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Prefácio 
Obrigado por adquirir nosso analisador bioquímico seco (doravante denominado “Analisador”). Antes de usar este 

produto, leia este manual cuidadosamente para compreender a operação e manutenção do produto. Guarde este 

manual cuidadosamente após a leitura, para que possa ser obtido convenientemente quando necessário. 

Versão lançada do software: 1 

 
 

Sobre este manual 

P/N:1.28.0363-10 

Versão: 1.0 

Data da primeira edição / revisão: 01-2020 

© Jiangsu Konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd. 
 
 

Declaração 

Este manual o ajudará a entender melhor a operação e manutenção do produto. Recorde-se que o produto deve ser 

utilizado em estrita conformidade com este manual. O não cumprimento deste manual por parte do usuário pode 

resultar em mau funcionamento ou acidente, pelo qual a Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and Technology Co., 

Ltd. (doravante denominada Konsung) não pode ser responsabilizada. 

A Konsung detém os direitos autorais deste manual. Sem o consentimento prévio por escrito da Konsung, nenhum 

material contido neste manual pode ser fotocopiado, reproduzido ou traduzido para outros idiomas. 

Este manual contém as instruções necessárias para operar o produto com segurança e de acordo com sua função e 

uso pretendido. A observância deste manual é um pré-requisito para o desempenho adequado do produto e operação 

correta e garante a segurança do paciente e do operador. 

Este manual é baseado na configuração máxima e, portanto, alguns conteúdos podem não se aplicar ao seu produto. 

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. 

Todas as ilustrações neste manual servem apenas como exemplos. Eles podem não refletir necessariamente a 

configuração ou os dados exibidos em seu sistema de medição. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. 

 
Público pretendido 

Este manual é voltado para profissionais clínicos dos quais se espera que tenham um conhecimento prático de 

procedimentos médicos, práticas e terminologia conforme necessário para o monitoramento de pacientes 

criticamente enfermos. 

 

Ilustrações 

Todas as ilustrações neste manual servem apenas como exemplos. Eles podem não refletir necessariamente a 

configuração ou os dados exibidos no monitor do paciente. 

 

 
Convenções 

◼ Negrito Itálico: O texto em itálico é usado neste manual para citar os capítulos ou seções referenciadas. 

◼ [ ] é usado para incluir textos na tela. 

◼ →: é usado para indicar procedimentos operacionais.
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Informação Importante 

➢ Este analisador só pode ser usado com o cartão de teste correspondente fornecido pela Konsung. Usar outro 

cartão de teste pode causar medições imprecisas. 

➢ O analisador de WBC é destinado apenas para uso diagnóstico in vitro; é indicado para uso em laboratórios 
clínicos e para configurações de ponto de atendimento. 

➢ O equipamento é um equipamento de Classe II de proteção contra choque elétrico, Classe II na Categoria de 

Sobrecarga, Classe II de Grau de Poluição. 

➢ Não desmonte ou repare o analisador em nenhum momento. Se o analisador apresentar falha, pare de usá-lo 

imediatamente. Se os problemas não puderem ser resolvidos, entre em contato com nosso pessoal de serviço 

pós-venda. 

➢ Não use o equipamento perto de fontes de radiação fortes. Isso pode afetar a operação normal do 

equipamento. 

➢ Se o dispositivo não for usado de acordo com o método especificado pelo fabricante, a proteção fornecida pelo 

dispositivo pode ser destruída. 

➢ Todos os produtos descartáveis não são reutilizáveis. 

➢ A Konsung reserva-se o direito de alterar o design e as especificações do produto, sujeito a alterações sem 
aviso prévio. 

 

 
Todos os componentes do analisador são projetados e fabricados com a mais alta segurança. Quaisquer outros 

componentes do analisador não designados que forem usados podem reduzir a segurança. 

 
 

Responsabilidade do Fabricante 
Konsung detém os direitos de modificar, atualizar e, finalmente, explicar este manual. 

A Konsung é responsável pelos efeitos na segurança, confiabilidade e desempenho deste produto, somente se: 

◼ Todas as operações de instalação, expansões, alterações, modificações e reparos deste produto são 

conduzidas por pessoal autorizado da Konsung; 

◼ Todos os componentes substituídos e acessórios de suporte que usam para manutenção devem ser 

fornecidos ou aprovados pela Konsung; 

◼  A instalação elétrica da sala relevante está em conformidade com os requisitos nacionais e locais aplicáveis; 

 
Convenções 

AVISO:           Indica um perigo potencial ou prática insegura que, se não for evitada, pode resultar em morte ou 

ferimentos graves. 

CUIDADO: Indica um perigo potencial ou prática insegura que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos 

pessoais leves ou danos ao produto / propriedade. 

NOTA: Fornece dicas de aplicação ou outras informações úteis para garantir que você obtenha o máximo de 

seu produto.
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1 Informação do Produto 

1.1 Introdução 
O analisador bioquímico seco é um instrumento portátil de análise bioquímica seca. O analisador usa o princípio de 

espectrofotometria de reflexão para detectar quantitativamente os componentes químicos clínicos no sangue total, 

soro e plasma de amostras de sangue humano, testando o cartão de teste correspondente fabricado pela Jiangsu 

Konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd. 

Princípio de funcionamento: o cartão de teste bioquímico seco é colocado no suporte de teste do analisador e a 

amostra de sangue é colocada no cartão de teste para a reação. O sistema óptico do analisador atuará após o 

fechamento do suporte. O comprimento de onda específico é irradiado para a amostra de sangue e a luz refletida é 

coletada pelo módulo de coleta para realizar a conversão fotoelétrica, então o conteúdo do sangue é analisado pela 

unidade de processamento de dados. 

