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Obrigado por adquirir o Simplex ECO POC. 

Este manual do usuário contém as informações necessárias para operar o Simplex ECO POC. 

Leia este manual com atenção antes de usar. Consulte as instruções de uso de cada 

reagente do teste para encontrar o uso adequado. Se você tiver alguma dúvida sobre este 

produto, entre em contato com o distribuidor local ou visite www.ecodiagnostica.com.br para 

obter mais informações. 

 
Mais uma vez, obrigado por adquirir o Simplex ECO POC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecodiagnostica.com.br/
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SÍMBOLOS E ABREVIAÇÕES 

Os símbolos e abreviaturas apresentados abaixo são indicados no manual do usuário, etiquetas e 
embalagem externa. 

Símbolo Descrição 

 
Conformidade com a diretiva europeia 98/79 / CE sobre dispositivos médicos de 

diagnóstico in vitro 

 Dispositivos médicos de diagnóstico in vitro 

 Número de referência 

 Número de lote 

 Número de série 

 Edição do número de revisão 

 Resíduos de Equipamentos Eletrônicos e Eletrônicos (WEEE) 

 Data de validade (ano-mês) 

 Limitação de temperatura de armazenamento 

 Fabricante 

 Data de fabricação 

 Representante autorizado na comunidade europeia 

 Mantenha longe da luz solar e do calor 

 Manuseio do operador 

 Advertências e cuidados 

 Instruções de uso 

 Informação importante que requer sua atenção 

 Corrente direta 

 Porta USB 

 Risco biológico 

 
O produto ou recipiente deve ser orientado na direção das setas 
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INTRODUÇÃO 
 

Uso pretendido 

O Simplex ECO POC é um sistema de multiprocessamento compacto e totalmente automatizado 
para testes em Point of Care, consistindo em equipamento e cartuchos de reagente. Foi projetado 
para realizar medições quantitativas de diversos parâmetros e destina-se a ser usado somente por 
profissionais e para uso diagnóstico in vitro. 

 

Sobre este manual de instrução  

O manual do usuário do equipamento Simplex ECO POC é um guia de instalação, operação e 
manutenção do seu equipamento. O manual do usuário também informa sobre o sistema de 
garantia de qualidade e solução de problemas. 

Também é recomendável ler o Guia Rápido encontrado nesta embalagem e as instruções de uso 
incluídas nos kits dos testes antes de usar o equipamento Simplex ECO POC. 

 

Símbolos de segurança  

Os seguintes símbolos de segurança usados neste manual fornecem instruções e informações 
específicas relacionadas ao produto. 

   Manuseio do operador 

 

 

Este símbolo é usado para avisos e precauções. 

• Uma advertência indica o risco de ferimentos pessoais ou perda de vidas se os 
procedimentos e práticas de operação não forem seguidos corretamente. 

• Um aviso indica a possibilidade de perda de dados, danos ou destruição do 
equipamento se os procedimentos e práticas de operação não forem 
estritamente observados. 

 Este símbolo indica que você deve consultar as instruções de uso. 

 Este símbolo indica informações importantes que requerem sua atenção. 
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Conteúdo do equipamento Simplex ECO POC 

  
Ao desembalar, verifique e inspecione cuidadosamente o conteúdo abaixo. Em caso de itens 
perdidos ou danos físicos encontrados, consulte o distribuidor local. 

• 1 x Equipamento Simplex ECO POC  

• 1 x Manual do Usuário 

• 1 x Cabo USB para comunicação com PC 

• 1 x Cabo de alimentação AC 

• 1x Adaptador (43V/1.5A)  

• 1 x Cartucho de balanceamento 

• 2 x Bobinas de papel para impressora 

• 2 x Filtros de ventilação 
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DESCRIÇÃO DO SIMPLEX ECO POC  
 

Descrição do equipamento  
As imagens abaixo mostram o exterior do equipamento Simplex ECO POC. 
 

 

1. Visor 

Permite que você opere o analisador através dos botões de toque. 
Se o analisador não estiver em uso, a proteção de tela será ativada. 
Toque no visor para reativá-lo. 
Use apenas as pontas dos dedos para tocar no visor. Não use 
canetas ou outros objetos pontiagudos que possam riscar ou 
danificar a tela. 

2. Indicador LED 

Indica como está o status do equipamento. O LED azul acende 
quando o analisador é ligado. A luz vermelha acende quando o 
analisador está sendo usado. Uma luz vermelha piscante é vista 
quando um código de erro é exibido. 

3. Impressora Imprime os resultados do teste. 

4. Tampa 
Cobre e protege os compartimentos do cartucho. 
Mantenha a tampa fechada quando o analisador não estiver em 
uso. 

5. Rotor Para centrifugar e misturar as amostras nos cartuchos de reagente. 
6. Compartimento de 
cartucho 

Para colocar os cartuchos de reagente e o cartucho de 
balanceamento. 

7. Botão de abertura da 
tampa 

Para abrir a tampa. 

8. Porta USB-A (frente) 
Para conectar com o leitor de código de barras externo ou a 
memória USB. 

9. Leitor RFID 
Área para marcar o rótulo RFID. As informações sobre o cartucho de 
reagente são registradas no analisador. 

10. Ventilador Ajusta a temperatura interna.  
Não bloqueie o orifício de ar. 

11. Porta USB-B (traseira) Para conectar-se com outro dispositivo. 
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Descrição do cartucho de reagente  

Dependendo do parâmetro de teste, os cartuchos de reagentes do equipamento Simplex ECO POC 
podem ter uma composição de reagentes, volumes e comprimento da ponta do tubo capilar no 
dispositivo de amostragem integrado diferentes. Um único cartucho de reagente contém todos os 
reagentes necessários para um único teste. Um dispositivo de amostragem integrado é usado para 
coletar a amostra do paciente ou a solução de controle. O cartucho de reagente não pode ser 
reutilizado. 
 

