
Guia Rápido I 
CALIBRAÇÃO DA LEITORA SENTRY® 200
PARA A TÉCNICA DE FLUORESCÊNCIA POLORIZADA

Registrado no Ministério da Agricultura sob nº 10.343/2020 em 25/06/2020

PASSO 01

PASSO 02

PASSO 03

PASSO 04

A leitora SENTRY® 200 precisa ser calibrada se: 

1.  Antes de seu primeiro uso (feito na fábrica).

2. Posteriormente a cada quatro a seis meses.

3. Quando houver evidência de um problema 
de desempenho (descalibrações frequentes).

4.  Se a leitora não for usada por um longo período  
de tempo e os resultados não forem os ideais.

Componentes do kit de calibração: 

Tubo 1 (tampa marrom): PBS (8 mL)

Tubo 2 (tampa amarela): 
Padrão de Baixa Polarização (liofilizado)

Tubo 3 (tampa laranja): 
Padrão de Média Polarização (liofilizado)

Estes componentes devem ser armazenados entre 2°C e 8°C.

Adicione 2 mL de PBS ao Padrão de Baixa Polarização. 
Agite em vórtex (30 segundos);

Adicione 2 mL de PBS ao Padrão de Média Polarização. 
Agite em vórtex (30 segundos);

Incube os frascos de média e baixa polarização em 
temperatura ambiente 18-25°C por 30 minutos.

Agite os frascos em vórtex novamente por 3 a 5 segundos.

Sobrarão 3mL de PBS, 1mL do Padrão de Média 
e 1mL de Baixa Polarização.

Validade de 30 dias, desde que armazenado entre 2°C e 8°C.

Insira o tubo de borosilicato com PBS na câmara 
da leitora e feche a tampa.

Transfira 1 mL de cada padrão para um tubo de borosilicato;

Adicione 1 mL de PBS a um terceiro tubo.

Ligue a leitora.

Na tela principal, 
selecione a opção 
“Calibrate”  
e clique em “Select”.

Kit composto por PBS, Padrão de Baixa Polarização e Padrão de Média Polarização.
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Use as setas 
do teclado para 
destacar a linha
“Blank”.

Com a opção “Blank” 
já selecionada (como 
mencionado no passo anterior), 
pressione o botão “Read” 
e aguarde a leitura.

Retire o tubo com PBS.

PASSO 05

Insira o tubo de borosilicato com o Padrão de 
Baixa Polarização na câmara da leitora e feche a tampa.



Se o valor mP estiver 
dentro da faixa de 25±3, 
realize mais 9 leituras 
(totalizando 10 leituras) 
e anote todos os resultados.
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10 leituras sequenciais.

PASSO 06

PASSO 07

PASSO 08

Calcule a média das últimas 5 leituras realizadas.

Use as setas para destacar a linha “Tracer”.

Repita o procedimento dos passos 5 e 6, agora com o Padrão de Média Polarização. 

O valor da média das 5 últimas leituras do Padrão de Média Polarização deve estar na faixa entre 190-270 mP.

Se o Padrão de Média Polarização estiver fora da faixa, entre em contato com nosso suporte técnico.

Anote os resultados no relatório de Calibração para futuras auditorias.

Pressione o botão “Read” 
e aguarde a leitura.

Registre o valor mP exibido 
na linha “Sample mP” 
(o valor de mP deve ser 
de 25±3. Caso não seja 
este valor, consulte o Guia Rápido II 
para Ajuste do Fator-G).
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Mais informações e suporte técnico, entre em contato:
info@vpdiagnostico.com | www.vpdiagnostico.shop

VPDiagnosticoAcesse nossas redes sociais:


