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Introdução

1. Revisões

◆ Este documento é válido para a versão do software mais recente.
◆ Quando a atualização do software representar impacto sobre as informações contidas neste

documento, uma nova versão da publicação será lançada.

HORIBA ABX
B.P. 7290
Rue du caducée
Parc Euromédecine
34184 MONTPELLIER Cedex 4 - FRANÇA
Tel: (33) 4 67 14 15 16
Fax: (33) 4 67 14 15 17

Tab.1: Revisões do manual do usuário

Índice 
remissivo Nota técnica

Revisão do 
software Modificações Seção Data

Ba RAH911AA V1.4 Todas 05/23/02

Bb RAH911AA V1.4 1,3,6 11/04/02

Ca RAH939AA V1.6 Todas 12/10/02

Cb ECR1354 V1.6 Correção UL 1 01/09/03

Da RAH986AA V1.6 Normas CE IVD
Introduç
ão, 1

16/09/03

EEN RAN153AA V1.6 HORIBA ABX Todas 09/03/05

FEN RAN252AA V1.7.0

Consulte 10.1. Correções 
associadas a versão V1.7.0 
Versão do software, página 
Introdução-16

Todas 15/06/06
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Introdução
1.1. Declaração de conformidade

◆ A última versão da declaração de conformidade CE para este instrumento está disponível no site
www.horiba-abx.com

1.2. Aviso de responsabilidade

As informações contidas neste manual são distribuídas na forma como estão, sem garantia. Apesar
de terem sido tomadas todas as precauções na preparação deste manual, a HORIBA ABX não
assumirá nenhuma responsabilidade em relação a quaisquer pessoas ou entidades no que diz respeito
a perdas ou danos, causados ou com alegação de terem sido causados direta ou indiretamente pelo
desrespeito às instruções contidas neste manual, ou pela utilização dos produtos de software e
hardware para computador aqui descritos de forma inconsistente com as especificações do produto.

1.3. Marcas comerciais

Os nomes de outros produtos mencionados nesta publicação podem ser marcas comerciais ou marcas
registradas de outras empresas.

1.4. Copyright ® 2005 porHORIBA ABX

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida
de qualquer forma ou por quaisquer meios, sejam eletrônicos, mecânicos, por fotocópias, por
gravação ou outros, sem a prévia autorização por escrito da HORIBA ABX.

1.5. Perigos potenciais

Para alertar o operador sobre condições potencialmente perigosas, o sistema fornecerá um dos
títulos legendados em negrito descritos a seguir quando necessário ao longo do texto.

AVISO: Indica um procedimento que, se não for seguido de forma adequada, poderá ser
extremamente perigoso para o operador, para o ambiente ou para ambos.

CUIDADO: Destaca um procedimento operacional que deve ser obedecido para evitar
possíveis danos ao instrumento ou resultados de teste incorretos.

OBSERVAÇÃO: Enfatiza informações importantes especialmente úteis ao operador antes,
durante ou depois de executar uma função operacional específica.
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2. Aviso e precauções
◆ A confiabilidade da segurança no trabalho e as características gerais são garantidas pela HORIBA

ABX de acordo com as seguintes condições:

- O manual do usuário deve ser lido na íntegra e a equipe deve ser treinadas pela HORIBA ABX
antes de utilizar o equipamento.
- O usuário deve trabalhar sempre com total conhecimento e consciência dos avisos, alarmes e
mensagens do instrumento.
- Consulte sempre as etiquetas e as instruções da HORIBA ABX para evitar o comprometimento
da integridade do sistema.

◆ O equipamento deve ser utilizado como descrito no manual do usuário. Qualquer outro uso poderá
comprometer a integridade do sistema, representando perigo para o operador.

◆ Os reagentes e acessórios estipulados pela HORIBA ABX foram certificados de acordo
com a Diretiva Européia de dispositivos médicos in-vitro (98/79/CE).

◆ O uso de qualquer outro reagente ou acessório pode colocar em risco o desempenho
do instrumento, transferindo a responsabilidade para o proprietário. Nesse caso, a
HORIBA ABX não se responsabiliza pelo aparelho ou pelos resultados decorrentes de
mau uso.

◆ O operador deverá vestir luvas descartáveis, óculos de proteção e jaleco de
laboratório.

◆ As normas locais e/ou nacionais devem ser observadas em todas as operações.
◆ Telefones celulares não devem ser usados próximos ao instrumento.
◆ Todos os dispositivos periféricos devem ser compatíveis com o padrão IEC.

2.1. Garantia limitada

A duração da garantia está estipulada nas condições de venda associadas à compra do equipamento.
Para que a garantia seja válida, certifique-se de que:

1- O sistema seja utilizado de acordo com as instruções fornecidas neste manual.
2- Somente o software e o hardware especificados pela HORIBA ABX sejam instalados no
equipamento. Esse software deve ser a versão original com proteção de direitos autorais.
3- Serviços e reparos sejam fornecidos por um técnico autorizado da HORIBA ABX, que utilize
somente peças aprovadas pela HORIBA ABX.
4- O suprimento de energia elétrica do laboratório esteja de acordo com as regulamentações
nacionais e internacionais.
5- Os espécimes sejam coletados e armazenados em condições normais.
6- Os reagentes usados sejam os especificados neste manual.
7- As ferramentas adequadas sejam utilizadas quando forem executadas operações de reparos ou
manutenção.

Caso o instrumento tenha sido fornecido por qualquer outra entidade que não seja a
HORIBA ABX ou seu representante autorizado, a HORIBA ABX não poderá garantir este
produto em termos de especificações, versão mais recente e documentação mais
recente. Informações adicionais poderão ser obtidas com o representante autorizado.
2FPT - Manual do usuário - ABX Micros 60



Introdução
Condições de trabalho
2.2. Precauções de segurança

Componentes eletrônicos e móveis:

Os seguintes componentes não devem ser manuseados nem verificados pelo usuário:
- Fonte de alimentação elétrica.
- Placas de circuitos eletrônicos.

◆ O operador poderia sofrer ferimentos causados por choques elétricos. Os componentes
eletrônicos poderão causar choques e ferimentos no usuário. Não manuseie
indevidamente o instrumento e não remova nenhum componente (tampas, portas,
painéis etc.), a menos que devidamente instruído por este documento.

◆ Componentes móveis: É estritamente proibido desativar sensores, pois isso pode
causar ferimentos no operador. Não abra as tampas protetoras enquanto o
equipamento estiver em funcionamento.

◆ A bateria poderá explodir se não for substituída corretamente. Substitua-a somente
por uma bateria do mesmo tipo ou equivalente recomendada pelo fabricante. Descarte
as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

2.3. Riscos biológicos

Trate todos os espécimes, reagentes, calibradores, controles etc. que contêm soro ou
sangue humano como potencialmente infectantes. Utilize técnicas de trabalho em
laboratório certificadas ao manusear espécimes. Use material de proteção, luvas,
jalecos, óculos ou máscaras e siga as outras práticas de biossegurança especificadas na
Norma sobre patógenos do sangue OSHA (29 CFR parte 1910. 1030) ou procedimentos
equivalentes.

HORIBA ABX utiliza produtos desinfetantes para descontaminar instrumentos e os recomenda para
a descontaminação do seu equipamento. (Consulte a seção 6, 1.1.3. Limpeza geral do instrumento,
na página 6-3.)

3. Condições de trabalho

3.1. Ambiente

◆ A utilização do ABX Micros 60 deve ficar restrita a ambientes internos. Não é
recomendável operar o instrumento a altitudes acima de 2.000 m (6.000 pés).

◆ O ABX Micros 60 foi projetado para trabalhar com voltagens de acordo com a Categoria
de instalação II e Grau de poluição 2 (IEC 61010-1). Entre em contato com seu representante local
da HORIBA ABX para obter mais informações sobre locais de operação que não estão em
conformidade com as especificações recomendadas.

3.2. Local

◆ O ABX Micros 60 deve ser colocado em uma mesa ou bancada limpa e nivelada. 
◆ Observe que o ABX Micros 60, a impressora e os reagentes pesam em conjunto

aproximadamente 30 kg (66 lbs).
◆ Evite expor o equipamento à luz solar.
◆ Coloque o instrumento onde não seja exposto à água ou vapor.
◆ Coloque o instrumento onde esteja livre de vibração e choques.
◆ Coloque o instrumento onde seja possível utilizar uma tomada elétrica independente.
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◆ Utilize uma tomada diferente da utilizada por dispositivos ruidosos, como centrífugas, por
exemplo.

◆ Deixe no mínimo 20 cm (8 pol.) de espaço atrás do instrumento para manusear o cabo de
alimentação e a tubulação.

Os interruptores de alimentação e voltagem devem estar sempre acessíveis. Ao
acomodar o sistema para utilização, deixe o espaço necessário para fácil acesso a esses
itens.

3.3. Aterramento

Assegure-se de que aterramento esteja adequado quando for instalar o sistema. Verifique se o fio
terra da tomada elétrica está adequadamente aterrado ao sistema de aterramento elétrico da
edificação. Se tiver dúvidas sobre o aterramento da tomada, entre em contato com o engenheiro
responsável pelas instalações para fazer as verificações necessárias.

3.4. Condições de umidade/temperatura

O ABX Micros 60 deve ser utilizado em temperaturas de 18°C a 32°C (65°F a 90°F). A
umidade relativa máxima deve ser de 80% para temperaturas acima de 31°C (88°F). Se for
armazenado a uma temperatura inferior a 10°C (50°F), o equipamento deverá permanecer uma hora
em um ambiente com a temperatura correta antes do uso.

3.5. Verificação eletromagnética do ambiente

◆ O ABX Micros 60 produz interferência eletromagnética em níveis menores que os
aceitáveis para que possa funcionar em conformidade com sua finalidade, permitindo o
funcionamento correto de outros instrumentos também em conformidade com as respectivas
finalidades.

◆ No caso de suspeita de ruído eletromagnético, verifique se o instrumento não foi colocado na
proximidade de campos eletromagnéticos ou emissões de ondas curtas, ou seja, radar, raios x,
scanners, telefones celulares etc.

3.6. Proteção ambiental

3.6.1. Como descartar acessórios:

Os acessórios devem ser coletados por um laboratório especializado em eliminação e reciclagem
desse tipo de material, de acordo com a legislação local.

3.6.2. Como descartar o instrumento ABX Micros 60:

O instrumento deve ser descartado de acordo com a legislação local e tratado como material
contaminado por sangue. Deve-se tomar as precauções biológicas adequadas.

Em caso de dúvida, entre em contato com o departamento de serviços do seu
representante HORIBA ABX.
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▼ Legislação européia

De acordo com a Diretiva Européia (2002/96/CE, também conhecida como W.E.E.E), os instrumentos
que possuem este símbolo e são vendidos em países europeus pela HORIBA ABX ou seus
representantes autorizados devem ser descartados ou reciclados corretamente ao final de sua vida útil.

Como pode haver diferenças regulamentares locais próprias de cada país, entre em contato com o
representante local para obter informações detalhadas e atualizadas sobre como descartar o
instrumento de forma adequada.

3.7. Condições de transporte e armazenamento

◆ Condições de transporte e armazenamento: Temperatura de -20°C a +50°C

Antes de entregar o instrumento a um transportador, qualquer que seja seu destino,
deve-se realizar uma descontaminação externa.
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4. Gráficos e símbolos

Todos os desenhos incluindo telas, impressões e fotografias servem somente para fins
ilustrativos e não são contratuais.

Posição "Desligado" do 
interruptor.

Posição "Ligado" do interruptor.

Corrente alternada. Fabricante.

Dispositivo médico para 
diagnóstico in vitro.

Este produto está em 
conformidade com os padrões e 
as diretivas da CEE citados na 
Declaração de conformidade.

Cuidado, consulte os 
documentos fornecidos.

Riscos biológicos.

Reagente. Para cima.

Frágil, manuseie com cuidado. Mantenha seco.

Não empilhe. Limitação da temperatura.

Código do lote. Número de catálogo.

Validade. Consulte as instruções de uso.

Calibrador. Controle.

Conteúdo. Terra.

Este produto deve ser 
descartado e reciclado ao final 
de sua vida útil de acordo com a 
Diretiva WEEE (2002/96/CE).
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5. Etiquetas

5.1. Etiqueta de alimentação

Para substituir os fusíveis 2x1A localizados sob a tomada do cabo de alimentação na parte de trás
do analisador, proceda da seguinte forma:

- Não remova a tampa protetora do instrumento.
- Desligue o analisador.
- Desconecte o cabo de alimentação da tomada na parte de trás do analisador.
- Puxe a aba em que está escrito «250V fuse» (fusível de 250V).
- Remova os fusíveis dos compartimentos.
- Verifique a resistência (ohms) de cada fusível.
- Use somente fusíveis internos de ruptura lenta (slow-blow).
- Use somente fusíveis com as seguintes características:

◆ para fornecimento de 100 VCA/120 VCA:1A 250V SB
◆ para fornecimento de 220 VCA/240 VCA:1A 250V SB

5.2. Etiqueta de entrada/saída

Resíduos: Conecte a linha de saída de resíduos ao encaixe próprio para os resíduos. Observe que a
etiqueta Resíduos deve ser usada somente para saída de resíduos.
Diluente: Conecte a linha de entrada Diluente ao encaixe Diluente Observe que a etiqueta Diluente
deve ser usada somente para entrada de resíduos.
Lyse: Conecte o tubo transparente identificado com a etiqueta «Minilyse» a um tubo e coloque-o no
recipiente de reagente para lise.
Mini-limpeza: Conecte o tubo azul denominado «Mini-limpeza» a um tubo e coloque-o no recipiente
para mini-limpeza.
Conexão de saída RS-232: Usada somente por engenheiros qualificados da HORIBA ABX.
Conexão da impressora: Não conecte uma impressora que não tenha sido recomendada por um
engenheiro qualificado da HORIBA ABX.

5.3. Etiqueta «Riscos biológicos»

Esta etiqueta está localizada na tampa do lado esquerdo.

Fig. 1: Riscos biológicos.
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Trate todos os espécimes, reagentes, calibradores, controles etc. que contêm soro ou
sangue humano como potencialmente infectantes. Utilize técnicas de trabalho em
laboratório certificadas ao manusear espécimes. Use material de proteção, luvas,
jalecos, óculos ou máscaras e siga as outras práticas de biossegurança especificadas na
Norma sobre patógenos do sangue OSHA (29 CFR parte 1910. 1030) ou procedimentos
equivalentes.

5.4. Etiqueta interna

Esta etiqueta está localizada na tampa da câmara de glóbulos brancos. É preciso abrir as tampas
externas para chegar a ela.

Fig. 2: Etiqueta de sensibilidade à eletricidade estática – ESD

Dispositivo sensível à eletricidade estática (ESD).
Os reagentes e as câmaras podem causar danos eletrostáticos à placa-mãe do
instrumento ao serem manuseados sem ferramentas apropriadas para evitar a
eletricidade estática.
Toque o aterramento do instrumento (um parafuso da tampa, por exemplo) antes de
prosseguir às câmaras para evitar descargas eletrostáticas.
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5.5. Etiqueta de identificação

Fig. 3: Etiqueta de identificação

6. Uso previsto
O ABX Micros 60 OS/OT é um analisador hematológico totalmente automatizado
(controlado por microprocessador), utilizado para diagnósticos in-vitro de espécimes de sangue total
e concentrados de componentes do sangue total.

Importante: Ao analisar concentrados de componentes do sangue total, considere o
intervalo linear do parâmetro do componente e seus parâmetros associados, caso
existam. Esses concentrados podem poluir prematuramente a abertura de contagem ao
serem analisados. É aconselhável executar três ciclos de contrapressão e/ou uma
limpeza concentrada após analisar os concentrados.

O ABX Micros 60 OS/OT está disponível com 5, 8, 16 e 18 parâmetros. Esses parâmetros são
observados de acordo com a configuração do sistema. (Consulte a seção 1, 1.1. Parâmetros, na
página 1-3.)

A taxa de determinação é de aproximadamente 60 amostras por hora na configuração otimizada. O
instrumento é totalmente automatizado e inclui um sistema de diluição interna e uma impressora
gráfica para gravar todos os resultados, incluindo alarmes e gráficos.

7. Apresentação

O ABX Micros 60 é bem compacto e possui oito partes principais.
1- A fonte de alimentação elétrica.
2- A placa-mãe eletrônica.
3- Os componentes pneumáticos da diluição.
4- O painel de controle, que inclui um teclado e um visor LCD.
5- Um compartimento para reagentes.
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6- Uma impressora de resultados e curvas de distribuição.
7- Um leitor de cartões inteligentes (opcional) para gravar resultados de pacientes e de controles de
qualidade.
8- Um leitor de códigos de barras (opcional) para leitura direta de identificações alfanuméricas.

ABX Micros 60Modelos disponíveis:

Este instrumento está disponível nos seguintes modelos:
◆ O ABX Micros 60-OT: Este é um modelo de «tubo aberto», «sem» leitor de cartões

inteligentes. O operador precisa remover a tampa do tubo de coleta de sangue antes de analisar
qualquer amostra.

◆ O ABX Micros 60-OS: Este é um modelo de «tubo aberto», «com» leitor de cartões
inteligentes. O leitor de cartões inteligentes dá ao operador a capacidade de gravar resultados e
realizar controle de qualidade automatizado. O operador precisa remover a tampa do tubo de
coleta de sangue antes de analisar qualquer amostra.

OT e OS estão indicados no número de série que identifica a unidade e o modelo.
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8. Instalação
Um representante da HORIBA ABX instalará seu instrumento, software e impressora. 

8.1. Conteúdo da embalagem

Uma inspeção cuidadosa é feita no ABX Micros 60 antes do envio. No entanto,
recomendamos a verificação completa do sistema assim que recebido, para relatar qualquer anomalia
ao transportador.

Verifique se todos os componentes relacionados na embalagem estão presentes.

ABX Micros 60-OS/OT contêm os seguintes componentes:

◆ Instrumento.
◆ Impressora.
◆ CD-ROM com o Manual do usuário: RAX056A.
◆ CD-ROM sobre os reagentes, controles e calibradores: RAX055A.
◆ Guia diário: RAB180.
◆ Cabo de alimentação (europeu): DAC011A ou cabo de alimentação (EUA): DAC012A.
◆ Kit de Instalação (garrafa ou pacote).

8.1.1. Kit de instalação «garrafa»

O kit de Instalação «garrafa» (XEA 314 B) do ABX Micros 60-OT inclui:

8.1.2. Kit de instalação «pacote»

O kit de instalação «pacote» (XEA 332 B) do ABX Micros 60-OT inclui:

Tab.2: Kit de instalação garrafa.

DENOMINAÇÃO NÚMERO DE PEÇA QTD

Tubo de reagentes comp. = 270 mm XEA017A 3

Agulha de amostragem. GBC069AS 1

Conector macho para diluente/resíduos. EAC019A 2

Tubo transparente 3x6. EAE011A 4

Anel de vedação 6 x 1,5. FAA036A 1

Anel de vedação 1,4 x 1,25. FAA0053A 2

Tampa de borracha para dois orifícios. FBL001A 1

Tampa para a garrafa de reagentes. XDA566A 2

Kit de instalação comum. XEA312B 1

Tab.3: Kit de instalação pacote.

DENOMINAÇÃO  NÚMERO DE PEÇA QTD

Agulha de amostragem MICROS 60-CT. GBC069AS 1

Anel de vedação 6 x 1,5. FAA036A 2

Anel de vedação 0,74 x 1,02. FAA053A 2

Kit de instalação comum. XEA312B 1
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8.2. Conexão de reagentes

(Consulte a seção 6, 1.2. Conexão de reagentes, na página 6-4.)
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1. Especificações técnicas (V1.7.0)
◆Histogramas de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas

◆Alarmes quantitativos

◆Seleção de parâmetros escolhidos pelo software

Observação: O ABX Micros 60 realiza contagens de sangue automáticas e não
requer operações manuais para aspirar o sangue, diluir, medir, calcular, imprimir e
transferir dados para o computador. Os parâmetros são fornecidos de acordo com a
configuração interna.

1.1. Parâmetros

Tab.1-1: ABX Micros 60 - 5 parâmetros

 5 parâmetros

GB Glóbulos brancos

GV Glóbulos vermelhos

HGB Hemoglobina

HCT Hematócrito

VMP Volume médio plaquetário

Curva de distribuição de glóbulos vermelhos

Tab.1-2: ABX Micros 60 - 8 parâmetros

 8 parâmetros

GB Glóbulos brancos

GV Glóbulos vermelhos

HGB Hemoglobina

HCT Hematócrito

VGM Volume corpuscular médio

MCH Hemoglobina corpuscular média

MCHC Concentração média de hemoglobina corpuscular

PLA Plaquetas

Curvas de distribuição de glóbulos vermelhos e plaquetas

Tab.1-3: ABX Micros 60 - 16 parâmetros

 16 parâmetros

 GB Glóbulos brancos

 %LYM Percentual de linfócitos

 #LYM Número absoluto de linfócitos

 %MON Percentual de monócitos

 #MON Número absoluto de monócitos

 %GRA Percentual de granulócitos

 #GRA Número absoluto de granulócitos
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Nos Estados Unidos, os parâmetros PCT e PDW ainda não foram estabelecidos como
indicações para este produto. O uso de PCT e PDW deve ficar restrito somente à
pesquisa.

1.2. Análise da produtividade

◆Aproximadamente 60 amostras/hora.

 GV Glóbulos vermelhos

 HGB Hemoglobina

 HCT Hematócrito

 VGM Volume corpuscular médio

 MCH Hemoglobina corpuscular média

 MCHC Concentração média de hemoglobina corpuscular

 RDW Amplitude da distribuição dos glóbulos vermelhos

 PLA Plaquetas

 VMP Volume médio plaquetário

 Curvas de distribuição de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas

Tab.1-4: ABX Micros 60 - 18 parâmetros

18 parâmetros

 GB Glóbulos brancos

 %LYM Percentual de linfócitos

 #LYM Número absoluto de linfócitos

 %MON Percentual de monócitos

 #MON Número absoluto de monócitos

 %GRA Percentual de granulócitos

 #GRA Número absoluto de granulócitos

 GV Glóbulos vermelhos

 HGB Hemoglobina

 HCT Hematócrito

 VGM Volume corpuscular médio

 MCH Hemoglobina corpuscular média

 MCHC Concentração média de hemoglobina corpuscular

 RDW Amplitude da distribuição dos glóbulos vermelhos

 PLA Plaquetas

 VMP Volume médio plaquetário

 PDW Amplitude da distribuição das plaquetas

 PCT Plaquetócritos

 Curvas de distribuição de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas

Tab.1-3: ABX Micros 60 - 16 parâmetros

 16 parâmetros
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1.3. Capacidade de memória (cartão inteligente)

◆«SOMENTE» a última amostra........... Capacidade de memória interna.
◆60 amostras.................................. - opção de memória com cartão inteligente.
◆99 amostras.................................. - opção de controle de qualidade com cartão inteligente.

1.4. Estatísticas e controle de qualidade

◆Pacote de controle de qualidade estendido (opcional). 
◆Opção de controle de qualidade com cartão inteligente.

1.5. Reagentes

Três reagentes ou um pacote de reagentes.

◆Diluente: .....................................ABX MINIDIL LMG (10 L).
◆Detergente: .................................ABX MINICLEAN (1 L).
◆Reagente de lise: ..........................ABX MINILYSE (1 L) ou 

.........................ABX MINILYSE LMG (1 L) ou

.........................ABX ALPHALYSE 360 (0,36 L) ou

.........................ABX LYSEBIO(0,4 L ou 1 L)

◆Todos os reagentes: .......................ABX MINIPACK LMG (4,2 L).

O CD ROM RAX055 que acompanha o equipamento traz folhetos/informações do fabricante
sobre reagentes, controles e calibradores. As versões mais recentes desses documentos
estão disponíveis no site www.horiba-abx.com/documentation (em inglês).

1.6. Calibração

◆Procedimento de calibração automática.

◆Inserção direta de coeficientes de calibração.

1.7. Medições e cálculos

◆Mudança de impedância para glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas

◆Espectrofotometria para HGB

◆Mudança de impedância para %LYM, %MON e %GRA

◆Cálculo de dados armazenados medidos diretamente a partir de VGM, MCH, MCHC, RDW, VMP,
#LYM, #MON e #GRA

1.8. Saídas

◆Impressão de cópia em papel

◆Saída externa (RS232)
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1.9. Visor

◆Visor LCD:.................................... duas linhas de 40 caracteres, retroiluminado

1.10. Opções do leitor de código de barras

◆EAN 8, EAN 13, C 39, C 128, ITF (2of5), CODABAR, STF e 
◆C 93 com ou sem soma de verificação.

2. Especificações físicas

2.1. Requisitos de energia

◆Fonte de alimentação: ................... 100 V, 110 V (+/- 10%)
.................................................... 220 V, 240 V (+/- 10%)
.................................................... 50/60 Hz
◆Consumo de energia: ..................... Máximo: 150 VA (-30%, +10%)
.................................................... Em uso: 110 VA (-30%, +10%)
.................................................... Modo standby: 35 VA (-30%, +10%)
◆Saída de calor .............................. 197 Kj/h (187 BTU/h)

2.2. Temperatura e umidade operacionais

◆18ºC a 32°C (65°F a 90°F)

◆Umidade relativa máxima: 80% para temperaturas até 31°C (88°F), decrescendo linearmente
a 50% a 40°C (104°F).

◆Evite expor o equipamento à luz solar direta.

◆Evite expor o equipamento a dutos de ar condicionado e/ou de aquecimento.

2.3. Dimensões e peso

◆Altura: ....................................... aproximadamente 440 mm (16,5 pol.)
◆Largura: ..................................... aproximadamente 360 mm (14,2 pol.)
◆Profundidade: .............................. aproximadamente 330 mm (12,6 pol.)
◆Peso: ......................................... aproximadamente 14 kg (31 lbs.)

2.4. Resíduos

◆Eliminação automática.

◆Manuseio de resíduos de acordo com as regulamentações locais/nacionais.

2.5. Volume mínimo de amostra

◆Amostra de sangue mínima necessária: ....... 50 µL.
◆Volume de amostra do analisador: ... .......... 10 µL.
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2.6. Proporções de diluição

◆GB: ............................................aproximadamente 1/250.
◆GV/PLA: ......................................aproximadamente 1/15.000.

2.7. Diâmetro da abertura de contagem

◆GB: ............................................80 µm.
◆GV: .............................................50 µm.

2.8. Medição da hemoglobina

◆Realizada na câmara de glóbulos brancos/hemoglobina.

◆Fonte de luz: LED (diodo emissor de luz) com comprimento de onda de 550 nm.
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3. Resumo dos dados de desempenho

3.1. Precisão (reprodutibilidade)*

O ABX Micros 60 foi calibrado inicialmente com Minocal Calibrator (Lote MCAL 325 com
data de val.: 11-05-2002).

Três níveis de material de controle ABX Minotrol 16 (Lote: M243) utilizados em duplicata duas vezes
ao dia, por vinte dias. Os resultados foram utilizados para quantificar a precisão do ciclo, o desvio
padrão das médias do ciclo, o desvio padrão das médias diárias e a imprecisão total com as diretrizes
NCCLS EP-5.

.

Tab.1-5: 

Parâmetro
MINOTROL 16 
de controle

No ciclo
DP

DP das médias 
dos ciclos

DP das médias 
diárias

Imprecisão 
total (DP)

M243 Alto 0.23 0.20 0.19 0.29

GB M243 Normal 0.10 0.08 0.11 0.14

M243 Baixo 0.06 0.03 0.04 0.06

M243 Alto 0.05 0.04 0.04 0.06

GV M243 Normal 0.05 0.04 0.04 0.06

M243 Baixo 0.04 0.03 0.03 0.04

M243 Alto 0.31 0.23 0.40 0.49

HGB M243 Normal 0.12 0.16 0.43 0.45

M243 Baixo 0.09 0.22 0.29 0.33

M243 Alto 0.52 0.79 0.96 1.17

HCT M243 Normal 0.56 0.51 0.74 0.91

M243 Baixo 0.26 0.26 0.32 0.42

M243 Alto 13.71 6.49 9.07 14.04

PLA M243 Normal 9.17 7.23 5.87 10.13

M243 Baixo 5.83 3.78 3.69 4.97
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Evaluation of Precision Performance of Clinical Chemistry Devices; Approved Guidelines, NCCLS
documento EP-5 (ISBN 1-56238-145-8), 1999.

