
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTADOR DE CÉLULAS 
SANGUÍNEAS DIGITAL 

– 12 TECLAS 
 

   GT-12HD 
 

   MANUAL DE INSTRUÇÕES 
 

 

 



 

 

 

1.  Descrição Geral 

O Contador de Células Digital (Hemocitrômetro) é um 

microcomputador que realiza a contagem, análise e monitoramento de dez 

grupos (dez pares de números). O valor é calculado em 10 teclas, exibindo os 

dígitos e o registro totalizador ao mesmo tempo. É um equipamento preciso, 

com clara exibição dos dados, conveniente para uso em rotinas laboratoriais, 

evidenciando infecções primárias por vírus ou bactérias. 

 

2.  Dados Principais 

Contagem Máxima:                   10 grupos 

  Capacidade de contagem de cada grupo:  0～99 

  Voltagem:                            AC100V～240V( 50Hz/60Hz) 

  Potência:                             5W 

  Peso:                                600g 

  Dimensões:                          220×166×78 mm  

 

3. Instruções 

 

3.1   Conectar o equipamento à tomada, ligar o aparelho e “0” será exibido no 

monitor. Pressionar a tecla “Reset” para limpar todos os dados. 

3.2   Em seguida, o equipamento irá exibir nove dados normais com suas 

nove teclas correspondentementes, são eles: Basofíllos (BASO),  

Linfócitos Atípicos (LINF ATIP), Eosinófilos (EOSI), Monócitos 

(MONO), Bastonetes (BASTO), Linfócitos (LINF), Mielócitos 

(MIELO), Neutrófilos (NEUTRO), Hemácias (HEMA). Para 

contabilizar os dados, aperte a tecla correspondente. 

3.3   Outros dados além dos mencionados acima podem ser definidos pelo 

usuário através da tecla “--“. 

3.4   Cada tecla irá emitir um toque sonoro, o que significa que a contagem  

foi contabilizada, e irá acrescentar "1" na contagem correspondente 

enquanto 1/N  significa acrescentar "1" no registro totalizador. Se o 

toque sonoro não for ouvido, a contagem não foi contabilizada e 

precisará ser refeita. 

3.5    Quando o total estiver acumulado em "100", a contagem desta 

operação está completa. Ao escutar o toque por um tempo mais longo, 

anote o dados que você tem no equipamento.. Ao pressionar a tecla 

"Reset",  os dados do monitor serão limpos e você poderá reealizar 

outra operação.  



 

3.6    Se o registro totalizador não estiver na capacidade máxima, e for 

necessário finalizar a operação, pressione a tecla "%", depois de ouvir o 

toque sonoro. O computador irá alterar os valores para porcentagem no 

monitor. Se você deseja obter um valor mais preciso, pressione "%"  

novamente, ára alterar a exibição de porcentagem para decimal (a luz 

fica acesa), o total não muda.  

3.7   Quando a operação for concluída, pressione "Reset" , os dez grupos e 1 / 

N retornarão a "0", então será possível reiniciar outra contagem. 

 

4.  Manutenção 

4.1   O equipamento deve ser colocado sob uma bancada lisa e estável., longe 

de magnetismo. Recomanda-se que a tomada tenha aterramento, e a 

tensão deve estar na voltagem  indicada. 

4.2   Pressione a parte central das teclas com  força adequada. Excesso de 

força poderá danificá-las. 

4.3    Ao finalizar a operação desconecte o cabo de energia, coloque a tampa 

à prova de poeira e certifique -se que o local esteja seco. 


