", "nublado" e 
"escuro". Para criar novos nomes, pressione o botão "ABC" e é 
possível inserir um novo nome (máximo de 10 caracteres). 
Pressione                     para confirmar e salvar suas alterações. 
Se sair do menu pressionando              , nenhuma das 
alterações serão salvas

8.8.2. Coloração
A cor é um parâmetro visual da urina, que pode ser atribuída a 
qualquer amostra como informações opcionais do paciente 
(consulte "Informações sobre amostras e pacientes", capítulo 
13.1) Existem quatro opções diferentes. Por padrão de fábrica, 
eles são definidos como "amarelo", "vermelho", "marrom" e 
"brilhante". Para criar novos nomes, pressione o botão "ABC" e 
é possível inserir um novo nome (máximo de 10 caracteres). 
Pressione                     para confirmar e salvar suas alterações. 
Se sair do menu pressionando              , nenhuma das 
alterações serão salvas
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8.8.3. Linha "Boas - Vindas" 
O campo de "boas-vindas", é possível inserir uma mensagem 
individual que sempre aparece na impressão inicial quando o 
analisador é ligado. Por padrão de fábrica, não há mensagem 
de boas-vindas definida. Para criar sua própria mensagem de 
boas-vindas, pressione o botão editar. O menu "ABC" é exibido 
para inserir duas linhas para  mensagem de boas-vindas (24 
caracteres no máximo). Pressione                     para confirmar e 
salvar suas alterações. Se sair do menu pressionando              , 
nenhuma das alterações serão salvas.

Customization
Welcome line

Printer header

8.8.4. Cabeçalho da impressora
O cabeçalho da impressora aparece em todas as impressões. 
Por padrão de fábrica, não há cabeçalho definido. Pressione o 
botão "Editar" para criar um cabeçalho. No menu "ABC" digite 
duas linhas para o novo cabeçalho da impressora (24 
caracteres no máximo). Pressione                     para confirmar e 
salvar suas alterações. Se sair do menu pressionando              , 
nenhuma das alterações serão salvas.

8.9. Som
O menu "Som" permite ativar ou desativar os sons 
operacionais. Pressione o respectivo botão de escolha.

Sound

Sound

Off On

8.10 Configuração de impressão
É possível imprimir uma visão geral de todas as configurações. 
Somente as configurações de sedimentos podem ser 
impressas separadamente (consulte Opções de sedimentos, 
capítulo 8.4). Para começar a imprimir, pressione o botão de 
"Printer settings".

8.11. Autostart
O menu "Autostart" permite ativar / desativar a função de 
inicialização automática.

Autostart

Autostart

Off On

Pressione                     para confirmar e salvar suas alterações. 
Se sair do menu pressionando              , nenhuma das 
alterações serão salvas. Se a função de inicialização 
automática estiver ativa, o analisador reconhece 
automaticamente uma tira colocada na bandeja de transporte e 
inicia a medição. Se a função de inicialização automática 
estiver inativa, o botão "Iniciar" no canto superior direito da tela 
inicial, inicia o analisador para uma medição.

Insert strip

ID

Seq.No.

Clarity

Color

Next sample Worklist

Edit Emergency Options Edit
selected

Menu Start

0001

Pressione  para confirmar e salvar suas alterações. 
Se sair do menu pressionando  , nenhuma das 
alterações serão salvas. 
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9. Adicionar sedimento
O menu "Adicionar sedimento" mostra apenas os resultados de 
urina para os quais é necessária uma entrada adicional dos 
achados do sedimento. Você pode determinar livremente quais 
resultados precisam receber descobertas adicionais de 
sedimentos, bem como os parâmetros reais de sedimentos 
(consulte Opções de sedimentos, capítulo 8.4).
Nota: Para adicionar parâmetros de sedimentos, é necessário 
ativar a função Enter sedimentos e definir os parâmetros de 
sedimentos primeiro.

Settings

Enter sediment

Memory

Check mode

Enter sediment
Seq.No.: 0001
ID: 5552491
2009.12.11 16:13

* BLD 250 Ery/µl
* UBG 2 mg/dl
* BIL 2 mg/dl
* PRO 500 mg/dl
* NIT POS 
* KET 25 mg/dl
* GLU >500 mg/dl

pH 8
SG 1.010

* LEU 500 Leu/µl

1/7

Enter sediment

Select Clear

LEUKOS
RBCs

Com o parâmetro de sedimento escolhido, uma lista com a 
escala do parâmetro de sedimento é exibida. Pressione a 
respectiva escala, que é inserida no canto superior direito da 
tela. É possível inserir mais informações sobre sedimentos para 
o resultado da mesma maneira.

Enter sediment

Select Clear

LEUKOS
RBCs neg

+

++

+++

Enter sediment

Select Clear

LEUKOS: +++LEUKOS
RBCs

Para excluir os parâmetros de sedimentos, pressione o 
respectivo parâmetro da lista no lado esquerdo do tela. 
Pressione o botão "Clear", que removerá o parâmetro de 
sedimentos do resultado. Pressione                    para confirmar 
e salvar suas alterações. O resultado é processado 
dependendo das configurações (imprimir, enviar) e removidas 
na lista de entrada de sedimentos. Se sair do menu 
pressionando                 , nenhuma das alterações serão 
salvas. Para chegar ao próximo resultado, use as            setas
no canto inferior direito da tela.

9.2. Impressão 
Pressione o ícone  para imprimir o resultado no visor. É 
possível imprimir resultados que já foram impressos. 

Pressione "Enter sediment". Uma nova tela é exibida, com os 
resultados que ainda precisam de sedimentos adicionais. É 
possível definir o filtro para esses resultados (consulte "Opções 
de sedimentos", capítulo 8.4.). Múltiplas opções para as 
amostras estão disponíveis.

Menu

Nota: O filtro de sedimentos peneira apenas os resultados que 
foram medidos após o filtro ter sido definido e ativado. 
Resultados já existentes não será filtrado posteriormente.

9.1. Microscópio
Para inserir os sedimentos para o resultado exibido, pressione o 
botão                 . Uma nova tela é exibida, na qual é possível 
escolher de uma lista de parâmetros de sedimentos no lado 
esquerdo do tela (consulte "Opções de sedimentos", capítulo 
8.4.).

Escolha o parâmetro de sedimento desejado com as            setas
e confirme a com o botão "Select" .Como alternativa, você pode 
pressionar diretamente o parâmetro.
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10. Memória

O analisador salva até 500 resultados. O menu 
"Memória" permite gerenciar os dados salvos. Para acessar 
a memória, pressione o botão "Memory" e Aparece três 
opções de atividade "Mostrar tudo", "Pesquisar" e "Excluir".

Memory

Settings

Enter sediment

Memory

Check mode

Show all

Search

Delete

Result
Seq.No.: 0001
ID: 5552491
2009.12.11 16:13

* BLD 250 Ery/µl
* UBG 2 mg/dl
* BIL 2 mg/dl
* PRO 500 mg/dl
* NIT POS 
* KET 25 mg/dl
* GLU >500 mg/dl

pH 8
SG 1.010

* LEU 500 Leu/µl

LEUKOS: ++
RBCs: 11-15

1/268

Search memory

Date

Filter

Action

All

All

Display

Search memory

Date

Filter

Action

All

Today

Day

Date

Filter

Action

Day

All

Display

2009.10.21

10.1. Visualizar 

Pressione "Visualizar" para acessar toda a memória. A tela de 
resultados exibe automaticamente o resultado mais recente. é 
possível visualizar o número da sequência e o ID do paciente, 
data e hora da medição, bem como os resultados. Os valores 
positivos estão sempre em fonte vermelha e marcados com * Se 
cadastrado, é possível visualizar os parâmetros adicionais de 
cor e clareza, bem como os parâmetros de sedimentos.

Para obter outros resultados, é possível navegar pela memória 
usando                   no canto inferior esquerdo. As seguintes 
opções estão disponíveis: 

10.1.1 Impressão
O resultado atual é impresso.

10.1.2 Enviar para um PC
O resultado atual é enviado para um computador conectado 
(consulte "Conexão de dispositivos externos", capítulo 15).

10.1.3 Microscópio
Adicionar informações de sedimentos para qualquer valor salvo 
(consulte "Inserir sedimentos", capítulo 9).

Nota: Se alterar algum valor, é necessário reenviá-lo via LIS 
conectado.

É possível vincular data, filtro e ação para criar campos de 
consultas. Escolha as opções desejadas através dos botões. 
Pressione                     para confirmar e salvar suas alterações. 
Se sair do menu pressionando              , nenhuma das 
alterações serão salvas.

10.2.1. Data
Para escolher resultados de um período específico, pressione o 
botão "Date". Aparecem três novas opções "Mostrar tudo", 
"Hoje" e "Dia".

10.2 Pesquisar
O menu "Pesquisar" permite pesquisar sistematicamente os 
resultados específicos.

O botão "Mostrar tudo" não filtra um determinado período 
de tempo e é definido como padrão de fábrica. A opção 
"Hoje", busca os resultados do dia. Ao escolher "Mostrar 
tudo" ou "Hoje", a tela aparece novamente e a seleção para a 
data é exibido ao lado do botão.
A opção "Dia" permite escolha um dia. Depois de pressionar o 
"Dia", a data atual é exibida, utilize           para navegação e 
escolha uma data específica.

Search memory
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Search memory

Date

Filter

Action

All

ID

Seq.No.

Seq.No. Range

Not printed

Not sent

Positive

Sediment

Error

Search memory

Date

Filter

Action

All

ID

Display

Search memory

Date

Filter

Action

All

Seq.No.

Display

0000

Search memory

Date

Filter

Action

All

Seq.No.
range

Display

0000 0000-

Search memory

Date

Filter

Action

Display

Print

Send

Print list

Delete

Display
Exibe os resultados selecionados.

Impressão
Imprime os resultados selecionados.

Enviar
Envia os resultados selecionados para um PC / LIS.

Imprimir lista
Imprime apenas os IDs de pacientes e os números de 
sequência selecionados. 

Excluir (seleção de filtro)
Exclui os resultados selecionados com a função de pesquisa.

Nota: Os dados salvos das medições de controle não serão 
excluídos com esta função.

Não imprimir
Seleciona todos os resultados que ainda não foram impressos.

Não enviar
Seleciona todos os resultados que ainda não foram enviados.

Positivo
Seleciona todos os resultados com pelo menos um valor 
positivo.

Sedimento
Seleciona todos os resultados que possuem informações sobre 
sedimentos.

Erro
Seleciona todos os resultados com mensagens de erro.

10.2.2 Filtro
O filtro  permite selecionar resultados com especificidades 
específicas. é possível escolher entre vários critérios de filtro.

Todos
Seleciona todos os dados para o respectivo período de tempo.

ID
Seleciona um ID do paciente específico. Depois de pressionar o 
ID, uma caixa para editar aparece. Inserir a ID através do menu 
ABC. Pressione                     para confirmar e salvar suas 
alterações. Se sair do menu pressionando              , nenhuma 
das alterações serão salvas.

Número sequencial
Seleciona um número de sequência específico. Depois de 
pressionar o "Seq.No.", um botão de edição com quatro "0" 
aparece. Para inserir um novo número, toque no botão e insira o 
número sequencial. Pressione                     para confirmar e 
salvar suas alterações. Se sair do menu pressionando              , 
nenhuma das alterações serão salvas.

Faixa número sequencial
Seleciona um intervalo de número de sequência específico. 
Depois de pressionar "Seq.No.", dois botões de edição vazios 
com quatro "0" aparecem. Digitar os números sequenciais pelo 
menu ABC. Pressione                     para confirmar e salvar suas 
alterações. Se sair do menu pressionando              , nenhuma das 
alterações serão salvas.

10.2.3 Ação
"Ação" determina qual atividade será executada para os 
resultados que foram filtrados. Pressione "Ação" e todas as 
opções de ação aparecem. Pressione                     para 
confirmar e salvar suas alterações. Se sair do menu 
pressionando              , nenhuma das alterações serão salvas.
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11. Verificar dados
O modo "verificar dados" permite acessar as funções de 
controle de qualidade (para obter uma descrição detalhada, 
consulte "Controle de qualidade", capítulo 14).

Check mode

Settings

Enter sediment

Memory

Check mode

Internal check

Control 
measurement

Stored data

11.1 Verificação interna
O autoteste é repetido e valores são fornecidos.

11.2 Leitura de controle
Este botão inicia uma medição de controle com urina controle.

11.3 Banco de dados
Acessar os resultados salvos das últimas 20 medições do 
controle de qualidade. Pressione o botão para exibir os 
resultados. É possível imprimir ou enviar os dados.

10.3 Excluir (memória completa)
A função "Excluir" apaga a memória inteira. Para fazer isso, 
pressione o botão e confirme a pergunta de Segurança.

Nota: Verifique se a memória não contém mais informações 
relevantes antes de excluir permanentemente. Após a exclusão 
dos dados de memória, o analisador não pode recuperar. Por 
isso recomendamos enviar os dados para um PC.
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12. Informações gerais
Antes de iniciar o uso do analisador, algumas preparações 
relacionadas à tira teste são necessárias.  Verifique essas 
informações para todos os procedimentos, a fim de garantir 
resultados corretos e seguros.

12.1. Amostra de urina
• Use amostra de urina fresca (dentro de 2 horas após a coleta
da amostra)
• Não centrifugue a amostra
• Homogenize bem a amostra
• Amostra de urina resfriada deve estar à temperatura ambiente
(15-30°C) antes do uso.

12.2. Preparação da tira teste
1. Retire uma tira teste da caixa.
2. Não toque nas almofadas absorventes teste com os

dedos.
3. Mergulhe a tira teste por 1 segundo na amostra.

Certifique-se de que todas as almofadas de teste são
imersas completamente.

4. Encoste a borda da tira ao longo da borda do recipiente
de coleta da amostra para remover o excesso de urina.

5. Toque brevemente a borda externa da tira em um papel
toalha  absorvente para remover o excesso de urina.

6. A tira teste está pronta para ser utilizada.

13. Medição

13.1 Amostra e informações do paciente
Logo depois que o analisador for ligado, está pronto para 
realizar medições. Assim que a tela inicial aparecer, uma luz 
verde acima da bandeja de transporte indicará que o analisador 
está pronto.

