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 Seção 1  Guia de Referência 
Rápida 

1.1 Visão Geral do Analisador 
Estas figuras mostram o Analisador VetScan VS2 e seus 
componentes. 

 

1.1.1 Visão Frontal e Traseira 
 

Tela de Acionamento 
digital 

 
 

Impressora 
e tampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaveta do rotor  
 
 

Botão Liga/Desliga 
 
 

Alça 
Impressora e tampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entradas USB  
 

Entrada de energia DC 
 

Filtro de ar 
Gaveta de CD  
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1.2 Instruções de Instalação 
1.2.1 Passo 1: Desembalar o Analisador e seus Acessórios 

1. Imediatamente após o recebimento, coloque a caixa dos rotores reagentes na geladeira (2–8 ºC 
ou 36–46 ºF). 

2. Tire o analisador da caixa e coloque-o sobre uma superfície nivelada estável. 
 

Observação: Este Manual do Operador é a referência mais completa para o analisador. 
Sempre consulte este manual. Mantenha o manual em um local conveniente para fácil 
acesso, e guarde todas as atualizações de produto e do manual no mesmo. 

1.2.2 Passo 2: Instalação das 
Conexões Elétricas 

1. Ligue o cabo de energia AC (com a 
tomada elétrica de parede) no adaptador 
de energia do analisador (vide ilustração). 

2. Ligue o cabo de energia DC na parte 
traseira do analisador. 

3. Plugue o cabo de energia AC em uma 
tomada elétrica com aterramento. 

4. Certifique-se de que todas as conexões estejam  

firmes. 
 
 
 

Observação: Para prevenir picos ou quedas de energia, não ligue o analisador no mesmo circuito 
onde estejam ligados qualquer centrífuga ou outros dispositivos de grande demanda 
energética. Se isto não for possível, utilize um protetor auxiliar contra picos de energia 
ou bateria de reserva para o analisador. 
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1.2.3 Passo 3: Instalar o Rolo de Papel da Impressora 

1. Abra a tampa da impressora. Se houver um rolo de papel na impressora, remova-o da 
mesma. 

2. Tire o rolo de papel novo da embalagem e desenrole 
uma boa quantidade de papel. 

3. Coloque o rolo na impressora de forma que o papel se 
desenrole de baixo para cima e para fora, em direção à 
parte frontal do analisador, conforme ilustrado à direita. 
Certifique-se de deixar uma boa quantidade de papel para 
fora da fenda da impressora. 

4. Empurre a tampa para baixo, até que esteja travada no lugar. 

5. Puxe delicadamente a ponta do papel até que ele fique esticado. 
 
 

1.2.4 Passo 4: Configurar Parâmetros do Sistema 

Use o ícone Configurações     para configurar os parâmetros de sistema do analisador. 

1. Configure a data e horário. Veja “Alterando data e Horário” na página 5-14 para detalhes. 
 

Observação: certifique-se de configurar a data e horário com a maior exatidão possível. O 
analisador utiliza esta informação para determinar a validade do reagente ao ler o 
código de barras do rotor antes da análise. Configurações incorretas podem causar 
erros. 

 
2. Configure as unidades de medida que serão usadas nos resultados. O analisador vem pré-

configurado para apresentar resultados em unidades comuns, como mg/dL. Veja “Seleção 
de Unidades” na página 5-16 para instruções de como alterar para unidades SI, como 
mmol/L. 

O VetScan VS2 agora está pronto para rodar amostras. Veja “Procedimento e Resultados de 
Testes” na página 4-1 para instruções. 
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1.2.5 Em Caso de Problemas 

Se qualquer um dos problemas abaixo ocorrer, consulte a seção “Resolução de Problemas” na página 
8-1, ou ligue para a Assistência Técnica no número 0800 011 1919, de segunda à sexta-feira, exceto 
feriados, das 08:00 às 18:00 h. 

! O analisador não está ligando. (Primeiro, verifique se todos os conectores estão 
firmemente inseridos e se a tomada elétrica está funcionando adequadamente.) 

! A gaveta do rotor não abre quando o botão Analyze (Analisar) é selecionado na tela digital. 

! Aparecem mensagens de erro na tela. 
 

Em ligações telefônicas, o Representante da Assistência Técnica pedirá o seguinte: 
 

! Uma descrição do problema. 

! O número de série e número da versão do software do analisador. Veja “Visualização da 
Identificação do Analisador” na página 5-13 para instruções de como localizar estes 
números. 

 
1.3 Orientações para Obtenção e Uso de Amostras 
Siga estas orientações minuciosamente ao preparar o rotor reagente e para obter e usar amostras. 

 
1.3.1 Passo 1: Preparar o Rotor Reagente 

 
Observação: Use somente luvas sem talco para prevenir pós na óptica do analisador. 

 
! Use somente rotores reagentes dentro do prazo de validade, conforme 

descrito na embalagem e na caixa. O Analisador VetScan VS2 rejeita 
automaticamente rotores vencidos. 

! Não tire o rotor da geladeira até que você esteja pronto para realizar a análise. 

! Use o rotor até 20 minutos após abrir sua embalagem. Não tente lacrar de volta o rotor 
em sua embalagem para uso posterior. 

! Não deixe o rotor cair. Isto pode rachar o rotor ou destruir 
as esferas de reagentes, o que pode causar erros e possíveis 
cancelamentos de rotor. 

! Manuseie o rotor somente pelas bordas, conforme 
ilustrado à direita. Marcas de digitais no rotor podem 
interferir nas medições dos analitos. 
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1.3.2 Passo 2: Obter a Amostra 
 

Tipos de Amostra 

! Amostras de Sangue Total: Use somente tubos de ensaio com heparina de lítio (tampa 
verde). 

! Amostras de Plasma: São obtidas a partir de amostras de sangue total (heparina de lítio). 

! Soro: Obtido de amostras colocadas em tubos de ensaio de tampa vermelha. 
 

Observação: Não use EDTA (tubo de ensaio de tampa lilás) em nenhuma amostra a ser 
testada no Analisador Bioquímico VetScan VS2. 

 
Orientações para Obtenção de Amostras 

! Amostras de soro: Use tubos de coleta de amostras sem aditivo ou tubos separadores 
de soro. 

! Amostras de sangue total ou plasma: Use somente tubos de coleta com heparina de 
lítio. 

! Colete uma amostra de aproximadamente 100 µL. 

! Ao coletar a amostra em tubos de ensaio com heparina de lítio, preencha o tubo pelo 
menos até a metade para manter a proporção correta de amostra par anticoagulante. 

! Rode as amostras em até 60 minutos. Se isto não for possível, centrifugue e remova o 
plasma ou o soro. 

! Coloque o plasma ou soro em um tubo limpo de tampa vermelha, e rode em até cinco 
horas. Se isto não for possível, refrigere a amostra em um recipiente com tampa a 2–
8ºC (36–46 ºF) por até 48 horas, no máximo. Amostras de plasma ou soro também 
podem ser armazenadas a -10 ºC (14 ºF) por até cinco semanas em freezer sem ciclo de 
descongelamento automático. 

 
Orientações de Manuseio de Amostras 

Siga as seguintes orientações e procedimentos para garantir os melhores resultados. 
 

! Antes de dispensar, remova a agulha para evitar hemólise. 

! Dispense a amostra lentamente no tubo de ensaio. 

! Para pacientes desidratados: Use plasma, ou deixe a amostra repousar por 5 
minutos e então extraia do topo da amostra. 
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Ordem dos Tubos de Ensaio 

Para evitar contaminação, sempre preencha os tubos de ensaio na seguinte ordem: 
 

1. Tampa azul: Citrato de sódio. Anticoagulante somente para coagulação. 

2. Tampa vermelha: Sem anticoagulante. 
 

Observação: Use o tubo de ensaio de tampa vermelha somente se necessário. Se o tubo de 
tampa vermelha não for necessário, preencha primeiro o de tampa verde. Mas, quando 
necessário, o tubo de tampa vermelha precisa ser preenchido antes de qualquer outro. 

 
3. Tampa verde: Heparina de lítio. Anticoagulante somente para análises bioquímicas. 

4. Tampa roxa: EDTA. Anticoagulante somente para hematologia. 

 
ADVERTÊNCIAS: Não remova amostras do rotor e tente reintroduzi-las no mesmo. 

 
Jamais coloque tubos de tampa verde em um balancim. 
 
Armazene amostras em temperatura ambiente e use-as em até 60 minutos. 
 
Contaminação por EDTA afeta intensamente os resultados, principalmente de Ca, Na, e K+. 

 
Venopunção Usando Vacutainer ou Seringa 

Amostras de sangue total devem ser coletadas usando heparina de lítio como anticoagulante. Excesso 
de heparina pode interferir em algumas substâncias químicas, e pode causar diluição. Para prevenir 
isto, preencha o tubo vacutainer pelo menos até a metade com a amostra, e então misture bem, 
invertendo delicadamente o tubo duas ou três vezes. 

Os seguintes métodos de venopunção estão disponíveis. 
 

! Método de Preferência: coleta de amostra diretamente em tubo vacutainer com 
heparina de lítio (tampa verde). Se houver necessidade de preencher tubos adicionais, 
colete na seguinte ordem para evitar efeitos adversos nos resultados: 

1. azul 
2. vermelho 
3. verde 
4. lilás 

! Seringa sem anticoagulantes. Extraia a amostra, remova a agulha, e então 
imediatamente adicione a amostra à heparina de lítio (tubo de tampa verde). 
Delicadamente inverta o tubo duas ou três vezes para misturar. 

 
Observação: Não chacoalhe o tubo; caso contrário, ocorrerá hemólise. 
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1.3.3 Passo 3: Adicionar Amostra no Rotor 
 

Volume de Adição de Amostra  

Siga estas orientações para se certificar de que você esteja adicionando o volume correto de amostra 
no rotor reagente. 

 
! Quando uma quantidade suficiente de amostra é 

adicionada, ela formará uma linha entre as setas na 
superfície do rotor. 

! Se uma bolha de ar for introduzida, adicione amostra 
suficiente para preencher a área de extravasamento 
em 1/3 a 1/2, conforme ilustrado à direita. 

! Certifique-se de que nenhum excesso de amostra 
ultrapasse a área de extravasamento. 

 
 

Usando uma Pipeta de 100 µL de Volume Fixo 
1. Coloque firmemente uma nova ponteira na extremidade 

da pipeta. Não toque na ponteira, pois isto pode causar uma 
falsa elevação da amilase. 

 
 
 
 
 
 

> 90 �L 
< 120 �L 

 
 
 
 
 
 

<90 �L 

 
90 �L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 120 �L 

 

2. Com o dedo indicador ou polegar, aperte o êmbolo da pipeta até a 
posição de trava, e mantenha para coletar a amostra. 

3. Mergulhe a ponteira  2–3 mm abaixo da superfície da amostra, 
conforme demonstrado à direita. 

4. Lentamente solte o êmbolo para extrair a amostra. Espere e então 
remova a pipeta do tubo de ensaio. 

5. Certifique-se de não conter bolhas de ar ou espaços vazios na ponteira da pipeta. 

6. Coloque a ponteira da pipeta na entrada de amostra do rotor de 
forma que  ponteira apenas toque a entrada de amostra, conforme 
ilustrado à direita. 

7. Delicada e lentamente solte o êmbolo da pipeta para permitir que 
a amostra preencha lentamente a câmara de amostra. Veja 
“Volume de Adição de Amostra”  na página 1-7 para o volume 
adequado de adição de amostra. 

 
Observação: Mantenha o êmbolo da pipeta apertado até remover a ponteira da entrada de 
amostra. 
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Usando uma Pipeta Capilar Descartável de 100 µL  

1. Mantenha a pipeta capilar na posição horizontal até que ela 
esteja sobre a entrada de amostra. 

2. Levante a pipeta na posição vertical (de forma que fique 
perpendicular à superfície do rotor) e coloque sua ponteira na 
entrada de amostra, conforme a ilustração ao lado. 

3. Empurre o êmbolo preto lenta e uniformemente até que o plugue 
branco alcance o fim da pipeta capilar. (Haverá uma leve 
resistência no começo). Veja “Volume de Adição de Amostra”  na 
página 1-7 para o volume adequado de adição de amostra. 

1.3.4 Passo 4: Analisar a Amostra 
 

Para o procedimento, veja “Realização dos Testes” na página 4-4. Em caso de ocorrência de 

problemas, veja “Resolução de Problemas” na página 8-1. 
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 Seção 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informações Gerais 
2.1 Indicação de Uso 
O Analisador  Químico VetScan VS2 oferece determinações 
quantitativas in vitro de analitos químicos clínicos em sangue 
total heparinizado, plasma heparinizado ou soro. 

ADVERTÊNCIA: Se o Analisador VetScan VS2 for usado de 
qualquer outra forma além das descritas neste 
manual, o analisador poderá não funcionar 
conforme indicado ou poderá produzir 
resultados incorretos ou nenhum resultado, 
além de provocar riscos de segurança. 

 
Observação: Use somente Rotores Reagentes VetScan no 

Analisador VetScan VS2. 

 
2.2 Apresentando o VetScan VS2 
O Analisador Bioquímico VetScan VS2 é compacto, fácil de 
transportar, e consiste de um analisador de sangue portátil e 
rotores reagentes descartáveis de uso único. O analisador 
contém um motor de velocidade variável para girar o rotor, um 
fotômetro para mensurar as concentrações dos analitos, dois 
microprocessadores para controlar as funções de teste e 
analíticas, além de uma impressora térmica de linha para 
impressão dos resultados. 
O analisador também possui tela colorida de acionamento 
digital para comunicação com o analisador. Uma gaveta na 
frente do analisador guia o rotor até o local exato para a análise. 
O analisador também apresenta um modo rápido em um modo 
avançado. 

O rotor reagente é um disco plástico transparente de 8 cm de 
diâmetro e 2 cm de espessura. O rotor contém um diluente 
aquoso no centro e esferas reagentes secas nos alvéolos ao 
redor de sua periferia. Todos os passos de separação do 
sangue e mistura de diluentes da amostra são realizados no 
rotor.
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Os resultados são impressos para inclusão no prontuário médico do paciente. Há uma entrada de rede e 
uma entrada USB, que podem ser usadas para comunicação com um computador externo para 
gerenciamento dos dados. 

Para realizar uma análise, o operador precisa apenas coletar uma amostra de sangue (sangue total heparinizado, 
plasma heparinizado ou soro), colocar a amostra no rotor reagente e o rotor na sua respectiva gaveta, inserir as 
informações do paciente e imprimir os resultados. 

A análise completa requer ~100 µL de amostra e é capaz de apresentar resultados em questão de minutos. 
 

2.3 Assistência Técnica Zoetis  
A equipe de Assistência Técnica da Zoetis pode auxiliá-lo com o Analisador VetScan VS2. Você 
pode chamar a Assistência Técnica Zoetis, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 08:00 às 
18:00 h pelo número 0800 011 19 19. 

 
2.4 Símbolos Usados na Descrição do Produto 
Os símbolos a seguir são encontrados acima dos conectores ou na etiqueta do produto VetScan VS2, 
na parte traseira do analisador. 

 
Símbolo Significado 

 

Corrente Direta 
 
 

Atenção 
(consulte os documentos complementares) 

 
 

Risco Biológico 
De acordo com as boas práticas laboratoriais, 
todos os materiais de origem humana devem ser 
considerados potencialmente infecciosos e 
manuseados com as mesmas precauções utilizadas 
em amostras de pacientes. 

 
 

Conexão USB  
 
 

 

Entrada de Rede 
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2.5 Perguntas Frequentes 
! “Perguntas Gerais” na página 2-3 

! “Perguntas sobre Configuração do Analisador” na página 2-4 

! “Amostras” na página 2-5 

! “Rotores” na página 2-5 

! “Testes e Resultados” na página 2-6 
 

2.5.1 Perguntas Gerais 

! O VS2 é um sistema tipo “um teste por vez”? 
 

Não. O VS2 oferece uma variedade de ensaios em uma série de painéis pré-configurados para 

máxima flexibilidade, ao mesmo tempo requerendo apenas segundos de intervenções manuais 

e oferecendo os menores custos operacionais possíveis. 
 

Veja “Performance dos Métodos” na página C-1 para informações sobre ensaios e painéis. 
 

! É necessário algum instrumento separado para eletrólitos ou gasometria? 
 

Não. O VS2 oferece Na+, K+, tCO2, e Cl- em alguns painéis, que podem ser rodados com a 
mesma unidade, procedimento de teste e amostra. 

 
! O analisador pode detectar um rotor imperfeito ou defeituoso? 

 
Sim. O Controle de Qualidade Inteligente (iQC) extensivo do VS2 detecta qualquer 

imperfeição ou possível anormalidade no rotor. A Zoetis também oferece uma Garantia de 

Performance que cobre rotores com defeitos de fabricação. (Esta garantia não inclui 

cancelamentos ou supressões de ensaios devido a armazenamento impróprio de rotores, erros 

do operador, ou integridade inadequada da amostra.) 
 

! De quantas espécies o VS2 pode armazenar faixas de referência? 
 

Além de gatos, cães e cavalos, o VS2 inclui uma lista de 99 espécies pré-determinadas para 

inserção das respectivas faixas de referência (veja “Customizando Faixas de Referência” na 

página 5-2), além de oferecer 99 opções em aberto para adição de outras espécies. 
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! Quantos registros de resultados o VS2 consegue manter? 
 

O VS2 armazena resultados dos últimos 5000 rotores rodados. A partir daí, o VS2 substitui 

o registro mais antigo pelo mais recente. 
 
! De quais manutenções o VS2 necessita? 

 
A única manutenção necessária é a limpeza do filtro de ar na parte traseira do 

analisador. Veja “Limpeza do Filtro de Ar” na página 10-2. 

2.5.2 Perguntas sobre Configuração do Analisador 

! O VS2 necessita de calibração? 
 

Não. Diferentemente de todos os outros sistemas, os reagentes do VS2 vêm calibrados de 

fábrica. Determinados pelos métodos de controle de qualidade da Zoetis na fábrica, os fatores 

de calibração oferecem ajustes matemáticos interpretados pelo analisador através do código 

de barras do rotor para correção de variações de reagentes lote a lote. 
 
! O VS2 necessita de proteção contra picos de energia ou algum no-break? 

 
A Zoetis recomenda ligar o VS2 em um protetor contra picos de energia de uso em 

informática. A Zoetis também recomenda usar um no-break em áreas propensas a picos 

bruscos ou interrupções no fornecimento de energia. 
 
! Posso conectar o VS2 a um computador externo? 

 
Sim. Resultados de amostras e relatórios de status podem ser transmitidos para um computador 

(através de entrada USB ou de rede). Você pode usar um software de emulação de terminal para 

coletar os dados do VS2. Os dados são transmitidos sem processamento no formato ASCII, e 

podem ser facilmente convertidos em texto para uso em outros aplicativos. 
 

Para informações sobre capacidades opcionais de conectividade Ethernet, ou conexões 

ASTM ou XML, entre em contato com a Assistência Técnica no número 0800 011 1919, de 

segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 08:00 às 18:00 h. 
 

O VS2 também pode servir de interface com vários pacotes de software de gerenciamento 

de dados veterinários comerciais. Para informações sobre compatibilidade de pacotes, 

verifique com seu fornecedor de software ou entre em contato com a Assistência Técnica. 
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2.5.3 Amostras 

! Quais tipos de amostras posso rodar no VS2? 
 

Sangue total, soro ou plasma. 
 

! É necessário usar pipeta de precisão? 
 

Não. A adição de aproximadamente 100–120 µL de amostra é suficiente. (Certifique-se de não 

preencher demasiadamente a câmara, pois isto pode resultar em derramamentos internos.) A 

microfluídica de bordo do VS2 cuida do resto. 
 

! Posso usar heparina de sódio? 
 

Não. Este anticoagulante pode alterar os resultados. Recomendamos usar heparina de lítio com 
o VS2. 

 
! Posso usar sangue total diretamente no rotor? 

 
Não. As seringas podem estar heparinizadas com o anticoagulante  heparina de sódio, que não 

é recomendada para uso com o VS2. Ao invés disso, transfira a amostra para um tubo com 

heparina de lítio de tampa verde antes de carregá-la no rotor. 

2.5.4 Rotores 

! Se eu inadvertidamente rodar um rotor vencido, há risco de obter resultados incorretos? 
 

O analisador verifica o rotor e cancela a operação caso ele esteja vencido. É por isso que é 

fundamental configurar a data e horário correto em seu VS2. Veja “alterando Data e 

Horário” na página 5-14 para instruções. 
 

! Qual é o prazo de validade dos rotores? 
 

O prazo de validade do rotor depende de seu tipo, porém, em média, é de aproximadamente 9 a 

18 meses a contar da data de fabricação. Veja as instruções na embalagem para determinar a 

data de vencimento do rotor. 
 

Para garantir performance ideal até a data de vencimento, os rotores devem ser refrigerados a 

2–8° C (36–46° F), e usados um de cada vez sendo diretamente retirados da geladeira. 
 

Observação: Não armazene os rotores no freezer. Isto congela o pacote de diluentes, o que 
impede a operação adequada do instrumento. 
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! Se um rotor tiver sido exposto ao calor, existe risco de obter resultados não confiáveis, 

como ocorre com os outros sistemas? Ou se for rodado frio demais? 

Sempre armazene os rotores nas condições apropriadas para ajudar a garantir resultados 

corretos. Os rotores podem tolerar uma breve exposição ao calor ou ao frio, mas exposição 

excessiva a temperaturas extremas suprime a apresentação de alguns resultados, já que os 

extensivos mecanismos internos do iQC do VS2 protegem contra a apresentação de 

resultados de analitos potencialmente comprometidos. 
 
! Os rotores precisam ser pré-aquecidos antes de serem usados? 

 
Não. Na verdade, os rotores devem ser utilizados diretamente da geladeira para o analisador. 

 
2.5.5 Testes e Resultados 

! Hemólise, lipemia ou icterícia afetam os resultados no VetScan VS2? 
 

Substâncias endógenas, como hemólise, lipemia, e icterícia afetam todos os analitos bioquímicos 

do sangue, independentemente do tipo, tamanho ou custo do equipamento de análise. 
 

O VetScan VS2 é o único analisador no ponto de atendimento que avalia e suprime hemólise, 

lipemia e icterícia ao determinar, a cada ensaio, o nível até o qual estas substâncias poderiam 

afetar a confiabilidade dos resultados, e levando esta informação à atenção do usuário. Este 

recurso também oferece informações úteis para monitoramento de práticas de manuseio de 

amostras, e para verificar se os pacientes estavam em jejum antes de chegarem à clínica. 
 
! O que os símbolos de til (~ ~ ~) significam nos resultados? 

