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Os modelos de diagnóstico “in vitro” incluem: 
2480-0010 WIZARD2 DE IVD - 1 detector 3'' 1000 amostras 

2470-0010 WIZARD2 DE IVD - 1 detector 550 amostras 

2470-0020 WIZARD2 DE IVD - 2 detectores 550 amostras 

2470-0050 WIZARD2 DE IVD - 5 detectores 550 amostras 

2470-0100 WIZARD2 DE IVD - 10 detectores 550 amostras 

2470-0150 WIZARD2 DE IVD - 5 detectores 1000 amostras 

2470-0200 WIZARD2 DE IVD - 10 detectores 1000 amostras 

*IVD significa diagnósticos in vitro 
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Capítulo 1 

Introdução 
O objetivo do instrumento WIZARD2 é detectar e contar a radiação 
gama emitida por amostras sólidas e líquidas, que foram preparadas 
através da adição de um reagente radioativo para aplicações clínicas 
posteriores. O instrumento deve ser usado por tecnicos de laboratório 
treinados. 

 
Os excepcionais detectores localizados no poço e o sistema permutador de 
amostras, a robótica avançada e a protecção de chumbo altamente eficaz 
resultam na elevada eficiência de contagem, baixo fundo e crosstalk mínimo. 

O sistema operativo com ecrã táctil permite um funcionamento fácil e rápido 
do equipamento em tarefas rotineiras, tornando o WIZARD2 numa ferramenta 
muito fácil de utilizar. O equipamento pode ser utilizado para diagnósticos in 
vitro em laboratórios clínicos e, opcionalmente, pode ser utilizado em 
conformidade com a norma FDA 21CFR Part 11 para satisfazer os requisitos 
da indústria farmacêutica.  

Existem dois modelos básicos de contadores WIZARD2, o contador gama 
automático 2470 WIZARD2 e o contador gama automático 2480 WIZARD2. 
Além disso, o 2470 WIZARD2 está disponível em várias configurações. 
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2470 WIZARD2™ 

Concebido para detetar e contar a radiação gama emitida por amostras 
clínicas, o 2470 WIZARD2 é um contador compacto disponível com dois 
tamanhos de correia transportador e vários números de detetores. Os 
números de detetores podem ser atualizados no futuro, caso as necessidades 
do laboratório sofram alterações. 
 
Com um único comando, o 2470 WIZARD2 pode transformar-se num contador 
multidetector manual. No modo manual, podem medir-se volumes de 
amostras até 5 mL, tal como minivials LSC, ou determinar fluxos de células. 

 
Figura 1-1. Contador gama automático PerkinElmer 2470 WIZARD2 com 
transportador para 550 amostras. Está também disponível uma versão deste 
equipamento com capacidade para 1000 amostras. 
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2480 WIZARD2™ 

Para aplicações de mais sofisticadas, o 2480 WIZARD2 oferece capacidade para 
1000 amostras ou 270 amostras, utilizando frascos com 13 mm (½") ou 28 
mm (1,1") de diâmetro, respectivamente. O equipamento apresenta uma 
excelente redução do fundo e um excepcional mecanismo permutador de 
amostras que permite a eliminação quase total do crosstalk das amostras no 
transportador. Em comparação com o detector nos contadores 2470 WIZARD2, 
o poço de 3" é maior para suportar uma eficiência de contagem ainda maior e 
capacidades de contagem multimarcador. 

 
Figura 1-2. Contador gama automático PerkinElmer 2480 WIZARD2 com 
transportador para 270 ou 1000 amostras. 

Avisos gerais 
 Nota: para evitar a contaminação no caso de um rack tombar, recomenda-se  

a utilização de tampas nos tubos de teste em todas as situações. 

 Nota: evite derramar líquido no transportador. 

 Nota: não toque na pista de medição/transferência. 

 Nota: não se esqueça de limpar os detectores em caso de recuperação de  
falha na alimentação, depois de sair do funcionamento STAT ou depois 
de mudar do modo manual para o modo automático. 

Nota: Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao instrumento WIZARD2 
deve ser relatado à PerkinElmer e à autoridade competente do Estado Membro no qual 
usuário está estabelecido. 
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Capítulo 2 

Descrição do equipamento 
Neste capítulo são apresentadas as principais funcionalidades do WIZARD2, 
mostrando em que consistem e de que forma constituem uma vantagem para 
o utilizador. As diferenças entre os modelos 2470 e 2480 estão assinaladas. 

Autónomo ou ligado à rede local 
O WIZARD2 pode ser utilizado enquanto contador autónomo, através do 
computador incorporado. Trata-se de um computador normalizado com 
instalação do Microsoft Windows que disponibiliza ligações USB para a 
utilização de dispositivos periféricos, incluindo memory sticks, discos rígidos 
externos e impressoras. O sistema inclui ainda portas Ethernet para a ligação 
a uma rede local. Conta com um ecrã táctil LCD incorporado para utilização 
diária, bem como com um teclado alfanumérico adicional, disponível sobre 
uma prateleira articulada. 

Controlo interactivo 
O ecrã táctil incorporado pode ser utilizado para o controlo interactivo do 
contador. Além disso, pode apresentar informações sobre o estado da 
contagem, disponibilizando informações numéricas ou gráficas no momento.  

As operações de rotina podem ser programadas e executadas através do ecrã 
táctil. A edição de parâmetros mais avançada pressupõe a utilização do 
teclado e do rato. As funcionalidades incorporadas significam que não 
necessita de ter um computador perto do contador. 
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Personalização (Modelo 2470) 
Várias versões deste equipamento estão disponíveis com 1, 2, 5 ou 10 
detectores, proporcionando uma produtividade entre 50 e 500 amostras/hora, 
dependendo do tempo de contagem do protocolo. O transportador de tamanho 
mais reduzido tem capacidade para um máximo de 550 amostras, totalmente 
carregado. O modelo maior tem capacidade para um máximo de 1000 
amostras. 

O equipamento disponibiliza várias configurações físicas, oferecendo-lhe uma 
vasta gama de possibilidades. Pode seleccionar aquela que mais se adapta às 
suas necessidades e recursos actuais. 

Compacidade (Modelo 2470) 
O WIZARD2 é extraordinariamente compacto, tratando-se de um contador 
gama automático multidetector: a versão para bancada com 10 detectores e 
capacidade para 550 amostras tem apenas 650 mm (25,6") de largura por 700 
mm (27,6") de profundidade. O facto de ocupar pouco espaço só foi possível 
através da localização do bloco do detector e ecrã entre as pistas do 
transportador, em vez de as adicionar no final, o que aumentaria o 
comprimento do equipamento. 

Detectores de elevada eficiência 
O WIZARD2 integra, na perfeição, detectores localizados no poço num design 
de um contador gama automático de elevado desempenho. Tal confere ao 
WIZARD2 uma geometria do detector de elevada qualidade, para uma maior 
eficiência de contagem. Consulte as especificações do equipamento para 
aceder aos valores verdadeiros. 

No modelo 2470 existe um mecanismo permutador de amostras específico, 
que retira as 10 amostras linearmente dispostas num rack e as coloca nos 
poços do detector. Estas estão organizadas numa configuração alternada, o 
que maximiza a protecção entre detectores, minimizando, ao mesmo tempo, o 
tamanho do bloco do detector. 

No modelo 2480 o detector está baseado na geometria de quase 4 de um 
detector localizado no poço. Tal confere ao WIZARD2 uma geometria do 
detector de elevada qualidade, para uma maior eficiência de contagem. 
Consulte as especificações do equipamento para aceder aos valores 
verdadeiros. Tudo isto só é possível devido a um mecanismo permutador de 
amostras específico que suporta dois tamanhos de porta-amostras (racks).  
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Protecção do detector 
No modelo 2470, o detector está envolvido por uma protecção de chumbo com 
uma espessura mínima de 12 mm (½") contra radiação, no plano vertical. A 
protecção contra as radiações das amostras no transportador tem uma 
espessura de 30 mm (1¼"). A protecção entre detectores tem uma espessura 
de 7 mm (¼"). 

No modelo 2480, o detector está envolvido por uma protecção de chumbo com 
uma espessura mínima de 75 mm (3") contra as amostras no transportador. O 
mecanismo permutador de amostras, para além de deslocar as amostras, 
complementa a protecção, garantindo a redução do fundo e do crosstalk a 
partir do transportador. 

 
Figura 2-1. Detector e protecção para o equipamento 2480. 
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Correcção de crosstalk (Modelo 2470) 
Um problema comum com contadores multidetector, principalmente com 
amostras de energia elevada, tal como o 51Cr está para o crosstalk. A radiação 
de uma amostra num detector ou no transportador faz com que as contagens 
sejam registadas noutro detector. Além disso, tendo em conta o design de 
redução de crosstalk do WIZARD2, é utilizado um software específico para 
eliminar o crosstalk entre detectores. 

Gestão de amostras flexível 
As amostras são dispostas em racks de plástico. São fornecidas em porta-
amostras individuais, o que significa que frascos de amostras de qualquer 
formato e até o diâmetro do porta-amostras podem ser contados. Estes porta-
amostras podem ser substituídos em caso de contaminação. Racks e porta-
amostras podem ser utilizados tal como o são numa centrífuga designada 
para os receber. 
 
No modelo 2470, este sistema de porta-amostras permite que o equipamento, 
em modo automático, faça a contagem de frascos de amostras de qualquer 
formato e até 13 mm de diâmetro, ou microsferas, que não necessitam de 
estar em frascos. No modo manual é possível fazer a contagem de frascos de 
amostras até 17 mm. 

 
Figura 2-2. Rack para amostras até 13 mm de diâmetro (esquerda) e, com o 2480, 
para amostras até 28 mm de diâmetro (direita). 

O modelo 2480 WIZARD2 suporta dois tamanhos diferentes de racks. Um tipo 
leva 10 amostras até 13 mm de diâmetro e o outro, 5 amostras até 28 mm de 
diâmetro. Desta forma, a carga total do transportador é de 1000 ou 270 
amostras respectivamente, caso seja utilizado apenas um tipo de rack. 
Contudo, qualquer configuração dos dois tamanhos de racks pode ser 
carregada, ainda que no mesmo ensaio, desde que o equipamento determine 
automaticamente qual o tamanho do suporte antes de este recolher até à 
posição de contagem. 
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ID do sistema multiutilizador(es) 
O WIZARD2 foi concebido para o funcionamento multiutilizador(es) 
automático. Cada rack pode ter até dois marcadores de código de barras, 
podendo cada um deles conter até três dígitos ou uma palavra-código especial. 
Os marcadores de código de barras personalizados informam o WIZARD2 sobre 
como contar as amostras. Pode carregar amostras com racks codificados para 
as condições de contagem pretendidas. De cada vez que o transportador 
apresenta o leitor de ID com um conjunto de amostras codificadas com um 
novo ID, o protocolo de contagem adequado é seleccionado e a contagem de 
amostras é feita em correspondência.  

Configuração do protocolo 
O código de barras admite a especificação de, no máximo, 999 protocolos e até 
99 nuclídeos. 

Os protocolos são configurados utilizando o Gestor de protocolos acessível 
através da interface do utilizador. Se, por exemplo, estiver a executar um 
cálculo radioimunológico/IRMA, defina os códigos de amostra padrão e 
especifique a concentração codificada e métodos de ajuste no software de 
análise de dados.  

Contagem de múltiplos marcadores 
No modelo 2470, as amostras com marcação dupla podem ser contadas, 
porque o WIZARD2 corrige a dispersão de uma janela de contagem para outra, 
o que ocorre com pares de nuclídeos específicos, p. ex.: 125I e 57Co. Um 
processo denominado “normalização” é utilizado para calcular esta correcção. 
Depois de efectuada uma normalização para um par de nuclídeos, os 
resultados são armazenados e podem ser utilizados sempre que amostras com 
a marcação desse par de nuclídeos fizerem parte de uma contagem. 

O processo de normalização também permite a contagem por multidetectores, 
através da eliminação do efeito de variação do ganho nos detectores. O processo 
de normalização garante que as contagens de qualquer detector estão no limite 
de 1% da média de contagens de todos os detectores, depois de considerar a 
variação estatística em contagens acumuladas atingindo +/- 0,1% de margem 
de erro, com um índice de confiança de 95,5%. As posições de pico e definições 
de janela são também optimizadas e o fundo é corrigido. 

 

 

 



 Capítulo 2    

 10 

 
No modelo 2480, para além das amostras com marcação dupla, as amostras 
com múltiplos marcadores também são contadas. Graças à função de ensaio 
de múltiplos isótopos, a correcção de dispersão de, no máximo 6 nuclídeos, 
pode ser gerida simultaneamente. Tal como acontece no modelo 2470, depois 
de efectuada uma normalização para um par de nuclídeos, os resultados são 
armazenados e podem ser utilizados sempre que amostras com a marcação 
desse par de nuclídeos fizerem partes de uma contagem.  

Selecção de nuclídeo 
O WIZARD2 conta com predefinições para uma maior selecção de nuclídeos, 
consulte as listas nas páginas 35 e 36 de Especificações. 

O WIZARD2 2470 consegue detetar um intervalo de energia de  
até 1000 keV, bem como os ensaios radioimunológicos comuns com 
marcação normal ou dupla. Para o WIZARD2, 2480 o intervalo é de até  2000 
keV. 

Analisador multicanal 
Trata-se de um analisador multicanal linear com 2048 canais, calibrados 
para um intervalo de 15–1000 keV com um tempo morto máximo de 2,5 µs. O 
efeito de tempo morto é compensado pelo software. 

No modelo 2480 o intervalo de energia é de 15–2000 keV 

Funcionamento manual e automático (Modelo 2470) 
O 2470 WIZARD2 é um contador simultaneamente automático e manual. A 
contagem manual permite-lhe utilizar frascos de amostras com tamanhos 
maiores do que o modo automático. Também lhe dá segurança, caso tenha 
problemas com o transportador; porque ainda tem a possibilidade de contar 
amostras manualmente. Se pretende apenas contar algumas amostras, sem 
ter de as colocar no rack e carregá-las no transportador, pode fazê-lo no modo 
manual. 