 

1. Dispositivo de amostra Para coletar amostras de pacientes ou solução de controle. 

2. Puxador Para segurar o cartucho de reagente. 

3. Código de barras 
Contém informações específicas do lote no Cartucho de 
Reagente. 

4. Recipiente de reação 
Espaço preenchido com o tampão necessário para um 
teste. 

5. Ponta do tubo capilar Área a ser preenchida com amostras de pacientes ou 
controle. 

6. Área para ID Espaço para identificação da amostra escrita. 

7. Área de leitura óptica 
Área para medição óptica. 

 Não toque nem danifique a área de leitura óptica. 

 

 

 

 

12. Conector de energia Para conexão com um adaptador de cabo de energia. 
13. Interruptor de 
energia Liga e desliga o analisador. 

14. Orifício de ar 
Ajusta a temperatura interna. 
Não bloqueie o orifício de ar. 
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Descrição do cartucho de balanceamento 

O cartucho de balanceamento do equipamento Simplex ECO POC não possui reagentes específicos. 
É usado simetricamente com o cartucho de reagente para equilibrar o rotor durante o processo de 
centrifugação.  

 

 
 

1. Etiqueta de código de 
barras 

Contém as informações do cartucho de 
balanceamento. 
Não danifique a etiqueta de código de barras. 

2. Puxador Para segurar o cartucho de balanceamento. 
 

Os cartuchos de balanceamento são reutilizáveis. 

 

Princípio de operação do equipamento  

Coloque um cartucho de reagente com a amostra do paciente ou solução de controle no 
compartimento do cartucho do equipamento e, em seguida, feche a tampa manualmente. Quando 
o cartucho de reagente é inserido no compartimento do cartucho, o leitor de código de barras 
interno lê o código de barras do cartucho de reagente. Os LEDs iluminam a área de leitura óptica e 
os fotodiodos (PDs) detectam a luz transmitida, que é convertida em um resultado de teste e 
exibida. Abra a tampa manualmente e remova o cartucho de reagente usado que deve ser 
descartado.  

 Não reutilize o cartucho de reagente 
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INSTALANDO O EQUIPAMENTO 
 
Instruções 

Esta instrução de uso fornece informações detalhadas sobre a instalação do equipamento Simplex 
ECO POC. As etapas de instalação devem ser seguidas corretamente para garantir a instalação, 
operação e manutenção adequadas.  

 Coloque o equipamento Simplex ECO POC em uma superfície limpa, seca, plana e estável. 
Forneça espaço suficiente (10 cm ou 3,9 polegadas) ao redor do equipamento para manipulação 
adequada.  

  A temperatura ambiente operacional é de 18-32°C (64-89ºF).  

 

 Evite as seguintes condições: 

• Luz solar direta; 

• Calor ou variação de temperatura 
extrema; 

• Vibrações; 

• Umidade condensada e água; 

• Janelas abertas; 

• Chapas quentes ou fornos; 

• Radiação eletromagnética; 

• Movimentação do equipamento 
durante o teste 

 

Precaução com o equipamento 

 • Use a ponta do dedo para tocar a tela sensível ao toque. Não use canetas ou outros materiais 
pontiagudos que possam riscar ou danificar a tela. 

• Esvazie o compartimento de cartucho e mantenha a tampa fechada quando o equipamento não 
estiver sendo utilizado. 

• Se aparecer um código de erro no visor durante a análise, leia a seção “Códigos de erro e 
soluções” na página 27 ou entre em contato com o distribuidor local. 

• Não mova o analisador quando o mesmo estiver em execução. 

• Não deixe cair nem use o analisador indevidamente, isso pode danificar o sistema óptico calibrado, 
sistema eletrônico ou outras partes do analisador. Sempre manuseie o analisador com cuidado. 
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Precaução com o cartucho de reagente  

• Não use os cartuchos de reagente após o prazo de validade ou se estiver danificado. 

• Não reutilize qualquer parte do cartucho de reagente. 

• Não toque nem danifique a área de leitura óptica do cartucho de reagente. Segure o cartucho de 
reagente sempre pela alça.  

• Não deixe o cartucho de reagente cair. Se qualquer parte do cartucho de reagente estiver 
danificada, não utilize o cartucho de reagente.  

• Use luvas ao coletar amostras de sangue ou controle. 

• Respeite a temperatura de armazenamento indicada (2 a 8°C) e aguarde por 30 minutos o 
cartucho de reagente chegar à temperatura ambiente antes de utilizá-lo. 

• Evite exposição solar direta durante o procedimento e o armazenamento.  

• Não se deve ingerir a sílica de gel e mantenha longe das crianças.  

  Descarte os cartuchos usados de acordo com os regulamentos locais.  

Leia a instrução de uso que acompanha cada kit de cartuchos de reagentes para obter mais 
informações. 

 

Alimentação 

 

1. Conecte o cabo de alimentação AC ao adaptador. 

2. Ligue a fonte de alimentação no encaixe da parte de trás do analisador. 

3. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de parede. 

 Use o adaptador somente fornecido pelo fabricante. Consulte “Especificações técnicas”, 
página 32. 
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Inserindo a bobina de papel de impressão  

Troque a bobina de papel da impressora quando acabar. 

 

1. Puxe a alavanca da tampa da impressora para cima. 

2. Carregue uma bobina de papel da impressora. 

  Não coloque o papel no sentido inverso.  

3. Feche a tampa da impressora até que ela se encaixe no lugar. 

 Tenha cuidado ao manusear a impressora, que pode estar quente. 

 

Equipamento opcional 

Um leitor de código de barras externo pode ser usado para ler o ID do paciente ou o ID do operador. 
A informação do leitor de código de barras externo é fornecida pelo fabricante. Para mais 
informações, consulte o distribuidor local. 

 A conexão deve ser feita enquanto o equipamento estiver desligado.  Entre em contato 
com o distribuidor local para consultar o modelo disponível. 