 
Estes símbolos querem dizer que  o algoritmo do iCQ do VS2 está funcionando corretamente 

e que os resultados daquela determinada análise bioquímica foram suprimidos. Se o VS2 não 

puder garantir a confiabilidade dos resultados devido à quantidade de amostra, substâncias 

endógenas ou análise imensurável, o analisador suprime os resultados em vez de 

simplesmente apresentar números incorretos. 
 
! O que acontece se eu rodar um rotor em uma espécie errada? 

 
O analisador é especificamente calibrado para diferentes espécies. Se um rotor é rodado 

sob o banco de espécies errado, os resultados serão inúteis, e o rotor deverá ser rodado 

novamente sob a espécie correta. 
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! Os resultados do VS2 podem ser transmitidos para meu software de gerenciamento de 
laboratório? 

 
A maioria dos softwares de gerenciamento de laboratório é compatível com o equipamento. 

Confirme com a empresa fornecedora de software se há compatibilidade. 
 

! Posso fazer um backup dos resultados em meu VS2? 
 

Não, mas você pode imprimir faixas de referências e resultados, ou transferi-los para 

armazenamento em seu software de gerenciamento de laboratório. 
 

! Pode-se usar em pacientes de outras espécies além de equinos, grandes animais ou 

aves os perfis Equino, Grandes Animais e Aviário? 

Não. Os perfis e faixas de referência se referem especificamente às espécies indicadas nas 

orientações do produto. Rodar amostras de outras espécies pode proporcionar resultados 

incorretos, pois alguns analitos são específicos à espécie. Veja as informações do produto do 

rotor para mais informações. 
 

! Meus resultados não correspondem à observação clínica. Será que meu VS2 precisa ser 
consertado? 

 
Se seus resultados estiverem extremamente baixos e não parecerem que estão de acordo com 

a manutenção da vida (por exemplo, K+ < 1.5), isto provavelmente é uma consequência de 

volume insuficiente de amostra. Isto impede que o rotor distribua a amostra corretamente, 

resultando em resultados extremamente baixos em mais de três parâmetros bioquímicos. 

Rode novamente a amostra para obter resultados corretos. 
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 Seção 3  Instalação e Descrição do 
Analisador 

3.1 Desembalando o Analisador 
1. Retire o Analisador Bioquímico VetScan VS2 da 

caixa de papelão. Coloque o analisador sobre uma 
superfície nivelada relativamente livre de pelos de 
animais, poeira e outros contaminantes. Não coloque 
em janelas onde há incidência direta de luz solar ou 
próximo de qualquer fonte de calor. Veja os requisitos 
de especificações ambientais na página 3-5. 

2. Confira se os componentes recebidos com o VS2 
estão de acordo com a lista e a figura abaixo para ter 
certeza de que todos os elementos necessários para a 
instalação do analisador estejam incluídos. 

 

 
 

! Analisador Bioquímico VetScan VS2  

! Adaptador de energia com cabo 

! Cabo de energia 

! Cabo USB (não ilustrado) 

! CD do Driver (não ilustrado) 

! Manual do operador do VetScan VS2, guia de 
referência rápida, cartão de garantia e pacote 
inicial (não ilustrado) 
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3.2 Instalando o Analisador 
Consulte os requisitos de especificações ambientais em “Especificações do Analisador e Ambientais” 
na página 3-5. 

1. Certifique-se de que o VetScan VS2 esteja: 

! Em uma superfície nivelada estável, livre de vibrações e movimentos súbitos. 

! Em uma temperatura ambiente de operação de 15–32 ºC (59–90 ºF). 

! Em um ambiente livre de pelos de animais, poeira e outros contaminantes. 

! Não posicionado em uma janela onde há incidência direta de luz solar ou perto de outra 
fonte de calor. 

! Pelo menos a seis polegadas da parede para acesso à ligação de energia e às entradas USB. 
 

Observação: Se o analisador for submetido a um evento de descarga eletrostática, talvez 
você tenha que reiniciar a unidade. 

 
2. Plugue o cabo de alimentação no 

analisador, e conecte o cabo de energia 
removível no adaptador de energia e em 
uma tomada elétrica aterrada. 

ADVERTÊNCIA: Para prevenir picos ou quedas de 
energia, não conecte o analisador no 
mesmo circuito que uma centrífuga 
ou qualquer outro dispositivo de alta 
demanda energética. Se isto não for 
possível, use um protetor de pico 
auxiliar ou bateria reserva no 
analisador. 

 
AVISO: USE SOMENTE A FONTE DE ENERGIA 

DO VS2. QUALQUER OUTRA FONTE DE 

ENERGIA DANIFICARÁ O 
INSTRUMENTO E INVALIDARÁ A 

GARANTIA. 
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3. Instale o rolo de papel na impressora do analisador. 

a. Abra a tampa da impressora. Se a impressora contiver um rolo de papel, remova-o. 

b. Remova a embalagem do rolo de papel, e 
desenrole uma boa quantidade de papel 
de impressão. 

c. Coloque o rolo de papel na impressora, de 
forma que o papel se desenrole de baixo 
para cima e para fora, em direção à parte 
frontal do analisador, conforme a ilustração 
ao lado. 

d. Certifique-se de estender uma boa 
quantidade de papel fora da fenda da 
impressora e então aperte a tampa até que 
ela esteja travada em seu devido lugar. 

e. Puxe delicadamente a extremidade do 
papel para se certificar de que o mesmo 
esteja esticado. 

 
 

4. Aperte o botão Liga/Desliga para ligar o analisador. 
 
 

O analisador então começa 
seu ciclo de inicialização: 

 
 
 

 
 
 
 
 

Observação: Se nenhuma mensagem aparecer na tela (tela em branco), remova o plugue do 
adaptador, reconecte e aperte firmemente. Veja “Recursos de Controle de Qualidade” 
na página 7-1 para detalhes sobre o autoteste do analisador. Talvez seja necessário um 
tempo adicional para que os aquecedores do analisador aqueçam o analisador até a 
temperatura de operação. 
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O analisador é então aquecido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Após passar no autoteste e alcançar a temperatura ambiente, o 
analisador estará pronto para rodar o primeiro rotor reagente, e 
exibirá a mensagem Analyze (Analisar). 

6. Certifique-se de que a data e horário estejam corretamente 
configurados no analisador. Veja “Alterando Data e Horário” na 
página 5-14 para instruções. 

7. Para conectar o analisador  VS2 a um computador ou impressora 
externos, veja “Conexão com Computador Externo” na página 11-1 
para instruções. 

8. As seguintes espécies estão disponíveis: GATOS, CÃES, 
CAVALOS e OUTROS. Cada espécie possui um conjunto de 
faixas de referências (ou “normais”) associado à mesma em cada 
método. Quando o analisador é enviado da fábrica, as faixas de 
referência para os tipos de animais GATO, CÃO e CAVALO são 
pré-definidas; estes valores podem ser alterados usando o recurso 
Customizando Faixas de Referência descrito em “Customizando 
Faixas de Referência” na página 5-2. 

 
Observação: Para solicitar rotores reagentes, pipetas, ponteiras, e papel de impressora, entre em 

contato com um distribuidor autorizado, ou ligue para a Assistência Técnica no número 0800 
011 1919, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 08:00 às 18:00 h. 
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3.3 Especificações Ambientais e do Analisador 

Dimensões do Analisador: Altura: 32,5 cm (12,80 polegadas) 
Largura: 14,9 cm (5,87 polegadas) 
Profundidade: 21,0 cm (8,27 polegadas) 

Peso: Analisador: 5,3 kg (11,6 libras) 
Adaptador de Energia: 1,0 kg (2,3 libras) 

Modo de operação: Contínuo 
Proteção contra entrada de líquidos: Equipamento comum (IPXO) 

Altitude: 2000 m (6562 pés) 
Temperatura ambiente de operação: 15–32 ºC (59–90 ºF), uso em ambiente fechado 

Umidade: Umidade relativa 8–80% sem condensação 
Temperatura de reação: 37 ºC (98.6 ºF) 

Classificação de proteção térmica: 70 ºC (158 ºF) 
Requisitos elétricos: 100–240 volts AC, 50–60 Hz ou 16 Volts DC, 5.0 A 

Unidade principal: 1,1 a 0,45 amps, 16 volts DC, 5.0 A 

Voltagem da fonte principal: Flutuações não devem ultrapassar ± 10% da voltagem 
nominal 

Sobretensões transitórias: Instalação Categoria II de acordo com UL 61010A-1 
segunda edição, Anexo J 

Poluição: Grau 2 de acordo com IEC 664 

3.4 Visão Geral do analisador Bioquímico VetScan VS2 
Observação: Certifique-se de se familiarizar com o VS2 antes de rodar amostras. 

O Analisador Bioquímico VetScan VS2 consiste de um analisador 
portátil e rotores reagentes descartáveis de uso único. Cada rotor 
reagente contém todos os reagentes necessários para a realização de 
testes om uma única amostra. 

O VetScan VS2 utiliza forças centrífugas e capilares para processar 
amostras de sangue total heparinizadas e distribuir plasma diluído nas 
câmaras de reação (alvéolos) no rotor reagente. amostras de soro e plasma 
heparinizado são processadas de maneira semelhante. O analisador 
verifica opticamente as reações químicas e calcula as concentrações dos 
analitos a partir destas medições e de dados codificados de calibração 
contidos no anel do código de barras. 

Os resultados são armazenados na memória, impressos através da impressora interna do analisador, 
e podem ser transmitidos a computadores externos para vários tipos de gerenciamento de dados. 
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O analisador se comunica com o operador através da tela do monitor. A tela oferece instruções de 
procedimentos, indica o status do analisador, e exibe mensagens de erros. 

O operador fornece informações para o analisador através da tela de acionamento digital – para detalhes, 
veja “Tela de Acionamento Digital” na página 3-6. 

A gaveta do rotor desliza para fora, pela parte frontal do analisador, transporta o rotor reagente para 
dentro do analisador, e o posiciona para análise. 

Dois cabos de energia são fornecidos: um é ligado ao adaptador de energia e à parte traseira do 
analisador, enquanto o outro conecta o adaptador de energia à fonte de energia (um protetor contra 
picos de energia de uso em informática é recomendado). O adaptador externo altera a voltagem 
elétrica para a voltagem DC requerida pelo analisador. 

O analisador inclui um conector USB e uma entrada de rede, que podem ser usados para várias 
ligações de comunicação. Veja “Conexão com um Computador Externo” na página 11-1 para 
detalhes. 

O operador pode facilmente carregar o analisador usando a alça embutida na parte superior da 
unidade. 

3.4.1 Tela de Acionamento Digital 

O operador se comunica com o analisador através de uma tela de acionamento digital. 

Ligue ou desligue o analisador pressionando e segurando o 
botão Liga/Desliga na parte frontal do instrumento. 

Observação: Antes de desligar o analisador, 
certifique-se de remover e descartar 
qualquer rotor que esteja no instrumento. 

Botão 
Liga/Desliga 

Para abrir ou fechar a gaveta, aperte Analyze (Analisar) ou 
Close (Fechar) na tela digital. Quando aberta, o operador 
pode inserir ou remover um rotor reagente (veja “Coleta de 
Amostras” na página 4-2). Ao fechar a gaveta com um rotor 
dentro, a análise será iniciada. 

! O operador usa o teclado na tela para inserir
informações do paciente.
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! As teclas de seta para direita e para esquerda da tela digital movem o cursor da tela
para frente ou para trás para alterar um número na tela.

! A tecla de seta direita ( w ) funciona como hífen (–), e a tecla de seta esquerda ( v )
funciona como retrocesso.

! Use as teclas de seta para cima ( r ) e par baixo ( s ) para pesquisar a lista exibida
de itens, ou para aumentar ou diminuir um valor exibido.

! As funções de operação são acessadas através de vários ícones na tela digital, bem
como por teclas específicas que aparecem na tela digital, de acordo com as ações
executadas.

! Selecione Back (Voltar) na tela digital para cancelar uma opção e retornar à tela
anterior, ou para voltar uma série de telas.

Resultados de amostras previamente analisadas podem ser acessados através da função Reacesso. 
Veja “Reacessando Resultados” na página 6-1 para detalhes sobre o uso deste recurso. 

3.5 Rotores Reagentes 
Os rotores reagentes são especificamente projetados para realizar todos os passos necessários para a 
conversão de algumas gotas de sangue em um painel de resultados de teste. 

> 90 �L 
< 120 �L

<90 �L 

90 �L 

> 120 �L

O rotor gira, separando a amostra de sangue total em plasma e 
células. Quantidades precisamente mensuradas de plasma e 
diluente são misturadas e distribuídas nos alvéolos de reação ao 
longo do perímetro do rotor. O plasma diluído dissolve as esferas 
de reagentes, iniciando as reações químicas que são monitoradas 
fotometricamente. O código de barras impresso no anel do código 
de barras do rotor fornece dados de calibração específicos às 
substâncias químicas no rotor, garantindo resultados precisos. 

Uma amostra é introduzida no rotor reagente através da Entrada 
de Amostra. Um círculo ao redor da entrada de amostra é 
impresso na superfície de cada rotor para auxiliar o operador na 
localização desta porta. 

A Linha de Preenchimento da Amostra é indicada pelas duas setas na superfície do rotor. A amostra 
formará uma linha entre as setas quando amostra suficiente tiver sido colocada na câmara de amostra 
do rotor. 
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Um Recipiente de Diluente é vedado com folha de alumínio e pode ser visto no centro do rotor 
reagente. O recipiente é aberto automaticamente depois que o rotor é inserido no analisador e a 
gaveta é fechada. O diluente é uma solução aquosa que é usada para diluir o plasma. 

Alvéolos são encontrados ao longo do perímetro do rotor reagente e contêm esferas de reagentes 
secos específicos aos analitos. Os alvéolos o sistema realizam controle de qualidade interno do 
rotor. Um alvéolo escuro e um alvéolo aberto são usados na calibração do fotômetro do analisador. 
Outro alvéolo garante que a quantidade adequada de amostra esteja no rotor. 

O Anel do Código de Barras é uma peça de plástico branco encaixada na parte superior do rotor. 
Um código de barras é impresso no anel. O anel de código de barras se destina a manter as marcas 
de digitais longe das superfícies ópticas dos alvéolos. Também auxilia na prevenção de 
contaminação do analisador ao capturar pequenas gotas de sangue que possam ser encontradas na 
superfície do rotor. 

O Código de Barras contém coeficientes de calibração, um código de identificação do rotor, número de 
lote do rotor, e data de validade do rotor. O analisador automaticamente verifica a data de vencimento de 
cada rotor. Os dados de calibração contidos no código de barras fornece ao analisador dados específicos 
aos reagentes naquele determinado rotor. 
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 Seção 4  Procedimento e 
Resultados de Testes 
4.1 Introdução aos Testes 

Observação: Use somente Rotores Reagentes VetScan no 
Analisador Bioquímico VetScan VS2. 

 
O procedimento básico de teste é descrito abaixo. O restante 
desta seção descreve os detalhes da coleta de amostras e 
preparação do rotor reagente (“Coleta de Amostras” na página 
4-2), processamento de amostras (“Realização de Testes”, na 
página 4-4), e interpretação de resultados (“Utilizando 
Resultados do Teste” na página 4-13). 

1. Armazene os rotores na geladeira (2–8 ºC, 36–46 ºF). 
Os rotores podem ser usados diretamente do 
refrigerador, sem necessidade de aquecimento. 

2. Colete a amostra (sangue total em heparina de lítio, 
plasma em heparina de lítio, ou soro). 

3. Remova o rotor reagente de sua embalagem. 

ATENÇÃO: Confirme a ausência de danos no rotor antes de 
usar. 

 
4. Dispense ~100 �L da 

amostra no rotor pela 
entrada de amostra, 
conforme ilustrado ao 
lado. 

Uma amostra de 100 �L forma uma linha entre as 
duas setas impressas no rotor. Se houver bolhas 
de ar na câmara, adicione mais amostra (não 
ultrapasse 120 �L). Remova o ar ou as bolhas da 
ponteira do dispositivo de transferência antes de 
adicionar mais amostra. 

 
 
 
 
 

 

Procedimento e Resultados de Testes 4-1 



5. Selecione Analyze (Analisar) na tela digital para abrir a 
gaveta do rotor do analisador. Coloque o rotor na gaveta e 
então selecione Close (Fechar) na tela digital. 

Não há necessidade de orientar o rotor em uma 
determinada direção. A análise começa automaticamente 
mediante o fechamento da gaveta. 

6. Insira informações do paciente, como ID do paciente, ID do 
operador, etc., seguindo as orientações na tela do analisador. 
O analisador então processa a amostra sem mais nenhuma ação externa. O 
processamento da amostra está concluído quando a mensagem “Análise Concluída” é 
exibida na tela. 

7. Os resultados são armazenados no analisador e impressos automaticamente . (Também é 
possível reacessar e imprimir os resultados posteriormente, conforme a necessidade - veja 
“Reacessando Resultados” na página 6-1 para instruções). 

8. Abra a gaveta do rotor e remova o rotor. O rotor pode ser colocado de volta em sua 
embalagem antes de ser descartado. Selecione Close (Fechar) para fechar a gaveta, se não 
houver mais rotores reagentes para serem rodados imediatamente. 

 
O ANALISADOR BIOQUÍMICO  VETSCAN VS2 AGORA ESTÁ PRONTO PARA RODAR A AMOSTRA. 

 

4.2 Coleta de Amostras 
Observação: Sempre siga estas instruções ao coletar e testar amostras: 

 
• Analise amostras de sangue total em até 60 minutos após a coleta. 

• Use o rotor em até 20 minutos após a abertura da embalagem. 

• Rode o rotor em até 10 minutos após a aplicação da amostra no rotor. 
 

São necessários aproximadamente 100 �L de amostra. . Use tubos de coleta de amostras sem aditivo 
ou tubos separadores de soro para amostras de soro. Use somente tubos de coleta com heparina de 
lítio para amostras de sangue total ou plasma. Ao coletar a amostra em tubos de ensaio com 
heparina de lítio, preencha o tubo pelo menos até a metade para que o anticoagulante não fique 
concentrado demais na amostra. 

Rode amostras de sangue total em até 60 minutos após a coleta. Se isto não for possível, separe a 
amostra e transfira-a para um tubo de ensaio limpo. Rode amostras de plasma separado ou de soro 
em até 5 horas após a centrifugação. Se isto não for possível, refrigere a amostra em um tubo de 
ensaio com tampa a 2–8 ºC (36–46 ºF) por, no máximo, 48 horas. Amostras heparinizadas de plasma 
ou soro podem ser armazenadas a -10 ºC (14 ºF) por até 5 semanas em freezer sem função de 
autodescongelamento. 
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4.3 Adicionando uma Amostra no Rotor 
1. Remova o rotor de “exercício” do pacote inicial e pratique o carregamento de uma

amostra usando o dispositivo de transferência de preferência depois de ler as instruções
desta seção.

ATENÇÃO: O rotor de exercício se destina exclusivamente à prática de carregamento de 
amostra. NÃO RODE ESTE ROTOR NO VS2 — A ANÁLISE SERÁ 
CANCELADA. 

Pipeta de Volume Fixo de 100 µL 

a. Conecte firmemente a nova ponteira na extremidade da pipeta. Não toque a
ponteira (isto pode causar falsa elevação da amilase).

b. Com o dedo indicador ou polegar, empurre o botão da pipeta até a posição de trava e
segure para extrair a amostra.

c. Mergulhe a ponteira 2–3 mm abaixo da superfície da
amostra, conforme a ilustração.

d. Solte o botão LENTAMENTE para extrair a amostra. Espere e
então retire a pipeta do tubo de ensaio.

e. Verifique se há bolhas de ar ou espaços vazios na ponteira
da pipeta. Coloque a ponteira da pipeta na entrada de
amostra do rotor. A ponteira deve tocar a entrada de
amostra, conforme ilustrado.

Consulte “Volume de Adição de Amostra” na página 4-4 para 
saber o volume adequado de adição de amostra. 

f. Delicadamente aperte o botão da pipeta para permitir que a amostra preencha
LENTAMENTE a câmara de amostra. Mantenha o botão da pipeta apertado até
retirá-la da entrada de amostra.
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Volume de Adição de Amostra 

Siga estas orientações para se certificar de que o volume correto de amostra tenha sido adicionado no 
rotor reagente. 

! Quando uma quantidade suficiente de amostra é

adicionada, será formada uma linha entre as setas na

superfície do rotor.

! Se uma bolha de ar for introduzida, adicione amostra

suficiente para preencher a área de extravasamento

em 1/3 a 1/2, conforme ilustrado à direita.

! Certifique-se de que qualquer excesso de amostra

não ultrapasse a área de extravasamento.

ATENÇÃO: Não tente remover a amostra e reintroduzi-la 
no rotor. 

> 90 �L 
< 120 �L

<90 �L 

90 �L 

> 120 �L

Observação: Depois que a amostra for adicionada no rotor, certifique-se de que não haja 
excesso de sangue na parte superior do rotor. Delicadamente limpe o excesso, tomando 
cuidado para não extrair amostra da entrada de amostra. Excesso de amostra pode se 
espalhar pelo rotor e pela câmara do rotor, podendo prejudicar o desempenho. 

4.4 Realização dos Testes 
Esta seção inclui instruções detalhadas passo a passo para a realização de análises usando o VS2. 

Observação: O VS2 inclui uma série de funções de dados que podem ser usadas para 
inserir informações mais detalhadas sobre as amostras. 

Neste manual, as telas destas funções são marcadas com este símbolo: 

Contudo, as telas dessas funções serão exibidas no analisador somente se as funções 
estiverem habilitadas. Se a tela ilustrada no manual não aparecer na tela do 
analisador, pule o passo. 

Veja “Configurando Funções Avançadas Opcionais” na página 5-28 para detalhes 
sobre estas funções. 
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1. Ligue o analisador apertando o botão Liga/Desliga na parte frontal do analisador.
Faça isto antes de tirar os rotores reagentes da geladeira.

O analisador será iniciado,
e então realizará um
autoteste.

Veja “Recursos de Controle
de Qualidade” na página 7-1
para informações sobre o
autoteste do analisador.
alternativamente, o
analisador pode ser deixado
ligado.

Na inicialização, os aquecedores do analisador podem precisar de
um tempo para aquecer a câmara de rotor do analisador até a
temperatura de operação. Se isto ocorrer, o analisador exibirá o
seguinte durante o aquecimento:

Quando o analisador atinge a temperatura de operação, a tela 
principal de análise é exibida. 

Observação: Podem-se usar rotores diretamente retirados da geladeira. 
(Longos períodos em temperatura ambiente podem causar 
supressão de analitos e cancelamentos de rotor). Não exponha 
rotores – com ou sem a embalagem – a temperaturas acima de 
 32 ºC (90 ºF). 