 Nota: não se esqueça de limpar os detectores, depois de mudar do modo  
manual para o modo automático. 
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Teste de desempenho IPA 
O desempenho do instrumento pode ser monitorizado, efectuando um TESTE 
de IPA em intervalos regulares. O armazenamento destes dados pode, mais 
tarde, ser visto através de uma representação gráfica. 

IPA significa avaliação do desempenho do instrumento. Uma normalização do 
TESTE de IPA é semelhante a uma normalização do nuclídeo, apenas os 
resultados são armazenados de forma diferente. Os dados obtidos através de 
uma normalização do TESTE de IPA não são utilizados em medições de 
ensaio, mas são testados contra limites predefinidos e, em seguida, 
armazenados para que possam, mais tarde, ser comparados com outras 
normalizações do TESTE, utilizando o mesmo nuclídeo. Esta comparação é 
feita apresentando os valores de alguns parâmetros medidos, como uma 
função do tempo, para que nenhuma tendência sistemática ou grandes 
desvios aleatórios sejam facilmente detectados. 

Amostras de actividade elevada (Modelo 2480) 
Amostras com actividade até 30 000 000 DPM podem ser contadas utilizando 
um modo de actividade elevada, que é seleccionado no protocolo. Aqui, a 
amostra é retirada do rack e posicionada acima do poço do detector, mas não 
no seu interior, ou, alternativamente, a amostra é apenas levantada do 
suporte, mas não vai para lá da protecção. 
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Capítulo 3 

Informações sobre as instruções para o utilizador e 
avisos 

Existem vários tipos de instruções para o utilizador:  

Instruções de instalação 
Não são relevantes para utilizadores básicos, pois a instalação só deve ser 
levada a cabo por profissionais com experiência e autorizados pela 
PerkinElmer. Servem apenas como referência.  

Manual do utilizador 
Trata-se de um outro manual, disponibilizado em separado deste manual do 
equipamento. Disponibiliza-lhe as informações necessárias sobre o 
funcionamento do equipamento e a interface do utilizador. 

Guia de iniciação rápida  
Este é um breve manual multilingue, disponibilizado em separado, que 
contém informações suficientes para um utilizador básico, para trabalhar com 
o sistema utilizando apenas o ecrã táctil.  

Ajuda on-line 
É fornecida com o software e pode aceder-se através do botão Help (Ajuda) 
localizado no canto superior direito do ecrã táctil. 
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Figura 3-1. Botão da ajuda on-line no canto superior direito no ecrã táctil. 

Pode também aceder à ajuda on-line clicando neste mesmo botão com o cursor 
do rato ou carregando na tecla F1 do teclado. 

A ajuda on-line disponibiliza informações resumidas sobre todas as 
funcionalidades do equipamento que sejam relevantes para o utilizador 
básico (não são fornecidas informações de manutenção).  

Manutenção de rotina 
Referente a todo o tipo de manutenção que pode ser realizada pelo utilizador, 
a que se destina um capítulo à parte neste manual do equipamento. 
Qualquer outro tipo de manutenção que não seja aqui descrito, deve ser 
realizado por profissionais com experiência e autorizados pela PerkinElmer.  

Avisos 
De seguida apresentamos os avisos impressos que irá ver ou associar ao 
equipamento. 

Relativamente à ligação do equipamento à corrente eléctrica  
 Nota: o equipamento tem de estar ligado a uma tomada de corrente eléctrica  

com ligação de terra de protecção. 

Na parte posterior do equipamento 
 Aviso: desligar da tomada antes de efectuar trabalhos de  

reparação/manutenção 

 Aviso: PRODUTO LASER CLASSE 1 EN 60825-1:2007 

Relativamente ao funcionamento do equipamento 
 Aviso: para evitar a contaminação no caso de um rack tombar, recomenda-se  

a utilização de tampas nos tubos de teste em todas as situações. 
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 Aviso: evite derramar líquido no transportador. 

 Aviso: não toque na pista de medição/transferência. 

 Aviso: não se esqueça de limpar os detectores em caso de recuperação de  
falha na alimentação, depois de sair do funcionamento STAT ou depois 
de mudar do modo manual para o modo automático. 

Sobre campos eletromagnéticos e interferência 
 

Aviso: Este instrumento está em conformidade com os requisitos das Diretivas da 
UE para compatibilidade eletromagnética (Diretiva EMC) e para segurança elétrica 
(LVD). A conformidade com as diretivas relevantes foi demonstrada por testes de 
terceiros para as normas EN e IEC apropriadas. Este equipamento foi testado e está 
em conformidade com os limites para um dispositivo de Classe “A”. Portanto, é 
responsabilidade do utilizador garantir que um ambiente eletromagnético 
compatível para o equipamento possa ser mantido de forma que o dispositivo 
funcione conforme pretendido. Não use este dispositivo próximo a fontes de forte 
radiação eletromagnética (por exemplo, fontes de RF intencionais não blindadas), 
pois podem interferir no funcionamento adequado. O desempenho do instrumento 
pode ser afetado pela presença de contaminação radioativa. 

Aviso: O instrumento WIZARD2 foi projetado para operar num laboratório ou 
ambiente industrial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de 
radiofrequência e pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio 
num ambiente residencial. 
 

Símbolos de segurança utilizados 

 
Figura 3-2. Símbolos do interruptor de alimentação eléctrica 

Moradas de contacto 

Sede internacional 
PerkinElmer 

940 Winter Street 

Waltham, Massachusetts 02451  USA. 

Tel. (800) 551-2121  

Ligar

Desligar
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Sede europeia 
PerkinElmer 

Imperiastraat 8, 

B-1930 Zaventem, Belgium. 

Tel. 32 2 717 7911 

 

Fabricante  

PerkinElmer Singapore Pte Ltd 

2 Tukang Innovation Grove  

#04-01 JTC MedTech Hub @ MedTech Park 

Singapore 618305 

Tel (65) 6868 1688, Fax (65) 6779 6567 

E-mail: info@perkinelmer.com 

Website: www.perkinelmer.com
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Capítulo 4 

Manutenção de rotina 
Todo o tipo de manutenção que não seja aqui descrito, deve ser realizado por 
profissionais autorizados da PerkinElmer.  

Limpeza 
O equipamento e o ambiente que o circunda deve ser limpo com regularidade, 
para evitar contaminações e um fundo aumentado. Em particular, o 
transportador e os garfos do elevador devem ser limpos utilizando um pano 
suave e álcool. 

 Nota: as protecções contra o pó devem manter-se para reduzir a quantidade  
de pó que entra nos poços do detector. 

Verificação do fundo 
Se quiser verificar o fundo, deve contar um rack vazio, que contenha 
suportes, mas não tubos de ensaio. Certifique-se de que o tempo de contagem 
é suficientemente longo, sob o ponto de vista estatístico, para recolher um 
número de contagens satisfatório. A PerkinElmer recomenda um tempo de 
normalização do fundo mínimo de 10 minutos. 

 Nota: é possível que os porta-amostras fiquem contaminados. Este tipo de  
contaminação pode afectar os níveis de fundo. Verifique os porta-
amostras regularmente e substitua-os sempre que for necessário. 
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Descontaminação 
Se o fundo aumentar, deve limpar cuidadosamente os poços do detector, 
utilizando um pano suave embebido em álcool. Evite utilizar qualquer líquido 
de descontaminação que possa ser corrosivo. Tenha cuidado para não riscar a 
superfície dos poços do detector. Verifique se o fundo normalizou após a 
limpeza. 

