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Capítulo 1 Introdução 

O analisador de Urina InstestTM lê as Tiras de Reagentes para Urinálise. Ele armazena 

resultados e imprime relatórios sem a necessidade de treinamento especial. 

O Analisador de Urina InstestTM executa um autoteste quando o interruptor está ligado. 

 

1.1 Aplicação  

O analisador de urina InstestTM é uma avaliação semiquantitativa da urina usando métodos 
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químicos secos. De acordo com o princípio da colorimetria fotoelétrica, o analisador de 

urina é usado para avaliar o conteúdo de componentes bioquímicos na urina através da 

mudança de cor causada pela reação dos componentes bioquímicos do reagente e da 

urina.  

1.2 Escopo de Aplicação 

O analisador de Urina InstestTM trabalha com certas tiras de reagentes para análise 

de urina fabricadas pela ACRO BIOTECH, Inc. para a detecção semiquantitativa dos 

seguintes analitos na urina: 

 

Calcio(CA) Ácido Ascórbico (ASC) 

Glicose(GLU) Bilirubina(BIL) 

Creatinina(CRE) Cetona (KET) 

Gravidade Específica (SG) Sangue (BLO) 

pH Proteína(PRO) 

Urobilinogênio(URO) Nitrito(NIT) 

Leucócitos(LEU) Microalbumina(ALB) 

Destina-se ao uso profissional no diagnóstico in vitro e somente no local de cuidado ao 

paciente. Pode ser usado em laboratórios centrais de instituições médicas, departamentos 

ambulatoriais ou de emergência, departamentos clínicos ou serviços médicos (como 

centros comunitários de saúde) ou centro médico, etc.  

 

1.3 Tipo de Produto e Modelo 

Nome do Produto InstestTM Analisador de Urina  

Modelo/Especifícação: AUR-ACO200 

Capítulo 2 Componentes e Estrutura 

2.1 Lista de Equipamentos Padrão 

Lista da embalagem 

Itens que acompanham o produto 

 

N° Descrição Modelo Quantidade 

1  Analisador de Urina  AUR-ACO200 1 

2 Adaptador de Energia WT0503000C 1 

3 Rolo de papel para impressão 57mm*30mm 1 
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4 Manual do Usuário / 1 

5 Cabo USB / 1 

 

 

Acessórios:  

 

- Tira de Calibração 

- Scanner 

 

 

Ao receber a caixa, verifique o conteúdo desta lista e verifique se todos os itens 

mencionados na lista (Ref 2.1) estão dentro. O cabo USB e o scanner são acessórios 

opcionais, que podem estar disponíveis apenas sob requisitos específicos e não como 

acessório padrão. 

Observação: Se algumas peças estiverem faltando ou danificadas, entre em contato 

com o distribuidor local. 

2.2 Especificação Técnica 

Especificação  Parâmetros Técnicos  

 Princípios de Testes   

Através do fotômetro de reflexão para avaliar a mudança de cor da tira de 

análise de urina, calcula-se  a concentração dos itens relacionados e produz-

se  resultados semi-quantitativos 

 

Teste de Cumprimento 

de Onda 
470nm、525nm、625nm 

Velocidade de Ensaio  60 amostras / hora 

Método de Relatório 

LED; Saída Serial； 

Micro impressora Interna – Sensível ao Calor 57mm  

Chines e Inglês  

Visor 320x240LED； 

Método de Entrada Tela de Toque 

Armazenamento de 

relatórios 

10000 relatórios； 

 Interface Externa  Padrão  RS-232，pode ser conectado com o  PC； 

Tensão de trabalho AC-100-240V/1.6ª DC 5V/3 A   

Consumo de energia da 

entrada  
35 W； 

Dimensões  200mm×137mm×52mm 

Peso  600g 

Repetibilidade （CV，%）≤1.0 

Precisão Menos de um grau comparado com valores de referência 

Estabilidade  Coeficiente de variação（CV，%）≤1.0 

Contaminação  Os resultados negativos do teste das amostras não serão positivos após o teste 

da amostra positiva mais alta. 
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Especificação  Parâmetros Técnicos  

 

 

2.3 Compatibilidade Eletromagnética 

Este analisador atende aos requisitos de transmissão e anti-atolamento especificados pela 

GB / T 18268 (equivalente às normas internacionais IEC 61326 e EN 61326). Ele foi 

projetado e testado de acordo com os requisitos do equipamento de classe A GB4824 

(equivalente a EN55011). Os usuários devem garantir o ambiente de compatibilidade 

eletromagnética para a operação adequada do analisador. Recomenda-se avaliar o 

ambiente eletromagnético antes do uso. Não use o analisador próximo a uma fonte de 

radiação forte (por exemplo, fonte de RF não blindada), pois isso pode interferir na 

operação normal do analisador.  

