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Sistema de Controlo de Glicose e Corpos 
Cetónicos no Sangue 

 

O autocontrolo da glicose no sangue é uma parte integrante do tratamento da 

diabetes, mas o alto custo dos testes poderão torná-lo impossível. Na ACON, o 

nosso objetivo é disponibilizar um controlo de alta qualidade da glicose a um custo 

que lhe permitirá realizar os testes sempre que necessário. Juntos, conseguimos 

gerir melhor a sua diabetes e ajudá-lo a viver uma vida mais longa e saudável. 

Bem-vindo e obrigado por escolher o Sistema de Controlo da Glicose e Corpos 

Cetónicos no sangue On Call
®
 GK Dual. O Sistema de Controlo da Glicose e 

Corpos Cetónicos no sangue On Call
®
 GK Dual fornecer-lhe-á resultados precisos da 

glicose ou dos corpos cetónicos (β-hidroxibutirato) no sangue, a partir de amostras 

de sangue total fresco em apenas alguns simples passos. 

Para garantir resultados precisos do seu Sistema de Controlo da Glicose e Corpos 

Cetónicos no sangue On Call
®
 GK Dual, por favor siga estas orientações: 

• Leia as instruções antes de utilizar.  

• Use o chip de código que acompanha cada caixa de tiras-teste. 

• Use apenas as tiras-teste para medição de glicose no sangue On Call
®
 

Advanced ou On Call
®
 Chosen com o medidor da Glicose e Corpos Cetónicos no 

sangue On Call
®
 GK Dual para testar a sua concentração de glicose no sangue. 

• Use apenas as tiras-teste para medição de corpos cetónicos no sangue On 

Call
®
 com o Sistema de Controlo da Glicose e Corpos Cetónicos no sangue 

On Call
®
 GK Dual para testar a sua concentração de corpos cetónicos. 

• Apenas para diagnóstico in vitro. O seu sistema de controlo da glicose e 

corpos cetónicos destina-se a ser utilizado apenas para monitorização da 

eficácia do controlo da diabetes, fora do seu organismo. Não deve ser utilizado 

para o diagnóstico da diabetes ou de cetoacidose diabética (CAD). 

• Para autocontrolo e uso profissional. Em uso profissional, utilize luvas para 
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evitar o contacto com amostras biológicas potencialmente perigosas durante o 

teste. 

• Teste apenas amostras de sangue total com o Sistema de Controlo da Glicose 

e Corpos Cetónicos no sangue On Call
®
 GK Dual. 

• Para autocontrolo, consulte o seu médico ou profissional de saúde especialista 

em diabetes antes de fazer qualquer ajuste à sua medicação, dieta ou rotina 

diária.  

• Manter fora do alcance das crianças. 

• Guarde este Manual do Utilizador num local seguro, não o deite fora. 

• Use o Medidor da Glicose e Corpos Cetónicos no sangue On Call
®
 GK Dual de 

acordo com as instruções. Caso contrário, a proteção fornecida pelo medidor 

pode ser comprometida. 

Ao seguir as instruções delineadas neste Manual do Utilizador, poderá utilizar o 

seu Sistema de Controlo da Glicose e Corpos Cetónicos no sangue On Call
®
 GK 

Dual para monitorizar a sua glucose e corpos cetónicos, e gerir melhor a sua 

diabetes, incluindo a cetoacidose diabética (CAD). 
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Conhecer o Sistema 
Antes de realizar um teste, leia cuidadosamente as instruções e saiba mais sobre 

todos os componentes do seu Sistema de Controlo da Glucose e Corpos 

Cetónicos no Sangue On Call
®
 GK Dual. Dependendo do kit On Call

®
 GK Dual que 

comprou, alguns dos componentes poderão ter de ser comprados em separado. 

Por favor verifique a lista de componentes na caixa exterior para maior detalhe 

sobre quais os componentes que estão incluídos na sua compra. 

 

Dispositivo de Punção

Medidor de Glicose e Corpos Cetónicos

no Sangue On Call
®
 GK Dual 

Lanceta Estéril Tampa Transparente

Solução de controlo Corpos 
Cetónicos On Call

®
  

Tiras-teste Corpos Cetónicos no 
Sangue On Call

®
  

Chip de código Corpos 
Cetónicos On Call

®  

Estojo de Transporte 
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Chip de Código On Call
®
 ChosenChip de Código On Call

®
 Advanced

Solução de Controlo da Glicose 

On Call
®
 Chosen 

Tiras-teste de Glicose no Sangue 

On Call
®
 Chosen 

olução de Controlo da Glicose On 

Call
®
 Advanced 

Tiras-teste de Glicose no Sangue 

On Call
®
 Advanced 
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Descrição dos Componentes 

1. Medidor: analisa as tiras-teste e mostra a concentração da glicose ou corpos 

cetónicos no sangue.  

2. Tiras-teste: Tiras com um sistema de reagentes químicos que se usam com o 

medidor para medir a concentração de glicose ou corpos cetónicos no sangue.  

3. Chip de código: Calibra automaticamente o medidor com o número de código, 

quando inserido no medidor.  

4. Dispositivo de punção: É usado com lancetas estéreis para obter a amostra de 

sangue. O dispositivo de punção contido no estojo tem posições múltiplas de 

profundidade, permitindo que os utilizadores ajustem a profundidade da 

punção e minimização do desconforto. Também ejeta as lancetas usadas. 

5. Tampa Transparente: É usada com o dispositivo de punção e a lanceta estéril 

para obter sangue do antebraço e palma da mão. 

6. Lancetas estéreis: São usadas com o dispositivo de punção para obter uma 

amostra de sangue. As lancetas estéreis são introduzidas no dispositivo de 

punção em cada colheita de sangue e deitadas fora após o uso. 

7. Solução de Controlo: Verifica se o sistema de medição está a operar 

corretamente, verificando as tiras-teste e o medidor contra uma solução de 

controlo pré-calibrada. A Solução de Controlo 1 é tudo o que necessita na 

maioria das vezes. Se pretender efetuar outro nível adicional de testes está 

disponível a Solução de Controlo 0 e a Solução de Controlo 2.  

8. Estojo de Transporte: Permite-lhe levar o teste de glicose ou corpos cetónicos 

no sangue para onde quer que vá. 

9. Manual do Utilizador: Fornece instruções detalhadas sobre a utilização do 

Sistema de Controlo de Glicose e Corpos Cetónicos no Sangue On Call
®
 GK 

Dual.  

10. Guia de Referência Rápida: Fornece uma breve descrição do seu Sistema de 

Controlo de Glicose e Corpos Cetónicos no Sangue On Call
®
 GK Dual e 

procedimentos de teste. Este pequeno guia pode ser guardado no seu estojo 

de transporte. 

11. Cartão de Garantia: Deverá ser preenchido e devolvido ao distribuidor para se 

habilitar à garantia de 5 anos. 
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Medidor de Glicose e Corpos Cetónicos no Sangue On 

Call
®
 GK Dual 

O Medidor de Glicose e Corpos Cetónicos no Sangue On Call
®
 GK Dual é 

desenhado para ser usado com as Tiras-teste de Glicose no Sangue On Call
®
 

Advanced ou On Call
®
 Chosen para testar a sua concentração de glicose no 

sangue e para ser usado com as Tiras-teste de Corpos Cetónicos no Sangue On 

Call
®
 para testar a sua concentração de corpos cetónicos. Utilize este diagrama 

para se familiarizar com todas as partes do seu medidor. 

 

Chip de 

código 

Botão M 

Porta de 

Dados 

Ranhura  para 

tiras-teste 

Visor em Cristal 

Líquido (LCD) 

Ejetor da 
Tira-teste

Botão S 

Saliência da 

Tampa da Bateria

Tampa da Bateria

Ranhura para o 

Chip de Código 
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Visor em Cristal Líquido (LCD): Apresenta os resultados do seu teste e fornece 

auxílio no decorrer do processo de teste.  

Botão M: Recorda resultados de testes anteriores guardados na memória e 

executa outras funções a selecionar no menu. 

Botão S: Seleciona as definições da medição e executa outras funções a 

selecionar no menu 

Ranhura para Tira-teste: As tiras-teste são inseridas nesta ranhura de forma a 

realizar um teste. 

Ejetor da Tira-teste: Deslize o ejetor para a frente para soltar a Tira-teste usada. 

Nota: Manusear amostras e materiais com sangue de forma cuidadosa. Trate 

todas as amostras de sangue como sendo materiais infeciosos. Siga as instruções 

adequadas e observe as regras locais quando eliminar amostras de materiais com 

sangue. 

Tampa da Bateria: Remova a tampa da bateria para instalar duas baterias 

circulares CR2032. 

Saliência da Tampa da Bateria: Pressione a saliência da tampa da bateria para 

abrir a tampa. 

Ranhura para o Chip de Código: Insira o chip de código. 

Porta de Dados: Envia a informação para um computador através de um cabo de 

transferência (opcional) de forma a visualizar, analisar e imprimir dados 

armazenados no medidor. O cabo para transferência de dados está disponível 

para encomenda como um acessório opcional.  

. 
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Visor do Medidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gota de Sangue / Símbolo Tira-teste: Aqui os dois símbolos aparecem ao 

mesmo tempo para indicar quando deve aplicar a amostra. 

Símbolo Cardinal (#): Aparece como resultado do teste da solução de controlo ou 

quando marca um teste de glicose sanguínea inválido, de forma a impedir que 

seja incluído na média.  

Símbolo Tipo de Código: Mostra o tipo de código da tira-teste da glicose. “A” 

indica que o número do código visualizado se destina às tiras-teste On Call
®
 

Advanced, “H” indica que o número do código visualizado se destina às tiras-teste 

On Call
®
 Chosen. 

Símbolo da Bateria: Avisa quando a bateria deve ser substituída. 

Corpos cetónicos / Glicose: “KET” indica o número de código para as tiras-teste 

de corpos cetónicos ou um resultado de um teste de corpos cetónicos no sangue. 

“GLU” indica um resultado de um teste de glicémia. Estes dois símbolos nunca 

aparecem ao mesmo tempo. 

Símbolo Solução de Controlo: Indica um resultado de teste de controlo. O 

símbolo cardinal (#) também será visível quando o símbolo solução de controlo 

aparece. 

Zona do Resultado do Teste: Indica o número do código e o resultado do teste. 

Unidades de Medida: Apenas uma unidade de concentração de glicose 

sanguínea aparecerá no seu medidor e não poderá ser ajustada.  

Símbolo Antes de Refeição: Aparece quando os resultados de testes antes da 

Mês   Dia    Hora  Minutos 

Código 

 
Símbolo Solução de 
Controlo 
Zona do Resultado do Teste 

Símbolo de Lembrete do 
Teste  
Símbolo Antes de Refeição 

Símbolo Depois de Refeição

Unidades de medida 

 
Corpos Cetónicos  Memória     

Símbolo Hypo Símbolo Hyper 

Gota de Sangue/ 
Símbolo da 

Tira-teste 
Símbolo cardinal

 (#) 
 

Símbolo Tipo de 
Código 

Símbolo da Bater
ia 

 Corpos cetónico
s/Glicose 
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refeição (pré-prandiais) são visualizados.  

Símbolo Após Refeição: Aparece quando resultados de testes após refeição 

(pós-prandiais) são visualizados. 

Símbolo de Lembrete de Teste: Aparece para recordá-lo que deve testar o seu 

sangue. 

Símbolo Hyper: Aparece quando a concentração de glicose sanguínea está 

acima do nível alvo de “Hiperglicémia” (açúcar no sangue elevado) que definiu. 

Símbolo Hypo: Aparece quando a concentração de glicose sanguínea está 

abaixo do nível alvo de “Hipoglicémia” (açúcar no sangue baixo) que definiu. 

Corpos Cetónicos: Aparece quando a concentração de glicose sanguínea está 

acima de 16,7 mmol/L (300 mg/dL). É recomendado efetuar um teste aos corpos 

cetónicos quando este símbolo aparece. Consulte o seu profissional de saúde 

acerca dos testes de corpos cetónicos. 

Nota: este símbolo não significa que o sistema tenha detetado corpos cetónicos. 

Apenas recomenda que deverá ser efetuado um teste aos corpos cetónicos. 

CODE (Código): Aparece com o número de código das tiras-teste. 

MEM (Memória): Mostra um resultado de um teste armazenado na memória. 
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Utilização do Medidor e Precauções 

• O medidor está pré-definido para mostrar concentrações de glicose no sangue 

(glicémia) tanto em millimoles por litro (mmol/L) ou milligramas por decilitro 

(mg/dL) dependendo de qual for a unidade de medida padrão no seu país. 

Esta unidade de medida não pode ser ajustada.  

• O medidor está pré-definido para mostrar concentrações de corpos cetónicos 

apenas em millimoles por litro (mmol/L). 

• Não deixe entrar água ou outros líquidos para o interior do aparelho. 

• Mantenha a ranhura da tira-teste limpa. 

• Mantenha o seu aparelho medidor seco e evite expô-lo a temperatura ou 

humidade extremas. Não o deixe no seu carro.  

• Não deixe cair ou molhar o medidor. Se deixar cair o molhar o aparelho, 

verifique-o efetuando um teste de controlo de qualidade. Veja Teste de 

Controlo de Qualidade na página 28 para instruções. 

• Não desmonte o aparelho. Desmontar o aparelho anulará a garantia. 

• Para detalhes em como limpar o medidor, veja a secção Cuidar do seu 

Medidor na página 60. 

• Mantenha o medidor e todos os seus acessórios fora do alcance das crianças. 

Nota: siga as instruções apropriadas e a regulamentação local quando eliminar o 

medidor e as pilhas usadas. 

Advertências relativas a DEM para todos os sistemas de glicémia 

1. Este aparelho é testado para imunidade a descargas eletrostáticas tal como 

especificado na IEC 61000-4-2. Contudo, a utilização deste aparelho num 

ambiente seco, especialmente se estiverem presentes materiais sintéticos 

(vestuário sintético, alcatifas, etc), poderá causar descargas estáticas 

prejudiciais que poderão causar resultados erróneos. 