*Fonte de 510 K, solicitação K030799.

3.2. Precisão nominal*

*Fonte de 510 K, solicitação K030799.

Tab.1-6: 

Parâmetro
MINOTROL 16 
de controle %CV no ciclo

%CV das 
médias do ciclo

 %CV das 
médias diárias

Imprecisão 
total (%CV)

M243 Alto 1.19 1.01 0.96 1.46

GB M243 Normal 1.39 1.11 1.46 1.93

M243 Baixo 3.06 1.68 1.93 3.13

M243 Alto 0.9 0.62 0.78 1.1

GV M243 Normal 1.02 0.88 0.8 1.24

 M243 Baixo 1.46 1.07 1.15 1.72

M243 Alto 1.72 1.28 2.23 2.7

HGB M243 Normal 0.85 1.17 3.17 3.33

M243 Baixo 1.49 3.5 4.65 5.37

M243 Alto 1.06 1.62 1.96 2.39

HCT M243 Normal 1.51 1.38 2 2.47

M243 Baixo 1.6 1.6 1.96 2.53

M243 Alto 2.89 1.37 1.91 2.96

PLA M243 Normal 9.17 7.23  5.87 10.13

 M243 Baixo 5.14 6.87  6.70 9.04

Tab.1-7: 

Parâmetros %CV Valores nominais

GB <2.5% 10,0 x 103 /µL 
GV <2.0% 5 x 106 /µL 

HGB <1.5% 15 g/dL

HCT <2.0% 45 % 

PLA <5.0% 300 x 103 /µL 
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3.3. Precisão (repetitividade)

Com base em 20 amostras consecutivas de uma amostra de sangue total fresco normal, sem sinais
de alarme.

3.4. Linearidade*

◆Intervalo de linearidade: O fabricante testou a zona de linearidade do instrumento utilizando
kits de linearidade e/ou sangue humano.

◆Limites de linearidade: Valores máximo e mínimo no instrumento não geram alarmes de
diluição. 

◆Intervalo visível: Valores do intervalo dados pelo instrumento. Esses valores (limites de
linearidade acima) são utilizados como indicação. São fornecidos associados com o alarme sinal
«D». Esse intervalo visível está fora dos limites estabelecidos pelo fabricante.

◆Kits de linearidade: A linearidade foi testada por meio de kits de teste de linearidade de
«Intervalo baixo» e «Intervalo completo» disponíveis. Os kits de teste foram analisados e os
dados calculados de acordo com as instruções do fabricante.

◆Sangue humano: A linearidade também foi obtida com sangue humano, utilizando um mínimo
de cinco pontos de diluição. Os resultados desse estudo são os seguintes:

*Fonte de 510 K, solicitação K030799.
A: para HGB> 2 g/dL e GV>0.5x106/mm3

B: para HGB< 2 g/dL e GV>0.5x106/mm3

Tab.1-8: 

Tabela de precisão: N = 20
Parâmetros

%CV Nível do teste

GB <2.5% 10,0 x 103 /µL 
GV <2.0% 5 x 106 /µL 

HGB <1.5% 15 g/dL

HCT <2.0% 45 % 

PLA <5.0% 300 x 103 /µL 

Tab.1-9: 

Parâmetros Intervalo de 
linearidade

Limites de 
linearidade

Intervalo 
visível

Limite de erro
(o que for maior)

GB (103/mm3) 0.5 - 122 0 - 100 100 - 150 ± 0.3 ± 5 %

GV (106/mm3) 0.2 - 8.7 0 - 8 8 - 18 ± 0.07 ± 3 %

PLA (103/mm3) (A) 10 - 2327 0 - 2200 2200 - 6000 ± 10 ± 10%

PLA (103/mm3) (B) 25 - 4990  0 - 4000 4000 - 6000 ± 10 ± 10%

HGB(g/dL) 2.0 - 27  0 - 26 26 - 30 ± 0.3 ± 3 %

HCT(%) 1.8 - 82.3  0 - 80 80 - 90 ± 2.0 ± 3 %
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3.5. Efeito residual

O efeito residual foi testado por análises de amostras com «altas concentrações» de glóbulos
brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Cada amostra foi analisada três vezes, seguidas de três
ciclos de fundo. A porcentagem de efeito residual é calculada por meio da seguinte fórmula:

Efeito residual = (ciclo de fundo 1 - ciclo de fundo 3)/(amostra 3 - ciclo de fundo 3) X 100

 Parâmetros 

3.6. Intervalos normais

Os intervalos normais foram estabelecidos a partir de um estudo realizado em Somerville, NJ. (EUA).
O estudo abrange 95% dos valores centrais, na distribuição de 43 indivíduos normais, saudáveis e
não-usuários de drogas. Os intervalos são os seguintes:

)

Nos Estados Unidos, os parâmetros PCT e PDW ainda não foram estabelecidos como indicações para
este produto. O uso de PCT e PDW deve ficar restrito somente à pesquisa.

Os valores esperados variam conforme a população de amostras e/ou localização
geográfica. É altamente recomendado que cada laboratório estabeleça seu próprio
intervalo normal com base na população local.

Tab.1-10: 

Unidades dos 
parâmetros

GB (103/mm3) GV (106/mm3) HGB(g/dL) PLA (103/mm3) 

Nível da contagem de 
sangue

63.0 7.58 23.4 988

% Efeito residual (real)  0.3  0.00 0.0 0.0

% Efeito residual 
(nominal)

 < 0.5% <0.5% <0.5% <0.5%

Tab.1-11: 

Parâmetros Masculino (N=21) Feminino (N=22)

 GB (103/mm3) 4.7 - 9.6 4.9 - 12.3

 Linfócitos (%) 23 - 47 19 - 41

 Monócitos (%) 3 - 6 2 - 6

 Granulócitos (%) 49 - 74 53 - 79

 GV (106/mm3 4.37 - 5.63 3.90 - 5.10

 HGB (g/dL) 13.5 - 16.5 12.0 - 15.0

 HCT (%) 41 - 50 37 - 45

 VGM (µm3) 83 - 101 84 - 96

 MCH (pg) 26 - 34 27 - 34

 MCHC (g/dL) 32 - 35 32 - 35

 RDW (%) 12 - 16 12 - 14

 PLA (103/mm3 145 - 355 150 - 330

 VMP (µm3) 7.3 - 9.0 8 - 10
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3.7. Precisão

O desempenho de precisão foi provado por meio de uma análise de aproximadamente 200 pacientes
com ABX Micros 60 juntamente com um analisador de referência, situados em três locais
diferentes nos Estados Unidos. A tabela a seguir resume os dados:

n: Número de amostras analisadas

R2: Coeficiente de correlação obtido da curva de regressão Referência/ABX Micros 60 

Conforme mencionado acima, este estudo clínico foi realizado em três locais diferentes nos Estados
Unidos.

3.8. Contagem diferencial de leucócitos

Não disponível na época da publicação.

3.9. Estudo de estabilidade das amostras

Não disponível na época da publicação.

Tab.1-12: 

Local 1 Local 2 Local 3

Parâmetros n R2 n R2 n R2

 GB (103/mm3 198 0.992 209 0.997 203 0.995

 GV (106/mm3 198 0.995 212 0.995 204 0.990

 HGB (g/dL) 188 0.994 212 0.998 204 0.985

 HCT (%) 198 0.980 212 0.994 204 0.982

 VGM (µm3) 198 0.988 212 0.987 204 0.980

 MCH (pg) 188 0.969 212 0.962 204 0.962

 MCHC (g/dL) 188 0.311 212 0.654 204 0.471

 RDW (%) 198 0.950 212 0.944 204 0.895

 PLA (103/mm3 169 0.994 201 0.981 198 0.926

 VMP (µm3) 191 0.639 204 0.709 203 0.863

Linfócitos (%) 98 0.975 110 0.991 119 0.461

 Monócitos (%) 98 0.552 104 0.787 119 0.461

Granulócitos (%) 98 0.969 105 0.990 119 0.968

 Analisadores de referência Baker System 9000 Coulter S Plus IV Coulter JT
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4. Limitações

Apesar de todos os esforços realizados pela HORIBA ABX para pesquisar e indicar todas
as interferências conhecidas, é totalmente impossível garantir que todas as
interferências tenham sido identificadas. Em qualquer ocasião, os resultados devem ser
validados e comunicados somente se todas as informações relacionadas ao paciente
tiverem sido avaliadas e consideradas.

4.1. Manutenção

Neste manual estão relacionados procedimentos específicos de inicialização, desligamento e
manutenção. Os procedimentos de manutenção descritos neste manual são obrigatórios para o uso
e a operação adequados do ABX Micros 60. 

A não execução de qualquer desses procedimentos de manutenção pode resultar na
redução da confiabilidade do sistema. É altamente recomendado enfatizar a manutenção
do sistema.

4.2. Amostras de sangue

Todas as amostras de sangue devem ser coletadas utilizando-se a técnica adequada.

Considere potencialmente infecciosos todas as amostras, reagentes, calibradores,
controles etc. que contiverem sangue ou soro humano.
Utilize técnicas de trabalho em laboratório certificadas ao manusear espécimes. Utilize
equipamento protetor, luvas, jalecos, óculos de segurança ou viseiras e siga todas as
práticas de biossegurança conforme especificado na norma sobre patógenos do sangue
OSHA (29 CFR Parte 1910, 1030) ou outros procedimentos de biossegurança equivalentes.

4.2.1. Coleta e mistura de amostras

Quando coletar amostras de sangue, é recomendável que seja de sangue venoso; porém, o sangue
arterial também poderá ser utilizado em casos extremos. O sangue colhido deve ser colocado em
tubos de coleta de amostra a vácuo ou sob pressão atmosférica. 

(somente nos EUA). Para obter mais informações sobre a coleta de amostras venosas ou
capilares, consulte os documentos do NCCLS números H3-A4 e H4-A4 (setembro de
1999).

O tubo de coleta de amostras deve ser preenchido com sangue até a quantidade exata
indicada no próprio tubo. Todas as coletas de amostras de sangue medidas
incorretamente apresentarão variações nos resultados.

4.2.2. Estabilidade da amostra

Recomenda-se o uso de amostras de sangue total fresco. O ICSH (International Committee for
Standardization in Hematology - Comitê Internacional para Padronização em Hematologia) define
como amostra de sangue fresco aquela «processada no período de quatro horas após a coleta».

Amostras de sangue total bem misturadas, coletadas em anticoagulante EDTA e processadas dentro
de oito horas após a coleta, fornecem resultados mais precisos para todos os parâmetros. A
distribuição do tamanho de células brancas pode mudar quando os espécimes são analisados entre
5 e 20 minutos após a coleta e mais de 8 horas após a coleta.
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4.2.3. Anticoagulantes e seus efeitos (no sangue total)

Observe a seguir a lista de anticoagulantes comuns utilizados para coleta de sangue total:

◆Heparina: Causa aumento da coagulação celular (GB e PLA) e modifica a cor citoplasmática
com coloração de Romanowsky (fundo azul). Aumento nos valores de HCT e VGM com altas
concentrações de heparina > 7,5 UL/tubo capilar.

◆Citrato de trissódio: Por ser líquido, o anticoagulante inclui uma diluição estimada em 10/11
ao preencher tubos de 5 mL com sangue total. Esse anticoagulante é utilizado na coagulação. É
usado algumas vezes em hematologia quando se suspeita de pseudotrombocitopenia induzida
por EDTA.pseudotrombocitopenia induzida por EDTA.

◆Ácido citrato dextrose (ACD) e Citrato fosfato dextrose com adenina (CPDA): O
anticoagulante mais utilizado para concentrados de células (em especial para concentrados de
plaquetas), normalmente não utilizado para contagem celular. Não existe nenhuma interferência
grave conhecida.

Os anticoagulantes utilizados na coleta sangüínea podem variar em relação aos efeitos
que causam na mudança de características dos componentes do sangue. É aconselhável
ter cautela ao selecionar um anticoagulante para análise no ABX Micros 60.

◆EDTA: Entre os sais de EDTA, são utilizados EDTA K2 (EUA e Japão), EDTA K3 (EUA e Europa) e,
algumas vezes, NA2 EDTA. O EDTA K2 e o EDTA K3 são os anticoagulantes utilizados com maior
freqüência em testes hematológicos em todo o mundo, principalmente porque são recomendados
pelo ICSH desde 1993. Outros sais de EDTA também são aceitos. O EDTA pode incluir
pseudotrombocitopenia (freqüência estimada: 1/800) através do agrupamento de plaquetas.

◆Fluoreto: Era utilizado antes de ser substituído pelo EDTA. Não existem efeitos colaterais
conhecidos até o momento.

4.3. Substâncias interferentes conhecidas

A verificação de qualquer resultado «anormal» dos testes (incluindo resultados com
sinais ou resultados fora de seu intervalo normal) deve ser realizada utilizando métodos
de referência ou outros procedimentos padrão de laboratório para obtenção da
verificação conclusiva desses resultados. A seção a seguir inicia a lista com as
limitações conhecidas dos contadores automáticos de células sangüíneas que utilizam
o princípio da impedância.

4.3.1. Hematócrito (HCT)

Aglutinação de glóbulos vermelhos - pode produzir valores de volume hematócrito e corpuscular
médio incorretos. A aglutinação de glóbulos vermelhos pode ser detectada pela observação de
valores anormais de MCH e MCHC, bem como em exame de esfregaço de sangue tingido.Métodos
manuais de laboratório podem ser necessários para obtenção de um valor de HCT preciso.

4.3.2. Glóbulos vermelhos - GV (eritrócitos)

A diluição de glóbulos vermelhos contém todos os elementos formados no sangue: eritrócitos,
leucócitos e plaquetas. Durante a contagem de glóbulos vermelhos, as plaquetas estão abaixo do limite
mínimo de tamanho dos glóbulos vermelhos; assim não são contados como glóbulos vermelhos.

Leucócitos - os glóbulos brancos, por outro lado, são incluídos na contagem de glóbulos vermelhos.
No entanto, como a proporção normal entre glóbulos vermelhos e brancos é muito grande, podemos
ignorar a influência da contagem de glóbulos brancos na contagem de glóbulos vermelhos.
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Número de glóbulos brancos alto - em casos raros onde os glóbulos brancos são extremamente
altos, a contagem de glóbulos vermelhos pode ser corrigida, especialmente se essa contagem for
extremamente baixa em comparação com a contagem de leucócitos.

Glóbulos vermelhos aglutinados - podem causar uma falsa contagem baixa de glóbulos vermelhos.
Amostras de sangue contendo células vermelhas aglutinadas podem ser identificadas ao serem
observados valores MCH e MCHC e ao examinar um esfregaço de sangue tingido.

Aglutinina fria - imunoglobulinas IgM elevadas na doença por aglutinina fria podem diminuir as
contagens de glóbulos vermelhos e plaquetas e aumentar a contagem de volume corpuscular médio.

4.3.3. Glóbulos brancos - GB (leucócitos) 

Os resultados de glóbulos brancos que excederem os limites de linearidade do sistema precisarão de
diluição da amostra de sangue. A reanálise das amostras de sangue diluído ajudará na obtenção de
um valor de análise correto. É o que ocorre em alguns pacientes com leucemia.

Glóbulos vermelhos nucleados (NRBC) imaturos - serão contados no parâmetro GB (glóbulos
brancos). Se o número de glóbulos vermelhos nucleados for suficiente para ativar o «Alarme L1», a
interferência será detectada. No entanto, uma contagem manual diferencial dos glóbulos brancos,
realizada em esfregaço de sangue tingido, confirmará a presença de NRBCs. 

Quando houver glóbulos vermelhos nucleados na contagem de glóbulos brancos, a fórmula para a
correção do parâmetro GB será a seguinte:

GB corrigido = (GBs contados x 100) / [100 + (N. de NRBC/100 GB)]

Glóbulos vermelhos não lisados - em ocasiões muito raras, os eritrócitos na amostra de sangue
podem não lisar completamente quando o reagente de lise for adicionado à câmara de glóbulos
brancos. Esses glóbulos vermelhos não lisados podem ser detectados no histograma de glóbulos
vermelhos com o «Alarme L1» ou como uma linha de base elevada no limite esquerdo da população
de linfócitos no histograma de GB. Os eritrócitos não lisados também podem causar contagem de
glóbulos vermelhos falsamente elevada.

Após a contagem manual diferencial de glóbulos brancos, o valor do ensaio de GB «deve ser corrigido»
para subtração dos glóbulos vermelhos nucleados da contagem total de glóbulos brancos. Esse
procedimento fornecerá uma contagem verdadeira e correta do número real de glóbulos vermelhos.

Mieloma múltiplo - a precipitação de proteínas em pacientes com mieloma múltiplo pode acarretar
uma contagem elevada de glóbulos brancos.

Hemólise - Amostras hemolizadas contêm estroma de células sangüíneas, o que pode elevar a
contagem de glóbulos brancos.

Leucemia - os resultados podem conter uma contagem de glóbulos brancos muito baixa quando o
indivíduo possuir essa doença, devido ao aumento da fragilidade dos leucócitos levando à destruição
de algumas dessas células durante a contagem. Os fragmentos de glóbulos brancos também irão
interferir nos parâmetros diferenciais parciais desse tipo de célula: o número e a porcentagem de
linfócitos, de monócitos e de granulócitos. Uma contagem de glóbulos brancos muito baixa também
pode ser vista em pacientes com leucemias linfocíticas devido à presença de linfócitos anormalmente
«pequenos» que talvez não sejam contados pelo instrumento.

Quimioterapia - citotoxinas e drogas imunossupressoras podem aumentar a fragilidade dos
leucócitos, o que pode causar contagem baixa de glóbulos brancos.

Crioglobulinas - níveis elevados de crioglobulinas que podem estar associadas com mieloma,
carcinoma, leucemia, macroglobulinemia, distúrbios linfoproliferativos, tumores metastáticos,
doenças autoimunes, infecções, distúrbios idiopáticos, aneurisma, gravidez, fenômenos
tromboembólicos, diabetes etc. que podem elevar as contagem de glóbulos brancos, vermelhos e
plaquetas juntamente com o valor de hemoglobina. A amostra pode ser aquecida até 37°C e
reanalisada imediatamente. Se não houver diferença na contagem após o aquecimento da amostra,
é possível realizar uma contagem manual dos glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas.
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Aumento da turbidez - também pode ser visto em casos em que os glóbulos vermelhos são
resistentes à ação de lise. Essa condição causará um resultado falsamente elevado da hemoglobina,
porém poderá ser detectada por meio da observação de valores anormais de MCH e MCHC ou da linha
de base elevada na (Borda de orientação esquerda) do histograma de glóbulos brancos. Resultados
incorretos de hemoglobina também farão com que os valores de MCH e MCHC sejam incorretos.

4.3.4. Hemoglobina (HGB)

Turbidez da amostra de sangue - um grande número de fatores fisiológicos e/ou terapêuticos
podem produzir resultados falsamente elevados de hemoglobina. Para obter resultados de
hemoglobina precisos quando ocorrer turbidez de amostras de sangue, determine a causa e proceda
de acordo com o método adequado descrito a seguir:

1- Número de glóbulos brancos elevado: Uma contagem de glóbulos brancos muito elevada pode
causar dispersão excessiva de luz do LED. Em tais casos, utilize métodos (manuais) de referência. A
amostra diluída deve ser centrifugada e o fluido sobrenadante medido com um espectrofotômetro.

2- Lipídeos elevados: A quantidade elevada de lipídeos confere ao sangue uma aparência «leitosa».
Essa condição pode ocorrer com hiperlipidemia, hiperproteinemia (como em gamopatias) e
hiperbilirubinemia. É possível obter-se uma medição precisa de hemoglobina por meio de métodos
(manuais) de referência e uma análise em branco de plasma.

O aumento da turbidez também pode ser visto em casos em que os glóbulos vermelhos são
resistentes à ação de lise. Essa condição causa um resultado falsamente elevado de hemoglobina,
porém pode ser detectada por meio da observação de valores anormais de MCH e MCHC e da linha de
base elevada no limite esquerdo do histograma de glóbulos brancos. Resultados incorretos de
hemoglobina farão com que os valores de MCH e MCHC sejam incorretos.

Sangue fetal - a mistura de sangues fetal e materno também pode produzir valores de hemoglobina
falsamente elevados.

4.3.5. Volume corpuscular médio (VGM)

Aglutinação de glóbulos vermelhos - pode produzir valores de volume corpuscular médio
incorretos. A aglutinação de glóbulos vermelhos pode ser detectada pela observação de valores
anormais de MCH e MCHC, bem como em exame de esfregaço de sangue tingido. Em tais casos,
métodos manuais podem ser necessários para obtenção de um valor de VGM preciso.

Número excessivo de plaquetas grandes - e/ou a presença de uma contagem de glóbulos
vermelhos alta podem interferir na determinação precisa do valor de VGM. Um exame cuidadoso de
esfregaço de sangue tingido pode revelar o erro.

4.3.6. Hemoglobina corpuscular média (MCH)

O valor de hemoglobina corpuscular média é determinado de acordo com o valor de hemoglobina e
a contagem de glóbulos vermelhos. As limitações listadas para HGB e GV terão efeito no valor de
MCH e podem causar valores incorretos.

4.3.7. Concentração média de hemoglobina corpuscular (MCHC)

O valor de MCHC é determinado de acordo com os valores de HGB e HCT. As limitações listadas para
HGB e HCT terão efeito no valor de MCHC e podem causar valores incorretos.
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4.3.8. Amplitude da distribuição dos glóbulos vermelhos (RDW)

O tamanho da distribuição de glóbulos vermelhos é determinado de acordo com a contagem de
glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos passam por uma microabertura que gera pulsos
eletrônicos conforme as células vão passando. Em seguida, esses pulsos são agrupados de acordo
com o tamanho, limitados e calculados para formar o histograma (curva de distribuição). A curva de
distribuição será usada para calcular a distribuição de glóbulos vermelhos como porcentagem da
curva. Em seguida, a curva será usada para a determinação de anormalidades de tamanho dos
glóbulos vermelhos como na anisocitose.

Glóbulos vermelhos aglutinados - podem causar um contagem de glóbulos vermelhos baixa e
amplitudes da distribuição de glóbulos vermelhos incorretas. Amostras de sangue contendo glóbulos
vermelhos aglutinados devem ser detectadas pela observação de valores anormais de MCH e MCHC,
bem como pelo exame de esfregaço de sangue tingido.

Deficiências nutricionais e transfusão de sangue - podem causar resultados de RDW elevados
devido a condições de deficiência de ferro, vitamina B12 ou folato. Valores altos de RDW também
podem estar presentes numa distribuição de glóbulos vermelhos bimodal a partir de sangue
transfundido. Isso será detectado pelo histograma de glóbulos vermelhos mostrando dois picos
distintos na curva de distribuição.

4.3.9. Plaquetas (PLA)

Eritrócitos muito pequenos - micrócitos, fragmentos de eritrócitos (esquistócitos) e fragmentos de
glóbulos brancos podem interferir na contagem precisa de plaquetas e fornecer contagens elevadas.

Glóbulos vermelhos aglutinados - podem aprisionar as plaquetas, causando contagem
incorretamente baixa. A presença de glóbulos vermelhos aglutinados pode ser detectada pela
observação de valores anormais de MCH e MCHC e através de um exame cuidadoso de esfregaço de
sangue tingido.

Número excessivo de plaquetas gigantes - Pode causar uma contagem incorretamente baixa de
plaquetas, uma vez que essas plaquetas gigantes podem exceder o limite superior de plaquetas e não
são contadas como tal.

Quimioterapia - drogas citotóxicas e imunossupressoras podem aumentar a fragilidade dessas
células, o que pode causar baixa contagem de plaquetas. Métodos (manuais) de referência podem
ser necessários para obtenção de uma contagem precisa de plaquetas.

Hemólise - amostras hemolizadas contêm estroma de glóbulos vermelhos, o que pode elevar a
contagem de plaquetas.

Sangue ACD - sangue anticoagulado com ácido-citrato-dextrose pode conter agregados de
plaquetas, o que pode causar contagem de plaquetas falsamente baixa.

Inclusões de glóbulos vermelhos - inclusão de eritrócitos, tais como corpos de Howell-Jolly,
corpos de Heinz, grânulos basófilos e sideróticos, etc., podem produzir contagem consideravelmente
elevada de plaquetas.

Aglutinação de plaquetas - plaquetas agregadas devido à adoção de técnica incorreta na coleta ou
satelitose de plaquetas causada por ativação de imunoglobulinas de EDTA podem causar baixa
contagem de plaquetas e/ou alta contagem de glóbulos brancos.

Esses tipos de amostras devem ser coletados novamente em anticoagulante com citrato de sódio e
reanalisados «somente para plaquetas»!

4.3.10. Volume médio plaquetário (VMP)

Plaquetas gigantes -  excedem o limite superior dos canais de plaquetas podem não ser contados
como plaquetas. Conseqüentemente, essas plaquetas maiores não serão incluídas nos cálculos do
instrumento do volume plaquetário médio.
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Amostras de sangue coletadas em EDTA não irão manter um volume plaquetário médio
estável. As plaquetas coletadas em EDTA irão se expandir de acordo com o tempo e a
temperatura.

Glóbulos vermelhos aglutinados - podem aprisionar as plaquetas, causando resultados de volume
médio plaquetário incorretos. A presença de eritrócitos aglutinados pode ser detectada pela
observação de valores anormais de MCH e MCHC e através de um exame cuidadoso de esfregaço de
sangue tingido.

Eritrócitos muito pequenos - micrócitos, fragmentos de eritrócitos (esquistócitos) e fragmentos de
glóbulos brancos podem interferir com o dimensionamento e a contagem adequados de plaquetas.

Quimioterapia - também pode afetar o dimensionamento das plaquetas.

4.3.11. Número absoluto de contagem de linfócitos (#LYM)

A contagem de linfócitos é derivada da contagem de glóbulos brancos. A presença de glóbulos
vermelhos nucleados (NRBC), de certos parasitas e de eritrócitos resistentes à ação de lise podem
interferir na contagem exata do parâmetro #LYM. As limitações listadas para a contagem de glóbulos
brancos também são pertinentes à contagem de #LYM.

4.3.12. Porcentagem de linfócitos (%LYM)

A porcentagem de linfócitos é determinada de acordo com a contagem de glóbulos brancos e o número
de linfócitos. A presença de glóbulos vermelhos nucleados, de certos parasitas e de eritrócitos
resistentes à ação de lise podem interferir na contagem exata do parâmetro %LYM. As limitações
listadas para a contagem de glóbulos brancos também são pertinentes à contagem de %LYM.

4.3.13. Número absoluto de contagem de monócitos (#MON)

A contagem de células mononucleares é derivada da contagem de glóbulos brancos. A porcentagem
de linfócitos grandes, linfócitos atípicos, linfoblastos e um número excessivo de basófilos pode
interferir na contagem precisa de monócitos.

4.3.14. Porcentagem de monócitos (%MON)

A porcentagem de monócitos é determinada de acordo com a contagem de glóbulos brancos e o
número de monócitos. A presença de linfócitos grandes, linfócitos atípicos, linfoblastos e um
número excessivo de basófilos pode interferir na contagem precisa da porcentagem de monócitos.

4.3.15. Número absoluto de contagem de granulócitos (#GRA)

A contagem de células granulocíticas é derivada da contagem de glóbulos brancos. A presença
excessiva de eosinófilos, metamielócitos, mielócitos, promielócitos, mieloblastos e células
plasmáticas pode interferir na contagem precisa do número de granulócitos.

4.3.16. Porcentagem de granulócitos (%GRA)

A porcentagem de granulócitos é determinada de acordo com a contagem de glóbulos brancos e o
número de granulócitos. A presença excessiva de eosinófilos, metamielócitos, mielócitos,
promielócitos, mieloblastos e células plasmáticas pode interferir na contagem precisa da
porcentagem de granulócitos.
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5. Especificações dos reagentes
Não utilize as tampas operacionais do instrumento quando os reagentes forem deixados do lado de
fora do instrumento.