2.4 Componentes e Aparência Externa 

O Analisador de Urina é composto por transmissão de movimento, medição (fonte óptica 

e receptor óptico), controle (sistema de computador), tela sensível ao toque, saída (tela 

LED  ou impressora ), portas, shell e fonte de energia. Ref Fig1,Fig2)  

 

2.4.1 Aparência Externa   

  
Fig 1 

 
Fig 2 

2.4.2 Condição de Funcionamento e Armazenamento 

   

Parâmetros Condição de Funcionamento 
Condição de 
Armazenamento 

Temperatura 10℃~30℃ -20℃~50℃ 

Umidade 
Relativa 

≤80% ≤93% 
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Parâmetros Condição de Funcionamento 
Condição de 
Armazenamento 

Pressão 
Atmosférica 

76-106Kpa 76-106Kpa 

Condiões de 
Trabalho 

Mesa Estável, evite luz direta 
forte e fonte de interferência 
eletromagnética forte 

Limpo, Ventilado, Estável 



Capítulo 3 Instalação  

3.1 Lista de Verificação ao Abrir a Caixa 

3.1.1 Verifique antes de abrir a caixa 

Antes de abrir a caixa, verifique se a embalagem está em boas condições e se a caixa 

não foi danificada durante o transporte. 

 

3.1.2 Verifique depois de abrir a caixa: 

 ① Abra a caixa com cuidado, verifique o conteúdo de acordo com a 2.1 Lista de 

Equipamentos Padrão para garantir que ela esteja completa. 

 ② Examine o adaptador de energia do analisador para verificar se está em boas 

condições. Se algum defeito for encontrado, entre em contato com o fabricante ou o 

seu agente local. 

Observação-1: Guarde a caixa original e os materiais de embalagem do analisador 

para qualquer finalidade futura de remessa/referência. 

Observação-2: A ACRO se empenha para fornecer o tipo certo de plugue adequado 

para cada país. No entanto, em alguns casos, isso pode não ser possível. É 

recomendado o uso do tipo certo de adaptador para conectar à energia nesses casos. 

3.2 Exigência Ambiental 

Temperatura circundante: 10~30℃; 

Umidade Relativa：≤80%； 

Pressão Atmosférica: 76-106Kpa 

Evite campo magnético forte, vibração, choque, gás corrosivo, luz solar direta, 

alta umidade e alta temperatura na área de trabalho, onde o analisador for 

colocado para operação. 

 

3.3 Requisitos de Tensão da Fonte de Alimentação 

⚫ Fonte de alimentação: AC 220V ± 22V 50Hz±1Hz or DC5.85V±0.45V（AA×4） 

⚫ No uso de baterias secas como fonte de alimentação, remova as baterias se o 

analisador permanecer sem uso por alguns dias ou mais, para evitar danos ao 

analisador causados por vazamento de baterias. 

⚫ Por favor, não abra a tampa sem autorização. O interruptor, a placa de controle, a 

placa adaptadora e a fiação devem ser inspecionados e fornecidos apenas pelo 

fabricante. 

⚫  A posição do analisador deve ser fácil para desativar a energia de emergência ou 

desconectar o cabo de alimentação. 

⚫  Operações que violam as descrições do manual podem danificar o analisador.  
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3.4 Iniciação do Analisador  

Coloque o analisador em uma superfície nivelada. Deixe 30*30cm em todos os lados 

do analisador para acesso. 

Por favor, use o analisador nas condições adequadas mencionadas em 3.2 

Requisitos Ambientais. 

⚫ Conecte o cabo de alimentação em uma tomada 

⚫ Pressione  o botão para ligar o analisador. O analisador será inicializado e 

fará uma auto verificação. (Ref Fig 1) 

  

Fig 1 

ANALISADOR DE URINA 

 

⚫ Após a auto-verificação, a tela de pronto mudará para a interface 

principal de operação, conforme Fig. 2. Aqui você pode escolher (Teste),  

(Relatórios) e (Configurações). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2 

3.5 Colocando Papel da Impressora 

Passo 1: Abra a tampa da impressora. 

Passo 2: Pegue o rolo de papel da impressora junto com a máquina, remova o papel de 

embrulho e insira o rolo de papel sob o rolo da impressora. Verifique se o papel está 

colocado contra o rolo da impressora 

Passo 3: Vá para a interface “Configurações>Impressora” (consulte 4.7 Impressora), 

Clique em  “Diagnóstico”, a impressora executa a tarefa de impressão e o papel da 

impressora abaixo do qual está anexado à entrada é trazido para a faixa de impressão. 

Feche a tampa..(Ref  

Fig 3) 
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Fig 3 

 

 

Observação: O papel sensível ao calor deve ser colocado no meio, para evitar que o 

papel fique inclinado ou bloqueado. A impressora imprimirá apenas na superfície 

externa do rolo. Se colocado incorretamente, não haverá impressão. 

