PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA COLETA E LEITURA
KETOVET CABRA

1- VERIFICAR QUE O APARELHO KETOVET ESTEJA COM A PILHA E
DESLIGADO.


O aparelho trabalha desligado, ele liga automaticamente no momento
que a fita é acoplada.

2- ANTES DE COMERÇAR OS TESTES COM AS FITAS, ACOPLAR O CHIP
CALIBRADOR.


É importante calibrar o aparelho sempre ao primeiro uso e sempre
quando chegar um lote novo de fitas.
 Colocar o CHIP Calibrador com o aparelho desligado;
 Esperar o “OK”
 Retirar o CHIP
 Não guardar o CHIP dentro do frasco de fitas (guarde no estojo)

Acoplar a CHIP calibrador no aparelho com ele desligado.

EXTRAÇÃO DE SANGUE: PONTA DE ORELHA UTILIZANDO UM AGULHA
40X12
TRABALHAR COM UMA GOTA ESPESSA E DE BOM VOLUME

Punção de gota de sangue na orelha
3- INICIAR OS TESTES COM AS FITAS


Sempre com o aparelho desligado. Inserir uma fita na abertura, que ele
irá ligar automaticamente.
 Abrir o frasco de tiras – Trabalhar com mãos limpas e seca para
manipular as fitas;
 Inserir a fita no aparelho – Parte azul para cima;
 Acoplar até que o aparelho ligue automaticamente;
 Esperar os processos aparecerem no visor (CHK > Temperatura >
Código > piscar o sinal da gota de sangue)
 Quando o sinal da gota piscar – ESSE É O MOMENTO DE
ENCOSTAR A PONTA DA FITA NA GOTA DE SANGUE.
 Resultado - depois do cronômetro (5 segundos). Expresso em
mmol/L.

Considerações importantes:
 Trabalhar com as mãos limpas e secas para manipular as fitas.
 A tira trabalha por capilaridade, ou seja, na extremidade que irá o sangue, deve
trabalhar com o volume correto até preencher o canal por completo. Não deixar
escorrer excesso de sangue na fita.

 Tomar cuidado para não deixar o sangue coagular antes de encostar na fita.
 Trabalhar com uma gota de sangue espessa e de bom volume, livre de sujidades.

Retirar a fita após anotação em planilha do resultado e descarta-la em local apropriado.
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