 Nota: certifique-se de que utiliza apenas um pano suave quando limpar os  
poços do detector. O alumínio nos poços do detector é muito fino e o 
detector pode ficar irreparavelmente danificado, caso este fique riscado ou 
amolgado. 

Também é possível que os porta-amostras fiquem contaminados. Verifique os 
porta-amostras regularmente e substitua-os sempre que for necessário. 

Uma solução de descontaminação suave pode ser utilizada neste caso.
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Especificações 
Esta secção contém informações sobre normas de segurança e disponibiliza 
informações técnicas sobre o WIZARD2. 

Requisitos de segurança eléctrica 
Este equipamento foi concebido tendo em conta os seguintes requisitos de 
segurança eléctricos: 

EN 61010-1 Requisitos de segurança para equipamento eléctrico de medição, 
controlo e uso em laboratórios 

EN 61326-1 Equipamento eléctrico de medição, controlo e uso em 
laboratórios - Requisitos EMC 

Normas de segurança 
Certificação 
CSA Group 

O equipamento cumpre os requisitos de:  

IEC 61010-1 
IEC 61010-2-101 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-101
UL 61010-1 

Laser 
Este equipamento é um produto laser Classe 1.  
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 Atenção: a utilização deste equipamento de forma não especificada nas  
instruções para o utilizador, pode provocar radiações laser prejudiciais. 

O laser é classificado de acordo com a norma EN 60825-1 :2007  (IEC 
60825-1:2007). 

Condições ambientais 
As especificações de segurança são respeitadas com base nas seguintes 
condições ambientais, para além de todos aqueles requisitos listados abaixo, 
em requisitos de alimentação e requisitos ambientais.  

 Altitude: até 2000 m  
 Temperatura: de +5°C a +40°C  
 Humidade relativa: máximo de 80% a 31°C diminuindo linearmente 

para 50% a 40°C  
 Flutuações no fornecimento de corrente eléctrica: ±10%  
 Categoria da instalação (categoria de supervoltagem): II de acordo 

com a IEC 664-1 (ver a primeira nota abaixo) 
 Nível de poluição: 2 de acordo com a IEC 664-1 (ver a segunda nota 

abaixo)  

 Nota: a categoria da instalação (categoria de supervoltagem) define o nível de  
supervoltagem transitória que o equipamento consegue suportar em 
segurança. Tal depende da natureza do fornecimento eléctrico e 
respectivos meios de protecção contra supervoltagem. Por exemplo, na 
CAT II, que se refere à categoria utilizada em equipamentos de 
instalações com um fornecimento eléctrico comparável à corrente eléctrica 
pública, tal como hospitais, laboratórios de investigação e a maioria dos 
laboratórios industriais, a supervoltagem transitória esperada é de 2500 
V para um fornecimento de 230 V e de 1500 V para um fornecimento de 
120 V.  

 Nota: o nível de poluição descreve a quantidade de poluição condutiva presente  
no ambiente operacional. Por norma, no nível de poluição 2 ocorre apenas 
poluição não condutiva, tal como pó, com excepção de uma condutividade 
acidental provocada pela condensação. 

Ambos afectam as dimensões do isolamento eléctrico no interior do 
equipamento.  
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Conformidade com as Diretivas e Regulamentos da UE 

A marca CE obedece às 
seguintes directivas europeias 

2014/30/EU Compatibilidade electromagnética  

2014/35/EU Segurança de Baixa Tensão 

2017/746/UE Dispositivos médicos de diagnóstico in vitro 
 

Especificações de desempenho 
utilizadas para verificar a 
conformidade relativamente às 
directivas anteriores 

EN 61326 Requisitos de Classe A 
EN 61326-1 
EN 61326-2-6 
IEC 61010-1 
IEC 61010-2-101 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-101 

Dimensões físicas 

 Modelo 2480 Modelo 2470 

Altura 680 mm (26,8") 640 mm (25,1") 

Largura 1190 mm (46,9") 650 mm (25,6") ou 1190 mm (46,9")a 

Profundidade 650 mm (25,6") 770 mm (30,3") ou 650 mm (25,6")a  

Peso 315 kg (693 lbs) 150 kg ou 165 kg (330 lbs ou 363 lbs)a  

Peso de transporte 355 kg (780 lbs) N/A 

a. As dimensões menores referem-se à versão de 550 amostras, sendo que as maiores dizem 
respeito à versão de 1000 amostras. 

Requisitos de alimentação 
100–240 V a 50/60 Hz  

180 VA máximo 

Requisitos ambientais 
Intervalo de temperatura de +15ºC a +35ºC 

Gradiente de temperatura 6ºC/hora 

Intervalo de humidade de 10% a 85% 
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Gestão de amostras 

Frascos de amostras 

 Modelo 2480 Modelo 2470 

Diâmetro máximo 28 mm (1") 13 mm (½")a  

Diâmetro máximo da tampa N/A 14 mm (~½") 

Diâmetro mínimo Sem limite Sem limite 

Altura máximab 95 mm (3,75") 90 mm (3,5") 

Restrições do formato do 
tubo 

Nenhuma Nenhuma 

a. 17mm (2/3") no modo manual sem tabuleiro 
b. Com tampa 

Racks de amostras 
Estão disponíveis dois racks de amostras diferentes. Estes podem ser 
misturados no transportador dos equipamentos 2480 e são automaticamente 
identificados e processados de modo adequado. Os racks são fornecidos com 
porta-amostras individuais, que podem ser substituídos em caso de 
contaminação. 

 Rack de amostras Tipo 1a Rack de amostras Tipo 2b 

Amostras por rack 10 5 

Comprimento 164 mm (6,6") 164 mm (6,6") 

Largura 18 mm (0,7") 33 mm (1,3") 

Altura 57 mm (2,3") 57 mm (2,3") 

Diâmetro máximo da 
amostra 

13 mm (0,5") 28 mm (1,1") 

Força de centrifugação 
máxima 

2500 Gc 2500 Gc 

Temperatura máxima 40ºC 40ºC 

a. Para os modelos 2470 e 2480 
b. Apenas para o modelo 2480 
c. Os suportes centrífugos de rack devem ser concebidos para prender os racks do  

WIZARD2 com segurança. Consulte o seu fabricante de centrifugação e os 
especialistas da aplicação PerkinElmer.  
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Permutador de amostras 

Permutador de amostras bidireccional automático com capacidade de 
armazenamento para: 

 Versão 2480—100 racks de amostras de tipo 1 (1000 amostras) ou 54 racks 
de amostras de tipo 2 (270 amostras). 

 Versão 2470—55 racks (550 amostras) ou 100 racks (1000 amostras). 

Sistema de elevador 
O sistema de elevador consiste num braço robotizado composto por garfos 
metálicos utilizados para a elevação dos suportes de amostras. 

 Nota:  ao abrir a tampa do detector do modelo 2470, irá impedir o 
 movimento do braço de elevação, mas a medição em curso será efectuada.   
Da mesma forma, o transportador não será afectado 

ID de amostras 
Cada rack pode ser marcado utilizando dois códigos de barras personalizados, 
podendo cada um deles conter até três dígitos ou uma palavra-código especial. 