A HORIBA ABX fabrica e comercializa reagentes, calibradores e sangues para controle de
qualidade especialmente projetados para uso com os analisadores ABX
Micros 60. O uso de produtos não recomendados pela HORIBA ABX poderá causar
resultados incorretos ou problemas operacionais do instrumento. Entre em contato com
o centro de atendimento HORIBA ABX local para obter todas as informações sobre os
produtos recomendados.

Os reagentes da HORIBA ABX especificados para este instrumento foram aprovados de acordo com
a Diretiva Européia 98/79/CE (Anexo III) para dispositivos médicos in-vitro.

Consulte os folhetos dos reagentes para obter todas as especificações de reagentes.

O CD ROM RAX055 que acompanha o instrumento fornece folhetos/informações sobre
reagentes, controles e calibradores. As versões mais recentes desses documentos estão
disponíveis no site www.horiba-abx.com/documentation (em inglês).

◆Permita que os reagentes voltem à temperatura ambiente antes do uso, para evitar emissão de
bolhas de gás.

◆Nunca despeje o restante de um reagente utilizado anteriormente no recipiente do novo
reagente. Com esse procedimento, qualquer contaminação cruzada com o novo reagente será
eliminada.

◆Nunca deixe um recipiente de reagente aberto durante o uso. Utilize as tampas adequadas que
acompanham o instrumento. Solicite novas tampas de reagente em caso de perda das mesmas.

◆Verifique com a empresa de transporte do material se não houve mudanças bruscas de
temperatura durante o transporte.

◆Limpe o reagente derramado com água assim que possível, para prevenir a cristalização do
reagente e a oxidação das partes metálicas do instrumento.

◆Nunca despeje reagentes no sistema de drenagem de água com dejetos do laboratório. Siga as
normas locais/nacionais para despejo de lixo químico. Se necessário, utilize procedimentos de
neutralização.

◆É necessário enxagüar as linhas de reagentes com água destilada e secá-las quando o
instrumento estiver sendo enviado a algum lugar ou não será utilizado por um longo período de
tempo. Entre em contato com o centro de serviços HORIBA ABX local da para obter mais
informações sobre esse procedimento.

◆Estes reagentes são utilizados para diagnósticos in-vitro fora do corpo.
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6. Consumo de reagentes
O consumo de reagentes é fornecido em milímetros (mL). Esse consumo foi calculado com base em
uma média de 100 ciclos para uma versão específica do programa.

Versão do programa: V1.7.0

 Consumo(mL por ci

7. Procedimento para manuseio de resíduos
Se necessário, os resíduos podem ser neutralizados antes de serem descartados. Siga os protocolos
do seu laboratório para neutralizar e descartar resíduos.

Descarte o recipiente de resíduos de acordo com os regulamentos locais ou nacionais.

Ao descartar resíduos, utilize vestimentas de proteção (jaleco, luvas, proteção para os
olhos, etc.). Siga as diretrizes locais e/ou nacionais para descartar lixo com riscos
biológicos.

Tab.1-13: Consumo de reagentes

Ciclo Diluente
Reagente 
de lise Detergente Minoclair

 Inicialização 21.0 0.6 /// ///

 Stand by /// /// 13.6 ///

 Análise 17.5 0.6 0.85 ///

 Limpeza de todos 
 os reagentes

40.0 11.6 5.2 ///

 Diluição de reagentes 27.0 /// /// ///

 Reagente de lise /// 11.6 /// ///

 Limpador dos reagentes /// /// 6.3 ///

 Limpeza automática 16.4 0.6 15.2 ///

 Limpeza concentrada 16.4 0.6 1.5 6.0

 Fotômetro de calibração 6.0 1.3 /// ///

 Contrapressão /// /// /// ///
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1. Descrição

1.1. Visão geral

1.2. Vista frontal (tampas abertas)

1- Visor LCD

2- Teclado do painel de controle

3- Leitor de cartão inteligente (opcional)

4- Compartimento de reagentes

5- Sonda da amostra e barra de iniciar 
análise

1- Conjunto do carro

2- Sonda da amostra e barra de iniciar 
análise

3- Câmara de glóbulos brancos e 
hemoglobina (GB/HGB)

4- Câmara de glóbulos vermelhos (GV)

1

3
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2
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1.3. Vista lateral esquerda (tampas abertas)

2. Tecnologia

2.1. Amostragem

1- A tampa do tubo de coleta de sangue é removida.

2- O tubo é colocado embaixo da sonda de amostragem.

3- O tubo move-se para cima e a sonda de amostragem entra no sangue.

4- A barra de amostra manual é pressionada e o equipamento aspira 10 µl de sangue.

5- O conjunto do carro da agulha move-se para a esquerda, por cima da câmara de glóbulos brancos/
hemoglobina.

6- Ocorre o enxágüe da sonda de amostragem externa.

7- A amostra de sangue é injetada na câmara de glóbulos brancos para a primeira diluição.

8- O equipamento aspira 28,3 µl de sangue diluído da câmara de glóbulos brancos.

9- O conjunto do carro da agulha move-se para a direita, por cima da câmara de glóbulos vermelhos e
plaquetas.

10- Ocorre o enxágüe da sonda de amostragem externa.

11- A amostra de sangue diluído é injetada na câmara de glóbulos vermelhos para a medição de glóbulos
vermelhos (GV) e plaquetas (PLA).

1- Sensor de temperatura do 
diluente

2- Seringa de líquidos

3- Bloco de válvulas

4- Câmara de vácuo/resíduos 1

2

3
4
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2.2. Diluições

2.2.1. Glóbulos brancos/Hemoglobina (GB/HGB)

 

10 µL da amostra de sangue contida na sonda de amostragem são injetados com 1,2 mL de ABX
Minidil LMG junto com 0,5 mL de ABX Minidil LMG da sonda externa na câmara de glóbulos brancos/
hemoglobina.

Adiciona-se 0,4 mL de ABX Minidil LMG à câmara de glóbulos brancos/hemoglobina tornando o
volume do diluente igual a 2,1 mL. 

0,52 mL de reagente de lise ABX são adicionados à mistura.

Com isso, obtém-se a diluição total de glóbulos brancos/hemoglobina.

2.2.2. Glóbulos vermelhos/Plaquetas (GV/PLA)

Tab.2-1: Diluição de glóbulos brancos/hemoglobina (GB/HGB)

Diluição de glóbulos brancos/hemoglobina (GB/HGB)

Volume de sangue inicial 10,0 µl 
Volume do ABX Minidil LMG 2,1 mL
Volume de reagente de lise ABX 0,52 mL
Proporção de diluição final 1/260 

Tab.2-2: Medição de glóbulos brancos (GB)

Medição de glóbulos brancos (GB)

Método Impedância
Diâmetro da abertura 80 µm
Vácuo de contagem -200 mb 
Período de contagem 2 s x 5 s
Reação à temperatura Ambiente

Tab.2-3: Medição de hemoglobina (HGB)

Medição de hemoglobina (HGB)

Comprimento de onda 550 nm
Período de contagem 2 s x 5 s
Reação à temperatura Ambiente

Tab.2-4: Diluição de glóbulos vermelhos/plaquetas (GV/PLA)

Diluição de glóbulos vermelhos/plaquetas (GV/PLA)

Volume de sangue diluído inicial 28,3 µL
Volume do diluente ABX 2,5 mL
Proporção de diluição final 1/15 000
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O equipamento aspira 28,3 µL de sangue diluído da câmara de glóbulos brancos. O conjunto do carro
da agulha move-se para a direita, por cima da câmara de glóbulos vermelhos/plaquetas. 

2,0 mL de diluente e 28,3 µL de sangue diluído são injetados na câmara de glóbulos vermelhos/
plaquetas a partir da sonda de amostragem interna. 

0,5 mL de diluente é adicionado à diluição na câmara a partir da sonda de amostragem externa. Com
isso, obtém-se a diluição total de glóbulos vermelhos/plaquetas. 

Fig.2-1: Diluição da amostra

2.3. Princípios da medição de CBC

2.3.1. Glóbulos vermelhos/Plaquetas (GV/PLA)

Os glóbulos vermelhos e as plaquetas são medidos por um princípio de variação de impedância
eletrônica. Isso significa que um campo eletrônico é gerado ao redor da microabertura através da
qual as células sangüíneas passam. As células criam uma resistência no campo eletrônico ao passar
pela microabertura calibrada. Isso gera um pulso eletrônico que é amplificado, medido e submetido
a um cálculo matemático para gerar um valor numérico. 

Primeiramente, os 28,3 µL da amostra de sangue diluído são diluídos numa mistura de diluente
eletrolítico (fluido condutor de corrente eletrônica) e, em seguida, passados por uma microabertura
calibrada. Há dois eletrodos colocados em cada lado da abertura. Uma corrente eletrônica constante
passa entre eles. 

Tab.2-5: Medição de glóbulos vermelhos/plaquetas (GV/PLA)

Medição de glóbulos vermelhos/plaquetas (GV/PLA)

Diâmetro da abertura 50 µL
Vácuo de contagem -200 mb 
Período de contagem 2 s x 5 s
Reação à temperatura Ambiente

Diluente
Reagente de lise
Amostra

GB
HGB

GV
PLA
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Conforme as células sangüíneas passam pela abertura, criam resistência (impedância) no campo
eletrônico gerado entre os dois eletrodos. Uma vez que a corrente é constante e permanece
inalterada, quanto maior for a célula, «maior» resistência ela causará. Quanto menor for a célula,
«menor» resistência ela causará. A voltagem de medida das células é proporcional ao tamanho das
células. Quanto maior for célula, maior será a voltagem. Quanto menor for a célula, menor será a
voltagem. 

Essas voltagens eletrônicas variam em tamanho de pulso conforme as células passam pela abertura.
Os pulsos são canalizados de acordo com o tamanho. Em seguida, são limitados, agrupados e
calculados matematicamente para gerarem um valor numérico para a determinação de glóbulos
vermelhos e plaquetas.

2.3.1.1. Resultados

Um número determinado de células passará pela microabertura calibrada em um período de tempo
específico. Em seguida, serão medidas por altura do pulso, limitadas, agrupadas por tamanho e
calculadas matematicamente junto com o coeficiente de calibração, o que resultará num valor
numérico para glóbulos vermelhos e plaquetas.

2.3.1.2. Histogramas de glóbulos vermelhos e plaquetas

Os histogramas de glóbulos vermelhos e plaquetas são determinados pela limitação de pulsos
eletrônicos. Esses pulsos são agrupados de acordo com o tamanho pela canalização dos mesmos na
categoria de tamanho correta. Os pulsos eletrônicos são regularizados matematicamente e
representados em um gráfico. 

Fig.2-2: As células passam pela abertura criando pulsos eletrônicos.

Fig.2-3: Pulsos de glóbulos vermelhos agrupados de acordo com o número e o tamanho das células.

Altura do pulso

Pulsos de plaquetas
Pulsos de glóbulos vermelhos

Tamanho das células

Número de células
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Fig.2-4: Pulsos de glóbulos vermelhos submetidos a regressão e cálculo eletrônico: Curva de distribuição de 
glóbulos vermelhos

Fig.2-5: Pulsos de plaquetas submetidos a regressão e cálculo eletrônico: Curva de distribuição de plaquetas

Histograma de glóbulos vermelhos: é uma distribuição eletrônica e um cálculo matemático dos
glóbulos vermelhos colocados em 256 canais de classificação volumétrica de 30 fL a 300 fL. 

Histograma de plaquetas: é uma distribuição eletrônica e um cálculo matemático das plaquetas
colocadas em 128 canais de classificação volumétrica de 2 fL a um limite móvel entre os limites do
maior número de plaquetas e do menor número de glóbulos vermelhos. 

(fL = fentalitro) - unidade de medida volumétrica microscópica. É uma medida tridimensional utilizada
para determinação do volume de partículas microscópicas. 

2.3.2. HGB

A medição de hemoglobina é baseada em um ciclo de inicialização. Esse ciclo inclui uma seqüência de
teste em branco de hemoglobina que inclui duas medições em branco de hemoglobina. Cada ciclo de
análise executado após a inicialização também possui uma medição em branco de hemoglobina que é
comparada ao valor em branco de hemoglobina inicial. Cada ciclo de análise executado em seguida
compara a leitura em branco de hemoglobina à leitura em branco de hemoglobina do ciclo anterior. 

Durante o ciclo de análise de glóbulos brancos, adiciona-se 0,52 mL de reagente de lise a 2,05 mL
de sangue diluído na câmara de glóbulos brancos. O reagente de lise contém ferricianeto de potássio
[Fe(Cn)]K e cianeto de potássio [KCN]. O reagente de lise quebra a membrana do glóbulo vermelho
e libera a hemoglobina contida no glóbulo. 

A hemoglobina combina-se então com o cianeto de potássio para formar um composto de
cianometahemoglobina cromogênico. Esse composto químico é medido por espectrofotometria, através de
um trajeto óptico na câmara de glóbulos brancos. O comprimento de onda da luz de medição é 550 nm. 

Hemoglobina (HGB) utilizando ABX Lysebio: Reagente para determinação da hemoglobina sem o
uso de cianeto e lise de eritrócitos. Todo o ferro heme é oxidado e estabilizado produzindo espécies
cromogênicas para quantificação por espectrofotometria com comprimento de onda de 550 nm. 

Resultados: os resultados de hemoglobina são apresentados da seguinte forma: 

HGB = Log(valor em branco/valor da amostra) x coeficiente de calibração. 

Número de células

Tamanho das células

Número de células

Tamanho das células
 ABX Micros 60 - Manual do usuário - RAB042FPT - 7



ABX Micros 60

8 - RAB04
2.3.3. HCT

O hematócrito é obtido pela medição combinada de pulsos eletrônicos e cálculos matemáticos. Todos
os pulsos de glóbulos vermelhos são agrupados em vários tamanhos. É calculada, então, a média de
cada grupo de altura de pulsos. Em seguida, é calculada a média de todas as médias de altura de
pulsos uma última vez para obtenção de uma média geral de todas as alturas de pulso de glóbulos
vermelhos. Essa é uma função da integração numérica do volume corpuscular médio. Os resultados
são fornecidos como uma porcentagem dessa integração. 

2.3.4. Volume corpuscular médio (VGM), Hemoglobina corpuscular média
(MCH) e Concentração média de hemoglobina corpuscular (MCHC)

◆ O volume corpuscular médio (VGM) é calculado diretamente a partir do histograma de glóbulos
vermelhos completo. 

◆ O valor de hemoglogina celular média (MCH) é calculado a partir do valor da hemoglobina e
da contagem de glóbulos vermelhos. O cálculo é feito da seguinte forma: 

MCH (pg) =HGB/GV x 10

(pg): Picogramas

◆ A concentração média de hemoglobina corpuscular (MCHC) é calculada de acordo com os
valores de hemoglobina e hematócrito. O cálculo é feito da seguinte forma: 

MCHC (g/dl) = HGB/HCT x 100

2.3.5. RDW

A amplitude da distribuição de glóbulos vermelhos (RDW) é utilizada para determinar anormalidades
nos eritrócitos relacionadas à anisocitose. O valor RDW possibilita o acompanhamento da evolução
da amplitude do histograma de glóbulos vermelhos em relação ao número de células e seu volume
médio. É também um cálculo do histograma de glóbulos vermelhos. 

O cálculo é feito da seguinte forma: 

 RDW (%) = K DP/VGM

K : ..........Coeficiente de calibração para a RDW.
DP: ..........Desvio padrão de acordo com os estudos estatísticos sobre distribuição celular.
VGM: .......(Volume corpuscular médio) dos eritrócitos.

2.3.6. VMP

O volume médio plaquetário (VMP) é calculado diretamente a partir da curva de distribuição do
histograma de plaquetas. Esse cálculo é muito parecido ao cálculo de VGM. 

2.3.7. PCT

O valor de trombocitócritos (plaquetócrito) é calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

PCT % = PLA (103/mm3) x VMP (µm3) / 10 000 
2FPT - Manual do usuário - ABX Micros 60



Descrição e tecnologia
Tecnologia
2.3.8. PDW

A amplitude da distribuição plaquetária (PDW) é calculado a partir do histograma/curva de
distribuição de plaquetas. 

O valor de PDW é representado pelo tamanho da curva entre 15% do número de plaquetas iniciando
no limite inferior de 2 fl (S1) e 15% do número de plaquetas iniciando com o limite superior variável
(S2). A área de determinação da PDW é mostrada pela curva de distribuição a seguir.

Fig.2-6: Curva de distribuição de plaquetas

Os cálculos de PCT e PDW não estão disponíveis nos Estados Unidos. Esses parâmetros 
são utilizados de forma restrita «somente» para pesquisa e investigação.

2.3.9. GB

Os princípios de medição de glóbulos brancos têm por base os mesmos princípios de medição de
glóbulos vermelhos e plaquetas. A contagem de glóbulos brancos é realizada na câmara de glóbulos
brancos/hemoglobina. O dispositivo de processamento de sinal eletrônico coloca um limite
eletrônico entre os glóbulos brancos e as plaquetas. Em seguida, os pulsos eletrônicos são colocados
em 256 canais de acordo com o tamanho do pulso. Depois disso os pulsos são limitados, agrupados
e submetidos a um cálculo matemático para gerar um valor numérico para a determinação dos
glóbulos brancos.

2.3.9.1. Histograma de glóbulos brancos

O histograma de glóbulos brancos é um estudo de distribuição que revela os três tipos de
subpopulações de células sangüíneas brancas a seguir: (linfócitos, monócitos e granulócitos). O
diluente e o reagente de lise do ABX Micros 60 desempenham um papel muito importante
na classificação das subpopulações de glóbulos brancos em sua curva de distribuição. 

2.3.9.2. Princípios de medição diferenciais

◆Ações do diluente e do reagente de lise: 

O diluente preserva e prepara as membranas celulares dos glóbulos brancos para a reação diferencial.
O reagente de lise tem um modo de ação diferenciado sobre as membranas citoplasmáticas dos
glóbulos brancos. 

Quando o reagente de lise reage com a membrana citoplasmática do linfócito, possibilita a liberação
de citoplasma solúvel em água, encolhendo a membrana ao redor do núcleo. 

S1 S2
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Quando o reagente de lise reage com a membrana citoplasmática do monócito, causa uma reação
intermediária que mantém a célula de certa forma estável, o que conserva seu tamanho grande em
comparação com os linfócitos. 

Quando o reagente de lise reage com os granulócitos, causa uma reação limitada devido a uma
molécula da sua estrutura citoplasmática que os protege de encolher com o reagente. Essa reação
transforma os granulócitos na maior das subpopulações de glóbulos brancos no processo de
diferenciação de células. 

Após a ação de lise diferenciada, o ABX Micros 60 analisa o tamanho de cada pulso
eletrônico dos glóbulos brancos conforme passam pela microabertura. Os pulsos são então
canalizados, limitados, agrupados de acordo com seu tamanho, de 30 fL a 450 fL, e submetidos a
cálculo matemático para criar a curva de distribuição de glóbulos brancos denominada Histograma
de glóbulos brancos. 

As três subpopulações de glóbulos brancos são classificadas de acordo com o número e o tamanho
de células em cada grupo. 

A distribuição das subpopulações de glóbulos brancos são as seguintes: 

◆Os linfócitos estão entre 30 fL e 100 fL. 

◆Os monócitos estão entre 100 fL e 150 fL. 

◆Os granulócitos estão entre 150 fL e 450 fL. 

Essa distribuição cria o termo (LMG) para um diferencial de glóbulos brancos em três partes no ABX
Micros 60. 

A subpopulação de granulócitos dos glóbulos brancos contém três subpopulações, que 
de certa forma são da mesma natureza.
Todas contêm material granular citoplasmático que se tinge de várias cores quando 
visualizado ao microscópio. Essas três subpopulações são as seguintes:
◆ Neutrófilos.
◆ Eosinófilos.
◆ Basófilos.
A distribuição dessas células depende das condições patológicas e fisiológicas dos 
indivíduos analisados

As células patológicas ficarão posicionadas, obviamente, em diferentes regiões dentro 
da curva de distribuição de glóbulos brancos. Sinais de alarme fixos e móveis alertarão 
o operador do laboratório sobre a presença desses elementos patológicos.

◆Resultados 

Os resultados da medição de linfócitos, monócitos e granulócitos são apresentados como uma
porcentagem da contagem completa de glóbulos brancos, juntamente com números absolutos para
refletir a contagem real de glóbulos brancos propriamente dita. Os resultados são apresentados da
seguinte forma: 

LYM% LYM #
MON% MON# 
GRA% GRA# 
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1. Verificações de início

1.1. Verificação do nível dos reagentes

1.1.1. Unidades com garrafa

Reagentes individuais: a primeira coisa a se fazer antes de começar a utilizar o sistema é verificar
os níveis de cada reagente. Se o nível de um reagente está «Baixo», substitua o reagente por um
novo conforme descrito nos menus do sistema. 

Nunca coloque reagente de um recipiente em outro! Qualquer tipo de contaminação
presente no reagente antigo afetará o novo reagente. É provável que ocorram contagens
de fundo inaceitáveis, especialmente no caso das plaquetas. Utilize sempre as tampas
de reagentes fornecidas com o instrumento para evitar oxidação ou contaminação dos
reagentes.

Acesso ao menu
Menu principal / 4 - Serviço / 3 - Reagente
Selecione o novo reagente ou novos reagentes. 
1- Todos os reagentes
2- Diluente
3- Reagente de lise
4- Detergente

1.1.2. Unidades com minipack

O minipack contém todos os reagentes e uma câmara de eliminação: Quando um pacote de
reagente estiver acabando, o instrumento exibirá uma mensagem. Essa mensagem de aviso é exibida
de acordo com a capacidade restante do pacote.

Para substituir o pacote, proceda conforme indicado pelos seguintes menus: 

Acesso ao menu
Menu principal
4- Serviço
3- Reagente
3- Mudar pack

O ABX Micros 60 indicará os passos restantes no visor LCD. Quando a substituição do pacote
estiver concluída, o instrumento reiniciará automaticamente o contador de ciclos CBC para
160 ciclos. 

1.2. Verificações de energia e conexão da impressora

Antes de iniciar o instrumento, assegure-se sempre de que a impressora esteja ligada e que o LED
indique que está preparada. Verifique se a impressora tem papel suficiente para as operações do dia.
Verifique o alinhamento do papel, caso esteja trabalhando com uma impressora com alimentação
automática de papel. 
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Verificações de início
1.3. Inicialização do instrumento

Ligue o instrumento pressionando o botão ON/OFF, localizado abaixo do centro no painel traseiro do
equipamento. O visor LCD exibirá o seguinte: 

Conteúdo do visor
Aguarde 3 minutos.

Essa mensagem indica o período de aquecimento dos componentes eletrônicos do instrumento. 

Uma vez que a fase de aquecimento do instrumento esteja completa, o LED do painel frontal irá
mudar de «vermelho» para «verde», o que indica que a fase de inicialização está concluída. O ABX
Micros 60 executará automaticamente um ciclo de início se, e somente se, o equipamento
estiver programado para um ciclo de início automático (consulte a seção 5, 4.3. Escolha do ciclo de
início, página 5-11).

Se o ABX Micros 60 não executar automaticamente o ciclo de início após o final da fase de
inicialização, pressione a tecla «Início» no painel frontal do instrumento para iniciar o ciclo. 

O ABX Micros 60 executará um ciclo de início que prepara todos os reagentes e verifica os
componentes eletrônicos e movimentos mecânicos. O instrumento executará um ciclo vazio para uma
contagem de fundo (ciclo de análise baseado em reagentes sem qualquer amostra de sangue). O
instrumento então imprime os resultados do ciclo vazio. 

Limites de fundo 

Verifique se as contagens de fundo não excedem os limites dos seguintes parâmetros: 
GB 0,3 103/ mm3 
GV 0,02 106/ mm3 
HGB 0,3 g/dL
PLA 10 103/ mm3 

Se a contagem de fundo estiver acima de algum dos limites, o ABX Micros 60
automaticamente executará outro ciclo de início.

Se o problema ainda existir após três ciclos consecutivos, a mensagem «Inicio falhado» será impressa.

Consulte a seção «Manutenção e resolução de problemas» (consulte a seção 6, 2. Resolução de
problemas, na página 6-18) para identificar e resolver o problema em questão. 

 

Se o teste de HGB em branco for inaceitável durante o primeiro ciclo de início, serão
executados mais dois ciclos. Se os três ciclos de início falharem no teste de HGB em
branco, será impressa a mensagem «Início falhado. Erro da referência HGB.»

 

Se algum ciclo de análise for executado antes do ciclo de início, será impressa a
mensagem: «Ciclo de início não iniciado».

Quando o ABX Micros 60 não é usado durante quatro horas após o último ciclo, é necessário
executar um novo ciclo de início antes do ciclo de análise.

1.4. Coleta de amostras de sangue

Consulte a seção 1, 4.2. Amostras de sangue, página 1-13, para verificar os requisitos de coleta.
Amostras de sangue devem ser misturadas cuidadosa e completamente, com um movimento de
agitação ou inclinação logo antes de serem inseridas no suporte do tubo para o ciclo de análise. 
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2. Controle de qualidade diário e verificação 
da calibração

Antes de analisar uma amostra de sangue de pacientes, recomenda-se que o operador execute
análises de controle de qualidade com três níveis de sangue de controle (baixo, normal e alto) para
ter certeza de que o ABX Micros 60 está operando entre os intervalos especificados do
material de controle de qualidade. 

Consulte a seção 4, 1. Controle de qualidade, página 4-2 para executar o ciclo de controle de
amostras.

 

Recomendações gerais sobre calibração
A calibração nos instrumentos HORIBA ABX é um procedimento especial que deve ser
feito apenas em certos casos de intervenções técnicas (instalação, manutenção e
intervenção técnica). A calibração não deve ser feita para compensar um desequilíbrio
resultante, por exemplo, do entupimento de um instrumento. 

Análise do sangue de controle
Misture a amostra cuidadosa e completamente.
Remova a tampa do tubo da amostra.
Coloque a amostra sob a sonda de amostragem.
Levante o tubo para que a sonda de amostragem chegue ao sangue e pressione a barra de 
amostra manual ou a tecla «Início».
O ciclo de análise terá início.

Se algum resultado estiver fora dos intervalos aceitáveis, proceda da seguinte forma: 

1- Reanalise o sangue de controle.

2- Limpe o sistema. Consulte a seção 6, 1.3.6. Limpeza concentrada, página 6-11. Reanalise a
amostra.

3- Abra um novo frasco de material de controle.

4- Chame seu representante local de suporte técnico da HORIBA ABX antes de recalibrar o sistema.
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3. Seleção e identificação de amostras

3.1. Modos de identificação de amostras

3.1.1. Modo EUA

Os modos de identificação de amostras são selecionados no menu Configuração, nas
configurações de sistema (consulte a seção 5, 4.7. Escolha do modo de identificação de
amostras, página 5-14 para obter informações sobre como selecionar o modo adequado
às suas operações diárias).

Este modo exige a identificação de paciente em cada análise e permite também o uso de um leitor
de códigos de barras, se disponível. 

3.1.1.1. Modo EUA «sem» leitor de códigos de barras

Digitação da identificação
Pressione a tecla «ID» no painel frontal para digitar a ID da amostra (podem ser digitados 
13 caracteres alfanuméricos).
As letras podem ser digitadas pressionando-se as teclas «Para cima» e «Para baixo» no painel 
frontal. 
Pressione a tecla «Enter» após cada letra escolhida. 
Podem ser utilizados até 13 números consecutivos, se nenhuma letra tiver sido inserida 
antes, utilizando-se a tecla «Enter». 
A identificação da amostra será armazenada na memória até que o ciclo esteja concluído. 

3.1.1.2. Modo EUA «com» leitor de códigos de barras

Digitação da identificação
Pressione a tecla «ID».
Posicione a amostra na frente do leitor para que o rótulo possa ser identificado. Quando a 
leitura estiver concluída, um aviso sonoro será emitido e a identificação do rótulo aparecerá 
no visor LCD. 
Pressione a tecla «Enter» para salvar a identificação atual.
Se preferir, pressione a tecla «Esc» para exibir a identificação anterior. 

