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GlucoLeader

Comodato

O Aparelho é cedido à PMSP em 

regime de comodato (empréstimo) 

pelo Fabricante   

IQUEGO - HMD

O aparelho deve ser devolvido à unidade de saúde em 

caso de óbito do usuário ou se o mesmo sair do 

Programa de Automonitoramento Glicêmico



GLUCOLEADER 
ENHANCE 
SYSTEM 

GLICOSÍMETRO 
IQUEGO-HMD

HMD

o ÚNICO COM EJETOR DE TIRAS

o SEGURO E FÁCIL DE USAR

o JÁ CODIFICADO – NÃO NECESSITA CHIP 

DE CODIFICAÇÃO

o ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA ANVISA: 

A) CERTIFICAÇÃO ISO 15197:2013 -

PRECISÃO E ACURACIDADE NOS 

RESULTADOS (+/- 15% DE VARIAÇÃO)

B) AS TIRAS REAGENTES NÃO CONTÉM AS 

ENZIMAS GLICOSE DESIDROGENASE 

COM PIRROLOQUINONA QUINONA (GDH-

PQQ) OU MUT Q-GDH, AS QUAIS PODEM 

GERAR RESULTADOS FALSAMENTE 

ELEVADOS, PODENDO CAUSAR RISCO 

DE MORTE POR ERRO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE INSULINA, 

CONFORME ALERTAS DA ANVISA: 848

(2006), 992 (2009), 1596 (2015). 

IQUEGO



Conhecendo seu 

Aparelho



Inserindo a

Bateria

1. Abra o compartimento da bateria.

2. Insira a bateria com o sinal (+) para cima. A bateria deve ser

encaixada EMBAIXO DA HASTE DOURADA para sua fixação.

3. Feche o compartimento da bateria.
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Configuração
de Data e Hora

1. Configure data/hora 

utilizando os botões Set  / 

Mem. 

2. Use o botão Set para 

configuração.

3. Use o botão Mem para 

confirmar data/hora e ir 

para o próximo campo de 

configuração.
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Codificação
Manual do 

Código da Tira

A codificação das tiras no aparelho 

se dá de forma automática. Caso 

contrário, será necessário fazer a 

codificação manualmente.

1. Insira a tira no seu aparelho. O 

aparelho ligará automaticamente. 

Um código aparecerá na tela. Caso 

não seja número 005, a codificação 

deverá ser feita manualmente. 

2. Com a tira inserida no aparelho, 

pressione o botão Mem por até ouvir 

um alarme e o código piscar. 

Pressione o botão Mem até chegar 

no código impresso no frasco de 

tiras. 

3. Ao obter o código correto, aguarde 

a nova configuração piscar 3 vezes 

para validar a alteração.
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Tiras
de Teste 

2- A janela de confirmação precisa estar totalmente
preenchida de sangue uma única vez. Uma única e
pequena gota de sangue é suficiente e deve ser encosta
pela lateral da janela, de uma só vez.

Absorção de sangue é feita por capilaridade.

1- A extremidade do eletrodo cinza deve ser inserida

no aparelho, conforme a seta indicativa. Segure a tire

sempre do lado oposto à seta indicativa.

HMD IQUEGO



Inserindo uma Tira de  

Teste no Aparelho
1. Insira uma tira na entrada de tiras, 

conforme a imagem ao lado.

2. A seta indicadora na tira indica o lado 

correto da tira a ser inserido no aparelho.

3. O aparelho ligará automaticamente e 

estará pronto para o teste.

Obs.: Opções Solução de Controle/ Jejum / pós-

Jejum podem ser selecionadas após a inserção da 

tira, usando o botão Set. 
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HMD IQUEGO

o Lavar as mãos com água e sabão. Secar bem. 

o Não fazer o teste com os dedos úmidos. 

o Não utilizar álcool doméstico nem com aromas tipo eucalipto, 
limão etc.

Realizando um 

Teste



1. Utilize uma 

lanceta para obter 

uma gota de 

sangue.

2. Uma pequena 

gota de sangue é 

suficiente para a 

realização de um 

teste. 

HMD IQUEGO

Realizando 
um Teste



Realizando um 

Teste

1. Encoste a gota de sangue 

na entrada lateral da tira de 

teste, de uma só vez, em um 

dos lados da tira.  

2. O resultado sairá em 5 segundos.

3. Descarte a tira utilizada em local

adequado, usando o botão ejetor de tiras,

na parte de trás do aparelho, evitando

assim contato manual com a tira.
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Cuidados com seu 

Aparelho
e

Tiras

o Mantenha seu aparelho e tiras em temperatura 

ambiente entre 10ºC e 40ºC.

o Evite deixar seu aparelho e tiras em local úmido. 

Isso pode ocasionar mal funcionamento do 

aparelho e afetar o resultado dos testes. 

o Caso haja algum problema com seu aparelho, 

contate o fabricante a fim de se averiguar a troca 

imediata do aparelho.

HMD IQUEGO

o Armazenar o frasco de tiras em 

local seco e fresco, ao abrigo 

da luz. Fechar bem a tampa do 

frasco após a retirada de tira, 

evitando sempre a umidade ou 

qualquer contaminante do tipo 

álcool ou sangue.



Informações 
Adicionais 
sobre seu 

Aparelho

o Capacidade de armazenagem:  800 resultados 

HMD IQUEGO

o Consultar resultados: pressionar o botão 

Mem por 3 segundos para acessar os 

resultados dos testes realizados 

armazenados no aparelho. O aparelho 

mostrará o resultado do mais recente para 

o mais antigo. Pressionar o botão Mem por 

3 segundos novamente para desligar o 

aparelho. Caso contrário, ele se desligará 

automaticamente em cerca de 3 minutos. 

o Quando a memória do aparelho estiver cheia, o 

aparelho deletará o resultado mais antigo para armazenar 

o mais recente. 



Informações 
Adicionais 
sobre seu 

Aparelho

o A bateria do seu aparelho tem vida útil estimada para a

realização de aproximadamente 1.000 testes.

o Quando a bateria estiver com pouca vida, o símbolo de

uma bateria aparecerá na tela do aparelho. Neste

momento, o usuário ainda poderá realizar cerca de 30

testes adicionais e então recomenda-se a troca da bateria.

o Caso uma tira seja inserida no aparelho e nenhum teste

seja realizado, o aparelho se desligará automaticamente

em cerca de 3 minutos.

o Seu aparelho utiliza bateria de lítio 3V (CR2032). Esta

bateria será fornecida pelo IQUEGO-HMD e pode também

ser encontrada facilmente no mercado.
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Aviso de 

Erro

HMD IQUEGO

Mensagem da Tela Descrição
E-23, E-36 e E-37 A tira de teste pode estar danificada.

E-24
A tira de teste já foi utilizada ou o teste não foi 

realizado corretamente.

Imagem de tela toda 

acesa
Checando a tela.

E-41, E-42, E-43, E-44, e-

45

1. A quantidade de sangue aplicada foi muito 

pequena. Por favor, repita o teste  usando uma nova 

tira de teste com gota maior de sangue.

2. Tira de teste com defeito.

3. Medidor com defeito.

Imagem de termômetro
A temperatura está acima ou abaixo do intervalo de  

operação do teste.

HI

Resultado do teste de glicose do sangue maior do que 

600 mg/dL ou 33,3 mmol/L 

Repita o teste e, se ainda aparecer alto (HI), contate 

seu médico. 

LO

Resultado do teste de glicose do sangue menor do que 

10 mg/dL ou 0,6 mmol/L

Repita o teste e, se ainda aparecer alto (HI), contate  

seu médico.



Aviso de 

Erro

HMD IQUEGO

Mensagem da Tela Descrição

445 - palavra KETO no visor

Resultado de glicose no sangue é maior do que 320 

mg/dL ou 17,7 mmol/L. 

Repita o exame de sangue e, se “Keto” ainda 

aparecer, contate o seu médico.

54 - palavra Hypo no 

visor

Resultado de glicose no sangue é inferior a 70 

mg/dL ou 3,9 mmol/L.

Repita o exame de sangue e, se “Hypo” ainda 

aparecer, contate o seu médico.

Imagem da bateria
A bateria está acabando.

Troque a bateria.

Nenhuma resposta 

quando a tira foi 

inserida no medidor.

Provavelmente:

1. A bateria está sem carga.

2. A tira foi inserida incorretamente.

3. O medidor está com defeito.



GlicoSYS

HMD IQUEGO

Gestão de dados de 

Glicemia

Versão Paciente

Uso Exclusivo do 

Usuário Cadastrado na 

PMSP

Acesse www.glicosys.com.br, valide o seu cadastro e tenha acesso aos seus

dados de glicemia online.

Você terá acesso aos seus dados estatísticos de controle de glicemia e poderá

compartilhar os dados com o seu médico.

Os dados podem ser visualizados e disponibilizados em formato de PDF, JPG

PNG e SVG.

Em caso de problema e/ou dúvida, você poderá entrar em contato direto com o 

representante do fabricante, via Fale Conosco, na mesma plataforma 

www.glicosys.com.br.

http://www.glicosys.com.br/


o Leia cuidadosamente o Manual do Usuário antes de utilizar 
seu monitor e realizar testes.

o Em caso de dúvida, contate um profissional de saúde. 

IMPORTANTE

HMD IQUEGO



Contato
Representante 

do 
Fabricante
no Brasil HMD BRASIL

SAC: (11) 3280-5450
sac@hmdbio.com.br
www.hmdbio.com.br
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