 

Conecte o cabo USB à porta USB-A.  
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OPERANDO O EQUIPAMENTO 
 

Ligar 

1. Ligue o interruptor. 

 

 

2. O processo de aquecimento iniciará. Isso levará alguns 
minutos, dependendo da temperatura ambiente 
operacional. 

 Não abra a tampa nem mova o analisador durante o 
processo de aquecimento. 

Quando a temperatura ambiente estiver fora da 
temperatura operacional (18~32°C), um aviso para o modo 
STAT é exibido. 

 ① Toque o botão  para testes de emergência. 

② Toque o botão  para cancelar. Reinicie o 
equipamento.  

Veja “Configuração do modo de temperatura”, página 14.  

 

3. Após o aquecimento, o processo de autoteste é iniciado. É uma etapa simples de inspeção de 
hardware antes do equipamento ser liberado para uso. Após o autoteste, o analisador está pronto 
para uso.  

Se um erro ocorrer durante esse processo, o autoteste é interrompido e o analisador é reiniciado 
automaticamente.  Execute o CQI. (Veja “CQI”, página 24). 

Desligar  

Desligue o interruptor.  

 Recomenda-se desligar o analisador após o final do 
dia de trabalho. 
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CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA 
Defina a configuração de acordo com as suas necessidades antes de usar o analisador e siga as 
instruções abaixo para entrar no menu de configuração.  

Toque o botão  no menu principal.  

Selecione o menu de configuração.  
 

 

 

 

 

Configuração de data e hora  

  A data e a hora corretas devem sempre ser definidas porque a data e a hora são 
armazenadas e exibidas com os resultados do teste. 

 

Toque o botão   para definir uma data e hora. 

1. Selecione o ícone  para o formato de data e hora desejado. 

Toque o botão  para confirmar.   

2. Use os botões ▲ e ▼ para ajustar a data e a hora.   

Aperte o botão  para confirmar. 

 

Configuração do ID de operador 

A função ID do operador (identificação) está desativada como padrão. Se a 
função ID do operador estiver ativada, a ID do operador deverá ser digitada 
antes do teste. 

Toque o botão  para entrar no menu de configuração do ID. 

Selecione  para ativar as funções de ID. 

Selecione  desativar as funções de ID. 

Toque o botão  para confirmar. 
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Gerenciamento do ID do operador  

O ID de operador consiste em IDs de administradores (admin) e IDs de usuários que podem operar 
o analisador. Somente administradores têm acesso ao gerenciamento do ID do Operador para 
incluir, excluir ou editar IDs. 

 

Entrando no modo de gerenciamento do operador  

Toque o botão . Existem 2 maneiras diferentes de logar.  

(1) Digite um ID de administrador manualmente. 

(2) Se um leitor de código de barras externo estiver sendo 
utilizado, toque o botão  e escaneie a etiqueta do código 
de barras. 

Digite uma senha e toque o botão  para confirmar.  

  Padrões de informações do administrador 

        ID: ADMIN / Senha: 0000 

 

Adicionar um novo ID de operador 

 

1. Toque  para adicionar um ID de administrador ou  para adicionar um ID de usuário.  

2. Digite um ID de operador com letras e números para adicionar um novo ID de operador. (Máx. 11 
caracteres). Se um leitor de código de barras externo for usado, toque  e depois escaneie a 
etiqueta do código de barras.   

Toque o botão  para confirmar.  

 Até 20 IDs de operador diferentes podem ser armazenados. 

3. Digite uma senha com letras e números (máximo de 11 caracteres). 

Toque o botão  para confirmar.  
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Excluir um ID do operador 

1. Toque  para excluir uma ID do operador. 

2. Toque o botão ▼ para ver a lista de ID do operador. 

O ícone   refere-se ao ID do administrador. 

O ícone  refere-se ao ID do usuário. 

3. Toque  ou  até que o ícone mude para   

Toque o botão  para excluir o ID selecionado 

Um administrador pode excluir um ID por vez. 

  

Configuração de bloqueio do CQ  

O bloqueio do CQ é usado para impedir que um operador realize testes do paciente se o resultado 
do controle estiver fora da faixa aceitável ou se o teste de controle não tiver sido realizado durante 
o intervalo de bloqueio do CQ. A função de bloqueio CQ está desativada como padrão. 

Toque o botão  para entrar no menu de bloqueio CQ.  

Selecione um item para ativar a função de bloqueio do CQ. Apenas 
testes com RFID registrados estarão marcados. 

Selecione “Ativar” e assim o usuário poderá ajustar o intervalo de 
bloqueio do CQ com os botões ▲ e ▼.  

Toque o botão  para confirmar.  

 

Configuração de unidades  

A unidade de medição pode ser selecionada de acordo com suas necessidades. 

Toque o botão  para entrar no menu de unidades.  

Ao tocar no teste marcado, a unidade de medida é alterada. 

Apenas testes com RFID registrados estarão marcados. 

Toque o botão  para confirmar.  
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Configuração do valor esperado  

Os valores esperados podem ser digitados manualmente para cada item. Os valores esperados 
serão exibidos como um intervalo de referência junto com um resultado de teste. 

Toque o botão  para digitar os valores esperados.  

Selecione um item para definir os valores esperados. 

Toque a caixa que informa os valores mínimos e máximos 
e digite os valores para alterá-lo 

Toque o botão  para confirmar.  

 

 

 

Configuração do sistema 

Selecione um menu do sistema.  

Toque o botão  no visor de configuração. 

 

 

 

 

 
 

Configuração do modo de temperatura 

A temperatura ambiente operacional é de 18 a 32°C. No entanto, no modo 
STAT, o analisador pode ser usado no intervalo de 12 a 40°C para testes de 
emergência. 

Toque o botão  para entrar no menu de configuração do modo de 
temperatura.  

Selecione o ícone  para um modo de temperatura. 