Leitor de código de barras 
A informação positiva do rack de amostras consegue-se através da marcação 
permanente de cada rack com um código de barras, lido aquando da contagem 
das amostras no rack. O marcador é fixado ao rack utilizando uma peça de 
identificação destacável. Está incluído um mecanismo de ligação que contém 
marcadores de código de barras WIZARD2 personalizados. 

O ID das amostras é facultado através de dois códigos de barras que podem 
ser fornecidos para cada rack. Cada um deles tem capacidade para 3 dígitos 
ou uma palavra-código especial. 

Laser no leitor de código de barras 
O leitor de código de barras de Classe 1 é composto por um díodo laser visível, 
comprimento de onda 650 nm ±10 nm. 
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Sistema de detector 

Tipo de detector 

Modelo 2480 
O detector é constituído por um cristal de iodeto de sódio activado com tálio 
na extremidade do poço. O cristal tem 80 mm (3,15") de altura e 75 mm (3") 
de diâmetro. A geometria de contagem específica garante uma eficiência de 
contagem exemplar de qualquer volume de amostras, sem haver necessidade 
de definir posições de contagem manualmente. 

Modelo 2470 
Os detectores localizam-se na extremidade do poço e são constituídos por um 
cristal de iodeto de sódio activado com tálio de 50 mm x 32 mm (2,0” x 1¼”).  

Eficiência 

Isótopo Modelo 2480 Modelo 2470 

125I > 78% > 78% 

129I > 58% > 58% 

57Co N/A 80% (típico) 

51Cr > 6% (típico) 3% (típico) 

137Cs 47% (típico) 26% (típico) 

58Co N/A 3,5% (típico) 

Resolução em energia 

Isótopo Modelo 2480 Modelo 2470 

125I < 30% < 30% 

129I < 30% < 30% 

137Cs < 10% < 12% 

57Co N/A < 16% 

51Cr N/A < 14% 

58Co N/A 8% (típico) 
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Transbordamento 

57Co em regiões programadas de 125I < 3% (não corrigido), < 1% (corrigido) 

Protecção 

Modelo 2480 
O detector está envolvido por uma protecção de chumbo com uma espessura 
mínima de 50 mm (2") em cima e em baixo. A protecção contra o 
transportador é de chumbo sólido com uma espessura de 75 mm (3"). O peso 
da protecção é de 225 kg (495 lbs). 

Modelo 2470 
O detector está envolvido por uma protecção de chumbo com uma espessura 
mínima de 12 mm (0,5") contra radiação, no plano vertical. A protecção contra 
as radiações das amostras no transportador tem uma espessura de 30 mm 
(1¼"). A protecção entre detectores tem uma espessura de 7 mm (¼"). 

Correspondência do detector (Modelo 2470) 
O processo de normalização garante que as contagens de qualquer detector 
estão no limite de 1% da média de contagens de todos os detectores, depois de 
considerar a variação estatística em contagens acumuladas atingindo +/- 
0,1% de margem de erro, com um índice de confiança de 95,5%. 

Crosstalk do transportador para o detector 

Modelo 2480 
Do transportador para o detector, fonte única, pior caso: 

59Fe < 0,05% 

60Co < 0,06% 

A influência de nuclídeos com energia mais elevada é eliminada por uma 
protecção de chumbo de 75 mm (3") contra as amostras no transportador. 
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Modelo 2470 

Crosstalk  De detector para detector, não 
corrigido, pior caso: 

Do transportador para o detector, 
fonte única, pior caso 

125I insignificante insignificante 

57Co insignificante insignificante 

51Cr < 0,5% insignificante 

137Cs < 4% < 0,12% 

58Co < 5% < 0,2% 

O efeito de crosstalk é corrigido através de software de correcção de crosstalk 
patenteado. 

Fundo 
Valores típicos na Downers Grove, IL. (Os valores do fundo podem variar, 
dependendo da localização, devido às condições locais.) 

Isótopo Modelo 2480 Modelo 2470 

125I 30,6 CPM 12,5 CPM 

129I 16 CPM 5 CPM 

137Cs 11,3 CPM N/A 

Dependência do volume (Modelo 2480) 
Alteração na eficiência de contagem relativa < 1%/mL para isótopos 59Fe no 
intervalo 0–20 mL, tal como medido num frasco de 20 mL para LSC. 

Correcção do fundo automática 
As contagens do fundo são automaticamente subtraídas em cada região de 
contagem. Espectros do fundo completos estão armazenados. 

Colecção de isótopos 
O equipamento está programado para os nuclídeos listados nas especificações. 
Todos os valores, incluindo o nome e o número de ID do nuclídeo, podem ser 
personalizados pelo utilizador. A contagem de marcação dupla e múltipla 
(versão 2480) pode utilizar uma combinação de nuclídeos incluídos na colecção. 
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Intervalo de energia 

Predefinição até: 

 2000 keV (Versão 2480) 
 1000 keV (Versão 2470) 

Estabilização de ganho 
A definição de janela optimizada para cada nuclídeo baseia-se na utilização 
de técnicas do analisador multicanal. A estabilidade e reprodutibilidade dos 
resultados são garantidas pela verificação da resolução, eficiência, 
deslocamento do espectro e fundo. 

Desvio padrão da variação da eficiência < 0,5% (excluindo erros de contagem 
estatística). 

Analisador multicanal 
Analisador multicanal linear, com 2048 canais, calibrado para o intervalo: 

 15–2000 keV (Modelo 2480) 
 15–1000 keV (Modelo 2470) 

O tempo morto máximo é de 2,5 microsegundos, o efeito de tempo morto é 
compensado pelo software. 

Leitura directa do espectro 
Os valores de contagens, CPM ou CPS podem ser apresentados. O espectro de 
contagem pode ser apresentado no ecrã ou ser impresso. Pode ser efectuado 
zoom da escala de energia. 

Cópia impressa 
Os ecrãs e conteúdos de protocolos podem ser impressos. 

Frequência de contagem máxima 
WIZARD2 Modelo 2470 (no modo de contagem normal): 6 milhões de DPM 
(aproximadamente 5 milhões de CPM) para 125I. 

WIZARD2 Modelo 2480: até 10 milhões de DPM (aproximadamente 8 milhões 
de CPM) para 125I. Erro de tempo morto < 1% até 2 milhões de CPM. No modo 
de elevada actividade, a frequência de contagem máxima é de 30 milhões de 
DPM para 125I. 
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Computador incorporado com ecrã táctil 
Computador normalizado incorporado para controlo do sistema, com ecrã 
táctil LCD para utilização diária. Consulte “Descrição do equipamento” na 
página 5 para mais informações. 

Teclado 
Teclado alfanumérico opcional em prateleira articulada, localizado 
imediatamente abaixo do ecrã táctil. 

Sistema operativo 
Windows 

Aplicação: concebido para um ecrã táctil  

Capacidade para multiutilizador(es) 
Capacidade de armazenamento para 999 protocolos de ensaio, que podem ser 
activados automaticamente utilizando peças de identificação de código de 
barras. 