 

3.6 Desligar o analisador 

Desligue o analisador pressionando o botão  por 3 segundos no estado de 

inicialização, o analisador será desligado automaticamente. 
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Capítulo 4 Configuração do Analisador 

Clique em “Configurações” na interface principal de operação para entrar no menu de 

configuração conforme a Fig 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4 

 

4.1 Tira  

Clique em “Tira” para entrar na interface conforme a Fig 5. O modo de composição 

dos itens de teste pode ser selecionado. Clique para retornar ao menu de configuração 

Tira 

 

 

 

 

 

 

Fig 5 

Observação: Este analisador suporta vários itens de tiras de reagentes para análise 

de urina. Confirme os itens da tira e os analitos que serão testados, caso contrário, o 

resultado estará incorreto. 

 

4.2 Unidade 

Clique em “Unidade” para selecionar a unidade do item de teste. Existem 3 tipos de 

unidade conforme mostrado abaixo (Ref Fig 6) Selecione a unidade de destino   

para salvar e retornar ao menu de configuração. 
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Fig 6 

4.2.1 Valores Críticos 

Clique em " Valores Críticos " para definir o intervalo de referência dos itens de teste. 

(Ref Fig 7) Se os resultados do teste excederem o intervalo, '*' será mostrado na frente 

do analito. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7 

Os itens de teste e os valores de referência da tira de teste atual serão mostrados 

nesta interface. 

Selecione o analito e clique  selecione “+” ou “-“ para alterar o valor, então clique  

 para salvar ou  para abandonar as alterações.(Ref Fig 8) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8 
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4.4 Calibração 

Antes da calibração, lave o suporte da tira de acordo com o item “8.2 Desmontagem  
limpeza, desinfecção do suporte da tira” para evitar imprecisões causadas por 
contaminação. 
Clique em “Correção” para entrar na interface de calibração como na Fig 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9 

Existem três linhas de dados que serão mostradas. Os dados da primeira linha são o 
valor original da faixa de calibração, a segunda linha é o último valor de teste da faixa 
de calibração e a terceira linha mostra o valor da diferença entre a primeira linha e a 
segunda linha.  

Clique  para iniciar o teste de calibração. Coloque a tira de calibração para cima no 
suporte da tira com o lado branco voltado para cima e clique em . O analisador 
mostrará "Testando ...". Após concluir o teste, o resultado será mostrado como na Fig 
10 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 

Clique   para salvar e efetivar os dados de calibração para retornar. 

4.5 Linguagem 

Clique “Linguagem” para entrar na interface de seleção de linguagem. (Ref Fig 11) 

Selecione o idioma de destino e clique em  para retornar ao menu de configuração 

principal. 
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Fig 11 

4.6 Relógio do Sistema 

Clique em “Relógio do Sistema ” para entrar na interface para ajustar o relógio. 

 (Ref Fig 12) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 14 

Clique   ou   para definir a data ou horário do analisador. (Ref Fig 15, Fig 

16) Insira as informações da data no formato "MM-DD-AAAA" e a hora no formato 

"HH-MM-SS". Clique    para salvar e clique  para abandonar, clique   

para sair da interface. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fig 15                            Fig 16 

4.7 Impressora  

Clique em “Impressora ” para entrar na interface como na Fig 17. Você pode escolher 

a função de imprimir automaticamente ou não, o nível de tonalidade da impressão e 

o diagnóstico da impressora. 
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Fig 17 

Selecione  “Opção”, existem opções “Não imprimir” e “Imprimir”. Quando a opção 

“Imprimir ” for  selecionada a impressora imprimirá o relatório automaticamente após 

cada teste, depois clique   para salvar ou  para abandonar as alterações. 

(Ref Fig 18) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 18 

Clique em “Tonalidade” para alterar a intensidade das impressões da impressora 

térmica embutida. Existem 16 níveis de intensidade que podem ser selecionados. 

(Observação: quanto mais escura a cor de impressão, menor a velocidade de 

impressão e menor a vida útil) (Ref. Fig. 19) 

  

 

 

 

 

 

Fig 19 

Clique em "Diagnóstico" para fazer um teste de impressão. A impressora imprimirá um 

parágrafo de teste para verificar o resultado da configuração e da funcionalidade de 

impressão (ref. Fig. 20) 
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Fig 20 

Observação: A página de teste completa deve ser exibida como acima. Caso 

contrário, entre em contato com o fabricante ou o distribuidor local. 

Nota: A impressora térmica embutida pode funcionar corretamente somente quando 

a energia externa é fornecida. 

4.8 Porta Serial  

Clique em “Porta Serial” para escolher a taxa de transmissão de comunicação 

correspondente. (Ref Fig 21) Existem cinco opções de Taxa de Transmissão: 9600, 

19200, 38400, 57600, e 115200. Selecione a Taxa de Transmissão desejada, 

conforme necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 21 

4.9 Informações do Analisador 

Clique em “Informações do Produto ” para ver as informações do analisador. A 

versão do  software e onúmero de série do analisador serão mostrados como na 

figura  Fig 22. 