Insert strip

ID

Seq.No.

Clarity

Color

Next sample Worklist

Edit Emergency Options Edit
selected

Menu 15 10

0001

Id

Color

Seq.No.

clear cloudy dark turbid None

yellow red brown other  None

Delete Skip

ID
Pressione o botão de edição para ID. O menu ABC aparece e 
é possível editar a identificação do paciente.

Seq.No
Este botão de edição contém o número sequencial atual para a 
próxima medição. O número sequencial sempre começa em 
0001 e volta a zero após cada alteração nas datas. Para mudar 
o número sequencial, pressione o botão de editar que contém o
número. O menu ABC aparece e é possível editar o número.

Clareza
Este campo permite adicionar informações visuais sobre o 
clareza da amostra. Pressione algum botão das opções para 
selecionar um das quatro opções diferentes. É possível definir a 
descrição para os quatro parâmetros nas configurações 
(consulte "Personalização", capítulo 8.8). Por padrão de fábrica, 
os parâmetros de clareza são definidos como "claro", "turvo", 
"nublado" e "escuro".

Cor
Este campo permite adicionar informações visuais sobre a cor 
da amostra. Pressione algum botão das opções para selecionar 
um das quatro opções diferentes. É possível definir a descrição 
para os quatro parâmetros nas configurações (consulte 
"Personalização", capítulo 8.8).
Por padrão de fábrica, os parâmetros de cor são definidos como 
"amarelo", "vermelho", "marrom" e "brilhante". 

"Worklist" inicialmente não ativado e é usado apenas assim que 
os IDs dos pacientes são importados (consulte "Lista de 
trabalho", capítulo 13.4).
É possível adicionar informações adicionais sobre o paciente e 
amostra. Para fazer isso, pressione o botão "Editar" no canto 
inferior esquerdo da tela. Um novo menu é exibido, no qual é 
possível adicionar as informações suplementares.
Pressione                     para confirmar e salvar suas alterações. 
Se sair do menu pressionando              , nenhuma das 
alterações serão salvas.

Edit next sample

0001
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ID

Seq.No.

Clarity

Color

Next sample Worklist

Edit Emergency Option Edit
selected

0001

55974521

yellow

clear

BLD
UBG
BIL
PRO
NIT
KET
GLU
pH

13.4. Lista de trabalho
É possível criar uma lista de amostras com suas 
correspondentes identificações dos pacientes, para em seguida 
medir consecutivamente. A lista de trabalho é exibida na 
metade direita da tela inicial. A identificação de paciente pode 
ser adicionada via scanner de código de barras, teclado ou LIS. 
Na parte inferior da tela, o botão "Opções" é sempre ativado. 
Ao clicar no botão a opção de "Carregar lista de trabalho",  
permite carregar uma lista de trabalho via LIS a qualquer 
momento.

13.4.1. Criar lista de trabalho
Para criar manualmente uma lista de trabalho, é necessário 
conectar um scanner de código de barras ou teclado. 
Certifique-se de importar os dados na mesma ordem em que 
deseja medir as amostras. O primeiro ID importado aparece no 
lado esquerdo da tela inicial no campo ID. Todos os outros IDs 
importados estão listados na área da lista de trabalho no lado 
direito da tela. é possível adicionar novos IDs para uma lista de 
trabalho existente, mesmo se já tenha iniciado as medições. 
Esses IDs adicionais serão adicionados ao final da lista de 
trabalho existente.

Insert strip

ID

Seq.No.

Clarity

Color

Next sample Worklist

Edit Emergency Options Edit
selected

Menu 15 10

0001

55816478

yellow

clear
BLD
UBG
BIL
PRO
NIT
KET
GLU
pH

55674276
55156472
55684123
55741836
55412754
55971287
55147528

É possível carregar uma lista de trabalho via LIS, se estiver 
conectado para o analisador. Para fazer isso, pressione 
"Opções". Em seguida, pressione o botão "Carregar lista de 
trabalho". O instrumento agora pode receber dados via LIS. O 
primeiro ID será colocado no lado esquerdo do início da tela. 
Os outros IDs serão listados na lista de trabalho.É possível 
adicionar IDs à lista existente com um scanner de código de 
barras ou teclado.

Insert strip

ID

Seq.No.

Clarity

Color

Next sample Worklist

Edit Emergency Options Edit
selected

Menu 15 10

0001 Load worklist

Print worklist

Delete worklist

Nota: Só é possível transferir dados da lista de trabalho via LIS 
para um analisador, se o LIS estiver programado e configurado 
de acordo.