 Mantenha o “modo normal” selecionado, exceto os testes de 
emergência. 
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 No modo STAT, os resultados podem ser imprecisos se estiverem fora da faixa normal de 
temperatura operacional. 

 Se a temperatura ambiente de operação estiver fora do intervalo do modo STAT, o 
analisador não poderá realizar um teste. Espere até que o ambiente atinja a a temperatura 
ambiente e tente novamente.   

 

Configuração do ajuste de som 

Este menu permite ajustar o volume do sinal sonoro.  

Toque o botão  para entrar no menu.  

Use os botões ◀ e ▶ para ajustar o volume do sinal sonoro.  

Toque o botão  para confirmar.  

 

 

 

 

Configuração do nome de usuário 

O nome do usuário ou mensagem curta é exibido na parte inferior do menu principal. 

 

Toque o botão  para entrar no menu de configuração do nome do usuário. 

Digite um nome de usuário ou mensagem com letras e números (máximo de 11 caracteres). 

Toque o botão  para confirmar.  
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Configuração da conectividade 

Este menu de configuração permite transmitir as informações do resultado do teste para um 
computador externo ou HIS/LIS. A função de conectividade está desativada como padrão. 

Toque o botão  para entrar no menu de 
configuração de conectividade.  

Selecione o modo de comunicação desejado. Conecte 
o dispositivo externo à porta USB-B localizada na 
parte de trás do analisador. Para a conexão com o 
HIS/LIS, consulte seu distribuidor local.  

Toque o botão  para confirmar.  
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REGISTRO DE INFORMAÇÕES 
 
Registro de informações do cartucho de reagente  

Antes de realizar um teste, é necessário registrar as informações do cartucho de reagente contidas 
na etiqueta RFID no analisador. As informações sobre cartuchos específicos do lote são 
automaticamente transferidas para a memória do equipamento. 

1. Toque o botão  para entrar no menu de registro 
de informações no menu principal. 

2. Toque o botão  para entrar no menu de registro de 
informações do cartucho de reagente. 

3. Com cuidado, leia a etiqueta RFID anexada na caixa 
do kit de cartucho de reagente no leitor de RFID  

localizado na frente do analisador. Depois do registro, as informações sobre o cartucho reagente 
são mostradas na tela. 

 Verifique se os números de informação exibidos na tela correspondem aos números 
impressos na etiqueta RFID. 

 • O processo de registro de RFID é necessário somente uma vez antes de usar um novo kit 
de cartucho de reagente. 

 

Lista de códigos de informação do cartucho de reagente  

1. Toque o botão  para entrar no menu da lista de códigos 
de Solução Controle no menu teste de CQ. 

2. Toque os botões ▲ e ▼ para encontrar outros códigos. 

Toque o botão  para voltar ao menu anterior. 
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PROCEDIMENTO DE TESTE 
Lista de verificação antes dos testes de pac ientes 

1. Configuração de data e 
hora 

 A data e a hora corretas devem sempre ser definidas 
porque a data e a hora são armazenadas e exibidas com os 
resultados do teste. Consulte “Configuração de data e hora”, 
página 16 

2. Configuração de unidades 
 A unidade de medição pode ser selecionada para cada item 

de teste de acordo com sua necessidade. Veja “Configuração de 
unidades”, página 18 

3. Registro de informações 
do cartucho de reagente 

 É necessário transferir as informações do cartucho de 
reagente contidas em uma etiqueta RFID para o analisador 
antes do teste. Consulte “Registro de informações sobre o 
cartucho de reagente”, página 22 

4. Compartimento de 
cartucho 

 Os compartimentos de cartucho são projetados para receber 
até quatro cartuchos de reagentes em um único procedimento. 

Coloque os cartuchos de reagente simetricamente no eixo do 
rotor. Por exemplo, quando um cartucho de reagente é usado, 
um cartucho de balanceamento deve ser colocado no local 
oposto. O cartucho de balanceamento é utilizado para 
balancear o processo de centrifugação no compartimento do 
cartucho. Se forem utilizados dois cartuchos de reagentes, 
coloque-os simetricamente contra o eixo do rotor. Consulte 
"Balanceamento do rotor para cartuchos de reagentes", página 
24.  

Mantenha a tampa fechada quando o analisador não 
estiver em uso. A tampa cobre e protege os 
compartimentos do cartucho contra sujeira, poeira, luz e 
umidade. Também mantém a temperatura adequada 
dentro dos compartimentos do cartucho. 
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Realizando testes de pacientes / controles  

 

1-1 Toque o botão  para testes do paciente no menu 
principal. 

 1-2. Toque o botão  teste de CQ no menu principal e 
selecione   controles para os testes de controle. 

 

 

 2. Se a função ID do operador estiver ativada, existem 2 
maneiras diferentes de fazer login. 

(1) Digite um ID de operador manualmente. 

(2) Se for utilizado um leitor de código de barras externo, 
toque o botão  e, em seguida, digitalize a etiqueta do 
código de barras. 

Digite a senha e toque o botão  para confirmar. 

 Se a função ID do operador estiver desativada, esse processo será ignorado. 

 Mantenha a tampa fechada até que os cartuchos de reagentes estejam prontos para 
análise, a fim de evitar a possível variação de temperatura no compartimento do cartucho. 

 

3. Retire o lacre do kit. 

 • Use os cartuchos de reagentes em até 2 meses após a          
retirada do lacre da bandeja de cartucho.  

  • Não coma o gel de sílica que está dentro da bandeja de cartucho.  

 • Mantenha longe das crianças.  

• Armazene os cartuchos de reagente a 2 a 8°C (36-46ºF). 

4. Misture o cartucho de reagente. 

 

Inverta suavemente o cartucho de reagente 3-4 vezes antes de coletar uma amostra. 



 

25 
 

 

 

  5. Coleta de amostras 

  (1) Remova o dispositivo de amostragem do cartucho de reagente.  

 Puxe o dispositivo de amostragem para cima. 