O leitor de códigos de barras é uma função especial da configuração do sistema. Antes
de utilizar essa configuração, o leitor de códigos de barras deve ser configurado na
placa-mãe do ABX Micros 60. Caso precise de um leitor de códigos de barras para
identificação de amostras, entre em contato com seu representante de serviços local da
HORIBA ABX para a instalação e configuração do dispositivo.
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3.1.2. Modo standard

Se o Modo standard de identificação foi selecionado no menu de configuração (consulte a seção 3,
3.1. Modos de identificação de amostras, página 3-5), proceda da seguinte maneira:

Digitação da identificação
Pressione a tecla «ID» para digitar o número de ciclos da amostra.
Use somente as teclas numéricas. Digite um número de 1 a 99999.
Pressione a tecla «Enter» para salvar o número de ciclos atual.
Se preferir, pressione a tecla «Esc» para exibir o número de ciclos anterior. 

Uma vez que a identificação tenha sido digitada, a mensagem «Pressione barra amostr.» aparecerá
no visor LCD. Pressione a barra de amostra manual ou a tecla «Início» no painel frontal do ABX
Micros 60 para iniciar o ciclo de análise.
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4. Execução de análises

4.1. Preliminares

1- Analise o sangue de controle de qualidade, nos três níveis, e verifique se os resultados encontram-
se dentro dos limites especificados (consulte a seção 4, 1. Controle de qualidade, página 4-2). 

2- Misture a amostra de sangue cuidadosa e completamente. 

4.2. Modo EUA

Execução de análises
Pressione a tecla «ID» para digitar a identificação do paciente (consulte a seção 3.1.1. Modo 
EUA, na página 5).
Remova a tampa do tubo da amostra.
Coloque a amostra embaixo da sonda de amostragem e levante o tubo para que a sonda de 
amostragem entre no sangue.
Pressione a barra de amostra manual e a análise terá início. Pressione a tecla «Início» no 
painel frontal se o sistema não responder à barra de amostra manual.

4.3. Modo standard

Execução de análises
Pressione a tecla «ID» e digite Num ciclos (consulte a seção 3.1.2. Modo standard, na 
página 6).
Remova a tampa do tubo da amostra.
Coloque a amostra embaixo da sonda de amostragem e levante o tubo para que a sonda de 
amostragem entre no sangue.
Pressione a barra de amostra manual e a análise terá início. Pressione a tecla «Início» no 
painel frontal se o sistema não responder à barra de amostra manual.

Caso o instrumento não tenha sido operado por meia-hora e você inicie um ciclo de
análise, o ABX Micros 60 dará início a um ciclo de referência de HGB. A
mensagem «Aguarde» será exibida no visor LCD. Quando o ciclo de referência de HGB
for concluído, a mensagem «Pressione barra amostr.»  será exibida.

4.4. Ciclo de limpeza automática

O ABX Micros 60 executará um ciclo de limpeza automática quando o limite de ciclos
programado no menu de configuração for atingido (consulte a seção 5, 4.4. Ajuste da freqüência de
limpeza automática, página 5-11). 

Quando um ciclo de limpeza automática for iniciado, uma mensagem aparecerá na tela. 

A limpeza manual poderá ser iniciada a qualquer momento pelo operador:

Limpeza manual
Menu principal
4- Serviço
8- Limpeza automática
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4.5. Enxágüe do fim do dia

É necessário executar o ciclo de standby/desligamento ao fim de cada dia. 

Ciclo de desligamento
Pressione a tecla «Standby» no painel frontal 

O ABX Micros 60 executa a limpeza completa com o detergente enzimático (Miniclean) e
coloca o sistema no modo standby. 

O ABX Micros 60 pode então ser «desligado» ao fim do dia ou deixado em modo standby
até a próxima utilização. Também pode ser deixado em modo standby durante longos períodos
inativos em um dia.

Quando o ABX Micros 60 é colocado em modo standby, é obrigatório executar um
ciclo de «Início» antes de executar qualquer ciclo de análise.
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5. Resultados
Quando o ciclo de análise é concluído, os resultados são exibidos e impressos de acordo com a
configuração do instrumento. 

5.1. ABX Micros 60 OS/OT8 

5.1.1. Exibição dos resultados

Os resultados dos parâmetros são exibidos no visor LCD quando o ciclo de análise é concluído.

5.1.2. Identificação

A identificação da amostra pode ser revista no visor LCD.

5.1.2.1. Modo EUA

Revisão da identificação da amostra
Menu «Resultados»
Setas «para cima» e «para baixo»

5.1.2.2. Modo standard

Revisão da identificação do número de ciclos
Menu «Resultados»
Setas «para cima» e «para baixo»

5.1.3. Alarmes

Os alarmes PLA podem ser revistos no visor LCD.

Revisão do alarme PLA
Menu «Resultados»
Setas «para cima» e «para baixo»

Os resultados da última amostra podem ser exibidos novamente a qualquer momento
antes da execução da próxima análise (resultados, identificação, alarmes):

Revisão dos resultados do último ciclo
Menu principal
1- Resultados
Setas «para cima» e «para baixo»
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5.1.4. Impressão dos resultados

5.1.4.1. Modo EUA

Fig.3-1: Impressão no modo EUA

As informações impressas são as seguintes: 

1- A «Data» em que a amostra foi analisada.

2- A «Hora» em que a amostra foi analisada.

3- A «Identificação» da amostra dada pelo operador, manualmente ou por código de barras. 

4- O número de «Seqüência» da amostra analisada.

5- O estado de «Início» do instrumento. 

6- «Alarmes PLA», caso existam.

7- Os resultados CBC dos oito parâmetros com unidades e alarmes de limites. 

O número da seqüência é revertido para «1» a cada dia. O número cresce
sequencialmente a cada ciclo de análise. Esse número sequencial não pode ser alterado
pelo operador.

RESULTADOS

DATA: 01/20/2006 HORA: 09:25 

ID: SMITH_1234567 
SEQ. # : 27 
SISTEMA CALIBRADO
Alarmes PLA: 

GB: 10.0 103/mm3

GV: 4.90 106/mm3

HGB: 15.0 g/dl
HCT: 43.9 % 

VGM: 90 µm3 
HCM: 30.6 Pg
MCHC: 34.1 g/dl
PLA: 287 103/mm3
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5.1.4.2. Modo standard

As informações impressas são as seguintes: 

1- A «Data» em que a amostra foi analisada.

2- A «Hora» em que a amostra foi analisada.

3- O «Número de ciclos» digitado pelo operador.

4- O número de «Seqüência» da amostra analisada.

5- «Alarmes PLA», caso existam.

6- Os resultados CBC dos oito parâmetros com unidades e alarmes de limites. 

O número da seqüência é revertido para «1» a cada dia. O número cresce
sequencialmente a cada ciclo de análise. Esse número sequencial não pode ser alterado
pelo operador.

RESULTADOS

DATA: 01/20/2006 HORA: 09:25 

NUM CICLOS 12345
SEQ. # : 27 
SISTEMA CALIBRADO
Alarmes PLA: 

GB: 10.0 103/mm3

GV: 4.90 106/mm3

HGB: 15.0 g/dl
HCT: 43.9 % 

VGM: 90 µm3 
HCM: 30.6 Pg
MCHC: 34.1 g/dl
PLA: 287 103/mm3
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5.2. ABX Micros 60 OS/OT16 

5.2.1. Exibição dos resultados

O primeiro grupo de resultados dos parâmetros é exibido no visor LCD quando o ciclo de análise é
concluído. O segundo grupo de resultados dos parâmetros é exibido da seguinte maneira:

Revisão de resultados dos parâmetros
Menu «Resultados»
Setas «para cima» e «para baixo»

5.2.2. Identificação

A identificação da amostra pode ser revista no visor LCD.

5.2.2.1. Modo EUA

Revisão da identificação da amostra
Menu «Resultados»
Setas «para cima» e «para baixo»

5.2.2.2. Modo standard

Revisão da identificação do número de ciclos
Menu «Resultados»
Setas «para cima» e «para baixo»

5.2.3. Alarmes

Os alarmes PLA e GB podem ser revistos no visor LCD.

Revisão de alarmes PLA e GB
Menu «Resultados»
Setas «para cima» e «para baixo»
42FPT - Manual do usuário - ABX Micros 60



Fluxo de trabalho
Resultados
5.2.4. Impressão dos resultados (exemplo do modo EUA)

As informações impressas são as seguintes: 

1- A «Data» em que a amostra foi analisada.

2- A «Hora» em que a amostra foi analisada.

3- A «Identificação» da amostra digitada pelo operador (Núm ciclos, se estiver no modo Standard).

4- O número de «Seqüência» da amostra analisada.

5- O estado de «Início» do instrumento (nenhum, se estiver no modo Standard).

6- «Alarmes PLA», caso existam.

7- Os resultados CBC dos 16 parâmetros, com unidades e alarmes dos limites. 

8- «Alarmes GB», caso existam.

9- Resultados diferenciais de 3 partes do LMG.

10- Histogramas de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas.

O número da seqüência é revertido para «1» a cada dia. O número cresce
sequencialmente a cada ciclo de análise. Esse número sequencial não pode ser alterado
pelo operador.

RESULTADOS  

DATA: 01/20/2002 
ID: SMITH_1234567 
SEQ. # : 27 
SISTEMA CALIBRADO
Alarmes PLA: 

HORA: 09:25

GB: 
GV: 
HGB: 
HCT: 
PLA: 

7.5 103/mm3

4.90 106/mm3

15.0 g/dl
43.9 % 
287 103/mm3

(3.5-10.0) 
(3.80-5.80) 
(11.0-16.5) 
(35.0-50.0)
(150-390) 

VGM 
MCH 
MCHC 
RDW 
VMP 

90 µm3 
30.6 Pg
34.1 g/dl
13.0 % 
8.8 µm3 

(80-100)
(26.5-35.5)
(31.5-33.5)
(11.0-16.0)
(6.5-11.0)

Alarmes 
GB: 
%LYM: 
%MON: 
%GRA: 

39.3 %
7.3 %
53.4 %

(20.0-45.0) 
(4.0-10.0) 
(43.0-76.0) 

#LYM 
#MON 
#GRA 

2.2 103/mm3

0.4 103/mm3

3.0 103/mm3

(1.2-3.2) 
(0.3-0.8)
(1.2-6.8)

10050 300250 450

GB

23030 100

GV PLA

105 20 30
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5.3. ABX Micros 60 OS/OT18 

O ABX Micros 60 OS/OT18 tem as mesmas características do ABX Micros 60 OS/
OT16, com a exceção de dois parâmetros, PCT e PDW, que são relatados nos resultados do ABX
Micros 60 OS/OT18.

6. Alarmes
Esse alarmes podem ser classificados em três grupos diferentes: 

1- Resultados que excedem os limites normais: consulte a seção 6.1. Limites normais, na página 14. 

2- Alarmes vinculados a resultados que excedem o intervalo linear do instrumento ou que levam a
«Rejeitar análise», consulte a seção 6.2. Alarmes que causam rejeição de análises, na página 14.

3- Alarmes ligados à morfologia de uma população de células sangüíneas, consulte a seção
6.3. Alarmes de morfologia, na página 16.

6.1. Limites normais

◆ O alarme «H» próximo ao resultado de um parâmetro indica que o valor está «acima» do limite
alto definido pelo operador (consulte a seção 5, 3. Limites de laboratório, na página 5-7).

◆ O alarme «L» próximo ao resultado de um parâmetro indica que o valor está «abaixo» do limite
baixo definido pelo operador. 

6.2. Alarmes que causam rejeição de análises

Esses alarmes são apresentado de diferentes formas, conforme indicado a seguir: 

◆6.2.1. Resultados além do intervalo linear, página 14

◆ Resultados associados a um asterisco (*): 6.2.2. Resultados rejeitados, página 15

◆ cifrão ($): 6.2.3. Comparativo de resultados, página 15

◆ ou ponto de exclamação (!) para HGB: 6.2.4. Referência HGB em branco, página 15

6.2.1. Resultados além do intervalo linear

: 

Tab.3-1: Resultados exibidos no visor

Parâmetros Limites de 
linearidade

Intervalo visível >Intervalo visível

GB(x103/mm3) «resultado» «resultado»+ «D» DIL 
GV(x106/mm3) «resultado» «resultado»+ «D» DIL
PLA(x103/mm3) HGB>2g/dL 

PLA(x103/mm3) HGB<2g/dL 

«resultado» 
«resultado» 

«resultado»+ «D»
«resultado»+ «D»

DIL
DIL

HGB(g/dL) «resultado» «resultado»+ «D» DIL
HCT(%) «resultado» «resultado»+ «D» DIL
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: 

Os resultados dos parâmetros do sangue total dentro do intervalo visível irão ainda
retornar valores com a indicação «D». Esses resultados requerem diluição (ou análise
PRP de PLA) da amostra.

6.2.2. Resultados rejeitados 

O alarme «Rejeitar», representado por um asterisco (*) ao lado dos parâmetros GB, GV, HCT ou PLA,
indica que o ABX Micros 60 analisou o parâmetro três vezes e, em todas as vezes, a
contagem específica ficou fora dos limites de precisão do sistema. 

Reanalise a amostra para confirmar os resultados. 

6.2.3. Comparativo de resultados

O resultado válido é indicado por um cifrão ($) ao lado dos parâmetros GB, GV, HCT ou PLA, que
indica que o ABX Micros 60 analisou o parâmetro três vezes e duas das três contagens
estavam dentro dos limites de precisão para esse parâmetro específico. Os resultados são válidos,
mas o parâmetro deve ser monitorado durante a análise da próxima amostra. 

6.2.4. Referência HGB em branco

Um alarme suspeito, representado por um ponto de exclamação (!) próximo aos resultados de
hemoglobina, mostra que o HGB em branco realizado durante a análise é diferente do HGB em branco
do ciclo anterior. O alarme (!) quer dizer que ambos os HGB em branco ficaram fora dos limites de
precisão do instrumento. 

O resultado é válido, mas o parâmetro deve ser monitorado durante a análise da próxima amostra. 

O MCH e o MCHC também podem ter sido afetados pelo alarme (!) dependendo da gravidade dos
resultados.

Se o alarme (!) ocorrer em mais de três ciclos consecutivos, corrija o problema do
parâmetro HGB, como será descrito na próxima seção deste manual, seção 6,
2. Resolução de problemas, página 6-18.

Tab.3-2: Resultados impressos e transmitidos ao host

Parâmetros
Limites de 
linearidade

Intervalo visível >Intervalo visível

GB(x103/mm3) «resultado» «resultado»+ «D» --.-- + D
--.-- + O

GV(x106/mm3) «resultado» «resultado»+ «D» --.-- + D
--.-- + O

PLA(x103/mm3) HGB>2g/dL 

PLA(x103/mm3) HGB<2g/dL 

«resultado» 

«resultado» 

«resultado»+ «D»

«resultado»+ «D»

--.-- + D
--.-- + O
--.-- + D
--.-- + O

HGB(g/dL) «resultado» «resultado»+ «D» --.-- + D
--.-- + O

HCT(%) «resultado» «resultado»+ «D» --.-- + D
--.-- + O 
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6.3. Alarmes de morfologia

6.3.1. Alarmes na curva de distribuição de plaquetas

O histograma de plaquetas tem 128 canais entre 2fL e 30fL. Um limite variável (por padrão,
posicionado em 25fL) desloca-se de acordo com a população de micrócitos presente na área de
análise de plaquetas.

Os alarmes PLA são os seguintes:

1- Presença excessiva de células à direita do limite (25fl) ativarão o alarme «MIC» (micrócitos). O
limite variável procura por um «vale» entre o valor padrão 25fL e 18fL.

2- Quando não há «vale» entre as populações de plaquetas e glóbulos vermelhos, um alarme de
rejeição de PLA (*) é disparado. Os resultados de contagem de plaquetas não são confiáveis e devem
ser confirmados por uma contagem manual de plaquetas. 

3- Se o número de partículas entre 18fL e 25fL for muito alto, o alarme «SCH» (Esquizócitos) será
disparado. Algumas das possíveis anormalidades são:

◆Presença de esquizócitos.

◆Presença de agregados plaquetários: Verifique os resultados de plaquetas em um esfregaço de
sangue tingido. 

4- O alarme «SCL» (células pequenas) indica a presença de células pequenas na zona entre 2fL e 3fL.
Os resultados de contagem de plaquetas podem ser relatados como (---) e também pode não haver
histograma de PLA. 

6.3.2. Alarmes na curva de distribuição de glóbulos brancos

O ABX Micros 60 OS/OT16 e OS/OS18 possuem um sistema de alarmes diferenciais de
glóbulos brancos que avisam o operador sobre a possível presença de células patológicas,
histogramas anormais de distribuição de volume ou populações anormalmente elevadas, como a
presença excessiva de eosinófilos e basófilos. 

1- O alarme «L1» indica um número anormal de células, em comparação com os linfócitos, na zona
entre 30fL e 60fL. Os elementos patológicos que podem ser encontrados incluem: 

◆Agregados plaquetários.

◆Glóbulos vermelhos nucleados.

◆Linfócitos atípicos.

Este alarme corresponde ao número de células contadas nos cinco primeiros canais, com relação ao
número total de linfócitos. 

2- O alarme «M2» indica a presença de um número excessivo de células na zona de 130 fL a 160 fL.
Os elementos patológicos que podem ser encontrados incluem: 

◆Linfoblastos.

◆Mielócitos.

◆Linfócitos anormais.

◆Basofilia (muitos basófilos).

Este alarme corresponde ao número de células contadas na zona de detecção, em comparação ao
número total de granulócitos. 
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3- O alarme «G1» indica a presença de um número excessivo de células na zona de 160 fL a 220 fL.
Os elementos patológicos que podem ser encontrados incluem: 

◆Eosinofilia (muitos eosinófilos).

◆Mielócitos.

◆Polinucleose de neutrófilos.

Este alarme corresponde ao número de células contadas na zona de detecção, em comparação ao
número total de granulócitos. 

4- O alarme «G2» indica a presença de um número excessivo de células na zona de 220 fL a 250 fL.
Esse alarme torna possível seguir uma dispersão de picos de granulócitos anormal. Algumas das
variações de células incluem: 

◆Anomalias na membrana celular dos granulócitos.

◆Possível problema no fluxo do reagente de lise.

◆Problemas de fluidos.

◆Sangue velho (de seis a oito horas sem refrigeração).

◆Granulócitos menores que 250fL. 

5- O alarme «G3» indica um número excessivo de células maiores que 400 fL. Os elementos
patológicos que podem ser encontrados incluem: 

◆Metamielócitos.

◆Inúmeros tipos de células grandes imaturas.

Este alarme corresponde ao número de células contadas na zona de detecção, em comparação ao
número total de granulócitos. Essa contagem de células será mais alta do que o nível estabelecido. 

Todos os alarmes de anomalias e/ou distribuição anormal emitidos pelo ABX
Micros 60 devem ser confirmados manualmente, examinando-se um esfregaço de
sangue periférico tingido em busca de elementos patológicos. Como resultado da
resistência diferencial das membranas citoplasmáticas em diferentes tipos de células,
elementos patológicos podem ser encontrados em várias zonas diferentes. Isso também
é válido para a presença de células normais ou não-patológicas submetidas a
quimioterapia ou outra forma de tratamento que afete as zonas de alarme. Tratamentos
desse tipo resultam em alarmes «falsos».
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1. Controle de qualidade

1.1. Funções

Recomenda-se que sejam utilizados produtos hematológicos de controle de qualidade
ABX MINOTROL ao executar o controle de qualidade no analisador ABX
Micros 60. Esses produtos foram desenvolvidos para uso específico com os
analisadores ABX Micros 60. Entre em contato com o representante de serviços
ao cliente HORIBA ABX para obter informações e solicitar esses produtos especiais.

O programa de controle de qualidade do ABX Micros 60 OS/OT contém 5 funções diferentes
em seu menu: 

Visão geral do controle de qualidade
1- Automático: permite analisar amostras de sangue de controle comerciais e armazenar 
resultados no cartão inteligente de QC (consulte 1.2. Controle de qualidade automático (com 
cartão inteligente Q.C.), página 2).
2- Análise: permite analisar amostras de sangue de controle comercial com limites de 
glóbulos brancos fixos, especificamente para uso «sem» o cartão inteligente (consulte 
1.3. Análise de controle de qualidade sem cartão inteligente de Q.C., página 7).
3- Impr. alvos: permite imprimir valores alvo de produtos de controle qualidade «apenas» a 
partir do cartão inteligente de QC (consulte 1.4. Alvos de impressão de controle de 
qualidade, apenas com cartão inteligente de Q.C., página 8).
4- Estatísticas: permite imprimir valores estatísticos cumulativos para controle comercial de 
sangue «apenas» a partir do cartão inteligente de QC (consulte 1.5. Estatísticas de controle 
de qualidade, apenas com cartão inteligente de Q.C., página 8).
5- Gráficos: permite imprimir os gráficos Levey Jennings do controle comercial de sangue 
«apenas» a partir do cartão inteligente de QC (consulte 1.6. Gráficos de controle de 
qualidade, apenas com cartão inteligente de Q.C., página 9).

Ao executar o controle de qualidade «sem» utilizar o cartão inteligente, certifique-se
de que o sistema está programado para imprimir os limites em Limites de parâmetros
do resultado. Esses limites «não são» limites do controle de qualidade. São os limites
estabelecidos no menu de configuração. Consulte a seção 5, 3. Limites de laboratório,
página 5-7. Verifique os resultados de controle com a folha de análise que acompanha
o material de controle. Verifique se cada parâmetro de nível de controle está dentro dos
limites analisados.

1.2. Controle de qualidade automático (com cartão inteligente Q.C.)

1- Remova o sangue de controle de qualidade do refrigerador e coloque-o à temperatura ambiente. 

Entrada no QC automático
Menu principal
2- QC
1- Automático

Este menu encaminhará o operador pelo processo de controle de qualidade automático quando o
cartão inteligente for inserido. A seleção do operador, a identificação do lote, a data de validade,
etc. serão exibidas entre cada etapa do processo. 

2- Coloque o cartão inteligente de controle de qualidade no leitor de cartão firmemente até ouvir
um «clique». Isso significa que o cartão está no lugar. 
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O ABX Micros 60 só aceitará o cartão inteligente de controle de qualidade
quando o programa Q.C. estiver funcionando! Não serão aceitos:
1 - Cartão de Q.C. com validade expirada.
2 - Cartão de memória.
Se estiver utilizando o cartão correto e o colocou corretamente, mas ainda recebe
mensagens de erro, entre em contato com o representante do suporte técnico local da
HORIBA ABX para obter mais instruções sobre este assunto.

O ABX Micros 60 fará a leitura automática do cartão e exibirá o número de lote e a data de
expiração do cartão atual. 

Verifique se o cartão inteligente de controle de qualidade em uso é válido para o tipo
de instrumento utilizado (ABX Micros 60), o número de lote e a data de
expiração do material de controle de qualidade utilizado para este programa.

1.2.1. Mensagens do cartão inteligente de QC

«SEM CARTÃO INTELIGENTE INSERIR UM CARTÃO NOVO»: significa que o cartão não foi inserido
ou foi inserido incorretamente ou existe uma falha técnica com o leitor.

«NOVO Q.C.» significa que o cartão está sendo utilizado pela primeira vez. 

«CICLO DE Q.C. XX» quando o cartão já possui dados de QC, o visor exibirá o próximo ciclo de
amostra para o controle de qualidade, por exemplo, CICLO DE Q.C. 18 ao invés de novo QC. Este
número indica o próximo ciclo de Q.C. após os ciclos armazenados. 

Por exemplo: 1 CICLO DE Q.C. completo possui os 3 níveis de controle (Baixo, Normal e Alto)
analisados uma vez.

«INICIO QC» significa que há uma diferença entre o índice de Q.C. no ABX Micros 60 e o
índice de Q.C. no cartão inteligente de QC. Normalmente, isto ocorre quando há discrepância entre
dois cartões inteligentes de QC. Se o operador pressionar a tecla «Enter», o analisador aceitará as
diferenças e igualará automaticamente os índices. Se o operador pressiona a tecla «Esc», o
analisador solicita um novo cartão, lê e exibe as informações do novo cartão. 

«CARTÃO CHEIO» significa que é impossível armazenar mais dados neste cartão inteligente de QC
específico. Podem ser armazenados, no máximo, 33 ciclos no cartão inteligente de QC. 1 CICLO DE
Q.C. completo possui os 3 níveis de controle (Baixo, Normal e Alto) analisados uma vez. Quando o
cartão estiver cheio, insira um novo cartão e pressione a tecla «Enter» para aceitar as informações
do novo cartão.

1.2.2. Seleção do operador

Quando as informações do cartão inteligente de QC já tiverem sido aceitas, o visor solicitará a
escolha de um Operador (OP): 

Seleção do operador
Utilize as setas «para cima» e «para baixo» para selecionar um dos quatro operadores.
Pressione a tecla «Enter»: O operador escolhido é exibido com um asterisco (*) ao lado.
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1.2.3. Seleção do nível de controle comercial

Selecione o nível de controle comercial que deseja analisar primeiro. O visor a seguir é exibido: 

Seleção do nível
Utilize as setas «para cima» e «para baixo» para selecionar um dos três níveis (Baixo, Normal 
ou Alto).
Pressione a tecla «Enter» para aceitar o nível escolhido.

A mensagem «NIVEL DE LEITURA AGUARDE» será exibida. As informações do cartão inteligente de
QC estão sendo lidas. 

Após a leitura das informações do cartão, o ABX Micros 60 solicita a execução do nível de
controle comercial selecionado conforme indicado no visor.

1.2.4. Ciclo de sangue de controle

3- Verifique se o número do lote na tela é o mesmo do sangue de controle comercial. 

4- Quando o sangue de controle já estiver à temperatura ambiente, misture o nível com cuidado e
bem. Siga as instruções do produto fornecidas com o kit de controle para misturar corretamente. 

5- Remova a tampa e coloque o frasco embaixo da sonda de amostragem; levante o frasco até que
a sonda entre em contato com o sangue. 

6- Pressione a tecla «Início» (ou a Barra de amostra manual) no painel frontal para iniciar o ciclo. 
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1.2.5. Resultados do controle de qualidade

Os resultados são exibidos após a conclusão do ciclo de análise de controle. 

Revisão dos resultados de Q.C.
Utilize as setas «para cima» e «para baixo» para ver os resultados. 

Os resultados de controle são impressos conforme indicado: 

Fig.4-1: Impressão dos resultados de QC

Os resultados impressos podem conter quantidades de dados diferentes em cada
impressão. Limites, LMGs, histogramas e parâmetros dependem da configuração inicial
do instrumento. Consulte seção 5, 2.7. Impressão dos resultados de LMG, página 5-6.

1.2.6. Aceitação ou rejeição dos resultados de controle de qualidade

Os resultados do sangue de controle são comparados com a série de valores analisados armazenados
no cartão inteligente de QC:

◆Se um dos resultados do parâmetro for «Fora da série», será exibido um um H (de High, alto)
ou um L (de Low, baixo) no visor e também na impressão. 

QC

DATA: 01/20/2006 HORA: 09:25

N. LOTE: M211 BAIXO

DATA EXP.: 03/20/2006

OPERADOR: OP. 1 Q.C. : 02

SEQ. # : 1

SISTEMA CALIBRADO

GB:  2.3 103/mm3 (1.7 - 2.5) VGM: 67 µm3 (63 - 71)

GV: 2.36 106/mm3 (2.27 - 2.57) HCM: 23.6 Pg (23.6 - 27.6)

HGB: 5.6 L g/dl (5.7 - 6.7) MCHC: 35.2 g/dl (35.2 - 41.2)

HCT: 15.9 % (14.2 - 18.2) RDW: 12.7 % (9.9 - 15.9)

PLA: 70 103/mm3 (52 - 92) VMP: 9.4 µm3 (7.4 - 11.4)

FORMULA:

%LYM: 59.6 % (52.7 - 66.7) #LYM: 1.3 103/mm3 (0.9 - 1.7)

%MON: 14.2 % (7.4 - 19.4) #MON: 0.3 103/mm3 (0.1 - 0.5)

%GRA: 26.2 % (19.9 - 33.9) #GRA: 0.7 103/mm3 (0.2 - 1.0)

10050 300250 450

GB

23030 100

GV PLA

105 20 30
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◆Se for iniciada uma terceira seqüência de contagem durante o ciclo de análise e um parâmetro
específico estiver sendo analisado, o visor exibirá um sinal de dólar ($) ou um asterisco (*)
próximo ao parâmetro e o ciclo será rejeitado automaticamente. É «OBRIGATÓRIO» executar
novamente o sangue de controle se o visor indicar: «CICLO REJEITADO. PRESSIONE UMA TECLA
PARA CONTINUAR».