2. Verifique se não há rasgos ou furos na embalagem. Não use rotores cuja embalagem esteja
danificada.

3. Colete a amostra. Veja “Coleta de Amostras” na página 4-2 para instruções.

4. Rasque a embalagem do rotor na marcação na borda da mesma.

Observação: O rotor deve ser usado em até 20 minutos após a abertura da embalagem. Não 
refrigere o rotor depois de aberta a embalagem. 
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5. Remova o rotor reagente da embalagem segurando-o pelas bordas. Isto elimina a 
possibilidade de marcas de digitais nas superfícies ópticas do rotor. 

ATENÇÃO: Confirme a ausência de danos no rotor antes de usá-lo. 
 

6. Use um dispositivo de transferência para dispensar ~100 µL de amostra na entrada de amostra. 
 

Observação: Certifique-se de que as amostras de sangue total estejam homogêneas antes 
de adicionar a amostra no rotor reagente. Delicadamente inverta o tubo de ensaio 
várias vezes antes de preencher o dispositivo de transferência. Não chacoalhe o tubo 
de ensaio; agitação pode causar hemólise. 

 
a. Coloque o dispositivo e transferência na entrada de amostra (veja “Coleta de 

Amostras” na página 4-2) e incline o dispositivo até que o mesmo esteja 
perpendicular à superfície do rotor (o dispositivo deve tocar a entrada de amostra). 

b. Preencha a câmara de amostra transferindo a amostra lenta e uniformemente. 

ATENÇÃO: Não aplique sangue em excesso na entrada de amostra. Excesso de sangue pode 
contaminar o analisador. 

c. Uma amostra de 100 µL preencherá a câmara e 
formará uma linha entre os dois triângulos 
impressos no rotor, conforme mostra a figura o 
lado. O rotor reagente é projetado para suportar 
até 120 µL de amostra, o que preencherá 
parcialmente a célula logo além dos dois 
triângulos. 

 

Observação: Se um bolha de ar for introduzida, adicione 
amostra suficiente para preencher a área de 
extravasamento em 1/3 a 1/2. A figura à direita 
mostra os volumes da amostra. Consulte este 
diagrama antes de adicionar amostra no rotor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 120 �L 

 

d. Incline o rotor aproximadamente 45º de forma que a entrada de amostra fique 
acima das setas. Isto fará com que qualquer amostra remanescente na entrada de 
amostra caminhe para a câmara de amostra. 

7. Não derrame sangue no anel de código de barra ou no rotor reagente. Cuidadosamente 
limpe qualquer sangue derramado com um tecido que não solte pelos. Certifique-se de que 
o tecido não extraia nenhuma quantidade de amostra de dentro da entrada de amostra. 
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8. Podem ser escritos números de identificação dos 
pacientes no espaço indicado à direita. Não escreva 
em nenhum outro lugar do rotor ou no anel de código 
de barra. 

9. Segure  rotor reagente pelas bordas e mantenha-o em 
posição reta ao carregá-lo até o analisador. 

 
Observação: A operação do teste deve começar em 10 minutos 

após a adição da amostra no rotor reagente. 
 

O volume da amostra não deve exceder 120 µL 
 

10. Selecione Analyze (Analisar) na tela de acionamento digital 
para abrir a gaveta do rotor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As seguintes mensagens 
serão exibidas: 

 
 

Escreva o ID do  
paciente aqui 
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Note: Na tela Carregar Rotor, selecione o ícone de informação    para visualizar outras 
telas de auxílio destacando o procedimento básico de análise. (Selecione Next 
(Próximo) e Back (Voltar) para se movimentar entre as telas, e Exit (Sair) para 
fechá-las). 

 
 

 
11. Coloque o rotor na reentrância da gaveta. 

12. Selecione Close (Fechar) na tela digital. O analisador fechará 
a gaveta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.    Insira o ID do operador usando a tela digital, e então selecione 
Done (Pronto). 

O ID do operador é constituído de até 14 caracteres que são 
designados pela clínica. 

 
A tecla de seta direita ( w ) funciona como hífen (–), e a tecla de 
seta esquerda ( v ) funciona como retrocesso. 
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14. Selecione a espécie da amostra que está sendo analisada a partir das 
opções exibidas na tela. (As opções exatas dependem de como o 
analisador está configurado – a figura mostra as seleções padrão.) 

 
 
 
 
 
 

Observação: O Tipo correto é necessário para que os resultados 
sejam interpretados corretamente. 

 
 

15.    Selecione o gênero do paciente. 

 
 
 
 
 
 

16.    Insira a idade do paciente usando as teclas de seta para cima ( 
r ) e para baixo ( s ) (certifique-se de ajustar as unidades, 
se necessário), e então selecione Done (Pronto). 
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17. Insira um número de ID para o paciente (até 14 caracteres), e 
então selecione Done (Pronto). 

 
A tecla de seta direita ( w ) funciona como hífen (–), e a tecla de 
seta esquerda ( v ) funciona como retrocesso. 

 
 
 
 
 

18.    Insira um ID alternativo (até 14 caracteres), e depois selecione 
Done (Pronto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO: Não debruce sobre o analisador, ou coloque materiais potencialmente 
perigosos sobre o analisador durante a análise. 

 
19. O analisador verifica o 

tipo de rotor, e começa 
o processamento da 
amostra, sem 

interferências manuais 
adicionais. 
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20. Quando o processamento da amostra termina, o analisador 
armazena os resultados e informa que a análise foi concluída. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Por default, o analisador automaticamente imprime os resultados da análise. 

Caso os resultados não forem impressos automaticamente, eles podem ser reacessados da 
memória e impressos - veja “Buscando Resultados,” na página 6-3. 

 
Observação: Certifique-se de verificar na versão impressa quaisquer resultados suprimidos, 

que são marcados com estes símbolos: ~~~ 
 

22. Selecione Open (Abrir) para 
abrir a gaveta do rotor. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

23. Remova o rotor da gaveta. 

ATENÇÃO: Descarte o rotor de acordo com os procedimentos padrão do laboratório para 
amostras animais. 

 
24. Para analisar outra amostra, insira um novo rotor e repita o procedimento acima. 
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25. Ao finalizar, selecione Close (Fechar) para fechar a gaveta e 
retornar o analisador ao modo standby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Cancelando uma Análise 
1. Para cancelar uma análise em processo, selecione Cancel (Cancelar) 

na tela digital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Selecione Cancel 
(Cancelar) para 
confirmar. A análise é 
cancelada e a gaveta do 

rotor se abre. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Retire o rotor da gaveta. O analisador agora está pronto para realizar outra análise. 
Selecione Close (Fechar) para fechar a gaveta. 
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4.6 Utilizando os Resultados dos Testes 
Os resultados calculados pelo analisador são armazenados na memória e impressos automaticamente, e 
podem ser reacessados e impressos posteriormente, se necessário. Se o analisador estiver conectado a 
um computador externo, os resultados são automaticamente transmitidos assim que forem calculados. 
Veja “Princípios de Operação” na página 9-2 para o procedimento e equações básicas utilizadas para 
calcular as concentrações de analitos. 

A figura à direita mostra um impresso típico de resultados. O cabeçalho 
inclui informações como data e horário do exame, tipo de amostra, 
número de identificação do paciente, tipo de rotor reagente, número de 
lote do rotor, número de identificação do operador, e número de série do 
analisador. A seção de resultados do teste é impressa em várias colunas, 
incluindo nome da substância química, concentração do analito, e faixa de 
referência nas unidades especificadas, conforme mostrado à direita. 

Cada rotor contém reagentes para detectar exposição a condições 
extremas, como temperatura e umidade. A mensagem QC OK é impressa 
nos resultados quando os resultados desses reagentes estão dentro das 
faixas previstas. Caso contrário, nenhum resultado é impresso, e o 
analisador abrirá a gaveta do rotor. 

! Resultados fora da faixa de referência são indicados por 
um asterisco (*) ao lado da concentração do analito. 

! Resultados fora da faixa dinâmica e da faixa do sistema são indicados pelo 
símbolo “menor que” ( < ) ao lado do menor valor da faixa dinâmica ou do 
sistema, ou pelo símbolo “maior que” ( > ) ao lado do maior valor da faixa dinâmica 
ou do sistema. (Por exemplo, concentrações fora da faixa dinâmica de Glicose são 
impressos como < 10 ou > 700 mg/dl, respectivamente, e concentrações fora da faixa 
do sistema para Glicose são impressos como 0 ou > 1200 mg/dl, respectivamente.) 
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! Os símbolos ~~~ são impressos no lugar de números quando um resultado não pode ser 
determinado – ou seja, quando o resultado é suprimido. Um resultado pode ser 
suprimido devido à mistura indevida de uma esfera de reagente com amostra diluída, 
uma reação não linear, um desfecho não alcançado em uma determinada reação, ou 
uma concentração fora das capacidades do analisador. Quando um resultado é 
suprimido (~~~), por padrão, o analisador imprime um relatório de erro. 

! HEM, LIP, ou ICT são impressos no lugar da concentração do analito caso hemólise, 
lipemia ou icterícia tenha afetado adversamente os resultados. LIP também é impresso 
se tanto lipemia quanto icterícia tiverem sido afetadas. HEM também é impresso se 
hemólise e icterícia, hemólise e lipemia, ou hemólise, lipemia, e icterícia tiverem 
afetado um determinado analito. Examine os índices da amostra para determinar se 
mais de um interferente está afetando um determinado resultado. 

! Os índices da amostra estão incluídos no fim dos resultados. Estes índices indicam o 
grau de hemólise, icterícia e lipemia encontrado na amostra, mensurado em uma escala 
de 0 (ausente), 1+ (leve), 2+ (moderado), e 3+ (intenso). 

Se a amostra for considerada hemolítica, colete uma nova mostra e rode outro rotor reagente. Se a nova 
amostra também estiver hemolítica, consulte “Resolução de Problemas” na página 8-1. Lipemia intensa 
pode ser decorrente da alimentação. Certifique-se de que o paciente esteja em jejum de pelo menos 12 
horas antes de coletar uma nova amostra. Para sugestões sobre testes de amostras intensamente lipêmicas 
ou ictéricas, veja “Resolução de Problemas” na página 8-1. 

 
4.7 Sumário do Procedimento de Teste 
4.7.1 Analisador Bioquímico VetScan VS2  

! Verifique se a tomada utilizada pelo analisador está aterrada. 

! Verifique se a temperatura ambiente onde o analisador está localizado é de 
15–32 ºC (59–90 ºF). 

! Não interrompa a corrente de energia do analisador enquanto estiver rodando uma amostra. 

! Mantenha a gaveta do analisador fechada quando não estiver sendo usada. 

! Não tente fazer reparos no analisador; isto pode anular a garantia. Consulte “Resolução 
de Problemas” na página 8-1 para resolver problemas e “Manutenção e Reparos” na 
página 10-1 para manutenção regular. 
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4.7.2 Rotores Reagentes 

! Não use rotores vencidos. O prazo de validade do rotor reagente está impresso na 
embalagem e codificada no código de barras. 

! Armazene todos os rotores reagentes a 2–8 ºC (36–46 ºF) conforme descrito em 
suas respectivas embalagens. Os rotores podem ser usados diretamente após serem 
retirados da geladeira. 

! Mantenha os rotores reagentes limpos. Manuseie os rotores somente por suas bordas 
para eliminar a possibilidade de marcas de digitais nas superfícies ópticas dos alvéolos. 
Use um tecido que não solte pelos para limpar grandes quantidades de sangue. 

! Após introduzir a amostra, segure o rotor reagente na posição reta para evitar 
derramamentos. 

! Nunca use um rotor reagente que tenha caído. 

! Use o rotor reagente em até 20 minutos após abrir a embalagem. 

! Rode o rotor reagente em até 10 minutos após a aplicação da amostra. 
 

4.7.3 Amostras 

! Analise amostras de sangue total em até 60 minutos após a coleta. 

! Preencha o tubo de ensaio de heparina de lítio pelo menos até a metade para garantir 
que a amostra não tenha uma concentração elevada de anticoagulante. 

! Para prevenir hemólise, não refrigere ou agite amostras de sangue total. 

! Ao colocar sangue em tubos de ensaio esvaziados, remova a agulha da seringa e a 
tampa do tubo, e delicadamente coloque a amostra no tubo. (Se a amostra for injetada 
através da tampa, pode ocorrer hemólise.) 
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4.7.4 Manuseio das Amostras 

Siga as seguintes instruções e procedimentos para garantir os melhores resultados. 
 

Guia de Seringas: 

! Use os seguintes tamanhos de acordo com as dimensões do paciente: 

" Raças pequenas: até 10 kg — use uma seringa de 25 gauge. 

" Raças médias: 10–30 kg — use uma seringa de 22 gauge. 

" Raças grandes: 30–60 kg — use uma seringa de 20 gauge. 

" Raças gigantes: acima de 60 kg — use uma seringa de 18 gauge. 
 

! Antes de dispensar, remova a agulha para evitar hemólise. 

! Dispense a amostra lentamente no tubo de amostra. 

! Para pacientes desidratados: Use plasma, ou deixe a amostra descansar por 5 
minutos e então extraia da parte superior da amostra. 

 
Ordem dos Tubos de Ensaio 

Para prevenir contaminação, sempre preencha os tubos de ensaio na seguinte ordem: 

 
1. Tampa azul: Citrato de sódio. Anticoagulante somente para coagulação. 

2. Tampa vermelha: Sem anticoagulante. 
 

Observação: Use o tubo de ensaio de tampa vermelha somente se necessário. Se o tubo de 
tampa vermelha não for necessário, preencha primeiro o de tampa verde. Mas, quando 
necessário, o tubo de tampa vermelha precisa ser preenchido antes de qualquer outro. 

 
3. Tampa verde: Heparina de lítio. Anticoagulante somente para análises bioquímicas. 

4. Tampa roxa: EDTA. Anticoagulante somente para hematologia. 

 
ADVERTÊNCIAS: Não remova amostras do rotor e tente reintroduzi-las no mesmo. 

 
Jamais coloque tubos de tampa verde em um balancim. 
 
Armazene amostras em temperatura ambiente e use-as em até 60 minutos. 
 

    Contaminação por EDTA afeta intensamente os resultados, principalmente de Ca, Na, e K+. 
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 Seção 5  Configurando o 
Analisador 
Esta seção descreve como configurar o Analisador Bioquímico 
VetScan VS2 para obter excelente performance. 

! Faça as configurações gerais do analisador conforme 
mostrado em “Usando as Telas de Configuração” na 
página 5-2. 

! Configure as faixas de referência de espécies referentes 
às populações específicas de pacientes, e imprima, 
transmita ou arquive essas faixas. 

" “Customizando Faixas de Referência” na página 5-
2 

" “Imprimindo e Arquivando Faixas de 
Referência” na página 5-10 

" “Transmitindo Faixas de Referência” na página 5-
12 

 
! Alteração de configurações gerais do analisador. 

" “Visualização da Identificação do Analisador” na 
página 5-13 

" “Alterando Data e Horário” na página 5-14 

" “Seleção de Idioma” na página 5-15 

" “Seleção de Unidades” na página 5-16 

" “Configurando Volumes de Som” na página 5-21 

" “Ajuste do Display” na página 5-22 

" “Configuração das Impressoras” na página 5-24 

" “Configurando o Protocolo de Comunicação” na 
página 5-27 

" “Configurando Funções Avançadas 
Opcionais” na página 5-28 
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5.1 Usando as Telas de Configuração 
A seguir, mostraremos os caminhos gerais dos menus para a realização dos procedimentos nesta seção. 
Estes procedimentos estarão disponíveis sempre que o analisador exibir a Tela Inicial. 

1. Na Tela Inicial, selecione o ícone Configurações. 

 
A tela de Configurações do Analisador será aberta. Nessa tela, ajuste a data e 
horário, idioma, som, display e impressora, ou visualize informações básicas 
sobre o analisador. 

2. Selecione o ícone Mais Configurações. 

 
Será aberta a segunda tela de Configurações do Analisador. Use esta tela como 
ponto de partida para realizar outras configurações, trabalhar com faixas de 
referência, ou atualizar o software do analisador. 

3. Selecione Home (Início) para retornar à tela Inicial do analisador. 
 

5.2 Customizando Faixas de Referência 
As faixas de referência armazenadas no analisador podem ser alteradas para que sejam específicas a uma 
população de pacientes. Isto pode ser feito sempre que a tela Inicial for exibida. 

 
Observação: Altere as faixas de referência em unidades Comuns ou unidades SI, não em 

ambas. O analisador converte as unidades automaticamente. 
 

1. Na tela Inicial, selecione o ícone Configurações. 
 
 
 
 

2. Selecione o ícone Mais Configurações. 
 
 
 
 

3. Selecione o ícone Configuração de Faixas de Referência. 
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4. Selecione a faixa de referência a ser modificada. 

! Para modificar a última faixa de referência que foi alterada, selecione 
Last Modified (Última Modificada), e depois pule para o passo 
4 na página 5-4. 

! Para modificar qualquer faixa de referência, selecione All (Todas), 

e então prossiga para o passo 5. 
 
 
 
 

5. A tela Modificar Faixas de Referência será exibida. A partir dela, os 
seguintes procedimentos estão disponíveis: 

! Modificar uma faixa de referência para um determinado  
analito: vide abaixo. 

! Modificar um conjunto de faixas associadas a uma 
determinada espécie: veja a página 5-4. 

! Adicionar uma faixa de referência para uma nova espécie: veja 
a página 5-5. 

! Apagar uma espécie: veja a página 5-9. 
 
 

5.2.1 Modificando Faixas de Referência de um Único Analito 

Altere as faixas de referência de um determinado analito da seguinte forma: 

1. Na tela Modificar Faixas de Referência, selecione Analyte (Analito). 

2. Selecione o analito da lista. Use as teclas de seta para cima ( r ) 
e para baixo ( s ) para navegar pela lista. 
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3. Selecione a faixa de referência dentre as opções da lista. Se 
necessário, use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo (s) 
para visualizar a lista completa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Use os controles para determinar os limites superior e inferior da faixa. 

! Use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s ) para ajustar  

os valores. 

! Selecione Clear (Limpar) para definir ambos os limites em zero. 

! Selecione Default para usar os valores padrão de fábrica da faixa. 

5. Selecione Save (Salvar) para armazenar as alterações. 
 
 
 

5.2.2 Modificando as Faixas de Referência de uma Espécie 
 

Use este procedimento para modificar as faixas de referência de uma determinada espécie, ou a 
configuração padrão do analisador. 

1. Na tela Modificar Faixas de Referência, selecione Species (Espécie). 

2. Escolha uma espécie da lista. Use as teclas de seta para cima      
( r ) e para baixo ( s ), se necessário, para pesquisar as opções 
da lista. 
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3. O analisador exibe as faixas referentes à espécie. 
 

Selecione o analito a ser ajustado. Se necessário, use as teclas de 
seta para cima ( r ) e para baixo ( s ) pesquisar as opções da 
lista. 

 
 
 
 
 
 

4. Use os controles para determinar os limites superior e inferior da faixa. 

! Use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo para ajustar os  

valores. 

! Selecione Clear (Limpar) para deixar ambos os limites em zero. 

! Selecione Default para usar os valores padrão de fábrica da faixa. 

5. Selecione Save (Salvar) para armazenar as alterações. 
 
 
 

5.2.3 Adicionando uma Espécie 
 

Use este procedimento para adicionar faixas de referência para uma determinada espécie (incluindo 
espécies pré-definidas). 

1. Na tela Modificar Faixas de Referência, selecione Species (Espécie). 

2. Selecione Add Species (Adicionar Espécie). 
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3. Selecione Species 1 (Espécie 1) para criar uma faixa de 
referência para uma espécie nova não nomeada, Control 1 
(Controle 1) para criar uma faixa para um novo nível de 
controle, ou Select (Selecionar) para criar uma faixa de 
referência de uma espécie pré-definida. 

 
 
 
 
 
 

! Para criar uma faixa de referência para uma nova espécie não nomeada: 

a. Selecione Species 1 (Espécie 1). 

b. Determine os valores mínimo e máximo dos analitos a 
serem incluídos na faixa: 

i. Selecione o analito a ser ajustado. Se necessário, use  

as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s )  
para pesquisar as opções da lista. 

 
 
 
 
 

ii. Use os controles para determinar os limites superior 
e inferior do analito. 

" Use as teclas de seta para cima ( r ) e para 

baixo ( s ) para ajustar os valores. 

" Selecione Clear (Limpar) para deixar ambos os  
limites em zero. 

" Selecione Default para usar os valores padrão 
de fábrica da faixa. 

 
Observação: Colocar zero em ambos os valores suprime a impressão das faixas deste 

analito nos resultados (aparecem espaços em branco no lugar), e também suprime a 
comparação do valor reacessado com os limites da faixa. 

 
c. Selecione Save (Salvar) para armazenar as alterações. 
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! Para criar um novo controle: 

a. Selecione Control 1 (Controle 1). 

b. Determine os valores mínimo e máximo de cada 
analito a ser incluído na faixa: 

i. Selecione o analito a ser ajustado a partir da lista. Se 
necessário, use as teclas de seta para cima ( r ) e 
para baixo ( s ) para visualizar a lista completa. 

 
 
 
 

ii. Use os controles para determinar os limites superior 
e inferior do analito. 

" Use as teclas de seta para cima ( r ) e para 
baixo ( s ) para ajustar os valores. 

" Selecione Clear (Limpar) para deixar ambos os 
limites em zero. 

" Selecione Default para usar os valores padrão 
de fábrica da faixa. 

 
 

Observação: Colocar zero em ambos os valores suprime a impressão das faixas deste analito 
nos resultados (aparecem espaços em branco no lugar), e também suprime a 
comparação do valor reacessado com os limites da faixa. 

 
c. Selecione Save (Salvar) para armazenar as alterações. 

 
! Para criar uma faixa de referência de uma determinada espécie pré-definida: 

a. Selecione Select (Selecionar). 

b. Selecione o tipo de animal dentre as opções da lista. Use 
as teclas de seta para cima ( r ) e par baixo ( s ) para 
pesquisar as opções da lista. 
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c. Selecione a espécie. Use as teclas de seta para cima 
( r ) e par baixo ( s ) para pesquisar as opções da 
lista. 

 
 
 
 
 
 
 
 

d.  Determine os valores mínimo e máximo de cada 
analito a ser incluído na faixa. 

i. Selecione o analito a ser ajustado. Use as teclas 
de seta para cima ( r ) e par baixo ( s ) para 
pesquisar as opções da lista. 

 
 
 
 
 

ii.  Use os controles para determinar os limites superior 
e inferior do analito. 

" Use as teclas de seta para cima ( r ) e para 
baixo ( s ) para ajustar os valores. 

" Selecione Clear (Limpar) para deixar ambos os  
limites em zero. 

" Selecione Default para usar os valores padrão 
de fábrica da faixa. 

 
 

Observação: Colocar zero em ambos os valores suprime a impressão das faixas deste 
analito nos resultados (aparecem espaços em branco no lugar), e também suprime a 
comparação do valor reacessado com os limites da faixa. 

 
e. Selecione Save (Salvar) para armazenar as alterações. 

 
 
 
 
 
 
 

5-8 Configurando o Analisador 



5.2.4 Removendo uma Espécie 

Use este procedimento para remover as faixas de referência de uma determinada espécie. 

1. Na tela Modificar Faixas de Referência, selecione Species (Espécie). 

2. Selecione Remove Species (Remover Espécie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Selecione a espécie a ser removida. Use as teclas de seta para cima ( 
r ) e para baixo ( s ) para pesquisar as opções da lista. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Uma tela de aviso aparecerá. Aperte Continue (Continuar) 
para remover permanentemente a espécie. 
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5.3 Imprimindo e Arquivando Faixas de Referência 
As faixas de referência podem ser impressas, ou armazenadas no analisador na forma de arquivos de 
programas para uso posterior ou revisão. 

1. Na tela Inicial, selecione o ícone Configurações. 
 
 
 
 

2. Selecione o ícone Mais Configurações. 
 
 
 
 

3. Selecione o ícone Arquivar Faixas de Referência. 
 
 
 
 

4. Aperte Send (Enviar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Para arquivar as faixas de referência na memória interna do analisador, 
aperte Internal Archive (Arquivo Interno). 

 
A faixa de referência será então armazenada no analisador na 
data e horário atuais. 
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! Para arquivar as faixas em um PC conectado ao analisador: 

a. Selecione External Archive (Arquivo Externo). 

b. Selecione a faixa de referência da espécie a ser armazenada. 

A faixa de referência é então armazenada no PC com 
a data e horário atuais. 

 
 
 
 
 
 
 

! Para imprimir uma faixa: 

a. Selecione Printer (Impressora). 

b. Selecione a faixa de referência da espécie a ser impressa. 

 
5.4 Recuperando Faixas de Referência 
Faixas de referência podem ser recuperadas dos arquivos, conforme as instruções abaixo. 

 

Observação: O ato de recuperar uma faixa de referência arquivada substitui todos os valores da 
faixa de referência atualmente usados no analisador. Considere arquivar as faixas de 
referência atuais antes de recuperar outras. 

 
1. Selecione Retrieve (Recuperar). 

2. Selecione o arquivo a ser recuperado. Use as teclas de seta 
para cima ( r ) e para baixo ( s ) para pesquisar as opções da 
lista. 
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3.  Uma tela de aviso aparecerá. Aperte Continue (Continuar) 
para recuperar uma faixa de referência arquivada. 

 
 
 
 
 
 
 

5.5 Transmitindo Faixas de Referência 
Faixas de referência podem ser transmitidas a um PC conectado e armazenadas para uso futuro ou 
revisão. 

1. Na tela Inicial, selecione o ícone Configurações. 
 
 
 
 

2. Selecione o ícone Mais Configurações. 
 
 
 
 

3. Selecione o ícone Arquivar Faixas de Referência. 
 
 
 
 

4. Aperte Send (Enviar). 
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5. Selecione External Archive (Arquivo Externo).

6. Selecione a faixa de referência da espécie a ser armazenada.

A faixa de referência é então armazenada no PC na data e horário 
atuais. 

5.6 Visualização da Identificação do Analisador 
Use esta função para verificar as informações sobre o analisador, como número de série e versão do 
software instalado. 

1. Na tela Inicial, selecione o ícone Configurações.

2. Selecione o ícone Informações do Analisador.

3. Serão exibidas na tela as informações do analisador.
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5.7 Alterando Data e Horário 
A data e horário são pré-configurados de fábrica para o fuso da região do Pacífico. Redefina a data e 
horário conforme a necessidade quando for instalar o analisador, e periodicamente subsequentemente. 

1.  Na tela Inicial, selecione o ícone Configurações. 
 
 
 
 

2. Selecione o ícone Data e Horário. 
 
 
 
 

3. Use os controles para definir o horário: 

! Use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s ) 
para ajustar a hora e os minutos. 

! Selecione 12/24 Hour (12/24 Horas) para selecionar o 

formato de preferência, de 12 ou 24 horas. 

! Selecione Zero Sec. (Zero Seg.) para zerar os segundos. 
 

4. Selecione Date (Data) quando o horário estiver acertado. 
 

Observação: Se o horário inserido for inválido, aparecerá uma mensagem de erro - aperte 
Continue, acerte o horário corretamente, e aperte Done (Pronto). 

5. Use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s ) para 
ajustar o dia, mês e ano. 

6. Aperte Done (Pronto). 
 

Observação: Se a data inserida for inválida, aparecerá uma mensagem  
 de erro — aperte Continue, coloque a data correta e então aperte 
  Done (Pronto). 
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5.8 Seleção de Idioma 
O analisador oferece vários idiomas de menus e impressão. Selecione o idioma a ser usado (inglês é o 
padrão), conforme as instruções a seguir. 

1.  Na tela Inicial, selecione o ícone Configurações. 
 
 
 
 

2. Selecione o ícone Idiomas. 
 
 
 
 

3. Selecione o idioma a partir da lista. Se necessário, use as teclas 
de seta para cima ( r ) e para baixo ( s ) para visualizar a lista 
completa. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Selecione o tipo de teclado entre as opções da lista. Se 
necessário, use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s 
) para visualizar a lista completa. 
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5.9 Seleção de Unidades 
Você pode selecionar Unidades Comuns, como mg/dL, ou Unidades SI (Sistema Internacional), 
como mmol/L, para apresentação dos resultados. 

1.  Na tela Inicial, selecione o ícone Configurações. 
 
 
 

2. Selecione o ícone Mais Configurações. 
 
 
 

3. Selecione o ícone Configuração de Unidades. 
 
 
 

4. Configure as unidades usadas para todos os analitos, um determinado analito ou uma 
classe de analitos (eletrólitos, enzimas, minerais ou proteínas) conforme abaixo. 

! Para configurar as unidades para todos os analitos: 

a. Selecione All Analytes (Todos os Analitos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Selecione as unidades a serem usadas para todos os analitos: 
Não SI ou SI. 
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! Para configurar as unidades para um determinado analito: 

a. Selecione Single Analyte (Único Analito). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Selecione o analito entre as opções da lista. Se necessário,  
use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s )  
para visualizar a lista completa. 

 
 
 
 
 
 
 

c. Selecione as unidades a serem usadas para o analito: 
g/dL, g/L, mg/dL, mg/L, ou umol/L. 
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! Para configurar as unidades para todos os eletrólitos: 

a. Selecione Analyte Groups (Grupos de Analitos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Selecione Electrolytes (Eletrólitos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Selecione as unidades a serem usadas para todos os  
eletrólitos: mmol/L ou mEq/L. 

 
 
 
 
 
 
 

! Para configurar as unidades para todas as enzimas: 

a. Selecione Enzymes (Enzimas). 
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b. Selecione as unidades a serem usadas para todas as enzimas: 
U/L ou ukat/L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Para configurar as unidades para todos os lipídios: 

a. Selecione Lipids (Lipídios). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Selecione as unidades a serem usadas para todos os lipídios: 
mg/dL ou mmol/L. 
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! Para configurar as unidades para todos os minerais: 

a. Selecione Minerals (Minerais). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Selecione as unidades a serem usadas para todos os minerais 
mg/dL, mmol/L, ou mEq/L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

! Para configurar as unidades para todas as proteínas: 

a. Selecione Proteins (Proteínas). 
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b. Selecione as unidades a serem usadas para todas as proteínas: 
g/dL ou g/L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10 Configurando Volumes de Sons 
Use este procedimento para ajustar o volume dos sons usados como sinal de tela do analisador, 
alertas e notificações de status. 

1. Na tela Inicial, selecione o ícone Configurações. 
 
 
 
 

2. Selecione o ícone Configurações de Sons. 
 
 
 

3. Selecione o som a ser ajustado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Use os controles para configurar o volume selecionado. 

! Use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s ) para ajustar o volume

  
! Selecione Off (Desligar) para desligar o volume. 
! Selecione Default para configurar o som em seu valor padrão de fábrica. 

 
5. Selecione Save (Salvar) para armazenar a nova configuração. 
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5.11 Ajuste do Display 
Você pode ajustar o brilho do display do analisador conforme a necessidade, e determinar o período de 
inatividade do analisador para ativação da tela de proteção ou entrada no modo de economia de 
energia. (Em qualquer um desses casos, toque a tela para reativar o analisador). 

1. Na tela Inicial, selecione o ícone Configurações. 
 
 
 

2. Selecione o ícone Configurações de Tela. 
 
 
 

3. Ajuste ou calibre o display conforme segue. 

! Para ajustar o brilho da luz de fundo: 

a. Selecione Back Light (Luz de Fundo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Use os controles para configurar o brilho: 

" Use as teclas de seta para cima( r ) e para 
baixo ( s ) para ajustar o nível do brilho. 

" Selecione Full (Total) para selecionar brilho máximo. 

" Selecione Default para configurar o brilho no 
padrão de fábrica 

 
 

c. Selecione Save (Salvar) para armazenar a nova configuração. 
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! Para ajustar o tempo de acionamento da tela de proteção: 

a. Selecione Screen Saver (Tela de Proteção). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Use os controles para determinar o tempo de acionamento. 

" Use as teclas de seta para cima ( r ) e para 
baixo ( s ) para ajustar o tempo de 
acionamento. 

" Selecione Never (Nunca) para desligar a tela de proteção. 

" Selecione Default para deixar o tempo de acionamento no 

 padrão de fábrica. 
 
 
 

c. Selecione Save (Salvar) para armazenar a nova configuração. 
 

! Para ajustar o tempo de acionamento de economia de energia: 

a. Selecione Power Save (Economia de Energia). 
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b. Use os controles para configurar o tempo de acionamento. 

" Use as teclas de seta para cima ( r ) e para 
baixo ( s ) para ajustar o tempo de 
acionamento. 

" Selecione Never (Nunca) para evitar que o 
analisador entre no modo de economia de energia. 

" Selecione Default para deixar o tempo de acionamento 

 no padrão de fábrica. 

c. Selecione Save (Salvar) para armazenar a nova configuração. 
 
 
 

5.12 Configuração das Impressoras 
Use estes procedimentos para instalar e configurar a impressora interna do analisador, ou uma 
impressora externa conectada ao analisador. 

1. Na tela Inicial, selecione o ícone Configurações. 
 
 
 
 

2. Selecione o ícone Configurar Impressora. 
 
 
 
 

3. Agora, você pode fazer o seguinte: 

! Selecionar a impressora padrão para ser usada com o analisador, 
vide abaixo. 

! Testar o funcionamento correto de uma impressora, veja a página 5-26. 

! Selecionar quais relatórios podem ser impressos 
automaticamente após uma análise, veja a página 5-26. 
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5.12.1 Configuração da Impressora Padrão 

Selecione a impressora que deverá ser usada para imprimir os resultados e laboratórios, segundo as 
instruções a seguir. 

1. Na tela de Instalação da Impressora, selecione Configure (Configurar). 

2. Selecione Set Default (Configuração Padrão). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Selecione Analyzer Printer (Impressora do Analisador) ou  
External Printer (Impressora Externa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Para Impressora Externa: Selecione a impressora a partir da lista exibida de 
impressoras disponíveis. O analisador então detecta automaticamente o tipo de 
impressora e a configura, conforme necessário. 
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5.12.2 Testando uma Impressora 

Teste o funcionamento da impressora do analisador ou de uma impressora externa conectada, conforme as 
instruções a seguir. 

1. Na tela Instalação da Impressora, selecione Test (Testar). 

2. Selecione a impressora a ser testada. 

 
A impressora selecionada então imprime uma página de teste. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.12.3 Impressoras Suportadas pelo VetScan VS2 

Para uma lista de impressoras suportadas pelo VS2 a partir de outubro de 2012, veja “Impressoras 
Suportadas” na página B-1. 

 
Observação: As capacidades de impressora estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. 

Para uma lista atualizada de impressoras suportadas pelo VetScan VS2, entre em 
contato com a Assistência Técnica no número 0800 011 1919, de segunda à sexta-feira, 
exceto feriados, das 08:00 às 18:00 h. 

5.12.4 Selecionando Relatórios 

Use este procedimento para determinar o tipo de número de relatórios que podem ser impressos 
automaticamente após a análise de uma amostra. 

1. Na tela de Instalação da Impressora, selecione Configure (Configurar). 

2. Selecione Select Reports (Selecionar Relatórios). 
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3. Selecione o tipo de relatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Use os controles para ajustar o número de cópias para impressão. 

! Use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s ) para 
ajustar o número. 

! Selecione Clear (Limpar) para determinar o número como zero. 

! Selecione Default para usar o valor padrão de fábrica. 
 
 
 

5. Selecione Save (Salvar) para armazenar a nova configuração. 
 

5.13 Configurando o Protocolo de Comunicação 
Para transmitir resultados e outras informações do analisador para um computador externo, especifique o 
protocolo de comunicação a ser usado. 

1. Na tela Inicial, selecione o ícone Configurações. 
 
 
 
 

2. Selecione o ícone Mais Configurações. 
 
 
 
 

3. Selecione o ícone Configurações de Comunicação. 
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4. Selecione um protocolo: Texto ASCII, Nenhum, ASTM, ou XML. 
 

Observação: Para usar ASTM, entre em contato com a Assistência 
Técnica no número 0800 011 1919, de segunda à sexta-feira, exceto 
feriados, das 08:00 às 18:00 h.  
Se você usa software de gerenciamento veterinário, por favor, 
entre em contato com o fornecedor do software para confirmar 
se o software é compatível com o VetScan VS2. 

 
 

5.14 Configurando Funções Avançadas Opcionais 
O VS2 inclui uma série de funções opcionais de inserção de dados que podem ser usadas para inserir 
informações mais detalhadas sobre amostras, como idade e gênero. O analisador pode ser 
configurado para usar algumas ou todas essas funções, conforme necessário. 

 
Observação: Neste manual, as telas de funções avançadas opcionais são marcadas com este  
 
ícone: 

Contudo, as telas dessas funções aparecerão somente se as funções forem habilitadas. 
 

1. Na tela Inicial, selecione o ícone Configurações. 
 
 
 
 

2. Selecione o ícone Mais Configurações. 
 
 
 
 

3. Selecione o ícone Configurações Avançadas. 
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4. Na tela de Configurações Avançadas, selecione os tipos de 
informação a serem inseridos durante o processo de análise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Para ID Alternativo, selecione o item específico de ID Alternativo a ser inserido. 
 

Use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s ) para 
pesquisar as opções da lista. 
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 Seção 6  Reacessando Resultados 
O Analisador VetScan VS2 inclui uma função de Reacesso que 
permite o acesso aos resultados dos testes mais recentes, 
incluindo resultados dos pacientes, resultados de controles e 
erros de teste. 

A função Reacesso está disponível a partir da tela Inicial 
do analisador. 

Você poderá buscar resultados por ID do paciente ou data, ou 
visualizar os resultados do paciente ou controle por data. Você 
também poderá visualizar os resultados na memória, um 
registro por vez, imprimir resultados ou transmiti-los a um 
computador. 

 
Bandeiras do iQC  

O Analisador VS2 realiza uma série de verificações internas de 
qualidade para garantir resultados precisos. Quando o 
analisador detecta um problema, ou ele suprime certos 
resultados bioquímicos (neste caso, imprimindo “bandeiras” de 
resolução de problemas — ~~~, HEM, LIP, ou ICT — no lugar 
dos valores), ou cancela a operação (o rotor é canelado, e 
nenhum resultado é impresso). Quando uma dessas situações 
ocorrer, imprima ou transmita o relatório de erro conforme 
descrito na Seção 6.2. 

Esta seção inclui instruções para reacessar, visualizar, 
imprimir e transmitir resultados e relatórios. 

! “Reacessando os Resultados do Último Rotor” na 
página 6-2 

! “Buscando Resultados” na página 6-3 

! “Pesquisando Resultados” na página 6-7 

! “Transmitindo Resultados” na página 6-9 
 

Observação: O analisador deve estar conectado a um 
computador para transmitir resultados - veja 
“Conexão com Computador Externo” na página 
11-1. 
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6.1 Reacessando os Resultados do Último Rotor 
Use este procedimento para reacessar, imprimir ou transmitir os resultados do último rotor rodado. 

1. Na tela Inicial, selecione o ícone Reacesso. 
 
 
 

2. Selecione Last Rotor (Último Rotor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Os resultados do último rotor são exibidos para revisão. Você pode 
usar as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s ) para 
pesquisar as opções de resultados. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Para imprimir estes resultados ou transmiti-los para um computador externo: 

a. Selecione Print (Imprimir). 

b. Selecione Print (Imprimir) e/ou Transmit (Transmitir). 
 

c. Selecione Results (Resultados), iQC, Error Report  
 (Relatório de Erro), ou All (Tudo). 
 

Observação: Se o rotor não produziu nenhum resultado, somente 
Error Report (Relatório de Erro) estará disponível. 

 
A tela exibe a mensagem “Enviando Relatório...” enquanto o 

relatório ou os resultados estão sendo impressos ou transmitidos. 
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6.2 Buscando Resultados 
Use a função Reacessar para buscar um registro específico de acordo com seu número de ID do 
paciente ou data, ou para visualizar uma lista de todos os resultados de pacientes e controles 
organizados por data. 

1. Na tela Inicial, selecione o ícone Reacesso. 
 
 
 
 

2. Selecione Search (Buscar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Use a tela de Busca para buscar os resultados: 

" Para buscar resultados por ID do paciente/ controle, veja a página 6-4. 

" Para buscar resultados por data, veja a página 6-5. 

" Para visualizar resultados de pacientes ou resultados de controle 
organizados por data, veja a página 6-6. 
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6.2.1 Buscando Resultado por ID do Paciente/ Controle 

1. Na tela de Busca, selecione Patient/Control ID (ID do Paciente/Controle). 

2. Insira o número de ID do paciente. 

A tecla de seta direita ( w ) funciona como hífen (–), e a tecla de 
seta esquerda ( v ) funciona como retrocesso. 

 
 
 
 
 

 
3. Selecione Search (Buscar). 

O analisador então exibe uma lista de resultados (Paciente, 
Controle, e Erro) organizados primeiro por ID, depois por data. 
Amostras com número de ID inserido estão por cima, seguidas dos 
correspondentes mais próximos. 

Use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s ) para 
pesquisar as opções da lista. (A lista volta quando qualquer 
extremidade é alcançada.) 

 
 
 
 
 

4. Aperte para selecionar e exibir o resultado específico. 

Use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s ) para 
pesquisar as opções da lista. 
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5. Para imprimir estes resultados ou transmiti-los para um computador externo: 

a. Selecione Print (Imprimir). 

b. Selecione Print (Imprimir) e/ou Transmit (Transmitir). 
 

c. Selecione Results (Resultados), iQC, Error Report  
 

(Relatório de Erro), ou All (Tudo). 
 

A mensagem Sending Report... (Enviando Relatório...) 

será exibida na tela enquanto o relatório ou os resultados 

estiverem sendo impressos ou transmitidos. 

 
 
 

6.2.2 Buscando Resultados por Data 

1. Na tela de Busca, selecione Date (Data). 

2. Insira a data dos resultados. 

Use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s ) para 
ajustar o dia, mês e ano. 

 
 
 
 
 
 

3. Selecione Search (Buscar). 

O analisador mostrará uma lista de resultados na ordem 
cronológica inversa, começando pela data inserida. 

Use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s ) para 
pesquisar as opções da lista. 
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4. Selecione para mostrar os resultados. 

Use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s ) para 
pesquisar as opções da lista. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Para imprimir estes resultados ou transmiti-los para um computador externo: 

a. Selecione Print (Imprimir). 

b. Selecione Print (Imprimir) e/ou Transmit (Transmitir). 
 

c. Selecione Results (Resultados), iQC, Error Report  
 

(Relatório de Erro), ou All (Tudo). 
 

A mensagem Sending Report... (Enviando Relatório...) 

aparecerá no analisador enquanto o relatório ou os 

resultados estiverem sendo impressos ou transmitidos. 

 
 

6.2.3 Visualizando Resultados de Pacientes ou de Controle por Data 

1. Na tela de Busca, selecione Patients (Pacientes) ou Control (Controle). 

O analisador mostrará uma lista de 
resultados de Pacientes e Erros (figura à 
direita) ou resultados de Controle e Erros 
(extrema direita) em ordem cronológica 
inversa, começando pela data inserida. 

 
Use as teclas de seta para cima ( r ) e 
para baixo ( s ) para pesquisar as opções 
da lista. 
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2. Selecione para exibir os resultados. 

Use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s ) para 
pesquisar os resultados. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Para imprimir estes resultados ou transmiti-los para um computador externo: 

a. Selecione Print (Imprimir). 

b.  Selecione Print (Imprimir) e/ou Transmit (Transmitir). 
 

c. Selecione Results (Resultados), iQC, Error Report  
 

(Relatório de Erro), ou All (Tudo). 
 

A mensagem Sending Report... (Enviando Relatório...) 

aparecerá no analisador enquanto o relatório ou os resultados 

estiverem sendo impressos ou transmitidos. 

 
 
 
 

6.3 Consultando Resultados 
Use a função Reacesso para consultar todos os resultados armazenados. 

1. Na tela Inicial, selecione o ícone Reacesso: 
 
 
 

2. Selecione Browse (Navegar). 
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O analisador então mostrará uma lista de todos os resultados 
(Paciente, Controle e Erro) em ordem cronológica inversa, 
começando pela data inserida. 

Use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s ) para 
pesquisar as opções da lista e encontrar os resultados desejados. 

 
 
 
 
 

3. Selecione para exibir os resultados. 

Use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s ) para 
pesquisar os resultados. 

 
 
 
 
 
 

4. Para imprimir estes resultados ou transmiti-los para um computador externo: 

a. Selecione Print (Imprimir). 

b.  Selecione Print (Imprimir) e/ou Transmit (Transmitir). 

c. Selecione o relatório: Results (Resultados), iQC, Error Report  
 (Relatório de Erro), ou All (Tudo). 
 

A mensagem Sending Report... (Enviando Relatório...) 

será exibida na tela enquanto o relatório ou os resultados  

estiverem sendo impressos ou transmitidos. 
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6.4 Transmitindo Resultados 
Use este procedimento para transmitir todos os resultados armazenados para um computador. 

 
Observação: O analisador deve estar conectado a um computador para transmitir os resultados 

- veja “Conexão com um Computador Externo” na página 11-1. 
 

