
A seguintes recomendações irão ajudá- lo a realizar correctamente o
teste de glicose no sangue no seu animal de estimação, de forma a obter um 

resultado preciso: 

1. ARMAZENAMENTO CORRECTO DO EQUIPAMENTO
Temperatura de armazenamento: entre 0ºC e 70ºC, Temperatura de medição entre 10ºc e 
40ºc Humidade relativa: <90%

2. ARMAZENAMENTO CORRECTO DAS TIRAS DE TESTE
Temperatura: entre 4ºC e 30ºC; Fechar o frasco das tiras de teste imediatamente 
após retirar uma tira de teste, para evitar a entrada da humidade e luz solar. Não 
utilize tiras molhadas, danidicadas ou fora de prazo. 

3. UTILIZAÇÃO DO CHIP CORRECTO 
Certidique- se que só utiliza os chip’s correspondentes a cada espécie que vem 
com cada frasco de tiras novo. Por favor veridique se o número do código do 
display corresponde ao número do código do chip e do frasco das tiras de teste. 

Realize o teste de glicose no sangue em condições de 
calma e  tranquilidade! 

4. HIGIENE  
Lave bem as mãos e não toque nas tiras de teste com as mãos sujas ou molhadas 
Antes de fazer a punção certifique-se que o local está limpo e seco. Se o local 
de punção for o lábio espere alguns minutos entre a ingestão de alimentos 
e o teste.
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5. TEMPO DE TESTE  
Prepare o medidor de glicose WellionVet GLUCO CALEA e uma tira de teste antes da 
colheita de sangue. Depois da punção, o sangue começa a coagular e fica mais espesso e a 
amostra de sangue pode não alcançar a zona de reacção da tira de teste. 

6. AMOSTRA DE SANGUE  
Os locais de punção para recolha de sangue nos animais são as orelhas, as patas o lábio. 
Recomendação: Pode fazer uma suave massagem na orelha antes de fazer a punção para 
a colheita ser mais fácil. WellionVet GLUCO CALEA só precisa de uma pequena amostra de 
sangue para o teste. Evite apertar o local de punção.

7. UTILIZAÇÃO DA AMOSTRA DE SANGUE
Encostar a ponta da tira de teste na amostra de sangue em ângulo agudo. O dispositivo 
alerta com um sinal sonoro que a aspiração do sangue foi iniciada. 

8. VISUALIZAÇÃO DA JANELA DE CONTROLO  
Mantenha a tira de teste encostada na amostra de sangue até a janela de controlo estar 
preenchida com sangue. Esta deve estar completamente preenchida antes de retirar a tira 
da amostra. 

Não esta seguro se o teste foi efectuado correctamente? 

O resultado obtido não era o esperado ou não combina com os sintomas do 
animal?

• Certidique- se que todos os cuidados acima descritos foram .tomados e 
repita a medição.

• Contacte o seu veterinário.
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