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I15 VET – ANALISADOR DE GASES E ELETRÓLITOS  
 

Especificações técnicas: 

O I15 VET é um equipamento projetado para fornecer resultados quantitativos referente ao 

painel de testes escolhido. De fácil interface com o usuário, o I15 VET tem a vantagem de 

trabalhar com cartuchos individuais e descartáveis. As amostras são colocadas no cartucho 

escolhido, que contém sensores eletroquímicos, que geram sinais relacionados aos níveis de 

concentração dos parâmetros analisados no sangue. Esses níveis de concentração são exibidos 

na tela do analisador, armazenados em memória e impressos. 

PARÂMETROS: 

O equipamento é destinado ao diagnóstico in vitro para profissionais de saúde da medicina 

veterinária. 

O I15 VET tem capacidade de analisar os seguintes parâmetros (descrição e símbolo): 

 pH - Logaritmo negativo da concentração de íon de hidrogênio 

 pCO₂ - Pressão parcial de dióxido de carbono 

 pO₂ - Pressão parcial de oxigênio 

 K⁺ - Concentração de íons de potássio 

 Na⁺ - Concentração de íons de sódio 

 Cl⁻⁻ - Concentração de íons cloretos 

 Ca⁺⁺ - Concentração de cálcio ionizado 

 Hct - Hematócrito - volume ocupado pelos glóbulos vermelhos 

 Glu - Concentração de glicose 

 Lac - Concentração de lactato 
 

Parâmetros calculados: 

 cH⁺ - Concentração de íons hidrogênio 

 cH⁺ (T) - Concentração de íons de hidrogênio corrigida para a temperatura do paciente 

inserida 

 pH (T) - Valor de pH corrigido para a temperatura do paciente inserida 

 pCO₂ (T) pCO₂ - Corrigido para a temperatura do paciente inserida 

 pO₂ (T) pO₂ - Corrigido para a temperatura do paciente inserida 



 

 HCO₃⁻ act -  Concentração de íons de bicarbonato 

 HCO₃⁻ std - Concentração de íons de bicarbonato normalizada para um pCO₂ de 40 

mmHg 

 BB (B) - Base tampão 

 BE (B) - Excesso de base (B) 

 BE (ecf) - Excesso de base (ecf) 

 ctCO₂ - Dióxido de carbono total 

 Ca⁺⁺ (7.4) - Concentração de cálcio ionizado do sangue normalizado para pH 7.4  

 AnGap - Aproximação da diferença entre cátions e aníons na amostra 

 tHb (est) - Estimativa da hemoglobina contida na amostra 

 sO₂ (est) - Estimativa da saturação de oxigênio da hemoglobina (proporção da 

quantidade de hemoglobina ligada ao oxigênio e a quantidade total de hemoglobina 

capaz de se ligar ao oxigênio) 

 pO₂ (A-a) - Diferença de tensão de oxigênio alveolar-arterial 

 pO₂ (A-a) (T) -Diferença de tensão de oxigênio alveolar-arterial corrigida para a 

temperatura do paciente inserida 

 pO₂ (a / A) - Relação de tensão de oxigênio arterial-alveolar 

 pO₂ (a / A) (T) - Relação de tensão de oxigênio arterio-alveolar corrigida para a 

temperatura do paciente inserida 

 RI - Índice respiratório (proporção da pressão de oxigênio do sangue alveolar-arterial - 

diferença para arterial pO₂) 

 RI (T) - Índice respiratório (proporção da pressão de oxigênio do sangue alveolar-

arterial - diferença para a pO₂ arterial quando ambos os valores são corrigidos para a 

temperatura do paciente inserida 

 pO₂ / FIO₂ – Proporção pO₂ arterial para a fração de oxigênio inspirado 

 pO₂ (T) / FIO₂ - Proporção de pO₂ arterial para a fração de oxigênio inspirado corrigido 

para a temperatura do paciente inserida 

 

O pH, pCO₂, pO₂ é medido em sangue total e é utilizado para o diagnóstico e monitoramento 

dos desequilíbrios ácido/básicos e/ou onde haja risco de vida por falta de oxigenação. 

O HCT mede o volume total de células compactadas e são utilizadas para distinguir os estados 

normais e anormais das células vermelhas como a anemia e eritrocitose. 



 

O Na⁺ é utilizado no diagnóstico e no monitoramento de aldosteronismo, diabetes 

insipidus, hipertensão adrenal, doença de Addison (hipoadrenocorticismo), 

desidratação ou doenças envolvendo desequilíbrio de eletrólitos.  

O K⁺ é usado para monitorar o equilíbrio de eletrólitos em doenças características 

desta condição (baixo e alto). 

O Cl⁻ é utilizado no diagnóstico e monitoramento de distúrbios eletrolíticos e 

metabólicos como fibrose cística e acidose diabética. 

Ca⁺⁺ é utilizado no diagnóstico e monitoramento de doenças da paratireoide, doenças 

ósseas, doenças renais crônicas e tetania. 

Medidas de glicose são usadas no diagnóstico e tratamento do metabolismo de 

carboidratos incluindo diabetes mellitus, hipoglicemia idiopática e tumores de células 

das ilhotas pancreáticas. 

A medida do lactato (ácido lático) é usada para avaliar o estado ácido-base dos 

pacientes com suspeita de acidose láctica. 

 

EQUIPAMENTO 

O equipamento é composto da unidade principal, impressora e scanner (para 

identificação do tipo de cartucho). 

Os cartuchos disponíveis para o I15 VET são: 

 



 

INSUMOS – CARTUCHOS E CALIBRADOR 

1. Os cartuchos são rotulados para teste veterinário. 

2. Cada cartucho de teste veterinário é selado em uma bolsa de alumínio contendo uma tira de 

dessecante. 

3. O código de barras da embalagem do cartucho contém informações como o tipo de cartucho, 

número de lote e data de validade. 

4. 25 cartuchos de teste veterinário são embalados em caixas e, 4 caixas são embaladas em um 

transporte, fazendo 100 testes. A caixa de transporte dos cartuchos inclui um monitor de 

temperatura que fica cinza quando esta está fora do intervalo especificado. 

5. Armazenamento dos cartuchos: entre 2°C e 30 °C. 

6. Validade dos cartuchos: 18 meses após a fabricação.  

8. O calibrador está disponível para 50 testes e deve ser utilizado em conjunto com os 

cartuchos. 

7. Validade do calibrador: 18 meses após a fabricação e 30 dias após a instalação. A validade do 

calibrador é exibida na barra de status inferior da tela. 

8. Armazenamento do calibrador: 2°C e 8 °C (evitar congelamento). 

 

FUNCIONAMENTO 

 Selecione o tipo de amostra 

 Passe o código de barras da embalagem do cartucho no scaner 

 Introduza a seringa com a amostra no fillport 

 Insira o cartucho na porta de entrada  

 Coloque as informações do paciente e aperte “ok” 

 Calibração do sistema - automático 

 Aspiração da amostra - automático 

 Leitura da amostra - automático 

 Os resultados aparecem no display do equipamento e são impressos na sequência. 

 Remova o cartucho do equipamento  

 
 