2. Este aparelho cumpre com os requisitos de emissão e imunidade descritos na 

EN61326-1 e EN61326-2-6. Não utilize este aparelho próximo de fontes de 

radiações eletromagnéticas fortes. Poderá interferir com o funcionamento 

correto do medidor. 

3. Em uso profissional, o ambiente eletromagnético deverá ser avaliado antes do 

funcionamento deste aparelho. 
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Tiras-teste da glicose no sangue 

As tiras-teste de glicose sanguínea On Call
®
 Advanced ou as tiras-teste de glicose 

sanguínea On Call
®
 Chosen podem funcionar com o Medidor de Glicose e Corpos 

Cetónicos On Call
®
 GK Dual para medir a concentração de glicose no seu sangue 

total.  

As tiras-teste de glicose sanguínea On Call
®
 Advanced e as tiras-teste de glicose 

sanguínea On Call
®
 Chosen são tiras finas com um sistema de reagentes 

químicos. Após inserir a tira no medidor, introduz-se o sangue na extremidade de 

amostragem da tira-teste. O sangue é imediatamente absorvido para a célula de 

reação. Dá-se uma reação que forma uma corrente elétrica transitória. A 

concentração da glicose sanguínea é calculada com base nesta corrente elétrica 

detetada pelo medidor. O resultado é mostrado no visor. O medidor está calibrado 

para mostrar resultados de concentração semelhantes aos plasmáticos. 

 

IMPORTANTE: Aplique a amostra apenas na extremidade de amostragem da 

tira-teste. Não aplique sangue ou solução de controlo no topo da tira teste pois isto 

poderá levar a uma leitura imprecisa.  

 

Aplique a gota de sangue na extremidade de amostragem da tira-teste até que a 

janela de confirmação esteja completamente cheia e o medidor comece a 

contagem. Se aplicou sangue mas o medidor não começou a contagem, poderá 

reaplicar uma segunda gota de sangue dentro de 3 segundos. Se a janela de 

Correto Incorreto

Extremidade de Amostragem 

Aplique sangue ou solução de controlo. 

Janela de Confirmação 
Verifique para confirmar que se 
aplicou amostra suficiente. 

Barras de Contato 
Insira esta extremidade da
tira-teste no medidor até que pare.
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confirmação não encher completamente e o medidor começar a contagem, então 

não adicione mais sangue à tira-teste. Se o fizer, obterá uma mensagem E-5 ou 

um resultado de teste impreciso. Neste caso, se o medidor começar a contagem e 

a janela de confirmação não encher, rejeite a tira-teste e inicie novamente o teste 

com uma tira-teste nova. 

 

Número de Código 

Cada embalagem de tiras teste de glicémia tem imprimido um número de código 

(CODE), número de lote (LOT), data de limite de utilização ( ) e intervalo de 

controlo. 

Conservação e Manuseamento 

Por favor leia as seguintes instruções de conservação e manuseamento: 

• Conserve as tiras-teste de glicose sanguínea em local fresco e seco, entre 

2-30ºC (36-86°F). Conserve afastado do calor e luz solar direta. 

• Não congelar ou refrigerar. 

• Não conserve ou utilize tiras-teste num local húmido como seja a casa de banho. 

• Não conserve o aparelho, as tiras-teste ou a solução de controlo perto de 

lixivia ou produtos de limpeza contendo lixivia. 

• Feche a tampa do frasco das tiras-teste imediatamente após retirar uma tira-teste. 

• A tira-teste deve ser usada imediatamente após ter sido retirada da 

embalagem. 

• Não utilize as suas tiras-teste após a data limite de utilização antes de 

abertura que está impressa no rótulo. Utilizar tiras-teste após a data limite de 

utilização antes de abertura poderá originar testes com resultados incorretos. 

Nota: A data limite de utilização está impressa no formato Ano-Mês. 2015-01 

significa Janeiro, 2015. 

Correto Incorreto
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nstruções especiais para as tiras-teste dentro do frasco 

• As tiras-teste deverão ser conservadas no frasco com a tampa devidamente 

fechada de forma a mantê-las em boas condições operativas.  

• Não conserve as tiras-teste fora do seu frasco protetor. As tiras-teste devem 

ser conservadas dentro do seu recipiente original com a tampa bem fechada. 

• Não transfira as tiras-teste para um novo frasco ou qualquer outro recipiente. 

• Tape o frasco logo após ter retirado uma tira-teste. 

• Um novo frasco de tiras-teste de glicose sanguínea pode ser utilizado até 6 

meses após a primeira abertura. Escreva a data limite de utilização após 

abertura no frasco depois de o abrir. Rejeite o frasco 6 meses depois de o ter 

aberto pela primeira vez. A utilização após este período pode levar a 

resultados imprecisos. 

Instruções especiais para as tiras-teste dentro de saqueta de alumínio  

• Rasgue a saqueta cuidadosamente a partir da ranhura de abertura. Evite 

danificar ou dobrar a tira-teste.  

• Use a tira-teste imediatamente após a retirar da saqueta. 

Precauções para as Tiras-teste de glicose sanguínea 

• Apenas para uso de diagnóstico in vitro. As tiras-teste devem ser utilizadas 

fora do organismo para efeitos de teste. 

• Não utilize tiras-teste que estejam rasgadas, dobradas ou danificadas de 

qualquer forma. Não reutilize tiras-teste. 

• Antes de fazer um teste de glicémia, verifique que o número de código no visor 

do medidor corresponde ao número existente no frasco ou saqueta da 

tira-teste. 

• Mantenha o frasco ou a saqueta da tira-teste longe de crianças e animais.  

• Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de fazer algumas 

alterações no seu plano de tratamento baseadas nos seus resultados dos 

testes de glicémia. 

Consulte o folheto informativo das Tiras-teste de glicémia no sangue On Call
®
 

Advanced ou On Call
®
 Chosen para mais informações. 
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Solução de controlo para a Glicose 

A Solução de Controlo da Glicose On Call
®
 Advanced ou a Solução de Controlo da 

Glicose On Call
®
 Chosen podem ser usadas para efetuar um teste de controlo de 

qualidade da glicémia.  

 

A Solução de Controlo da Glicose On Call
®
 Advanced ou a Solução de Controlo da 

Glicose On Call
®
 Chosen contêm uma concentração conhecida de glicose. Usa-se 

para confirmar que o seu medidor da glicémia e as tiras-teste estão a funcionar 

corretamente em conjunto e que está a realizar corretamente o seu teste da 

glicémia. É importante efetuar um teste de controlo de qualidade da glicémia 

regularmente para assegurar que está a obter resultados de glicémia corretos. 

Deverá executar um teste de controlo de qualidade: 

• Antes de utilizar pela primeira vez o seu medidor para testar a glicémia, de 

forma a familiarizar-se com esta operação. 

• Antes de utilizar uma nova embalagem de tiras-teste da glicose sanguínea. 

• Quando suspeitar que o medidor ou as tiras-teste da glicose sanguínea não 

estão a funcionar adequadamente. 

• Quando suspeitar que os seus resultados de glicémia são imprecisos ou 

inconsistentes com a forma como se sente. 

• Quando suspeitar que o seu medidor está danificado. 

• Após limpar o seu medidor. 

• Pelo menos uma vez por semana. 

Consulte o Teste de Controlo de Qualidade da Glicémia na página 28 para 

instruções em como realizar um teste de controlo de qualidade da glicémia. 

. 

Solução de Controlo da Glicose
On Call

®
 Advanced 

Solução de Controlo da Glicose
 On Call

®
 Chosen 
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Conservação e Manuseamento 

Por favor leia as seguintes instruções de conservação e manuseamento: 

• Conserve a solução de controlo da glicose a 2-30°C (36-86°F). 

• Não refrigerar nem congelar. 

• Se a solução de controlo está fria, não utilize até que tenha aquecido à 

temperatura ambiente. 

• Utilizar antes da data limite de utilização que consta no frasco. 

Nota: A data limite de utilização está impressa no formato Ano-Mês. 2015-01 

significa Janeiro, 2015. 

• Cada frasco de solução de controlo da glicose pode ser utilizado dentro de 6 

meses após primeira abertura. Registe a data limite de utilização após 

abertura no rótulo do frasco. 

 

Precauções aplicáveis à Solução de Controlo da Glicose 

• Apenas para uso de diagnóstico in vitro. A solução de controlo da glicose 

destina-se apenas a testes fora do organismo. Não ingerir ou injetar. 

• Agitar bem antes de usar. 

• Os testes usando a solução de controlo da glicose foram especificamente 

desenvolvidos para serem precisos apenas quando testados entre 10 e 40°C 

(50 e 104°F).  

• Os intervalos de controlo descriminados no frasco ou na saqueta das 

tiras-teste não são recomendados para os seus níveis de glicose no sangue. O 

seu objetivo pessoal para os valores de glicémia deve ser determinado pelo 

seu profissional de saúde.  

• Não toque na tira-teste com a extremidade do frasco de solução controlo.  

• Use a Solução de Controlo da Glicose On Call
®
 Advanced com as Tiras-teste 

de Glicose On Call
®
 Advanced, ou a Solução de Controlo da Glicose On Call

®
 

Chosen com as Tiras-teste de glicose On Call
®
 Chosen para realizar um teste 

de controlo da qualidade. 

Consulte o folheto informativo da Solução de Controlo da Glicose On Call
®
 

Advanced ou da Solução de Controlo da Glicose On Call
®
 Chosen para mais 

informações. 
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Tiras-teste de Corpos Cetónicos On Call
® 

As Tiras-teste de Corpos Cetónicos On Call
®
 são tiras finas com um sistema de 

reagentes químicos que podem funcionar com o Medidor de Glicose e Corpos 

Cetónicos On Call
®
 GK Dual para medir a concentração de corpos cetónicos no 

seu sangue total. Após inserir a tira no medidor, introduz-se o sangue na 

extremidade de amostragem da tira-teste. O sangue é automaticamente absorvido 

para a célula de medição. Ocorre uma reação e forma-se uma corrente elétrica 

transitória. A concentração de corpos cetónicos é calculada com base na corrente 

elétrica detetada pelo medidor. O resultado é mostrado no visor. O medidor é 

calibrado para mostrar resultados de concentração semelhantes aos plasmáticos. 

 

IMPORTANTE: Aplique a amostra apenas na ponta de amostragem da tira-teste. 

Não aplique sangue ou solução de controlo no topo da tira teste pois isto poderá 

levar a uma leitura imprecisa.  

 

Aplique a gota de sangue na ponta de amostragem da tira-teste até que a janela de 

confirmação esteja completamente cheia e o medidor comece a contagem. Se 

aplicou sangue mas o medidor não começar a contagem, poderá reaplicar uma 

segunda gota de sangue dentro de 3 segundos. Se a janela de confirmação não 

encher completamente e o medidor começar a contagem, então não adicione mais 

sangue à tira-teste. Se o fizer, obterá uma mensagem E-5 ou um resultado de teste 

impreciso. Neste caso, se o medidor começar a contagem e a janela de confirmação 

não encher, rejeite a tira-teste e inicie novamente o teste com uma tira-teste nova. 

Extremidade de Amostragem 

Aplique sangue ou solução de controlo. 

Janela de Confirmação 
Verifique para confirmar que se 

aplicou amostra suficiente. 

Barras de Contacto 
Insira esta extremidade da tira-teste 

no medidor até que pare. 

Correto                 Incorreto
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Número de Código 

 

Cada embalagem de Tiras-teste de Corpos Cetónicos no sangue On Call
®
 tem 

impresso um número de código (CODE), número de lote (LOT), data de limite de 

utilização ( ) e intervalo de controlo (CTRL0, CTRL1 e CTRL 2). 

Conservação e Manuseamento 

Por favor leia as seguintes instruções de conservação e manuseamento: 

• Conserve as tiras-teste de corpos cetónicos On Call
®
 em local fresco e seco, 

entre 5-30ºC (41-86°F). Conservar afastado do calor e luz solar direta. 

• Não congelar ou refrigerar. 

• Não conserve ou utilize tiras-teste num local húmido como seja a casa de banho. 

• Não conserve o aparelho, as tiras-teste ou a solução de controlo perto de 

lixivia ou produtos de limpeza contendo lixivia. 

• Feche a tampa do frasco das tiras-teste imediatamente após retirar uma tira-teste. 

• A tira-teste deve ser usada imediatamente após ter sido retirada da embalagem. 

• Não utilize as suas tiras-teste após a data limite de utilização antes de 

abertura que está impressa no rótulo. Utilizar tiras-teste após a data limite de 

utilização antes de abertura poderá originar testes com resultados incorretos. 

Nota: A data limite de utilização está impressa no formato Ano-Mês. 2015-01 

significa Janeiro, 2015. 

Correto                 Incorreto
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Instruções especiais para as tiras-teste dentro do frasco 

• As tiras-teste deverão ser conservadas no frasco com a tampa devidamente 

fechada de forma a mantê-las em boas condições operativas.  

• Não conserve as tiras-teste fora do seu frasco protetor. As tiras-teste devem 

ser conservadas dentro do seu recipiente original com a tampa bem fechada. 

• Não transfira as tiras-teste para um novo frasco ou qualquer outro recipiente. 

• Tape o frasco logo após ter retirado uma tira-teste. 

• Um novo frasco de tiras-teste pode ser utilizado até 6 meses após a primeira 

abertura. Escreva a data limite de utilização após abertura no frasco depois de 

o abrir. Rejeite o frasco 6 meses depois de o ter aberto pela primeira vez. A 

utilização após este período pode levar a resultados imprecisos. 

Instruções especiais para as tiras-teste dentro de saqueta de alumínio 

• Rasgue a saqueta cuidadosamente a partir da ranhura de abertura. Evite 

danificar ou dobrar a tira-teste.  

• Use a tira-teste imediatamente após a retirar da saqueta. 