 Coloque a tira teste no lado esquerdo do analisador no rack de 
transporte. Uma luz verde pisca brevemente, indicando assim 
detecção da tira. Logo depois, o rack de transporte se move para 
pegar a tira no analisador. Durante esse tempo, a luz é 
vermelha, porque nenhuma outra tira pode ser colocada na 
bandeja. 
A medição da tira é automática. O tempo de medição para uma 
única tira é de aproximadamente 1 minuto. Quando a medição 
for concluída, o resultado será impresso. O resultado é salvo 
automaticamente e pode ser encontrado na memória do 
analisador. É possível, também, enviar o resultado para um PC 
(consulte "Conexão de dispositivos externos", 
capítulo 15).
Nota: Se escolher a opção "imprimir após a entrada de 
sedimentos" conforme configurações de sedimento, os 
resultados que possuem informações de sedimentos serão 
impressos depois de inserido a informação, não logo após a 
medição foi realizada.

13.3 Medições sucessivas
Geralmente, as medições sucessivas seguem o mesmo princípio 
das medições únicas. 
Coloque a tira teste no lado esquerdo do analisador no rack de 
transporte. Uma luz verde pisca brevemente, indicando assim 
detecção da tira. Logo depois, o rack de transporte se move para 
pegar a tira no analisador. Durante esse tempo, a luz é 
vermelha, porque nenhuma outra tira pode ser colocada na 
bandeja. A medição da tira é automática. 
Assim que a tira for puxada para dentro do analisador, a luz fica 
verde novamente e o visor mostra um novo número de 
sequencial. Digite as informações suplementares necessárias, 
como de costume e insira a próxima tira no rack de transporte. A 
luz pisca brevemente e a próxima teste é lida. Desta forma é 
possível medir qualquer número de tiras sucessivamente. 
Nota: Sempre insira as informações do paciente e da amostra 
antes de coloque a tira no rock de transporte. Uma vez que a tira 
é puxada para dentro do analisador, as informações não podem 
mais ser editadas.

13.2 Medição única
A luz verde acima da bandeja de transporte indica que o 
instrumento está pronto para iniciar a rotina. Se a função de 
inicialização automática estiver desativada, a rotina deve iniciar  
pressionando "Start" no canto superior direito da tela inicial 
(consulte "Inicialização automática", capítulo 8.11).

Insert strip 15 10
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Edit next sample

Id

Clarity

Color

Seq.No.

001255875410

clear cloudy dark turbid None

yellow red brown other  None

Delete Skip

O botão "Excluir" permite excluir uma entrada da lista de 
trabalho. Se pressionar "Ignorar", a entrada será colocada no 
final da lista.

Nota: É possível editar informações apenas para amostras, 
desde que elas estejam na lista de trabalho. Portanto, sempre 
edite amostras antes de colocar a respectiva tira teste no rack 
de transporte. Assim que a tira for inserida para dentro do 
analisador, os dados não podem ser editados não mais.

Insert strip

ID

Seq.No.

Clarity

Color

Next sample Worklist

Edit Emergency Options Edit
selected

Menu 15 10

0001

55816478

yellow

clear
BLD
UBG
BIL
PRO
NIT
KET
GLU
pH

55674276
55156472
55684123
55741836
55412754
55971287
55147528

Load worklist

Print worklist

Delete worklist

13.4.4.1. Carregar lista

Permite carregar uma lista de trabalho existente por LIS 
(consulte "Criar uma lista de trabalho", capítulo 13.4.1).

13.4.4.2. Imprimir lista
Permite imprimir todos os IDs na lista de trabalho, incluindo o 
respectivo número sequencial e informações complementares. 
Pressione o botão para iniciar a impressão.

13.4.4.3. Deletar lista
Permite remover todas as entradas na lista de trabalho. Para 
excluir a lista, pressione o botão "Excluir lista de trabalho" e 
confirme a seguinte pergunta de segurança com
Os resultados de amostras da lista de trabalho que já foram 
medidos permanecem na memória do instrumento.

13.4.5. Leitura de emergência
É possível acelerar uma medição como emergência enquanto 
trabalha uma lista de trabalho. Pressione a opção "Emergecy" 
na parte inferior esquerda da tela. O menu de informações do 
paciente e da amostra é exibido e é possível inserir 
informações. A nova ID é colocada como a próxima amostra na 
parte esquerda da tela, enquanto as outras amostras recuam 
uma posição. Em seguida, execute a medição como de 
costume.

13.4.2 Editar worklist
É possível editar as entradas da lista de trabalho e adicionar 
informações adicionais. Para fazer isso, pressione um ID na 
lista de trabalho ou escolha um ID através das setas      e 
pressione "Editar". A tela de edição de medições é exibida e é 
possível adicione ou edite ID, Seq.No., clareza e cor, 
respectivamente (consulte "Personalização", capítulo 8.8).