Multitarefa 
O ambiente de funcionamento multitarefa permite, simultaneamente, a 
manipulação de protocolos e ficheiros, enquanto o processo está a decorrer. 

Ajuda 
Estão disponíveis ecrãs de ajuda em todas as fases de funcionamento. 

Informação positiva da cassete (ID do rack) 
Cada cassete (rack) pode ser permanentemente marcada com um código de 
barras, que será lido aquando da contagem das amostras na cassete. 
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Duas regiões de contagem em simultâneo 
No 2480 WIZARD2, até 6 nuclídeos podem ser processados em simultâneo. No 
2470 WIZARD2, até 2 nuclídeos podem ser processados em simultâneo. Os 
nuclídeos podem ser predefinidos ou seleccionados pelo utilizador. A 
correcção do transbordamento é automaticamente executada. A normalização 
da marcação dupla específica não é necessária. 

Correcção de decomposição 
Corrige a decomposição de nuclídeos em todas as regiões de contagem, 
independentemente da data, hora ou início do ensaio. Os valores de semivida 
estão incluídos na colecção de isótopos. 

Reguardos contra contaminação 
O detector está protegido por uma estrutura em cassete. As amostras estão 
separadas do detector por suportes de amostras descartáveis e estanques. 

Ligações 
6 portas USB (incluindo 2 na prateleira articulada do teclado) 

2 portas Ethernet 10/100 

Registador de dados 
Todos os resultados de ensaios podem ser armazenados como ficheiros de 
valores separados por vírgulas (CSV) e de texto simples, para serem 
utilizados numa aplicação de folha de cálculo como o Microsoft Excel. 

Teste de IPA 
O desempenho do instrumento pode ser monitorizado efectuando um teste de 
IPA, em intervalos regulares. O WIZARD2 armazena estes dados, que, mais 
tarde, poderá ver através de uma representação gráfica. 
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Tabela 5-1.  Nuclídeos definidos para o Modelo 2470 WIZARD2 

ID Isótopo Nome Energia 
(keV) 

Eficiênciaa 
(%) 

Semivida 
(horas) 

Amplitude 
(%) 

Baixo W 
(keV) 

Alto W 
(keV) 

Res. 
(%) 

1 I-125 Iodo 29 82 1445 97   25 

2 Co-57 Cobalto 122 90 6480 92   13 

3 Cr-51 Crómio 320 3,7 667 80   9 

4 I-129 Iodo 31 65 1,49E+11 96   24 

5 As-76 Arsénio 559 7 26,4 31    

6 Au-195 Ouro 99 75 4390 95    

7 Au-198 Ouro 412 11 64,7 47    

8 Ba-133 Bário 356 16 63000 54    

9 Ba-139 Bário 166 76 138 87    

10 Br-77 Bromo 245 11 57 74    

12 Cd-109 Cádmio 22 71 11136  16 32  

13 Ce-141 Cério 145 56 780  125 167  

14 Co-58 Cobalto 810 4 1711  660 930  

16 Cs-134 Césio 795 30 18063  500 890 10 

17 Cs-137 Césio 662 26 263000 25    

18 Er-171 Érbio 308 13 7,52 62    

19 F-18 Flúor 511 28 1,83  20 1800  

21 Ga-67 Gálio 185 70 78 85   10 

22 Gd-153 Gadolínio 147 100 5808  26 167  

23 Hg-203 Mercúrio 279 31 1126 68   10 

24 I-123 Iodo 159 80 13,3 88   10 

25 I-131 Iodo 360 15 193 54 260 430 9 

26 In-111 Índio 245 42 67,7 74 320 541 10 

27 In-114m Índio 190 30 1188 88 166 210  

29 K-43 Potássio 373 14 22,6 52   9 

30 Na-22 Sódio 511 51 22700 37   9 

31 Nb-95 Nióbio 766 15 841  686 846  

32 Pb-203 Chumbo 279 31 52,1 68   10 

34 Ru-103 Ruténio 497 15 944  400 600  
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35 Sb-125 Antimónio 428 10 23700 45    

37 Sc-47 Escândio 160 80 82,1 88   8 

38 Se-75 Selénio 265 31 2880 75   10 

39 Sm-153 Samário 103 86 47 93   14 

40 Sn-113 Estanho 392 22 2760  350 430  

41 Sr-85 Estrôncio 514 8 1530 36   9 

42 Sr-87m Estrôncio 388 12 2,8 50   9 

43 Tc-99m Tecnécio 140 86 6,02 90   12 

44 Aberto 15-1000 keV 513 100   0 1024  

46 Ge-68 Germânio 511 28 6504  20 1800  

47 C-11 Carbono 511 28 0,341  20 1800  

48 O-15 Oxigénio 511 28 0,034  20 1800  

49 N-13 Nitrogénio 511 28 0,166  20 1800  

50 Tl-201 Tálio 70 100 73,06  60 90  

51 Cu-64 Cobre 511 8 12,701  425 640  

52 Ti-45 Titânio 511 8 3,08  420 600  

53 Re-188 Rénio 155 70 16,98 97 95 203  

91 I-125T Iodo GLP 29 82 1445 25    

92 Cs-137T Césio GLP 662 26 263000     

93 Ge-68T Germânio GLP 511 28 6912  20 1800  

a. Eficiência (%) = (CPM/DPM) x 100, valores típicos, janela aberta. Inclui probabilidades de transição. 

Tabela 5-2.  Nuclídeos definidos para o Modelo 2480 WIZARD2 

ID Isótopo Nome Energia 
(keV) 

Eficiênciaa 
(%) 

Semivida 
(horas) 

Amplitude 
(%) 

Baixo W 
(keV) 

Alto W 
(keV) 

Res. 
(%) 

Crosstalk 
(%) 