Precauções para as Tiras-teste de Corpos Cetónicos no Sangue 

• Apenas para uso de diagnóstico in vitro. As tiras-teste devem ser utilizadas 

fora do organismo para efeitos de teste. 

• Não utilize tiras-teste que estejam rasgadas, dobradas ou danificadas de 

qualquer forma. Não reutilize tiras-teste. 

• Antes de fazer um teste de corpos cetónicos, verifique que o número de 

código no visor do medidor corresponde ao número existente no frasco ou 

saqueta da tira-teste. 

• Mantenha o frasco ou a saqueta da tira-teste longe de crianças e animais.  

• Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de fazer algumas 

alterações no seu plano de tratamento baseadas nos seus resultados dos 

testes de corpos cetónicos. 

Consulte o folheto informativo das Tiras-teste de Corpos Cetónicos no Sangue On 

Call
®
 Advanced ou On Call

®
 Chosen para mais informações. 
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Solução de Controlo de Corpos Cetónicos On Call
® 

A Solução de Controlo de Corpos Cetónicos On Call
®
 contém uma concentração 

conhecida de corpos cetónicos. É utilizada para confirmar que o seu Medidor de 

Glicose e Corpos Cetónicos no Sangue On Call
®
 GK Dual e as Tiras-teste de 

Corpos Cetónicos no Sangue On Call
®
 estão a funcionar corretamente em 

conjunto e que está a realizar corretamente o seu teste. É importante efetuar um 

teste de controlo de qualidade dos corpos cetónicos para assegurar que está a 

obter resultados de corpos cetónicos no sangue corretos. 

Deverá executar um teste de controlo de qualidade de corpos cetónicos: 

• Antes de utilizar pela primeira vez o seu medidor para testar corpos 
cetónicos no sangue, de forma a familiarizar-se com esta operação. 

• Antes de utilizar uma nova embalagem de Tiras-teste de Corpos 
Cetónicos no Sangue On Call

®. 

• Quando suspeitar que o Medidor de Glicose e Corpos Cetónicos 
no Sangue On Call

®
 GK Dual e as Tiras-teste de Corpos Cetónicos 

no Sangue On Call
® não estão a funcionar adequadamente. 

• Quando suspeitar que os seus resultados de corpos cetónicos no 
sangue são imprecisos ou inconsistentes com a forma como se sente. 

• Quando suspeitar que o seu medidor está danificado. 

• Após limpar o seu medidor. 

Consulte o Teste de Controlo de Qualidade de Corpos Cetónicos na página 32 para 

instruções em como realizar um teste de controlo de qualidade de corpos cetónicos. 

Conservação e Manuseamento 

Por favor leia as seguintes instruções de conservação e manuseamento: 

• Conserve a Solução de Controlo de Corpos Cetónicos On Call
®
 a 5-30°C 

(41-86°F). 

• Não refrigerar nem congelar. 

• Se a solução de controlo está fria, não utilize até que tenha aquecido à 
temperatura ambiente. 

• Utilizar antes da data limite de utilização que consta no frasco. 

Nota: A data limite de utilização está impressa no formato Ano-Mês. 2015-01 
significa Janeiro, 2015. 

• Cada frasco de Solução de Controlo de Corpos Cetónicos On Call
®
 pode ser 

utilizado dentro de 6 meses após primeira abertura. Registe a data limite de 
utilização após abertura no rótulo do frasco. 
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Precauções aplicáveis à Solução de Controlo de Corpos Cetónicos 

• Apenas para uso de diagnóstico in vitro. A solução de controlo destina-se 

apenas a testes fora do organismo. Não ingerir ou injetar. 

• Agitar bem antes de usar. 

• Os testes usando a Solução de Controlo de Corpos Cetónicos On Call
®
 foram 

especificamente desenvolvidos para serem precisos apenas quando testados 

entre 10 e 40°C (50-104°F).  

• Os intervalos de controlo descriminados no frasco ou na saqueta das 

tiras-teste não são recomendados para os seus níveis de corpos cetónicos no 

sangue. O seu objetivo pessoal para os valores de corpos cetónicos no 

sangue deve ser determinado pelo seu profissional de saúde.  

• Não toque na tira-teste com a extremidade do frasco de solução controlo.  

• Use apenas a Solução de Controlo de Corpos Cetónicos On Call
®
 com as 

Tiras-teste de Corpos Cetónicos On Call
®
 para realizar um teste de controlo de 

qualidade de corpos cetónicos. 

Consulte o folheto informativo da Solução de Controlo de Corpos Cetónicos On 

Call
®
 para mais informações. 
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Instalar a Bateria 
A bateria pode não estar pré-instalada no medidor. São necessárias duas pilhas 

circulares CR 2032 3,0V. Por favor retire as pilhas do seu estojo de transporte e 

instale-as de acordo com os seguintes passos: 

1. Vire ao contrário o medidor para localizar a tampa da bateria. Pressione a 

saliência da tampa da bateria em cima e levante a tampa para abrir. 

 

2. Insira duas pilhas circulares CR 2032 3,0V novas por cima da fita de plástico. 

Assegure-se que estão alinhadas com o lado positivo (+) virado para cima do 

compartimento da bateria. 

 

3. Feche a tampa da bateria e assegure-se que fecha com um estalido. 
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Configuração do Medidor antes de utilizar  
Antes de realizar um teste, deverão ser seguidos os seguintes passos: 

Passo 1 – Codificar o Medidor 

Cada vez que muda para uma nova caixa de tiras-teste, necessitará de inserir o 

chip do código que vem embalado com a caixa de novas tiras-teste. 

Codificar o medidor antes de usar uma nova caixa de tiras-teste de glicose 

sanguínea 

1. Retire o chip de código da glicose da caixa de tiras-teste de glicose no sangue. 

Confime a letra impressa na lateral do chip de código da glicose.“A” indica um 

chip de código On Call
®
 Advanced, e “H” indica um chip de código On Call

®
 

Chosen. Certifique-se que utiliza a mesma variedade de chip de código de 

glicose e tiras-teste de glicémia. Se a variedade do chip de código embalado 

com as tiras-teste não estiver correta, por favor contacte imediatamente o seu 

distribuidor local. 

 

2. Compare o número de código no chip de código com o número de código 

impresso no rótulo do frasco das tiras-teste (ou na saqueta de alumínio). Se os 

dois números não forem iguais, poderá obter resultados imprecisos. Se o 

número de código no chip de código não corresponder ao número no frasco 

(ou na saqueta de alumínio) das tiras-teste onde foi embalado, por favor 

contacte imediatamente o seu distribuidor local.  

3. Com o seu medidor desligado, insira o novo chip de código da glicose na 

ranhura do chip de código existente no medidor. Deverá encaixar facilmente. 

O chip de código deverá ficar inserido no medidor, não o deve retirar até 

mudar para uma nova caixa de tiras-teste.  

        

OU 
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4. Ligue o medidor, inserindo uma tira-teste de glicémia. Pode ver o código 

aparecer no centro do écran. Assim o código será armazenado 

automaticamente no medidor. O código para as Tiras-teste de Glicose no 

sangue On Call
®
 Advanced começa com “A” e o código para as Tiras-teste de 

Glicose no sangue On Call
®
 Chosen começa com “H”. Se o código no chip de 

código não coincidir com o código que aparece no écran, por favor contacte 

imediatamente o seu distribuidor local. 

 

Nota: O código de glicose usado mais recentemente será armazenado no 
medidor como o código de glicose por defeito para os restantes testes de 
glicémia, até que insira um novo chip de código de glicose no medidor. 

5. Se for inserida uma tira-teste de glicémia e não existir um código de glicose 

armazenado na memória, o visor mostrará “- - -” e “CODE”. 

Codificar o medidor antes de usar uma nova caixa de tiras-teste de corpos 

cetónicos 

1. Retire o chip de código de corpos cetónicos da caixa de tiras-teste de corpos 

cetónicos no sangue. O código para as tiras-teste de corpos cetónicos no 

sangue começa por “K”. Compare o código no chip de código de corpos 

cetónicos com o código impresso no rótulo do frasco das tiras-teste (ou na 

saqueta de alumínio). Se os dois números não forem iguais, poderá obter 

resultados imprecisos. Se o número de código no chip de código não 

corresponder ao número no frasco (ou na saqueta de alumínio) das tiras-teste 

onde foi embalado, por favor contacte imediatamente o seu distribuidor local.  

2. Com o seu medidor desligado, insira o novo chip de código de corpos 

cetónicos na ranhura do chip de código existente no medidor. Deverá encaixar 

facilmente. O chip de código deverá ficar inserido no medidor, não o deve 

retirar até mudar para uma nova caixa de tiras-teste.  

OU
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3. Ligue o medidor inserindo uma tira-teste de corpos cetónicos. Pode ver número 
de código e o símbolo “KET” aparecer no centro do écran. Assim o código de 
corpos cetónicos será armazenado automaticamente no medidor. Se o código no 
chip de código de corpos cetónicos não coincidir com o número que aparece no 
écran, por favor contacte imediatamente o seu distribuidor local. 
Nota: O código de corpos cetónicos usado mais recentemente será 
armazenado no medidor como o código de corpos cetónicos por defeito para 
os restantes testes de corpos cetónicos, até que insira um novo chip de código 
de corpos cetónicos no medidor.  

4. Se uma tira-teste de corpos cetónicos for inserida e não existir um código de 
corpos cetónicos armazenado na memória, o visor mostrará “- - -” e “CODE”. 

Passo 2 – Ajustar a Definições do Medidor 

Antes de utilizar pela primeira vez o seu medidor, terá de ajustar as definições que 
estão listadas em detalhe abaixo. 

1. Modo de Configuração do Medidor: Pressione o botão S durante 2 segundos 
para entrar no modo de configuração do medidor. O medidor entrará 
automaticamente no modo de configuração quando ligado pela primeira vez 
por qualquer método. 

2. Relógio: Configure o relógio tanto para o modo de 12 ou de 24 horas. Pressione 
o botão M para alternar entre as duas configurações. Em seguida pressione o 
botão S para salvar a sua escolha e depois comece a definir o ano, mês e dia.  
Nota: O relógio necessita de ser reconfigurado após substituição das pilhas. 

 

3. Data: O ano aparecerá no cimo do visor. Pressione o botão M até aparecer o 

OU
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ano correto. Uma vez que tenha selecionado o ano correto, pressione o botão 
S para guardar a sua escolha e começar a configurar o mês. Pressione o 
botão M até que apareça o mês correto. Em seguida pressione o botão S para 
guardar a sua escolha e começar a configurar o dia. Pressione o botão M até 
que o dia correto apareça. Em seguida pressione o botão S para guardar a sua 
escolha e começar a configurar as horas. 

 

4. Horas: A hora aparecerá no cimo do visor, Ajuste as horas com o botão M até 

que as horas corretas apareçam. Pressione o botão S para guardar a sua 

escolha e selecionar os minutos. Pressione o botão M para alterar para os 

minutos corretos. Pressione o botão S para guardar a sua escolha e avance 

para a possibilidade de configuração de marcação das refeições. 

 

 
5. Marcador de refeições: O medidor vem com a possibilidade de marcação de 

refeições não ativada. O medidor permitirá ao utilizador ativar ou desativar a 
opção de marcador de refeições. As palavras “On” ou “Off” aparecerão nos 
grandes segmentos centrais do visor. Os símbolos de “antes de refeição” e 
“depois de refeição” aparecerão como mostrado abaixo. 

OU

HoraHora

OU

Minutos Minuto

Ano          Mês                    Dia 
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Pressione o botão M para alternar entre o marcador de refeição “On” e “Off”. 
Pressione o botão S para confirmar a sua seleção. 

6. Função Audio: O medidor vem com a função audio ativada. O medidor emitirá 
um sinal sonoro curto quando é ligado, após a deteção de amostra e quando o 
resultado estiver disponível. O medidor emitirá três sinais sonoros curtos para 
avisar que ocorreu um erro. Por favor verifique o número do erro no visor para 
confirmar que tipo de erro ocorreu. 

        
Pressione o botão M para alternar entre colocar o medidor “On” e “Off”. 

Pressione o botão S para confirmar a sua escolha.  

7. Indicador de Corpos Cetónicos: O medidor vem com a função indicador de 

Corpos Cetónicos desativada. Pressione o botão M para alternar entre colocar 

o indicador de Corpos Cetónicos “On” e “Off”. Pressione o botão S para 

confirmar a sua escolha. Quando o indicador de Corpos Cetónicos está ativo, 

se um resultado de um teste for superior a 16,7 mmol/L (300 mg/dL), o símbolo 

"Ketone?" aparecerá no visor.  

 

8. Indicador Hyper (hiperglicémia): O medidor vem com a função indicador Hyper 

inativa. Pressione o botão M para alternar entre colocar o indicador de Hyper 

“On” e “Off”. Pressione o botão S para confirmar a sua escolha. Quando o 

OU

OU
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indicador Hyper está “Off”, pressionar o botão S levará à configuração do 

próximo indicador Hypo. Quando o indicador Hyper está “On”, pressionar o 

botão S levará à configuração do nível de hiperglicémia. Na configuração do 

nível de hiperglicémia, pressione o botão M para ajustar o nível Hyper e depois 

pressione o botão S para prosseguir para a configuração do indicador Hypo. 

 

Nota: O medidor permite que o nível de hiperglicemia seja tão baixo quanto 

6,7 mmol/L (120 mg/dL) ou mais alto. O nível de hiperglicemia deve ser 

superior ao nível de hipoglicémia. Consulte o seu profissional de saúde antes 

de determinar qual é o seu nível de hiperglicemia. 

9. Indicador Hypo (hipoglicémia): O medidor vem com a função indicador Hypo 

inativa. Pressione o botão M para alternar entre colocar o indicador de Hypo “On” 

e “Off”. Pressione o botão S para confirmar a sua escolha. Quando o indicador 

Hypo está “Off”, pressionar o botão S levará à configuração da função Lembrete 

de Teste. Quando o indicador Hypo está “On”, pressionar o botão S levará à 

configuração do nível de hipoglicémia. Na configuração do nível de hipoglicémia, 

pressione o botão M para ajustar o nível Hypo e depois pressione o botão S para 

prosseguir para a configuração do Lembrete de Teste. 