13.4.3 Leitura com a lista de trabalho
Quando utilizar a lista de trabalho, os IDs dos pacientes já estão 
definidos para cada amostra. O ID da amostra que será medido 
está sempre no lado esquerdo da tela inicial. Mergulhe a tira de 
teste na amostra. Para começar a medir, coloque a tira teste no 
lado esquerdo do analisador no rack preto. Uma luz pisca 
brevemente em verde, indicando assim a detecção de tira. Logo 
depois, o rack de transporte se move para dentro do analisador. 
Durante esse período, a luz é vermelha, porque nenhuma outra 
tira pode ser colocada enquanto a tira estiver no rack. A 
medição da tira é automática. Certifique-se de sempre colocar 
as tiras no rack de transporte na ordem correspondente às 
entradas da lista de trabalho. Uma vez que a tira foi inserida, um 
novo número sequencial aparece e o ID no lado esquerdo é 
substituído pelo primeiro ID da lista de trabalho. A lista de 
trabalho à direita se move para cima. Se necessário, adicione 
informações suplementares e coloque as próximas tira no rack 
de transporte. Assim, é possível trabalhar até o fim da lista. 
Dentro de uma lista de trabalho, é possível alterar os números 
sequenciais, uma vez que as medições individuais são pre-
definidas pelas entradas na lista de trabalho.

Nota: É muito importante colocar as tiras no rack de transporte 
de acordo com a ordem definida pela lista de trabalho, para que 
as tiras corretas serão medidas corretamente para o ID exibido.

13.4.4 Opções
No lado direito da tela, abaixo da lista de trabalho, está o botão 
"Opções", que incluem três escolhas. 
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Check mode

Settings

Enter sediment

Memory

Check mode

Internal check

Control 
measurement

Stored data

14.1.1. Checagem interna
"Internal check" verifica internamente o analisador e inicia um 
autoteste. Durante o processo, os LEDs e a mecânica do 
instrumento são verificados quanto à capacidade operacional. 
Após a verificação interna, o analisador imprime valores para a 
tensão dos LEDs. Se tiver problemas com o analisador, poderá 
enviar os valores do LED ao nosso serviço técnico autorizado 
para obter retorno sobre o problema. 

14.1.2. Medição de controle

A opção permite medição de controle de qualidade com 
soluções conhecidas positivas e negativas. Para iniciar uma 
medição de controle, pressione o botão "Control measurement". 
A tela inicial aparece e inclui uma lista de trabalho é ativada e 
duas medições (teste NEG e teste POS). Realize uma medição 
normal com controle negativo e positivo. A preparação e a 
medição em si são realizadas exatamente como uma medição 
diária (consulte "Medição", capítulo 13). Os resultados são
impresso e salvo. 

Insert strip

ID

Seq.No.

Clarity

Color

Next sample Worklist

Edit Emergency Options Edit
selected

Menu 15 10

0001

NEG Test POS Test

Para avaliar os resultados, leia a instrução de uso da solução 
de controle. Recomendamos a realização de testes com 
soluções de controle:
• No início de cada dia
• Quando um novo lote de tiras é utilizado
• Quando os resultados são questionáveis
• Sempre que os operadores mudam

14.1.3. Dados armazenados
Os dados armazenados permitem revisar os resultados salvos 
das medições de controle. Os resultados são exibidos 
exatamente da mesma maneira que nas medições normais. No 
entanto, não pode inserir informações sobre sedimentos. É 
possível imprimir e enviar os dados de controle com os ícones 
na parte inferior da tela.

Stored data
Seq.No.: 0001
ID: POS Test
2009.12.11 16:13

* BLD 250 Ery/µl
* UBG 2 mg/dl
* BIL 2 mg/dl
* PRO 500 mg/dl
* NIT POS 
* KET 25 mg/dl
* GLU >500 mg/dl

pH 8
SG 1.010

* LEU 500 Leu/µl

1/16

14. Controle de qualdiade
Para garantir que o instrumento funcione corretamente, ele 
deve ser verificado regularmente. Além do autoteste interno, é 
recomendado também medidas de soluções controle positivos e  

14.1 Modo de verificação

Para entrar no modo de verificação, pressione o botão 
Dentro o menu são três opções diferentes.
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15. Conexão de dispositivos externos

15.1 Computador
Para informações detalhadas sobre como conectar o 
analisador a um PC, consulte diretamente o serviço técnico.

15.2 Leitor de código de barras / teclado
Para conectar um leitor de código de barras ou teclado, 
desligue o analisador. Conecte o scanner / teclado através da 
porta PS/2 ao analisador. Ligue o analisador. O scanner / 
teclado será reconhecido automaticamente e pode ser usado 
imediatamente. Uma instalação ou configuração adicional não 
é necessária.

15.3 Conexão LIS
Para conectar o analisador via LIS, é necessário suporte 
técnico. Para fazer isso, entre em contato com seu provedor de 
LIS.