 
Escopo de Aplicação 

Use o cartão de teste correspondente fabricado pela Jiangsu Konsung Bio-Medical Science and Technology Co., Ltd. 

para analisar quantitativamente os componentes químicos clínicos em sangue total humano, soro e plasma. 

 
1.2 Contra indicações 

Nenhuma 

 
1.3 Componentes 

Unidade principal do analisador Adaptador de energia e cabo USB 

 
1.3.1 Vista Frontal 

 
    Botão para cima 

 

 
 

Tela de exibição 
 

 
 LED operacional 

Botão para baixo 
 
 
 
 
 

 
Menu 

 

Chip de código Botão de confirmação 

 

      Área de detecção 
 

LED operacional: 

◼ O indicador acende em vermelho se o analisador estiver conectado à fonte de alimentação CA, isso indica que 

a bateria está sendo carregada. 

◼ O indicador acende em verde após a conclusão de carregamento. 
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◼ O indicador está apagado: O analisador não está conectado à alimentação CA.
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◼ O indicador acende em azul: O analisador está testando a amostra. 

Botão para cima: 

◼ Na tela de histórico, pressione este botão para visualizar o histórico do aparelho; 

◼ Na tela de configuração, pressione este botão para selecionar o item de configuração para cima ou 
aumentar o valor numérico. 

Botão para baixo: 

◼ Na tela do histórico, pressione este botão para visualizar o histórico anterior; 

◼ Na tela de configuração, pressione este botão para selecionar o item de configuração anterior ou para 
diminuir o valor numérico. 

Botão de menu: 

◼ Pressione este botão para alternar o menu de funções. 

Botão de confirmação: 

◼ Pressione este botão para abrir o compartimento de teste após ligar o analisador. Pressione este botão 

para fechar a bandeja de teste e iniciar o teste. 

◼ Pressione e segure este botão para abrir o compartimento de teste após ligar o analisador. Pressione este 

botão para abrir o compartimento de teste, mas não inicie o teste. 

◼ Na tela de configuração, pressione este botão para entrar no item de configuração ou confirmar a configuração. 

Chip de código: Cada frasco de cartão de teste é equipado com um chip de código com o mesmo número de lote. 

Ao desembalar um novo frasco de cartão de teste, você precisa inserir o chip de código 

correspondente no leitor de cartão do analisador. 

Caixa de detecção: Durante a operação, a porta da caixa é aberta, você pode colocar o cartão de teste com 

amostra de sangue no suporte e, em seguida, a porta é fechada. O exame de sangue é iniciado. 

 
1.3.2 Vista Traseira 

Porta reservada 
 
 
 

 
 

porta de rede RJ45 
I/O Interruptor de força

 
 
 
 

Porta reservada Conector  de 
cabos de 

dados  

Porta do adaptador

 

1.3.3   Tela de exibição 

Visor de medição 

 

 Data e hora do sistema 

ID da Amostra Atual 
Ícone da Bateria  

 

 
 
 

Resultado Atual 
 

 
 

Dicas 
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Menu 
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Exibição de histórico 
 

 Data e hora do sistema 

Num. da Amostra

 Ícone da Bateria  

 
 

Menu 
Resultado do Teste  

 
 
 
 

  Dicas 

 
Exibição de configuração 

 
Ícone da Bateria 

Data e hora do sistema 
 
 
 

Menu 
 

Opções 
 
 
 

  Dicas 
 
 
 

1.4  Informação de Segurança 

 Antes de usar o analisador, você precisa ter acesso a conhecimentos médicos profissionais. 
 Siga as instruções de uso do analisador; qualquer operação inadequada pode levar a medições imprecisas. 
 Use luvas de proteção para evitar infecção bacteriana durante a operação. 
 Deve-se ter cuidado ao lidar com amostras de urina ou tiras abandonadas. Qualquer sequência incorreta de 

operações pode levar à infecção. 
 É muito perigoso para o usuário fazer auto tratamento através das medições. Siga o conselho do médico. O auto 

tratamento pode piorar a doença. 
 Use apenas o adaptador de energia específico. O uso de outros adaptadores pode resultar em incêndio ou choque 

elétrico. 
 Não deixe o equipamento sem supervisão ao usar a fonte de alimentação CA. 
 Quando o analisador é usado por crianças, deficientes ou pacientes, ou seu uso se dá próximo dos mesmos, é 

necessário monitorar o analisador de perto. 
 Não deixe cair nada nem coloque objetos no suporte do cartão de teste do analisador, exceto os itens especificados 

neste manual. 
 Não use o equipamento em locais onde gotas de aerossol ou oxigênio são controlados. 
 Não use o analisador ao ar livre. 
 Não toque no compartimento com as mãos quando o compartimento de detecção estiver funcionando. 
 Não coloque um cartão de teste no compartimento quando o dispositivo não estiver em uso. 

 Não abra a caixa do instrumento e tente consertá-lo sozinho.

AVISO 
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 Desconecte o cabo de alimentação após carregar o analisador com o adaptador. 
 Não coloque o analisador próximo a líquidos e não coloque o analisador em um local onde possa cair em líquidos. 
 Não coloque o analisador em local que seja fácil de cair, pois quedas podem causar o mau funcionamento do 

analisador. 
 Para garantir a segurança do usuário, use apenas peças e acessórios especificados pela Konsung ou neste manual. 
 Não use o analisador se não estiver funcionando corretamente ou estiver danificado. 
⚫  Não coloque o analisador ou seus cabos de dados em superfície ou objeto com temperatura mais alta. 
 Não coloque nada em cima do analisador. 