 
  

 (2) Amostra de sangue capilar: 

 Coloque a ponta do tubo capilar na superfície da gota de sangue.  

 Encha-o completamente com sangue capilar. 

 

Sangue venoso, controle ou amostra de urina em um tubo: Coloque a ponta do tubo capilar na 
superfície da amostra. Encha-o completamente com a amostra. 

 

(3) Insira imediatamente o dispositivo de amostragem no compartimento do 
cartucho.  

Uma vez que a amostra é coletada na ponta do tubo capilar, insira o cartucho de 
reagente para análise no compartimento do cartucho o mais rápido possível. 

 

 

  Certifique-se de que o dispositivo de amostragem esteja completamente 
inserido no corpo do cartucho. 

 
 
 • A amostra de paciente ou amostra controle é específica para cada teste. 
• Cada parâmetro de teste pode exigir um volume de amostra e um tipo de amostra 
diferentes. 
• Uma vez que a amostra é coletada na ponta do tubo capilar, insira o cartucho de reagente 
para análise no compartimento do cartucho o mais rápido possível. 
 • Não use o cartucho de reagente se ele cair depois de coletar a amostra. 
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Amostragem correta 

(A) Encha com amostra de paciente / amostra de controle completamente. 

(B) Amostra em excesso: limpe qualquer excesso de amostra fora da ponta do tubo capilar. 

 (C) Amostra insuficiente: não encha novamente com amostra. Descarte e use um novo cartucho 
de reagente. 

 (D) Bolhas de ar: não encha novamente com amostra. Descarte e use um novo cartucho de 
reagente. 

 

                                                                                     

   

 

  Cada parâmetro de teste pode ter um tamanho diferente da ponta do tubo capilar de 
acordo com o volume de amostra necessário. 

  Para obter mais informações, leia a instrução de uso que acompanha cada kit de 
cartucho de reagente. 

 

4. Pressione o botão de abertura da tampa para abri-lá. 

Coloque o cartucho de reagente com a etiqueta de código de barras 
voltado para frente. 

Certifique-se de que os cartuchos de reagente estejam colocados 
corretamente nas câmaras do cartucho. 

 

 Não empurre os cartuchos de reagente. 

 Se os cartuchos de reagente forem colocados incorretamente, um código de erro será 
exibido e o teste não será executado. 

 

 

(A) Completo (ѵ) (B) Amostra em excesso (x) 

 
(C) Amostra insuficiente (x) 

 
(D) Bolha de ar (x) 
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Balanceamento do rotor para cartuchos de reagentes  

1 amostra 2 amostras 3 amostras 4 amostras 

    

Um único cartucho 
de reagente e um 

cartucho de 
balanceamento no 

local oposto. 

Dois cartuchos de 
reagentes em 
locais opostos. 

Três cartuchos de 
reagente e um 

cartucho de 
balanceamento. 

Quatro cartuchos 
de reagentes. 

 

Os cartuchos de reagente e o cartucho de balanceamento são colocados simetricamente no 
compartimento do cartucho para o balanceamento do rotor. 

 

5. Feche a tampa manualmente. O equipamento começará a 
processar o cartucho de reagente.  

  Feche a tampa imediatamente para análise. Se a tampa não 
for fechada em 5 minutos, ocorre um código de erro.  

  Não abra a tampa durante a análise. Quando a tampa é 
aberta durante a análise, o teste é interrompido.  

 Não coloque o dedo nos compartimentos do cartucho. Você pode se machucar. 

 

6.1. Para teste de pacientes  

(1) Se o ID do paciente estiver ativado, toque em              
 respectivamente, para digitar o ID do paciente 

durante a análise.  

Digite os IDs dos pacientes com letras e números.  

Se um leitor de código de barras externo for usado, toque o 
botão  e depois digitalize as etiquetas de código de barras.  

Toque o botão  para confirmar.  
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Complete a entrada até que o teste seja realizado. O ID do paciente não é armazenado se a 
entrada não for concluída até que o teste seja finalizado. 

(2) Após a conclusão da análise, os resultados serão exibidos.  

Os resultados calculados são exibidos na próxima página. Se o botão▼ estiver 
em destaque, toque o botão ▼ para visualizar o restante dos resultados.  

O ícone  aparece se o resultado é calculado.  

O ícone  aparece se estiver no modo STAT. 

O ícone  ,  aparece se um aviso ocorrer durante o teste.  

Consulte “Códigos de erro e soluções”, página 35.  

Toque o botão  para imprimir os resultados. 

 

 6-2. Para testes de controle 

 

 (1) Se o bloqueio de CQ estiver ativado, é necessário digitar as informações 
do lote de controle para cada item.  

Toque  para entrar.  

 Se o bloqueio de CQ estiver desativado, esse processo será 
ignorado. 

 

 

(2) Digite o número do lote.  

Se o número do lote já tiver sido armazenado, toque o botão ▼ 
para ver a lista de lotes de controle.  

Toque o botão  para confirmar.  

Digite o intervalo aceitável do controle. Toque na caixa que exibe 
os valores mínimos e máximos para alterá-lo. 

Após digitar, toque  para confirmar.  
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 (3) Insira o número do lote de controle e o intervalo aceitável 
para o restante dos compartimentos. 

Toque o botão  para imprimir os resultados.  

Toque o botão  para confirmar. 

 
 

 

  

7. Retire imediatamente os cartuchos de reagente usados.  

     Toque o botão  para confirmar e voltar ao menu principal. 

 Mantenha a tampa fechada para proteger os compartimentos do 
cartucho quando o analisador não estiver em uso. 

 

 

 Não reutilize um cartucho de reagente que tenha sido recusado pelo analisador. Colete 
uma nova amostra de paciente e repita o teste com um novo cartucho de reagente. 
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CONTROLE DE QUALIDADE 
 

Finalidade do controle de qualidade  

O teste da solução de controle é necessário para verificar se o Simplex ECO POC está funcionando 
corretamente. Desde que os resultados do teste da solução de controle estejam dentro do intervalo 
aceitável fornecido pelo fabricante, é considerado que o Simplex ECO POC funciona corretamente. 