◆Se o HGB em branco não estiver dentro dos limites aceitáveis, um ponto de exclamação (!)
será exibido ao lado do HGB e o ciclo será automaticamente rejeitado.

1.2.6.1. Aceitação de resultados

Aceitação de resultados de QC
Os resultados estão dentro dos limites aceitáveis.
Nenhum alarme foi disparado.
Pressione e tecla «Esc».
«Baixo válido?» é exibido.
Pressione a tecla «Enter» para validar.

Se o operador «aceitar» os resultados ao pressionar a tecla «Enter», estes serão armazenados no
cartão inteligente de QC e o visor retornará à mensagem SELEC. NIVEL conforme descrito em
1.2.3. Seleção do nível de controle comercial, página 4. Utilize as setas «para cima» ou «para baixo»
para selecionar o próximo nível de controle para análise.

7- Quando o nível seguinte for selecionado, pressione a tecla «Enter» para carregá-lo. 

8- Misture o próximo nível de sangue de controle bem e com cuidado. Repita as etapas ”5” a
Aceitação de resultados de QC, página 6.

9- Depois de aceitar os resultados do segundo nível de controle, o ABX Micros 60 carrega
automaticamente o último nível de controle sem retornar à tela SELEC. NIVEL. 

10- Misture o próximo nível de sangue de controle bem e com cuidado. Repita as etapas ”5” a
Aceitação de resultados de QC, página 6.

11- Quando o último nível de controle for aceito, o visor indicará:

Armazenamento de resultados de QC
A mensagem «QC válido?» é exibida.
Pressione a tecla «Enter».
A mensagem «QC armazenado» é exibida.
Pressione a tecla «Esc» para sair do menu QC.
Se o QC for aceito e validado, o índice do cartão inteligente de QC aumenta, assim como o 
índice interno do ABX Micros 60.

1.2.6.2. Rejeição de resultados

Sinais de erro (como H, L, *, $ e ! para HGB) nos resultados do controle indicam
resultados NÃO válidos! Os parâmetros marcados com esses sinais específicos devem ser
revistos e questionados antes de passar ao próximo nível de sangue de controle.

Aceitação de resultados de QC
Os resultados não estão dentro dos limites aceitáveis.
Os alarmes foram disparados.
Pressione e tecla «Esc».
«Baixo válido?» é exibido.
Pressione e tecla «Esc» para rejeitar.

Também é possível refazer o mesmo nível de controle ou selecionar outro nível. Os resultados não
serão armazenados no cartão inteligente de QC. 
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1.2.6.3. Saída automática do QC

Se o operador precisar sair do QC a qualquer momento antes que todos os níveis de sangue de
controle tenham sido analisados, proceda do seguinte modo: 

1- Aguarde até que o ciclo de nível de sangue de controle seja analisado por completo. 

Saída automática do QC
Pressione e tecla «Esc».
A mensagem «Válido?» é exibida.
Pressione e tecla «Esc».
O visor retorna para a mensagem «Início QC». 
Pressione e tecla «Esc».
A mensagem «Sair QC?» é exibida.
Pressione a tecla «Enter».
A mensagem «QC não válido» é exibida (o QC não está armazenado no cartão inteligente).
O visor retorna ao menu QC.

1.3. Análise de controle de qualidade sem cartão inteligente de Q.C.

1- Remova o sangue de controle de qualidade do refrigerador e coloque-o à temperatura ambiente.

Entrada no QC automático
Menu principal
2- QC
2- Análise

Este menu possibilita ao operador executar um nível de sangue de controle como um ciclo de análise
normal «sem» o uso de um cartão inteligente, mas com limites LMG específicos para níveis de sangue
de controle (independente da temperatura).

Identificação do sangue de controle
A mensagem «N. Lote:_» é exibida.
Insira um número de lote (de 1 a 10 caracteres alfanuméricos). Utilize as teclas numéricas 
para inserir números. Utilize as setas «para cima» ou «para baixo» para selecionar cada 
caractere alfabético; pressione «Enter» após inserir cada caractere. 
Pressione a tecla «Enter» para aceitar. 

Uma breve medição de referência de HGB em branco é executada antes do ciclo de análise. Quando
esta medição for concluída, seguinte mensagem será exibida:

2- Quando o sangue de controle já estiver à temperatura ambiente, misture o nível que será
analisado com cuidado e bem. Siga as instruções do produto fornecidas com o kit de controle para
misturar corretamente. 

3- Remova a tampa e coloque o frasco embaixo da sonda de amostragem; levante o frasco até que
a sonda entre em contato com o sangue. 

4- Pressione a tecla «Início» (ou a Barra de amostra manual) no painel frontal para iniciar o ciclo.

Quando o ciclo de análise for concluído, os resultados serão exibidos e impressos conforme mostrado
Fig.4-1: Impressão dos resultados de QC, página 5.
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1.4. Alvos de impressão de controle de qualidade, apenas com
cartão inteligente de Q.C.

Este sub-menu de QC possibilita imprimir os intervalos de análise dos três níveis de sangue de
controle do cartão inteligente de Q.C. 

1- Coloque o cartão inteligente de Q.C. no leitor de cartão firmemente até ouvir um «clique» de encaixe. 

Impressão de alvos
Menu principal
2- QC
3- Impressão de alvos
«N. Lote» e «Data Exp.» são exibidos.
Pressione a tecla «Enter».

A impressão mostrará os limites Alto e Baixo para cada parâmetro, para cada análise de nível de
controle. ALTO, NORMAL e BAIXO. 

1.5. Estatísticas de controle de qualidade, apenas com cartão
inteligente de Q.C.

Este sub-menu de Q.C. possibilita ao operador imprimir todos os dados acumulados armazenados
para todos os níveis de sangue de controle. As informações impressas contêm todos os dados
estatísticos necessários para cada nível. Os níveis podem ser selecionados separadamente ou todos
de uma só vez. 

Recomenda-se imprimir todos os dados estatísticos de QC ao final de cada mês para ter
uma cópia dos dados de controle.

Cada arquivo impresso contém as seguintes informações: Nome do arquivo (nível de sangue), N. do
lote de controle, data de validade do controle, data e hora da requisição de impressão de dados, data
e hora de cada ciclo de controle, operador e resultados de parâmetro de cada ciclo de controle total,
limites da análise padrão média, alta e baixa, os resultados da média atual dos ciclos totais de
controle, o valor de desvio padrão e a porcentagem do coeficiente de variação. 

Impressão de estatísticas:

Seleção de estatísticas
Menu principal
2- QC
4- Estatísticas Pressione a tecla «Enter».
Utilize as setas «para cima» e «para baixo» para selecionar um dos três níveis a ser impresso.
Se preferir, selecione «TODOS» para imprimir os três níveis (um asterisco * exibe a seleção atual).
Pressione a tecla «Enter» para imprimir os dados estatísticos.
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Mantenha uma cópia desses resultados todos os meses para verificação de análise do controle de
qualidade.

 

Fig.4-2: Impressão de estatísticas de QC

1.6. Gráficos de controle de qualidade, apenas com cartão
inteligente de Q.C.

O ABX Micros 60 gera gráficos Levey-Jennings para cada parâmetro dos arquivos de controle
de qualidade armazenados no cartão inteligente de Q.C. Cada gráfico Levey-Jennings gera um ponto
de dados por parâmetro, por ciclo de controle e para cada ponto de dados de controle armazenado. 

Impressão de gráficos:

Seleção de gráficos
Menu principal
2- QC
5- Gráficos Pressione a tecla «Enter».
Utilize as setas «para cima» e «para baixo» para selecionar um dos três níveis 
ou selecione «TODOS» para selecionar os três níveis.
Pressione a tecla «Enter» para imprimir os gráficos.

Q.C.

NORMAL

N. LOTE: M211 HORA: 07:31

DATA EXP.: 20/02/06 DATA: 03/01/06

Não DATA HORA OP GB GV HGB HCT VGM MCH MCHC PLA

1 01/03/06 09:57 OP. 2 7.4 4.58 13.6 36.3 79 29.7 37.5 279

2 01/04/06 08:23 OP. 1 7.3 4.52 13.2 35.3 78 29.2 37.4 247

3 01/05/06 10:57 OP. 3 7.3 4.47 13.4 35.2 79 29.9 38.0 254

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

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

ETC...

REFERENCIA:

GB GV HGB HCT VGM MCH MCHC PLA

MEDI
A

7.4 4.52 13.4 35.7 79 29.6 37.5 249

BAIX
O

6.8 4.34 12.8 33.7 75 27.6 34.5 219

ALTO 8.0 4.70 14.0 37.7 83 31.6 40.5 279

ATUAL:

GB GV HGB HCT VGM MCH MCHC PLA

MEDI
A

7.4 4.54 13.3 35.5 78 29.4 37.5 252

DP 0.13 0.06 0.16 0.59 0.63 0.43 0.53 11.22

CV 1.70 1.37 1.18 1.67 0.80 1.46 1.40 4.45

ETC...
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Os gráficos são determinados pela configuração interna do software. Consulte seção 1,
1.1. Parâmetros, página 1-3 para saber quais parâmetros são impressos nos gráficos Levey-Jennings. 

Esses gráficos são impressos com as seguintes informações: Nome do arquivo (nível de sangue), N.
lote do controle, data de validade do controle, data e hora da requisição de impressão de dados, o
nome do parâmetro e o gráfico do parâmetro com um total de 40 pontos de dados. Abaixo de cada
gráfico, são exibidas as seguintes informações: limites de referência de análise médio, alto e baixo,
os resultados da média atual de ciclos de controle totais, o valor de desvio padrão e a porcentagem
do coeficiente de variação. 

Fig.4-3: Impressão de gráficos de QC

QC

NORMAL

N. LOTE: M211 HORA: 10:07

DATA EXP.: 02/20/06 DATA: 01/20/06

GB

5 10 15 20 25 30 35 40

REFERENCIA:

MEDIA : 7.4 BAIXO 6.8 ALTO 8.0

ATUAL :

MEDIA : 7.4 DP 0.13 CV 1.70

GV

5 10 15 20 25 30 35 40

REFERENCIA:

MEDIA : 4.52 BAIXO 4.34 ALTO 4.70

ATUAL :

MEDIA : 4.54 DP 0.06 CV 1.37

ETC...
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2. Calibração

2.1. Recomendações gerais

A calibração nos instrumentos HORIBA ABX é um procedimento especial que deve ser feito apenas
em certos casos de intervenções técnicas (instalação, manutenção e intervenção técnica). A
calibração não deve ser feita para compensar um desequilíbrio resultante, por exemplo, do
entupimento de um instrumento.

2.1.1. Preliminares

Antes de iniciar uma calibração, é essencial certificar-se de que o instrumento está em perfeitas
condições de operação e, depois, proceder do seguinte modo:

1- Execute um procedimento de limpeza concentrada. (Consulte a seção 6,  1.3.6. Limpeza
concentrada, na página 6-11.)

2- Realize dois ciclos em branco para verificar a limpeza do instrumento.

3- Verifique o instrumento 6 vezes repetidas executando ciclos com sangue humano normal sem
considerar o primeiro resultado.

4- Verifique se o CV obtido nos outros cinco resultados é menor que: GB: 2%, GV: 2%, HGB: 1%, HCT:
1%, PLA: 5%

5- Execute um ciclo com sangue de controle e verifique se os valores estão dentro dos limites
aceitáveis. Em caso negativo, execute um novo ciclo com sangue de controle. 

Se os valores ainda não estiverem dentro dos limites aceitáveis, o instrumento estiver limpo (ciclos
em branco em conformidade com os valores fornecidos no manual) e os ciclos repetidos tiverem sido
aplicados e estiverem corretos (valores CV aceitáveis), faça a calibração conforme descrito em
2.1.2. Procedimento de calibração, página 11.

2.1.2. Procedimento de calibração

1- Execute o calibrador pelo menos quatro vezes sem considerar os valores do primeiro resultado
(consulte 2.2.5. Execução do calibrador, página 13).

2- Calibre o instrumento com a média dos três últimos resultados de acordo com as indicações do
manual. Consulte 2.2.8. A calibração passou, página 15.

3- Execute o calibrador mais três vezes para verificar os valores.

4- Confirme a calibração com um sangue de controle; os valores resultantes devem estar dentro dos
limites aceitáveis.

5- Após a realização de aproximadamente trinta análises de numeração no dia, verifique se os valores
de VGM, MCH e MCHC estão em conformidade com os valores habituais do laboratório.

2.2. Função Calibração

A calibração do ABX Micros 60 pode ser feita de duas formas diferentes. 

1- A calibração é executada utilizando uma amostra de sangue do calibrador.

2- Para inserir os coeficientes de calibração conhecidos diretamente, selecione uma opção no menu
Calibração. 
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Acesso à função de calibração
Menu principal
3- Calibração
1- Calibração automática
Selecione um dos quatro operadores (OP.) definidos em seção 5, 4.1. Mudança de operador, 
página 5-10.
Pressione a tecla «Enter».

2.2.1. Mude o número do lote

Na tela anterior (consulte a seção 2.2. Função Calibração, na página 11), proceda da seguinte forma
para mudar o número do lote do calibrador:

Mudança do número do lote
A mensagem «Inserir um cartão novo» é exibida.
Pressione a tecla «Esc» para editar todas as informações de calibração manualmente. 
Pressione a tecla «Enter» para inserir o novo número de lote do material do calibrador.
A mensagem «N. Lote?» é exibida.
Insira o novo «N. Lote» do calibrador atual.
Utilize as setas «para cima» e «para baixo» para inserir letras. 
Utilize as teclas numéricas para inserir números. 
Pressione a tecla «Enter» para salvar o novo número de lote.

2.2.2. Mude a data de validade

Na tela anterior (consulte a seção 2.2.1. Mude o número do lote, na página 12), proceda da seguinte
forma para modificar a data de validade:

Mudança da data de validade
A mensagem «Mudar data exp.?» é exibida.
Pressione a tecla «Enter».
Insira a nova data de validade da folha de análise de calibração. 
Utilize as setas após inserir o mês.
Utilize as setas após inserir o dia.
Pressione a tecla «Enter» para salvar a nova data de validade.

2.2.3. Mudança de valor alvo

Na tela anterior (consulte a seção 2.2.2. Mude a data de validade, na página 12), proceda da
seguinte forma para mudar os valores alvo:

Mudança de valores alvo
A mensagem «Mudar alvo GB?» é exibida.
Pressione a tecla «Enter».
Insira o novo valor alvo para GB da folha de análise de calibração.
Pressione a tecla «Enter» para salvar e ir para a próxima entrada.

A próxima tela indicará a mudança do valor alvo GV. Repita as mesmas etapas para GV, HGB, HCT,
PLA e VMP. 

2.2.4. Mude o número de amostras de calibração

Na tela anterior (consulte a seção 2.2.3. Mudança de valor alvo, na página 12), proceda da seguinte
forma para mudar o número de amostras a serem executadas na calibração:
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Mudança do número de amostras
A mensagem «Mudar num amostras?» é exibida.
Pressione a tecla «Enter».
Insira o número de amostras que deseja executar para a calibração ou pressione a tecla «Esc».

No mínimo 3 e no máximo 11 amostras podem ser executadas na calibração. Para que o
instrumento forneça os melhores dados matemáticos para uma boa calibração, um ciclo
com no mínimo seis amostras é altamente recomendado para obter dados estatísticos
de qualidade.

2.2.5. Execução do calibrador

Na tela anterior (consulte a seção 2.2.4. Mude o número de amostras de calibração, na página 12),
proceda da seguinte forma para executar uma análise no calibrador:

Execução de amostras do calibrador
A mensagem «Calibração ciclo?» é exibida.
Pressione a tecla «Enter» (um ciclo de reagente é iniciado primeiro).

1- Em seguida, misture o material do calibrador bem e com cuidado conforme indicado na folha de
instruções fornecida.

2- Coloque o calibrador embaixo da sonda de amostragem e levante o frasco para que a sonda de
amostragem entre em contato com o sangue. 

3- Pressione a tecla «Início» no painel frontal para iniciar o ciclo da primeira amostra ou pressione
a barra de amostra manual. O ciclo começará e a amostra será aspirada.

Limpe qualquer excesso de sangue da tampa e das roscas do frasco do calibrador com
um pano sem fiapos para impedir que o sangue seco entre novamente no material do
calibrador. Se o sangue seco entrar no frasco novamente, podem ocorrer sinais de erro
e os ciclos de amostra podem ser rejeitados.

2.2.6. Resultados da calibração

Validação dos resultados
Verifique se os resultados estão 20% acima ou abaixo de cada valor alvo dos parâmetros.
Pressione a tecla «Enter» para continuar. 
A mensagem «Valid. N. calibração 1/6» é exibida.
Pressione a tecla «Enter» para validar («Esc» para rejeitar e voltar ao primeiro ciclo).
A mensagem «Iniciar calibração #2/6» é exibida.

Os resultados da calibração com sinais de erro (como $, * ou ! para HGB) serão
rejeitados automaticamente! O sistema será automaticamente reiniciado para refazer o
ciclo daquela amostra. Se 3 rejeições forem exibidas continuamente no mesmo número
de amostra, interrompa a calibração e entre em contato com o representante de suporte
técnico local do HORIBA ABX!

4- Coloque novamente a tampa no frasco e misture o material bem e com cuidado para o próximo
ciclo de calibração de amostras. 

5- Execute o restante das amostras do calibrador, conforme descrito em 2.2.5. Execução do
calibrador, página 13.
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Quando o último resultado de amostra for validado, o ABX Micros 60 calculará os fatores
estatísticos da calibração para cada parâmetro. Esses cálculos estatísticos incluem média, alvo,
coeficiente de variação, diferença percentual entre o valor alvo e a média, coeficientes de
calibrações anteriores e coeficientes da nova calibração. O estado indicará, na impressão, se um
parâmetro passou ou falhou na calibração. 

2.2.7. Verificação da calibração

1- Quando a calibração for concluída e tiver passado nos critérios da calibração, pressione a tecla
«Esc» até voltar ao menu principal. 

2- Execute 3 ciclos com o material do calibrador restante como se fosse uma análise de paciente
normal. Não se esqueça de misturar bem e com cuidado o material entre cada ciclo de amostra. 

3- Quando cada ciclo for concluído, grave os resultado. Calcule os valores total e médio para cada
parâmetro listado. Agora compare o valor médio de cada parâmetro com os valores e intervalos
médios da análise listados para o ABX Micros 60. Verifique se todos os parâmetros
calculados estão dentro dos intervalos de parâmetro específicos da folha de análises. Se todos os
parâmetros estiverem nos intervalos especificados, a calibração está concluída. 

4- Execute o controle de qualidade e verifique se os três níveis de resultados de controle estão dos
intervalos especificados. Verifique se todos os resultados de parâmetros de controle estão sem sinais
(H, L, *, $ e ! para HGB). 
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2.2.8. A calibração passou

Para que o ABX Micros 60 «passe» na calibração, os dados devem satisfazer os critérios
estatísticos que contêm duas condições. 

1- O coeficiente de variações deve estar dentro dos limites conforme indicado em Tab.4-1: Limites
do coeficiente de variação, página 15. 

2- A diferença entre os valores «alvo» e «médio» de cada parâmetro calibrado deve ser menor que
20%. 

O resultado «passou» na calibração é exibido do seguinte modo:

Fig.4-4: Impressão do resultado passou na calibração

O «P» à direita de NUM CICLOS 1 indica que a primeira amostra de calibração não está
incluída nos cálculos estatísticos. A primeira amostra é considerada como material
reagente do calibrador.

O instrumento aguarda o operador pressionar qualquer tecla para voltar ao MENU PRINCIPAL.

Tab.4-1: Limites do coeficiente de variação

Parâmetros GB GV HGB HCT PLA VMP

CV% < 2.5 < 2.0 < 1.5 < 2.0 < 5.0 < 3.0 

CALIBRAÇÃO 

DATA: 01/10/2006 HORA: 09:48 

OPERADOR: ABC

N. LOTE: MCAL212 

CICLO GB GV HGB HCT PLA VMP

1 P 10.2 4.50 14.0 38.0 242 7.6 

2 9.9 4.45 14.0 37.4 246 7.9 

3 9.7 4.41 14.0 37.2 237 7.7 

4 10.0 4.51 14.2 37.9 251 7.7 

5 9.9 4.43 14.1 37.2 254 7.5 

6 9.8 4.38 14.1 36.8 248 7.5 

MEDIA 9.9 4.44 14.1 37.3 247 7.7 

ALVO 9.9 4.54 13.5 37.2 260 7.7 

CV  1.0 1.0 0.7 1.0 2.3 1.8 

BAL % 0.0 2.25 5.74 0.73 5.26 0.0 

ANTIGA 1.09 0.89 1.11 1.08 1.20 0.94 

ATUAL 1.09 0.91 1.07 1.08 1.26 0.94 

ESTADO OK OK OK OK OK OK
 ABX Micros 60 - Manual do usuário - RAB042FPT - 15



ABX Micros 60

16 - RAB0
2.2.9. Calibração falhada

Para que o ABX Micros 60 «falhe» na calibração, os dados devem satisfazer os critérios
estatísticos que contêm duas condições. 

1- Os coeficientes de variação estão fora de seus limites especificados conforme indicado em Tab.4-
1: Limites do coeficiente de variação, página 15. 

2- A diferença entre os valores «alvo» e «médio» para cada parâmetro que tenha falhado na
calibração é maior que 20%. 

Quando o ABX Micros 60 «falha» na calibração, os resultados são impressos, os coeficientes
de calibração são «rejeitados», os coeficientes anteriores não são alterados na memória e a tela
indica: «CALIBRAÇÃO FALHADA!»

Quando o ESTADO de calibração indicar «FALHOU» em um ou mais parâmetros, apesar
de outros parâmetros estarem «OK», a calibração não será feita.
Quando a calibração falha, o operador pode reiniciar a calibração ou procurar o
representante local de suporte técnico do HORIBA ABX para obter mais instruções.

A tela exibe: Coeficientes rejeitados e salvos podem ser exibidos ao utilizar as setas «para cima» e
«para baixo» do painel frontal. Pressione a tecla «Esc» para voltar ao menu principal.

A impressão de calibração «falhada» é a seguinte: 

Fig.4-5: Impressão de calibração falhada

CALIBRAÇÃO 

DATA: 01/10/2006 HORA: 09:48 

CALIBRAÇÃO FALHADA

OPERADOR: ABC

N. LOTE: MCAL212 

CICLO GB GV HGB HCT PLA VMP

1 P 10.2 4.50 14.0 38.0 242 7.6 

2 9.9 4.45 14.0 37.4 246 7.9 

3 9.7 4.41 14.0 37.2 237 7.7 

4 10.0 4.51 14.2 37.9 251 7.7 

5 9.9 3.65 14.1 31.8 254 7.5 

6 9.8 4.38 14.1 36.8 248 7.5 

MEDIA 9.9 4.32 14.1 36.5 247 7.7 

ALVO 9.9 4.54 13.5 37.2 260 7.7

CV 1.0 7.7 0.7 6.3 2.3 1.8 

BAL % 0.0 5.09 5.74 1.92 5.26 0.0

COEF. REJ. 1.09 0.89 1.11 1.08 1.20 0.94

ATUAL 1.09 1.05 1.07 1.02 1.26 0.94

ESTADO OK FALHOU OK FALHOU OK OK
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2.2.10. Calibração RDW

A calibração RDW é uma opção de calibração que fica fora do menu Calibração automática.

Normalmente, o valor padrão do coeficiente de calibração RDW é definido para 1,00. 

Edição do coeficiente RDW
Menu principal
3- Calibração
2- Coeficientes
1- Ajustar coef./senha 123 ou uma já definida pelo operador no menu de configuração.
(Consulte seção 5, 4.2. Mudança da senha (do usuário), página 5-10).
Pressione a tecla «Enter».
Selecione a tecla n.º 7 ou utilize a seta «para baixo» para selecionar o coeficiente RDW.
Pressione a tecla «Enter» para editar os coeficientes.
Insira os valores dos coeficientes RDW calculados através do estudo comparativo.
Pressione a tecla «Enter» para aceitar o novo valor escolhido.
Volte ao menu principal pressionando a tecla «Esc».

Normalmente, a calibração RDW é realizada em amostras de sangue de 100 indivíduos
saudáveis, normais e que não utilizam drogas. Essas amostras são analisadas no
instrumento que foi calibrado para a determinação RDW. Os desvios médio e padrão são
calculados com base na população analisada. As mesmas 100 amostras são analisadas no
ABX Micros 60. A população média é calculada e comparada com a média calculada
conhecida do instrumento de comparação. O coeficiente de calibração RDW para o ABX
Micros 60 é calculado a partir da diferença desses dois valores médios.
Os valores RDW esperados podem variar devido à população de amostra e/ou ao local
geográfico. É recomendável que cada laboratório estabeleça seus próprios intervalos
com base na população local.

2.2.11. Calibração RDW utilizando um padrão de controle de qualidade

A RDW também pode ser calibrada por meio de um padrão de controle de qualidade.

DEFINIÇÃO: O padrão de controle de qualidade é definido como um produto de sangue
comercial especialmente desenvolvido e analisado com valores e intervalos alvo de
parâmetros configurados. Este produto é projetado para medir precisamente a acuidade
e linearidade do analisador. 

1- Traga os controles à temperatura ambiente. Misture o material de controle bem e com cuidado
conforme indicado na folha de instruções fornecida. 

2- Execute o nível normal seis vezes, como se fosse uma análise de paciente normal. Quando os ciclos
estiverem concluídos, observe apenas os resultados RDW. Anote-os para referência futura. 

3- Calcule o valor médio dos seis resultados e anote-os para uso futuro. 

4- Pegue a folha de controle de análise que acompanha o kit de controle e observe «apenas» o valor
de análise médio do controle normal para a RDW. 

Calcule o novo coeficiente RDW da seguinte forma: 

5- Divida o valor de análise médio do controle normal para a RDW pelo valor médio do controle
normal das amostras dos seis ciclos, multiplique pelo coeficiente de calibração RDW; o resultado será
o novo coeficiente de calibração RDW. 

6- Proceda conforme descrito em Edição do coeficiente RDW, página 17 para inserir este novo valor.
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7- Agora execute um ciclo em cada um dos níveis de controle (ALTO, BAIXO E NORMAL) como uma
análise de paciente normal. Quando os ciclos estiverem concluídos, observe apenas os resultados
RDW e compare-os com os valores de análise para a RDW na folha de análise. Verifique se os
resultados RDW estão de alguma forma próximos dos valores médios de análise e dentro dos
intervalos conforme especificado para os três níveis. 

8- A calibração RDW foi concluída. Certifique-se de monitorar os resultados RDW e verificar se estão
de acordo com a população de pacientes. 

9- Verifique se os resultados RDW normais estão dentro dos intervalos estabelecidos definidos no
menu de configuração. (Consulte seção 5, 3. Limites de laboratório, página 5-7). 

Algumas condições patológicas podem afetar os resultados RDW. (Consulte a seção 1,
4.3. Substâncias interferentes conhecidas, na página 1-14.)

2.2.12. Coeficientes de calibração

O operador pode «editar» ou «imprimir» os coeficientes de calibração atuais. 

O ABX Micros 60 é um instrumento preciso e confiável se conservado
corretamente. Se, após a calibração, ocorrer qualquer variação nos resultados do
controle da qualidade que estejam em desacordo com os intervalos analisados,
sugerimos que entre em contato com o representante local de suporte técnico do
HORIBA ABX antes de editar manualmente os coeficientes de calibração!

