Configuração rápida - Leitor e sonda TearLab

Teste de controle de qualidade

Fabricado por: TearLab Corporation
9980 Huennekens St. Suite 100
San Diego, CA 92121 EUA
+1-858-455-6006, www.tearlab.com
Consulte o Manual do usuário da
TearLab para obter mais informações.

Leitor da TearLab

Leitor
TearLab

Conecte o cabo de energia em uma tomada normal. Depois, conecte o cabo no leitor. Há um
botão para ligar/desligar na parte posterior do leitor. Coloque o interruptor em “Ligado”. Para
obter informações sobre a bandeja acessória, consulte o Guia de instalação 930095.

Sonda TearLab
Coloque cada sonda em sua base no leitor, para que as sondas estejam na posição mostrada
na foto. As sondas precisam ser carregadas por pelo menos uma hora, antes de você usá-las.
Certifique-se de que o leitor esteja conectado e ligado ao carregar as sondas.
Recuperação
para cima/para
baixo

Como usar o teclado do leitor
•

Pressione a tecla MENU

•

Pressione

• Pressione

Cartões de teste

uma vez para entrar no modo Menu.

embaixo das setas “para cima” ou “para baixo” para rolar.
para escolher um item do menu.

•

Pressione a tecla MENU para retornar à tela principal.

•

Quando no modo Teste, pressionar a tecla RECUPERAÇÃO
último teste.

Soluções de controle
Código

Invólucro

Ampola

mostrará os resultados do

Cartões de Verificação Eletrônica
Instruções

Cobertura

Cada cartão de teste pode ser usado
apenas uma vez. O código numérico
impresso na parte superior do cartão
de teste deverá ser inserido no leitor
durante o teste. Os cartões de teste
devem ser armazenados na bandeja
acessória de cartões de teste
encaixadas no leitor, para garantir
resultados precisos.

As soluções de controle confirmam
que os cartões de teste de
osmolaridade estão funcionando
corretamente. Os frascos de vidro
(ampolas) deverão ser guardados à
temperatura ambiente. Não refrigere,
nem coloque em um lugar quente.

Os cartões de verificação eletrônica
são azuis. Dois cartões idênticos são
encontrados em cada caixa. Eles
podem ser reutilizados para verificar
o desempenho do leitor e da sonda.
Teste o cartão de verificação
eletrônica azul uma vez por dia, antes
de fazer o teste em um paciente ou
se uma sonda tiver sido derrubada
ou manuseada de forma errônea.

Ao testar a solução de controle ou os cartões de verificação eletrônica, certifique-se de que os resultados
correspondam aos valores esperados mostrados nas folhas de instruções. Se não corresponderem, os testes de
qualidade foram REPROVADOS. Pare o teste. Entre em contato com o Suporte técnico da TearLab da sua área ou
ligue para a TearLab no número +1-858-455-6006.

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, Haia
Países Baixos
Uma ou mais das seguintes patentes
podem se aplicar: Patentes dos EUA
7,017,394; 7,051,569; 7,111,502;
7,129,717; 7,204,122; 8,020,433;
7,987,702; 7,905,134; 7,810,380; 7,574,902

Cartão de Verificação Eletrônica
Leia a folha de instruções do cartão de verificação eletrônica para obter os valores esperados. Certifique-se de testar
os cartões de verificação eletrônica azuis nas duas sondas uma vez ao dia, antes de fazer o teste no paciente. NÃO
tente coletar lágrimas ou soluções de Controle com os cartões de verificação eletrônica.
• Encaixe um cartão de verificação eletrônica na sonda.
• A sonda emitirá um bipe e uma luz verde acenderá.
• Espere a luz apagar e a sonda bipar novamente.
• Depois que a luz apagar, encaixe a sonda no leitor.
• Pressione .
• Se os resultados forem REPROVADOS, pare o teste. Entre em contato com o Suporte técnico da TearLab da sua
área ou ligue para a TearLab no número +1-858-455-6006.

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

Soluções de controle
Teste ambos os níveis da solução de controle com cada nova remessa de cartões de teste (mesmo se o número
do lote for o mesmo), com cada novo número de lote, e mensalmente para verificar o armazenamento. Leia as
instruções da folha da solução de controle para obter os valores esperados.
• Encaixe um cartão de teste na sonda (consulte a parte posterior deste guia).
• NÃO colete lágrimas.
• Em vez de coletar lágrimas, use uma solução de controle.
• Utilize o invólucro azul para quebrar a parte superior de uma ampola.
• Vire a ampola de cabeça para baixo (o líquido não se derramará).
• Toque a ponta da sonda na solução de controle.
• Volte a sonda para o leitor, insira o código.
• Verifique o resultado do controle em relação ao valor esperado.
• Se estiver dentro do intervalo esperado, o teste com o paciente pode prosseguir.
• Se não estiver dentro do intervalo esperado, você não deverá realizar o teste com o paciente.
Entre em contato com o Suporte técnico da TearLab da sua área ou ligue para a TearLab no número +1-858-455-6006.