 

Solução de controle recomendada  

A solução de controle recomendada pelo fabricante deve ser usada para controle de qualidade do 
Simplex ECO POC.  

Use soluções de controle apenas recomendadas pelo fabricante. Consulte o distribuidor 
local para mais informações. 

 

Pontos de verificação  

Se os resultados do teste de controle estiverem dentro dos limites aceitáveis, o Simplex ECO POC 
estará funcionando corretamente.  

Se os resultados estiverem fora dos intervalos aceitáveis, verifique os seguintes pontos: 

• Data de validade da solução de controle.  

• Data de validade após a primeira abertura do frasco da solução de controle. 

• Temperatura de armazenamento recomendada para solução de controle e cartuchos de 
reagente.  

• Contaminação da solução de controle ou cartuchos de reagente. 

 

Consultando “Realizando testes de pacientes / controles", página 24 verifique se há um 
procedimento de teste faltando e repita o teste da solução de controle. Se você ainda tiver 
resultados fora do intervalo, é recomendável verificar os registros de controle de qualidade do 
laboratório para investigar a frequência das falhas de controle. Certifique-se de que não há 
tendência em resultados de controle de qualidade fora da faixa. Use um novo frasco de solução de 
controle para reteste. 
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 Se os pontos de verificação e instruções acima tiverem sido seguidos, mas os resultados 
da solução de controle ainda não estiverem dentro da faixa permitida, consulte o 
distribuidor local para obter assistência antes de prosseguir com o teste em qualquer 
amostra de paciente 

 

Quando o teste da solução de controle é necessário?  

• Ao iniciar o Simplex ECO POC pela primeira vez.  

• Sempre que um novo lote de kit de cartuchos de reagentes for usado. 

• Sempre que um resultado do paciente ficar fora do intervalo de teste. 

• Se o equipamento não for utilizado por mais de 30 dias. 

• Após a atualização do software do equipamento Simplex ECO POC. 

• Se o equipamento cair ou for danificado de alguma forma. 

 

 Se os regulamentos locais exigirem uma frequência específica de teste de solução de 
controle, siga as regulamentações. Cada local de laboratório pode se beneficiar do 
estabelecimento de um plano de controle de qualidade. O diretor do laboratório deve 
determinar se testes adicionais são apropriados para o laboratório. 

 

CQI (Controle de Qualidade Interno) 

O CQI permite verificar hardware, software, sistema mecânico, sistema óptico e sistema de controle 
de temperatura. Recomenda-se a realização de um CQI regularmente. 

 

1. Toque o botão  de teste de CQ no menu principal. 

2. Toque o botão  para iniciar o teste de CQI. 

 Não coloque um cartucho de reagente ou cartucho 
de balanceamento nos compartimentos do cartucho. 
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3. Se a função ID do operador estiver ativada, existem 2 
maneiras diferentes de fazer logon. 

(1) Digite um ID de operador manualmente. 

(2) Se for utilizado um leitor de código de barras externo, 
toque o botão  e, em seguida, digitalize a etiqueta do 
código de barras. 

Digite uma senha e toque o botão  para confirmar. 

 Se a função ID do operador estiver desativada, esse 
processo será ignorado. 

 

4. Aguarde até que o teste de CQI esteja concluído. Demora alguns minutos para verificar a 
condição do analisador.  

Não abra a tampa durante o teste de CQI. Quando a tampa é aberta, o teste é interrompido. 

 

Os resultados serão exibidos na tela.  

Se alguma falha for encontrada, consulte “Códigos de erro e soluções”, 
página 35.  

Se o problema persistir, entre em contato com o distribuidor local para obter 
suporte técnico.  

Toque o botão  para voltar ao menu principal.  

Toque o botão  para imprimir os resultados.  

 

 

 Retire o cartucho de balanceamento do compartimento do cartucho.  

 Os resultados serão salvos na memória do analisador. 
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REVISÃO DE RESULTADOS 
Os resultados dos testes dos pacientes e da solução de controle são armazenados na memória do 
equipamento Simplex ECO POC. Ao exceder a capacidade, os resultados mais antigos são excluídos 
sequencialmente.  

 

Revisando os resultados do teste e controle  

 

1. Toque o botão  no menu principal. 

2. Toque o botão  para rever os resultados do teste. Toque o botão  para rever os resultados do 
teste de controle. 

3. Os resultados serão exibidos cronologicamente a partir da data mais recente.  

Toque os botões ▲ e ▼ para rolar a tela para cima ou para baixo. 

 

4-1. Toque em cada resultado de teste/controle para a revisão detalhada na lista. 

       Toque o botão  para imprimir o resultado. 

4-2. Toque o botão  para enviar os resultados para um cartão de memória USB (o dispositivo 
deve ser inserido antes de selecionar a opção). 

        Toque o botão  para enviar os resultados para outro dispositivo. 

        Use os botões ▲ e ▼ para ajustar o intervalo de datas para exportação de dados. 

        Toque o botão  para confirmar.  
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Revisando os resultados do CQI 

1. Toque o botão  no menu principal.  

2. Toque o botão  para rever os resultados do teste de 
CQI. 

3. Os resultados serão exibidos cronologicamente a partir da 
data mais recente.  

Toque os botões ▲ e ▼ para rolar a tela  

 

4-1. Toque em cada resultado de teste na lista para a revisão 
detalhada. 

 Toque o botão  para imprimir o resultado. 

4-2. Toque o botão  para enviar os resultados para um 
cartão de memória USB. 

Toque o botão  para enviar os resultados para outro 
dispositivo.  

Use os botões ▲ e ▼ para ajustar o intervalo de datas para exportação de dados. 

Toque o botão  para confirmar.  

 

O sistema de arquivos para unidades USB deve ser o formato FAT32. 