1 I-125 Iodo 29 82 1445 97   25 <0,0001 

2 Co-57 Cobalto 122 90 6480 92   13 <0,0001 

3 Cr-51 Crómio 320 7 667 80   9 <0,0001 

4 I-129 Iodo 31 65 1,49E+11 96   24 <0,0001 

5 As-76 Arsénio 559 21 26,4 31     

6 Au-195 Ouro 99 100 4390 95     

7 Au-198 Ouro 412 39 64,7 47     

8 Ba-133 Bário 356 55 63000 54     
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9 Ba-139 Bário 166 89 1,38 87     

10 Br-77 Bromo 245 21 57 74     

11 Ca-47 Cálcio 1297 76 109  1000 1500   

12 Cd-109 Cádmio 22 71 11136  16 32   

13 Ce-141 Cério 145 56 780  125 167   

14 Co-58 Cobalto 810 65 1711  737 883   

15 Co-60 Cobalto 1332 28 46200  1060 1450 13 <0,06 

16 Cs-134 Césio 795 30 18063  500 890   

17 Cs-137 Césio 662 47 263000 42   8 <0,001 

18 Er-171 Érbio 308 26 7,52 62     

19 F-18 Flúor 511 48 1,83  20 1800  <0,0002 

20 Fe-59 Ferro 1292 28 1071  1020 1400 13 <0,035 

21 Ga-67 Gálio 185 89 78 85     

22 Gd-153 Gadolínio 147 100 5808  26 167   

23 Hg-203 Mercúrio 279 70 1126 68     

24 I-123 Iodo 159 89 13,3 88     

25 I-131 Iodo 360 43 193 54 260 430 10 <0,0001 

26 In-111 Índio 245 83 67,7 74 150 500  <0,0001 

27 In-114m Índio 190 42 1188  166 210   

28 K-42 Potássio 1525 15 12,4  1200 1800   

29 K-43 Potássio 373 42 22,6 52     

30 Na-22 Sódio 511 89 22700 37     

31 Nb-95 Nióbio 766 30 841  686 846   

32 Pb-203 Chumbo 279 69 52,1 68     

33 Rb-86 Rubídio 1077 11 448  800 1300   

34 Ru-103 Ruténio 497 30 944  400 600   

35 Sb-125 Antimónio 428 37 23700 45     

36 Sc-46 Escândio 1098 20 2011,2  990 1200  <0,06 

37 Sc-47 Escândio 160 89 82,1 88     

38 Se-75 Selénio 265 72 2880 75     

39 Sm-153 Samário 103 86 47 93     

40 Sn-113 Estanho 392 43 2760  350 430  <0,0001 
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41 Sr-85 Estrôncio 514 25 1530  445 580   

42 Sr-87m Estrôncio 388 40 2,8 50     

43 Tc-99m Tecnécio 140 89 6 90    <0,0001 

44 Aberto 15-1000  100   0 1024   

45 Aberto 15-2000  100   0 2048   

46 Ge-68 Germânio 511 48 6504  20 1800   

47 C-11 Carbono 511 48 0,341  20 1800   

48 O-15 Oxigénio 511 48 0,034  20 1800   

49 N-13 Nitrogénio 511 48 0,166  20 1800   

50 Tl-201 Tálio 70 100 73,06  60 90   

51 Cu-64 Cobre 511 89 12,701  425 640   

52 Ti-45 Titânio 511 89 3,08  420 600   

53 Re-188 Rénio 155 89 16,98  95 203   

91 I-125T Iodo GLP 29 82 1445 97     

92 Cs-137T Césio GLP 662 47 263000 25     

93 Ge-68T Germânio 511 48 6912  20 1800   

a. Eficiência (%) = (CPM/DPM) x 100, valores típicos, janela aberta. Inclui probabilidades de transição. 
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Capítulo 6 

Instruções para REEE 

Instruções para REEE para os produtos PerkinElmer 

 

Uma etiqueta com a imagem de um caixote do lixo com rodas e uma cruz por 
cima e uma barra rectangular indicam que o produto está abrangido pela 
directiva Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e não 
deve ser eliminado como se de um resíduo municipal comum se tratasse. 
Todos os produtos assinalados com este símbolo devem ser recolhidos em 
separado, de acordo com as directrizes regulamentadoras da sua área. 

Os objectivos deste programa são preservar, proteger e melhorar a qualidade 
do meio ambiente, zelar pelo bem-estar da humanidade e utilizar recursos 
naturais de forma prudente e racional. O tratamento específico dos REEE é 
indispensável para evitar a dispersão de poluentes entre material reciclado 
ou fluxo de resíduos. Um tratamento assim é a forma mais eficaz de proteger 
o meio ambiente do cliente. 

As condições para recolha, reutilização e reciclagem de resíduos e programas 
de reabilitação variam consoante a autoridade regulamentadora do seu local 
de residência. Contacte o organismo de responsabilidade local (p. ex., o gestor 
do laboratório) ou representante autorizado para obter informações sobre as 
regulamentações de eliminação aplicáveis. Contacte a PerkinElmer através 
do website referido abaixo, para mais informações específicas sobre os 
produtos da PerkinElmer. 

ou
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Endereço web 
https://www.perkinelmer.com/lab-products-and-services/environmental-health-and-
safety/environmental-directives-compliance.html 

Assistência a clientes 
1-800-762-4000 (dentro os EUA) 
(+1) 203-925-4602 (fora dos EUA) 
 
0800 40 858 (Bruxelas) 
0800 90 66 42 (Monza) 

Produtos de outros fabricantes podem também fazer parte do seu sistema 
PerkinElmer. Estes outros fabricantes são directamente responsáveis pela 
recolha e processamento dos desperdícios relacionados com os respectivos 
produtos, tendo em conta os termos da directiva REEE. Contacte 
directamente estes fabricantes, antes de eliminar qualquer produto. 

Consulte o website da PerkinElmer (acima) para aceder a nomes de 
fabricantes e endereços web. 

Notas relativamente à eliminação do equipamento 
1.  Se o equipamento tiver de ser eliminado, é importante não esquecer que o 

cristal de iodeto de sódio, NaI (Tl), no interior do detector inclui 0,1% de 
tálio, uma substância tóxica. 

O detector deve ser enviado para uma “unidade de eliminação de resíduos 
tóxicos” para ser eliminado. 

Consulte a folha de dados de segurança do material (MSDS) sobre o NaI 
(Tl), para obter mais informações. 

2.  A protecção contra radiação do detector é feita de chumbo. Este material é 
considerado poluente, caso seja eliminado como um resíduo municipal 
comum. O chumbo está listado com um dos metais que tem de ser 
reciclado recorrendo a métodos muito específicos. 

 Nota: a PerkinElmer recomenda que se lavem muito bem as mãos depois de 
 mexer em chumbo bruto. 
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Capítulo 7 

Instalação 

Procedimento de instalação 
As seguintes instruções fornecem informações e indicações para a instalação e 
funcionamento do equipamento. 

Ambiente 
Condições de limpeza laboratorial normais são, por norma, suficientes para 
garantir um bom ambiente operacional. Contudo, os seguintes pontos devem 
ser considerados. 

 Se possível, deve utilizar-se uma divisão em separado para a instalação do 
WIZARD2, visto que tal permite um melhor controlo sobre o ambiente 
circundante. 

 A ventilação deve ser adequada a todas as condições de utilização. 
 A temperatura deve ser constante, mantendo-se nos 22°C. 
 A humidade relativa não deve ser excessiva. 
 O equipamento não deve ser exposto à luz solar directa. 
 É também importante que os vários isótopos sejam armazenados longe do 

equipamento, numa outra divisão. Apenas as amostras radioactivas 
utilizadas para medição podem estar, em qualquer momento, no 
laboratório, para manter o fundo num nível baixo. 
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Potência eléctrica 
Duas tomadas eléctricas, com ligação de terra de protecção, devem estar 
disponíveis, se possível, com uma linha de alimentação exclusiva para o 
equipamento, com um interruptor de isolamento e uma caixa de fusíveis. Se 
foram esperadas flutuações excessivas na tensão da corrente eléctrica, poderá 
ser necessário recorrer a uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS).  

Retirar da embalagem 
Apenas representantes qualificados da PerkinElmer devem retirar o 
equipamento da embalagem e instalá-lo. Se tentar retirar o equipamento da 
embalagem ou instalá-lo pode anular a garantia. 

É importante verificar o equipamento em relação à lista de embalagem, 
enquanto retira o produto da embalagem, e anotar, nesse momento, qualquer 
dano que possa ter sido provocado durante o transporte. 

 
Figura 7-1. Retire o equipamento da embalagem sobre a palete e com as pegas de 
elevação estendidas. 