 

NOTA: 

 As imagens e interfaces neste manual são apenas para referência. 

 Este manual é baseado na configuração máxima e, portanto, alguns conteúdos podem não se aplicar ao seu 

produto. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. 

 
1.5 Símbolos 

NOTA: 

 Alguns símbolos podem não aparecer em seu equipamento. 

 
Símbolo Explicação Símbolo Explicação 

 

 Dispositivo médico de diagnóstico in vitro 
 

 Fabricante 
 

 
Data de fabricação  Limite de temperatura 

 

 
Manter seco 

 

 
Reciclar 

 
Limitação de pressão atmosférica 

 

 Riscos biológicos 

 

 
Limitação de umidade 

 
 Corrente direta 

 

 Corrente alternada  Número de série 

 Data de validade 
 

 Código de lote 
 

 Indicador de status da bateria P/N Número de serie 
 

 Manuseio frágil e com cuidado  Cuidado 
 

 ON (fonte de energia) 
 

 Consulte as instruções de uso 
 

 OFF (fonte de energia) 
 

 Interface USB  

 

 Este lado para cima 
 

 
Representante autorizado na 

Comunidade Europeia 
 

 Marca CE  

 

 
Consulte o manual / livro de instruções 

 

 

O símbolo indica que o dispositivo deve ser 

enviado para agências especiais de acordo com 

os regulamentos locais para coleta seletiva após 

sua vida útil. 

 
 

 

 
Radiação eletromagnética não 

ionizante 

CUIDADO 
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2 Instalação 

2.1 Iniciando 
Antes de desembalar, examine a caixa da embalagem cuidadosamente para ver se há sinais de danos. Se algum dano 

for detectado, entre em contato com a transportadora e seu distribuidor. 

Se a caixa de embalagem estiver intacta, abra a caixa de maneira correta, retire o analisador e seus acessórios da 

caixa de embalagem e verifique de acordo com a Lista de Embalagem. Verifique todos os materiais de acordo com a 

lista de embalagem e verifique se há danos mecânicos. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. 

Preencha cuidadosamente o cartão de garantia do serviço e devolva-o à nossa empresa, para que possamos 

acompanhar a qualidade dos produtos e fornecer-lhe o nosso serviço a tempo. 

 
NOTA: 
 Guarde os materiais de embalagem para transporte ou armazenamento futuro. 

 Mantenha o material de embalagem fora do alcance das crianças. Descarte os materiais da embalagem que forem 

para descarte, observando os regulamentos de controle de resíduos aplicáveis. 

 O sistema pode ser contaminado por microorganismos durante o transporte, armazenamento e uso. Verifique se 

a embalagem, especialmente a embalagem dos acessórios descartáveis, está intacta. Em caso de qualquer dano, 

entre em contato com a transportadora ou nossa empresa imediatamente. 

 O descarte deste produto e seus acessórios e embalagem (sacos plásticos, espuma e caixas, etc.) estão sujeitos às 

leis e regulamentações locais. 

 
 

2.2 Requisitos Ambientais 
O ambiente operacional do equipamento deve atender aos requisitos especificados neste manual A.3 Especificações 

ambientais 

Não use o analisador em locais úmidos, contendo gases corrosivos, com poeira forte, forte interferência 

eletromagnética para garantir o uso normal do mesmo. 

O analisador bioquímico seco é um instrumento eletrônico de precisão que requer cuidadosa manutenção e deve-

se evitar quedas. O detector deve ser armazenado longe da luz. Evite operar o analisador sob iluminação direta 

(como luz solar, holofotes ou na frente da janela). A luz solar direta pode afetar os resultados do teste. 

Não coloque o analisador e seus acessórios em um local onde a umidade seja muito alta, muito quente, muito fria, 

empoeirada ou suja. O analisador deve ser colocado em um ambiente com umidade relativa ≤ 85% e temperatura 

ambiente de 15°C a 35°C. Não refrigerar o analisador. Se a temperatura ambiente estiver abaixo de 15°C, o 

analisador deve ser pré-aquecido por 30 a 60 minutos antes de operá-lo. 

Quando o analisador é movido de um local para outro, pode ocorrer condensação devido à diferença de temperatura 

ou umidade. Neste caso, nunca inicie o analisador antes que a condensação desapareça. 

O analisador deve ser colocado em uma sala bem ventilada. Coloque o analisador em uma superfície limpa e estável. 

Não coloque o dispositivo em um local onde seja difícil desconectar a fonte de alimentação. 

 

 
2.3 Conecte a fonte de alimentação 

 
O analisador pode ser alimentado por adaptador CA ou bateria de íon de lítio recarregável integrada. 

Fonte de alimentação: adaptador, entrada AC100~240V, 50/60Hz, 30VA; saída 5V, 2A;  

Fonte de alimentação interna: DC3.7±0.3V 

 
NOTA: 
Use apenas o adaptador de energia fornecido ou especificado pela Konsung.
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2.4. Alimentado por bateria 
O analisador pode ser alimentado por bateria recarregável de íon de lítio embutida. Se a fonte de alimentação CA for 

desligada repentinamente, o analisador pode ser alimentado por bateria. 

A bateria será carregada quando o analisador for conectado à fonte de alimentação CA. 

Há um indicador de status da bateria no analisador. Quando a bateria está carregada, o indicador acende em amarelo; 

quando a bateria está totalmente carregada, o indicador acende em verde. Quando a bateria está funcionando 

normalmente, o indicador está desligado. 