 

Nota: O medidor permite que o nível de hipoglicémia seja tão alto quanto 5,6 
mmol/L (100 mg/dL). O nível de hiperglicemia deve ser superior ao nível de 
hipoglicémia. Consulte o seu profissional de saúde antes de determinar qual é 
o seu nível de hipoglicemia. 

10. Lembrete de Teste: O Lembrete de Teste é uma forma útil de lembrá-lo 
quando se deve testar. Pode configurar de 1 a 5 lembretes por dia. O seu 
medidor vem pré-definido com o lembrete de teste desativado. Tem de ligá-lo 

OU

OU
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para utilizar esta função.  

• Pressione o botão M para alternar entre o primeiro Lembrete de Teste “On” 

e “Off”. Pressione o botão S para confirmar a sua escolha. Quando o 

Lembrete de Teste está “Off”, pressionar o botão S levará à configuração 

do segundo Lembrete de Teste. Quando o Lembrete de Teste está “On”, 

pressionar o botão S levará à configuração da hora para o primeiro 

Lembrete de Teste. Pressione o botão M para ajustar a hora do primeiro 

Lembrete de Teste (o tempo é ajustado por intervalos de minutos). 

Pressione o botão S para confirmar a primeira hora do Lembrete de Teste 

e depois prossiga com a configuração do Segundo Lembrete de Teste.  

• Quando o Lembrete de Teste está “Off” durante a segunda configuração do 

lembrete de Teste, pressionar o botão S levará à configuração do terceiro 

Lembrete de Teste. Quando o Lembrete de teste está “On”, pressionar o 

botão S levará à configuração da hora para o segundo Lembrete de Teste. 

Pressione o botão M para ajustar a hora do segundo Lembrete de Teste. (o 

tempo é ajustado por intervalos de minutos). Pressione o botão S para 

confirmar a segunda hora do Lembrete de Teste e depois prossiga com a 

configuração do terceiro Lembrete de Teste.  

• Repita o mesmo procedimento de configuração para os Lembretes de 

Teste 3, 4 e 5.  

• Após terminar a configuração do quinto Lembrete de Teste, terminará o 

modo de configuração e desligue o medidor. 
Se um ou mais lembretes de teste foram configurados, o símbolo de lembrete 
aparecerá sempre no écran LCD quando o medidor estiver ligado. O visor é 
mostrado abaixo.  

   

O medidor emite um sinal sonoro 5 vezes à hora estabelecida, novamente dois 
minutos mais tarde e dois minutos depois, exceto se inserir uma tira-teste ou 
premir qualquer botão. Esta função funciona mesmo com a função Audio 
desligada.  

Quando o medidor emite o sinal sonoro à hora estabelecida no Lembrete de 
Teste, o dia, hora e símbolo de tira-teste serão exibidos. E o símbolo de 
Lembrete de Teste piscará. Um exemplo do que é exibido é mostrado abaixo.  

OU OU
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NOTA: 

• O “Marcador de Refeição”, “Indicador de Corpos Cetónicos” e o “Indicador 

Hyper/Hypo” são apenas para indicar resultados de testes de glicémia. 

• Em qualquer passo da configuração, se o botão M for pressionado e 

mantido, permitirá um ajuste mais rápido.  

• O utilizador pode pressionar e manter o botão S durante 2 segundos para 

parar a configuração e desligar o medidor durante qualquer passo do 

processo de configuração, exceto quando configure o ano, a data e a hora 

pela primeira vez após instalar uma nova bateria. 
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Realizar um Teste de Controlo de Qualidade  
O teste de controlo de qualidade confirma que as tiras-teste e o medidor estão 

ambos a funcionar corretamente e que está a executar corretamente o teste.  

Teste de Controlo de Qualidade da Glicose 

A Solução de Controlo da Glicose On Call
®
 Advanced ou a Solução de Controlo da 

Glicose On Call
®
 Chosen podem ser usadas para um teste de controlo de 

qualidade da glicose. 

Deverá executar um teste de controlo de qualidade da glicose: 

• Antes de utilizar o seu medidor pela primeira vez para testar a glicémia, para 

se familiarizar com este procedimento. 

• Antes de utilizar uma nova embalagem de tiras-teste da glicose sanguínea. 

• Quando suspeitar que o medidor ou as tiras-teste da glicose sanguínea não 

estão a funcionar adequadamente. 

• Quando suspeitar que os seus resultados de glicémia são imprecisos ou 

inconsistentes com a forma como se sente. 

• Quando suspeitar que o seu medidor está danificado. 

• Após limpar o seu medidor. 

• Pelo menos uma vez por semana. 

1. Insira uma tira-teste de glicose On Call
® Advanced ou On Call

® Chosen na 

ranhura da tira-teste, primeiro a extremidade com as barras de contacto e viradas 

para cima (insira a tira-teste até onde for possível, sem forçar). Isto ligará o 

medidor e exibirá todos os segmentos do visor. Se a opção áudio estiver ativada, 

o medidor emitirá um sinal sonoro, assinalando que o medidor está ligado.  

        

2. Verifique o visor para confirmar que todos os segmentos estão ligados (veja 

exemplo da imagem do visor acima). 

3. Após esta verificação do visor, o sistema entrará em modo de teste. O visor 

exibirá a data, hora e o símbolo de tira-teste com a gota de sangue a piscar. O 

tipo de código e o número de código aparecerão no centro do écran.  
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Compare o tipo da letra de código que está antes do número de código no visor 

com a variedade da tira-teste inserida no medidor. “A” é para a Tira-teste de 

glicose no sangue On Call
® Advanced, e “H” é para a Tira-teste de glicose no 

sangue On Call
® Chosen. Se o tipo de código no visor não coincidir a variedade 

da tira-teste inserida no medidor, por favor assegure-se que localiza e insere o 

chip de código correto que veio com a embalagem de tiras-teste de glicémia. 

Assegure-se que o número de código que aparece no visor corresponde ao 

número de código (CODE) no frasco das tiras-teste (ou na saqueta de 

alumínio). Caso não coincida, certifique-se que localiza e insere o chip de 

código que veio com a embalagem de tiras-teste de glicémia.  

         

Não efetue um teste se os códigos ainda não coincidirem. Necessitará de uma 

nova embalagem de tiras-teste para realizar um teste.  

O símbolo da tira-teste e da gota de sangue a piscar indica que a tira-teste 

está inserida corretamente. 

Nota: Se a tira-teste foi inserida incorretamente, o medidor não se ligará. 

4. Pressione o botão M para marcar o teste como sendo um teste de solução de 

controlo. O símbolo de solução de controlo parecerá no visor mal o botão M é 

pressionado. Em seguida, poderá ser colocada uma gota de solução de 

controlo de glicose. 

OU
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5. Agite bem o frasco da solução de controlo de glicose, depois aperte-o 

ligeiramente e rejeite a primeira gota. Se a ponta colmatar, bata gentilmente 

com a ponta numa superfície limpa e dura, depois agite novamente e utilize. 

Aperte para sair uma segunda pequena gota numa superfície limpa e não 

absorvente. Toque com a extremidade de amostragem da tira-teste na gota de 

solução controlo. Se a opção audio estiver ligada, o medidor emitirá um sinal 

sonoro indicando que se iniciou um teste. 

 

Nota: 

•  Não aplique a solução de controlo diretamente do frasco para a tira-teste. 

•  Se aplicou a amostra de solução controlo mas não vê que a contagem se 

inicie, poderá reaplicar uma segunda gota dentro de 3 segundos. 

6. Assim que uma amostra suficiente tenha sido aplicada, o medidor contará de 5 

para 1 e depois exibirá o resultado do teste de glicose sanguínea. Os 

resultados da solução de controlo da glicose no sangue deverão estar dentro 

do intervalo de controlo impresso no frasco das tiras-teste de glicose no 

sangue (ou saqueta de alumínio). Isto significa que o seu sistema de controlo 

da glicémia está a funcionar adequadamente e que está a executar 

corretamente o procedimento.  

OU

OU
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Os resultados do teste de glicémia são exibidos tanto em mmol/L ou mg/dL 

dependendo da unidade de medida mais comum no seu país  

Nota: O intervalo da solução de controlo da glicose é o intervalo esperado 
para os resultados da solução de controlo da glicose no sangue. Não é um 
intervalo recomendado para os níveis de glicémia. 

7. Faça deslizar o ejetor da tira para eliminar a tira-teste. O visor deverá mostrar 
também um símbolo cardinal (#) e o símbolo “GLU” indicando que o teste é um 
teste de solução de controlo da glicose. Isto mostra que o valor não será tido 
em conta nas médias da glicémia aos dias 7, 14, 30, 60 e 90. O símbolo 
cardinal (#) será também exibido quando se revêm os resultados 
armazenados na memória. 

 

Se o resultado sai fora do intervalo de controlo indicado: 

• Confirme que está a coincidir o intervalo correto. Os resultados da Solução 

de Controlo 1 deverão condizer com o intervalo CTRL 1 impresso no 

frasco da tiras-teste (ou na saqueta de alumínio). 

• Verifique a data limite de utilização da tira-teste e da solução de controlo. 

Certifique-se que o frasco das tiras-teste e o frasco da solução de controlo 

não foram abertos há mais de 6 meses. Rejeite qualquer tira-teste ou 

solução de controlo que tenha expirado. 

• Confirme que a temperatura à qual está a testar está entre 10 e 40°C 

(50-104°F). 

• Certifique-se que o frasco das tiras-teste e da solução de controlo foram 

bem fechados. 

• Confirme que está a utilizar a mesma variedade da solução de controlo da 

OU
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glicose e tiras-teste da glicose sanguínea. 

• Certifique-se que o número de código no rótulo do frasco das tiras-teste ou 

da saqueta de alumínio corresponde ao número de código que aparece no 

visor do medidor. 

• Assegure-se que seguiu corretamente o procedimento de teste.  

Após verificar todas as situações listadas acima, repita o teste de controlo de 
qualidade da glicose com uma nova tira-teste de glicose no sangue. Se os seus 
resultados ainda cairem foram do intervalo de controlo impresso no frasco da 
tira-teste (ou na saqueta de aluminio), o seu medidor pode estar defeituoso. 
Contacte o seu distribuidor local para ajuda. 

Cada Solução de Controlo da Glicose On Call
® Advanced e Solução de Controlo 

de Glicose On Call
® Chosen tem três níveis disponíveis. São rotuladas como 

Solução Controlo 0, Solução Controlo 1 e Solução Controlo 2. A Solução de 
Controlo 1 é suficiente para a maioria das necessidades de autodiagnóstico. Se 
pensar que o seu medidor não está a funcionar corretamente, poderá querer 
também realizar um teste de nível 0 ou 2. Os intervalos para CTRL 0, CTRL 1 e 
CTRL 2 estão impressos no frasco da tira-teste (ou no saqueta de alumínio). 
Repita simplesmente os passos de 4 a 6, usando a Solução de Controlo 0 ou 
Solução de Controlo 2. 

Para confirmação dos resultados, os testes com a Solução de Controlo o deverão 
cair dentro do intervalo CTRL 0, os testes com a Solução de Controlo 1 deverão 
cair dentro do intervalo CTRL 1 e os testes com a Solução de Controlo 2 deverão 
cair dentro do intervalo CTRL 2. Se os resultados da Solução de Controlo não 
caírem dentro do respetivo intervalo, NÃO UTILIZE o sistema para medir a sua 
glicémia, pois este poderá não estar a funcionar adequadamente. Se não 
conseguir resolver o problema, contacte o seu distribuidor local para ajuda. 

Por favor contacte o seu distribuidor local para informação acerca de encomenda 
dos diferentes kits de Solução de Controlo da Glicose On Call

® Advanced ou 
Solução de Controlo da Glicose On Call

® Chosen. 

Teste de Controlo de Qualidade de Corpos Cetónicos 

A Solução de Controlo de Corpos Cetónicos On Call
®
 pode ser utilizada para um 

teste de controlo de qualidade de corpos cetónicos. 

Deverá executar um teste de controlo de qualidade de corpos cetónicos: 

• Antes de utilizar o seu medidor pela primeira vez para testar os corpos 

cetónicos, para se familiarizar com este procedimento. 

• Antes de utilizar uma nova embalagem de tiras-teste de Corpos Cetónicos On 

Call
®. 

• Quando suspeitar que o medidor de glicose sanguínea e corpos cetónicos On 
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Call
®
 GK Dual e as tiras-teste de Corpos Cetónicos On Call

® não estão a 

funcionar adequadamente. 

• Quando suspeitar que os seus resultados de corpos cetónicos são imprecisos 

ou inconsistentes com a forma como se sente. 

• Quando suspeitar que o seu medidor está danificado. 

• Após limpar o seu medido. 

1. Insira uma tira-teste de corpos cetónicos na ranhura da tira-teste, primeiro a 
extremidade com as barras de contacto e viradas para cima (Insira a tira-teste 
até onde for possível, sem forçar). Isto ligará o medidor e exibirá todos os 
segmentos do visor. Se a opção áudio estiver ativada, o medidor emitirá um 
sinal sonoro, assinalando que o medidor está ligado.  

        
2. Verifique o visor para confirmar que todos os segmentos ligados (veja exemplo 

da imagem do visor acima). 

3. Após esta verificação do visor, o sistema entrará em modo de teste. O visor 
exibirá a data, hora e o símbolo de tira-teste com a gota de sangue a piscar. O 
número de código e o símbolo “KET” aparecerão no centro do écran. 
Assegure-se que o número de código que aparece no visor corresponde ao 
número de código (CODE) no frasco das tiras-teste de corpos cetónicos (ou na 
saqueta de alumínio). Caso não coincida, certifique-se que localiza e insere o 
chip de código que veio com a embalagem de tiras-teste de corpos cetónicos 
no sangue. Não realize um teste de corpos cetónicos sanguíneos se os 
códigos ainda não coincidirem. Irá necessitar de uma nova embalagem de 
tiras-teste de corpos cetónicos para realizar um teste.  