A capacidade do dispositivo deve ser menor que 16 GB. 

Algumas unidades USB podem não funcionar corretamente.                   

O envio de dados pode ser realizado quando a configuração de comunicação PC estiver 
habilitada. 

Um programa dedicado é necessário para visualização dos dados. Entre em contato com seu 
distribuidor para suporte técnico. 
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

Informação geral 

Se ocorrer um problema operacional ou de sistema durante o uso do 
equipamento Simplex ECO POC, um código de erro será exibido. Os números de 
código, as causas e as soluções estão listadas abaixo. Se o problema persistir, 
registre o código de erro e entre em contato com o distribuidor local para obter 
suporte técnico.  

Grave o código de erro e toque o botão  para aceitar.  

 

 

Códigos de erro e soluções 

Fatores humanos / operadores 

 

Código Causa Soluções 

101 

- Volume de amostra insuficiente. 
- Bolha de ar na ponta do tubo capilar. 
- Uso errado de dispositivo de amostragem. 
- Tampão da cubeta evaporado. 

- Repita o teste com uma nova amostra 
e um cartucho de reagente. 
- Certifique-se de que o dispositivo de 
amostragem esteja completamente 
preenchido sem bolhas de ar. 

102 

- Excesso de volume de amostra. 
- Excesso de amostra no exterior do tubo 
capilar. 
- Uso errado de dispositivo de amostragem. 
- Tampão da cubeta evaporado. 

- Repita o teste com uma nova amostra 
e um cartucho de reagente. 
- Certifique-se de que somente a ponta 
do tubo capilar esteja em contato com a 
amostra. 

103 

- Nenhuma amostra inserida. 
- Uso de amostras erradas. 
- Amostra de sangue total usada no modo 
de controle. 

- Repita o teste com uma nova amostra 
e um cartucho de reagente. 
- Certifique-se de que o material de 
amostra adequado e o dispositivo de 
amostragem correto sejam usados. 

104 

- Cartucho usado inserido. 
- Nenhum cartucho no compartimento. 
- Etiqueta do código de barras do cartucho 
não legível (suja ou danificada). 
- Balanceamento errado do rotor. 

- Verifique o estado do compartimento 
do cartucho. 
- Repita o teste. 
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- Posicionamento incorreto do cartucho no 
compartimento. 
- Cartucho de reagente usado no autoteste 
ou no modo CQI. 

105 
Informações RFID sobre cartuchos não 
registradas. 

- Verifique a lista de códigos e registre 
as informações do cartucho. 
- Repita o teste. 

106 Cartucho de reagente expirado. 

- Verifique o prazo de validade no kit de 
cartuchos de reagentes. 
- Repita o teste usando uma nova 
amostra e um novo lote de cartucho de 
reagente. 

107 Tampa aberta por mais de 10 segundos. Feche a tampa e repita o teste. 

108 

- Cartuchos de reagentes incorretos 
usados em uma única execução. 
- Outros cartuchos de reagentes de outra 
marca inseridos. 

- Consulte a instrução de uso do 
cartucho de reagente. 
- Insira o cartucho de reagente 
adequado e repita o teste. 
- Insira o cartucho de reagente apenas 
no caso de produtos de outra marca. 

Alta 
Temp. 

Temperatura ambiente operacional muito 
alta. 

- Reinicie o analisador ou repita o teste. 
- Certifique-se de que a temperatura de 
operação esteja dentro do intervalo 
recomendado. Baixa 

Temp. 
Temperatura ambiente operacional muito 
baixa. 

 

Integridade da amostra 

Código Causa Soluções 

201 Uso de amostra de sangue hemolisada. 

Consulte a instrução de uso do 
cartucho de reagente. Repita o teste 
com uma nova amostra e um cartucho 
de reagente. 

202 Uso de amostra de sangue lipêmica. 

Consulte a instrução de uso do 
cartucho de reagente. Repita o teste 
com uma nova amostra e um cartucho 
de reagente. 

!1 
O hematócrito está fora do intervalo de 20 

a 60%. Isso pode afetar o resultado do 
teste. 

Consulte a instrução de uso do 
cartucho de reagente. Repita o teste 
com uma nova amostra e um cartucho 
de reagente. 
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!2 
A amostra de sangue está hemolisada, o 

que pode afetar o resultado do teste. 
Consulte a instrução de uso do 
cartucho de reagente. 

 

Integridade do cartucho de reagente 

Código Causa Soluções 

301 
1. Informação errada na etiqueta RFID. 
2. Uso de cartuchos de reagentes 
incompatíveis. 

Repita o registro de informações. Se o 
problema persistir, entre em contato 
com o distribuidor local. 

 

Falha do equipamento 

Código Causa Soluções 

401 

401-1~7: LED #1~#7 mau funcionamento 
de mudança de posição 
401-8: Falha no motor da prensa 
401-9: Falha na leitura de código de barras 
401-10: Falha na barra de pressão 

Reinicie o analisador e realize o CQI. 
Repita o teste após isso. 
Se o problema persistir, entre em 
contato com o distribuidor local. 

402 
402-1~7: LED #1~#7 a intensidade da luz 
falhou 

Reinicie o analisador e realize o CQI. 
Repita o teste após isso. 
Se o problema persistir, entre em 
contato com o distribuidor local. 

403 

403-1: Temperatura de aquecimento 
muito alta 
403-2: Temperatura de aquecimento 
muito baixa 
403-3: Erro do sistema de controle do 
aquecedor 

Desligue o dispositivo. 
Aguarde um pouco e ligue novamente. 
Se o problema persistir, entre em 
contato com o distribuidor local. 

404 404-1: Verificação de controle anulada. 
404-2: verificação do CQI anulada. 

Execute o novo teste de controle para 
redefinir a condição de bloqueio do CQ. 

