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1. Visão geral: Seu leitor EQ-1 

 

Bem-vindo ao seu novo leitor portátil Stablelab EQ-1. 

Este guia do usuário mostra o que está incluído, ajuda você a começar e explica como obter um valor quantitativo de 

soro amiloide A (SAA) no seu leitor EQ-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 O que vem na caixa? 

Porta de bateria 

Bateria  

Chave de fenda 

Leitor de mão 

 EQ-1 
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2. Introdução ao seu leitor EQ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação de seu leitor EQ-1 para uso 

1. Insira a bateria de 9V, verificando se os 

símbolos + e - da bateria estão alinhados 

com os símbolos no seu leitor EQ-1.  

2. Conecte e feche a porta da bateria 

usando a chave de fenda fornecida. 

Assegure-se de que a porta da bateria foi 

colocada na direção correta.  

3. Selecione o Modo Padrão ou Modo 

Rápido (veja as seções 4 e 5 para mais 

informações sobre o Modo Padrão e 

Rápido). 
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3. Configuração do leitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Modo padrão ou modo rápido? 

Use o Modo Padrão se:  

– Você está testando um único cartucho 

de SAA do Stablelab de cada vez e deseja 

que o leitor EQ-1 cronometre o teste para 

você.  

– O seu leitor EQ-1 cronometrará o teste e 

exibirá o resultado na tela após 10 

minutos.  

– Pressione o botão para esquerda para 

o modo padrão (consulte a seção 4 para 

obter mais informações sobre o modo 

padrão). 

Use o Modo Rápido se:  

–  Você tem vários cartuchos de SAA do 

Stablelab para testar de uma vez e você 

mesmo pode cronometrar os testes.  

– Após cronometrar o teste por 10 

minutos, insira o cartucho de SAA do 

Stablelab na porta do cartucho e seu leitor 

EQ-1 exibirá o resultado na tela.  

– Pressione o botão para direita para o 

modo rápido (consulte a seção 5 para 

obter mais informações sobre o modo 

rápido). 
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4. Operação no modo padrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Uso do seu leitor EQ-1 no modo padrão 

O Modo Padrão é a maneira mais simples e rápida de 

executar um cartucho de SAA do Stablelab em 10 

minutos. Seu leitor EQ-1 cronometra 

automaticamente o teste para você.  

Use seu leitor EQ-1 no modo padrão, garantindo que 

o botão esteja à esquerda. 

1. Insira um novo cartucho de SAA do 

Stablelab na porta de cartucho do seu leitor 

EQ-1. 

2. Verifique se a janela de resultados do 

cartucho está virada para cima e a amostra 

bem saliente da porta do cartucho. O Leitor 

EQ-1 ligará automaticamente e solicitará que 

você aplique sua amostra. 

3. Prepare sua amostra seguindo as instruções 

do seu pacote de teste de SAA do Stablelab. 

4. Aplique sua amostra no cartucho SAA do 

Stablelab apertando suavemente o frasco, 

descartando as primeiras gotas e aplicando 4 

gotas do frasco no poço do cartucho.  

5. A amostra subirá o cartucho SAA do 

Stablelab, seu leitor EQ-1 detectará a amostra 

em 40 segundos e iniciará automaticamente 

uma contagem regressiva de 10 minutos. 

6. Após 10 minutos, o resultado será exibido 

por 20 segundos antes que o seu Leitor EQ-1 

desligue para economizar energia. 

7. Seu resultado é armazenado até que o 

cartucho Stablelab SAA seja removido da 

porta do cartucho, quando ele aparecerá 

novamente por 5 segundos antes de ser 

apagado do aparelho. 

8. Seu leitor EQ-1 será desligado para 

economizar energia. 
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5. Operação no modo rápido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Uso do seu leitor EQ-1 no modo rápido 

O Modo Rápido deve ser usado quando você deseja 

executar vários cartuchos de SAA do Stablelab na bancada 

em 10 minutos. Você deve cronometrar cada teste.  

Use seu leitor EQ-1 no modo rápido, garantindo que o 

botão esteja à direita. No Modo Rápido, a letra Q será 

exibida no canto superior direito da tela. 

1. Prepare suas amostras e cartuchos SAA 

do Stablelab na bancada seguindo as 

instruções do seu pacote de teste do 

SAA de Stablelab. 

 

2. Aplique a amostra no cartucho de SAA 

do Stablelab apertando suavemente o 

frasco, descartando as primeiras gotas 

e aplicando 4 gotas do frasco no poço 

do cartucho. 