 
As explicações dos ícones da bateria são as seguintes: 

◼  Indica que as baterias funcionam corretamente. A parte sólida representa o nível de carga atual das 

baterias em proporção ao seu nível de carga máximo. 

✓     Indica que a bateria está fraca. Carregue a tempo. 

 
O desempenho das baterias recarregáveis pode deteriorar-se com o tempo. O tempo de operação das baterias reflete 

seu desempenho diretamente. Se o tempo de operação da bateria for visivelmente menor do que o declarado nas 

especificações, substitua a bateria ou entre em contato com o pessoal autorizado. 

 
NOTA: 

 Não carregue a bateria separadamente com outro carregador. 

 Carregue a bateria com o adaptador de energia fornecido ou especificado pela Konsung. 

 Recomenda-se que você carregue a bateria dentro de 2 meses para garantir o uso adequado do analisador se 

não for usá-lo por um longo período. 

 Certifique-se de que a bateria tem capacidade suficiente de medição; capacidade inferior pode levar a 

resultados imprecisos. 

 O tempo de operação depende da configuração e operação. Por exemplo, testar repetidamente também 

encurtará o tempo de operação das baterias. 
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3 Operação do analisador 
O analisador é calibrado na fábrica e o usuário não precisa calibrar. O analisador deve ser usado apenas por 

profissionais clínicos ou sob sua orientação. Só deve ser usado por pessoas que receberam treinamento adequado 

para o seu uso. Qualquer operação do analisador por pessoa não autorizada ou não treinada é proibida. 

 
 

3.1 Ligando 

1. Antes de começar a fazer medições, verifique se há algum dano mecânico no analisador e certifique-se de que os 

acessórios estejam conectados corretamente. 

2. Conecte o adaptador à tomada da fonte de alimentação. Se você executar o analisador com energia da bateria, 

certifique-se de que a bateria esteja suficientemente carregada. 

3. Pressione o botão liga / desliga para a posição I para ligar o analisador. A tela do analisador acende e a tela de 

inicialização é exibida e o autoteste é realizado. 

4. Após a conclusão do autoteste, o analisador solicita a calibração da tela de toque (disponível para a primeira 

inicialização). Clique em “+” na tela para realizar a calibração. O analisador entra na tela de medição após a 

calibração ser concluída. 

 

 

 Não use o analisador se estiver danificado mecanicamente ou parecer anormal. Contate nossa empresa ou nosso 
pessoal autorizado. 
 Se apenas a energia da bateria estiver sendo usada, o analisador não ligará quando a bateria estiver fraca. 

 Desligue o analisador e conecte a fonte de alimentação externa para carregar a bateria por um período de tempo se 

a bateria estiver muito fraca. Caso contrário, o analisador não será ligado. 

 
 

 

Calibração da tela de toque 

Ao usar o analisador pela primeira vez, pressione o botão liga / desliga para a posição I para ligar o analisador. A tela 

do analisador acende e a tela de inicialização é exibida e o autoteste é realizado. 

Após a conclusão do autoteste, o analisador solicita a calibração da tela de toque (disponível para a primeira 

inicialização ou quando a calibração da tela de toque falha). 

Clique em “+” na tela para realizar a calibração. O analisador entra na tela de medição após a calibração concluída. 

 
NOTA: 

 Se você não clicar em "+", o prompt de calibração aparecerá após um período. Neste momento, a tela de toque está 

inoperante, você precisa desligar o analisador e reiniciá-lo e, em seguida, clicar em "+" para concluir a calibração da 

tela de toque. O prompt de calibração desaparecerá após a calibração bem-sucedida. 

 
Controle de Qualidade  

O analisador possui um autoteste eletrônico interno. Cada vez que o analisador é ligado, o desempenho do autoteste 

da unidade optrônica é realizado pelo analisador. Este teste é realizado periodicamente se o analisador permanecer 

ligado. O analisador entra na tela de medição após a conclusão do autoteste, isso indica que o analisador está 

funcionando normalmente. 

 

3.2. Desligando 

Pressione o botão liga / desliga para a posição O para desligar o analisador após terminar o teste.

AVISO 
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3.3 Definindo a hora 

1. Pressione o botão Menu para selecionar "Configurações" ou clique em "Configurações" para entrar na tela 

de configuração. O item de configuração de tempo é exibido*. Pressione o botão Confirmar para entrar na 

configuração da hora. * Após um tempo, > O cursor permanece no número do ano, conforme mostrado na 

figura abaixo. 

 
2. Defina o valor usando o botão PARA CIMA ou PARA BAIXO e, a seguir, pressione o botão Confirmar para 

confirmar, o cursor piscará no dígito seguinte. 

3. Defina o valor do ano, mês, data, semana, hora, minuto e segundo, depois pressione o botão Confirmar 

para confirmar as configurações. 

 
 

3.4 Testando 

Cada frasco de cartão de teste possui uma instrução de uso do cartão de teste. Leia as instruções cuidadosamente 

antes de iniciar o teste. 

 
Equipamentos e reagentes necessários 

O seguinte é necessário para exames de sangue 

◆ Analisador bioquímico seco 

◆ Cartão de teste 

◆ Chip de código com o mesmo número de lote 

◆ Lanceta (coleta de amostra capilar) 

◆ Tubo capilar ou pipeta 

◆ Gaze esterilizado ou bola de algodão 

◆ Álcool  

◆ Pipeta ou outros dispositivos de transferência (coleta de amostra venosa)
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Vista frontal e traseira do 

cartão de teste 

O cartão de teste é composto principalmente de área de amostra e área de 

reação. A área da amostra é fornecida com uma membrana de 

hemofiltração que é usada para separar o soro da amostra de sangue e 

transferi-lo para a área de reação. A área de reação é fornecida com filme 

de reação e reagente reativo. O soro (ou plasma) separado é enviado para 

a membrana de reação para produzir a reação química. Ele exibe diferentes 

graus de mudança de cor de acordo com a concentração do conteúdo no 

sangue e, em seguida, é detectado quantitativamente pelo analisador 

bioquímico seco usando fotometria de reflexão. 
 

 

Chip de código 

Cada frasco de cartão de teste é equipado com um chip de código com o 

mesmo número de lote. Ao desembalar um novo frasco de cartão de teste, 

você precisa inserir o chip de código correspondente no leitor de cartão do 

analisador. 

 

Restrições operacionais 

1 A medição deve ser realizada dentro de 1 minuto quando o cartão de teste estiver cheio de sangue. 

2 Não meça novamente o cartão de teste preenchido. 

3 Preencha o cartão de teste em um processo contínuo. Não recarregue. Limpe o excesso de sangue do exterior 

do cartão de teste com um pano limpo e sem fiapos, tomando cuidado para não tocar na extremidade aberta 

do cartão de teste, o que pode resultar na retirada de sangue do cartão de teste. 

 
NOTA: 

 Sempre manuseie as amostras de sangue com cuidado, pois podem ser infecciosas. Sempre use luvas de proteção ao 

manusear amostras de sangue. 

 Não use o analisador se a temperatura ambiente for muito alta ou muito baixa. 

 Não use o analisador em local com luz solar direta; a precisão da medição será afetada. 

 Não mova o suporte do cartão de teste e o analisador durante a medição. 

 
3.4.1 Medindo sangue capilar 

1. Insira o chip de código com o mesmo número de lote do cartão de teste no analisador. 

2. Ligue o analisador e ele exibirá a tela de medição. 

Dica: Coloque o cartão de teste com a amostra de sangue no suporte e pressione o botão Confirmar. 
3. Pressione o botão Confirmar para abrir a bandeja de teste. 

4. Coloque o cartão de teste no suporte. 

5. Certifique-se de que a mão do paciente esteja quente e relaxada. Use apenas o dedo médio ou anular para a 
amostragem. Evite dedos com anéis. 

6. Limpe a ponta do dedo com substância desinfetante e deixe secar completamente ou enxugue com um pano sem 
fiapos e seco. 

 

7. Usando o polegar, pressione levemente o dedo da parte superior da junta em direção à ponta. Isso estimula o 

fluxo sanguíneo em direção ao ponto de amostragem.
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8. Para obter melhor fluxo sanguíneo e menos dor, tire a amostra na lateral da ponta do dedo, não no centro. 

9. Enquanto aplica uma leve pressão em direção à ponta do dedo, perfure o dedo usando uma lanceta*. 

 

* A profundidade da lanceta tipo mola é de pelo menos 2 mm, de preferência que produza sangue suficiente. 

10.  Limpe a primeira gota de sangue. 

11. Reaplique uma leve pressão em direção à ponta do dedo até que apareça outra gota de sangue. 

 
12. Quando a gota de sangue for grande o suficiente, use uma pipeta para retirar uma quantidade suficiente de 

sangue e, em seguida, coloque o sangue na área de amostra do cartão de teste. 

   

13. O analisador fechará a porta automaticamente. Ou pressione o botão Confirmar para fechar a porta e o 

analisador avisa: medindo, aguarde! 

14. Após cerca de 3 minutos, o analisador indica que a medição foi concluída e os resultados do teste são exibidos 

na tela. 

 
15. Pressione o botão Confirmar para abrir a porta, remova e descarte o cartão de teste de acordo com os 

regulamentos locais. 
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Itens de teste e intervalo de referência: 

Itens de teste Unidade Intervalo de referência 

TC (Colesterol Total) mmol/L 3.12 - 5.18 

TG (Triglicérides) mmol/L 0.44 - 1.70 

HDL-C (Colesterol de lipoproteína de alta densidade) mmol/L 1.00 - 1.90 

LDL-C (Colesterol de lipoproteína de baixa densidade) mmol/L 0.00 - 3.10 

GLU (Glicose) mmol/L 3.9 - 6.1 

 
NOTA: 

 Durante o teste, não mova o analisador nem execute outras operações. 

 O cartão de teste é um acessório de descarte, não o reutilize. 

 O cartão de teste deve ser utilizado imediatamente após o preenchimento com a amostra. A exposição prolongada ao 
ar pode afetar os resultados da medição. 

 A área de amostra do cartão de teste deve ser completamente preenchida em um processo contínuo, NÃO reabasteça. 

 Sempre manuseie as amostras de sangue com cuidado, pois podem ser infecciosas. Consulte as autoridades ambientais 
locais para o descarte adequado. 

 Não deixe o cartão de teste usado no suporte do analisador. 

 
3.4.2 Medindo sangue venoso 

1. Se a amostra de sangue for armazenada na geladeira, ela deve ser descongelada até que esteja à temperatura 

ambiente (15-35 °C) antes da medição. Usando um agitador mecânico para agitar a amostra pelo menos 1-2 

minutos ou usando a mão para inverter 10-20 vezes o tubo de amostra para fazer as amostras de sangue venoso 

ficarem completamente misturadas. 

 

2. Coloque uma gota de sangue em uma superfície hidrofóbica, por ex. um filme plástico, usando uma pipeta ou 

um dispositivo de transferência de sangue adequado. 