1. Na tela Inicial, selecione o ícone Reacesso. 
 
 
 
 

2. Selecione Transmit All (Transmitir Tudo). 

A mensagem “Transmitting All...” (“Transmitindo Tudo…”) 
aparecerá no analisador enquanto os registros estiverem sendo 
enviados. 
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 Seção 7  Calibração e Controle de 
Qualidade 
7.1 Calibração 
O Analisador VetScan VS2 tem função de autocalibração. Um 
código de barras no rotor reagente contém as informações 
necessárias para calibrar o rotor para a análise. Além disso, 
cada esfera de reagente usada no rotor é calibrada de acordo com 
um método de referência e/ou material de referência. 
Este e os outros procedimentos descritos nas seções anteriores 
deste manual ajudam a garantir resultados precisos. 

 
7.2 Recursos de Controle de 

Qualidade 
O analisador possui recursos de controle de qualidade, como 
sistemas de sensores ópticos e feedback eletrônico para garantir 
que resultados precisos sejam apresentados.  O analisador testa 
seus componentes internos e os rotores reagentes sempre que a 
energia é ligada ou um rotor é inserido. Além disso, o analisador 
continua realizando testes durante a análise. Mensagens exibidas 
na tela ou impressas nos resultados advertem sobre anomalias e 
possíveis erros do analisador, ou explicam por que os resultados 
não são apresentados. 

1. Controle de Qualidade Inteligente (iQC) 

O analisador realiza um teste de iQC sempre que o 
equipamento é ligado. O iQC confirma se todos os 
componentes ópticos, flash e placas de circuito estão 
funcionando adequadamente e verifica as funções de 
memória. O analisador realiza uma análise somente 
após a confirmação pelo iQC de que todos os 
componentes estão funcionando bem. Uma mensagem 
de anomalia de hardware é exibida em caso de mau 
funcionamento de qualquer componente. 
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O software do analisador contém métodos estatísticos para assegurar resultados precisos. A 
lâmpada pisca até 13 pontos de tempo para avaliar bioquímicos e normalmente três pontos 
de tempo para bioquímicos de desfecho. Para garantir que o analisador esteja funcionando 
adequadamente, a distribuição dos flashes em cada ponto de tempo é analisada, e o desvio 
padrão é comparado a um limite pré-determinado. 

2. Controle de Qualidade Durante a Análise 

Durante a análise, o analisador verifica seus componentes internos e o rotor reagente para 
garantir a precisão dos resultados. 

a. Analisador 

Antes de iniciar a análise, o fotômetro do analisador faz leituras com a trajetória da luz 

obstruída e desobstruída para determinar a devida faixa de intensidade de luz, e então 

verifica se a faixa está dentro das especificações. Ele também checa continuamente a 

performance do motor, do flash e dos componentes ópticos durante a análise. 

b. Rotor Reagente 
 

Durante a análise, o analisador testa o rotor reagente para confirmar o seguinte: 
 

! fatores de calibração 

! data de vencimento 

! se todas as esferas de reagentes estão presentes 

! o tempo do movimento dos líquidos dentro do rotor 

! mistura de diluente e amostra 

! se há amostra suficiente no rotor 

! se as esferas de reagentes se dissolvem quando misturadas à amostra diluída 
 

Cada rotor contém reagente para detectar exposição a condições extremas, como 

temperatura e umidade. A mensagem QC OK é impressa nos resultados quando os 

resultados desses reagentes estão dentro das faixas esperadas. Caso contrário, nenhum 

resultado é impresso e a mensagem “run canceled” (“análise cancelada”) aparecerá na 

tela. 

O analisador monitora o desempenho das reações. Para verificar bioquímicos, o 

analisador confirma se as reações são lineares com o tempo, se a inclinação está dentro 

da faixa, e se o substrato foi esgotado. Em bioquímicos de desfecho, o analisador 

verifica o nivelamento (completude) dos desfechos. 
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c. Amostra 
 

As amostras são verificadas em relação a interferências físicas. O analisador estima os 
índices da amostra, hemólise, lipemia e icterícia usando leituras de absorvência da 
amostra em 340 nm, 405 nm, e 467 nm. Esta informação é então comparada a limites 
pré-estabelecidos de hemólise, lipemia e icterícia para cada método. Quando todos os 
três índices estão abaixo destes limites para o método, os resultados daquele método são 
impressos. Quando qualquer índice ultrapassa o limite, o resultado é suprimido e a 
condição de erro é apresentada como HEM, LIP, ou ICT. 

 

7.3 Rodando Controles 
Um controle é uma amostra biológica ou solução com uma matriz adequadamente elaborada que é 
analisado para fins de controle de qualidade. A composição da matriz deve ser tal que a solução 
corresponda o máximo possível à da amostra biológica no que diz respeito a características 
importantes para o analisador. Os materiais de controle precisam ser estáveis e estar disponíveis em 
volumes suficientes em várias porções e por um período prolongado de tempo. Muitos produtos de 
controle estão disponíveis comercialmente. Controles dosados também vêm com valores esperados 
de analitos para orientação. 

O VS2 inclui um extensivo programa iQC que elimina a necessidade de controles líquidos externos 
de rotina. Se um controle externo for necessário ocasionalmente, o analisador oferece um banco de 
memória para armazenamento desses dados. O controle deve ter uma composição que corresponda 
praticamente perfeitamente à composição da amostra biológica em termos das características 
importantes para a análise. Os materiais de controle precisam ser estáveis e estar disponíveis em 
volumes suficientes em várias porções e por um período prolongado de tempo. Muitos produtos de 
controle estão disponíveis comercialmente. Controles dosados também vêm com valores esperados 
de analitos para orientação. 

 
A função de menu Rodar Controles armazena automaticamente os resultados de controles em uma 
memória separada da memória de resultados de pacientes. A função Reacessar pode ser usada para 
buscar resultados de controles específicos sem ter de pesquisar entre todos os resultados de pacientes 
armazenados na memória. 

 
Observação: Antes que um controle possa ser rodado, um nível de controle precisa ser 

habilitado nas faixas de referência – veja a página 5-6. 
 

Controles podem ser rodados sempre que o analisador exibir a tela Inicial. 
 

Observação: Sempre use equipamento de proteção pessoal (luvas, óculos de segurança, jaleco) ao 
rodar qualquer controle que contenha componentes de origem humana. As luvas não 
devem conter talco para evitar que entre pó nos componentes ópticos do analisador. 

 
Para maiores detalhes sobre como rodar uma análise, veja “Realização dos Testes” na 
página 4-4. 
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1. Na tela Inicial, selecione Analyze (Analisar) para abrir a gaveta do rotor. 

2. Insira a amostra de controle no rotor reagente (veja “Realização dos Testes” na página 4-4), 
e coloque o rotor na gaveta. 

3. Selecione Close (Fechar) para fechar a gaveta e iniciar a análise. 

4.   Insira o ID do Operador usando a tela digital e então selecione  
Done (Pronto). 

 
O ID do Operador é um número de até 14 dígitos designado 
pela clínica. 

 
A tecla de seta direita ( w ) funciona como hífen (–), e a tecla       
de seta esquerda ( v ) funciona como retrocesso. 

 
 
 

5. Selecione o tipo de controle a ser usado. 
 

Use as teclas de seta para cima ( r ) e para baixo ( s ) conforme 
necessário para pesquisar as opções da lista. 

 
 
 
 
 
 

6. Insira um número de ID par a amostra (até 14 caracteres), e então  
selecione Done (Pronto). 

 
A tecla de seta direita ( w ) funciona como hífen (–), e a tecla de seta 
esquerda ( v ) funciona como retrocesso. 
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7.    Insira um ID alternativo (até 14 caracteres), e então selecione  

Done (Pronto). 

 
 
 
 

8. O analisador verifica o tipo de rotor, e então começa a processar a 
amostra sem nenhuma interferência manual adicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. O analisador indica o término do processamento da amostra, e 
então automaticamente imprime os resultados da análise. 

Se os resultados não forem impressos automaticamente, eles podem 
ser reacessados da memória e impressos - veja “Buscando 
Resultados” na página 6-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Selecione Open (Abrir) para abrir a gaveta do rotor, e retire o rotor reagente da gaveta. 

ATENÇÃO: Descarte o rotor de acordo com os procedimentos de manuseio de produtos de risco 
biológico do laboratório. 

 
11. Ao finalizar, selecione Close (Fechar) para fechar a gaveta. 
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 Seção 8  Resolução de Problemas 
8.1 Usando as Mensagens do Analisador 
Se ocorrerem problemas, o analisador poderá exibir avisos na 
tela, códigos iQC, e outras mensagens para ajudar a 
diagnosticar o problema. 

Use as informações desta seção e as de “Usando Códigos iQC 
Para Resolução de Problemas ” na página A-1 para auxílio na 
resolução desses erros. 

 

8.2 Entrando em Contato com a 
Assistência Técnica Abaxis  

Se as recomendações de resolução de problemas contidas nesta 
seção não corrigirem o problema do analisador ou dos rotores 
reagentes, anote a mensagem de erro e/ou imprima um 
relatório de erro e entre em contato com a Assistência Técnica 
no número 0800 011 1919, de segunda à sexta-feira, exceto 
feriados, das 08:00 às 18:00 h. 

 

8.3 Mensagens do Instrumento e de 
Resultados 

O Analisador VS2 realiza uma série de verificações de 
qualidade internas para garantir resultados precisos. Quando o 
analisador detecta um problema, ou ele suprime determinados 
resultados bioquímicos (~~~, HEM, LIP, ou ICT impressos no 
lugar dos valores) ou cancela a análise (o rotor é cancelado e 
nenhum resultado do paciente é impresso). Se qualquer uma 
dessas situações ocorrerem, faça o seguinte: 