2.2.13. Mudança dos coeficientes de calibração

Edição dos coeficientes de calibração
Menu principal
3- Calibração
2- Coeficientes
1- Ajustar coef.
Insira a senha 123 ou a senha definida pelo operador no menu de configuração. (Consulte 
seção 5, 4.2. Mudança da senha (do usuário), página 5-10).
Pressione a tecla «Enter».
Pressione as setas «para cima» ou «para baixo» para selecionar o coeficiente a ser editado. 
Pressione a tecla «Enter» e insira o novo coeficiente, encontrado através da fórmula abaixo:
Pressione a tecla «Enter» para aceitar os coeficientes.
Continue pressionando as setas «para cima» ou «para baixo» para selecionar o próximo 
coeficiente a ser editado. Utilize a mesma fórmula abaixo para calcular os coeficientes 
restantes. 
Pressione a tecla «Esc» até voltar ao menu principal.

◆Cálculo do novo coeficiente

(Valor alvo do parâmetro/valor médio do parâmetro) x Coeficiente do parâmetro atual = Novo coef.
do parâmetro

Após editar manualmente os coeficientes de calibração, recomenda-se executar o
controle de qualidade. Verifique se todos os níveis de materiais de controle estão dentro
dos intervalos dos parâmetros especificados. Verifique se não existem sinais de erro (H,
L, *, $, ! para HGB) associados a todos os níveis dos resultados de controle da qualidade.
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Os coeficientes de calibração são os listados abaixo: 
GB
GV
HGB
HCT
PLA
VMP
COEF. RDW
COEF. PDW

Os cálculos de PCT e PDW não estão disponíveis nos Estados Unidos. Estes parâmetros
são estritamente utilizados somente para propósitos de pesquisa e de investigação.

2.2.13.1. Coeficientes de impressão

Impressão dos coeficientes de calibração
Menu principal
3- Calibração
2- Coeficientes
2- Imp. coef.

Os coeficientes de calibração atuais serão impressos automaticamente conforme indicado:

 

Fig.4-6: Impressão dos coeficientes de calibração

2.2.14. Limites dos coeficientes de calibração

Após realizar qualquer calibração no ABX Micros 60, verifique se todos os parâmetros dos
coeficientes de calibração estão dentro dos intervalos especificados conforme indicado:

 

Se algum dos coeficientes de calibração estiver fora dos intervalos especificados após calibrar o
ABX Micros 60, entre em contato com o representante do suporte técnico HORIBA ABX.

COEFICIENTES

DATA: 01/20/2002 HORA: 14:26

GB GV HGB HCT PLA VMP

ATUAL 0.97 0.88 1.13 1.08 0.95 0.92

COEF. RDW
COEF. PDW

 : 1.00
 : 1.00

Tab.4-2: Limites dos coeficientes de calibração

Parâmetros GB GV HGB HCT PLA VMP RDW PDW

Limites dos coeficientes

Mínimo 0.89 0.73 0.83 0.87 0.99 0.75 0.75 0.75
Alvo 1.09 0.89 1.11 1.08 1.20 0.94 1.00 1.00
Máximo 1.29 1.05 1.39 1.29 1.41 1.13 1.25 1.25
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1. Visão geral da configuração
O ABX Micros 60 possui várias opções para o operador, descritas nesta seção. 

◆Limites específicos do laboratório (consulte a seção 3. Limites de laboratório, página 7).

◆Formatos de data e hora (consulte a seção 5. Data e hora, página 14).

◆Formato dos resultados (consulte a seção 2. Opções de resultados, página 3).

◆Opções da interface RS 232 (consulte a seção 6. Opções do computador host, página 15).

◆Funções especiais (consulte a seção 4. Funções especiais, página 10).

Estas opções podem ser configuradas de acordo com as necessidades do operador no menu
«Configuração». 

Acesso ao menu Configuração
Menu principal
5- Configuração

Visão geral do menu

Tab.5-1: Visão geral do menu/configuração

CONFIGURAÇÃO
1- Resultados 1- Reimpr. resultados

2- Impressão <  >
1- Com histograma
2- Sem histograma
3- Histograma sem GV

3- Unidades

1- Standard
2- SI
3- Inter 1
4- Inter 2

4- Impressora

1- Reserv 1
2- Reserv 2
3- Reserv 3
4- Standard
5- Nenhuma

5- Impr. temp. s/n

6- Lim. imp. s/n

7- Impr. LMG. s/n

2- Mudar lim. lab. 1- Limites baixos

2- Limites altos

3- Lim. imp.

4- Alarmes

1- SCL
2- SCH
3- MIC
4- L1
5- M2
6- G1
7- G3

3- Especial 1- Mudar OP.

2- Mudar pass

3- Ciclo de início
1- Auto
2- Manual

4- F. limpeza 0

5- Impr. config.

6- Alarme sonoro sim/não

7- Tipo ID
1- Standard
2- EUA
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2. Opções de resultados 
Este submenu permite que o operador acesse e edite algumas das seguintes funções tais como, por
exemplo: 

◆Reimprimir o resultado da última amostra na memória do sistema (2.1. Reimprimir os
resultados, página 3).

◆Selecionar os histogramas a serem impressos (2.2. Impressão, página 4).

◆Selecionar as unidades de medida (2.3. Unidades, página 4).

◆Selecionar o tipo de impressora (2.4. Seleção da impressora, página 5).

◆Selecionar a temperatura a ser impressa (2.5. Impressão da temperatura, página 6).

◆Selecionar os limites relativos aos parâmetros de pacientes a serem impressos (2.6. Limites de
impressão, página 6).

◆Selecionar a impressão de LMG (Linfócitos, Monócitos e Granulócitos) (disponível somente nos
analisadores de parâmetros ABX Micros 60-0S/0T16 ou 0S/0T18), 2.7. Impressão dos
resultados de LMG, página 6.

2.1. Reimprimir os resultados

Reimpressão dos últimos resultados
Menu principal
5- Configuração
1- Resultados
1- Reimpr. resultados

4- Data hora 1- Mudar hora

2- Data fmt

3- Mudar data

5- Opções do host 1- Com. host

1- Formato Argos
2- Formato RD
3- Formato ABX
4- TR desligado

2- Bauds

1- 300
2- 1200
3- 2400
4- 4800
5- 9600

3- Transmissão

6- Código barras Soma ver s/n

7- Cartão memo Cartão memo off

Cartão memo on 1- Memo

2- Transmissão
1- Impressora
2- Com. host

3- Impr. lista
4- Reimpr. um
5- Reimpr. todos

6- Impr. de-a
1- Início
2- Fim
3- Reimpr. resultados

7- Apagar cartão

Tab.5-1: Visão geral do menu/configuração
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O ABX Micros 60 armazena somente um resultado na memória do sistema. Esse
resultado geralmente corresponde à última amostra analisada, seja a amostra de um
paciente ou apenas sangue de controle de qualidade. O resultado do sangue calibrador
é armazenado em um formato completamente diferente.

Os últimos resultados na memória serão impressos automaticamente com as seguintes informações: 

◆Data e hora.

◆A identificação associada.

◆Ciclo da amostra e número de seqüência.

◆Possíveis alarmes, se existirem.

◆Os histogramas (se selecionado na configuração). 

2.2. Impressão

Esta função ativa/desativa a impressão dos histogramas de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e
plaquetas. 

Seleção de histogramas para impressão
Menu principal
5- Configuração
1- Resultados
2- Impressão
Use as setas «para cima» ou «para baixo» para selecionar uma das três opções a seguir:

1- Resultados impressos com histogramas.
2- Resultados impressos sem histogramas.
3- Resultados impressos sem histograma de glóbulos vermelhos.

Pressione a tecla «Enter» para confirmar.

2.3. Unidades

Este submenu permite ao operador selecionar dentre quatro unidades de medida diferentes. Essas
unidades variam conforme o país e foram criadas para aplicação internacional. 

Escolha de unidades do sistema
Menu principal
5- Configuração
1- Resultados
3- Unidades
Use as setas «para cima» ou «para baixo» para selecionar uma das quatro unidades de 
sistema a seguir:

1- Padrão
2- SI 
3- Inter 1
4- Inter 2

Pressione a tecla «Enter» para confirmar.

Os detalhes das unidades disponíveis estão na Tab.5-2: Unidades do sistema, página 4.
.

Tab.5-2: Unidades do sistema

Parâmetros Padrão SI Inter 1 Inter 2

 GB 103/ mm3
 109/L 103/ mm3

 109/L

 GV 106/ mm3
 1012/L 106/ mm3

 1012/L

 HGB g/dL mmol/L g/dL g/L
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2.4. Seleção da impressora

Este submenu permite a seleção da impressora a ser usada com o ABX Micros 60. Há quatro
modelos de impressoras projetados especificamente para operar com o analisador ABX
Micros 60. 

Seleção da impressora
Menu principal
5- Configuração
1- Resultados
4- Impressora
Use as setas «para cima» ou «para baixo» para selecionar uma das cinco impressoras a seguir:

1- Reserv 1, para impressoras Epson série LX.
2- Reserv 2, para impressoras Star.
3- Reserv 3, para impressoras térmicas Seiko.
4- Standard, para impressoras matriciais Citizen.
5- Nenhuma, para uso com computadores externos.

Pressione a tecla «Enter» para confirmar.

A opção impressora «5- Nenhuma» é utilizada juntamente com um computador externo
especificamente utilizado como um pacote de controle de qualidade estendido e/ou
uma conexão L.I.S. Essa opção também deve ser utilizada se uma impressora não for
usada em conjunto com o analisador ABX Micros 60.

Uma vez selecionado o tipo de impressora, verifique se foi impresso um resultado com sua seleção:
proceda como descrito em 2.1. Reimprimir os resultados, página 3. 

Agora verifique se o último resultado analisado foi transmitido e impresso pela impressora
selecionada anteriormente. 

 HCT % I/L % I/L 

 PLA 103/ mm3
 109/L 103/ mm3

 109/L

 VGM µm3
 fL fL fL 

 MCH pg fmol pg pg 

 MCHC g/dL mmol/L g/dL g/L

 VMP µm3
 fL fL fL 

 %LYM % % % %

 #LYM # # # #

 %MON % % % %

 #MON # # # #

 %GRA % % % %

 #GRA # # # # 

Tab.5-2: Unidades do sistema

Parâmetros Padrão SI Inter 1 Inter 2
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2.5. Impressão da temperatura

Este submenu permite ao operador a confirmação visual, exibida na impressão dos resultados, da
temperatura do diluente. 

Durante a análise, a temperatura operacional do diluente deve permanecer dentro dos
limites especificados (18°C - 32°C) ou (65°F a 85°F). Os resultados obtidos em
temperaturas fora destes limites são questionáveis e podem não ser válidos.

Impressão da temperatura do diluente
Menu principal
5- Configuração
1- Resultados
5- Impr. temp. s/n
Pressione a tecla «Enter».
Use as setas «para cima» ou «para baixo» para selecionar:

1- Sim, imprimir com temperatura.
2- Não, imprimir sem temperatura.

Pressione a tecla «Enter»: um (*) indica o estado atual.

2.6. Limites de impressão

Este submenu ativa/desativa a impressão dos limites definidos pelo laboratório conforme descrito
em 3. Limites de laboratório, página 7, na impressão dos resultados. 

Impressão dos limites de laboratório
Menu principal
5- Configuração
1- Resultados
6- Lim. imp.
Use as setas «para cima» ou «para baixo» para selecionar:

1- Sim, imprimir com limites.
2- Não, imprimir sem limites.

Pressione a tecla «Enter»: um (*) indica o estado atual.

2.7. Impressão dos resultados de LMG

Este submenu ativa/desativa a impressão dos parâmetros diferenciais de 3 partes na impressão dos
resultados.

Esta função está disponível «somente» nos sistemas ABX Micros 60 de 16 e
18 parâmetros.

Impressão dos resultados de LMG
Menu principal
5- Configuração
1- Resultados
7- Impr. LMG
Use as setas «para cima» ou «para baixo» para selecionar:

1- Sim, imprimir com resultados de LMG.
2- Não, imprimir sem resultados de LMG.

Pressione a tecla «Enter»: um (*) indica o estado atual.
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3. Limites de laboratório
Os limites de laboratório geralmente são conhecidos como intervalos normais do paciente. Esses
limites irão variar de acordo com a população e/ou localização geográfica. Os limites definidos por
padrão no ABX Micros 60 são baseados em um estudo de indivíduos normais, saudáveis e
que não usam drogas. Os limites poderão variar com base nas aplicações para o uso previsto.

Funções disponíveis neste menu:

◆Alteração dos limites de laboratório do parâmetro baixo (consulte a seção 3.1. Limites baixos
dos resultados, página 7).

◆Alteração dos limites de laboratório do parâmetro alto (consulte a seção 3.2. Limites altos dos
resultados, página 7).

◆Impressão dos limites de laboratório atuais (consulte a seção 3.3. Limites de impressão,
página 8).

◆Alteração de todos os alarmes de morfologia (consulte a seção 3.4. Alarmes de morfologia,
página 9).

Alteração dos limites de laboratório
Menu principal
5- Configuração
2- Mudar lim. lab.
Use as setas «para cima» ou «para baixo» para selecionar:

1- Limites baixos (vá para 3.1. Limites baixos dos resultados, página 7).
2- Limites altos (vá para 3.2. Limites altos dos resultados, página 7).

3.1. Limites baixos dos resultados

Edição dos limites baixos
1- Limites baixos
1-GB baixo
Pressione a tecla «Enter».
Digite o novo valor. Use a tecla «.» para colocar o ponto decimal na ordem correta.
Pressione a tecla «Enter».
Selecione o próximo parâmetro a ser editado usando as setas «para cima» ou «para baixo».
Repita os mesmos passos para modificar valores.
Pressione a tecla «ESC» para retornar ao menu «Mudar lim. lab.».

3.2. Limites altos dos resultados

Edição dos limites altos
2- Limites altos
1-GB alto
Pressione a tecla «Enter».
Digite o novo valor. Use a tecla «.» para colocar o ponto decimal na ordem correta.
Pressione a tecla «Enter».
Selecione o próximo parâmetro a ser editado usando as setas «para cima» ou «para baixo».
Repita os mesmos passos para modificar valores.
Pressione a tecla «ESC» para retornar ao menu «Mudar lim. lab.».
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3.3. Limites de impressão

Este submenu permite ao operador imprimir os valores de limites de laboratório e de alarmes de
morfologia atuais.

Alteração dos limites de laboratório
Menu principal
5- Configuração
2- Mudar lim. lab.
3- Lim. imp.
Pressione a tecla «Enter».

Os limites de laboratório atuais serão impressos automaticamente, como mostrado em
Fig.5-1: Impressão dos limites de laboratório, página 8.

Fig.5-1: Impressão dos limites de laboratório

Verifique os valores. Verifique cada parâmetro para ter certeza de que digitou corretamente o número
e o separador decimal. 

Os cálculos de PCT e PDW não estão disponíveis nos Estados Unidos. Esses parâmetros
são utilizados de forma estrita somente para pesquisa e investigação.

L I M I T E S

DATA: 01/20/2002 HORA: 10:54

 BAIXO ALTO

GB : 3.5 10.0  103/mm3

GV : 3.80 5.80 106/mm3

HGB : 11.0 16.5 g/dL

HCT : 35.0 50.0  %

VGM : 80 97 µm3

MCH : 26.5 33.5 pg 

MCHC : 31.5 35.0 g/dL

PLA : 150 390 103/mm3

VMP : 6.5 11.0 µm3

RDW : 10.0 15.0 %

%LYM : 17.0 48.0 %

%MON : 4.0 10.0 %

%GRA : 43.0 76.0 %

#LYM : 1.2 3.2 103/mm3

#MON : 0.3 0.8 103/mm3

#GRA : 1.2 6.8 103/mm3

Alarmes PLA:

SCL% : 8.0

SCH% : 8.0

MIC% : 8.0

Alarmes GB:

L1% : 8.0

M2% : 8.0

G1% : 15.0

G3% : 8.0
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3.4. Alarmes de morfologia

Os valores definidos como padrão de fábrica no ABX Micros 60 foram definidos
com base em estudos de populações de células normais. Esses padrões podem ser
ajustados para populações e/ou localidades geográficas específicas baseadas em
estudos específicos. É altamente recomendável manter os padrões a menos que sejam
conhecidos estudos populacionais e/ou geográficos.
Inúmeros fatores podem fazer com que sejam disparados alarmes de morfologia
constantemente. Caso esteja enfrentando alarmes constantemente, consulte a seção 6,
2.3.1. Problemas em todos os parâmetros, página 6-20. Veja também a seção 1,
4.3. Substâncias interferentes conhecidas, página 1-14.

Este submenu permite ao operador ajustar as porcentagens do alarme de morfologia às necessidades
específicas da população e/ou localidade geográfica. Todas as porcentagens do alarme de morfologia
podem ser ajustadas de 0,01% a 25,00%. 

◆Caso «diminua» as atuais porcentagens dos alarmes, os critérios de alarme ficarão «mais
sensíveis» e os alarmes durante a análise de amostras podem aumentar.

◆Caso «aumente» as atuais porcentagens dos alarmes, os critérios de alarme ficarão «menos
sensíveis» e os alarmes durante a análise de amostras podem diminuir.

3.4.1. Alarmes de plaquetas

Os padrões definidos pela fábrica são os seguintes:

Edição dos valores de alarme (PLA e GB)
Menu principal
5- Configuração
2- Mudar lim. lab.
4- Alarmes Pressione a tecla «Enter».
Selecione o alarme a ser editado usando as setas «para cima» ou «para baixo».
Pressione a tecla «Enter».
Digite o novo valor. Use a tecla «.» para colocar o ponto decimal na ordem correta.
Pressione a tecla «Enter».
Selecione o próximo valor de alarme a ser editado usando as setas «para cima» ou «para baixo».
Repita os mesmos passos para modificar valores.
Pressione a tecla «ESC» para retornar ao menu «Mudar lim. lab.».

3.4.2. Alarmes GB

Os padrões definidos pela fábrica são os seguintes:

SCL : 8.00 

SCH : 8.00 

MIC : 8.00 

L1 : 8.00 

M2 : 8.00 

G1 : 15.00 

G3 : 8.00 
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4. Funções especiais
Este submenu permite que o operador acesse e edite algumas das seguintes funções tais como, por
exemplo: 

◆4.1. Mudança de operador, página 10

◆4.2. Mudança da senha (do usuário), página 10

◆4.3. Escolha do ciclo de início, página 11

◆4.4. Ajuste da freqüência de limpeza automática, página 11

◆4.5. Impressão da configuração do instrumento, página 12

◆4.6. Ajuste do alarme sonoro ao fim dos ciclos, página 14

◆4.7. Escolha do modo de identificação de amostras, página 14 

4.1. Mudança de operador

Estão disponíveis quatro identificações de operador, que podem ser modificadas. 

Mudar de operador
Menu principal
5- Configuração
3- Especial
Pressione a tecla «Enter».
Digite a senha padrão do sistema <123> (ou a definida pelo operador).
Pressione a tecla «Enter».
Selecione 1- Mudar OP. Pressione a tecla «Enter».
Selecione uma das quatro IDs de operador para edição. Podem ser digitados quatro caracteres 
alfanuméricos: 

Use as teclas numéricas para digitar até quatro números ou use as setas «para cima» 
ou «para baixo» para digitar letras. 

Pressione a tecla «Enter».
Utilize as setas «para cima» ou «para baixo» para selecionar a próxima ID de operador a ser 
editada. 
Repita os mesmos passos para editar as outras IDs de operador.

4.2. Mudança da senha (do usuário)

O uso dessa senha permite ao operador: 

◆Modificar os coeficientes de calibragem. 

◆Acessar o menu de funções especiais. 

◆Mudar a «senha». 

Mudar de operador
Menu principal
5- Configuração
3- Especial
Pressione a tecla «Enter».
Digite a senha padrão do sistema <123> (ou a definida pelo operador).
Pressione a tecla «Enter».
2- Mudar pass, depois pressione a tecla «Enter».
Use as teclas numéricas para digitar qualquer combinação de três números.
Pressione a tecla «Enter» para aceitar a mudança de senha. Pressione a tecla «Esc» para 
salvar a senha anterior. 
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4.3. Escolha do ciclo de início

O ciclo de «início» é usado diariamente, antes de qualquer operação, para garantir que o detergente
do ciclo de «espera» tenha sido completamente removido do sistema. 

Esse ciclo inclui uma contagem de fundo que deve ser verificada antes de qualquer análise de amostras.
Isto é necessário para garantir que não há «nenhuma» interferência externa que possa ser detectada
como ruído de fundo, o que afetaria a contagem de células. Consulte a seção 3, 1.3. Inicialização do
instrumento, página 3-3 para obter mais informações sobre a inicialização do sistema. 

Este submenu de funções especiais permitirá ao operador escolher entre um início manual ou
automático. 

A opção «1- Auto» ativa automaticamente o ciclo de início após o aquecimento do equipamento,
assim que o ABX Micros 60 tiver sido «ligado». 

A opção «2 - Manual» permite ao operador pressionar manualmente a tecla «Início» para ativar o
ciclo de início após o aquecimento do instrumento.

Escolha do ciclo de início
Menu principal
5- Configuração
3- Especial
Pressione a tecla «Enter».
Digite a senha padrão do sistema <123> (ou a definida pelo operador).
Pressione a tecla «Enter».
3- Inicio
Selecione uma das opções: 

1- Auto
2- Manual

Pressione a tecla «Enter» para aceitar a mudança após ter feito sua escolha. 

O asterisco (*) indica a seleção atual.

4.4. Ajuste da freqüência de limpeza automática

Este submenu permite ao operador mudar a freqüência do ciclo de limpeza automática, que ocorre
quando se atinge o número de ciclos programado. 

O número padrão do ciclo de limpeza definido pela fábrica é de 50 ciclos de análise. O usuário pode
mudar este número de 1 a 99.999.

Esse ciclo de limpeza automática envolve o uso da solução ABX Miniclean, um detergente
enzimático. Esta solução decompõe o acúmulo de proteínas nas câmaras e aberturas de contagem. 

Se a mensagem «CICLO DE INICIO NAO INICIADO» for exibida no visor após a seleção do
modo de início, presione a tecla «Esc» até voltar ao menu principal e pressione a tecla
«Início» para executar o ciclo de início. Isso evitará que essa mensagem apareça na
impressão de qualquer ciclo de análise antes do início do instrumento.
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Ajuste da freqüência de limpeza automática
Menu principal
5- Configuração
3- Especial
Pressione a tecla «Enter».
Digite a senha padrão do sistema <123> (ou a definida pelo operador).
Pressione a tecla «Enter».
4- F. limpeza
Digite o número de ciclos de análise a serem executados antes da limpeza.
Pressione a tecla «Enter» para salvar ou pressione a tecla «Esc» para cancelar. 

4.5. Impressão da configuração do instrumento

Este submenu permite ao operador imprimir as configurações internas de todos os menus que
permitem a intervenção do usuário relativa ao instrumento. 

Impressão da configuração do instrumento 
Menu principal
5- Configuração
3- Especial
Pressione a tecla «Enter».
Digite a senha padrão do sistema <123> (ou a definida pelo operador).
Pressione a tecla «Enter».
5- Impr. config.
Pressione a tecla «Enter» para imprimir a configuração interna.

As seguintes informações serão impressas: 
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Fig.5-2: Impressão da configuração interna.

Data e hora do pedido de impressão. 

Limites de laboratório e valores de alarme. 

Cabeçalho da configuração do instrumento. 

Data e hora do pedido de impressão. 

Último operador a executar o controle de qualidade. 

Número do último lote de calibração.

Os valores atuais dos coeficientes de calibração e os últimos valores-alvo do calibrador.

Os últimos coeficientes RDW de calibração. 

A última versão do software do instrumento. 

Tipo de analisador.

Sistema de tubos abertos ou fechados.

Pack reagentes, sim ou não,
«Sim» para pack reagentes. «Não» para reagentes distintos. 

Modo de início

Número de parâmetros relatados pelo instrumento. 

Aviso (sonoro) de ciclos ligado ou desligado.

Tipo de unidades de medida. 

Tipo de impressora selecionada. 

Opções de impressão dos resultados com ou sem histogramas. 

Impresão dos valores de LMG, sim ou não.

Impressão dos limites de laboratório com os resultados, sim ou não.

Tipo de comunicações com o computador host.

Leitor de código de barras, sim ou não.

Verificação da soma com leitor de código de barras, sim ou não.

Formato da data, MM-DD-AA ou DD-MM-AA.

Modo de identificação de amostras.

Leitor de cartão inteligente, sim ou não.

A opção CARTAO MEMO, ligada ou desligada. 

O modo de ciclos do instrumento definido para o usuário e «apenas» para o usuário. 

Iniciar ciclos, auto ou manual. 

Temperatura do diluente.

Os últimos (5) dígitos do número de série do instrumento. O número completo 
encontra-se no painel posterior do equipamento. 

O número de ciclos de início executados. 

O número de ciclos de stand by executados. 

O número de ciclos de CBC executados. 

O número de ciclos a serem executados antes do ciclo de limpeza. 

A senha do usuário. 

O número de amostras analisadas durante a calibração. 

Motor por etapas. 

Quatro IDs de operador.
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4.6. Ajuste do alarme sonoro ao fim dos ciclos

Este submenu permite ao operador definir um «alarme sonoro» quando o ciclo de análise é concluído:

Ajuste do alarme sonoro
Menu principal
5- Configuração
3- Especial
Pressione a tecla «Enter».
Digite a senha padrão do sistema <123> (ou a definida pelo operador).
Pressione a tecla «Enter».
6- Alarme sonoro sim/não

4.7. Escolha do modo de identificação de amostras

Este submenu permitirá ao operador selecionar como serão identificadas as amostras de sangue. Duas
opções estão disponíveis no submenu. 

1- Modo EUA: permite ao operador digitar até 13 caracteres alfanuméricos para cada identificação
de amostra de sangue. Consulte a seção 3, 3.1. Modos de identificação de amostras, página 3-5 para
obter mais informações. 

2- Modo Standard: permite ao operador digitar «somente» números de 1 a 99999. Consulte a seção
3, 3.1. Modos de identificação de amostras, página 3-5 para obter mais informações. 

Escolha da identificação da amostra
Menu principal
5- Configuração
3- Especial
Pressione a tecla «Enter».
Digite a senha padrão do sistema <123> (ou a definida pelo operador).
Pressione a tecla «Enter».
7- Tipo ID
Escolha um modo de identificação de amostras.
Pressione a tecla «Enter» para aceitar o modo. 

Os resultados do início serão impressos somente no «modo EUA». Se o «modo
STANDARD» for selecionado, os resultados do início não serão impressos, assim como o
estado de início, a menos que o início tenha falhado.

5. Data e hora
Este submenu permite ao operador mudar a hora (consulte a seção 5.1. Mudança da hora,
página 15), o formato da data (veja 5.2. Mudança do formato de data, página 15) e a data (veja
5.3. Mudança da data, página 15) no instrumento para atender diferentes fusos-horários e
localidades geográficas quando necessário. 
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5.1. Mudança da hora

Mudança da hora
Menu principal
5- Configuração
4- Data hora
1- Mudar hora
Digite as horas (em formato 24 h) e pressione a tecla decimal ( . ). 
Agora digite os minutos. 
Pressione a tecla «Enter» para salvar.

5.2. Mudança do formato de data

Este submenu permite ao operador mudar o formato da data de acordo com o país. 

Mudança do formato da data
Menu principal
5- Configuração
4- Data hora
2- Data fmt
Escolha um dos quatro formatos abaixo:

1- Mês, dia, ano (MM-DD-AA).
2- Dia, mês, ano (DD-MM-AA).
3- Ano, mês, dia (AA-MM-DD).
4- Ano, dia, mês (AA-DD-MM).

Pressione a tecla «Enter» para aceitar o formato da data. 

5.3. Mudança da data

Este submenu permite ao operador mudar a data após o formato correto ter sido escolhido. 

Mudança da data
Menu principal
5- Configuração
4- Data hora
3- Mudar Data
Digite os dois primeiros números e pressione a tecla decimal ( . ). 
Digite os dois números seguintes e pressione a tecla decimal ( . ) novamente. 
Agora digite os dois últimos números e pressione a tecla «Enter» para salvar a nova data.
Pressione a tecla «Esc» para sair do menu Data hora.