16. Limpeza e manutenção
Geralmente, o analisador deve ser desligado e desconectado 
da fonte de alimentação antes de começar a limpá-lo.

16.1 Limpeza diária
O rack de transporte e o recipiente de lixo devem ser limpos e 
esvaziados todos os dias para garantir o correto funcionamento 
do analisador. Remova com cuidado o rack de transporte. Para 
fazer isso, puxe a alça preta no lado direito do rack. Esvazie o 
recipiente de resíduos. Enxágue com água limpa, se 
necessário, pode usar um agente de limpeza suave. Para 
desinfetar, pode usar desinfetantes à base de álcool (70 a 85% 
de etanol ou isopropanol). Após a desinfecção, lave com água 
novamente.

Nota: Não limpe o rack de transporte em uma máquina de lavar 
louça!

16.2 Limpeza semanal
A parte externa do analisador, o rack de transporte e a tela 
touch screen devem ser limpos pelo menos uma vez por 
semana. Limpe a parte externa com um pano úmido. Se 
necessário, pode usar um agente de limpeza suave. Seque 
com um pano macio. O rack de transporte e a superfície abaixo 
da mesa de transporte podem ser limpos da mesma maneira. 
Verifique se a água não penetra no analisador ou na 
impressora. Também recomendamos limpar o rack de 
transporte regularmente, da mesma maneira que a parte 
externa. Certifique-se de não usar produtos de limpeza 
fortemente alcalinos. Para limpar a tela touch screen, use um 
pano macio e sem fiapos. Se necessário, usar um líquido de 
limpeza especial para LCD, disponível comercialmente.

Nota: nunca use solventes orgânicos agressivos, como 
acetona, para limpar o analisador. Recomendamos isopropanol 
para limpeza e desinfecção.
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17. Serviço

Código erro Causa do problema Ações corretivas
E-02 Tira errada

E-04 Tira seca Alguns parâmetros foram detectados fora do limite, o que pode indicar que algumas 
almofadas da tira  estão secas

• Mergulhe completamente todas as almofadas da tira teste na amostra
E-07 Tira não encaixada A tira não está paralela ao lado do rack de transporte

• Insira a tira com cuidado
• Não insira a tira enquanto o rack de transporte estiver em

movimento e a luz estiver vermelha
• Esvazie o recipiente de resíduos, o que pode causar

atolamentos se estiver cheio
• Não mova o rack de transporte durante as medições
• Verifique se o rack de transporte está colocado corretamente

na placa de transporte
E-06 Erro de comnicação Um dispositivo conectado não pode funcionar com o protocolo de dados do 

analisador (apenas comunicação bidirecional)
• Conecte apenas dispositivos externos que possam se comunicar com o

analisador
• Ajuste as configurações de HW

E-08 Erro Ref-Pad Valor incorreto do bloco de referência
• Desligue e ligue o analisador novamente
• Executar verificação interna
• Fazer uma medição de controle e verificar a precisão do

resultado
E-09 Fonte de luz externa A luz externa difusa está causando problemas durante a medição

• Reposicione o analisador para que não seja exposto à luz solar direta ou a
fontes de luz muito brilhante

E-11 Erro mecânico Resistência mecânica ou objeto estranho atrapalhando a medição
• Desligue o analisador, remova o rack de transporte e remova cuidadosamente

quaisquer objeto que esteja construindo a mecânica
• Não mova o rack de transporte durante as medições

E-13 Recipiente de resíduos cheio Muitas tiras estão no recipiente de resíduos
• Remover o rack de transporte e esvazie o recipiente de resíduos

Nota: Se algum dos problemas persistir, entre em contato com a ECO Diagnóstica.

17.1 Mensagens de erro

O analisador possui vários códigos de erro que são exibidos 
caso ocorram problemas específicos. Todas as mensagens de 
erro são exibidos como um número na tela. As medições com 
erro serão armazenadas na memória do analisador, incluindo o 
respectivo código de erro.

A tabela a seguir lista os códigos de erro existentes, causas 
prováveis e possíveis atividades corretivas:

A tira não foi identificada como a tira teste correta
• Verificar a tira
• Use apenas a tira teste da ECO Diagnóstica
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17.2. Disposição final
Descarte de acordo com a diretiva da UE 
2002/96/EG. De acordo com a diretiva da UE 
2002/96/EG, a ECO Diagnóstica retira os 
analisadores antigos e os descarta 
gratuitamente.
Nota: O descarte por meio de sistemas 
públicos de coleta é proibido. Para descarte, 
entre em contato com a ECO Diagnóstica.