8.3.1 Supressão de Bioquímicos 

Nesta situação, os resultados do paciente são impressos, 
porém alguns não apresentarão valores numéricos. Os 
resultados impressos incluirão “bandeiras” de resolução de 
problemas — HEM, LIP, ICT, ou os símbolos ~~~ — no 
lugar dos valores. 
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Interferência bioquímica 
Interferência de Hemólise 
Interferência de Lipemia 
Interferência de Icterícia 

~~~ 

LIP 
ICT 

Entre em contato com a Assistência Técnica pelo telefone 0800 011 1919, de segunda à sexta-feira, 
exceto feriados, das 08:00 às 18:00 h, para discutir os resultados dos pacientes impressos no relatório de 
erro. Você pode imprimir o relatório de erro usando a função Reacessar a partir da tela Inicial. Veja 
“Reacessando Resultados” na página 6-1. 

 
Aviso: Observe que “~~~” é impresso nos resultados de um determinado bioquímico quando o iCQ do 

instrumento detecta uma possível condição anômala na leitura ou cálculo do bioquímico. Se isto 
ocorrer, entre em contato com a Assistência Técnica para interpretar o relatório de erro e para 
outras orientações sobre análises de amostras. 

8.3.2 Cancelamento do Rotor 

Nesta situação: 

1. A mensagem Run Canceled (Análise Cancelada) aparece na tela e nenhum resultado do paciente é 
impresso. 

2. Também aparece na tela um código iQC e uma breve descrição do problema. 

Anote o código iQC, e imprima um relatório de código iQC usando a função Reacessar, que pode ser 
acessada pela tela Inicial, Para detalhes sobre impressão desses resultados, veja “Reacessando Resultados” 
na página 6-1. 

8.3.3 Símbolos na Impressão dos Resultados 

Estes símbolos impressos ao lado do resultado (veja “Realização dos Testes” na página 4-4): 

! * O resultado está fora da faixa de referência. 

! < O resultado está abaixo da faixa dinâmica. 

! > O resultado está acima da faixa dinâmica. 

Para obter mais informações sobre resultados que apresentam os símbolos < ou > impressos antes do valor, imprima um 
relatório de erro (veja “Reacessando Resultados” na página 6-1). Este relatório inclui resultados do paciente, mas 
os valores são uma aproximação da concentração do analito. 

Além disso, estes símbolos (“bandeiras”) são impressos quando um resultado não está disponível: 
 
 

 
 
 
 
Para obter mais informações sobre resultados com (H) HEM, (L) LIP ou (I) ICT, imprima um relatório de erro (veja 
“Reacessando Resultados” na página 6-1). O relatório de erro mostra um valor com HEM, LIP ou ICT ao lado. 

Toda a linha numérica mostrada no relatório de erro, incluindo a linha HEM, LIP, e ICT, deve ser interpretada pelo 
Representante de Assistência Técnica para determinar se os resultados podem ser usados. 
Entre em contato com a Assistência Técnica pelo número 0800 011 1919, de segunda à sexta-feira, exceto 
feriados, das 08:00 às 18:00 h. 
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8.4 Cancelamentos de Rotor e Procedimentos 
Se o rotor for cancelado, anote as seguintes informações ou imprima m relatório de erro, e entre em 
contato com a Assistência Técnica pelo telefone 0800 011 1919, de segunda à sexta-feira, exceto 
feriados, das 08:00 às 18:00 h: 

! Número de lote 

! Nome do produto 

! Código de erro de 4 dígitos 

! Tipo de amostra e espécie 
 

8.5 Reinicializando o Analisador 
O analisador pode precisar ser reinicializado caso sua memória esteja corrompida. A reinicialização 
retorna todos os parâmetros a seus valores originais padrão de fábrica, e apaga faias de referência 
customizadas da memória. Siga os seguintes passos para reinicializar o analisador. 

1. Na tela Inicial, selecione o ícone Configurações. 
 
 
 

2. Selecione o ícone Mais Configurações. 
 
 
 

3. Selecione o ícone Configurações de Fábrica. 
 
 
 

4. Arquive as faias de referência do analisador – incluindo as faixas de referência 
customizadas – para que as mesmas possam ser restauradas depois que o analisador for 
reinicializado. Para instruções, veja “Imprimindo e Arquivando Faixas de Referência” na 
página 5-10. 
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Observação: O próximo passo é irreversível. Todas as configurações – inclusive as faixas de 
referência customizadas – retornarão aos seus valores de fábrica, e a memória será 
apagada. Resultados previamente armazenados, contudo, não serão afetados. 

 
5. Selecione Continue (Continuar) para restaurar todas as configurações 

de fábrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Consulte as seções relacionadas abaixo para redefinir data e horário, quaisquer faixas de 
referência customizadas e unidades de medida: 

! “Customizando Faixas de Referência” na página 5-2 

! “Alterando Data e Horário” na página 5-14 

! “Seleção de Unidades” na página 5-16 
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 Seção 9  Princípios do Procedimento 
e da Operação 
9.1 Princípios do Procedimento 
O operador introduz uma amostra de sangue total heparinizado 
(ou plasma heparinizado, soro, ou controle) no rotor reagente. 
O rotor reagente contém um diluente e esferas reagentes 
específicas ao teste. O operador então coloca o rotor no 
Analisador Bioquímico VetScan VS2 e insere os devidos números 
de identificação. O Analisador VS2 realiza automaticamente o 
restante do protocolo do teste. 

O rotor reagente gira e o sangue total é separado em plasma e 
células do sangue. Durante este tempo, o rotor é aquecido a 37 
ºC (98,6 ºF). Quantidades precisamente medidas de plasma e 
diluente entram na câmara misturadora e são combinadas. 
Forças centrífugas e capilares distribuem o plasma diluído em 
alvéolos localizados na periferia do rotor. Esferas de reagentes 
nos alvéolos são dissolvidas pelo plasma diluído. Esta solução 
é totalmente misturada, e as reações químicas resultantes são 
monitoradas fotometricamente pelo analisador. Sinais ópticos 
gerados pelas reações químicas são usados para calcular as 
concentrações dos analitos. Dados de calibração específicos 
aos bioquímicos constantes de cada rotor são fornecidos ao 
analisador através do código de barras impresso no anel de 
código de barra. 

Depois de concluída a análise, os resultados são impressos 
automaticamente, incluindo as concentrações dos analitos e 
faixas de referência para cada teste no painel, bem como 
índices da amostra. Os resultados também são armazenados na 
memória do analisador e podem ser transmitidos para 
computadores externos. O rotor reagente utilizado é removido 
e descartado. O VS2 está pronto para analisar outra amostra. 
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9.2 Princípios da Operação 
Ocorrem reações químicas entre as esferas de reagentes, o diluente contido no rotor reagente e a 
amostra adicionada. Estas reações produzem cromóforos que são medidos fotometricamente pelo 
VS2. O microprocessador então calcula as concentrações dos analitos. 

Os componentes ópticos de medição incluem uma lâmpada de xenônio estroboscópica, um sistema 
de seleção de comprimento de onda, e um detector de múltiplos comprimentos de onda. A luz da 
lâmpada é direcionada por um espelho para passar por cada alvéolo. 
Uma parte da luz é absorvida pelos conteúdos dos alvéolos, e o restante atravessa duas aberturas 
sendo então colimado por uma lente. A luz colimada é dividida em separadores de feixes, passando 
por filtros de interferência nos comprimentos de onda de 340, 405, 467, 500, 515, 550, 600, 630, e 
850 nm, e medida em cada comprimento de onda por fotodiodos. 

As reações químicas usadas nos testes produzem cromóforos que absorvem a luz em determinados 
comprimentos de onda. O fotômetro mede a luz transmitida através de cada alvéolo contendo 
cromóforos (alvéolo de reação). Est luz transmitida, quando corrigida em relação à variabilidade 
flash a flash e deslocamento eletrônico, está indiretamente relacionada à concentração do analito na 
amostra. As medições de transmissão são então convertidas em absorbância de acordo com a relação 
absorbância = -log (transmissão). 

Erros de sistema e fatores que podem interferir no resultado dos cálculos da amostra são eliminados 
pela medição da intensidade da luz em quatro pontos do rotor reagente: no alvéolo específico ao 
método contendo reagente do teste, amostra e diluente; o alvéolo em branco da amostra contendo 
reagente de amostra em branco, amostra e diluente (usado em reações de desfecho – vide a seguir); o 
alvéolo aberto, que permite que a passagem de toda a luz; e o alvéolo preto, que bloqueia a passagem 
da luz. 

A luz que passa por um alvéolo de reação é medida no comprimento de onda absorvido pelo cromóforo (Iλ1RC), e 
também em um comprimento de onda não absorvido pelo cromóforo (Iλ2RC). A relação entre estas duas medidas 
corrige a qualidade óptica do alvéolo e a variabilidade flash a flash na fonte da luz. A intensidade da luz transmitida 
através do alvéolo aberto (Iλ1OC, Iλ2OC) é medida nos mesmos comprimentos de onda que a luz transmitida através 
do alvéolo de reação. Uma correção de deslocamento eletrônico é feita nos mesmos dois comprimentos de onda 
medindo-se o sinal residual quando o alvéolo preto está no caminho óptico (Iλ10, Iλ20). 
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A equação para cálculo da absorbância é a seguinte: 
 
 
 

A = -log 
 

onde: 
          ∆A/∆τ   = Absorbância no comprimento de onda 1, enviada para o comprimento de onda 2 

 
Iλ1RC = Intensidade da luz transmitida através do alvéolo de reação no comprimento de onda 1 

Iλ2RC = Intensidade da luz transmitida através do alvéolo de reação no comprimento de onda 2  

Iλ10 =  Intensidade da luz transmitida através do alvéolo preto no comprimento de onda 1  

Iλ20 = Intensidade da luz transmitida através do alvéolo preto no comprimento de onda 2  

Iλ1OC = Intensidade da luz transmitida através do alvéolo aberto no comprimento de onda 1  

Iλ2OC = Intensidade da luz transmitida através do alvéolo aberto no comprimento de onda 2 

Esta é a equação básica para medição das concentrações dos analitos nos métodos de taxa e reações de 
desfecho usados em materiais bioquímicos. 

9.2.1 Métodos de Taxa 

A taxa da reação é calculada pela diferente entre as absorbâncias medidas em determinados intervalos 
definidos na porção linear da curva de reação. As absorbâncias são medidas do longo de todo o 
período da análise para confirmar a linearidade da curva de reação. As taxas de absorbância são 
convertidas em concentrações de analitos usando os fatores de calibração específicos ao rotor no anel 
de código de barras. 

A equação para os métodos de taxa é: 
 

F} B} 
 

Onde: 

 
 

Período de Tempo 
 
 

∆A/∆ τ = Taxa de alteração de absorbância 

F        =   Medições feitas no tempo F na porção linear da curva de reação   

B        =   Medições feitas no tempo B na porção linear da curva de reação   

t = Tempo em minutos 

IλXX = Outras intensidades, iguais às descritas acima 
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(Iλ1RC - Iλ1 ) / (Iλ2RC - Iλ2 )   

(Iλ1OC - Iλ1 ) / (Iλ2OC - Iλ2 )  0 

λ λ λ λ    

λ λ λ λ   0 



9.2.2 Reações de Desfecho 

Reagentes, amostras e cromóforos – todos absorvem a luz em reações de desfecho. A absorção da luz 
pelas amostras deve ser subtraída para que a concentração do analito possa ser isolada. A absorbância 
da amostra é medida em um alvéolo branco de amostra. Alguns bioquímicos usam um branco de 
amostra genérico e outros (como a bilirrubina total) usam um branco de amostra dedicado. A 
intensidade da luz que atravessa o alvéolo branco da amostra (Iλ1SC, Iλ2SC) é medida nos mesmos 
comprimentos de onda que a luz que passa através do alvéolo de reação. 

A equação para reações de desfecho é a seguinte: 
 
 
 

A = -log 
 

onde: 

Iλ1SC = Intensidade da luz transmitida através do alvéolo branco de amostra no comprimento de 

onda 1  

Iλ2SC = Intensidade da luz transmitida através do alvéolo branco de amostra no comprimento de 

onda 2  

IλXX = Outras intensidades são iguais às descritas acima 

A absorbância líquida é convertida em concentração do analito utilizando dados codificados no 
código de barras impresso no anel de código de barras. 
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(Iλ1RC - Iλ1 ) / (Iλ2RC - Iλ2 )   

(Iλ1OC - Iλ1 ) / (Iλ2OC - Iλ2 )  0 



 Seção 10  Manutenção e Reparos 
O Analisador VetScan VS2 requer mínima manutenção. Limpe 
a parte externa do analisador semanalmente com detergente 
neutro e um pano úmido macio. O filtro de ar precisa ser limpo 
uma vez por mês. Manutenção regular do analisador garante a 
confiabilidade de sua operação. 

 
ATENÇÃO: A Zoetis recomenda somente os métodos de 

limpeza descritos nesta seção. Se, por qualquer 
motivo, houver necessidade de uso de outro 
método, entre previamente em contato com a 
Assistência Técnica pelo número 0800 011 1919, 
de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 08:00 
às 18:00 h para confirmar se o método proposto 
não danificará o analisador. A Zoetis não se 
responsabiliza por danos causados por métodos 
de limpeza não recomendados. 

 
10.1 Limpeza do Analisador 
Limpe a superfície externa o analisador e o display pelo menos 
uma vez por semana, conforme descrito abaixo. 

10.1.1 Limpeza do Estojo 

Limpe o analisador com um pano macio umedecido com 
detergente neutro não abrasivo ou solução de limpeza, como 
Simple Green®, solução alvejante a 10%, ou solução de álcool 
isopropílico a 30%. Lenços pré-umedecidos (com álcool 
isopropílico) podem ser usados como alternativa. Os lenços 
umedecidos podem ser adquiridos em lojas de informática. 

Não borrife ou despeje qualquer detergente, solução ou outros 
líquidos diretamente sobre o analisador. Umedeça um pano 
macio ou papel toalha descartável com o detergente, e então 
aplique sobre o analisador. 

 
Observação: Durante a limpeza verifique se há rachaduras 

ou danos na superfície do analisador. 
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10.1.2 Limpeza do Display 

Limpe a tela do analisador periodicamente usando um pano macio que não solte pelos umedecido 
com líquido limpa-vidros. 

 
ATENÇÃO: Não use nenhum limpador que contenha álcool. Não borrife o limpador 

diretamente sobre a tela – ao invés disso, umedeça um pano com a solução. 

 
10.2 Limpeza de Derramamentos 
Obedeça às precauções universais1 ao limpar derramamentos no analisador. Use uma solução alvejante a 
10% (1 parte de alvejante para 9 partes de água) para limpar derramamentos, seguindo as diretrizes de 
limpeza padrão em “Limpeza do Analisador ” na página 10-1. 

 
10.3 Limpeza do Filtro de Ar 
Limpe o filtro de ar na parte traseira do analisador pelo menos uma vez ao mês, ou conforme 
necessário para garantir a correta ventilação e controle da temperatura do instrumento. Verifique o 
filtro frequentemente caso o analisador esteja em um ambiente com poeira excessiva ou pelos de 
animais. 

 
Observação: Para filtros sobressalentes, entre em contato com Assistência Técnica no número 

0800 011 1919, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 08:00 às 18:00 h. 
 

1. Desligue o analisador apertando e segurando o 
botão Liga/Desliga. 

2. Remova o cabo de energia e a tampa do filtro da 
parte trasira do analisador. 

3. Remova o filtro. 

4. Lave o filtro com água morna para remover poeira, 
pelos de animais e outros resíduos. 

5. Seque o filtro e coloque-o de volta no analisador. 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO: Certifique-se de que o filtro esteja completamente seco antes de recolocá-lo no lugar. 
 

1. National Committee for Clinical Laboratory Standards (atual Clinical and Laboratory Standards Institute). 1992. 
Physi- cian’s office lab oratory guidelines, 2nd ed; tentative guideline. NCCLS document POL1-T2 (ISBN 1-56238-
159-8). Villanova, PA: NCCLS; pp. A27–A28. 
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6. Encaixe a tampa do filtro de volta em seu lugar sobre o filtro. 

7. Conecte o cabo de energia na parte traseira do analisador. 

8. Aperte o botão Liga/Desliga. O analisador realizará um autoteste diagnóstico, podendo 
demorar alguns minutos para que a câmara do rotor atinja a temperatura de operação. 

 
Observação:  Consulte “Resolução de Problemas” na página 8-1 caso o analisador não passe com 

sucesso no autoteste após a limpeza do filtro. Veja “Realização dos Testes” na página 
4-4 para instruções de como rodar amostras. 

 
10.4 Atualizando o Software do Analisador 
A Zoetis oferece atualizações de software em CD-ROM para proprietários cadastrados do Analisador 
VetScan VS2. O software de reposição é enviado por correio imediatamente após o lançamento de uma 
nova versão. Veja “Visualização da Identificação do Analisador ” na página 5-13 para verificar a versão 
do software instalada no analisador. Entre em contato com a Assistência Técnica imediatamente 
através do número 0800 011 1919, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 08:00 às 18:00 h caso 
a versão do software não seja a mais recente. 

 
Observação: Certifique-se de atualizar o software sempre que receber um CD de atualização da 
Zoetis. 

 
ATENÇÃO: A atualização do software pode retornar o VS2 a suas configurações padrão e 

apagar qualquer registro arquivado e faixas de referência customizadas. Antes de 
iniciar a atualização, certifique-se de arquivar seus dados. Para instruções, veja a 
Seção 5.3, “Imprimindo e Arquivando Faixas de Referência” na página 5-10. 

 
Você também poderá cancelar o procedimento após tê-lo iniciado. 

 
Entre em contato com a Assistência Técnica no número 0800 011 1919, de segunda à 
sexta-feira, exceto feriados, das 08:00 às 18:00 h, para informações sobre atualizações 
de software e como elas podem afetar seu VS2. 

 
1. Na tela Inicial, selecione o ícone Configurações. 

 
 
 

2. Selecione o ícone Mais Configurações. 
 
 
 

3. Selecione o ícone Atualização do Software. 
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4. Coloque o CD na gaveta, pressione-a para fechar e então selecione 
Continue (Continuar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. A atualização será iniciada. 

 
Quando a atualização estiver concluída, o analisador 
automaticamente desliga e reinicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO: Não remova o CD até após o desligamento e reinicialização do analisador para 
concluir a atualização do software, caso contrário, o analisador poderá ser 
danificado. 

 
10.5 Enviando o Analisador para Reparos 
Antes de enviar o analisador para reparos, é necessário obter uma autorização de serviço. Ligue para 
a Assistência Técnica no número 0800 011 1919, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 08:00 
às 18:00 h . 
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 Seção 11  Conexão com 
Computador Externo 
O Analisador VetScan VS2 é equipado para transmitir 
resultados de pacientes e controles em formato ASCII (sigla 
em inglês de Código Padrão Norte-Americano para 
intercâmbio de Informações) de 8 bits para um computador 
externo através de uma entrada USB. Para receber os 
resultados do VS2, o computador precisa ter um software de 
emulação de terminal, como o HyperTerminal, incluído no 
Windows 95 e versões posteriores. O computador também 
requer um driver de software para se comunicar com o VS2. 

Os resultados podem ser capturados em arquivo de texto para 
visualização através da maioria dos processadores de texto, 
planilhas e aplicativos de bancos de dados. Esta seção descreve 
as especificações de transmissão, conexões de hardware e uso 
do HyperTerminal para a captura dos resultados em arquivo de 
texto. 

 
Observação: Softwares de gerenciamento veterinário 

também podem servir de interface com o VS2 para 
coleta dos resultados. Devido às variações entre 
as instalações, entre em contato com seu 
fornecedor de software para mais informações. 
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11.1 Especificações de Transmissão 
 
 

Cabo: Cabo USB  

Taxa de transferência: 9600 

Tipo de dado: ASCII 

Paridade: Nenhuma 

Comprimento de palavra: 8 bits 

Bit de paragem: 1 

Sentinela de início de transmissão e 
de nova página: 

Avanço de Página (decimal 12 ou hexadecimal 0C) 

Sentinela de fim de linha: Código de fim de linha (decimal 13 ou hexadecimal 0D) e Avanço de 
Linha (decimal 10 ou hexadecimal 0A) 

Sentinela de fim de transmissão: Final do arquivo (decimal 26 ou hexadecimal 1A) 

Nº máximo de caracteres/ linha: 32 (incluindo Código de Fim de Linha e Avanço de Linha) 

 
Observação: Os conteúdos exatos dos resultados impressos são transmitidos. Em alguns 

casos, uma barra invertida ( \ ) deve ser interpretada como uma barra normal ( / ). Por 
exemplo, “mmo\L” é equivalente a “mmol/ L” e “mmo\L” é “mmol/L” nos resultados 
transmitidos. 

 
11.2 Habilitando o Protocolo de Comunicação do VetScan VS2  
O VetScan VS2 pode se comunicar com computadores que rodam nos sistemas operacionais 
Microsoft Windows, Macintosh OS X, ou Linux (núcleo 2.4 ou acima). 

Para permitir esta comunicação, configure o protocolo de comunicação do VS2 d seguinte forma: 

1. Siga os passos 1 a 3 da seção “Configurando o Protocolo de Comunicação” na página 5-27. 

2. Na tela de Configuração do Protocolo, selecione ASCII Text (Texto ASCII). 
 
 
 

Observação: Se você utiliza software de gerenciamento veterinário, por 
favor, entre em contato com seu fornecedor de software para 
confirmar se seu software é compatível com o VetScan VS2. 
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11.3 Instalando o Driver do Windows  
Observação: Para Windows Vista, veja “Instalando o Driver do Windows Vista” na página 11-7. 

 
Use este procedimento para instalar o driver que permite que o analisador se comunique com um PC 
rodando no sistema operacional Windows. O analisador é instalado no PC como uma porta de 
comunicação virtual no Windows. 

Para a instalação, são necessários: 

! Analisador VetScan VS2  

! PC com Windows, e entrada USB livre 

! Cabo USB Tipo A/Tipo B  

! CD do Driver (arquivos de software: P/N 110-5001) 
 

Observação: A instalação do driver no Windows requer uma conta de usuário com privilégios de 
administrador. 

 
As telas ilustradas nestas instruções são de uma instalação típica do Windows XP 
Professional. Algumas dessas telas podem ser diferentes em seu sistema e em outras 
versões do Windows. 

 
Instale o driver conforme as instruções abaixo. 

1. Insira o CD do Driver no drive de CD do PC. 

2. O navegador de Internet padrão do computador abrirá, mostrando os links do guia de 
instalação do driver do VS2. Feche o navegador. 

3. Acesse Start > My Computer 
(Início > Meu Computador) para 
exibir os drives do computador. 

4. Clique com o botão direito sobre 
o ícone de drive de CD e 
selecione Explore (Explorar) a 
partir do menu pop-up. 
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5. Abra a pasta Win2K_XP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Clique duas vezes no arquivo 
Abaxis Driver Setup.exe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. A instalação será iniciada. Quando o 
instalador terminar, clique em OK. 

 
 
 
 
 

8. Use o cabo USB para conectar o VS2 a qualquer entrada USB disponível no computador. 

9. Clique em Start > Control Panel > System (Iniciar > Painel de Controle > Sistema), e então 
clique na aba Hardware. 

10. Clique em Device Manager (Gerenciador de Dispositivos), e então clique no “+” 
antes de Ports (COM & LPT) (Entradas (COM & LPT)). Procure por Abaxis Blood 
Chemistry Analyzer. 

 
Observação: Se o analisador não aparecer na lista de dispositivos, não reinstale o driver. 

Desconecte o cabo USB do computador, e então reinsira-o. Verifique o gerenciador 
de dispositivos novamente. 

 
 
 
 
 
 

11-4 Conexão com Computador Externo 



11. Observe o número da porta designado ao analisador, e 
anote este número. Você usará este número de porta 
mais adiante neste procedimento. 

 
(No exemplo à direita, a porta é COM4.) 

 
 

12. Feche o Gerenciador de Dispositivos. 
 
 
 
 
 
 

13. Clique em Start > Run (Iniciar > Executar), e na caixa de diálogo digite 
hypertrm. 

 
Isto abre a janela do HyperTerminal. 

 
 
 

14. Na caixa de diálogo Descrição da Conexão, digite 
VS2, e então clique em OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Na caixa de diálogo Connect To (Conectar A), use o 
menu suspenso Connect using (Conectar usando) para 
selecionar a porta COM verificada anteriormente. 

16. Clique em OK. 
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17. Na caixa de diálogo COM Properties (Propriedades de 
COM), use o menu suspenso Bits per second (Bits por 
segundo) para selecionar 9600. 

 
 
 
 
 
 
 

18. Transmita os resultados do paciente do arquivo de pacientes do VS2. Para instruções, 