        

O símbolo tira-teste e a gota de sangue a piscar indica que a tira-teste está 

inserida corretamente.  

Nota: Se a tira-teste foi inserida incorretamente, o medidor não se ligará. 
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4. Pressione o botão M para marcar o teste como sendo um teste de solução de 

controlo. O símbolo de solução de controlo parecerá no visor mal o botão M é 

pressionado. Em seguida, poderá ser colocada uma gota de solução de 

corpos cetónicos. 

 

5. Agite bem o frasco da solução de controlo de corpos cetónicos, depois 

aperte-o ligeiramente e rejeite a primeira gota. Se a ponta colmatar, bata 

gentilmente com a ponta numa superfície limpa e dura, depois agite 

novamente e utilize. Toque com a extremidade de amostragem da tira-teste na 

gota de solução controlo. Se a opção audio estiver ligada, o medidor emitirá 

um sinal sonoro indicando que se iniciou um teste. 

 

Nota: 

• Não aplique a solução de controlo diretamente do frasco para a tira-teste. 

• Se aplicou a amostra de solução controlo mas não vê que a contagem se 

inicie, poderá reaplicar uma segunda gota dentro de 3 segundos. 

6. Assim que uma amostra suficiente tenha sido aplicada, o medidor contará de 9 
para 1 e depois exibirá o resultado do teste de corpos cetónicos sanguíneos. 
Os resultados da solução de controlo de corpos cetónicos deverão estar 
dentro do intervalo de controlo impresso no frasco das tiras-teste de corpos 
cetónicos no sangue (ou saqueta de alumínio). Isto significa que o seu sistema 
de controlo e as tiras-teste de corpos cetónicos estão a funcionar 
adequadamente e que está a executar corretamente o procedimento.  
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Os resultados dos testes de corpos cetónicos no sangue são exibidos apenas 

em mmol/L. 

Nota: O intervalo da solução de controlo de corpos cetónicos é o intervalo 
esperado para os resultados da solução de controlo de corpos cetónicos. Não 
é um intervalo recomendado para os níveis de corpos cetónicos no sangue. 

7. Faça deslizar o ejetor para eliminar a tira-teste. O visor deverá mostrar 
também um símbolo cardinal (#), indicando que o teste é um teste de solução 
de controlo de corpos cetónicos. O símbolo cardinal (#) será também exibido 
quando se reverem os resultados armazenados na memória. 

 

Se o resultado sair fora do intervalo de controlo indicado: 

• Confirme que está a coincidir o intervalo correto. Os resultados da Solução 

de Controlo deverão condizer com o intervalo CTRL 1 impresso no frasco 

da tiras-teste (ou na saqueta de alumínio). 

• Verifique a data limite de utilização da tira-teste e da solução de controlo. 

Certifique-se que o frasco das tiras-teste e o frasco da solução de controlo 

não foram abertos há mais de 6 meses. Rejeite qualquer tira-teste ou solução 

de controlo que tenha expirado. 

• Confirme que a temperatura à qual está a testar está entre 10 e 40°C 

(50-104°F). 

• Certifique-se que o frasco das tiras-teste e da solução de controlo foram 

bem fechados. 

• Confirme que está a utilizar a solução de controlo de corpos cetónicos On 

Call
®
 que veio juntamente com o seu kit. 

• Certifique-se que o número de código no rótulo do frasco das tiras-teste ou 
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da saqueta de alumínio corresponde ao número de código que aparece no 

visor do medidor. 

• Assegure-se que seguiu corretamente o procedimento de teste.  

Após verificar todas as situações listadas acima, repita o teste de controlo de 

qualidade de corpos cetónicos com uma nova tira-teste de corpos cetónicos 

no sangue. Se os seus resultados ainda cairem foram do intervalo de controlo 

impresso no frasco da tira-teste (ou na saqueta de aluminio), o seu medidor 

pode estar defeituoso. Contacte o seu distribuidor local para ajuda. 

Existem três níveis de Solução de Controlo de Corpos Cetónicos On Call
® 

Advanced disponíveis, rotuladas como Solução Controlo 0, Solução 
Controlo 1 e Solução Controlo 2. A Solução de Controlo 1 é suficiente para a 
maioria das necessidades de autodiagnóstico. Se pensar que o seu medidor 
não está a funcionar corretamente, poderá querer também realizar um teste 
de nível 0 ou 2. Os intervalos para CTRL 0, CTRL 1 e CTRL 2 estão 
impressos no frasco da tira-teste (ou no saqueta de alumínio). Repita 
simplesmente os passos de 4 a 6, usando a Solução de Controlo 0 ou 
Solução de Controlo 2. 

Para confirmação dos resultados, os testes com a Solução de Controlo o 
deverão cair dentro do intervalo CTRL 0, os testes com a Solução de 
Controlo 1 deverão cair dentro do intervalo CTRL 1 e os testes com a 
Solução de Controlo 2 deverão cair dentro do intervalo CTRL 2. Se os 
resultados da Solução de Controlo não caírem dentro do respetivo intervalo, 
NÃO UTILIZE o sistema para medir os seus corpos cetónicos, pois este 
poderá não estar a funcionar adequadamente. Se não conseguir resolver o 
problema, contacte o seu distribuidor local para ajuda. 

Por favor contacte o seu distribuidor local para informação acerca de 

encomenda do kit de Solução de Controlo de Corpos Cetónicos On Call
® 

que contém Solução de Controlo 0, Solução de Controlo 1 e Solução de 

Controlo 2. 
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Testar a sua Glicose no Sangue 
Os passos seguintes mostram como utilizar conjuntamente o Medidor de Glicose e 

Corpos Cetónicos no Sangue On Call
® GK Dual, as tiras-teste de glicose 

sanguínea On Call
® Advanced ou tiras-teste de glicose sanguínea On Call

® 

Chosen, dispositivo de punção e as lancetas estéreis para medir a sua 

concentração de glicose no sangue. 

Passo 1 – Obter uma Gota de Sangue 

O teste de glicose sanguínea requer uma gota muito pequena de sangue que 

pode ser obtida da ponta do dedo, palma (na base do polegar) ou antebraço. 

Antes de realizar o teste, escolha uma superfície limpa e seca para trabalhar. 

Familiarize-se com o procedimento e certifique-se que tem todos os artigos 

necessários para obter uma gota de sangue. 

IMPORTANTE: antes de fazer o teste, limpe a zona de teste com um cotonete 

embebido em álcool ou com água e sabão. Use água morna para aumentar o fluxo 

sanguíneo, se necessário.Em seguida seque cuidadosamente as suas mãos e a zona 

de teste. Certifique-se que não existe álcool, sabão, creme ou loção na zona de teste. 

 

Amostragem a partir da ponta do dedo 

Para amostragem a partir da ponta do dedo, ajuste a profundidade da penetração 

para reduzir o desconforto. Não necessita da tampa transparente para 

amostragem a partir da ponta do dedo. 

1. Separe a tampa do corpo do dispositivo de punção, desatarraxando-a. Insira 

uma lanceta estéril no dispositivo de punção e empurre-a até esta parar 

completamente no dispositivo de punção. 

Tambor de engate 

Botão ejetor

Botão de Disparo

Porta Lancetas

Lanceta estéril

Tampa Transparente 
(para testar no antebraço 

e palma) 

Patilha de 
segurança 

Definições de 
profundidade da 

punção 

Tampa do 
dispositivo de 

punção 
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2. Segure firmemente a lanceta no dispositivo de punção e rode a patilha de 

segurança até ficar solta. Depois puxe a patilha de segurança para fora da 

lanceta. Guarde a patilha de segurança para eliminar a lanceta depois de usada.  

3. Atarraxe cuidadosamente a tampa novamente no dispositivo de punção. Evite 

o contacto com a agulha exposta. Certifique-se que a tampa está 

completamente ajustada ao dispositivo de punção. 

        

4. Ajuste a profundidade da punção rodando a tampa do dispositivo de punção. 

Existe um total de 11 definições de profundidade de punção. Para reduzir o 

desconforto, use a definição mais baixa que ainda produza uma gota de 

sangue adequada. 

        

Ajustes:  

0 – 1,5 para pele delicada 

2 – 3,5 para pele normal 

4 - 5  para pele espessa ou calejada 

 

Nota: Aumentar a pressão do dispositivo de punção contra o dedo também 

aumentará  a profundidade da punção. 

5. Empurre o tambor de engate para trás para armar o dispositivo de punção. 
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Poderá ouvir um estalido enquanto o botão de disparo muda para laranja de 

forma a indicar que o dispositivo de punção está agora armado e pronto para 

obter uma gota de sangue.  

 

6. Antes de fazer o teste, limpe as suas mãos com uma toalhita com álcool ou 

lave as mãos com sabão. Use água morna para aumentar o fluxo sanguíneo 

nos seus dedos, se necessário. Depois seque cuidadosamente as suas mãos. 

Massaje a mão desde o pulso até às pontas dos dedos umas poucas vezes, 

para aumentar o fluxo sanguíneo.  

        

7. Segure o dispositivo de punção contra o lado do dedo a ser picado, com a 

ponta encostada ao dedo. Empurre o botão de disparo para picar a sua ponta 

do dedo. Deverá ouvir um estalido quando o dispositivo de punção se ativa. 

Massaje suavemente o seu dedo desde a base até à ponta para obter o 

volume de sangue necessário. Evite espalhar a gota de sangue. 

Para maior redução da dor, pique no lado das pontas dos dedos. 

Recomenda-se alternância dos locais. Picadas repetidas no mesmo local 

podem fazer com que o seu dedo fique dorido e calejado.  
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Amostragem a partir do Antebraço e da Palma 

As zonas do antebraço e da palma têm menos terminações nervosas que as pontas 
dos dedos. Poderá achar que obter sangue a partir destas zonas é menos doloroso 
que das pontas dos dedos. O procedimento para amostragem a partir do antebraço e 
da palma é distinto. Irá precisar da tampa transparente para retirar sangue dessas 
zonas. A tampa transparente não é ajustável para a profundidade da punção.  

IMPORTANTE: Existem diferenças importantes entre amostras do antebraço, 
palma e pontas do dedo que deverá conhecer. Informação importante acerca do 
teste da glicémia no antebraço e na palma: 

• Deverá consultar o seu profissional de saúde antes de escolher realizar um 

teste no antebraço ou na palma. 

• Quando os níveis sanguíneos estão a mudar rapidamente tal como após uma 

refeição, dose de insulina ou exercício, o sangue obtido das pontas dos dedos 

pode revelar essas mudanças mais rapidamente que o sangue proveniente de 

outras áreas. 

• As pontas dos dedos devem ser utilizadas se o teste for dentro de 2 horas de 

uma refeição, dose de insulina ou exercício e em qualquer momento em que 

sinta que os níveis de glicose estão a mudar rapidamente. 

• Deverá testar nas pontas dos dedos em qualquer altura em que exista uma 

suspeita de hipoglicémia ou se sofre de inconsciência à hipoglicémia. 

Por favor consulte a Amostragem a partir da ponta do dedo para inserir a 

lanceta e armar o dispositivo de punção. 

 

1. Atarraxe a tampa transparente ao dispositivo de punção.  

 
2. Escolha um local para a picada no antebraço ou na palma. Selecione uma 

área macia e carnuda do antebraço e da palma que esteja limpa e seca, longe 

de ossos e livre de veias visíveis e pêlo.  

Para trazer sangue fresco à superfície do local de punção, massaje 

vigorosamente a zona por alguns segundos até que sinta que está a ficar quente. 
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3. Coloque o dispositivo de punção contra o local a picar. Pressione e mantenha 

a tampa transparente contra a zona por alguns segundos. Pressione o botão 

de disparo mas não levante imediatamente o dispositivo de punção da 

zona picada. Continue a segurar o dispositivo de punção contra a zona picada 

até poder confirmar que uma amostra suficiente de sangue foi formada.  

 

Eliminar a Lanceta 

1. Desatarraxe a tampa do dispositivo de punção. Coloque a patilha de 

segurança numa superfície dura. Depois insira cuidadosamente a agulha da 

lanceta dentro da patilha de segurança. 

2. Pressione o botão de disparo para assegurar que a lanceta está na posição 

mais alongada. Deslize o botão ejetor para a frente para soltar a lanceta usada. 

Coloque a tampa do dispositivo de punção novamente no dispositivo. 

        

Precauções com a Lanceta 

• Não utilize a lanceta se faltar a patilha de segurança ou estiver solta, quando 

tirar a lanceta do saco. 

• Não use a lanceta se a agulha estiver dobrada. 

• Usar com precaução sempre que a agulha da lanceta estiver exposta. 
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• Nunca partilhe lancetas ou o dispositivo de punção com outras pessoas. 

• De forma a reduzir o risco de infeção por uso prévio do aparelho, use sempre 

uma lanceta nova e estéril. Não reutilize lancetas. 

• Evite sujar o dispositivo de punção ou as lancetas com creme de mãos, óleos, 

sujidade ou resíduos. 
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Recolha de amostras e preparação por profissionais de saúde  

• Para efetuar o teste da glicémia, é necessária uma pequena gota de sangue 

fresco e total. Não utilize amostras de soro ou de plasma. As tiras-teste de 

glicose no sangue On Call
® Advanced são para testar sangue total capilar 

fresco, neonatal, venoso e arterial. As tiras-teste de glicose no sangue On Call
® 

Chosen são para testar sangue total capilar fresco e neonatal. 

• Amostras de sangue venoso, arterial ou neonatal deverão ser recolhidas 

apenas por profissionais de saúde. Quando recolhem qualquer tipo de amostra, 

os profissionais deverão seguir as precauções e orientações universais de 

recolha de sangue. 

• Podem ser usadas amostras de sangue venoso ou arterial 

anticoagulantes/conservantes com heparina e EDTA. Não utilize 

anticoagulantes como acetato de iodo, citrato de sódio ou aqueles contendo 

flúor.  