 
3. Use uma pipeta para retirar uma quantidade suficiente de sangue e, em seguida, coloque o sangue na área de 

amostra do cartão de teste. 

  

4. O analisador fechará a porta automaticamente. Ou pressione o botão Confirmar para fechar a porta e o 

analisador avisa: medindo, aguarde! 

5. Após cerca de 3 minutos, o analisador indica que a medição foi concluída e os resultados do teste são exibidos 

na tela. 

6. Pressione o botão Confirmar para abrir a porta, remova e descarte o cartão de teste de acordo com os 
regulamentos locais. 
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3.5 Revisar Registro de Histórico 

O resultado do teste é salvo automaticamente no analisador. 

Pressione o botão MENU para selecionar Histórico ou clique em "Histórico" para entrar na tela de registro de histórico. 
Em seguida, pressione UP ou Botão PARA BAIXO para ver o registro do histórico. 

Na tela do histórico, pressione e segure o botão Confirmar para excluir o registro do histórico. 

 

 

 

3.6 Upload de medições 
O analisador pode carregar as medições para o dispositivo desejado. A função de upload precisa de suporte de 

software; entre em contato com nosso pessoal autorizado para obter detalhes. 

Três maneiras podem ser usadas para fazer o upload das medições, siga a descrição abaixo: 

◆ Carregar medições para PC via cabo de dados USB; 

◆ Carregar medições para PC ou terminais inteligentes via Bluetooth (opcional) 

◆ Carregar medições para o PC via conexão com a Internet (opcional) 
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4 Cuidado e limpeza 
Use apenas as substâncias aprovadas pelo seu Distribuidor ou os métodos listados neste capítulo para limpar ou 

desinfetar seu equipamento. A garantia não cobre danos causados por substâncias ou métodos não aprovados. 

Não fazemos nenhuma reclamação quanto à eficácia dos produtos químicos ou métodos listados como meio de 

controle de infecções. 

Para o método de controle de infecção, consulte o Oficial de Controle de Infecção ou Epidemiologista local. 

 
4.1 Limpeza do analisador 
O analisador deve ser limpo regularmente. Se houver muita poluição ou muita poeira e areia no local, o equipamento 
deve ser limpo com mais frequência. O agente de limpeza recomendado é etanol (75%). 
Siga as etapas abaixo para limpar a unidade principal: 

1. Desligue o analisador. 

2. Limpe a tela do monitor e o revestimento usando um pano macio e limpo umedecido com solução de limpeza 
neutra. 

3. Limpe toda a solução de limpeza com um pano seco após a limpeza, se necessário. 

4. Seque o analisador em um local fresco e ventilado. 

 
Para evitar danos ao analisador, siga estas regras: 

◆ Não mergulhe o analisador em líquidos. 

◆ Não derrame líquido no analisador ou acessórios. 

◆ Não deixe que líquidos entrem na caixa do aparelho. 

◆ Nunca use materiais abrasivos (como lã de aço ou polidor de prata). 

 
4.2 Limpeza do compartimento de teste 
1. Ligue o analisador e pressione o botão Abrir / Fechar para abrir a porta do compartimento. 

2. Limpe o suporte do cartão de teste com álcool ou detergente neutro. 

3. Seque o analisador em um local fresco e ventilado após a limpeza. 

 
NOTA: 

 Mantenha o ambiente de trabalho e a superfície do analisador limpos e não danifique a tela. 

 É proibido o uso de gasolina, solventes orgânicos de benzeno para limpeza, estes testes farão deformar o analisador 

ou remover a tinta e afetarão o desempenho ou aparência. 

 O suporte do cartão de teste deve ser limpo após cada dia de uso. 

 Não contamine ou danifique o bloco de cores ao limpar o suporte do cartão. 

 Qualquer serviço neste analisador só pode ser executado por um engenheiro de serviço autorizado. Não faça 

manutenção e nem desmonte o analisador. Se ocorrer algum problema de qualidade, ligue para nosso atendimento 

ao cliente. 

 O suporte do cartão de teste deve ser mantido limpo para evitar afetar a precisão dos resultados do teste. 

 Para limpeza, desinfecção e esterilização de outros acessórios, entre em contato com os fabricantes para obter 
detalhes. 

 
4.3. Desinfecção 
Nenhuma parte exige que o usuário desinfete. A desinfecção pode causar danos ao analisador ou aos acessórios. 

Recomendamos que você desinfete o equipamento apenas quando necessário, conforme determinado pelo 

cronograma de manutenção do seu ambiente. Limpe o analisador antes da desinfecção. 

Os desinfetantes recomendados são etanol a 75%, isopropanol a 70%. 

 
4.4 Eliminação de resíduos 
Descarte as amostras, tiras e luvas de proteção usadas de acordo com os regulamentos locais sobre descarte de 

resíduos de risco biológico. 

O analisador deve ser descartado de acordo com os padrões locais para descarte de lixo eletrônico após o término 

da vida útil do analisador.
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5. Garantia e serviço 

5.1 Serviço 

O analisador tem um período de garantia de 12 meses a partir da data de recebimento. O serviço ou reparo será 
cobrado de acordo com os regulamentos quando o sistema estiver fora do período de garantia. Quaisquer alterações 
ou modificações neste analisador não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular sua autoridade para 
operar este sistema. 

ESTA GARANTIA É EXCLUSIVA E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO 
GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA QUALQUER FIM ESPECÍFICO. Todos os componentes 
defeituosos podem ser reparados ou substituídos durante o período de garantia. 