17.3. Tabela de resultados

Param. CONV SI ARB
BLD NEG NEG NEG

10 Ery/μl 10 Ery/μl +
50 Ery/μl 50 Ery/μl ++
250 Ery/μl 250 Ery/μl +++

UBG NORM NORM NORM
2 mg/dl 35 μmol/l +
4 mg/dl 70 μmol/l ++
8 mg/dl 140 μmol/l +++
12 mg/dl 200 μmol/l ++++

BIL NEG NEG NEG
1 mg/dl 17 μmol/l +
2 mg/dl 35 μmol/l ++
4 mg/dl 70 μmol/l +++

PRO NEG NEG NEG
30 mg/dl 0.3 g/l +
100 mg/dl 1 g/l ++
500 mg/dl 5 g/l +++

NIT NEG NEG NEG
POS POS +

KET NEG NEG NEG
25 mg/dl 2.5 mmol/l +
100 mg/dl 10 mmol/l ++
300 mg/dl 30 mmol/l +++

GLU NEG NEG NEG
NORM NORM NORM
50 mg/dl 2.8 mmol/l +
150 mg/dl 8.3 mmol/l ++
> 500 mg/dl > 27.8 mmol/l +++

pH 5 5 5
6 6 6
6.5 6.5 6.5
7 7 7
8 8 8
9 9 9

SG 1.000 1.000 1.000
1.005 1.005 1.005
1.010 1.010 1.010
1.015 1.015 1.015
1.020 1.020 1.020
1.025 1.025 1.025
1.030 1.030 1.030

LEU NEG NEG NEG
25 Leu/μl 25 Leu/μl +
75 Leu/μl 75 Leu/μl ++
500 Leu/μl 500 Leu/μl +++

17.4 Cut-off
É possível alterar o ponto de corte (cut-off) 
predefinido do analisador. Se necessário fazer alterações 
nos pontos de corte, entre em contato direto com a ECO 
Diagnóstica.
Nota: Alterações nos pontos de corte representa uma 
intervenção importante para o procedimento de 
medição do analisador. Alterações no ponto de corte 
pontos alterará os resultados da medição. Tais 
resultados devem ser verificados. Se o operador não 
tem a capacidade de verificar essas novas medições, 
é altamente recomendável não alterar o ponto de corte. 
A ECO Diagnóstica não pode garantir nenhuma medida 
com pontos de corte alterados.

17.5 Garantia
O período de garantia é de 24 meses. A fatura 
comercial original serve como cartão de garantia e 
deve ser apresentado em caso de uma reclamação 
durante o período determinado. A garantia não é válido 
em casos de manuseio inadequado e a garantia não 
cobrir defeitos causados pela fonte de alimentação 
externa. A garantia está limitada a reparos de peças 
defeituosas ou, a nosso critério, substituição por um 
instrumento novo e sem defeitos. Quaisquer 
reclamações de garantia feitas ou alegadas não 
influenciam o total período de garantia de 24 meses. 
O direito de retirada não existe. Outras 
reivindicações são excluídas e incluem 
especialmente pedidos de indenização causados por 
danos diretos ou indiretos. Além disso, os Termos e 
Condições atuais para a Venda de mercadorias impressas 
nas listas de preços devem ser aplicadas.
17.6 Comentários gerais
Use apenas o analisador com as tiras testes da ECO 
Diagnóstica. Não abra o analisador nem faça quaisquer outras 
modificações não autorizadas. O analisador é um dispositivo 
de medição altamente sensível com alta precisão para a 
reflectometria e avaliação das tiras teste de urina. Durante o 
processo de produção, primeiro todos os componentes ópticos 
são ajustados com ferramentas especialmente projetadas. 
Posteriormente, especialistas técnicos calibram o analisador. 
Modificações ou abertura não autorizadas do analisador de 
maneira inadequada pode resultar em desajustes do medidor, 
ou danos, que por sua vez podem levar a resultados errados.
Nota: Pelas razões expostas acima, a ECO Diagnóstica 
declina qualquer responsabilidade pelo correto funcionamento 
do analisador se o analisador foi aberto ou utilizado 
indevidamente e se opõe a qualquer reivindicações de garantia 
feitas nesse caso. Garantia e responsabilidade quanto 
ao (s) produto (s) ou a qualquer parte por conta do mesmo 
será nulo e sem efeito se o (s) produto (s) ou qualquer parte 
dele foram sujeitos a alterações não autorizadas, 
abuso, uso indevido, acidente alteração, aplicação ou 
instalação não autorizada que não esteja conformidade com as 
especificações, conforme estabelecido na instrução de uso 
do produto.
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18. Informações sobre o fabricante

FABRICADO POR: ECO DIAGNÓSTICA LTDA . 
Avenida Amarante Ribeiro de Castro, 551, Oliveira – Corinto – MG 

- CEP: 39.200-000 - CNPJ 14.633.154/0002-06 - Autorização do MS n 8.09548-
8 - Farmacêutico Resp. Técnico: Vinícius Silva Pereira CRF-MG: 19.800
Tel.: +55 31 3653-2025. -
contato@ecodiagnostica.com.br
www.ecodiagnostica.com.br
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