
GUIA RÁPIDO
Leitor de teste rápido (RTR-1)

Para obter instruções mais detalhadas, consulte o Manual do usuário do Leitor de Teste Rápido

Manual Usuário

RTR-1

Tabelas de
Testes

Disponíveis

RTR-1

Abrindo e instalando
Remova cuidadosamente o instrumento da caixa e guarde 
todo o material de embalagem e a caixa para uso futuro
Coloque o instrumento em uma superfície limpa e nivelada em 
uma sala onde a temperatura ambiente esteja entre 10-40°C 
e a umidade relativa do ar seja <85%

Instrumentos e  Acessórios 

1 x Caneta e suporte de plástico

1 x Leitor de teste rápido ALTA 

1 x Adaptador de energia12V/2A 

1 x Manual do usuário

1 x Tabela de testes disponíveis
1.

2.Guia
Rápido

RTR-1

1 x Guia rápido

Configuração da impressora

Puxe a alavanca para cima 
para abrir a trava da tampa 
do papel 

Coloque o papel térmico na ranhura superior e 
feche a tampa com um pequeno pedaço de papel 
para fora

Pressione o botão de 
alimentação de papel até que o 
papel seja alimentado suavemente

Configuração do Instrumento

Certifique-se de que o adaptador de cassete está instalado
Ligue o instrumento e aguarde o menu principal carregar

Para definir as informações do laboratório
“Definições” -> “Configuração do Laboratório”

Para definir a hora:
“Definições” -> “Data e hora”

Para adicionar um teste:
Digite o código de barras desejado do Gráfico de Testes 
Disponíveis ou insira-o manualmente e pressione “Adicionar”

Para excluir um teste:
Selecione o teste a ser excluído e pressione “Excluir 
teste”
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CORRIDA DE TESTE BASE DE DADOS

DEFINIÇÕES UTILITÁRIOS



Base de dados

Para IMPRIMIR o resultado, selecione o resultado desejado, pressione “Imprimir”

Para VER a imagem, selecione o resultado desejado, pressione “Imagem”

Para EXCLUIR um resultado, selecione o resultado desejado, pressione “Excluir”

Para EXCLUIR TODOS os resultados, pressione Excluir “Todos”

Para TRANSFERIR os resultados armazenados para um sistema LIS de laboratório ou hospital, pressione “Transferência LIS”

Para EXPORTAR o banco de dados, insira uma unidade USB em qualquer uma das duas portas USB, pressione “Exportar” EXPORTAR

IMPRIMIR

VISUALIZAR

EXCLUIR

APAGAR TUDO

TRANSFERÊNCIA LIS

Limpeza 

Descontamine as superfícies usando etanol ou outro surfactante adequado 
o Não use acetona ou outros solventes fortes

Não molhe o instrumento
Preste atenção especial ao adaptador de cassete, a tela sensível ao toque e a caneta

.

..

ID Paciente

1        2       3        4        5       6        7        8       9        0
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A        S       D        F        G       H        J        K        L        <

A        X       C        V        B       N       M            SPACE

,         .         @       /         &        -        _         CAPS LOCK

Iniciar testeCancelar

Nota: Observe a 
orientação correta 

antes de inserir o teste

Executando testes rápidos

Realize o teste rápido de acordo com as instruções de uso.
Não leia uma fita que excedeu o tempo de leitura do resultado especificado nas instruções de uso.
Os resultados do teste não são salvos por padrão e devem ser salvos pressionando “Salvar” na tela de resultados.

*
*
*

Insira o teste no adaptador de cassete. 
Consulte as instruções na tela para obter a 
orientação adequada do cassete.

Após alguns segundos, o resultado 
aparecerá na tela.

Salve os resultados e selecione 
“Imprimir” para imprimir um resultado.

Selecione o teste no menu de teste 
RTR, certificando-se de escolher o 
teste correto.

Insira a ID do paciente digitalizando um 
código de barras ou inserindo 
manualmente.
Pressione “Iniciar teste”.1 2 Selecione “Teste Único” ou 

“Teste em Lote” conforme apropriado. 3

4 5 6

Teste Único Teste em lote

< VoltarCorrida

Tifoide G/M Com H. pylori Ab

Mal pf/pan Ag HIV 1/2 Ab

HBsAg Com

FOB

Cancelar

Editar teste Excluir testeCriar teste

Imprimir Gráfico

Fechar

Salvar

+Ve

ID Paciente
Teste

Valor de Qtd

xxx032145
HBsAg
T: 96.1

:
:
:C

T

Lab : CTK Biotech           10/01/18
Operador : 550213

ID Paciente: 03215
Teste: MAL Pf/Pv

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

+
Pf: 0.8 (-Ve)
Pv:88.9(+Ve)

Quant. Range é 0.0 to 100.0
Cutoff = 15.0

“Settings” -> “Laboratory Setup”

Scan the desired barcode from the Available Tests Chart 
or enter it manually, and press “Add”

Select the test to delete and press “Delete Test”

“Settings” -> “Date and Time”
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