Não abra a caixa do analisador. Se a caixa do analisador for aberta, a garantia será inválida. 

 
Para proteger os seus direitos, guarde bem os documentos comprovativos, como faturas, recibos, etc., preencha 

o cartão de garantia e envie-o aos fabricantes. O fabricante irá reparar ou substituir o analisador gratuitamente 

durante o período de garantia e qualquer dano causado por fatores não humanos. 

 
 

5.2 Informações de contato 

Se houver alguma dúvida na operação do equipamento, entre em contato com o fabricante ou seu Distribuidor local. 

 

 

Fabricante: Jiangsu Konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd. 

End.: NO.8, Shengchang West Road, Danyang Development Zone, Jiangsu Province, 212300, P. R. China  

Tel: (0086) -511 -86378666 

Fax: (0086) -511 -86381308 

E-mail: info@konsung.com 

Website: www.konsung.com 

 

Distribuidor Autorizado: Extra Medical Diagnósticos Eireli - CNPJ: 34.011.468/0001-01 

Rua: Anísio de Abreu, 244 – Parque Cisper - CEP: 03817-020 – São Paulo/SP  

Tel: (55 11) 2621-7171  

E-mail: contato@extramedical.com.br 

Website: www.extramedical.com.br 

 

 

 

 

mailto:info@konsung.com
http://www.konsung.com/
mailto:contato@extramedical.com.br
http://www.extramedical.com.br/
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6 Acessórios e peças sobressalentes 

 
NOTA: 

 Use apenas o cabo de alimentação e o adaptador de alimentação fornecidos ou especificados pela Konsung. 

 Acessórios descartáveis não devem ser reesterilizados e reutilizados. 

 
Os seguintes acessórios e peças sobressalentes estão disponíveis: 

Nome / modelo do acessório Observações 

Adaptador de energia Configuração padrão 

USB para cabo de alimentação DC Configuração padrão 

Cabo de dados USB Opcional 
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7 Solução de problemas 
Alguns problemas comuns ocorrerão durante a operação do analisador. Siga a descrição abaixo para resolver 

os problemas. 

Sintomas Causas Potenciais Solução 

O analisador não 

liga. 

A capacidade da bateria 

está baixa e nenhuma 

alimentação está 

conectada. 

Conecte o adaptador e verifique se o indicador de energia 

acende em vermelho. Se ele não ligar ou ainda não iniciar 

após ligar a energia, entre em contato com nosso pessoal de 

serviço. 

Erro de código do chip  Chip de código danificado Alterar para outro chip de código com o mesmo código de lote. 

Erro de exibição de 

data e hora 

As configurações de data 

e hora estão erradas 

Defina a data e a hora corretas, consultando a descrição 

da configuração de data / hora no manual do usuário. 

Erro de detecção Quantidade 

insuficiente de sangue 

pingou no cartão de 

teste 

Pegue um novo cartão de teste, retire uma quantidade 

suficiente de sangue e goteje no orifício de amostra. 

O analisador não 

pode realizar a 

detecção 

O analisador não 

funciona ao inserir o 

chip de código. 

Verifique o chip de código para se certificar de que está 

inserido no analisador corretamente. Se o problema persistir, 

entre em contato com nosso pessoal de serviço autorizado. 

A porta do 

compartimento não 

pode ser fechada 

depois que um cartão 

de teste é colocado 

no suporte, ou a 

detecção não pode 

ser iniciada depois 

que a porta é 

fechada. 

Nenhuma amostra de 
sangue adicionada 

Adicionar amostra de sangue 

O suporte do cartão de 

teste está bloqueado por 

corpos estranhos. 

Remova o material estranho do suporte do cartão de teste, 

reinicie o analisador e entre em contato com nosso pessoal 

de serviço autorizado se o problema persistir. 

Motor do analisador está 
quebrado 

Substitua por um novo analisador 

A capacidade da bateria 

está baixa e nenhuma 

alimentação está 

conectada. 

Conecte à fonte de alimentação para carregar a 

bateria e realizar uma nova medição. 

A tela mostra 

caracteres 

errados 

A tela está danificada ou 

o processador está com 

defeito. 

Reinicie o analisador. Se o problema persistir, o 

analisador precisa de manutenção, entre em contato 

com nossa equipe de serviço para obter detalhes. 
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8 Compatibilidade Eletromagnética 
1. O equipamento está em conformidade com os requisitos de compatibilidade eletromagnética especificados 

em GB / T 18268.1-2010 e GB / T 18268.26-2010. 

2. O fabricante deve fornecer informações de EMC ao cliente ou usuário. O usuário deve garantir que o 

equipamento esteja em um ambiente de compatibilidade eletromagnética e que esteja funcionando 

corretamente. 

3. Recomenda-se avaliar o ambiente eletromagnético antes de usar o equipamento. Não use o equipamento 

perto de fontes de radiação fortes. Isso pode afetar a operação normal do equipamento. 

4. Pode causar descarga eletrostática prejudicial e resultar em resultados de teste imprecisos ao usar o 

equipamento em um ambiente seco, especialmente em um ambiente seco com materiais artificiais (como 

tecidos artificiais, tapetes, etc.). 

5. O equipamento foi projetado e testado de acordo com o equipamento de Classe A do CISPR 11. O equipamento 

pode causar interferência de rádio; medidas de proteção são necessárias ao se usar em casa. 