• Teste sempre a amostra de sangue o mais próximo possível do momento em 

que foi recolhida. De outra forma, a medição de glicose venosa ou arterial 

deverá ser realizada dentro de 15 minutos após a recolha de sangue para 

minimizar o efeito da glicólise. 

• Quando é utilizado sangue total num tubo de ensaio, deverá existir cuidado em 

distribuir uniformemente os glóbulos vermelhos pelo tubo antes de testar. 

Inverta suavemente o tubo rolhado várias vezes. (por favor note que não deve 

misturar demasiado a amostra de sangue no tubo.) 

• Amostra de sangue neonatal poderão ser recolhidas do calcanhar usando um 

dispositivo de punção de uso único. 

• Ambos os sistemas foram testados com sangue neonatal (capilar do calcanhar). 

Por uma questão de boa prática clínica, deve ser observada precaução na 

interpretação de resultados de glicose neonatal abaixo de 50 mg/dL. Por favor 

siga as recomendações para o cuidado de acompanhamento que foram 

adotados pela sua instituição para valores críticos de glicose em 

recém-nascidos. Resultados de recém-nascidos exibindo sintomas de 

galactosemia deverão ser confirmados por testes laboratoriais. 

Por favor consulte o folheto informativo das Tiras-teste de Glicose no Sangue On 

Call
® Advanced e Tiras-teste de Glicose no Sangue On Call

® Chosen para mais 

informações. 
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Passo 2 – Testar a Glicose no Sangue 

Nota: A inserção de uma nova tira-teste em qualquer momento, exceto 

durante o modo de transferência de dados (detalhado na página 55), levará a 

que o medidor entre em modo de teste.  

1. Insira uma tira-teste de glicose no sangue na ranhura das tiras-teste, primeiro a 

extremidade com as barras de contacto e viradas para cima, para ligar o medidor 

e exibir todos os segmentos do visor. Se a opção áudio estiver ativada, o 

medidor emitirá um sinal sonoro, assinalando que o medidor está ligado. 

        

2. Verifique o visor para confirmar que todos os segmentos estão ligados (veja 

exemplo da imagem do visor acima). 

3. Após esta verificação do visor, o sistema entrará em modo de teste. O visor 

exibirá a data, hora e o símbolo de tira-teste com a gota de sangue a piscar. O 

tipo de código e o número de código aparecerão no centro do écran.  

 
Compare o tipo da letra de código antes do número de código no visor com a 

variedade da tira-teste inserida no medidor. “A” é para a Tira-teste de glicose 

no sangue On Call
® Advanced, e “H” é para a Tira-teste de glicose no sangue 

On Call
® Chosen. Se o tipo de código no visor não coincidir com a variedade 

da tira-teste inserida no medidor, por favor assegure-se que localiza e insere o 

chip de código correto que veio com a embalagem de tiras-teste de glicémia. 

Assegure-se que o número de código que aparece no visor corresponde ao 

número de código (CODE) no frasco das tiras-teste (ou na saqueta de 

alumínio). Caso não coincida, certifique-se que localiza e insere o chip de 

código que veio com a embalagem de tiras-teste de glicémia. Se ainda assim 

os codigos não coincidirem, não execute o teste. Precisará de uma nova 

OU



 
45

embalagem de tiras-teste para realizar um teste. 

         

4. O símbolo da tira-teste e da gota de sangue a piscar indica que a tira-teste 

está inserida corretamente e que se pode adicionar uma gota de sangue. O 

medidor não se ligará se a tira-teste não tiver sido inserida corretamente. 

5. Toque com a amostra de sangue na extremidade de amostragem no final da 

tira-teste. Se a opção audio estiver ativada, o medidor também emitirá um 

sinal sonoro para indicar que a medição começou. Se aplicar uma gota de 

sangue e a contagem não se iniciar, pode reaplicar uma segunda gota de 

sangue dentro de 3 segundos. 

NÃO: 

• Aplique a amostra na frente ou por trás da tira teste. 

• Espalhe a gota de sangue na tira-teste.  

• Pressione o seu dedo contra a tira-teste. 

        

6. O medidor contará para trás de 5 para 1 e depois exibirá os resultados da 

medição. O medidor também emitirá um sinal sonoro para indicar que a 

medição está completa. Em seguida exibirá no écran o seu nível de glicose no 

sangue, assim como o símbolo “GLU”, unidade de medida, data, e hora do 

teste. 
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Os resultados da glicémia são automaticamente armazenados na memória. 

Para marcar resultados inválidos e prevenir que sejam incluídos nas médias 

dos 7, 14, 30, 60 e 90 dias, pressione simultaneamente os botões M e S. 

Aparecerá um símbolo cardinal (#) no visor para mostrar que o resultado do 

teste de glicémia não será incluído quando se calcularem as médias dos 7, 14, 

30, 60 e 90 dias. Se um resultado de glicémia for marcado por acidente, 

pressione o botão M para desmarcar esse resultado. Após marcar o resultado 

de glicémia inválido com o símbolo cardinal (#), pressione o botão S para 

confirmar que o resultado da glicémia é inválido. 

Quando a opção de marcador de refeição está ativada e um resultado de teste 

da glicémia é exibido, marque o resultado da glicémia como “antes da 

refeição”, “após a refeição”, ou inválido. 

• Pressione simultaneamente os botões M e S para exibir o símbolo de 

“marcador antes de refeição”, indicando que o resultado da glicémia foi 

obtido antes de uma refeição. 

• Pressione novamente o botão M para exibir o símbolo “marcador após 

refeição” indicando que o resultado da glicémia foi obtido depois de uma 

refeição. 

• Pressione novamente o botão M para exibir o símbolo cardinal (#), 

indicando que o resultado da glicémia é inválido. 

• Pressione novamente o botão M e então nenhum dos marcadores acima 

serão exibidos para o resultado do teste da glicémia. 

       

Após decidir a seleção, pressione o botão S para confirmar a seleção de 

OU
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“marcador antes de refeição”, “marcador após refeição”, “símbolo cardinal 

resultado inválido” ou nenhum destes três símbolos. Se foi marcado um teste de 

glicémia inválido, execute o teste novamente com uma nova tira-teste de glicose. 

Se aparecer uma mensagem de erro no visor, consulte o Guia de Resolução 

de Problemas na página 62. Se aparecer "HI" ou "LO" no visor, consulte as 

mensagens "HI" e "LO" abaixo.  

7. Após inspeção, registe os resultados válidos da glicémia no seu diário de 

registo com a data e hora. Depois compare-os com os objetivos para a 

glicémia propostos pelo seu profissional de saúde. Consulte Tempos de 

Teste Sugeridos e Objetivos Propostos para a Glicose no Sangue na 

página 59 para mais detalhes da sua meta a alcançar para as concentrações 

de glicose no sangue. 

8. Faça deslizar para a frente o botão ejetor para eliminar a tira-teste usada. 

 

Nota: Elimine cuidadosamente as amostras e materiais com sangue. Trate 

todas as amostras de sangue como se fossem materiais infeciosos. Siga as 

precauções apropriadas e observe a regras locais quando eliminar amostras e 

materiais com sangue.  

Mensagens "HI" e "LO"  

O medidor pode medir com precisão concentrações de glicose no sangue entre 

0,6 e 33,3 mmol/L (10-600 mg/dL). Mensagens "HI" e "LO" indicam resultados de 

glicémia fora deste intervalo. 

Se aparecer "HI" no visor, a concentração de glicose no sangue medida está 

acima de 33,3 mmol/L (600 mg/dL). O teste deve ser repetido para assegurar que 

não foi feito nenhum erro no procedimento, Se está seguro que o medidor está a 

funcionar corretamente e que não foram feitos nenhuns erros no procedimento e a 

sua glicose no sangue é consistentemente medida como "HI", isto poderá indicar 

hiperglicemia grave (glicose no sangue alta). Deverá contactar o seu profissional 

de saúde imediatamente. 

Se aparece "LO" no visor, o valor medido da concentração de glicose no sangue está 

abaixo 0,6 mmol/L (10 mg/dL). O teste deve ser repetido para assegurar que não foi 



 
48

feito nenhum erro no procedimento. Se está seguro que o medidor está a funcionar 

corretamente e que não foram feitos nenhuns erros no procedimento e a sua glicose 

no sangue é consistentemente medida como "LO", isto poderá indicar uma 

hipoglicémia grave (glicose no sangue baixa). Deverá tratar-se imediatamente para a 

hipoglicémia, tal como recomendado pelo seu profissional de saúde. 

         

 

Mensagens "Hypo" e "Hyper"  

Nota: Mensagens “Hypo" e "Hyper" só aparecem quando se testa a glicose 

sanguínea. 

Se aparecer “Hypo” no visor, o valor medido da concentração de glicose no sangue 

está abaixo do objetivo “Hypo” (açúcar baixo no sangue) proposto que configurou.  

Se aparecer “Hyper” no visor, o valor medido da concentração de glicose no sangue 

está acima do objetivo “Hyper” (açúcar alto no sangue) proposto que configurou. 

 

 

OU

OU
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Mensagem "Ketone?"  

Nota: Mensagens "Ketone?" só aparecem quando se testa a glicose no sangue. 

Se aparecer “Ketone?” no visor, o valor medido da concentração de glicose no 

sangue está acima de 16,7 mmol/L (300 mg/dL). Recomenda-se fazer um teste de 

corpos cetónicos quando o símbolo “Ketone?” aparece.  

 

Pode realizar um teste de corpos cetónicos com as nossas Tiras-teste de Corpos 

Cetónicos no Sangue On Call
®. Consulte o seu distribuidor local para encomendar 

o kit de Tiras-teste de Corpos Cetónicos no Sangue On Call
®. 

Precauções e Limitações para os testes de Glicose no 
Sangue 

Por favor consulte o folheto informativo das Tiras-teste de Glicose no Sangue On 

Call
® 

Advanced e Tiras-teste de Glicose no Sangue On Call
® Chosen para mais 

informações. 
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Testar os seus Corpos Cetónicos no Sangue 

Os passos seguintes mostram como utilizar conjuntamente o Medidor de Glicose e 
Corpos Cetónicos no Sangue On Call

® GK Dual, as tiras-teste de Corpos 
Cetónicos On Call

®, dispositivo de punção e as lancetas estéreis para medir a sua 
concentração de corpos cetónicos no sangue. 

Passo 1 – Obter uma Gota de Sangue 

ALERTA: o teste de corpos cetónicos não pode utilizar a zona do antebraço ou 

da palma. Use apenas as pontas dos dedos para o teste de corpos cetónicos. 

O teste de corpos cetónicos requer uma gota muito pequena de sangue. Antes de 
realizar o teste, escolha uma superfície limpa e seca para trabalhar. Familiarize-se 
com o procedimento e certifique-se que tem todos os artigos necessários para 
obter uma gota de sangue. 

IMPORTANTE: antes de fazer o teste, limpe a zona de teste com um cotonete 
embebido em álcool ou com água e sabão. Use água morna para aumentar o fluxo 
sanguíneo, se necessário.Em seguida seque cuidadosamente as suas mãos e a 
zona de teste. Certifique-se que não existe álcool, sabão, creme ou loção na zona 
de teste. 

Amostragem a partir da ponta do dedo 

Por favor consulte Amostragem a partir da ponta do dedo em Obter uma Gota 
de Sangue para testar a sua glicose no sangue na página 35, para obter uma gota 
de sangue a partir da ponta do dedo para o teste dos corpos cetónicos. 

        

Eliminar a Lanceta 

1. Desatarraxe a tampa do dispositivo de punção. Coloque a patilha de 
segurança numa superfície dura. Depois insira cuidadosamente a agulha da 
lanceta dentro da patilha de segurança. 

2. Pressione o botão de disparo para assegurar que a lanceta está na posição 
mais alongada. Deslize o botão ejetor para a frente para soltar a lanceta 
usada. Coloque a tampa do dispositivo de punção novamente no dispositivo. 
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Precauções com a Lanceta 

• Não utilize a lanceta se faltar a patilha de segurança ou estiver solta, quando 

tirar a lanceta do saco. 

• Não use a lanceta se a agulha estiver dobrada. 

• Usar com precaução sempre que a agulha da lanceta estiver exposta. 

• Nunca partilhe lancetas ou o dispositivo de punção com outras pessoas. 

• De forma a reduzir o risco de infeção por uso prévio do aparelho, use sempre 

uma lanceta nova e estéril. Não reutilize lancetas. 

• Evite sujar o dispositivo de punção ou as lancetas com creme de mãos, óleos, 

sujidade ou resíduos. 

Recolha de amostras e preparação por profissionais de saúde 

• Para efetuar o teste dos corpos cetónicos, é necessária uma pequena gota de 

sangue fresco e total. Não utilize amostras de soro ou de plasma. As tiras-teste 

de Corpos Cetónicos no Sangue On Call
® são para testar sangue fresco total 

capilar e venoso. 

• Amostras de sangue venoso deverão ser recolhidas apenas por profissionais 

de saúde. Quando recolhem a amostra, os profissionais deverão seguir as 

precauções e orientações universais de recolha de sangue. 

• Podem ser usadas amostras de sangue venoso em anticoagulantes/conservantes 

com heparina ou com EDTA. Não utilize anticoagulantes como acetato de iodo, 

citrato de sódio ou aqueles contendo flúor.  

• Teste sempre a amostra de sangue o mais próximo possível do momento em 

que foi recolhida. 

• Quando é utilizado sangue total num tubo de ensaio, deverá existir cuidado em 

distribuir uniformemente os glóbulos vermelhos pelo tubo antes de testar. 

Inverta suavemente o tubo rolhado várias vezes. (por favor note que não deve 

misturar demasiado a amostra de sangue no tubo.) 