  

Fig 22 
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Capítulo 5 Testes e Relatórios 

Antes do teste, leia atentamente o folheto completo do Manual do Usuário e das Tiras 

Reagentes para análise de Urina. 

 

Preparação da Amostra/Tira 

 

Permita que a tira, a amostra de urina e/ou controle atinjam a temperatura ambiente 

entre 15º e 30ºC (59-86F) antes do teste. 

Nota: Utilize apenas tiras fabricadas pela ACRO BIOTECH, Inc para o funcionamento 

adequado e resultados precisos. 

Retire as tiras do recipiente fechado. Use-as o mais rápido possível. Feche bem o 

recipiente depois de remover as tiras. 

5.1 Procedimento de Teste  

Ligue o analisador pressionando o botão liga/desliga. Consulte o capítulo 3 
Inicialização Inicial. 

Clique “  ” na interface principal de operação para iniciar o processo de teste.  
Preencha o número da amostra na caixa de diálogo como na interface ( Ref Fig 23.) 

O analisador gerará o número da amostra após o último número da amostra de teste. 

Ele pode ser alterado se necessário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23 

Depois que o número da amostra for corrigido o analisador entrará na interface de 

teste. O teste pode começar agora. (Ref Fig 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig.24 



10 

 

Procedimento de teste das tiras reagentes para análise de urina: Mergulhe 

completamente a área reagente da tira em urina fresca e bem misturada. Remova 

imediatamente a tira para evitar que os reagentes se dissolvam. (Ref Fig 25) 

 

Fig.25 

Ao remover a tira da urina, passe a borda da tira contra a borda do recipiente da 

amostra de urina para remover o excesso de urina. Segure a tira na posição horizontal 

e coloque a borda da tira em contato com um material absorvente (por exemplo um 

papel toalha) para evitar a mistura de produtos químicos de áreas reagentes 

adjacentes e/ou sujar as mãos com urina.  (Ref Fig 26) 

 

Fig.26 

Coloque a tira de urina com a superfície reagente virada para cima na mesa de 

alimentação como mostrado na Figura 27. Certifique-se de que o final da tira esteja 

em contato com o suporte traseiro da mesa de alimentação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig 27 
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 Pressione o botão de teste  ou    para iniciar o teste haverá uma 

contagem regressiva de 60 segundos e, em seguida o suporte da tira se moverá 

automaticamente para o analisador. (Ref Fig. 28). O relógio da contagem regressiva 

é exibido no canto superior direito da tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 28 

Após 60 segundos, o resultado do teste será mostrado automaticamente como na  

Figura 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 29 

Nota: Quando o relógio da contagem regressiva chegar a 1, o suporte da tira transportará 

a tira em movimento e começará a testar. 

Uma calibração automática é feita antes de cada teste. Os resultados serão exibidos na 

tela e armazenados na memória após cada teste. Quaisquer resultados anormais serão 

marcados com * na impressão. 

Se a Impressão automática estiver ativada, os resultados serão impressos após cada teste, 

consulte  o item 4.7 Impressora para obter as configurações da impressora. 

Remova a tira usada do suporte da tira quando o suporte da tira sair completamente.  

Não remova a tira antes que ela pare de se mover. 

Descarte a tira usada de acordo com os regulamentos locais. 

Repita as etapas anteriores para testar mais tiras de urina. 

 

5.2 Relatórios 

Clique em "Reports" na interface de operação principal para entrar na interface como na 
Fig. 30. Selecione a data prevista, clique nos botões à direita da interface para visualizar, 
imprimir, transferir e excluir relatórios correlatos. 
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Fig 30 

Definição de cada botão: 

Botão Operação 

 Ver a página anterior de datas (datas mais recentes) 

 Exibir a próxima página de datas (datas mais antigas) 

 Selecionar uma data  

 Navegar pelos relatórios da data que foi selecionada 

 Impressão em blocos 

 Transferencia em blocos 

 Excluir os relatórios da data que foi selecionada 

 Retornar ao menu principal 

Ver Relatórios 

Clique   para ver os relatórios Fig 31. O resultado recente do teste será mostrado 

na  interface.Clique   na interface do relatório detalhado e preencha o número da 

amostra para pesquisar o relatório correspondente na data prevista. 

Clique  para imprimir o relatório exibido 

Clique   para transferir o relatório exibido  

Clique   para deletar o relatório exibido 

Clique    para selecionar o relatório, clique    ou   para selecionar a página 

anterior ou posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 31 
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Impressão em blocos 

Selecione uma data e imprima todos ou parte dos relatórios gerados sob a data. 

Clique ,o analisador solicita o número do relatório de nº inicial  

 No. (Ref Fig 32) e final No. (Ref Fig 33). Clique  , a impressora imprimirá todosos 

relatórios selecionados. 