FDA MedWatch. Relate um evento adverso grave, problema de qualidade do produto, erro de uso do produto ou
inequivalência/falha terapêutica que suspeite estar associada com o uso do sistema de osmolaridade da TearLab ao Suporte
técnico da TearLab (Tel.: +1-858-455-6006) e/ou ao FDA MedWatch (Tel.: +1-800-FDA-1088), (Fax: +1-800-FDA-0178 ou
www.fda.gov/medwatch).
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Sonda
TearLab

Procedimento de teste TearLab

Use boa higiene ao coletar lágrimas. Descarte os cartões de teste usados em um recipiente adequado.

Perguntas frequentes (FAQ)
1. O que é um código de cartão de teste?

O código do cartão de teste é um número impresso na
parte superior do cartão de teste e permite que os cartões
de teste sejam lidos corretamente. O código do cartão de
teste deve ser inserido no leitor no período de oito segundos
depois que a sonda tiver sido encaixada na base.

Cobertura

•

Encaixe o cartão de teste.

•

Segure as abas e remova a cobertura.

P
 osicione o paciente sentado, com a cabeça
para trás e os olhos para cima.
•N
 ÃO puxe a pálpebra para longe do olho.
•

 baixe a sonda até a parte inferior da ponta
A
tocar a linha de umidade na parte superior
da pálpebra.
• Quando as lágrimas são coletadas, a sonda bipa.
•

9. Depois de ter coletado uma lágrima, importa
o lado em que eu encaixo a sonda?

3. Como eu sei se coletei, com sucesso, uma
amostra de lágrima?

10. Qual é a higiene adequada para fazer
o teste?

A luz verde apagará e a sonda emitirá um bipe.

4. Por que a sonda começa a bipar novamente
depois de eu ter coletado uma lágrima?

O tempo da sonda está prestes a se esgotar. Isso quer
dizer que você tem apenas dez segundos para colocar a
sonda na base, antes de as informações do teste serem
perdidas.

Insira o código na parte superior do cartão
pressionando
abaixo da seta “para cima”
ou da seta “para baixo”.
• Pressione
.
•

• Registre


o resultado do teste no prontuário do
paciente.

•

Remova o cartão de teste com o polegar.

Sempre lave as mãos e mantenha o cartão de teste TearLab
limpo. Leia o folheto de instruções do cartão de teste
TearLab para obter mais informações.

11. Como eu devo armazenar os cartões
de teste?

O leitor bipará.

6. Como eu determino se um cartão de teste já
foi usado?

12. E se for REPROVADO no controle de
qualidade?

Um cartão de teste sem uma cobertura protetora deve
sempre ser considerado usado.

Encaixe a sonda no leitor.

Não. Você verá os resultados do teste na tela LCD no
lado em que a sonda está encaixada.

Os cartões de teste devem ser armazenados na bandeja
acessória de cartões de teste encaixadas no leitor, para
garantir resultados precisos. Armazene cartões de teste
extras na temperatura ambiente. Preste atenção à data de
validade impressa na caixa e em cada pacote. Nunca use
um cartão de teste depois da data de validade.

5. Como eu sei se a sonda foi encaixada com
êxito na base?

•

Teste ambos os níveis da solução de controle com cada
nova remessa de cartões de teste (mesmo se o número
do lote for o mesmo), com cada novo número de lote, e
mensalmente para verificar o armazenamento.

2. O que significa se a luz verde na sonda não
acender?

Significa que você não deve realizar o teste, a menos que
a luz verde esteja acesa.

Abas

8. Com que frequência eu devo testar as
soluções de controle?

7. Com que frequência eu testo o cartão de
verificação azul?

Teste o cartão de verificação eletrônica azul uma vez por
dia, antes de fazer o teste em um paciente ou se uma
sonda tiver sido derrubada ou manuseada de forma
errônea.

Pare o teste. Entre em contato com o Suporte técnico da
TearLab da sua área ou ligue para a TearLab no número
+1-858-455-6006. Consulte o Manual do usuário para
obter informações sobre solução de problemas e
manutenção.