Por favor consulte o folheto informativo das Tiras-teste de Corpos Cetónicos no 

Sangue On Call
® GK Dual para mais informações. 
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Passo 2 – Testar os Corpos Cetónicos no Sangue 

Nota: A inserção de uma nova tira-teste de corpos cetónicos em qualquer 

momento, exceto durante o modo de transferência de dados (detalhado na 

página 55), levará a que o medidor entre automaticamente em modo de teste.  

1. Insira uma tira-teste de corpos cetónicos no sangue na ranhura das tiras-teste, 

primeiro a extremidade com as barras de contacto e viradas para cima, para ligar 

o medidor e exibir todos os segmentos do visor. Se a opção áudio estiver ativada, 

o medidor emitirá um sinal sonoro, assinalando que o medidor está ligado. 

        

2. Verifique o visor para confirmar que todos os segmentos estão ligados (veja 

exemplo da imagem do visor acima). 

3. Após esta verificação do visor, o sistema entrará em modo de teste. O visor 

exibirá a data, hora e o símbolo de tira-teste com a gota de sangue a piscar. O  

número de código e o simbolo “KET” aparecerão no centro do visor. 

Assegure-se que o número de código que aparece no visor corresponde ao 

número de código (CODE) no frasco das tiras-teste de Corpos Cetónicos (ou 

na saqueta de alumínio). Caso não coincida, certifique-se que localiza e insere 

o chip de código que veio com a embalagem de tiras-teste de corpos cetónicos. 

Se ainda assim os codigos não coincidirem, não execute o teste. Precisará de 

uma nova embalagem de tiras-teste de corpos cetónicos no sangue para 

realizar um teste de corpos cetónicos no sangue.  

        

4. O símbolo da tira-teste e da gota de sangue a piscar indica que a tira-teste 
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está inserida corretamente e que se pode adicionar uma gota de sangue. O 

medidor não se ligará se a tira-teste tiver sido inserida incorretamente. 

5. Toque com a amostra de sangue na extremidade de amostragem no final da 

tira-teste. Se a opção audio estiver ativada, o medidor também emitirá um 

sinal sonoro para indicar que a medição começou. Se aplicar uma gota de 

sangue e a contagem não se iniciar, pode reaplicar uma segunda gota de 

sangue dentro de 3 segundos. 

NÃO: 

• Aplique a amostra na frente ou por trás da tira teste. 

• Espalhe a gota de sangue na tira-teste.  

• Pressione o seu dedo contra a tira-teste. 

        

6. O medidor contará para trás de 9 para 1 e depois exibirá os resultados da 

medição dos corpos cetónicos. O medidor também emitirá um sinal sonoro 

para indicar que a medição está completa. Em seguida exibirá no écran o seu 

nível de corpos cetónicos no sangue, assim como a unidade de medida, data, 

e hora do teste. Os resultados do teste de corpos cetónicos no sangue ficam 

automaticamente armazenados na memória. 

       

Se aparecer uma mensagem de erro no visor, consulte o Guia de Resolução 

de Problemas na página 62. Se aparecer "HI" ou "LO" no visor, consulte as 

mensagens "HI" e "LO" abaixo.  

7. Faça deslizar para a frente o botão ejetor para eliminar a tira-teste usada. 

Nota: Elimine cuidadosamente as amostras e materiais com sangue. Trate 
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todas as amostras de sangue como se fossem materiais infeciosos. Siga as 

precauções apropriadas e observe a regras locais quando eliminar amostras e 

materiais com sangue.  

 

Mensagem"HI" 

O medidor pode medir com precisão concentrações de corpos cetónicos no 

sangue entre 0 e 8,0 mmol/L. Mensagem "HI" indica resultado fora deste intervalo. 

Se aparecer "HI" no visor, a concentração de corpos cetónicos no sangue que foi 

medida está acima de 8,0 mmol/L. O teste deve ser repetido para assegurar que 

não foi feito nenhum erro no procedimento. Se está seguro que o medidor está a 

funcionar corretamente e que não foram feitos nenhuns erros no procedimento e 

os seus corpos cetónicos no sangue são consistentemente medidos como "HI", 

deverá contactar o seu profissional de saúde imediatamente. 
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Precauções e Limitações do Teste de Corpos Cetónicos no 
Sangue 

• Não utilize o medidor de qualquer outra forma não especificada pelo fabricante. 
De contrário, a proteção fornecida pelo aparelho pode ser posta em causa. 

• As Tiras-teste de Corpos Cetónicos no Sangue On Call
® são para teste em 

sangue fresco total capilar e venoso. Não usar com amostras de soro ou plasma. 
• O Sistema de Controlo de Glicose e Corpos Cetónicos no Sangue On Call

® GK 

Dual está indicado para uso profissional e venda em farmácia. Profissionais 
podem utilizar as Tiras-teste de Corpos Cetónicos no Sangue On Call

® para 
testar amostras de sangue capilar e venoso. Para uso em autodiagnóstico, o 
utilizador está limitado a teste de sangue total capilar. 

• Conservantes anticoagulantes como a heparina, EDTA ou citrato de sódio estão 
recomendados para melhores resultados na utilização de sangue venoso. O uso 
de anticoagulantes como o acetato de iodo ou aqueles contendo flúor não é 
recomendado.  

• Um hematócrito muito alto (acima de 70%) e muito baixo (abaixo de 20%) pode 
causar falsos resultados no teste de corpos cetónicos no sangue. Fale como seu 
profissional de saúde para descobrir qual é o seu nível de hematócrito 

• A Vitamina C (ácido ascórbico) quando ocorre no sangue em concentração 
normal não afeta significativamente os resultados. Níveis anormalmente altos 
de Vitamina C (ácido ascórbico) ou outras substâncias redutoras poderão 
produzir medições falsamente altas de corpos cetónicos.   

• A N-acetilcisteína em concentração normal no sangue não afeta 
significativamente os resultados. N-acetilcisteína no sangue em 
concentrações anormalmente altas poderá causar interferência e levar a 
medições falsamente altas de corpos cetónicos. Não utilizar durante ou logo 
depois de tratamento com N-acetilcisteína. 

• Substâncias gordas como Triglicéridos até 166,7 mmol/L (3,000 mg/dL) ou  
Colesterol até 27,8 mmol/L (500 mg/dL) não têm um efeito maior nos 
resultados do teste de corpos cetónicos no sangue. 

• O Sistema de Controlo de Glicose e Corpos Cetónicos no Sangue On Call
® GK 

Dual foi testado e demonstrou funcionar corretamente até 10,000 ft (3,048 
metros de altitude). 

• Os resultados dos testes podem ser erróneos se o doente estiver gravemente 
desidratado, ou gravemente hipotenso, em choque ou num estado 
hiperglicémico-hiperosmolar.  

• Elimine cuidadosamente as amostras e materiais com sangue. Trate todas as 
amostras de sangue como se fossem materiais infeciosos. Siga as precauções 
apropriadas e observe a regras locais quando eliminar amostras e materiais 
com sangue. 

Por favor consulte o folheto informativo das Tiras-teste de Corpos Cetónicos On 

Call
® para mais informações. 
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Utilizar a Memória do Medidor 
O medidor armazena automaticamente até 450 registos de testes de glicose e 

corpos cetónicos no sangue. Cada registo inclui o resultado do teste, o tipo de 

resultado, data e hora. O registo mais antigo será apagado para criar espaço para 

um novo se já existirem 450 registos na memória. 

O medidor também calcula a média dos valores de glicémia registados nos últimos 

7, 14, 30, 60 e 90 dias. 

Nota: Os resultados dos testes de corpos cetónicos não são calculados nas 

médias dos dias 7, 14, 30, 60 e 90. Apenas se calculam médias dos resultados 

dos testes de glicémia. 

Visualizar os Registos Armazenados 

Para visualizar os registos armazenados: 

1. Pressione o botão M para ligar o medidor e entrar no modo memória. O valor 

mais recente com o tipo de resultado “GLU” ou “KET” e o símbolo "MEM" 

aparecerão no visor. 

 

2. Se está a usar o medidor pela primeira vez, o visor do medidor mostrará três 

linhas tracejadas (---), o símbolo "MEM" e a unidade de medida. Isto mostra 

que nenhuns dados foram guardados na memória. 

 

3. A data e a hora serão mostradas juntamente com os resultados armazenados na 

memória. Um sinal cardinal (#) nos resultados dos testes de glicose indica que 

os registos serão omitidos das médias de glicémia dos dias 7, 14, 30, 60 e 90. 

OU

OU OU
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4. Pressione o botão M para percorrer os registos guardados. 

Pressione o botão S para visualizar as médias da glicémia. As palavras "DAY 

AVG" aparecerão no écran. 

Nota: Se não pretender visualizar as suas médias das medições de glicose, 

pode pressionar novamente o botão S para desligar essa visualização.  

5. Enquanto no modo de médias de dados: 

● Se a função de marcador de refeições estiver desligada, pressione o botão M 

para alternar entre o geral e médias de glicémia aos 7, 14, 30, 60 e 90 dias.  

● Se a função de marcador de refeições estiver ligada, pressione o botão M para 

alternar entre médias de glicémia gerais, pré-refeição e pós-refeição aos 7, 14, 

30, 60 e 90 dias. O medidor calculará a média que tiver selecionado. O 

número de registos usados no DAY AVG também aparecerá no visor.  

Nota: Apenas os resultados dos testes de glicémia que se marcaram como 

"antes de refeição" ou "após refeição” estão incluídos nas médias pré-refeição 

e pós-refeição. Todos os resultados de glicémia estão incluídos nas médias 

gerais dos dias 7, 14, 30, 60 e 90. 

 

6. Se existirem menos de 7, 14, 30, 60 e 90 dias em memória, alternativamente 

serão calculadas médias de todas as leituras da glicémia sem o símbolo 

cardinal (#) atualmente em memória. 

Se está a usar o medidor pela primeira vez, nenhum valor aparecerá no visor. 

Isto significa que nenhuns registos foram armazenados na memória. Se não 

marcou qualquer resultado como "antes de refeição" ou "após refeição”, não 

aparecerão valores na visualização de médias pré-refeição ou pós-refeição. 

Isto significa que nenhuns resultados foram armazenados como "antes de 

refeição" ou "após refeição” na memória. 

1. Pressione o botão S para desligar o visor.  

Note: Os resultados de testes de controlo de qualidade não serão incluídos 

nas médias. Quando visualizar resultados em memória, estes valores estão 

marcados com o símbolo cardinal (#) para mostrar que eles não serão 

OU
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incluídos nas médias de glicémia dos dias 7, 14, 30, 60 e 90. 

Limpar a Memória 

Deverá ser observada uma extrema precaução quando se limpar a memória. Esta 

operação não é reversível. Para limpar a memória: 

1. Com o medidor desligado, pressione e mantenha pressionado durante dois 

segundos o botão M. Isto ligará o medidor e entrará em modo de apagar. 

 

2. Depois pressione e mantenha pressionados os botões M e S em simultâneo 

por dois segundos para limpar a memória. 

3. O visor mostrará "MEM" e "---", o medidor limpará a sua memória e 

desligar-se-á em apenas um momento.. 

 

4. Se entrou no modo apagar mas quer sair sem apagar nenhuns dados registados, 

pressione o botão S. Isto pagará o medidor sem apagar qualquer dado. 

Transferir os Registos  

O medidor pode transferir informação armazenada para um computador pessoal 

(PC) que tenha sistema Windows, usando um cabo de transferência opcional e um 

pacote de software. Para utilizar esta função, necessita do Software de Gestão da 

Diabetes On Call
® e um cabo USB de transferência de dados da ACON. 

1. Instale o software no seu computador pessoal (PC) de acordo com as 

instruções do Kit de Software de Gestão da Diabetes On Call
®. 

2. Ligue o cabo USB ao seu PC e insira a ficha audio do cabo na porta de dados 
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do medidor. O medidor entra automaticamente em modo “PC”. 

Notas:   

• Quando uma tira já está inserida no medidor e o medidor está à espera do 

modo de aplicação da amostra, se o cabo de transferência de dados for ligado 

neste momento, o medidor emitirá uma mensagem de erro E-12 e não 

mudará automaticamente para modo “PC”.  

• Quando o medidor está em modo “PC”, o medidor não muda para o modo de 

aplicação da amostra após a tira ser inserida no medidor.  

       

3. Faça correr o Software de Gestão da Diabetes On Call
® e consulte as 

instruções do software sobre como transferir os registos. 

4. Durante a transferência de dados, o medidor exibirá “to” e “PC”. Isto indica 

que estão a ser transferidos dados do medidor para o PC.  

5. Mal a transferência de dados esteja completa, o medidor exibirá “End” e “PC”. 

       

6. Após a transferência de dados do medidor para o PC estar completa, 

pressione o botão S para desligar o medidor. Se nada acontecer ao medidor 2 

minutos depois da transferência de dados do medidor para o PC estar 

completa, o medidor desligar-se-á automaticamente. Neste caso, pressione 

simultaneamente os botões M e S para entrar de novo no modo “PC”.  

Consulte o folheto informativo incluído no seu kit de Software de Gestão da 

Diabetes On Call
® para instruções mais detalhadas. 
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Cuidar do seu Medidor  
É recomendada uma manutenção adequada para obter os melhores resultados. 

Mudar a Bateria 

Quando o símbolo da bateria (  ) está a piscar, significa que a bateria está a 

ficar fraca e que deverá substituí-la assim que possível. Uma mensagem de erro 

"E-6" aparecerá se a bateria estiver demasiado fraca para realizar mais testes de 

glicose. O medidor não funcionará até que a bateria seja substituída. 

 

Instruções: 

1. Certifique-se que o medidor está desligado antes de remover a bateria. 

2. Vire ao contrário o medidor para localizar a tampa da bateria. Pressione a 

saliência da tampa da bateria em cima e levante a tampa para abrir. 

3. Retire e elimine as pilhas usadas. Insira duas pilhas circulares CR 2032 3,0V 
novas por cima da fita de plástico. Assegure-se que estão alinhadas com o 
lado positivo (+) virado para cima do compartimento da bateria. 