 

 

   

 

 

 

 

Fig 32                               Fig 33 

O analisador começa a imprimir os relatórios do intervalo especificado através da 

impressora. Pressione  para parar a impressão. (Ref Fig 34) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 34 

Transferência em blocos 

 

Selecione uma data, transfira todos ou parte dos relatórios da data selecionada para o 

computador através da porta serial na parte traseira do analisador. 

Clique , o analisador solicita o número do relatório de nº inicial (Ref Fig 32) e número 

final. (Ref Fig 33). Clique para enviar todos os relatórios selecionados.(Ref Fig 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 35 

⚫ Exclusão por data 

Clique  , todos os relatórios selecinados serão excluídos. O relatório não pode ser 
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recuperado. (Ref Fig 36) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 36 

Nota: Os dados não podem ser recuperados após a exclusão. Por favor, use esta função 
com cuidado. 
 

Capítulo 6 Precauções 

Verifique se o tipo de tira de reagente para exame de urina usado é exatamente o 

mesmo que o modelo definido no analisador. Enquanto isso, verifique se as tiras estão 

dentro do prazo de validade, caso contrário, poderão ocorrer resultados imprecisos. 

 

⚫  Durante a operação, você provavelmente será exposto a uma amostra de urina. 

Recomenda-se o uso de luvas de proteção para evitar o contato direto com amostras de 

urina, especialmente em contato com amostras de urina infecciosas. 

 

⚫  Ao tocar em componentes e peças rotuladas com símbolos biológicos, preste atenção 

à proteção, usando luvas de proteção para evitar contato direto com a pele. 

 

⚫  Coloque a tira de teste na posição projetada do suporte da tira imediatamente após a 

imersão e, em seguida, inicie o teste para evitar resultados falsos devido ao excesso de 

tempo de reação. 

 

⚫  O excesso de urina na tira de teste deve ser removido o máximo possível para evitar 

acúmulo excessivo de urina residual no suporte da tira, resultando em contaminação 

cruzada. 

 

⚫  A tira reagente para análise de urina é um produto descartável que não pode ser 

reutilizado. 

 

⚫  A amostra de urina usada deve ser tratada de acordo com a regulamentação local 

 

⚫  Durante a operação, as partes móveis do analisador não devem ser tocadas para evitar 

danos. Para desligamento de emergência, pressione o botão liga / desliga ou desconecte 

o adaptador. 

 

⚫  A desmontagem do suporte da tira deve ser realizada de acordo com o manual do 

usuário item 8.2 Desmontagem e limpeza, Desinfecção do suporte da tira. A operação com 

uso de força bruta levará a danos irreversíveis. 
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⚫  Limpe o suporte da tira regularmente. A operação do analisador deve estar de acordo 

com as especificações de Eliminação de resíduos de laboratório e manutenção do 

analisador. 

 

Preste atenção às recomendações do fabricante para descarte de amostras de tira e 

urina na instrução de uso da tira reagente para análise de urina. 

 

Capítulo 7 Resolução de Problemas 

A operação e manutenção do analisador, seguindo as instruções neste manual, 

geralmente permitem que o analisador funcione corretamente. Quando o analisador 

detecta alguns erros, uma mensagem de erro é exibida para fornecer aos operadores 

informações adicionais para encontrar as soluções certas ou solicitar ajuda de 

revendedores ou fabricantes. Esta tabela é a tabela de mensagens de erro, incluindo 

código de erro, descrição do erro e soluções. 

 

Código 

do Erro 

Mensagem de 

Erro 

Soluções 

E01 Erro de 

armazenagem 

do sistema 

O armazenamento do sistema está danificado, o 

analisador não pode funcionar, entre em contato 

com o distribuidor local para manutenção 

 

E02 Erro de dados 

do sistema 

Os dados de fábrica dos testes do sistema foram 

perdidos, o analisador não pode funcionar como 

propriedade. Entre em contato com o distribuidor 

local para manutenção. 

 

E03 Erro no suporte 

da tira 

O suporte da tira não consegue encontrar o ponto 

inicial, se o suporte da tira estiver instalado, tente 

novamente após desligar o analisador, após várias 

falhas, entre em contato com o distribuidor para 

manutenção. 

 

E04 Erro de dados 

de calibração 

Por favor, desligue o analisador, limpe o suporte da 

tira de acordo com o manual do usuário. Em 

seguida, tente novamente depois de ligar o 

analisador; se o erro persistir, entre em contato com 

o distribuidor local para manutenção. 

 

E05 Mesa de 

alimentação 

poluída 

Certifique-se de que não há tira de teste de urina 

ou outras substâncias estranhas no porta-tira ao 

ligar o analisador. Nesse caso, tente novamente 
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depois de removê-los; caso contrário, tente 

novamente de acordo com o manual do usuário 

 

E10 Luz de   fundo 

Anormal 

Verifique se o analisador está funcionando no local 

com luz direta do sol, se há uma luz forte; consulte 

os requisitos da área de trabalho para reorganizar 

o ambiente de trabalho do analisador. 