 

3. A amostra subirá o cartucho e 

aparecerá uma linha de controle visível 

em 'C', indicando que o teste está 

funcionando. 

 

4. Aguarde 10 minutos para permitir o 

desenvolvimento do teste e insira o 

cartucho de SAA do Stablelab no seu 

leitor EQ-1 com a janela de resultados 

do cartucho voltada para cima e a 

amostra bem saliente da porta do 

cartucho. 

 

5. Seu resultado será exibido 

imediatamente e permanecerá na tela 

por 20 segundos antes de ser excluído 

do dispositivo. 

 

6. Seu leitor EQ-1 será desligado para 

economizar energia. 
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6. Leitura do seu teste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 6.1 Leitura do resultado do seu teste 

Seu leitor EQ-1 lerá o cartucho de SAA do Stablelab e 

exibirá o resultado em μg/ml na tela.  

O leitor EQ-1 detecta uma faixa entre 0 – 3000 μg/ml, onde 

zero significa que o SAA não está presente. 

O leitor EQ-1 é calibrado para ler o cartucho de SAA 

do Stablelab em 10 minutos no Modo Padrão. No 

Modo Rápido, você mesmo deve cronometrar o teste. 

Seu cartucho de teste de SAA do Stablelab continuará 

mudando de cor ao longo do tempo, por isso é 

importante garantir que seu tempo esteja correto ao 

usar o Modo rápido (consulte a seção 5 para obter 

mais informações sobre o Modo rápido). 

Desenvolvimento dos resultados dos testes ao longo do tempo 

SAA ALTO 

SAA MODERADO 

SAA BAIXO 

mins mins mins mins 
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7. Tirar o máximo proveito do seu leitor EQ-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,1. Amostras de sangue total 7.2 Amostras de soro e plasma 

Amostras de sangue total são as mais fáceis, 

rápidas e convenientes de usar ao lado do 

cavalo, no entanto, ocasionalmente, níveis 

variáveis de hematócrito podem levar a 

variações ao usar sangue total. Obtenha os 

melhores resultados ao usar sangue total 

usando uma agulha e seringa padrão, 

juntamente com o BloodCaptorTM de 

Stablelab, para coletar e preparar sua amostra 

de sangue. Execute o teste imediatamente. 

 

O engenhoso BloodCaptorTM do Stablelab 

está incluído em todos os testes de SAA do 

Stablelab. Seus benefícios incluem: 

 

– Medições precisas de 8,5 μl de sangue total.  

– Execução imediata do teste, sem mais tubos 

de sangue.  

– Fácil de usar do lado do cavalo.  

–  Completamente descartável. 

As amostras de soro e plasma são particularmente úteis ao 

monitorar de perto as flutuações nos níveis de SAA de 

cavalos. Obtenha os melhores resultados ao usar amostras 

de soro e plasma executando o teste dentro de 12 horas 

após a coleta. Qualquer tubo padrão de coleta de sangue 

pode ser usado, incluindo tubos de heparina de lítio 

(tampas verdes), EDTA (tampas roxas) e citrato de sódio 

(tampas azuis), assim como tubos de soro. Certifique-se de 

que as amostras sejam armazenadas em um local escuro e 

fresco. 

Use o pacote de pipetas do Stablelab (vendido 

separadamente) para coletar e preparar suas amostras de 

soro e plasma. O pacote contém 1 x pipeta vermelha de 

5µl, 1 x pipeta azul de 100µl e 1000 pontas amarelas. Seus 

benefícios incluem: 

– Medições precisas de 5µl de soro ou plasma. 

– Componentes reutilizáveis. 

– Protocolo de faixa estendida disponível. 
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7. Tirar o máximo proveito do seu leitor EQ-1Continuação 

 

7.3 Volume 

O volume da amostra utilizada é crítico para amostras de sangue total, soro e plasma. Deve-

se tomar cuidado para atingir o volume correto ao coletar e preparar suas amostras para 

teste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ao usar o sangue total, verifique se o bulbo 

BloodCaptorTM está cheio ao coletar sua 

amostra. Quando usado com cuidado, o excesso 

de sangue não grudará na parte externa do 

BloodCaptorTM durante a coleta. Se o excesso de 

sangue aderir à parte externa do bulbo, limpe-o 

cuidadosamente, tomando cuidado para não 

perturbar a amostra coletada na janela do 

BloodCaptorTM. 

- Ao usar amostras de soro com o Pacote de 

Pipetas do Stablelab, verifique se a pipeta e a 

ponta da pipeta estão bem encaixadas antes de 

usar. Colete cuidadosamente sua amostra e evite 

aspirar ar para dentro da pipeta durante a 

preparação. 
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8. Manutenção do seu leitor EQ-1 

 

 

 

A porta da bateria está localizada no painel esquerdo 

do seu leitor EQ-1. 

