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FINALIDADE 

O Calibrador de Bioquímica AUTOCAL VET destina-se à calibração de métodos 
quantitativos em ensaios bioquímicos. 

PRINCÍPIO DO MÉTODO 

A utilização de materiais protéicos rastreáveis é indicada para calibração dos 
métodos analíticos e constitui uma parte indispensável das Boas Práticas do 
Laboratório Clínico. 

COMPOSIÇÃO DOS REAGENTES 

 

Soro mais extratos tissulares de origem humana e/ 
ou animal. 

 
Todos os componentes de origem humana apresentam resultados negativos para 
o antígeno HBs, HCV e para o anticorpo anti-HIV (1/2). No entanto, devem ser 
tratados com precaução como potencialmente infectantes. 

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE 

Temperatura Condição Estabilidade 

2 a 8 °C  Liofilizado Até a data de vencimento indicada no 
rótulo do frasco. 

2 a 8 °C   Reconstituído 5 dias  

< -20 °C Reconstituído  15 dias 

• Não usar calibrador cuja data de validade tenha expirado. 

• Manter ao abrigo da luz. 

• Uma vez descongelado, os analitos são estáveis por 24 horas. 

MATERIAL NECESSÁRIO NÃO FORNECIDO 

• Pipetas de vidro e/ou automáticas calibradas. 

• Água Purificada. 

CUIDADOS E PRECAUÇÕES 

• O kit destina-se somente para uso diagnóstico in vitro 

• Utilizar os EPI’s de acordo com as Boas Práticas de Laboratório Clínico. 

• Descartar as sobras das reações de acordo com as Boas Práticas de Laboratório 
Clínico (BPLC) e Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde 
(PGRSS).  

• As informações de Descarte, Segurança e Primeiros Socorros estão descritas na 
Ficha Individual de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto, 
disponível em www.biotecnica.ind.br ou pelo telefone (35)-3214-4646. 

• Evitar deixar o calibrador fora das condições de armazenamento especificadas, 
quando o mesmo não estiver em uso. 

• Não usar o calibrador quando este apresentar característica visual em 
desacordo com o especificado na FISPQ do produto. 

PROCEDIMENTO TÉCNICO 

• Retirar o calibrador do refrigerador e deixar em temperatura de 10 a 30 °C por 
10 minutos. 

• Reconstituir com 5 mL de Água Purificada. 

• Homogeneizar suavemente por inversão, evitando a formação de espuma. 

• Deixar em repouso por 30 minutos ou até observar-se a dissolução completa do 
calibrador. 

 

Recomendações 

• Utilize os microtubos fornecidos para aliquotar o produto após sua preparação.  

• Descongele apenas uma vez cada alíquota para uso imediato, aguardando à 
temperatura ambiente e homogeneizando suavemente por inversão antes do 
uso.  

• As enzimas e bilirrubina mantêm seus valores estáveis, se protegidas da luz. A 
fosfatase alcalina pode ter seus valores aumentados ao longo do período de 
armazenamento. Por esta razão é recomendável que os ensaios sejam 
realizados imediatamente após a reconstituição. 

LIMITAÇÕES 

1. A turvação excessiva do produto pode indicar a ocorrência de contaminação 
microbiana, sendo recomendado seu DESCARTE.  
2. Diversos fatores podem alterar os resultados obtidos com o AUTOCAL VET. 
Dentre esses podemos citar: contaminação da água ou vidraria, erros de 
reconstituição do calibrador, armazenamento inadequado (luz e temperatura) ou 

erros relacionados aos demais componentes do sistema analítico (operador, 
equipamento e reagentes).  
3. Os valores dos analitos determinados para o AUTOCAL VET são obtidos com os 
procedimentos dos kits BIOTÉCNICA.  A utilização de reagentes de outros 
fabricantes poderá comprometer os resultados. 

VALORES DO AUTOCAL  

Os valores impressos nesta Instrução de Uso derivam de análises repetidas e são 
específicos deste lote do produto. As análises enunciadas foram efetuadas pelo 
fabricante, utilizando reagentes aprovados e uma amostra representativa deste 
lote de calibrador. 
 

Lote:  02C13V                       Vencimento: 01/2021 

 Analito Método Valor Unidade 

Substratos 
e proteínas 

Ácido Úrico Enzimático 
Colorimétrico 

8,50 
mg/dL 

Albumina Verde de 
Bromocresol 

3,96 
g/dL 

 Bilirrubina 
Direta  

 

Dimetilsulfóxido 4,40 
 

mg/dL 

 Bilirrubina 
Total  

 

Dimetilsulfóxido 6,15 
 

mg/dL 

  
Creatinina 

 

Picrato Alcalino 4,78 mg/dL 

 Picrato Alcalino 
Monorreagente 

4,72 
 

mg/dL 

 Glicose Enzimático 
Colorimétrico 

294 
mg/dL 

 Lactato Enzimático 
Colorimétrico 

29,7 
mg/dL 

 Proteínas 
Totais 

 

Colorimétrico 6,4 
 

g/dL 

  

Ureia  
Enzimático 

Colorimétrico 
105 

mg/dL 

 Enzimático UV 104 mg/dL 

Lipídeos Colesterol Enzimático 
Colorimétrico 

296 
mg/dL 

 Triglicérides Enzimático 
Colorimétrico 

227 
mg/dL 

Enzimas Alfa Amilase Cinético (CNPG) 514 U/L  

 CK-NAC Cinético UV 332 U/L  

 Desidrogenase 
Láctica 

 

Cinético UV 
 (P → L) 

778 

 

U/L  

 Fosfatase 
Alcalina  

 

ρ-
nitrofenilfosfato 

cinético 

324 

 

U/L  

 Gama GT Cinético 153 U/L  

  

Lipase 
DGGR 

Colorimétrico 
142 

 

U/L  

 TGO / AST Cinético UV 256 U/L  

 TGP / ALT Cinético UV 133 U/L  

Eletrólitos  

Cálcio  
Arsenazo III 13 mg/dL 

  o - cresolftaleína 12,9 mg/dL 

 Cloreto Tiocianato 114 mEq/L 

 Fósforo  UV 7,9 mg/dL 

  
Ferro  

Cromazurol  223 µg/dL 

 Ferrozine 238 µg/dL 

 Magnésio  Magon Sulfonado 3,5 mg/dL 
 

CONTROLE DE QUALIDADE 

Todo laboratório clínico deve manter um programa de controle interno da 
qualidade que defina claramente os objetivos, procedimentos, normas e critérios 
para limites de tolerância, ações corretivas e registro das atividades. Ao mesmo 
tempo, deve ser mantido um sistema definido para monitorar a variabilidade 
analítica que ocorre em todo sistema de medição. 
O uso de controles para avaliar a imprecisão das determinações deve ser prática 
rotineira no laboratório. Sugere-se usar um controle na faixa de referência ou no 
nível de decisão e outro controle com valor em outra faixa de significância clínica. 
A aplicação do sistema de regras múltiplas de Westgard para avaliação do estado 
de controle também é recomendável. 
O laboratório deve participar de programas de controle externo de qualidade a fim 
de verificar a exatidão de seus resultados. 

Para o Controle Interno de Qualidade Laboratorial recomenda-se o uso dos soros 
controles abaixo: 

Soro Controle Quantinorm Vet 
Soro Controle Quantialt Vet  

90.040.00 
90.041.00 

OBSERVAÇÕES 

1. O laboratório deve estabelecer os requisitos químicos, microbiológicos e de 
partículas para a água antes do seu uso para cada uma das suas aplicações e deve 
definir as especificações ou tipos de água que os atenda. Uma vez que a pureza 
necessária tenha sido definida, o sistema de purificação deve ser validado e é 
importante garantir que a água obtida continue a atender às especificações por 
meio de verificações periódicas. 
2. A limpeza e secagem adequadas do material usado são fatores fundamentais 
para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. 

GARANTIA DE QUALIDADE / SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 

Antes de serem liberados para o consumo, todos os reagentes Biotécnica são 
testados pelo Departamento de Controle de Qualidade. A qualidade dos reagentes 
é assegurada até a data de validade mencionada na embalagem de apresentação, 
desde que armazenados e transportados nas condições especificadas. Os dados 
relativos ao Controle de Qualidade deste produto (lote impresso nas etiquetas dos 
frascos de reagentes) ou qualquer dúvida na utilização deste kit, entrar em contato 
com a Assessoria Científica da Biotécnica Ltda, através do telefone +55 35 3214 
4646 ou pelo email sac@biotecnicaltda.com.br 

AUTOMAÇÃO 

Este produto é recomendado para todos os sistemas analíticos, desde técnicas 
manuais a procedimentos automatizados. 

APRESENTAÇÕES 

Apresentação AUTOCAL VET 1 x 5 mL 
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TABELA DE SÍMBOLOS INTERNACIONAIS / TABLE OF INTERNATIONAL 
SYMBOLS / TABLA DE SÍMBOLOS INTERNACIONALES 

 

Consultar Instruções de Uso 
Consultinstructions for use 
Consultar Instrucciones de Uso  

Data limite de utilização 
(último dia do mês) 
Use by (last day of the 
month) 
Estable hasta (ultimo día del 
mes) 

 

Código 
Code 
Código  

Conteúdo suficiente para 
<n> testes 
Containssufficient for 
<n>tests 
Contenido suficiente para 
<n>ensayos 

 

Número de lote 
Batchcode 
Denominación de lote  

Limite de temperatura 
Temperaturelimitation 
Temperatura límite 

 

Para uso diagnóstico in 
vitro 
For in vitrodiagnostic 
medical device 
Para uso em diagnostico in vitro 

 
Risco biológico 
Biological risk 
Riesgo biológico 

 

Reagente e seu 
número/abreviação 
Reagent and its 
number/abbreviation 
Reactivo y su 
número/abreviación 

 
Calibrador 
Calibrator 
Calibrador 
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