6. Opções do computador host 
O ABX Micros 60 é capaz de transmitir dados a um computador externo por meio da
interface RS-232, localizada na parte de trás do aparelho. 
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6.1. Comunicação com o host

Quatro formatos de saída diferentes estão disponíveis: 

1- Formato ARGOS, sem identificadores de caracteres.

2- Formato RD, sem identificadores de caracteres.

3- Formato ABX, com identificadores de caracteres.

4- TR OFF, transmissão desligada.

Definição do formato de saída
Menu principal
5- Configuração
6- Opções do host
1- Com. host
Selecione um dos quatro formatos acima.
Pressione a tecla «Enter» para aceitar o formato de saída. 

6.2. Bauds

Este submenu permite ao operador selecionar a taxa de transmissão de dados ao computador host.
Há cinco taxas diferentes para selecionar: 

1- 300 

2- 1200 

3- 2400 

4- 4800 

5- 9600 

Definição dos bauds
Menu principal
5- Configuração
6- Opções do host
2- Bauds
Selecione uma das cinco taxas acima.
Pressione a tecla «Enter» para aceitar essa taxa.

6.3. Transmissão

Este submenu permite ao operador enviar os resultados da última amostra na memória ao
computador host, como um modo de verificar a transmissão. Essa função é utilizada basicamente
para verificar a transmissão do ABX Micros 60 ao computador host.

Definição dos bauds
Menu principal
5- Configuração
6- Opções do host
3- Transmissão
Pressione a tecla «Enter» para enviar os resultados da última amostra ao computador host. 
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7. Configuração do código de barras
Este submenu permite ao operador selecionar os tipos de código de barras a serem lidos. Ligar ou
desligar a verificação de soma dá ao operador essa possibilidade, desde que o leitor de códigos de
barras tenha sido instalado corretamente. 

Definição do código de barras
Menu principal
5- Configuração
7- Código barras
Pressione a tecla «Enter» para acessar o submenu SOMA VER. 

8. Cartão de memória
Este menu permite ao operador escolher entre guardar amostras de pacientes em um cartão de
memória ou desativar essa função. A opção de cartão de memória permite ao operador guardar até
60 resultados do paciente em um cartão, caso o instrumento disponha de um leitor de cartões
instalado. 

Lembre-se, o ABX Micros 60 só armazena a «última amostra analisada» na memória interna. 

A opção de cartão de memória permite ao operador executar as seguintes tarefas: 

◆Permite ao operador «ligar ou desligar» a função cartão de memória (8.1. Cartão ativado/
desativado, página 17).

◆Imprimir uma lista com todas as identificações de amostras armazenadas no cartão
(8.4. Impressão de lista, página 19).

◆Selecionar para impressão um único resultado (8.5. Reimpressão de um único resultado,
página 20).

◆Selecionar para impressão todos os resultados (8.6. Reimpressão de todos os resultados (TR.
TODOS), página 20).

◆Selecionar para impressão um número específico de amostras (8.7. Reimpressão de / a (TR. DE
A), página 21).

◆Apagar todas as amostras armazenadas e reutilizar o cartão, se necessário (8.8. Limpeza do
cartão (eliminação de todos os resultados do cartão), página 21).

◆Transmitir os resultados do cartão a uma impressora ou a um computador host
(8.3. Transmissão de resultados, página 18).

8.1. Cartão ativado/desativado

Ativação/desativação do cartão de memória
Menu principal
5- Configuração
7- Cartão memo
1- Memo
Selecione entre: 
1- Memo-ON para ativar o uso do cartão de memória para armazenamento de resultados.
ou 2- Memo-OFF para desativar o cartão.
Pressione a tecla «Enter» para confirmar a escolha.
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1- Caso escolha 1- Memo-ON e não esteja usando um cartão de memória, a mensagem
«SEM CARTÃO INTELIGENTE» aparecerá no visor quando for iniciado um ciclo de
análise. É necessário usar um cartão de memória ao analisar amostras. Se não desejar
utilizar um cartão de memória, certifique-se de que tenha selecionado 2- Memo-OFF
no submenu Cartão memo.

2- Ao ativar a função cartão de memória, o tipo ID selecionado (consulte a seção
4.7. Escolha do modo de identificação de amostras, página 14) é automaticamente
alterado para modo EUA.

8.2. Análise de amostras de pacientes

1- Coloque a amostra sob a sonda de amostragem e pressione a barra de amostras manual (ou
pressione a tecla «Início») para iniciar o ciclo.

Inserção da identificação da amostra
Digite a identificação da amostra (até 13 caracteres alfanuméricos). 
Utilize as teclas numéricas para inserir números. 
Utilize as setas «para cima» e «para baixo» para inserir letras.
Pressione a tecla «Enter» após cada letra escolhida. 

O analisador verifica se há um cartão de memória no leitor. 

Caso não haja nenhum cartão no equipamento, a seguinte mensagem aparecerá no visor: SEM CARTÃO
INTELIGENTE …INSERIR CARTÃO NOVO.

Se não for inserido um cartão de memória, mas um cartão de outro tipo, a seguinte mensagem será
exibida: ERRO: CARTÃO INTELIGENTE NÃO VÁLIDO…. INSERIR CARTÃO NOVO. 

Se o operador inserir o cartão de memória da maneira errada, a seguinte mensagem aparecerá no
visor: ERRO: CARTÃO MAL INSERIDO…. INSERIR CARTÃO NOVO. 

Se o cartão de memória estiver cheio, insira um novo cartão de memória e pressione a tecla «Enter»
ou imprima todos os resultados do cartão cheio, apague esse resultados, insira o cartão novamente
e pressione a tecla «Enter». 

O cartão de memória pode armazenar até 60 resultados. Quando o cartão está «cheio»,
é recomendável imprimir «todos» os resultados armazenados antes de usar um novo
cartão ou apagar o que está cheio. 

8.3. Transmissão de resultados 

Este submenu permite ao operador selecionar para onde serão transmitidos os resultados do cartão
de memória. Impressora ou computador externo? As funções de memória para impressora e
computador externo incluem: 

◆Impressão da lista de identificação das amostras, para impressora ou computador
8.4. Impressão de lista, página 19.

◆Impressão de um resultado, para impressora ou computador.

◆Impressão de todos os resultados, para impressora ou computador.

◆Impressão de números específicos de resultados das amostras, para impressora ou computador. 
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Escolha do modo de transmissão
Menu principal
5- Configuração
7- Cartão memo
2- Transmissão
Selecione: 1- Impressora para transmitir os resultados do cartão de memória à imppressora.
2- Comp. host para enviar os resultados ao computador host externo, por meio da porta 
RS232.
Pressione a tecla «Enter».

8.4. Impressão de lista

Este submenu do cartão inteligente permite ao operador imprimir uma lista completa de todos os
números de identificação de amostras no cartão. Essa lista de identificação de amostras inclui a
seguinte informação:

◆Número seqüencial da memória, MEMO. 

◆A data da análise. 

◆A hora da análise. 

◆O número de identificação de amostras fornecido pelo operador. 

Impressão da lista
Menu principal
5- Configuração
7- Cartão memo
3- Impr. lista
Pressione a tecla «Enter».

Fig.5-3: Exemplo de impressão de lista

I M P R. L I S T A

MEMO DATA HORA NOME

1 07/21/1999 11:45 12 

2 07/21/1999 11:47 456 

3 07/21/1999 11:48 675

4 07/21/1999 11:53 984 

5 07/21/1999 11:55 R456

6 07/21/1999 13:34 ABC123 

etc...
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8.5. Reimpressão de um único resultado

Este submenu permite ao operador selecionar para impressão os resultados de uma amostra
específica. Os resultados dessa amostra serão impressos de acordo com as opções de impressão de
resultados do menu RESULTADOS, por exemplo: 

◆IMPRESSÃO, com histogramas, sem histogramas, «somente» sem histograma de GV.

◆UNIDADES, Standard, SI, Inter-1, Inter-2.

◆LIM. IMP., sim ou não.

◆IMPR. LMG, sim ou não.

Proceda da seguinte forma:

1- Coloque o cartão de memória no leitor.

Impressão de um único resultado
Menu principal
5- Configuração
7- Cartão memo
4- TR. Um
Pressione a tecla «Enter».
Insira o número MEMO que está ao lado do número de identificação dos resultados a serem 
impressos
(é necessário que se saiba o número MEMO).
Pressione a tecla «Enter».

8.6. Reimpressão de todos os resultados (TR. TODOS) 

Este submenu permite ao operador selecionar para impressão todos os resultados do cartão. 

Certifique-se de que tem papel suficiente na impressora para esta função. Cada resultado será
impresso em uma folha separada de papel. 

1- Coloque o cartão de memória no leitor.

Impressão de todos os resultados
Menu principal
5- Configuração
7- Cartão memo
5- TR. Todas
Pressione a tecla «Enter».

Se tiver selecionado «5- TR. TODOS» por engano, remova o cartão de memória do leitor
e pressione a tecla «Enter». Aguarde até que a impressora tenha parado antes de
continuar.
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8.7. Reimpressão de / a (TR. DE A) 

Este submenu permite ao operador imprimir um intervalo de resultados de amostras especificado por ele. 

1- Coloque o cartão de memória no leitor.

Impressão de / a
Menu principal
5- Configuração
7- Cartão memo
6- TR. de a
1- Comece e pressione a tecla «Enter».
Digite o primeiro número MEMO desejado.
Pressione a tecla «Enter».
2- Finalize e pressione a tecla «Enter».
Digite o último número MEMO desejado.
Pressione a tecla «Enter».
3- Envie os resultados e pressione a tecla «Enter» para enviar o grupo de resultados à 
impressora ou ao computador host.

Os resultados especificados serão impressos em folhas separadas. 

8.8. Limpeza do cartão (eliminação de todos os resultados do
cartão)

Esse submenu permite ao operador apagar todos os resultados de amostras de pacientes do cartão.

1- Coloque o cartão de memória no leitor.

Como apagar todos os resultados
Menu principal
5- Configuração
7- Cartão memo
7- Apagar cartão
Pressione a tecla «Enter»
Pressione a tecla «Esc» até retornar ao MENU PRINCIPAL. 

É altamente recomendável imprimir todos os resultados completos do cartão antes de
executar esta função. A função APAGAR CARTÃO apaga todos os resultados, não há
limpeza parcial. Esses resultados não podem ser recuperados em nenhum momento.
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Seção 6. Manutenção e resolução de problemas
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1. Manutenção
Um dos principais fatores que contribuem para resultados precisos e confiáveis é a boa conservação
do instrumento. O ABX Micros 60 foi projetado para exigir manutenção mínima, desde que
o operador conheça a programação. Esta seção do manual descreve os procedimentos de manutenção
diária e periódica. 

1.1. Manutenção diária

Estes procedimentos de limpeza são necessários diariamente para garantir o desempenho ideal do
ABX Micros 60. 

A não realização de qualquer dos procedimentos de limpeza recomendados pode resultar
na redução da confiabilidade do sistema. É importante monitorar o analisador quando
for utilizar tipos de amostras que exijam que o equipamento seja limpo antes da
limpeza de rotina. 

1.1.1. Início e ciclos standby

Ao início de cada dia de trabalho, é necessário realizar um ciclo de início. so pode ser feito
automatica ou manualmente, desde que o sistema esteja configurado para tal (consulte a seção 5,
4.3. Escolha do ciclo de início, na página 5-11).

Execução manual do ciclo de standby
Pressione a tecla «Início» no painel frontal.

Ao final de cada dia de trabalho, é necessário executar o ciclo de standby. Quando o ciclo de standby
estiver concluído, desligue o equipamento ou deixe-o em modo standby durante a noite. 

Execução manual do ciclo de standby
Pressione a tecla «STAND BY» no painel frontal.

O modo standby introduz o MINICLEAN nas câmaras para limpeza enzimática de
acúmulos de proteínas na câmara e nas aberturas de contagem. O ciclo standby é uma
etapa muito importante na manutenção diária.

1.1.2. Limpeza automática

O ciclo de limpeza automática é realizado automaticamente quando o número de ciclos de análise
atinge o nível máximo para iniciar o ciclo de limpeza automática. Esse ciclo de limpeza freqüente
pode ser programado pelo operador de acordo com a carga de trabalho do laboratório (consulte a
seção 5, 4.4. Ajuste da freqüência de limpeza automática, na página 5-11). 
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Execução da limpeza automática
Menu principal
4- Serviço
8- Limpeza automática
Pressione a tecla «Enter».

1.1.3. Limpeza geral do instrumento

1.1.3.1. Limpeza externa

As superfícies externas do instrumento devem ser descontaminadas considerando-se o ambiente
biológico.

◆ Nunca derrame líquidos no instrumento.
◆ Nunca utilize produtos desinfetantes que contenham álcool.
◆ Nunca utilize materiais solventes ou abrasivos. 
◆ Remova qualquer resíduo de sangue derramado assim que possível. 
◆ Sempre desconecte a fonte de energia antes da limpeza externa do analisador.

Certifique-se de que o instrumento está completamente seco antes de reconectá-lo à
rede elétrica. 

▼ Todas as superfícies contaminadas
Umedeça ligeiramente uma esponja com produto desinfetante* e limpe as superfícies sujas.

▼ Aço inoxidável
Umedeça ligeiramente uma esponja com produto desinfetante* e limpe as superfícies sujas. Seque
com um pano macio.
* Produtos com as seguintes propriedades microbiológicas:

- Bactericida.
- Fungicida.
- Agente contra Aspergillus fumigatus.
- Agente contra Mycobacterium tuberculosis (B.K).
- Antiviral (VIH, HBV e rotavirus).

Produto exemplificador validado por HORIBA ABX:
ANIOS detergente desinfetante ; WIP’ANIOS ; ref: 1316.424

Consulte também as diretrizes da OMS (Organização Mundial de Saúde): «Manual de
Biossegurança em Laboratórios, 2ª edição», para obter informações adicionais.

1.1.3.2. Limpeza interna do instrumento

▼ Limpeza concentrada
A descontaminação das câmaras de contagem e dos componentes hidráulicos é feita por meio da
função «Limpeza concentrada», como descrito em 1.3.6. Limpeza concentrada, página 11.

▼ Sonda de amostragem
A sonda de amostragem deve ser descontaminada conforme o seguinte procedimento:
1- Prepare uma solução de hipoclorito de sódio a 100mL/L.
2- Preencha um tubo de 5 mL com a solução.
3- Execute 5 análises com a solução de hipoclorito de sódio.
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Consulte também as diretrizes da OMS (Organização Mundial de Saúde): «Manual de
Biossegurança em Laboratórios, 2ª edição», para obter informações adicionais.

1.2. Conexão de reagentes

1.2.1. Conexão de garrafas

Os reagentes de lise e de limpeza são colocados no compartimento do reagente (consulte
Fig.6-1: Garrafas de reagente, página 4).
Instale os tubos do reagente e os suportes dos recipientes.
Conecte o tubo azul ao recipiente de MINICLEAN e o tubo branco ao recipiente de LYSE.
Feche a tampa do compartimento.

Fig.6-1: Garrafas de reagente

1 - Quando o ABX Micros 60 está configurado no modo de 16 ou 18 parâmetros,
é obrigatório utilizar reagentes LYSE LMG e MINIDIL LMG.
2 - O recipiente do diluente está localizado no banco no mesmo nível em que está
instrumento.

1.2.2. Alphalyse 360

Abra o pack puxando a aba A e abra a janela B do nível (consulte Fig.6-2: Abertura, página 5).
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Fig.6-2: Abertura

Instale o Alphalyse 360 conforme indicado em Fig.6-3: Instalação do Alphalyse 360, página 5. 

Fig.6-3: Instalação do Alphalyse 360

1.2.3. Conexão dos packs de reagente

Remova os protetores de saída dos reagentes e a proteção de entrada de resíduos
(Fig.6-4: Protetores, página 6).

A B
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Fig.6-4: Protetores

Instale o pack no compartimento do instrumento (Fig.6-5: Instalação do pack, página 6). Empurre
o pack para baixo até conectá-lo corretamente com o conectores macho.

Fig.6-5:  Instalação do pack

O conector macho livre deve ser conectado à valvula superior do pack para receber os líquidos
eliminados (Fig.6-6: Conector de eliminação, página 6).

Fig.6-6:  Conector de eliminação
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Para evitar problemas de vazamento, recomenda-se não desconectar e reconectar muitas
vezes o pack de reagente.

1.2.4. Conexão do diluente e de eliminação

Conecte o recipiente do diluente utilizando o tubo do diluente e um tubo de cristal de 3 x 6 (máximo
de um metro) na entrada do diluente localizada na parte inferior do painel traseiro do instrumento.

Conecte o recipiente de eliminação utilizando o tubo de cristal 3 x 6 na saída de eliminação e
coloque o recipiente de eliminação abaixo do nível do instrumento (embaixo do banco).

Fig.6-7: Conexões traseiras 

Siga sempre os procedimentos recomendados para eliminação de resíduos. Nunca jogue
os resíduos do instrumento diretamente nos canos de esgoto do laboratório. 

1.2.5. Reação do reagente

1.2.5.1. Configuração das garrafas e recipientes

Consulte a seção 1.3.5. Inserção de reagentes, página 10 para executar a inserção do reagente
substituído.

1.2.5.2. Pack de reagente

Consulte a seção 1.3.5. Inserção de reagentes, página 10 para executar a inserção após a
substituição do pack.

Para evitar problemas de vazamento, recomenda-se não remover e recolocar muitas
vezes o pack antes que os reagentes sejam usados totalmente.
 ABX Micros 60 - Manual do usuário - RAB042FPT - 7



ABX Micros 60

8 - RAB04
1.3. Funções de serviço

Muitas funções de serviço estão disponíveis para o operador executar a limpeza e verificação do
instrumento.

1.3.1. Visão geral do menu Serviço

1.3.2. Desmontagem da tampa

Utilizando a chave que acompanha o kit de instalação, gire a trava (Fig.6-8: Porta, página 9) para
abrir a proteção pneumática da porta.

Tab.6-1: Visão geral do menu/serviço

SERVIÇO

1- Contrapressão
2- Câmaras de drenagem
3- Reagente Garrafa 1- Todos os reagentes

2- Diluente
3- Lyse
4- Detergente

Pack 1- Mudar pack
2- Capacidade
3- Mudar pack

4- Limpeza concentrada
5- Mecânico 1- Verif. sensores

2 - Agulha H/B
3- Carro G/D
4- Seringa líquid
5- Pressão seringa
6- Válvulas
7- Mudar contraste
8- Parada prolongada

6- Ciclos 1- Inicio
2- Stand by
3- CBC

7- Técnico
8- Limpeza automática
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Fig.6-8: Porta

Solte os três parafusos de fixação da tampa (A) e afrouxe os dois parafusos (B) localizads abaixo da
aba do reagente (Fig.6-9: Tampa, página 9).

Remova a tampa: puxe-a para trás e levante-a em direção à parte traseira do instrumento.

Fig.6-9: Tampa

1.3.3. Contrapressão

Esta função de serviço permite ao operador limpar as aberturas da câmara de contagem em caso de
obstrução.

Execução de um ciclo de contrapressão
Menu principal
4- Serviço
1- Contrapressão
Pressione a tecla «Enter».

Abra a porta do equipamento e verifique se o líquido está sendo sugado pelas aberturas. Observe se
há microbolhas no tubo de contagem, vindas do cabeçote de contagem. Quando a contrapressão
iniciar, verifique se o líquido está sendo sugado pelas aberturas (observe se há microbolhas entrando
nas câmaras através do cabeçote de contagem). 

A B
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Se não houver microbolhas subindo pelo tubo ou entrando nas câmaras, é possível que a abertura
ainda esteja bloqueada. Neste caso, realize uma limpeza concentrada seção 6, 1.3.6. Limpeza
concentrada, página 6-11. 

1.3.4. Câmaras de drenagem

Esta função de serviço permite ao operador verificar se a câmara de drenagem está em condições
apropriadas e conservar algumas partes do tubo de distribuição hidráulico conforme elimina os
resíduos do instrumento. 

Câmaras de drenagem
Menu principal
4- Serviço
2- Câmaras de drenagem
Pressione a tecla «Enter».

Verifique se os resíduos são drenados corretamente através do tubo de eliminação localizado na parte
traseira do instrumento. Se os resíduos não são eliminados apropriadamente, verifique a conexão do tubo
de eliminação e se não há alguma obstrução na tubulação. Verifique se as câmaras de glóbulos brancos
e glóbulos vermelhos drenam rapidamente o líquido; esta é a forma correta de funcionamento. Se não
for o caso, consulte a resolução de problemas seção 6, 2. Resolução de problemas, página 6-18. 

1.3.5. Inserção de reagentes

Esta função de serviço permite ao operador injetar reagentes individualmente ou todos de uma única
vez, dependendo do tipo de sistema que possuir (Reagentes separados ou Minipack). 

1.3.5.1. Garrafa

Inserção de reagentes
Menu principal
4- Serviço
3- Reagente
1- Garrafa
Selecione 1- Todos os reagentes ou 2, 3 ou 4 de acordo com o reagente a ser inserido.
Pressione a tecla «Enter» para iniciar a inserção.

1.3.5.2. Pack

Se o Minipack está baixo, siga os procedimentos descritos em 1.2.3. Conexão dos packs de reagente,
página 5 para substituí-lo e realizar o seguinte procedimento (instruções passo a passo são exibidas
no visor ao instalar um Minipack).
42FPT - Manual do usuário - ABX Micros 60



Manutenção e resolução de problemas
Manutenção
Substituição do pacote
Menu principal
4- Serviço
3- Reagente
2- Pack
1- Mudar pack
Pressione a tecla «Enter» para iniciar a inserção.

O menu «2- Pack» fornece duas funções adicionais:
Selecione «2- Capacidade» para exibir o número de análises que ainda faltam no pack atual.
Selecione «3- Inserir reagentes» para executar um ciclo de inserção a qualquer momento.

Quando for inserir reagentes ou packs, verifique se estão realmente sendo introduzidos.
Observe as câmaras para ver se o reagente foi introduzido. Verifique se o reagente está
entrando e saindo das câmaras quando o ciclo é iniciado. Verifique se não existem
bolhas de ar nas linhas do reagente ao inserí-los. 

1.3.6. Limpeza concentrada

Esta função de serviço permite ao operador realizar uma limpeza pesada nas câmaras e aberturas de
contagem de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos.

Esta função do serviço é utilizada quando parâmetros freqüentes e/ou alarmes de morfologia estão
presentes em resultados normais de pacientes.

1- Prepare as seguintes soluções: Minoclair ou solução de hipoclorito de sódio contendo 12% de
cloro ativo.

Execução da limpeza concentrada
Menu principal
4- Serviço
4- Limpeza concentrada
Pressione a tecla «Enter» e siga as seguintes etapas exibidas no visor.

2- Siga as etapas exibidas nos visores indicados: 

3- Abra a porta principal da tampa do instrumento conforme descrito em 1.3.2. Desmontagem da
tampa, página 8.

«Verta 3ml agente limpeza na câmara GB. Pressione uma tecla para continuar...».

4- Despeje a solução de hipoclorito de sódio escolhida na câmara de glóbulos brancos (ou no orifício
na parte superior da tampa para que entre na câmara). 

«Verta 3ml agente limpeza na câmara GV. Pressione uma tecla para continuar...». 

5- Despeje a solução de hipoclorito de sódio escolhida na câmara de glóbulos vermelhos (ou no
orifício na parte superior da tampa para que entre na câmara). 

Após a solução ser adicionada às duas câmaras, pressione qualquer tecla para continuar. O ciclo de
limpeza começará e o tempo de limpeza será exibido. 

Este ciclo de limpeza concentrada possui diferentes ciclos (contrapressão, aspiração e enxágüe), o
que permite uma boa limpeza das câmaras e aberturas. Após completar este procedimento, execute
um ciclo de «Início» para verificar se os parâmetros de fundo estão dentro de seus limites. 

Quando o ciclo de Início estiver concluído, a análise de amostras poderá começar. 
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1.3.7. Verificaçãoes mecânicas

Esta função de serviço permite ao operador visualizar um submenu contendo vários movimentos
mecânicos que permitem selecionar um mecanismo específico para a verificação da função. Se o
operador suspeita que há uma falha mecânica específica, pode utilizar este menu para a verificação. 

Se necessário, desmonte as tampas conforme descrito em 1.3.2. Desmontagem da tampa, página 8.

Execução de verificações mecânicas
Menu principal
4- Serviço
5- Mecânico
Selecione uma das nove funções abaixo:

1- Verif. sensores: Agulha e carro. Permite ao operador verificar os sensores guia da sonda 
e do carro de amostra 1.3.7.1. Teste de verif. sensores, página 12.
2 - Agulha H/B: Permite ao operador verificar os movimentos verticais da sonda de amostra. 
3- Carro G/D: Permite ao operador verificar os movimentos horizontais da sonda de amostra. 
4- Seringa líquid: Permite ao operador verificar o bloco de seringas que leva a amostra, 
diluente e reagente de lise às câmaras. 
5- Pressão seringa: Permite ao operador verificar os movimentos verticais completos da 
seringa de eliminação/vácuo. 
6- Válvulas: Permite ao operador acionar todas as válvulas no analisador em uma ordem 
seqüencial de 1 a 13.
7- Mudar contraste: Permite ao operador mudar o contraste do visor LCD. 
8- Parada prolongada: Permite ao operador colocar a seringa de eliminação/vácuo em uma 
posição apropriada para para que o analisador fique armazenado por um longo período de 
tempo. 

1.3.7.1. Teste de verif. sensores

1- Quando acessar o menu «Verif. sensores» conforme descrito em 1.3.7. Verificaçãoes mecânicas,
página 12, pressione a tecla «Enter». O visor indica: 

«Sensor de agulha: 0 

Sensor de carro: 0»

Sensor de agulha: Abra a porta principal e mova a agulha de amostra para cima através da parte
superior da placa de suporte. Se o sensor estiver OK, o visor muda de 0 para 1 seguido de
10 asteriscos. 

Sensor de carro: Com a agulha de amostra na posição vertical, mova o carro de amostra para a
direita. Se o sensor estiver OK, o visor muda de 0 para 1 seguido de 10 asteriscos, conforme indicado
abaixo: 

«Sensor de agulha: 1 ********** 

Sensor de carro: 1 **********»

2- Pressione qualquer tecla para sair da função. 

Se qualquer um destes sensores mantiver o 0 quando o mecanismo for movido, entre em contato com
o representante de suporte técnico local HORIBA ABX da para obter assistência. 
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1.3.7.2. Ajuste do contraste do visor LCD

O contraste do visor LCD pode ser ajustado da seguinte forma: 

1- Quando acessar o menu «Mudar contraste» conforme descrito em 1.3.7. Verificaçãoes mecânicas,
página 12, pressione a tecla «Enter». 

2- Pressione a seta «para cima» para aumentar o contraste ou a seta «para baixo» para diminuí-lo. 

3- Quando o contraste estiver definido, pressione a tecla «Enter» para aceitar a mudança. 

O menu Contraste pode ser acessado a qualquer momento a partir de qualquer menu:
pressione e segure a tecla Excluir «DEL» e a tecla Ponto «.» simultaneamente. 

1.4. Ciclos do instrumento

Esta função de serviço fornece o número de ciclos executados no ABX Micros 60. Este menu
de ciclos contém três ciclos conforme indicado:

1 - Início: O número de ciclos de início executados pelo instrumento.

2 - Stand by: O número de ciclos de stand by executados pelo instrumento.

3 - CBC: O número de ciclos de análise executados pelo instrumento.

Exibição do número de ciclos
Menu principal
4- Serviço
6- Ciclos
Utilize as setas «para cima» ou «para baixo».

1.5. Funções do técnico

Esta função de serviço permite ao operador trabalhar com o suporte técnico HORIBA ABX para
resolver, verificar e/ou ajustar qualquer operação técnica no ABX Micros 60. 

Este menu de serviço normalmente é utilizado pelos engenheiros para fazer ajustes nas áreas
técnicas do analisador. 

Este menu pode ser acessado apenas com uma senha especial. Quando for executar a
resolução de problemas no instrumento nesta área, ligue para o representante local de
suporte técnico HORIBA ABX para saber a senha especial e outras instruções nesta área
do menu.