1. Remova a porta da bateria do leitor EQ-1 usando a 

chave de fenda fornecida.  

2. Substitua a bateria descarregada por uma nova 

bateria de 9V, observando os símbolos + – na porta da 

bateria.  

3. Substitua a porta da bateria usando a chave de 

fenda fornecida, garantindo que ela esteja encaixada 

na direção correta. 

 

 

 

 

 

 

 

A lente está localizada dentro da porta do cartucho do 

seu Leitor EQ-1.  

Ela aparece como uma faixa retangular preta na parte 

superior da porta do cartucho. 

 

Como limpar a lente 

1. Abra a porta do cartucho. 

2. Examine a lente para ver se há partículas visíveis. 

3. Usando um cotonete limpo embebido em 

isopropanol a 70%, limpe cuidadosamente a lente 

passando o cotonete pela lente. 

4. Examine a lente novamente para garantir que todas 

as partículas presentes foram removidas. 

5. Reinicie seu leitor EQ-1 removendo a bateria e 

reinserindo ou substituindo. 

6. Seu leitor EQ-1 está pronto para uso. 

7. Se alguma mensagem de erro persistir, entre em 

contato com hello@stablelab.com. 

 

 

 

8.1 Como trocar a bateria do seu leitor EQ-1 Stablelab 8.2 Como limpar a lente do seu leitor EQ-1 
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9. Segurança, Manuseio e Suporte 

 

 

 

 

9.1 Pilha 

Ao substituir a bateria, verifique 

se apenas uma bateria 

descartável de 9V é usada. 

9.2 Manuseio 

Manuseie o leitor EQ-1 com 

cuidado. 

Não opere próximo a uma chama 

livre ou depois que o dispositivo 

tiver contato com a água. 

Não exponha ou mergulhe seu 

dispositivo em líquidos. 

O Leitor EQ-1 é apenas para uso 

com cartuchos de SAA do 

Stablelab. A inserção de produtos 

incompatíveis pode danificar o 

dispositivo. 

Não permita a entrada de objetos 

estranhos no aparelho. 

Não use se o dispositivo estiver 

danificado. 

Este produto é estritamente para 

testes de sangue em animais. 

9.3 Reparação 

Se seu leitor EQ-1 ficar 

danificado, não tente desmontar 

ou reparar. O incumprimento 

desta precaução pode resultar em 

incêndio ou choque elétrico. Se o 

dispositivo precisar de reparo, 

entre em contato diretamente 

com o stablelab. 

Telefone:  +353 71 914 4760 E-

mail: hello@stablelab.com 

 

9.4 Condições de operação 

9.4.1 Temperatura de operação 

Este dispositivo é calibrado para 

operar entre 59°F e 93°F (15°C e 

35°C). O uso do dispositivo fora 

desta temperatura pode afetar a 

precisão. 

9.4.2 Temperatura de 

armazenamento 

O desempenho do leitor EQ-1 

pode ser prejudicado se o 

dispositivo for armazenado 

abaixo de 14°F (-10°C) ou acima 

de 120°F (50°C). 

Armazene o dispositivo em local 

fresco e seco. Não armazene em 

locais expostos a temperaturas 

extremas ou umidade. 

9.5 Informações sobre descarte 

e reciclagem 

O dispositivo está em 

conformidade com as disposições 

relevantes da Diretiva de 

Resíduos de Equipamentos 

Elétricos e Eletrônicos 

2002/96/CE/  

 

9.6 Precauções 

Leia atentamente as instruções 

antes de usar o dispositivo. 

9.7 Isenção de responsabilidade 

Este dispositivo foi projetado 

apenas para uso com os 

cartuchos de teste de Soro 

Amiloide A (SAA) do Stablelab. 

Ele pode ser usado como uma 

ferramenta de triagem, porém, 

não se destina a diagnosticar uma 

lesão nem é um substituto para 

aconselhamento veterinário. 

Stablelab exclui qualquer 

responsabilidade pelas 

consequências de qualquer 

inação, omissão ou confiança nas 

informações apresentadas a este 

respeito. 

9.8 Uso previsto 

Este dispositivo permite a 

determinação quantitativa in vitro 

do soro amiloide A dos equinos. 