veja “Transmitindo Resultados” na página 6-9. 

19. Retransmita os resultados do VS2: 

a. Na tela Inicial, selecione o ícone Reacessar. 
 
 
 
 

b. Selecione Last Rotor (Último Rotor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Os resultados do último rotor serão exibidos. 

 
Selecione Print (Imprimir). 
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d. Selecione Xmit, e certifique-se de não selecionar Print (Imprimir) 

e. Selecione Results (Resultados). 

 
A mensagem Sending Report... (Enviando Relatório…) 
aparecerá na tela enquanto os resultados são transmitidos. 

 
 
 
 

20. Verifique a janela do HyperTerminal 
para confirmar se os resultados foram 
transmitidos. 

 
Se aparentemente os resultados não 
tiverem sido transmitidos, entre em 
contato com a Assistência Técnica no 
número 0800 011 1919, de segunda à 
sexta-feira, exceto feriados, das 08:00 
às 18:00 h.  

21. Feche o HyperTerminal. Clique em Yes (Sim) para encerrar a conexão, e então No (Não) 
para descartar as configurações de conexão. 

 
11.4 Instalando o Driver do Windows Vista  
Use este procedimento para instalar o driver que permite que o analisador se comunique com um PC 
rodando no sistema operacional Windows Vista. O analisador é instalado no PC como uma porta de 
comunicação virtual no Windows. 

Para a instalação, são necessários: 

! Analisador VetScan VS2  

! PC com Windows Vista e entrada USB livre 

! Cabo USB Tipo A/Tipo B  

! CD do Driver (arquivos de software: P/N 110-5001) 
 

Observação: A instalação do driver no Windows Vista requer uma conta de usuário com 
privilégios de administrador. 

 
As telas ilustradas nestas instruções são de uma instalação típica do Vista. Algumas 
dessas telas podem ser ligeiramente diferentes em seu sistema. 
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Instale o driver da seguinte maneira: 

1. Insira o CD do Driver no drive de CD do PC. 

2. O navegador de Internet padrão do computador abrirá, mostrando os links do guia de 
instalação do driver do VS2. Feche o navegador. 

3.  Acesse Start > My Computer 
(Início > Meu Computador) para 
exibir os drives do computador. 

4. Clique com o botão direito sobre 
o ícone de drive de CD e 
selecione Explore (Explorar) a 
partir do menu pop-up. 

 
 
 
 
 
 

5. Abra a pasta Win2K_XP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Clique duas vezes no arquivo 
Abaxis Driver Setup.exe. 
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7.  A instalação será iniciada. Quando o 
instalador terminar, clique em OK. 

 
 
 
 
 
 

8. Use o cabo USB para conectar o VS2 a qualquer entrada USB disponível no computador. 

9. Clique em Start > Control Panel > Hardware and Sound > Device Manager (Iniciar > 
Painel de Controle > Hardware e Sons > Gerenciador de Dispositivos). 

10. Clique no + antes de Ports (COM & LPT) (Portas (COM & LPT)). Procure por Abaxis 
Blood Chemistry Analyzer. 

 
Observação: Se o analisador não aparecer na lista de dispositivos, não reinstale o driver. 

Desconecte o cabo USB do computador, e então reinsira-o. Verifique o gerenciador 
de dispositivos novamente. 

 
11.  Observe o número da porta designado ao analisador, 

e anote este número. Você usará este número de porta 
mais adiante neste procedimento. 

 
(No exemplo à direita, a porta é COM4.) 

 
 

12. Feche o Gerenciador de Dispositivos. 
 
 
 
 
 
 
 

13. Transmita os resultados do paciente do arquivo de pacientes do VS2. Para instruções, 
veja “Transmitindo Resultados” na página 6-9. 

14. Retransmita os resultados do VS2. 

a. Na tela Inicial, selecione o ícone Reacessar. 
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b. Selecione Last Rotor (Último Rotor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Os resultados do último rotor serão exibidos. 

 
Selecione Print (Imprimir). 

 
 
 
 
 
 
 

d. Selecione Xmit, e certifique-se de não selecionar Print (Imprimir) 

e. Selecione Results (Resultados). 

 
A mensagem Sending Report... (Enviando Relatório…) 
aparecerá na tela enquanto os resultados são transmitidos. 
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11.5 Instalando o Driver do Mac OS X  
Use este procedimento para instalar o driver que permite que o analisador se comunique com um Mac. 
O analisador é instalado no Mac como uma porta de comunicação virtual no Mac OS X. 

Para a instalação, são necessários: 

! Analisador VetScan VS2  

! Computador Mac com sistema Mac OS X e entrada USB  

! Cabo USB Tipo A/Tipo B  

! CD do Driver (arquivos de software: P/N 110-5001) 
 

Observação: As telas ilustradas nestas instruções são de uma instalação típica do Mac OS X. 
Algumas dessas telas podem variar em outras versões do Mac OS X. 

 
Instale o driver da seguinte maneira: 

1. Ligue o Mac, e insira o CD de driver no drive de CD-ROM do Mac. 
Ainda não conecte o analisador ao Mac. 

2. Navegue até o drive de CD e execute o arquivo FTDIUSBSerialDriver_vX_X_X.dmg na 
pasta Mac\Intel para Macs com processador  Intel, ou execute o arquivo 
FTDIUSBSerialDriver_vX_X_X.dmg na pasta Mac\PPC para Macs com PowerPC. 

3. Clique em Continue (Continuar). 
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4. Clique em Restart (Reiniciar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Conecte o cabo USB a um conector Tipo A no Mac e ao conector USB mais acima (Tipo 
B) na parte traseira do analisador. 

6. Ligue o analisador. 

7. Use a seção Network (Rede) no aplicativo 
System Preferences (Preferências de 
Sistema) (Go > Applications > System 
Preferences > Network) (Ir > Aplicativos 
> Preferências de Sistema > Rede) para 
habilitar a porta de comunicação virtual. 
Clique em OK. 

 

8. Selecione Network Port Configurations  
(Configurações de Entrada de Rede) a partir da 
lista de exibição. 

9. Habilite a nova porta 
(usbserial-1B22 no exemplo à direita) 
marcando a caixa On (Ligar) e clicando 
em Apply Now (Aplicar Agora). 

10. Configure quaisquer aplicativos 
necessários para comunicação com o 
analisador através da porta de 
comunicação virtual. 
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11.6 Instalando o Driver do Linux  
Use este procedimento para instalar o driver que permite que o analisador se comunique com um PC 
com sistema Linux. O analisador é instalado no PC como uma porta de comunicação virtual. 

Para a instalação, são necessários: 

! Analisador VetScan VS2  

! PC com Linux (núcleo versão 2.4 ou acima) e entrada USB  

! Cabo USB Tipo A/ Tipo B 
 

Observação: O driver já está incluído no Sistema Operacional Linux (núcleo versão 2.4 e acima). 
 

Habilite o driver da seguinte maneira: 

1. Ligue o PC, e efetue login como usuário “raiz”. 

2. Conecte o cabo USB a um conector Tipo A no PC e ao conector USB mais acima (Tipo B) 
na parte traseira do analisador. 

3. Ligue o analisador. 

4. Abra uma janela de terminal no PC e digite o comando modprobe ftdi_sio para habilitar 
o driver. 

5. Configure quaisquer aplicativos no PC (p.ex., minicom) para comunicação com o 
analisador através da porta de comunicação virtual (p.ex., /dev/ttyS0). 
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11.7 Usando o HyperTerminal 
Esta seção descreve como configurar e usar o HyperTerminal do Windows para capturar e 
transmitir resultados de testes. 

 
Observação: As capturas de tela e configurações de menu mostrados aqui podem variar 

dependendo de sua versão do Windows. 

11.7.1 Configurando o HyperTerminal 

1. Na área de trabalho do Windows, clique em Start > Programs > Accessories > 
Communications > HyperTerminal (Iniciar > Programas > Acessórios > 
Comunicações > HyperTerminal)  para visualizar a pasta HyperTerminal. Clique em 
HyperTrm.exe para iniciar o assistente de configuração do HyperTerminal. 

 

 

Se o HyperTerminal não aparecer, instale-o através do caminho Start > Settings > Control 
Panel > Add/Remove Programs (Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Adicionar/ 
Remover Programas (aba Add/Remove Windows Components > Communications 
[Adicionar/Remover Componentes do Windows > Comunicações). Consulte a ajuda 
do Windows para detalhes. 

2. Digite um nome descritivo (como, por exemplo, 
Abaxis) para a conexão na caixa Name (Nome). 
Clique em OK. 
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3. Na caixa de diálogo Connect Using (Conectar Usando), 
selecione a porta à qual o analisador está conectado, e 
então clique em OK. (As outras configurações não são 
necessárias.) 

 
Observação: Se não souber qual é a porta, selecione qualquer 

uma por enquanto. Se necessário, você poderá usar o 
assistente novamente para tentar outras portas. 

 

4. Altere a configuração Bits per second (Bits por 
segundo) para 9600, e depois clique em OK. 
Deixe todos os outros parâmetros em seus 
valores padrão. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Se uma porta válida foi selecionada, 
uma nova sessão de HyperTerminal 
será iniciada. A tela de status no 
canto inferior esquerdo da janela 
deve exibir a mensagem 
“Conectado”, conforme a 
ilustração. 

 
 
 
 
 
 

Observação: Se aparecer uma mensagem de erro, feche o HyperTerminal (não salve as 
alterações) Inicie novamente o assistente de configuração do HyperTerminal e 
selecione uma porta diferente. 

 
6. Clique em File > Save As (Arquivo > Salvar Como) no menu para salvar a sessão do 

HyperTerminal. Observe onde o arquivo d sessão está sendo salvo para que o mesmo possa 
ser acessado futuramente (crie um atalho na área de trabalho, se necessário). Passe para a 
próxima seção para instruções sobre como capturar resultados. 
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11.7.2 Capturando e Transmitindo Resultados 

1. Prepare o HyperTerminal par capturar resultados carregando um arquivo de sessão salva 
ou criando um novo arquivo de sessão conforme descrito na Seção11.7. 

2. Clique em Transfer > Capture Text (Transferir > 
Capturar Texto) no menu. Selecione um caminho e 
um nome de arquivo e clique em Start (Iniciar). 

 
Quaisquer resultados transmitidos ao computador desde ponto em diante serão 
capturados no arquivo de texto designado. 

3. Transmita os resultados para o 
computador seguindo as instruções 
da Seção 5 e da Seção 6. Os 
resultados aparecerão na janela do 
HyperTerminal, conforme 
mostrado neste exemplo. Além 
disso, os resultados podem ser 
manualmente copiados e colados e 
outros aplicativos destacando os 
resultados e usando o menu Edit 
(Editar). 

 
Observação: Se os resultados não aparecerem na janela do HyperTerminal, uma porta incorreta 
deve ter sido selecionada na configuração (Seção 11.7). Repita a configuração e selecione uma porta 
diferente. 

 
4. Depois que os resultados forem transmitidos, selecione Transfer > Capture Text > Stop 

(Transferir > Capturar Texto > Parar) no menu. O arquivo de texto capturado pode ser 
usado na maioria dos processadores de texto, planilhas e aplicativos de banco de dados. 

5. Feche o HyperTerminal selecionando File > Exit (Arquivo > Sair) no menu. 
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 Seção 12  Informação para 
Pedidos 
12.1 Materiais Necessários 

Esta seção relaciona os materiais necessários para operar o 
VetScan VS2 de acordo com os procedimentos recomendados - 
veja “Procedimento e Resultado de Testes” na página 4-1. 

 
12.2 Informação para Pedidos 
Para pedir rotores reagente, pipetas, ponteiras, papel de impressora, ou 
outros suprimentos e acessórios do Vetscan, entre em contato com seu 
distribuidor autorizado ou com Assistência Técnica no número 
0800 011 1919, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 
08:00 às 18:00 h . 
Observação: Todos os números de catálogo estão sujeitos 

a alterações sem aviso prévio. Você poderá 
confirmar os números corretos ligando para 
Assistência Técnica no número 0800 011 1919, de 
segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 18 h.
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12.3 Rotores Reagentes do VetScan  
 
 

Pacote de Rotor Reagente Número de Catálogo 

Perfil Bem-Estar Canino 500-0044 

Perfil Diagnóstico Completo 500-0038 

Perfil Prep II 500-0026 

Cuidados Críticos Plus 500-0042 

Perfil T4/Colesterol 500-0037 

Perfil Renal Plus 500-0045 

Perfil Hepático Mamífero 500-0040 

Perfil Equino Plus 500-0043 

Perfil Aviário/ Reptiliano Plus 500-0041 

Perfil Grandes Animais 500-0023 

 
Observação: Veja “Performance dos Métodos” na página C-1 para informações sobre os 

testes e métodos individuais. 

 
12.4 Materiais Opcionais 

 
 

Materiais Operacionais Número de Catálogo 

Ponteira Descartável, caixa com 96 500-9007 

Minipipeta de 100 µL, Cinza 500-9006 

Estojo de Transporte do Instrumento com Rodas 100-9001 

Rolo de Papel da Impressora Interna 1100-4410 
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 Apêndice A  Códigos do iQC  
A.1  Utilizando os Códigos do iQC 

para Resolução de Problemas 

O analisador pode exibir avisos, Códigos iQC e mensagens para 
ajudar a diagnosticar e resolver possíveis problemas. 

 
iQC (Controle de Qualidade Inteligente) é uma série de 
avaliações automáticas que verificam as funções químicas, 
ópticas e eletrônicas do analisador durante cada análise. Isto 
garante que operadores em uma ampla variedade de ambientes 
reportem somente resultados precisos e confiáveis. O iQC 
automaticamente suprime um único elemento bioquímico – ou 
o painel inteiro – caso seja detectada qualquer performance 
incomum, e imediatamente alerta o operador sobre quaisquer 
problemas. 

 
Se o analisador exibir um código de iQC, encontre este código 
nas páginas a seguir e tente as soluções sugeridas na ordem 
apresentada. 

 
Observação: Se o código do iQC não estiver 

relacionado, ou se você não conseguir corrigir um 
determinado problema, anote o número do iQC ou 
imprima o relatório e entre em contato com a 
Assistência Técnica no número 0800 011 1919, de 
segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 08:00 às 
18:00 h.
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Código iQC  Mensagem do iQC  Solução 

403A Bead Missing Error (Erro Ausência 
de Esfera) 

O analisador não detectou todas as esferas químicas do 
rotor. Rode novamente com um novo rotor. 

403B Distribution Error (Erro de 
Distribuição) 

As esferas de reagente não se dissolveram 
adequadamente. Rode novamente com um novo rotor. 

403C Photometer Error (Erro do 
Fotômetro) 

Possivelmente causado por amostra lipêmica. 
Centrifugue e verifique a integridade da amostra. Entre 
em Contato com a Assistência Técnica ou verifique a 
integridade antes de rodar novamente. 

403D Sample Mix Error (Erro de Mistura 
da Amostra) 

A amostra não se misturou suficientemente com os 
reagentes. Se o HCT do paciente for > 60%, rode 
novamente com plasma ou soro. 

403E Dilution Error (Erro de Diluição) Reagentes insuficientes no rotor para concluir a análise. 
Rode novamente com um novo rotor. 

4031 Photometer Error (Erro do 
Fotômetro) 

O fotômetro do analisador detectou um flash mais intenso 
que o normal. Se o sintoma persistir, entre em contato 
com a Assistência Técnica. 

4037 Insufficient Sample (Amostra 
Insuficiente) 

O rotor não recebeu amostra suficiente para funcionar 
adequadamente. Se o HCT do paciente for > 60%, rode 
novamente com plasma ou soro. 

4038 Sample Distribution Error (Erro de 
Distribuição da Amostra) 

A amostra não alcançou os produtos químicos. Rode 
novamente com um novo rotor. 

4039 Diluent Absorbance Error (Erro de 
Absorvência do Diluente) 

Absorvência de fundo alta demais. Entre em contato com 
a Assistência Técnica. 

404D Flash Lamp Noise Error (Erro de 
Ruído da Lâmpada de Flash) 

Durante uma das verificações do sistema, o analisador 
tentou computar uma absorbância de um grupo de 
flashes que eram demasiadamente variáveis> 
Possivelmente causado por amostra lipêmica. 
Centrifugue e verifique a integridade da amostra. Entre 
em contato com a Assistência Técnica ou verifique a 
integridade antes de rodar novamente. 

404F Temperature Error (Erro de 
Temperatura) 

Temperatura do rotor demasiadamente variável ou 
fora da devida faixa durante a operação. Se o sintoma 
persistir, entre em contato com a Assistência 
Técnica. 

Observação: Se o código do iQC não estiver relacionado, ou se você não conseguir corrigir um determinado problema, 
anote o número do iQC ou imprima o relatório e entre em contato com a Assistência Técnica no número 
0800 011 1919, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 08:00 às 18:00 h. 
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Código iQC  Mensagem do iQC  Solução 

4042 Temperature Error (Erro de 
Temperatura) 

Houve desvio de temperatura de mais de um grau 
durante a operação. A precisão de alguns analitos 
pode estar afetada. Rode novamente com um novo 
rotor. 

4044 iQC Bead Mix Error (Erro de 
Mistura de Esferas iQC) 

O analisador não consegue determinar o status de 
exposição se as esferas iQC não misturarem 
corretamente. Possivelmente causado por amostra 
lipêmica. Centrifugue e verifique a integridade da 
amostra. Entre em contato com a Assistência Técnica 
ou verifique a integridade antes de rodar novamente. 

4045 RQC Error (Erro de Controle de 
Qualidade de Reagente)  

Esferas de reagente de controle de qualidade 
recuperadas abaixo do limite. O rotor deve ter 
sido armazenado incorretamente. Rode 
novamente com um novo rotor. 

4051 Flash Lamp Level Error (Erro de 
Nível da Lâmpada de Flash) 

O analisador checou a lâmpada (para confirmar se ela 
pisca quando o alvéolo óptico é amostrado), mas os 
detectores não reconheceram os flashes da lâmpada. 
Se o sintoma persistir, entre em contato com a 
Assistência Técnica. 

4053 Engine Reset Error (Erro do 
Mecanismo de Reinicialização) 

O componente do analisador reiniciou 
inesperadamente. Entre em Contato com a Assistência 
Técnica. 

4069 Sample Quality Error (Erro de 
Qualidade da Amostra) 

A amostra pode conter interferentes físicos. Confirme 
a integridade da amostra e rode novamente o rotor. 

410D 

410E 

Bar Code Format Error (Erro de 
Formato do Código de Barras) 

O analisador não conseguiu ler o código de barras do 
rotor. Se o sintoma persistir, entre em contato com a 
Assistência Técnica. 

410F 

4110 

4111 

Bar Code Format Error (Erro de 
Formato do Código de Barras) 

O analisador não reconheceu o rotor. Entre em 
Contato com a Assistência Técnica. 

4220 Drawer Open Jam 
(Emperramento na Abertura da 
Gaveta) 

Não foi possível abrir a gaveta corretamente. Remova 
quaisquer obstruções. Se o sintoma persistir, entre em 
contato com a Assistência Técnica. 

4221 Drawer Closed Jam 
(Emperramento no Fechamento 
da Gaveta) 

Não foi possível fechar a gaveta corretamente. 
Remova quaisquer obstruções. Se o sintoma persistir, 
entre em contato com a Assistência Técnica. 

Observação: Se o código do iQC não estiver relacionado, ou se você não conseguir corrigir um determinado 
problema, anote o número do iQC ou imprima o relatório e entre em contato com a Assistência 
Técnica no número 0800 011 1919, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 08:00 às 18:00 
h . 
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Código iQC  Mensagem do iQC  Solução 

4222 CAM Up Jam (Emperramento 
da CAM para Cima) 

Talvez o analisador precise de reparos. Entre em 
Contato com a Assistência Técnica. 

4223 CAM Down Jam 
(Emperramento da CAM para 
Baixo) 

Talvez o analisador precise de reparos. Entre em 
Contato com a Assistência Técnica. 

430B Spindle Motor Error (Erro do 
Motor do Eixo) 

O motor do eixo não está girando 
adequadamente. Entre em Contato com a 
Assistência Técnica. 

Observação: Se o código do iQC não estiver relacionado, ou se você não conseguir corrigir um 
determinado problema, anote o número do iQC ou imprima o relatório e entre em 
contato com a Assistência Técnica no número 0800 011 1919, de segunda à 
sexta-feira, exceto feriados, das 08:00 às 18:00 h . 
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 Apêndice B  Impressoras Suportadas 
B.1 Impressoras Suportadas 

pelo VetScan VS2 

O VetScan VS2 é compatível com a maioria das impressoras 
USB compatíveis com os modelos Hewlett-Packard (HP) 
PCL3. Foi testado um número limitado dessas impressoras e 
validados seu uso com o VetScan VS2. 

 
As seguintes impressoras estão validadas para uso com o VS2 a 
partir de outubro de 2012. 

 
! HP Deskjet 6940 
! HP Officejet 6000 
! HP Officejet 6100 
! HP Officejet 100 móvel 
! HP Envy 110 

 

Observação: As capacidades de impressão estão 
sujeitas a alterações sem prévio aviso. 

 
Para uma lista atualizada de impressoras 
suportadas pelo VetScan VS2, entre em contato 
com a Assistência Técnica no número 0800 011 
1919, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 
08:00 às 18:00 h . 
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 Apêndice C  Performance dos 
Métodos 
Este apêndice relaciona os materiais necessários para operar o VetScan VS2, 
e os painéis de testes fornecidos por cada rotor de perfil. 
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C.1 Materiais Necessários 
Os materiais a seguir são necessários para operar o VetScan VS2 de acordo com o procedimento 
recomendado descrito em “Sumário do Procedimento de Teste” na página 4-14. 

Materiais Número de Catálogo 

Fornecido na compra de Perfis de Rotores Reagentes 

! Perfil de Reagente VetScan Veja “Informação para Pedidos” na página 
12-1.

Opcional 

! Pipeta de 100 µL

! Ponteiras descartáveis Distribuidor 

! Pipetas de transferência (para
dispensar amostras)
(recomendação: 1,5 mL com ponta
fina estendida e bulbo pequeno)

! Ar comprimido, lata Loja de informática 

C.2 Painéis de Testes dos Rotores 
O quadro a seguir mostra os painéis de teste fornecidos em cada rotor de perfil. 
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Perfil ALB ALP ALT AMI AST AB BUN Ca COL CHW CK Cl- CRE GGT GLOB GLU K+ Mg Na+ FOS T4 TBIL tCO2 PT AU 

Perfil Bem-Estar 
Canino ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Perfil Diagnóstico 
Completo ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Perfil Prep II ! ! ! ! ! ! 
Cuidados 
Críticos Plus ! ! ! ! ! ! ! ! 

Perfil T4-Colesterol  ! !  

Perfil Renal 
Plus ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Perfil 
Hepático 
Mamífero 

! ! ! ! ! ! ! ! 

Perfil Equino 
Plus ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Perfil 
Aviário/ 
Reptiliano 
Plus 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Perfil 
Grandes 
Animais 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Observação: Frequência rotacional do rotor do VetScan: 5500 RPM 

Para pedidos de Rotores de Perfil do Analisador VetScan VS2: 
• Entre em contato com um distribuidor autorizado ou com a Assistência Técnica no número 0800 011 1919, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das

08:00 às 18:00 hs .
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C.1 Avisos e Precauções 

• O recipiente de diluente no rotor reagente é
automaticamente aberto quando a gaveta do analisador se
fecha. Um rotor com um recipiente de diluente aberto não
pode ser reutilizado. Certifique-se de que a amostra ou
controle tenha sido colocada no rotor antes de fechar a
gaveta.

• Os rotores reagentes são feitos de plástico e podem
quebrar ou lascar se forem derrubados. Nunca utilize um
rotor que tenha caído no chão, já que podem ocorrer
borrifamentos de material de risco biológico por todo o
interior do analisador.

• As esferas de reagentes podem conter ácidos ou
substâncias cáusticas. O operador não entra em contato
com as esferas de reagentes quando os procedimentos
recomendados são seguidos. Se as esferas forem
manuseadas (como quando ao limpar após deixar cair e
quebrar um rotor reagente), evite tocar (com a pele), ingerir
ou inalar as esferas de reagentes.

• As esferas de reagentes e diluentes contêm azida de sódio,
que pode reagir com canos de chumbo e cobre, formando
azidas de metal altamente explosivas. Os reagentes não
entram em contato com tubulações de chumbo e cobre
quando os procedimentos recomendados são seguidos.
Contudo, se os reagentes eventualmente entrarem em
contato com esse tipo de tubulação, enxágue com água em
abundância para prevenir o acúmulo de azida.

• Esferas de reagentes de cálcio contêm arsenazo III sódico,
um possível carcinógeno. O operador não entra em contato
com as esferas de reagentes quando os procedimentos
recomendados são seguidos. Porém, se eventualmente o
operador tiver contato com as esferas, imediatamente
enxágue os olhos ou a pele com água em abundância
durante 15 minutos. Se inalado, vá para um ambiente
aberto. Se ingerido por via oral, enxágue a boca com água e