405 Erro no cálculo do resultado 
Repita o teste com uma nova amostra 
e um cartucho de reagente. 

406 

406-1: Falha no hardware do sensor de 
temperatura 
406-2: Sem papel de impressão 
406-3: Falha no leitor de código de barras 
interno 
406-4: Falha no leitor de RFID 
406-5: Falha no hardware da função do 
relógio 

Reinicie o analisador. 
 
Se o problema persistir, entre em 
contato com o distribuidor local. 
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407 
407-1~7: LED #1~#7 variação da 
intensidade de luz 

Reinicie o analisador ou repita o teste. 
Se o problema persistir, entre em 
contato com o distribuidor local. 

408 Mau funcionamento da conexão USB Reinicie o analisador 
Insira o dispositivo USB novamente 

 

Serviço de informação  

Entre em contato com o distribuidor local: 

• Se tiver dificuldade em resolver o problema. 

• Se o código de erro continuar sendo exibido. 

• Se o problema estiver além do alcance deste Manual do Usuário. 

• Se precisar de assistência adicional. 

 

Antes de solicitar apoio ou assistência, por favor anote as seguintes informações: 

• Número de série do Simplex ECO POC (SN) - consulte a etiqueta do analisador. 

• Número da versão do software - veja a tela inicial. 

• Número do lote do cartucho de reagente - consulte a caixa do kit de cartucho de reagente. 

• Nome da solução de controle e o número do lote - veja a etiqueta de controle ou a caixa do kit. 

• Resultados da solução de controle testados e obtidos. 

• Descrição do problema, incluindo um código de erro. 
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MANUTENÇÃO 
 

Limpando a área externa do equipamento  

Limpe o exterior do analisador sempre que necessário. Recomenda-se limpá-lo toda semana. 

 

• Desligue o analisador e desconecte a energia antes de limpá-lo.       
• Use luvas durante a limpeza. 
• Use um pano que não solte fiapos e não seja abrasivo umedecido com água ou detergente 
neutro. 
• Não use nenhum outro tipo de solvente, óleo, graxa ou spray de silicone em nenhuma parte 
do analisador. 
• Não permita que água ou líquido pingue em qualquer parte do analisador. 
 
1. Desligue o analisador e desconecte o cabo de alimentação. 

2. Limpe a parte externa e a tela sensível ao toque do equipamento com um pano sem fiapos 
umedecido com água ou detergente neutro. 

3. Deixe o equipamento secar naturalmente. 

4. Conecte o cabo de alimentação e ligue o analisador. 

 

 Se quiser desinfetar o exterior do analisador, exponha a superfície do analisador ao 
desinfetante (hipoclorito de sódio a 0,5%) por pelo menos 10 minutos após a remoção da 
sujeira. 

 

Limpando o compartimento do cartucho 

Limpe as câmaras do cartucho sempre que líquidos ou materiais estranhos 
forem derramados ou manchados. Recomenda-se limpá-lo todos os 
meses. 

• Desligue o analisador e desconecte da tomada antes de limpar.  
• Use luvas durante a limpeza. 
• Não use nenhum outro tipo de solvente, óleo, graxa ou spray de silicone em nenhuma 

parte dos compartimentos do cartucho. 
• Não permita que água ou líquido pingue nos compartimentos do cartucho. O sistema 

óptico pode ser danificado. 
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 Compartimento do cartucho 

1. Desligue o equipamento e desconecte da tomada.  

2. Abra a tampa. 

3. Limpe os compartimentos do cartucho com um swab com 2 ou 3 gotas de água. Não encharcar. 

4. Use um swab novo e seco para limpar qualquer líquido residual dos compartimentos do 
cartucho. 

5. Feche a tampa.  

6. Ligue o equipamento.  

 

 Caso queira desinfetar o compartimento do cartucho, exponha a superfície do 
compartimento ao desinfetante (hipoclorito de sódio a 0,5%) por pelo menos 10 minutos 
após remoção da sujeira. 

 Não limpe o interior dos compartimentos do cartucho. As lentes ópticas podem ser 
danificadas. 

 

Trocando o filtro de ventilação 

 

1. Remova a tampa do filtro de ventilação. 

2. Remova o filtro usado e substitua por um novo filtro. 

Tenha cuidado para não inverter a direção. 

3. Feche a tampa do filtro de ventilação.  
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Descarte do equipamento  

O analisador deve ser descartado de acordo com as regulamentações locais relativas ao descarte 
de equipamentos elétricos e eletrônicos.  

O regulamento de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE) implementa as 
disposições da Diretiva 2012/19 / EC do Parlamento Europeu e do Conselho com o objetivo de 
reduzir a quantidade de resíduos de EEE a serem descartados. Entre em contato com seu 
distribuidor local para obter o descarte correto.  
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Especificações 
Especificações técnicas 

Especificações do equipamento 

Tamanho 265(W) x 217(L) x 262(H) mm. 

Peso 3.4 Kg. 

Tela TFT LCD 5”. (Resolução: 480 x 854). 

Capacidade de registros de resultados 2.000 resultados de pacientes. 

200 resultados de controle. 

Atualização SW Via memória USB. 

Interface de comunicação USB 2.0. 

Fonte de energia 

Entrada 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, 0,75A. 

Saída 43 VDC  1,5A. 

Conector de saída Plugue de 0,2 x 0,1 pol. / 5,5 x 2,5 mm. 
Positivo (+) no pino interno. 

Condições de funcionamento 

Temperatura 18~32°C (64-89ºF). 

Umidade relativa 10~70%, sem condensação. 

Local Superfície seca, limpa e horizontal. Evite a luz 
solar direta. 

Temperatura do cartucho de teste De acordo com as especificações do teste do 
cartucho de reagente em uso. 

Armazenamento e transporte 

Temperatura 4~40°C (39-104ºF). 

Umidade relativa 10~70%, sem condensação. 

 

 

 



 

43 
 

Garantia 
 
O período de garantia do Simplex ECO POC é de 12 meses a partir da data de entrega ao usuário. 
Para mais informações, consulte o distribuidor local.  
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