 

E11 Erro de 

alinhamento 

O relatório para o teste atual é inválido. Teste a 

urina com uma nova tira. Se essa situação ocorrer 

com freqüência, você precisará limpar o trilho de 

guia do porta-tira; se o problema persistir, entre em 

contato com o distribuidor local para manutenção. 

E21 Impressora 

sem papel 

Por favor, preencha a impressora com papel de 

impressão de acordo com o manual do usuário. 

Se o analisador quebrar, siga a mensagem acima ou siga as informações abaixo para 

resolver o problema: 

⚫ A voltagem de operação do analisador é AC 220V± 22V50Hz±1Hz ou DC 

5.85V±0.45V（AA×4. Se a voltagem for muito alta, o analisador pode produzir um 

som anormal ou emitir um cheiro queimado ou fumaça; o operador deve desligar 

imediatamente a energia, puxar o cabo de alimentação e informar o fabricante: você 

só pode usar o analisador novamente após a manutenção. 

⚫ O analisador não deve ser desmontado sem permissão. Quando necessário, 

desligue a energia e retire o cabo da fonte de alimentação antes de desmontá-lo. 

Após abrir a tampa frontal, atenção especial deve ser dada aos sinais de alerta 

internos. Se forem necessários testes elétricos, devem ser tomadas precauções 

para evitar riscos de choque elétrico. 

⚫ Se espirrar algum líquido acidentalmente entrar no analisador, a fonte de 

alimentação será imediatamente cortada, verifique a situação do líquido espirrado, 

abra a tampa e observe-a quando necessário, especialmente para verificar a 

situação da fonte de alimentação e da placa de circuito, limpe o líquido 

imediatamente , seque naturalmente, após a secagem, tente energizar novamente, 

desligue a fonte de alimentação imediatamente, uma vez que ela esteja anormal. 

⚫ O cabo serial aleatório deve ser mantido adequadamente para a conexão ao 

computador. Se ocorrer alguma perda ou dano, você deve adquiri-los do fabricante 

ou adquirir um cabo de acordo com a especificação original. 

⚫ Confirme se o uso da tira de análise de urina é exatamente o mesmo que o 

modelo definido no Analisador e, dentro do período efetivo, caso contrário, isso 

levará ao resultado falso. 

⚫ O analisador deve ser manuseado com cuidado. Se você quiser movê-lo, é 

melhor usar a embalagem original para evitar danos causados por agitação severa. 

⚫ Se o analisador usado tiver que ser enviado, ele deve ser esterilizado antes 

do envio, rotulado como “desinfetado”; caso contrário, deve ser rotulado como “não 

desinfetado”, lembre aos funcionários que recebem o analisador para tomar 

precauções. 
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Capítulo 8 Manutenção e Limpeza diárias  

8.1 Manutenção diária e Dicas 

Uma boa especificação de operação precisa ser estabelecida desde o início. É 
necessária uma manutenção regular para prolongar a vida útil do serviço e manter a 
saída do serviço correta, porque o analisador possui parte de movimento, funcionando 
automaticamente e em contato direto com a urina. Mantenha a parte externa do 
instrumento sempre livre de poeira. Se necessário, o externo pode ser limpo usando 
um pano úmido. 

Nota: Não use nenhum tipo de solvente, óleo, graxa, spray de silicone ou lubrificação em 

nenhuma parte do analisador. 

8.2 Desmontagem e limpeza, desinfecção do suporte da tira 

O suporte da tira precisa ser limpo e esterilizado regularmente. 

É altamente recomendável limpar o analisador todos os dias após o uso. 

Retire o suporte da tira 

Pressione   pressione o botão por mais de 3 segundos e solte. Aparecerá 
“Movendo-se” na tela e o suporte da tira será empurrado para fora da área de teste 
automaticamente. Depois de desligar o analisador, abra a tampa da área de teste e 
retire o suporte da tira. 

 

Limpe o suporte da tira 

 

Limpe o suporte da tira usando um cotonete/ bola de algodão que não solte fiapos / 
algodão com água destilada. Seque com uma bola de algodão limpa e seca e depois 
com 75% de álcool. Examine o círculo de calibração branco para garantir que não 
haja cortes ou sujeira. Limpe o círculo de calibração branco, conforme necessário, 
usando um cotonete ou uma bola de algodão com água destilada. Seque com uma 
bola de algodão limpa e seca. 

Nota: O Círculo de Calibração Branco deve ser substituído se forem encontrados cortes 
ou sujeira não removível. Para substituir, entre em contato com o seu distribuidor local. 

 

 

 

Fig. 36 

Carregar o suporte da Tira 

Volte a colocar o suporte da tira no analisador depois de seco, certifique-se de que 

está colocado no final do trilho. 

 

Retorne o suporte / suporte da tira para sua posição interna 
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Ligue o interruptor de alimentação e aguarde o suporte / suporte da tira se mover 

para dentro do analisador e parar. Desligue o interruptor ou comece a testar as tiras. 