4. Feche a tampa do compartimento da bateria e cetifique-se que Close the battery 
cover and make sure that it snaps shut. 

5. Torne a verificar e a configurar as definições do relógio depois da substituição 
da bateria para assegurar que o tempo está corretamente configurado. Para 
configurar o relógio do medidor, consulte Configuração do Medidor Antes de 
testar na página 20. 



 
61

Cuidado do seu Sistema de Controlo da Glicose e Corpos 
Cetónicos o no sangue On Call

®
 GK Dual 

Medidor de Glicose & Corpos Cetónicos no Sangue 

O seu medidor de Glicose e& Corpos Cetónicos no Sangue On Call
®
 GK Dual não 

requer uma manutenção ou limpeza especiais. Um pano humedecido com água e 

um detergente suave pode ser usado para limpar o exterior do medidor. Tome 

cuidado para evitar a entrada de líquidos, sujidade, sangue ou solução de controlo 

dentro do medidor, através da porta de dados ou ranhura da tira-teste. É 

recomendado que conserve o medidor dentro do estojo de transporte após cada uso. 

O medidor de Glicose e& Corpos Cetónicos no Sangue On Call
®
 GK Dual é um 

instrumento eletrónico de precisão. Por favor manuseie-o com cuidado. 

 

Dispositivo de Punção 

Use sabão suave e água morna para o limpar com um pano macio, como seja 

necessário. Seque cuidadosa e completamente o dispositivo. Não submerja o 

dispositivo de punção.  

Por favor consulte o folheto informativo do dispositivo de punção para mais 

informações. 
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Sugestões e Valores de Referência 
Tempos de Teste Sugeridos and Objetivos Propostos 

Rastrear a sua concentração de glicose no sangue através de testes frequentes é 

uma parte importante do cuidado apropriado da diabetes. O seu profissional de 

saúde ajudá-lo-á a decidir o intervalo normal para os seus níveis de glicose. 

Também ajudará a determinar quando e com que frequência deve testar a sua 

glicose sanguínea. Alguns tempos sugeridos são: 

• Quando acorda (nível em jejum) 

• Antes do pequeno-almoço 

• 1-2 horas depois do pequeno-almoço 

• Antes do almoço 

• 1-2 horas depois do almoço 

• Antes ou depois de fazer exercício 

• Antes de jantar 

• 1-2 horas depois do jantar 

• Antes de deitar 

• Depois de uma pequena refeição 

• Às 2 ou 3 horas da madrugada, se tomar insulina 

Contudo, poderá ter necessidade de testar com mais frequência se1: 

• Adicionou ou ajustou a sua medicação para a diabetes. 

• Pensa que os seus níveis de glucose estão demasiado baixos ou altos. 

• Está doente ou a sentir-se desconfortável durante longos períodos de tempo. 

Os níveis de glicose esperados para pessoas sem diabetes são2: 

Tempo Intervalo, mg/dL Intervalo, mmol/L 

Em jejum e antes das refeições 70-100 3,9-5,6 

2 Horas depois das refeições Menor que 140 Menor que 7,8 

Fale com o seu profissional de saúde para estabelecer os seus próprios intervalos 

diários para os resultados de glicose no sangue. 

Altura do Dia O Seu Intervalo Proposto 

Ao acordar (nível de jejum)  

Antes das refeições  

2 horas depois das refeições  

Ao deitar  

2 às 3 da madrugada  

Outra  
(Nota: 1 mmol/L = 18 mg/dL) 
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Use um diário de registo para registar as suas medições da glicémia e informação 

relacionada. Traga o seu diário de registo consigo quando for ao seu médico para 

poder determinar quão bem a sua glicémia está a ser controlada. Isto pode ajudá-lo 

e ao seu profissional de saúde a tomar as melhores decisões acerca do seu plano de 

controlo da glicose. 

 

Referência para os Seus Resultados do Teste de Corpos 
Cetónicos 

Para um adulto sem diabetes, o intervalo normal de corpos cetónicos é inferior a 

0,6 mmol/L. Consulte o seu profissional de saúde acerca do intervalo de corpos 

cetónicos que é apropriado para si.  

Se o resultado do seu teste de corpos cetónicos está entre 0,6-1,5mmol/L e a 

glicémia é superior a 300 mg/dL, isto pode indicar o desenvolvimento de um 

problema médico. Tem de contactar o seu profissional de saúde para ajuda.  

Se o resultado do seu teste de corpos cetónicos é mais elevado que 1,5mmol/L e 

a glicémia é superior a 300 mg/dL, contacte imediatamente com o seu profissional 

de saúde. Isto indica um risco de desenvolver uma cetoacidose diabética (CAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Jennifer Mayfield and Stephen Havas, “Self-Control: A Physician’s Guide to Blood Glucose Monitoring 

in the Management of Diabetes – An American Family Physician Monograph” 

2. ADA Clinical Practice Recommendations, 2013 
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Comparar os resultados da Medição e 
Laboratoriais 

Tanto os resultados do seu Sistema de Controlo da Glicose & Corpos Cetónicos 

no Sangue On Call
® GK Dual como os resultados laboratoriais reportam a 

concentração da glicose ou dos corpos cetónicos no soro ou plasma do seu 

sangue. Contudo, os resultados podem variar um pouco devido a variações 

normais. Isto é expetável, mas a diferença em condições operativas normais não 

deve exceder os 20%. Consulte os folhetos informativos das embalagens das 

tiras-teste para saber os dados de exatidão e precisão característicos. Para 

assegurar uma comparação razoável, siga estas orientações. 

 

Antes de ir para o laboratório: 

• Traga consigo o seu medidor, tiras-teste e solução de controlo para o 

laboratório. 

• Certifique-se que o seu medidor está limpo. 

• Execute um teste de controlo de qualidade para ter a certeza que o aparelho 

está a funcionar corretamente. 

• As comparações serão mais precisas se não comer durante pelo menos 

quatro horas (preferencialmente oito horas) antes de testar a glicémia. 

 

No laboratório: 

• Lave as suas mãos antes de obter uma amostra de sangue. 

• Obtenha amostras de sangue para um teste laboratorial e para o seu medidor 

dentro de 10 minutos, uma em relação à outra. Isto assegurará uma 

comparação de resultados precisa. 

• Nunca use o seu medidor com sangue que foi colocado em tubos de ensaio 

contendo flúor ou outros anticoagulantes que não são sugeridos. Isto causará 

resultados falsamente baixos. 
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Guia para Resolução de Problemas 
O medidor tem mensagens incorporadas para alertá-lo acerca de problemas. 

Quando aparecem mensagens de erro, aponte o número do erro, desligue o 

medidor e siga então estas instruções. 

Visor Causas Solução 

Medidor 

não liga 

Bateria pode estar danificada ou 
não carregada 

Mude a bateria. 

Medidor está demasiado frio 

Se o medidor foi exposto ou guardado em 
frio, espere 30 minutos para permitir que 
atinja a temperatura ambiente e depois 
repita o teste. 

 Erro de auto control Power On 

Remova a bateria por 30 segundos e 
depois coloque-a novamente e ligue o 
medidor. Se o problema persistir, por 
favor contacte o seu distribuidor local. 

 
Erro de controlo de calibração 
interna 

Desligue o medidor e remova a tira-teste, 
depois torne aligar o medidor para 
retestar. Se o problema persistir, por favor 
contacte o seu distribuidor local 

 
Tira-teste foi removida no 
decorrer do teste 

Repita o teste e assegure-se que a 
tira-teste permanece no local. 

 
Amostra foi aplicada demasiado 
cedo na tira-teste 

Repita o teste e aplique a amostra depois 
do símbolo gota de sangue/tira-teste 
aparecer. 

 
Tira-teste está contaminada ou 
usada 

Repita o teste com uma tira-teste nova.  

 

Amostra insuficiente 
Repita o teste e aplique amostra suficiente 
para encher a janela de confirmação da 
tira-teste. 

Erro na aplicação da amostra por 
reaplicação tardia da amostra  

Repita o teste e aplique amostra suficiente 
para encher a janela de confirmação da 
tira-teste dentro de 3 segundos.  

 
Temperatura excedeu a 
temperatura operativa do sistema

Mude para um local mais fresco e repita o 
teste. 

 
Temperatura está abaixo da 
temperatura operativa do sistema 

Mude para um local mais quente e repita o 
teste. 

 

Bateria está descarregada mas 
tem energia suficiente para 
realizar mais 20 testes 

Os resultados dos testes ainda serão 
precisos mas substitua a bateria assim 
que possível.  



 
66

Visor Causas Solução 

 

Bateria descarregou e o 
medidor não permite mais testes 
até que a bateria descarregada 
seja substituída por uma nova 
bateria 

Substitua a bateria e repita o teste. 

 
Não há chip de código no 
medidor 

Insira o chip de código que acompanhava 
a embalagem de tiras-teste. 

 

Chip de código danificado ou o 
chip de código foi removido 
durante o teste 

Se o chip de código está danificado, use 
um novo chip de código com o número de 
código correto e realize o teste.  
Se o chip de código foi removido durante 
um teste, confirme se o código do chip 
coincide com o código da tira-teste e 
repita o teste. 

 Falha eletrónica do Medidor 
Se o problema persistir, por favor contacte 
o seu distribuidor local. 

 
Chip de código inserido no 
medidor incorreto 

Indica que uma variedade incorreta de chip 
de código foi inserido no medidor. Por favor 
assegure-se que utiliza as tiras-teste de 
glicose no sangue On Call® Advanced ou On 

Call® Chosen para testar a glicose e usa as 
Tiras-teste de Corpos Cetónicos no sangue 
On Call® para testar os corpos cetónicos. 
Se o problema persistir, por favor contacte 
o seu distribuidor local 

 Falha de Comunicação 

Existe um erro na transferência de dados 
para o PC. 
Consulte o folheto informativo incluído no 
Kit de Software para Gestão da Diabetes 
para resolução de problemas.  

 Erro da Tira-teste 

Repita o teste e aplique amostra suficiente 
para encher a janela de confirmação da 
tira-teste dentro de 3 segundos. 
Quando repetir o teste, não toque na tira 
enquanto o medidor faz a contagem. 
Por favor assegure-se que é utilizada uma 
amostra de sangue fresco com o nível de 
hematócrito pretendido. Por favor 
assegure-se que a amostra de sangue 
não está contaminada. Se o problema 
persistir, por favor contacte o seu 
distribuidor local. 
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Visor Causas Solução 

 

A porta de dados do medidor 
tem ligado o cabo de 
transferência de dados quando 
o medidor está à espera do 
modo de aplicação de amostra, 
com a tira-teste já inserida na 
ranhura da tira-teste do medidor

Desligue o cabo de transferência de 
dados da porta de transferência de dados 
do medidor. Depois remova a tira-teste. 
Reinsira a tira na ranhura da tira-teste 
para fazer o teste. 
Se o problema persistir, por favor contacte 
o seu distribuidor local. 
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Especificações 

Característica Especificação 

Número de Modelo do OGM-161 

Intervalo de Medição  
Glicose: 0,6-33,3 mmol/L (10 - 600mg/dL) 

Corpos Cetónicos: 0,0-8,0 mmol/L 

Resultado da Calibração Plasma-equivalente 

Amostra 

Por favor consulte os folhetos informativos das 

tiras-teste de glicose e de corpos cetónicos no 

sangue 

Volume mínimo da amostra
Glicose: 0,8 μL 

Corpos cetónicos: 1,2 μL 

Tempo de Teste 
Glicose: 5 segundos 

Corpos cetónicos: 10 segundos 

Fonte de Energia On/Off Duas (2) pilhas circulares CR 2032 3,0V  

Vida útil da Bateria 

Mínimo de 3,000 medições (sem considerar 

transferência de dados e alarme de lembrete de 

teste) 

Unidades de Medida 

Glico: O medidor está pré-definido quer para 

mmol/L ou mg/dL, dependendo da 

referência do seu país 

CET: O medidor está pré-definido para mmol/L 

Memória 
Até 450 registos de glicémia e de corpos 

cetónicos com tipo de resultado, data e hora 

Desligar automático 2 minutos após a última ação 

Tamanho do Medidor 90,3 mm × 58,0 mm × 19,4 mm 

Tamanho do Visor 40,2 mm × 36,0 mm 

Peso 64g (com a bateria instalada) 

Temperatura Operativa 5 - 45ºC (41-113 °F ) 

Humidade Relativa 10 – 90% 

Intervalo de Hematócrito Por favor consulte os folhetos da tira-teste 

Porta de Dados 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, sem paridade 
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Garantia 
Por favor preencha o cartão de garantia que veio com este produto e envie-o pelo 

correio para o seu distribuidor local para registar a sua compra. 

Se o medidor não trabalhar por qualquer razão, para além de abuso evidente, 

dentro dos primeiros cinco (5) anos da compra, nós faremos a sua substituição por 

um novo medidor sem qualquer encargo. Para o seu registo, escreva também aqui 

a data de compra do seu produto. 

Data da compra: __________________________________________________ 

Nota: esta garantia aplica-se apenas ao medidor na compra original e não se 

aplica à bateria fornecida como medidor. 
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Índice de Símbolos 
 

 Consulte instruções de utilização 

IVD Apenas para diagnóstico in vitro  

 

Conservar entre 2 - 30 oC (36 - 86 oF)- Tiras de Glicose & 

Soluções de Controlo 

 

Conservar entre 5 - 30 oC (41 - 86 oF)- Tiras de Corpos 

Cetónicos & Soluções de Controlo 

 
Contém quantidade suficiente para <n> testes 

 Utilizar até 

LOT Número de Lote 

 Fabricante 

 Representante Autorizado 

 Esterilizado por irradiação 

CTRL Intervalo de Controlo 

REF Número de Catálogo # 

SN Número de Série 

MODEL Número de Modelo 

 
Recolha seletiva das pilhas, não eliminar juntamente com 

resíduos domésticos 

 
Frágil, manusear com cuidado 

 
Este lado para cima 

 
Manter afastado do calor e luz solar  

 
Manter seco 
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