1.6. Limpeza automática

Fornece um ciclo de limpeza automática para ser executado a qualquer momento que o operador
desejar limpar o instrumento.
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Exibição do número de ciclos
Menu principal
4- Serviço
8- Limpeza automática
Pressione a tecla «Enter».

Este ciclo de Limpeza automática é um ciclo curto e talvez não proporcione limpeza
suficiente dos coágulos de fibrina nas aberturas e/ou câmaras. Se for este o caso,
recomenda-se realizar a limpeza concentrada (consulte 1.3.6. Limpeza concentrada,
página 11).

1.7. Limpeza da sonda manual

Problemas: 

◆Desbloqueio da sonda de amostragem

◆Substituição da sonda de amostragem

Resposta do instrumento/Tipo de problema

◆Resultados baixos em todos os parâmetros em qualquer modo de análise.

◆Sem resultados em todos os parâmetros em qualquer modo de análise.

◆Possível ponto de partida alto no início.

Ferramentas necessárias

◆Seringa de 5 ml ou 10 ml

◆Papel absorvente.

◆Tubulação de diâmetro pequeno de 5 polegadas.

◆Copo de papel pequeno.

Produtos necessários

ABX MINOCLAIR 0,5 L (N/p: 0401005) ou branqueador contendo 12% de cloro ativo.

Tempo de intervenção

Aproximadamente 15 minutos

Freqüência

◆conforme necessário. No caso da sonda estar parcialmente bloqueada

◆incline a sonda

Kits específicos ou produtos consumíveis

Sonda de amostragem (N/p: GBC069AS)

1.7.1. Desbloqueio da sonda de amostragem

Procedimento:

1- Entre no menu Serviço

Entrada no menu Serviço
Menu principal
4- Serviço
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2- Abra a porta principal do ABX Micros 60 (consulte 1.3.2. Desmontagem da tampa,
página 8). 

3- Agora pressione a tecla «Esc» para abrir a porta do suporte do tubo. 

4- Segure o suporte de montagem da sonda de amostra pelo canto superior direito e mova-a para
baixo até conseguir ver a parte superior da sonda e da tubulação de amostra. 

5- Remova a tubulação da parte superior da sonda de amostra. 

6- Coloque o copo de papel logo abaixo do fim da sonda de amostra.

7- Conecte um pedaço da tubulação à ponta da seringa e aspire o Minoclair. 

8- Coloque a ponta livre da seringa na parte superior livre da sonda de amostra e enxágüe a sonda.
Verifique se a solução está fluindo diretamente no copo de papel. 

Se a sonda de amostra não estiver bloqueada, a solução seguirá direto. Se houver um
bloqueio, a solução parecerá estar inclinada. Enxágüe a sonda até que a solução siga
direto.

9- Quando a sonda estiver completamente desbloqueada, remova o copo de papel com cuidado. 

10- Reconecte a tubulação de amostra à parte superior da sonda de forma com que não entre ar. 

11- Segure o suporte de montagem da sonda de amostra pelo canto superior direito e mova-a para
cima até que a ponta esteja aproximadamente 4 cm abaixo do bloco de enxágüe.

12- Pressione a tecla «Início» e verifique se os resultados de fundo estão dentro dos limites. 

13- Execute novamente o Controle de qualidade para verificar os resultados corretos. 

1.7.2. Substituição da sonda de amostragem

Procedimento:

1- Entre no menu Serviço

Entrada no menu Serviço
Menu principal
4- Serviço

2- Abra a porta principal do ABX Micros 60 (consulte 1.3.2. Desmontagem da tampa,
página 8). 

3- Agora pressione a tecla «Esc» para abrir a porta do suporte do tubo. 

4- Segure o suporte de montagem da sonda de amostra pelo canto superior direito e mova-a para
baixo até conseguir ver a parte superior da sonda e da tubulação de amostra. 

5- Remova a tubulação da parte superior da sonda de amostra. 

6- Remova o clipe de retenção da sonda de amostragem. (Puxe o clipe horizontalmente para fora em
direção à parte frontal do analisador.) 

7- Segure o suporte de montagem da sonda de amostragem pelo canto superior direito e mova-a para
cima até que a parte superior da sonda esteja logo abaixo do painel frontal. 

8- Puxe muito cuidadosamente a sonda de amostragem um pouco para fora de seu slot de retenção. 

9- Agora segure a sonda de amostragem em volta do anel de retenção e, muito cuidadosamente,
levante a sonda para que fique livre da guia da agulha branca. 
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A sonda de amostragem é frágil e pode se inclinar se não for inserida corretamente na
guia da agulha. Tenha cuidado ao colocar a sonda. Tente manter a sonda na posição
vertical ao inseri-la na guia da agulha branca.

10- Coloque a nova sonda de amostragem na guia da agulha branca. 

11- Coloque o anel de retenção da sonda no slot. 

12- Segure o suporte de montagem da sonda de amostragem pelo canto superior direito e mova-a
para cima até a ponta ficar a aproximadamente 4 cm abaixo do bloco de enxágüe.

13- Reconecte a tubulação de amostra à parte superior da sonda de forma com que não entre ar. 

14- Segure o suporte de montagem da sonda de amostragem pelo canto superior direito e mova-a
para cima até que a ponta esteja aproximadamente 4 cm abaixo do bloco de enxágüe.

15- Pressione a tecla «Início» e verifique se os resultados de fundo estão dentro dos limites. 

16- Execute novamente o Controle de qualidade para verificar os resultados corretos. 

1.8. Limpeza concentrada avançada

Problemas 

◆Limpeza da câmara e abertura de glóbulos vermelhos/plaquetas

◆Limpeza da câmara e abertura de glóbulos brancos/hemoglobina

Ferramentas necessárias

Seringa de 5 ml ou 10 ml

Produtos necessários

ABX MINOCLAIR 0,5 L (N/p: 0401005) ou branqueador contendo 12% de cloro ativo.

Tempo de intervenção

aproximadamente 30 minutos

Kits específicos ou produtos consumíveis

nenhum

Procedimento 

1- Execute uma seqüência de contrapressão.

Execução de contrapressão
Menu principal
4- Serviço
1- Contrapressão

2- Execute mais dois ciclos de contrapressão. 

3- Faça a drenagem das câmaras.

Câmaras de drenagem
Menu principal
4- Serviço
2- Câmaras de drenagem

4- Abra a porta principal do ABX Micros 60 (consulte a seção 1.3.2. Desmontagem da
tampa, página 8).
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5- Localize a abertura na parte superior da câmara (com ou sem proteção).

6- Encha as câmaras com 5 ml de ABX MINOCLAIR. 

7- Deixe a solução agir durante 10 minutos nas câmaras. 

8- Após 10 minutos, execute a limpeza concentrada conforme descrito em 1.3.6. Limpeza
concentrada, página 11. 

9- Quando o ciclo estiver completo, execute um ciclo de contrapressão (consulte a seção 1- Execute
uma seqüência de contrapressão., página 16).

10- Execute mais dois (2) ciclos de contrapressão. 

11- Pressione a tecla «Esc» até retornar ao Menu principal. 

12- Pressione a tecla «Início» e para executar o ciclo de início. Verifique se os resultados de fundo
estão dentro do limite. 

13- Execute novamente o controle de qualidade e verifique se os resultados estão dentro dos limites
de análise listados na folha de análise que acompanha os controles. 

14- Se o problema persistir, repita as etapas ”1” a ”12” novamente. 

15- Se o problema continuar após a segunda limpeza, entre em contato com o representante do
suporte técnico local da HORIBA ABX.
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2. Resolução de problemas

2.1. Visão geral

O ABX Micros 60 pode necessitar ocasionalmente de resolução de problemas se: 

◆As operações do sistema resultarem incorretas. 

◆ A contagem de fundo estiver muito alta. 

◆ Os valores do controle de qualidade estiverem fora do intervalo ou os resultados do paciente
forem suspeitos, como por exemplo contagens muito altas de gl[obulos vermelhos ou a
impossibilidade de verificar os resultados manualmente. 

◆ Pouca precisão. 

◆ A calibração estiver variando. 

2.2. Identificação do problema

A primeira etapa numa sessão de resolução de problemas é identificar a origem do mau
funcionamento do sistema. 

◆Operação do sistema

◆ Precisão

◆ Controle de qualidade

◆ Calibração

Estas etapas devem ser executadas na seqüência descrita abaixo:

2.2.1. Operações do sistema

O software do ABX Micros 60 identifica a maioria dos problemas mecânicos ou hidráulicos.
Os problemas mecânicos geram mensagens de alarme e interrompem o ciclo em execução. 

Os problemas hidráulicos podem ser observados através de alarmes de morfologia ou de parâmetros.
O sensor de eliminação também produz uma mensagem de erro se houver um problema hidráulico. 

◆Neste caso, desligue e ligue o sistema e execute um ciclo de Início. 

◆Se o problema persistir durante ou após este ciclo, identifique a origem do mau funcionamento
e inicie o procedimento de resolução de problemas adequado. 

2.2.2. Reagentes

Se sua contagem de fundo for inaceitável, os valores do controle de qualidade estiverem fora do
intervalo ou os resultados do paciente forem suspeitos, pode haver deterioração ou contaminação
do reagente. 

◆Substitua os reagentes (consulte 1.2. Conexão de reagentes, página 4) e execute o
procedimento de limpeza concentrada (consulte 1.3.6. Limpeza concentrada, página 11). 

Se sua contagem de fundo for aceitável, mas os valores do controle de qualidade ainda estiverem
fora do intervalo ou os resultados do paciente ainda forem suspeitos, continue com a identificação
do procedimento. Se após substituir os reagentes e realizar uma limpeza concentrada o problema de
contagem de fundo não for corrigido, entre em contato com o representante local de suporte técnico
HORIBA ABX para obter mais instruções.
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2.2.3. Precisão

◆Para verificar a precisão do instrumento, recomenda-se executar 10 ciclos com amostras de
sangue total normal fresco, intercaladas com cada ciclo de análise. 

◆Após completar os dez ciclos, calcule a porcentagem do coeficiente de variação (CV %). 

◆Compare os resultados CV% com os listados (consulte a seção 1, 3.3. Precisão (repetitividade),
na página 1-10). 

Se algum parâmetro não estiver dentro das especificações, identifique o parâmetro fora do intervalo
e inicie o procedimento de resolução de problemas adequado. 

Cálculo de fatores para determinação de CV%

 

Definições:

X = a média calculada

n = o número total de amostras

Xi = o valor individual do parâmetro

DP = desvio padrão

CV % = (DP x 100)X

◆Quando as porcentagens dos coeficientes de variação forem calculadas, compare-as com os
limites especificados. 

2.2.4. Calibração

Se o sistema parece operar normalmente, os reagentes usados são novos e a precisão está dentro das
especificações, o ABX Micros 60 pode necessitar de calibração (consulte a seção 4,
2. Calibração, na página 4-11).

2.3. Parâmetros da resolução de problemas

Os procedimentos descritos abaixo devem ser realizados sempre que a precisão de um parâmetro não
estiver dentro das especificações do CV ou o parâmetro for incorreto ou suspeito. 

Quando todos os parâmetros são afetados, é necessário procurar uma causa comum, por exemplo,
vácuo, pressão, aspiração da amostra, preenchimento da câmara e drenagem corretos, poluição do
reagente em comum, etc. 

Quando apenas um parâmetro é afetado, é necessário procurar uma causa nesta área específica da
análise. As tabelas listadas abaixo fornecem os problemas notados para os parâmetros em questão,
a possível causa do problema e a ação necessária por parte do usuário a fim de corrigir o problema. 

X xi
n
----∑=

SD
X Xi–〈 〉2∑
n 1–

-------------------------------=
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2.3.1. Problemas em todos os parâmetros

Tab.6-2: 

Problema notado Possível causa Ação corretiva

Início falhado, verificar 
reagentes, contagens de fundo 
altas.

Sem reagente(s).
Verifique e/ou substitua os reagentes 
se necessário.

Reagente(s) contaminado(s).
Verifique e/ou substitua os reagentes 
se necessário.

Possível sujeira nas aberturas

Execute a limpeza concentrada 
(1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo de início 
novamente.

Análise sem resultados.

Sonda de amostragem bloqueada.

 Remova e enxágüe a sonda de 
amostragem conforme descrito em 
seção 6, 1.7. Limpeza da sonda 
manual, página 6-14.

Possível defeito no 
Pre-amp da placa mãe.

Entre em contato com o suporte 
técnico da HORIBA ABX para obter 
assistência.

Resultados do paciente supeitos.

Possível sujeira nas aberturas

 Realize a limpeza concentrada 
(1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo com 
a amostra novamente.

Possível bloqueio parcial da sonda 
de amostragem.

 Remova e enxágüe a sonda de 
amostra.

Possível vazamento no bloco de 
seringas.

Verifique se há vazamentos no bloco 
de seringas e entre em contato com o 
suporte técnico da HORIBA ABX.

Possível coágulo de fibrina no ajuste 
«T» abaixo da câmara de glóbulos 
brancos.

Entre em contato com o suporte 
técnico da HORIBA ABX.

Sinais de alarme para a maioria 
dos parâmetros

Possível sujeira nas aberturas

Execute a limpeza concentrada 
1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11, execute o ciclo de amostra 
novamente.

Possível coágulo de fibrina no ajuste 
«T» abaixo da câmara de glóbulos 
brancos.

Entre em contato com o suporte 
técnico da HORIBA ABX.

Controle de qualidade fora dos 
limites aceitáveis.

Possível sujeira nas aberturas.

Realize a limpeza concentrada 
(1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo de 
início novamente.

Possível vazamento no bloco 
de seringas.

Verifique se há vazamentos no bloco 
de seringas e entre em contato com o 
suporte técnico da HORIBA ABX.

Possível coágulo de fibrina no ajuste 
«T» abaixo da câmara de glóbulos 
brancos.

Entre em contato com o suporte 
técnico da HORIBA ABX.

Calibração ruim.

Refaça a calibração e execute 
novamente o controle de qualidade 
(consulte a seção 4, 2. Calibração, na 
página 4-11).
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2.3.2. Problemas apenas nos parâmetros de glóbulos vermelhos/plaquetas
(GV/PLA)

Repetitividade ruim.

Possível sujeira nas aberturas.

Realize a limpeza concentrada 
(1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo de início 
novamente.

Possível vazamento no bloco de 
seringas.

Verifique se há vazamentos no bloco de 
seringas e entre em contato com o 
suporte técnico da HORIBA ABX.

Possível coágulo de fibrina no ajuste 
«T» abaixo da câmara de glóbulos 
brancos.

Entre em contato com o suporte 
técnico da HORIBA ABX.

Calibração ruim.
Entre em contato com o suporte 
técnico da HORIBA ABX.

Drenagem da câmara ruim.

Possível coágulo de fibrina no ajuste 
«T» abaixo da câmara de glóbulos 
brancos.

Entre em contato com o suporte 
técnico da HORIBA ABX.

Possível mau funcionamento da 
seringa de vácuo/eliminação.

Verifique se a seringa está funcionando 
corretamente conforme descrito em 
1.3.7. Verificaçãoes mecânicas, 
página 12.

Tab.6-3: 

Problema notado Possível causa Ação corretiva

Início falhado, verificar 
reagentes, contagens de fundo 
altas.

Possível sujeira nas aberturas.

Realize a limpeza concentrada 
(1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo de início 
novamente.

Possível bloqueio parcial da sonda 
de amostragem.

Remova e enxágüe a sonda de 
amostragem conforme descrito em 
seção 6, 1.7. Limpeza da sonda 
manual, página 6-14.

Possível vazamento no bloco 
de seringas.

Verifique se há vazamentos no bloco 
de seringas e entre em contato com o 
suporte técnico da HORIBA ABX.

Possível contaminação do(s) 
reagente(s).

Verifique e/ou substitua os reagentes 
se necessário.

Análise sem resultados.

Possível sujeira nas aberturas.

Realize a limpeza concentrada 
(1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo de início 
novamente.

O diluente foi colocado corretamente 
na câmara de glóbulos vermelhos?

Verifique o fornecimento de diluente 
na câmara, entre em contato com o 
suporte técnico da HORIBA ABX.

Tab.6-2: 

Problema notado Possível causa Ação corretiva
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Resultados do paciente supeitos.

Possível sujeira nas aberturas.

 Realize a limpeza concentrada 
(1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo com 
a amostra novamente.

Possível vazamento no bloco 
de seringas.

Verifique se há vazamentos no bloco 
de seringas e entre em contato com o 
suporte técnico da HORIBA ABX.

Possível sujeira nas câmaras

Realize a limpeza concentrada 
(1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo 
de amostra novamente.

Controle de qualidade fora dos 
limites aceitáveis.

Possível sujeira nas aberturas.

Realize a limpeza concentrada 
(1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo de início 
novamente.

Possível vazamento no bloco 
de seringas.

Verifique se há vazamentos no bloco 
de seringas e entre em contato com o 
suporte técnico da HORIBA ABX.

Calibração ruim.

Refaça a calibração e execute 
novamente o controle de qualidade 
(consulte a seção 4, 2. Calibração, na 
página 4-11).

Repetitividade ruim.

Possível sujeira nas aberturas.

Realize a limpeza concentrada 
(1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo de início 
novamente.

Possível vazamento no bloco 
de seringas.

Verifique se há vazamentos no bloco 
de seringas e entre em contato com o 
suporte técnico da HORIBA ABX.

Possível sujeira nas câmaras

Realize a limpeza concentrada 
(1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo de 
amostra novamente.

Mistura incorreta de amostras.
Misture as amostras antes de 
pressionar a barra manual de amostra.

Tab.6-3: 

Problema notado Possível causa Ação corretiva
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2.3.3. Problemas apenas nos parâmetros de glóbulos brancos/hemoglobina (GB/HGB)

Tab.6-4: 

Problema notado Possível causa Ação corretiva

Início falhado, verificar 
reagentes, contagens de fundo 
altas.

Possível sujeira nas aberturas.

Realize a limpeza concentrada 
(1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo de 
início novamente.

Possível bloqueio parcial da sonda 
de amostragem.

Remova e enxágüe a sonda de 
amostragem conforme descrito em seção 
6, 1.7. Limpeza da sonda manual, 
página 6-14.

Possível vazamento no bloco 
de seringas.

Verifique se há vazamentos no bloco 
de seringas e entre em contato com o 
suporte técnico da HORIBA ABX.

Possível contaminação do(s) 
reagente(s).

Verifique e/ou substitua os reagentes se 
necessário.

Possível voltagem de referência HGB 
em branco incorreta.

Entre em contato com o suporte técnico 
HORIBA ABX para obter assistência.

Análise sem resultados.

Possível sujeira nas aberturas.

Realize a limpeza concentrada 
(1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo de início 
novamente.

O diluente foi colocado corretamente 
na câmara de glóbulos brancos?

Verifique o fornecimento de diluente na 
câmara, entre em contato com o suporte 
técnico da HORIBA ABX.

Resultados de glóbulos brancos/
hemoglobina muito altos.

Possível problema no fluxo do 
reagente de lise.

Verifique e/ou substitua o reagente 
de lise.

Possível coágulo de fibrina no ajuste 
«T» abaixo da câmara de glóbulos 
brancos.

Entre em contato com o suporte técnico 
da HORIBA ABX.

Resultados do paciente 
supeitos.

Possível sujeira nas aberturas.

 Realize a limpeza concentrada 
(1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo com 
a amostra novamente.

Possível vazamento no bloco 
de seringas.

Verifique se há vazamentos no bloco 
de seringas e entre em contato com o 
suporte técnico da HORIBA ABX.

Possível sujeira nas câmaras

Realize a limpeza concentrada 
(1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo de amostra 
novamente.

Controle de qualidade fora 
dos limites aceitáveis.

Possível sujeira nas aberturas.

Realize a limpeza concentrada 
(1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo de início 
novamente.

Possível vazamento no bloco 
de seringas.

Verifique se há vazamentos no bloco 
de seringas e entre em contato com o 
suporte técnico da HORIBA ABX.

Calibração ruim.
Refaça a calibração e execute novamente 
o controle de qualidade (consulte a 
seção 4, 2. Calibração, na página 4-11).
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2.4. Resolução de problemas das operações do sistema

Repetitividade ruim.

Possível sujeira nas aberturas.

Realize a limpeza concentrada 
(1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo de início 
novamente.

Possível vazamento no bloco 
de seringas.

Verifique se há vazamentos no bloco 
de seringas e entre em contato com o 
suporte técnico da HORIBA ABX.

Possível sujeira nas câmaras

Realize a limpeza concentrada 
(1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo de amostra 
novamente.

Mistura incorreta de amostras.
Misture as amostras antes de pressionar 
a barra manual de amostra.

Tab.6-5: 

Problema notado Possível causa Ação corretiva

A unidade não está recebendo 
energia.

A unidade está desligada e/ou o cabo 
de força está desconectado da fonte 
de energia.

Ligue a unidade e/ou conecte o cabo de 
alimentação à fonte de energia.

Fusíveis possivelmente queimados.
Entre em contato com o suporte técnico 
HORIBA ABX para obter assistência.

Nada é exibido na tela LCD.

Possível desconexão do cabo do visor.
Entre em contato com o suporte técnico 
da HORIBA ABX para obter mais 
instruções sobre como reconectar o cabo.

Possível ajuste incorreto do contraste 
do visor LCD.

Pressione a tecla DEL e a tecla Ponto ( . ) 
simultaneamente e reajuste o contraste.

Erro de motor em algum dos 
motores.

Possível falha do motor.

Verifique o funcionamento do motor 
seguindo os procedimentos descritos em 
1.3.7. Verificaçãoes mecânicas, 
página 12.

O cabo do motor pode estar 
desconectado da placa mãe.

Remova a tampa principal da unidade e 
verifique todos os conectores. Entre em 
contato com o suporte técnico da 
HORIBA ABX para obter assistência.

Tab.6-4: 

Problema notado Possível causa Ação corretiva
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2.5. Mensagens de erro específicas da resolução de problemas

Tab.6-6: 

Mensagem de erro Ação corretiva

Início falhado, verificar reagentes, 

Verifique e/ou substitua os reagentes.

Execute a limpeza concentrada (1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo de início novamente.

Remova e enxágüe a sonda de amostragem conforme descrito 
em seção 6, 1.7. Limpeza da sonda manual, página 6-14. 
Execute novamente o ciclo de início.

Verifique se há vazamentos no bloco de seringas e entre em 
contato com o suporte técnico da HORIBA ABX.

Possíveis interferências eletrônicas. Entre em contato com 
o suporte técnico HORIBA ABX para obter assistência.

Início falhado, verificar reagentes. 
Erro da referência HGB.

Verifique e/ou substitua os reagentes.

Execute a limpeza concentrada (1.3.6. Limpeza concentrada, 
página 11) e execute o ciclo de início novamente.

Possível voltagem de referência HGB em branco incorreta. 
Entre em contato com o suporte técnico HORIBA ABX para 
obter assistência.

Erro do motor da seringa de pressão, 
unidades com «pack».

Para unidades com pack, remova a linha de eliminação do 
pack, empurre a válvula de eliminação do pack para baixo e 
segure, empurre na lateral do pack para forçar a saída do ar 
do compartimento. Reconecte a linha de eliminação. 

Erro do motor da seringa de pressão, 
unidades com «reagentes separados».

Verifique se há alguma obstrução ou restrição na linha de 
eliminação.

O recipiente de eliminação deve ser ventilado.

Possível defeito no motor. Entre em contato com o suporte 
técnico da HORIBA ABX para obter assistência.

Erro do motor da seringa de líquido.

Verifique o bolco de seringas movimentando-o 
cuidadosamente. Entre em contato com o suporte técnico 
da HORIBA ABX.

Cabo desconectado da placa mãe. Remova a tampa 
da unidade. Verifique todos os conectores. 

Motor com defeito. Entre em contato com o suporte técnico 
da HORIBA ABX.

Erro do motor do carro.

Possível restrição de movimento da câmara para a posição 
inicial. Verifique se há alguma restrição.

Sensor do carro defeituoso. Proceda como descrito em 
1.3.7.1. Teste de verif. sensores, página 12.

Motor com defeito. Entre em contato com o suporte técnico 
da HORIBA ABX.

Erro do motor da agulha.

Possível restrição de movimento vertical da câmara para a 
posição inicial. Verifique se há alguma restrição.

Sensor da agulha defeituoso. Proceda conforme descrito em 
1.3.7.1. Teste de verif. sensores, página 12.

Motor com defeito. Entre em contato com o suporte técnico 
da HORIBA ABX.
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Valores máximo e mínimo exibidos com mensagem de erro correspondente. Corrija o
valor dos intervalos especificados. Se não conseguir um valor dentro do intervalo
especificado, entre em contato com o representante do suporte técnico local da HORIBA
ABX. 

3. Visão geral/menu

Erro do motor de perfuração.

Falha no micro-interruptor atrás do mecanismo de 
perfuração. Verifique o contato do interruptor com o bastão 
do aplicador. Entre em contato com o suporte técnico da 
HORIBA ABX para obter assistência.

Restrição de movimento de elevação à posição de 
perfuração. Verifique se há alguma restrição.

 Motor de perfuração defeituoso. Entre em contato com o 
suporte técnico da HORIBA ABX.

Erro por ausência de impressora.

A impressora está desligada. Reinicie a impressora (consulte a 
seção 5, 2.1. Reimprimir os resultados, na página 5-3).

Ligue e/ou reconecte a impressora à unidade (consulte a seção 
5, 2.1. Reimprimir os resultados, na página 5-3).

Erro: impressora não selecionada.
Configuração incorreta da impressora (consulte a seção 5, 
2.4. Seleção da impressora, na página 5-5).

Erro: Data errada, tente novamente!

Utilize a tecla Ponto ( . ) entre cada grupo de números ao 
inserir a data. 
Formato de data inválido. Verifique o formato correto e insira 
a data novamente. Utilize a tecla Ponto ( . ) entre cada 
grupo de números ao inserir a data.

Erro: Hora errada, tente novamente!
Utilize a tecla Ponto ( . ) entre cada grupo de números ao 
inserir a hora. 

Erro: Ciclo de início não iniciado. Pressione a tecla «Início» para executar o ciclo de início. 

Valor incorreto... MINI : XXX, MAXI : erro XXX

◆ Insira o valor correto entre (0 e 99.999) para o nº de 
ciclos de amostra.

◆ Valor alvo fora do intervalo na calibração automática. 
Insira o valor alvo correto.

◆ Número de ciclo fora do intervalo na calibração 
automática. Digite o número de ciclo correto entre (3 e 
11).

◆ Coeficiente de calibração fora do interalo. Digite o 
coeficiente dentro do intervalo especificado na seção 
Calibração e controle de qualidade.

Tab.6-7: Menu «RESULTADOS» 

1- RESULTADOS

Parâmetro 1
ID Pac./NUM CICLOS
Alarmes
Parâmetro 2

Tab.6-6: 

Mensagem de erro Ação corretiva
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Visão geral/menu
Menu «SERVICO» (consulte 1.3.1. Visão geral do menu Serviço, página 8).

Menu «CONFIGURACAO» (consulte a seção 5, 1. Visão geral da configuração, na página 5-2).

Tab.6-8: Menu «QC» 

2- QC
1- Automático Menu QC do cartão inteligente

Selec. op.
N. lote:
Selec. nível (1- Baixo, 2- Normal, 3- Alto)

2- Análise

3- Impressão de alvos Menu QC do cartão inteligente
Selec. op.
N. lote:
Selec. nível (1- Baixo, 2- Normal, 3- Alto)

4- Estatísticas Menu QC do cartão inteligente
Selec. op.
N. lote:
Selec. nível (1- Baixo, 2- Normal, 3- Alto)

5- Gráficos Menu QC do cartão inteligente
Selec. op.
N. lote:
Selec. nível (1- Baixo, 2- Normal, 3- Alto)

Tab.6-9: Menu «CALIBRACAO»

3- CALIBRACAO
1- Calibração automática Menu Calibrador do cartão inteligente

Selec. op.
Mudar n. lote:
Mudar data exp.
Mudar Alvo
Mudar amostra Nb
Calibração ciclo
Iniciar calibração
Validar calibração

2- Coeficientes 1- Ajustar coef. Senha
GB
GV
HGB
HCT
PLA
VMP
COEF. RDW
COEF. PDW

2- Imp. coef.
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