8.3 Substituir a bateria do Relógio 

O analisador possui uma bateria de 3V 2032 na placa principal para suportar o relógio 

do sistema. Se o LCD exibir o ano padrão 2000, indica que o relógio está quase sem 

energia. 

O processo de substituição da bateria é muito complicado, não tente fazer isto você 

mesmo, contacte o distribuidor local ou fabricante. 

8.4 Instalação da bateria seca e atenção ao uso 

A bateria seca 4AA pode ser usada por 100 testes de tira de urina no analisador. 
 
Seleção da bateria e como usá-la 
 
Use baterias de marca ou baterias com garantia de qualidade 
Verifique o tipo de bateria com cuidado e instale-o corretamente. Caso contrário, 

o analisador não funcionará corretamente. 

 Preste atenção à polaridade da bateria durante a instalação, a identificação do 
analisador e a instalação da bateria devem ser consistentes; caso contrário, pode 
causar erro no analisador ou causar um curto-circuito na bateria, mais ainda causará 
incêndio ou explosão da bateria 

A bateria de baixa qualidade pode reduzir a vida útil do analisador e causar erros 
no analisador, o que pode causar incêndio ou explosão da bateria. 
 

Capítulo 9 Serviços, Reparo e Descarte 

O analisador de urina não requer manutenção especial exceto para mantê-lo limpo. 
As peças internas do analisador de urina, incluindo as placas de circuito, os módulos 
de detecção óptica, a tela e a impressora, só podem ser fornecidas pelo fabricante. 
Esses itens não devem ser adquiridos por terceiros, mesmo que eles alegem fornecer 
a mesma função. Quando houver problemas relacionados ao analisador, entre em 
contato com o distribuidor local. Fornecemos suporte técnico para os usuários 
executarem a solução de problemas. Se o analisador precisar ser enviado de volta ao 
fabricante, entre em contato com o distribuidor local e / ou a ACRO BIOTECH, Inc. 
Normalmente, leva cerca de uma semana para corrigir os problemas. Se não for 
possível repará-lo dentro do período de garantia, o substituiremos por um novo. Se, 
por qualquer motivo, o analisador precisar ser descartado, siga os regulamentos locais. 

Nós fornecemos suporte técnico e manutenção de software, incluindo manutenção 
funcional, manutenção corretiva, correção ou atualização de software. Somos 
responsáveis e prestamos serviços apenas quando o analisador é usado 
corretamente, em conformidade com o manual do usuário do fabricante, caso 
contrário, quaisquer danos incorridos não serão cobertos. 
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Capítulo 10 Informações do Fabricante  

Nome：ACRO BIOTECH, Inc. 

Endereço: 9500 Seventh Street, Unit M, Rancho Cucamonga, CA 91730, U.S.A  

Tel: +1(909)466-6892 

Site: www.acrobiotech.com 

Índice de Símbolos 

 
Instruções de utilização  

 
 kit de 1 Teste   

Uso somente para 

diagnóstico in vitro 

 

Armazenar entre -20-50°C   Nº do Catalogo   Representante Autorizado 

 

 
Fabricante    Fabricante CE   

 
Manter seco  

 
F   Frágil, manuseie com cuidado  

 

 
 Mantenha distante da luz 

solar 
 

 Proteger do calor e fontes 

radioativas 

 Atenção   

Perigos biológicos! 

Preste atenção à 

proteção e tratamento 

 
 

para cima 

 
Risco de choque elétrico  

 

Aterramento de proteção. 

Garanta um aterramento 

confiável 

 
 

Limite da Camada de 

Empilhamento 

 Não Rodar  

 
Variação de Umidade  

 

 
 

Pressão atmosférica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 146086900 
Data Efetiva: 16-04-2019 

1
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Apêndice 

Tabela de Parâmetros de Tira de Reagente para Análise de Urina 

Projeto Sinal  Concentração 

ASC 

- 

1+ 

2+ 

3+ 

0 mg/dL 

10 mg/dL 

20 mg/dL 

40 mg/dL 

 

LEU 

- 

± 

1+ 

2+ 

3+ 

0 Leu/μL 

15 Leu/μL 

70 Leu/μL 

125 Leu/μL 

500 Leu/μL 

GLU 

- 

± 

1+ 

2+ 

3+ 

4+ 

0  mg/dL 

100 mg/dL 

250 mg/dL 

500 mg/dL 

1000 mg/dL 

2000 mg/dL 

ALB 

10 mg/L 

30 mg/L 

80 mg/L 

150 mg/L 

10 mg/L 

30 mg/L 

80 mg/L 

150 mg/L 

BIL 

- 

1+ 

2+ 

3+ 

0mg/dL 

1mg/dL 

2mg/dL 

4mg/dL 

pH 

5.0 

6.0 

6.5 

7.0 

7.5 

8.0 

9.0 

5.0 

6.0 

6.5 

7.0 

7.5 

8.0 

9.0 

SG 

1.000 

1.005 

1.010 

1.015 

1.020 

1.025 

1.030 

1.000 

1.005 

1.010 

1.015 

1.020 

1.025 

1.030 
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Projeto Sinal  Concentração 