 
Tabela 1 

                                                                               Emissões eletromagnéticas 

Teste de emissão Conformidade 

CISPR 11 Emissões conduzidas 
Grupo 1, Classe A 

CISPR 11 Emissões irradiadas 

IEC/EN 61000-3-2 Emissões harmônicas N/A 

IEC/EN 61000-3-3 Flutuações de tensão / emissões de oscilação N/A 

 
Tabela 2 

Imunidade eletromagnética 

Teste de imunidade Padrões 
Fundamentais 

Valor de teste Conformidade 

Descarga eletrostática (ESD) IEC/EN 61000-4-2 Contato ±2kV, ±4kV 
Ar:±2kV, ±4kV, ±8kV 

B 

Campo eletromagnético RF IEC/EN 61000-4-3 3V/m, 80MHz～2.0GHz, 80%AM A 

Transiente / explosão elétrica rápida IEC/EN 61000-4-4 Cabo de alimentação de energia: ±1kV 
(5/50ns, 5kHz) 

B 

Sobretensão IEC/EN 61000-4-5 linha para aterrar:±2kV 
linha a linha ±1kV 

B 

RF conduzido IEC/EN 61000-4-6 Cabo de alimentação: 3V/m, 

150kHz～80MHz, 
80%AM 

A 

Campo magnético de frequência de 
potência 

IEC/EN 61000-4-8 3A/m, 50/60Hz A 

Quedas de tensão, interrupções 

curtas e variações de tensão nas 

linhas de entrada da fonte de 

alimentação 

 
 

IEC/EN 61000-4-11 

1 ciclo 0%; 
5/6 ciclos 40%; 
25/30 ciclos 70%; 
250/300 ciclos 5% 

B 

C 

C 

C 

Julgamento de desempenho: 
A. O desempenho é normal dentro dos limites de especificação durante o teste. 
B. Durante o teste, a função ou desempenho é temporariamente reduzido ou perdido, mas pode ser recuperado 
sozinho. 

C. A função ou desempenho é temporariamente reduzido ou perdido durante o teste, mas requer intervenção do 

operador ou reinicialização do sistema. 
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A Especificações do produto 

A.1 Tipo de analisador 

Proteção contra choque elétrico Equipamento de Classe II e equipamento com alimentação interna 

Grau de proteção contra líquido IPX0 

Modo de operação Contínuo 

Vida do produto Três anos (20 amostras por dia) ou 22.000 contagens de amostra 

 

A.2 Especificações Físicas 

Modelo Configuração Dimensões Peso 

Compass2000-1 Unidade principal  
157.5mm*145.7mm*64.6mm 

(L x W x H) 

 

Cerca de 622g Compass2000-2 Unidade principal +Bluetooth 

Compass2000-3 Unidade principal + Bluetooth + Rede com 
fios 

 

A.3 Especificações Ambientais 

Ambiente operacional Temperatura: 15°C～35°C; Humidade relativa: ≤85%RH 

Pressão atmosférica operacional 70kPa～110kPa 

Ambiente de armazenamento e transporte Temperatura: -20°C～60°C; Humidade relativa: 10%～90% 

Pressão barométrica 50kPa～110kPa 

 

A.4 Especificações Técnicas 

Método de medição Método de detecção fotométrica 

Faixa de medição TC (Colesterol Total) 3.12-5.18 mmol/L 

TG (Triglicérides) 0.44-1.70 mmol/L 

HDL-C (Colesterol de lipoproteína de alta 
densidade) 

1.00-1.90 mmol/L 

LDL-C (Colesterol de lipoproteína de baixa 
densidade) 

0.00-3.10 mmol/L 

GLU (Glicose) 3.9-6.1 mmol/L 

Itens de teste TC (colesterol total), TG (triglicérides), HDL-C (colesterol de lipoproteína 
de alta densidade), LDL-C (colesterol de lipoproteína de baixa 
densidade), GLU (glicose) 

Tipo de amostra Sangue periférico ou sangue venoso 

Tamanho da amostra ≤ 45µL 

Tempo de teste ≤ 3min 

Precisão Compensação Relativa ≤±10% 

Precisão (glicose) Coeficiente de variação (CV, %)≤5.0% 

Linear (glicose) No intervalo linear de 1,1 mmol/L a 33,3 mmol/L, a inclinação é de 1,00 ± 0,05, e o 
coeficiente de correlação é r≥0.975 

Estabilidade Compensação Relativa ≤±10% 

Armazenamento de dados 3000 resultados podem ser armazenados 

Tela de exibição 4.3 polegadas e touch screen 

Fonte de energia Adaptador, entrada: AC100~240V, 50/60Hz, 30VA; resultado: 5V, 
2A; Fonte de alimentação interna: DC3.7±0.3V 
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B Símbolos e abreviações 

B.1 Unidades 

Abb. Significado 

µl (µL) microlitro 

A ampère 

°C centígrado 

V volt 

W watt 

mm milímetro 

kPa kilopascal 

h hora 

Hz hertz 

L litro 

 

B.2 Símbolos 

Símbolos Significado 

－ negativo 

％ por cento 

/ por; divide; ou 

～ para 

＋ positivo 

≤ menos que ou igual a 

≥ maior que ou igual a 

© direito autoral 

 

B.3 Termos 

Abreviação Nome 

AC Corrente alternada 

CV Coeficiente de variação 

DC Corrente direta 

GLU Glicose 

HDL-C Colesterol de lipoproteína de alta densidade 

TEMP Temperatura 

USB Porta serial universal 

IEC Comissão Eletrotécnica Internacional 

IEEE Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos 

LDL-C Colesterol de lipoproteína de baixa densidade 

TC Colesterol total 

TG Triglicerídeos 
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