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hemochroma Plus 

Calibrator 
 

 
hemochroma Plus Calibrator destina-se a ser utilizado como material 
de calibração do equipamento hemochroma Plus, para assegurar o 
correto desempenho do mesmo.  

Somente para uso em diagnóstico in vitro. 
 

 
hemochroma Plus Calibrator é designado apenas para uso no 
equipamento hemochroma Plus, sendo composto por um filtro de vidro 
especial.  O Calibrador mede o grau de absorção de luz por método 
espectrofotométrico. O grau de absorção medido é compardo com a 
concentração do calibrador. 

 

 
hemochroma Plus Calibrator  1 unidade 
ID Chip Calibrator  1 unidade 

 
 

 
1. Retire o calibrador e o ID chip da caixa. 
2. Insira o ID Chip no encaixe para ID Chip 
3. Insira o calibrador no suporte do hemochroma Plus 
4. Feche o suporte do hemochroma Plus 

 
 

 
 Sempre que houver suspeita que o sistema hemochroma Plus não 

está funcionando adequadamente 
 Se os resultados dos testes não são consistentes com os sintomas 

ou se você achar que os resultados não são exatos.  
 Para ensinar ou aprender o sistema 

 
- Armazenar em local seco à temperatura ambiente (4-35°C). 
- O calibrador é estável até 24 meses se não contaminado ou com 

danos. 
 

 
 Não utilizar o calibrador quando ele estiver arranhado ou 

contaminado, visível a olho nu. 
 Utilizar um tecido de microfibra para limpá-lo quando ele estiver 

contaminado. 
 Não deixar cair porque ele pode quebrar facilmente. 

 

 
Os valores esperados do hemochroma Plus Calibrator deve estar dentro 
da faixa abaixo. 

 

hemochroma Plus Calibrator 

 Média (g/dL)      Faixa 

Calibrador 12,0 11,7 ~ 12,3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
O resultado do teste do calibrador deve estar na faixa especificada no 
valor esperado. Se os resultados do hemochroma Plus Calibrator não 
estiverem dentro da faixa, não prossiga com o teste. 
 
Entre em contato com a Assistência Técnica da Biosys (SAC) 
imediatamente. 
  

 
Esta instrução de uso deve ser lida atentamente antes da utilização do 
produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente 
cumpridas. A confiabilidade dos resultados do teste não poderá ser 
garantida em caso de desvio às instruções. 
 

 
Seguir as disposições da resolução sobre o regulamento técnico para 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras 
práticas de biossegurança equivalentes. 
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