KET 

- 

± 

1+ 

2+ 

3+ 

4+ 

0 mg/dL 

5 mg/dL 

15 mg/dL 

40 mg/dL 

80 mg/dL 

160 mg/dL 

PRO 

- 

± 

1+ 

2+ 

3+ 

4+ 

0 mg/dL 

15 mg/dL 

30 mg/dL 

100 mg/dL 

300 mg/dL 

2000 mg/dL 

NIT 
- 

+ 

0 mg/dL 

≥0.1mg/dL 

URO 

- 

± 

1+ 

2+ 

3+ 

4+ 

0.2 mg/dL 

1 mg/dL 

2 mg/dL 

4 mg/dL 

8 mg/dL 

12 mg/dL 

CRE 

10 mg/dL 

50 mg/dL 

100 mg/dL 

200 mg/dL 

300 mg/dL 

10 mg/dL 

50 mg/dL 

100 mg/dL 

200 mg/dL 

300 mg/dL 

BLO 

- 

± 

1+ 

2+ 

3+ 

0 Ery/L 

10 Ery/L 

25 Ery/L 

80 Ery/L 

200 Ery/L 

CA 

4 mg/dL 

10 mg/dL 

20 mg/dL 

30 mg/dL 

40 mg/dL 

4 mg/dL 

10 mg/dL 

20 mg/dL 

30 mg/dL 

40 mg/dL 

 

A. Garantias 

Por favor, preencha o cartão de garantia incluído na embalagem. Envie por correio para o 

seu distribuidor local para registrar sua compra no prazo de um ano após a compra. 

Para seus registros, escreva a data da compra do seu kit inicial aqui:  
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Nota: Esta garantia se aplica apenas ao analisador na compra original. Não se aplica 

aos outros materiais incluídos no analisador. 

A ACRO BIOTECH, Inc. garante ao comprador original que este analisador estará livre 

de defeitos de materiais e de fabricação por um período de um ano (12 meses). 

O ano começa a partir da data da compra ou instalação original (exceto conforme 

indicado abaixo). Durante o período declarado de um ano, a ACRO substituirá a unidade 

sob garantia por uma unidade recondicionada ou, a seu critério, consertará 

gratuitamente uma unidade com defeito. A ACRO não se responsabiliza pelas despesas 

de envio incorridas na reparação de um analisador desse tipo. 

Esta garantia está sujeita às seguintes exceções e limitações: 

Esta garantia é limitada a reparo ou substituição devido a defeitos de peças ou mão de 

obra. As peças necessárias que não apresentavam defeito devem ser substituídas por 

um custo adicional. A ACRO não será obrigada a fazer reparos ou substituir peças que 

sejam necessárias por abuso, acidentes, alteração, uso indevido, negligência, falha na 

operação do analisador de acordo com o manual de operações ou manutenção por 

qualquer pessoa que não seja a ACRO. 

Além disso, a ACRO não se responsabiliza por mau funcionamento ou danos aos 

analisadores causados pelo uso de tiras que não sejam as fabricadas pela ACRO. A 

ACRO se reserva o direito de fazer alterações no design deste analisador sem a 

obrigação de incorporar essas alterações nos analisadores fabricados anteriormente. 

Isenção de Garantias 

Esta garantia é feita expressamente no lugar de toda e qualquer outra garantia expressa 

ou implícita (de fato ou por lei), incluindo as garantias de comercialização e adequação 

ao uso, que são expressamente excluídas e é a única garantia fornecida pela ACRO. 

Limitações de responsabilidade 

Em nenhum caso a ACRO será responsável por danos indiretos, especiais ou 

consequenciais, mesmo que a ACRO tenha sido avisada da possibilidade de tais danos. 

Para serviços de garantia, entre em contato com o seu distribuidor local. 
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B. Cartão de Garantia 

Por favor, preencha este cartão de garantia e envie-o para o seu distribuidor local para 

registrar sua compra no prazo de um ano após a compra.  

 

Comprador 
 

Modelo 
 

 Número de Série 
 

Data da compra 
 

Endereço 
 

Número de telefone 
 

Endereço de e-mail 
 

 

 
 
 
 

Importador/Distribuidor: QR Consulting, Importação e Distribuição de Produtos 

Médicos Ltda. 

Rua Ministro Orozimbo Nonato, 442/915. Vila da Serra. Nova Lima – MG.  

CEP: 34006-053 

Resp Técnico: Maria José Barbosa Duarte – CRFMG 10334 

Registro ANVISA: MS 81325990124 

 

Fabricante:  ACRO BIOTECH Inc.  

Endereço: 9500 7th St, Unit M, Rancho Cucamonga, CA 91730 – Estados 

Unidos da América. 

 
 
 
 
 
 