9.9 Restrições de uso 

Somente cartuchos de teste de 

SAA do Stablelab devem ser 

usados com o dispositivo. O 

dispositivo possui uma faixa de 

detecção de 0–3000μg/ml de SAA 

de equinos quando usado com o 

cartucho de teste de SAA do 

Stablelab. Fatores que podem 

afetar o desempenho do teste 

incluem a qualidade e volume da 

amostra, precisão dos reagentes, 

manuseio da amostra, tempo e 

temperatura. Foi tomado muito 

cuidado para garantir a qualidade 

e a confiabilidade deste produto. 

No entanto, é possível que, em 

alguns casos, resultados 

incomuns possam ser obtidos 

devido a um alto nível de fatores 

interferentes. 

9.10 Outras precauções 

Não opere o dispositivo sob luz 

solar direta. 
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10. Solução de problemas 

 
 

Exibir 
Mensagem O que isso significa O que fazer 

10.1 
Bateria fraca 

Uma mensagem "Bateria fraca" indica 
que o seu leitor EQ-1 está com a bateria 
fraca. 

Para garantir que o seu leitor EQ-1 continue 
com um desempenho confiável, troque a 
bateria imediatamente (consulte a seção 8 para 
obter mais informações sobre como trocar a 
bateria do seu leitor EQ-1). 

10.2 
Limpeza da 
lente 

Se o seu leitor EQ-1 exibir uma mensagem 
"Limpar lente", o leitor detectou sujeira na 
lente que pode estar afetando as leituras. 

Limpe a lente usando o protocolo de limpeza da 
lente (consulte a seção 8 para obter mais 
informações sobre como limpar a lente do seu 
leitor EQ-1). 

10.3 
Verificar 
Inserção 

Uma mensagem "Verificar Inserção" aparece 
quando um cartucho de SAA do Stablelab não 
foi  inserido corretamente no leitor EQ-1. 

Verifique se o cartucho de SAA do Stablelab está 
totalmente inserido na porta do cartucho, com a 
janela de resultados virada para cima e a amostra 
bem saliente da porta do cartucho. 

10.4 
Tarde demais 

Uma mensagem “Tarde demais” 
aparece no Modo Padrão quando o 
seu leitor EQ-1 detecta que um 
cartucho de SAA do usado foi 
inserido. 

Para ler um cartucho de teste de SAA do Stablelab 
usado, mude o leitor EQ-1 para o Modo Rápido 
(consulte a seção 5 para obter mais informações 
sobre o Modo rápido). 
Se um novo cartucho de SAA do Stablelab tiver 
sido inserido e a mensagem for exibida, entre em 
contato com o Stablelab para obter mais suporte 
técnico. 
hello@stablelab.com T: +353 71 914 4760 

10.5 
Sem linha C 

Uma mensagem "No C-Line" indica que 
o teste falhou na execução. 

Ao examinar o cartucho de teste de SAA do 
Stablelab, se houver uma Linha C, entre em 
contato com o Stablelab para obter suporte 
técnico adicional. 
E: hello@stablelab.com  T: +353 71 914 4760 

10.6 
Reinicialização  

Se o seu leitor EQ-1 não estiver 
funcionando perfeitamente, reinicie o 
dispositivo. 

Para reiniciar o dispositivo, basta remover a bateria 
e reinserir ou substituir (consulte a seção 8 para 
obter mais informações sobre como trocar a 
bateria do seu leitor EQ-1). 

10.7 
Calibração 
aprovada 

Se aparecer a mensagem “Calibração 
Aprovada”, você inseriu um novo cartucho 
SAA em branco no Modo Rápido, seu Leitor 
EQ-1 iniciou uma verificação de calibração e 
a verificação foi aprovada. 

Continue usando o seu Leitor EQ-1 normalmente. 

10.8 Falha 
da 
calibração 

Se aparecer a mensagem “Falha da 
Calibração”, você inseriu um novo cartucho 
SAA em branco no Modo Rápido, seu Leitor 
EQ-1 iniciou uma verificação de calibração e 
a verificação não foi aprovada. 

Entre em contato com Stablelab para obter mais 
suporte técnico: 

E: hello@stablelab.com T: +353 71 914 4760 
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11. Contatos 

 

 

Nós adoraríamos ouvir de você. 

Você pode nos contatar em: 

 

E: hello@stablelab.com 

T: +353 71 914 4760 

 

Saiba mais sobre o Stablelab 

Nós temos vários recursos e histórias para 

compartilhar com você no nosso site 

www.stablelab.com 

 

Veja os melhores veterinários discutirem como 

integraram o Stablelab em suas clínicas 

www.stablelab.com/pages/innovators-circle  

  

mailto:hello@stablelab.com
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