procure atendimento médico.

C.2 Armazenamento 

Armazene os rotores reagentes em suas embalagens lacradas a 
2–8 ºC (36–46 ºF). Para usar os rotores reagentes, retire-os da 
geladeira mantendo suas embalagens intactas. Abra a 
embalagem e remova o rotor exatamente ante de rodar o teste. 

Certifique-se de que os rotores não permaneçam sob 
temperatura ambiente por mais de 48 horas no total. Abra a 
embalagem e remova o rotor exatamente antes de rodar o 
teste. 

Não exponha os rotores, dentro ou fora de suas embalagens, à 
luz solar direta ou a temperaturas acima de 32 °C (90 °F). Os 
rotores devem ser usados em até 20 minutos após a abertura 
de suas embalagens. Rotores em embalagens abertas não 
podem ser devolvidos à geladeira para uso posterior. 

C.3 Indicativos de Instabilidade ou 
Deterioração dos Rotores Reagentes 

• Quando armazenados conforme descrito anteriormente,
todos os reagentes contidos no rotor reagente permanecem
estáveis até a data de vencimento impressa na embalagem
do rotor. Não use rotores com prazo de validade vencido. A
data de vencimento também está incluída no código de
barras impresso no anel de código de barras. O analisador
exibirá uma mensagem de erro se os reagentes estiverem
vencidos.

• Embalagens rasgadas ou de qualquer outra forma
danificadas podem permitir a entrada de umidade,
atingindo o rotor não utilizado e afetando adversamente a
performance do reagente. Não use rotores cuja embalagem
esteja danificada.

C.4 Coleta e Preparação da Amostra 

• O volume mínimo necessário de amostra é de ~90 �L de
sangue total heparinizado, soro, ou controle de soro. A
câmara de amostra do rotor reagente pode suportar até 120
�L de amostra.

• Preencha os tubos de ensaio com amostra pelo menos até a
metade para prevenir concentração excessiva de
anticoagulante na amostra do paciente.

• Amostras coletadas em micropipeta heparinizada devem
ser dispensadas no rotor reagente imediatamente após a
coleta.

• Use somente tubos de ensaio esvaziados de heparina de
lítio (tampa verde) para amostras de sangue total ou
plasma. Use tubos de ensaio sem aditivos (tampa vermelha)
ou tubos separadores de soro (tampa vermelha ou
vermelha/ preta) para amostras de soro.

• Amostras de sangue total obtidas por venopunção devem
estar homogêneas antes de serem transferidas para o rotor
reagente. Delicadamente inverta o tubo de ensaio várias
vezes exatamente antes de transferir a amostra. Não agite o
tubo de ensaio; caso contrário, pode ocorrer hemólise.

• O teste deve ser iniciado em até 10 minutos após a
transferência da amostra para o rotor reagente.

• Amostras de sangue total por venopunção devem ser
rodadas em até 60 minutos após a coleta1. As
concentrações de glicose caem aproximadamente 5–12
mg/dL em 1 hora em amostras não centrifugadas
armazenadas sob temperatura ambiente2. Amostras de AST
podem ser artificialmente altas devido à hemólise in vitro
em sangue total armazenado3. A amostra pode ser separada
em plasma ou soro e armazenada em tubos de ensaio com

1. National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS).
1984. Procedures for the Handling and Process ing of Blood
Specimens; Tentative Standard. NCCLS docu ment H18-T. 
Villanova, PA: NCCLS; p. 219. 

2. Overfield, CV, J Savory, and MG Heintges. 1972. Glycoly- sis: a
re-evaluation of the effect on blood glucose. Clin Chim Acta 39:
35-40.
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tampa a 2–8 °C (36–46 °F) caso não seja possível rodar a 
amostra em até 60 minutos. 

• Resultados de proteína total e albumina de cavalos 
alimentados a feno podem estar alterados caso a amostra 
tenha sido extraída algumas horas após a última 
refeição4. 

• Resultados de bilirrubina total podem ser adversamente 
afetados por fotodegradação5. Amostras de sangue total 
não rodadas imediatamente devem ser armazenadas no 
escuro por até 60 minutos, no máximo. Se não for possível 
analisar a amostra dentro desse período, a mesma deve ser 
separada em plasma ou soro e armazenada em um tubo de 
ensaio om tampa em ambiente escuro sob temperaturas 
baixas6. 

• As concentrações de glicose são afetadas pelo tempo 
decorrido desde a última refeição do paciente e pelo tipo de 
amostra coletada do paciente. Para interpretar com precisão 
os resultados de glicose, devem-se obter amostras de 
pacientes em jejum de pelo menos 12 horas. As 
concentrações de glicose no plasma e no soro são 
normalmente mais altas do que os níveis de glicose no 
sangue total4. 

C.7 Substâncias Consideradas como 
Interferentes 

• Interferentes físicos (hemólise, icterícia e lipemia) podem 
alterar as concentrações reportadas de alguns analitos. Os 
índices da amostra são impressos nos resultados para 
informar o operador sobre os níveis de interferentes em 
cada amostra. Se a presença de um ou mais interferentes 
causar uma alteração significativa na concentração de um 
determinado analito, esse resultado será suprimido. Veja 
“Resolução de Problemas” na página 8-1 para uma 
explicação sobre índices de amostras e supressão de 
resultados. 

• A atividade da amilase pode se elevar por contaminação da 
amostra com amilase salivar humana. A amilase salivar é 
encontrada na saliva, glândulas sudoríparas e pulmões dos 
humanos7. 

• Os níveis de potássio são afetados pela presença de altos 
níveis de plaquetas (> 1.000.000/�L) ou leucócitos (> 
200.000/�L). Estes componentes do  

 
3. Carlson, GP. 1996. Clinical chemistry tests. In: B P Smith, ed., 

Large Animal Internal Medicine, 2nd ed. St. Louis. Mosby-year 
Book, Inc. pp. 441–469. 

4. Coles, EH. 1986. Veterinary Clinical Pathology, 4th ed. 
Philadelphia: W.B. Saunders Company; p. 153. 

5. Sherwin, JE and R Obernolte. 1989. Bilirubin. In: LA Kaplan 
and AJ Pesce, eds., Clinical Chemistry: Theory, 

sangue podem secretar potássio quando se permite que o 
sangue coagule. Este efeito também pode ser observado 
quando da presença de células anormais8. 

• Os níveis de potássio em caninos, felinos e equinos podem 
ser artificialmente elevados pelo potássio liberado pelas 
plaquetas durante a coagulação3,9. Os eritrócitos caninos e 
felinos não contêm níveis significativos de potássio, com 
exceção da raça Akita9. Os níveis de potássio em equinos 
são artificialmente elevados por hemólise. 

• Os resultados de sódio em caninos, felinos e equinos 
podem ser artificialmente diminuídos devido a 
hiperlipidemia ou hiperproteinemia severa3,9. 

C.8 Parâmetros do Teste 

O Analisador Bioquímico VetScan VS2 opera em temperatura 
ambiente entre 15–32 °C (59–90 °F). O tempo de análise para 
todos os Rotores do VetScan é de <15 minutos. O analisador 
mantém o rotor reagente na temperatura de 37 °C (98.6 °F) 
durante o intervalo de medição. 

C.9 Procedimento do Teste 

Observação: Os procedimentos completos passo a passo são 
descritos na Seção 4.4. 

 
1. Retire o rotor reagente da geladeira. (Pode-se usar o 

rotor diretamente retirado da geladeira. Não há 
necessidade de aquecer o rotor.) 

2. Colete a amostra. 

3. Remova o rotor reagente da embalagem. Remova qualquer 
ar ou bolhas de ar da ponta do dispositivo de transferência 
de amostra antes de dispensar 90–120 �L de amostra ou 
controle no rotor através da porta de amostra. Uma 
amostra de 90 �L forma uma linha entre as duas setas 
gravadas no rotor. Se houver bolhas de ar na câmara, 
adicione mais amostra (até 120 �L no total). 

ADVERTÊNCIA: Não bata o rotor sobre a mesa ou bancada 
de trabalho para esvaziar a entrada de amostra, pois isto 
pode danificar o rotor. 

 
4. Selecione Open (Abrir) para abrir a gaveta. Coloque o 

rotor na cavidade arredondada da gaveta e selecione 
Close (Fechar). Não há necessidade de orientar o rotor 
em uma determinada direção na gaveta. 

Analysis, and Correlation, 2nd ed. St. Louis: The C.V.    
Mosby Company; pp. 1009–1015. 

6. Henry, RJ, DC Cannon, and JW Winkelman. 1974. Clinical 
Chemistry: Principles and Techniques, 2nd ed. New York: Harper 
and Row; pp. 417–421; 1058–1059. 

7. Yuan, SK and FJ Liu. 1991. Laboratory diagnosis of gastro- 
intestinal tract and exocrine pancreatic disorders. In: JB Henry, 
Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 18th 
ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; p. 527. 

Willard, xx. 1989. Electrolyte and acid-base abnormalities. In: xx 
Willard, H Tvedten, and GH Turnwald, eds., Small Animal 
Clinical Diagnosis by Laboratory Methods. Phila- delphia: W.B. 
Saunders Company; pp. 103–120. 

8. DiBartola, SP, RA Green, and HS Autran de Morais. 1994. 
Electrolytes and acid-base. In: xx Willard, H Tvedten, and GH 
Turnwald, eds., Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory 
Methods, 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; pp. 97–
106. 
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A análise começa quando a gaveta se fecha. 
5. Insira os números de identificação do paciente e do 

operador conforme instruções das mensagens na tela 
do analisador. O analisador processa a amostra sem 
nenhuma interferência manual adicional por parte do 
operador. A análise completa tem duração de < 15 
minutos e é concluída quando a mensagem Analysis 
complete (Análise concluída) é exibida na tela. 

6. Os resultados são armazenados no analisador. Imprima 
os resultados, transmita para um computador, ou 
selecione Open (Abrir) para pular este passo. Para 
transmitir, veja “Conexão com Computador Externo” na 
página 11-1. 

7. A gaveta abre automaticamente. Retire o rotor da gaveta 
e siga os procedimentos padrão de descarte de resíduos 
de risco biológico ao dispensar o rotor. O rotor pode ser 
colocado de volta em sua embalagem antes de ser 
descartado. Selecione Close (Fechar) se não for rodar 
outro rotor reagente imediatamente. 

C.10 Considerações de Tempo 

• Analise amostras de sangue completo coletadas por 
venopunção em até 60 minutos após a coleta. 

• Rode o rotor reagente em até 10 minutos após a aplicação 
da amostra ou controle no rotor. 

• Dispense as amostras coletadas em micropipetas no rotor 
imediatamente pós a coleta. 

C.11 Controle de Qualidade 

Embora elaborados controles de qualidade estejam integrados 
no Analisador Bioquímico VetScan VS2 e nos perfis de 
rotores reagentes, a performance do analisador pode ser 
verificada através da operação de controles externos. Isto pode 
ser obtido testando-se uma amostra aliquotada com valores 
conhecidos, ou usando-se um controle à base de soro 
disponível comercialmente. Veja “Rodando Controles” na 
página 7-3. 

C.12 Calibração 

O Analisador Bioquímico VetScan VS2 é calibrado de fábrica 
antes do envio. O código de barras impresso no anel de 
código de barras oferece aos analisador  informações de 
calibração específicas ao rotor. Veja “Calibração e Controle 
de Qualidade” na página 7-1. 

 
C.13 Resultados 

O Analisador Bioquímico VetScan VS2 calcula e imprime 
automaticamente as concentrações dos analitos na amostra. 
Detalhes dos cálculos de reação de desfecho e de taxa são 
encontrados em “Princípios do Procedimento e da Operação” 
n página 9-1. 

O analisador VetScan calcula a concentração de globulina 
usando as concentrações de proteína total e albumina 
determinadas pelas análises bioquímicas. Se os resultados de 
proteína total ou albumina estiverem fora da faixa ou forem 
suprimidos, a concentração de globulina não poderá ser 
calculada confiavelmente, não sendo, portanto, reportada. 

C.14 Mensagens Impressas nos Resultados 

• Resultados fora da faixa de referência são indicados nos 
resultados por um asterisco ( * ) ao lado da concentração 
do analito. 

• Resultados fora da faixa dinâmica são indicados nos 
resultados pelo símbolo maior que ( > ) ao lado do valor 
mais alto da faixa dinâmica ou pelo símbolo menor que ( < 
) ao lado do valor mais baio da faixa dinâmica. (Por 
exemplo, concentrações fora da faixa dinâmica de um 
analito são impressas como > 700 ou < 10, 
respectivamente.) 

• “HEM”, “LIP”, ou “ICT” é impresso no lugar da 
concentração do analito se hemólise (HEM), lipemia (LIP), 
ou icterícia (ICT) estiver afetando adversamente os 
resultados daquele analito. LIP também é impresso se tanto 
lipemia quanto icterícia afetarem os resultados. HEM 
também é impresso se hemólise e icterícia, hemólise e 
lipemia, ou hemólise, lipemia, e icterícia afetarem um 
determinado analito. Examine os índices da amostra para 
determinar se mais de um interferente está afetando um 
determinado resultado. 

• Os índices da amostra são impressos nos resultados. Os 
índices indicam o grau de hemólise, icterícia e lipemia na 
amostra, medido em uma escala de 0 (ausente), 1+ (leve), 
2+ (moderado), e 3+ (intenso). 

C.15 Limitações do Procedimento 

• Heparina de lítio é o único anticoagulante recomendado 
para uso no Analisador Bioquímico VetScan VS2. 

• Se um resultado e um determinado teste ultrapassar a fixa 
do ensaio, a amostra pode ser diluída (veja “Resolução de 
Problemas”, na página 8-1). Se a amostra novamente 
parecer estar fora da faixa, analise-a através de outro 
método aprovado de teste ou envie-a a um laboratório de 
referência. Não dilua a amostra e rode uma terceira vez. 

• Se erros de amostra ou do rotor reagente forem indicados 
na tela do analisador ou impressos nos resultados, 
consulte “Resolução de Problemas”, na página 8-1 para 
esclarecimento da mensagem de erro. 

• Amostras com HCT elevado não são reimpressas como 
hemolisadas. Normalmente, elas apresentam um código de 
cancelamento. 
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C.16 Valores Esperados 

Estas faixas de referência são fornecidas a título de orientação. As faixas de referência mais definitivas são as estabelecidas para a 
população de pacientes. Os resultados do teste devem ser interpretados em conjunto com os sinais clínicos do paciente. Os níveis de 
potássio e proteína total no plasma podem diferir das faixas apresentadas abaixo. 

 
Tabela C-1: Faixas de caninos, Felinos, Equinos e Bovinos 

 

Analito Canino Felino Equino Bovino 
Alanina aminotransferase (ALT) 10–118 U/L 20–100 U/L 5–20 U/L N/A 
Albumina (ALB) 2.5–4.4 g/dL* 

(25–44 g/L) 
2.2–4.4 g/dL* 
(27–45 g/L) 

2.2–3.7 g/dL 
(22–37 g/L) 

2.5–3.8 g/dL 
(25–38 g/L) 

Fosfatase alcalina (ALP) 20–150 U/L 10–90 U/L 50–170 U/L 23–135 U/L 
Amilase (AMY) 200–1200 U/L* 300–1100 U/L* 5–15 (U/L) N/A 
Aspartato aminotransferase 
(AST) 

14–45 U/L 12–43 U/L 175–340 U/L 66–211 U/L 

Ácidos Biliares (AB) Jejum: 1–4 µmol/L 
(1–4 µmol/L). 

2 Hs Pós-prandial: 
2–15 µmol/L 
(2–15 µmol/L). 

Corte: 25 µmol/L 
(25 µmol/L)**. 

Jejum: 1–3 µmol/L 
(1–3 µ mol/L). 

2 Hs Pós-prandial: 
7–9 µmol/L 
(7–9 µ mol/L). 

Corte: 25 µmol/L 
(25 µmol/L)**. 

Jejum: NA.  
Pós-prandial: NA. 
Corte: 25 µmol/L 

(25 µmol/L)**. 

 

Nitrogênio Ureico no Sangue 
(BUN) 

7–25 mg/dL* 
(2.5–8.9 mmol ureia/L) 

10–30 mg/dL 
(3.6–10.7 mmol ureia/L) 

7–25 U/L 
(2.5–8.9 mmol ureia/L) 

6–20 mg/dL 
(2.14–7.14 mmol ureia/L) 

Cálcio (Ca) 8.6–11.8 mg/dL* 
(2.15–2.95 mmol/L) 

8.0–11.8 mg/dL* 
(2.00–2.95 mmol/L) 

11.5–14.2 mg/dL 
(2.8–3.55 mmol/L) 

7.9–9.6 mg/dL 
(1.97–2.39 mmol/L) 

Cloro (Cl-) 106–120 mmol /L 112–126 mmol /L*** 92–104 mmol /L N/A 
Colesterol (CHOL) 125–270 mg/dL 

(3.2–7.0 mmol/L) 
90–205 mg/dL 
(2.3–5.3 mmol/L) 

50–140 mg/dL 
(1.3–3.6 mmol/L) 

N/A 

Creatina Quinase (CK) 20–200 U/L 50–450 U/L 120–470 U/L 83–688 U/L 
Creatinina (CRE) 0.3–1.4 mg/dL† 

(27–124 µmol/L) 
0.3–2.1 mg/dL* 
(27–186 �mol/L) 

0.6–2.2 mg/dL 
(35–150 µ mol/L) 

N/A 

GGT 0–7.0 U/L 0–2.0 U/L 5–24 U/L 12–48 U/L 
Globulina (GLOB)†† 2.3–5.2 g/dL 

(23–52 g/L) 
1.5–5.7 g/dL 
(15–57 g/L) 

2.7–5.0 g/dL 
(27–50 g/L) 

4.0–5.5 g/dL 
(40–55 g/L) 

Glicose (GLI) 60–110 mg/dL 
(3.3–6.1 mmol/L) 

70–150 mg/dL 
(3.9–8.3 mmol/L) 

65–110 mg/dL 
(3.6–6.1 mmol/L) 

N/A 

Magnésio (Mg) 1.8–2.4 mg/dl 
(0.74–0.99 mmol/L) 

2.0–2.5 mg/dL 
(0.82–1.03 mmol/L) 

1.7–2.9 mg/dL 
(0.70–1.19 mmol/L) 

1.7–2.9 mg/dL 
(0.70–1.19 mmol/L) 

Fósforo (FOS) 2.9–6.6 mg/dL 
(0.94–2.13 mmol/L) 

3.4–8.5 mg/dL 
(1.10–2.74 mmol/L) 

1.9–4.3 mg/dL 
(0.61–1.39 mmol/L) 

4.1–9.2 mg/dL 
(1.32–2.97 mmol/L) 

Potássio (K+) 3.7–5.8 mmol/L 3.7–5.8 mmol/L 2.5–5.2 mmol/L N/A 
Sódio (Na+) 138–160 mmol/L 142–164 mmol/L 126–146 mmol/L N/A 
Tiroxina (T4) 1.1–4.0 g/dL 

(14–52 nmol/L) 
1.5–4.8 µg/dL 
(19–62 nmol/L) 

1.0–2.8 g/dL 
(13–36 nmol/L) 

N/A 

Bilirrubina Total (TBIL) 0.1–0.6 mg/dL 
(2–10 µmol/L) 

0.1–0.6 mg/dL 
(2–10 µmol/L) 

0.5–2.3 mg/dL 
(8.6–39.3 µ mol/L) 

N/A 

Dióxido de Carbono Total (tCO2) 12–27 mmol/L 15–24 mmol/L 20–33 mmol/L N/A 
Proteína Total (PT) 5.4–8.2 g/dL* 

(54–82 g/L) 
5.4–8.2 g/dL* 
(54–82 g/L) 

5.7–8.0 g/dL 
(57–80 g/L) 

6.6–9.3 g/dL 
(66–93 g/L) 

Ácido Úrico (AU) 1.0–9.0 mg/dL 
(60–536 µmol/L) 

1.0–9.0 mg/dL 
(60–536 µmol/L) 

1.0–9.0 mg/dL 
(60–536 µmol/L) 

N/A 

* As faixas divulgadas por Meyer, et al10 para cães e gatos foram ajustadas de forma a refletir dados de campo coletados no Analisador Bioquímico VetScan VS2. 
** Pontos de corte para ácidos Biliares (AB) estabelecidos para 100% de especificidade com sensibilidade de 74% para cães e gatos. Vide Ettinger SJ, Feldman EC, eds. St. 
Louis: W.B. Saunders Company. 2000: 1288–1290. 
*** O intervalo de referência de felinos se refere somente a adultos. Filhotes (de menos de 6 meses) podem apresentar menores níveis de cloro. 
† Os valores de creatinina foram reduzidos 0,2 mg/dL dos descritos  em Meyer, et al10. O método Jaffé avalia os compostos creatinina e “quasi-creatinina” não medidos 

no método enzimático utilizado pelo Perfil Diagnóstico Plus do VetScan. 
†† Valor calculado. 

 
9. Jacobs, DS, BL Kasten, Jr., WR De Mott, and WL Wolfson. 1990. Laboratory Test Handbook, 2nd ed. Baltimore: Williams & Wilkins; pp. 302–303. 
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C.17 Características de Performance 

Linearidade 
A bioquímica de cada analito é linear ao longo da faixa dinâmica relacionada na Tabela 2 quando o Analisador VetScan VS2 
é operado de acordo com o procedimento recomendado (veja “Procedimento e Resultados de Testes” na página 4-1). 

 

Tabela C-2: Faixas Dinâmicas do VetScan VS2  
 

 Faixa Dinâmica 

Analito Unidades Comuns Unidades SI 

ALT 5–2000 U/L 5–2000 U/L 

Albumina (ALB) 1.0–6.5 g/dL 10–65 g/L 

ALP 5–2400 U/L 5–2400 U/L 

Amilase (AMY) 5–4000 U/L 5–4000 U/L 

AST 5–2000 U/L 5–2000 U/L 

Ácido Biliar (AB) 1–140 mmol/L 1–140 mmol/L 

Nitrogênio Ureico no Sangue (BUN) 2–180 mg/dL 0.7–64.3 mmol ureia/L 

Cálcio (Ca) 4.0–16.0 mg/dL 1.0–4.0 mmol/L 

Cloro (Cl-) 80–135 mmol/L 80–135 mmol/L 

Colesterol (COL) 20–520 mg/dL 0.5–13.5 mmol/L 

Creatina Quinase (CK) 5–14000 U/L (14K) 5–14000 U/L (14K) 

Creatinina (CRE) 0.2–20.0 mg/dL 18–1768 mmol/L 

GGT 5–3000 U/L 5–3000 U/L 

Globulina (GLOB*) 1–11 g/dL 10–110 g/L 

Glicose (GLI) 10–700 mg/dL 0.6–38.9 mmol/L 

Magnésio (Mg) 0–8 mg/dL 0–3.29 mmol/L 

Fósforo (FOS) 0–20 mg/dL 0–6.46 mmol/L 

Potássio (K+) 1.5–8.5 mmol/L 1.5–8.5 mmol/L 

Sódio (Na+) 110–170 mmol/L 110–170 mmol/L 

Tiroxina (T4) 0.5–8.0 mg/dL 6.5–103 nmol/L 

Bilirrubina Total (TBIL) 0.1–30.0 mg/dL 1.7–513 mmol/L 

Dióxido de Carbono Total (tCO2) 5–40 mmol/L 5–40 mmol/L 

Proteína Total (PT) 2.0–14.0 g/dL 20–140 g/L 

Ácido Úrico (AU) 0.3–25 mg/dL 18–1488 mmol/L 

* Valor calculado. 
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Tabela C-3: Correlação do Sistema VetScan com Método Comparativo 
 

 Canino Felino Equino Bovino 
Analito (n = 22–180) (n = 20–55) (n = 7–101) (n = 126) 

Alanina Aminotransferase     
(ALT) (U/L) Correlação (r) 1.00 0.98 0.97 N/A 

Inclinação 0.95 0.92 0.94  

Intercepção 0 0 6  

Sample range 10–1549 27–99 11–30  

Albumina (ALB) (g/dL)     

Correlação (r) 0.96 0.75 0.89 0.97 
Inclinação 0.99 1.02 0.99 0.83 
Intercepção 0.1 0 -0.6 7 

Faixa da Amostra 1.3–4.6 2.1–4.8 1.2–3.2 2.4–4.0 

Fosfatase alcalina (ALP)     

(U/L) Correlação (r) 1.00 0.97 1.00 0.97 
Inclinação 0.89 0.81 0.90 0.83 
Intercepção -5 1 -4 7 

Faixa da Amostra 15–1722 6–54 119–1476 13–136 

Amilase (AMY) (U/L)     

Correlação (r) 0.96 1.00 N/A N/A 
Inclinação 0.67 0.74   

Intercepção -34 117   

Faixa da Amostra 366–1991 473–3474   

Aspartato aminotransferase     

(AST) (U/L) Correlação (r) 1.00 1.00 1.00 0.94 
Inclinação 1.02 1.03 0.94 0.89 
Intercepção 1 1 16 -0.58 

Faixa da Amostra 18–176 18–125 107–1787 68–262 

Ácidos Biliares (AB) (�mol/L) 
Correlação (r) 

 
1.00 

 
1.00 

 
N/A 

 
N/A 

Inclinação 0.96 1.09   

Intercepção 1 -1   

Faixa da Amostra 0–125 0–137   

Nitrogênio Ureico no Sangue (BUN)     

(mg/dL) Correlação (r) 1.00 1.00 1.00 0.98 
Inclinação 0.98 1.07 0.95 0.99 
Intercepção -2 -5 -1 1.4 

Faixa da Amostra 4–117 14–165 3–64 6–25 

Cálcio (Ca) (mg/dL)     

Correlação (r) 0.84 0.77 0.94 0.89 
Inclinação 1.24 1.24 1.18 0.78 
Intercepção -1.9 -2.1 -0.8 0.66 

Faixa da Amostra 7.3–13.0 6.3–12.4 7.2–15.1 5.2–9.8 

Cloro (Cl-) (mmol/L)     

Correlação (r) 0.935 0.979 N/A N/A 
Inclinação 0.875 0.882   

Intercepção 15 12   

Faixa da Amostra 78–132 86–123   

Colesterol (COL)     

(mg/dL) Correlação (r) 0.99 0.99 N/A N/A 
Inclinação 0.99 1.06   

Intercepção 6 -3   

Faixa da Amostra 103–450 63–257   

Creatina Quinase (CK)     

(U/L) Correlação (r) N/A N/A 1.00 0.99 
Inclinação   0.97 0.95 
Intercepção   -2 -36.2 

Faixa da Amostra   69–14000 79–2047 
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Tabela C-3: Correlação do Sistema VetScan com Método Comparativo (Continuação) 
 

 Canino Felino Equino Bovino 
Analito (n = 22–180) (n = 20–55) (n = 7–101) (n = 126) 

Creatinina (CRE) (mg/dL)     
Correlação (r) 0.99 1.00 0.95 N/A 

Inclinação 1.00 1.01 1.00  

Intercepção 0.0 -0.1 -0.4  

Faixa da Amostra 0.6–10.6 0.3–13.6 0.3–6.2  

Gama glutamil transferase     

(GGT) (U/L) Correlação (r) 1.00 N/A 0.99 0.97 
Inclinação 0.96  1.11 1.13 
Intercepção 2  0 0.67 

Faixa da Amostra 5–65  5–317 7–54 

Glicose (GLI) (mg/dL)     

Correlação (r) 0.96 1.00 0.97 N/A 
Inclinação 1.01 0.97 0.94  

Intercepção -6 3 16  

Faixa da Amostra 28–348 52–607 36–353  

Magnésio (Mg) (mg/dL)     

Correlação (r) N/A N/A N/A 0.98 
Inclinação    1.09 
Intercepção    -0.1 

Faixa da Amostra    1.2–4.2 

Fósforo (FOS)     

(mg/dL) Correlação (r) 0.994 0.916 0.971 0.99 
Inclinação 1.09 0.80 0.991 1.06 
Intercepção -0.19 0.81 -0.06 -0.5 

Faixa da Amostra 0.8–87 2.4–6.9 0.8–7.8 1.9–9.7 

Potássio (K+) (mmol/L)     

Correlação (r) 0.96 0.91 0.84 N/A 
Inclinação 0.92 0.92 0.97  

Intercepção 0.4 0.5 0.1  

Faixa da Amostra 3.2–6.9 2.7–5.3 1.8–4.6  

Sódio (Na+) (mg/dL)     

Correlação (r) 0.89 0.86 0.86 N/A 
Inclinação 0.97 1.08 1.00  

Intercepção 4.8 -12.2 -0.01  

Faixa da Amostra 118–183 122–166 110–166  

Tiroxina* (T4) (�g/dL) 
Correlação (r) 

 
0.92 

 
0.86 

 
N/A 

 
N/A 

Inclinação 1.01 1.49   

Intercepção -0.1 -0.4   

Faixa da Amostra 0.5–8.1 0.5–4.5   

Bilirrubina Total (TBIL)     

(mg/dL) Correlação (r) 0.87 1.00 1.00 N/A 
Inclinação 0.84 0.92 0.90  

Intercepção 0.1 -0.3 0.1  

Faixa da Amostra 0.1–3.2 0.4–15.0 0.6–26.1  

Proteína Total (PT) (g/dL)     

Correlação (r) 0.98 0.97 0.99 0.98 
Inclinação 1.03 0.96 0.97 1 
Intercepção 0.1 0.4 0.3 0.47 

Faixa da Amostra 2.6–10.7 4.8–8.5 3.0–9.5 6–10 

Dióxido de Carbono Total (tCO2) 
(mmol/L) Correlação (r) 

 
0.81 

 
0.93 

 
0.97 

 
N/A 

Inclinação 0.86 0.90 0.93  

Intercepção 3.5 2.4 2.1  

Faixa da Amostra 6–23 7–31 9–39  

 
Método Comparativo: Hitachi 91 

 
* Método Comparativo: RIA 
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 Apêndice D  Lista de Espécies  
Além de Cães, Gatos e cavalos, análises para as seguintes 
espécies estão disponíveis no analisador VS2: 

 
! Caninos 

" Coiote " Chacal 
" Dingo " Lobo 
" Raposa 

 
 

! Felinos 

" Lince Pardo (Bobcat) " Lince 
" Guepardo " Pantera 
" Jaguar "  Puma 
" Leopardo "  Tigre 
" Leão 

 
 

! Equinos 

" Burro " Zebra 
" Pônei 

 
 

! Bovinos 

" Vaca " Touro 
" Búfalo D’água " Búfalo 
" Boi Mocho " Bisão 
" Boi Inteiro 

 
 

! Aves 

" Passarinho " Periquito 
" Papagaio do Congo "  Pomba 
" Papagaio da Amazônia "  Pato 
" Galinha " Flamingo 
" Calopsita " Ganso 
" Cacatua 
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! Répteis/ Anfíbios 
 

" Réptil " Lagarto " Cobra 
" Aligátor " Lagarto 

Monitor 
" Perereca 

" Crocodilo " Píton " Cágado 
" Sapo " Salamandra " Tartaruga 

 

! Pequenos Mamíferos 
 

" Pequenos 
animais 

" Hamster " Coelho 

" Morcego " Porco-espinho " Guaxinim 
" Chinchila " Lêmure " Rato 
" Furão " Marta " Cangambá 
" Gerbo " Mucura " Esquilo 
" Porquinho-da-

Índia 
" Cão de pradaria  

 

! Grandes Mamíferos 
 

" Antílope " Elefante " Porco 
" Símio " Girafa " Leão 

Marinho 
" Babuíno " Cabra " Foca 
" Urso " Canguru " Ovelha 
" Camelo " Lhama  

" Veado " Macaco  
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