Coloque o equipamento no respectivo local de funcionamento. O equipamento 
está fixado com quatro parafusos à palete de madeira. Retire os parafusos, 
puxe pelas pegas de elevação e leve o equipamento até à bancada. A bancada 
sobre a qual o WIZARD2 vai ser colocado tem de ser suficientemente resistente. 
A PerkinElmer fabrica e distribui um carrinho em aço opcional (número da 
peça 5083056) concebido para este fim. Contacte o seu representante de 
vendas PerkinElmer para obter mais informações. O peso do 2470 está entre 
os 128 e os 140 kg (282 e 308 lbs), dependendo do modelo, e o 2480 pesa cerca 
de 315 kg (693 lbs). O peso do 2480 sem a protecção de chumbo é de 125 kg 
(275 lbs). 
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Apenas para o 2480 WIZARD2 

Coloque a estrutura que suporta a peça de chumbo inferior sobre a bancada.  

Instale a peça de chumbo inferior na estrutura, veja a Figura 7-2, parte a. 

Levante o 2480 em direcção à estrutura sobre a mesa, veja a Figura 7-2, parte 
b.  

Alinhe o 2480 e a estrutura, de forma a que a chapa de reforço esteja contra a 
estrutura, como vemos na Figura 7-2, parte c. 

 
Figura 7-2. Transferir a versão 2480 para a bancada 

Chumbo 15,5 kg

A

B

C
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Instalar o ecrã táctil e o teclado 
Instale o ecrã táctil e o teclado tal como se mostra na Figura 7-3. 

 
Figura 7-3. Instalar o ecrã táctil e o teclado 

Libertar o elevador 
Retire o painel posterior do equipamento, soltando os parafusos. Retire as 
duas faixas de plástico que mantêm o elevador na posição mais baixa durante 
o transporte (consulte a imagem abaixo). 

 
Figura 7-4. Libertar o movimento do elevador no 2470; as instruções também se 
aplicam ao 2480 

 

 

 

1 2 3

A

B

C

C

A
B
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Pode agora substituir o painel posterior do 2470 WIZARD2. Para mais 
informações sobre como montar a protecção de chumbo e o detector 
no equipamento 2480 WIZARD2, consulte o anexo desta secção, 
“Instalar a protecção de chumbo e o detector para o 2480” na 
página 43. 
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Ligar à corrente eléctrica 
O WIZARD2 aceita tensões nominais desde 100 a 240 V, 50/60 Hz. O conector 
para o cabo de corrente eléctrica encontra-se na parte posterior do 
equipamento. 

 
Figura 7-5. Parte posterior do equipamento para ligação do cabo de corrente 
eléctrica 

Ligar o WIZARD2 

Ligue o WIZARD2 (o interruptor de alimentação encontra-se na parte posterior 
do equipamento). Depois de concluído o arranque do sistema operativo, a 
janela principal apresenta as mensagens “Initializing” (A inicializar) e, em 
seguida, “Initializing Instrument” (A inicializar o equipamento). Espere que 
as mensagens desapareçam. 

Ligar a impressora 
A impressora local pode ligar-se ao equipamento através de uma porta USB. 
O PC incorporado utiliza o sistema operativo Microsoft Windows. Se o 
controlador da impressora ainda não estiver instalado, copie-o a partir do CD 
fornecido com a impressora para um memory stick. Ligue o memory stick a 
uma das portas USB do WIZARD2 e instale o controlador da impressora a 
partir do mesmo. 

Ligar a uma rede local 
O WIZARD2 tem uma porta Ethernet 10/100 para ligação à rede. Informe-se 
junto do departamento de informática do seu laboratório sobre como 
conseguir acesso à rede local. 
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Verificação funcional 
Execute a verificação funcional e o teste de desempenho do instrumento. Para 
verificar o equipamento, prepare três racks com os seguintes marcadores: 

BKG 

NORM 004 

STOP 

Coloque o 129I padrão fornecido com o equipamento na última posição do rack 
de normalização. Retire os suportes das posições 1 a 9 no rack. 

O rack do fundo deve estar vazio com o marcador de ID BKG. 

O rack STOP é um rack totalmente vazio ou com o marcador de ID STOP. 
Neste último caso, não é relevante o facto de existirem, ou não, suportes. 

Carregue os racks no transportador pela seguinte ordem: BKG, NORM 004 e 
STOP.  

Inicie a contagem e verifique se o equipamento está a ler os marcadores de ID 
correctamente. Verifique que os racks se movem de forma suave no 
transportador e que o braço robotizado transfere os suportes de amostras do 
rack para os detectores e os leva de volta ao rack com um movimento fluido. 
Compare os resultados obtidos com aqueles da folha de dados de teste final. 

Prepare um marcador de ID TEST 004 e execute um teste de IPA com o 129I 
padrão fornecido com o equipamento. O teste de IPA é executado da mesma 
forma que a normalização. Compare os resultados obtidos com aqueles 
armazenados na base de dados do histórico do IPA [Main menu (Menu 
principal) | Diagnostics (Diagnóstico) | Instrument performance history (IPA) 
(Histórico de desempenho do equipamento IPA)]. 

Instalar a protecção de chumbo e o detector para o 2480 
 Nota: todas as protecções de chumbo devem ser instaladas por um 

 representante qualificado da PerkinElmer. Se tentar instalar a 
protecção de chumbo pode anular a garantia. 

Retire a tampa inferior frontal, soltando os parafusos na parte da frente do 
equipamento, veja a Figura 7-6. 
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Retire a tampa da protecção de chumbo e o painel lateral direito. 

Verifique se todos os tabuleiros nos racks electrónicos estão firmemente nas 
suas posições. Verifique ainda as ligações de todos os cabos. 

 
Figura 7-6. Posições dos parafusos para remover a tampa inferior frontal. 

Retire o braço de elevação. Desaperte os dois parafusos e puxe o braço de 
elevação para a frente. Veja a Figura 7-7. 

 
Figura 7-7. Retirar o braço de elevação. 
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Instalar a protecção de chumbo 
Instale a protecção de chumbo começando pela peça 2. Utilize as pegas em T 
do kit de instalação para colocar as folhas de chumbo no equipamento, veja a 
Figura 7-8. 

 
Figura 7-8. Instalação da protecção de chumbo no equipamento 2480 WIZARD2 

 

 
 

 

Fixe a peça 4 com dois
parafusos 6 x 60 mm (2,5").

As peças 2 e 3 são iguais.

A peça 1, a parte inferior da

Fixe estas peças com dois
parafusos 6 x 100 mm (4").

protecção de chumbo,
vem instalada de fábrica.
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Instalar o detector 

O cristal de iodeto de sódio (NaI) no detector pode partir caso seja exposto a 
mudanças de temperatura bruscas. Este fenómeno é conhecido como choque 
térmico. Há uma forma de reduzir drasticamente as hipótese de danificar o 
cristal por choque térmico, deixando o detector embalado no laboratório 
durante 24 horas, antes da instalação. 

Não deve, em circunstância alguma, tocar no poço, quando levanta o detector. 
Utilize dois parafusos de 4 mm (0,15") (parafusos da tampa da protecção de 
chumbo) para levantar o detector na protecção de chumbo. 

Antes de instalar o detector, verifique se a anilha de plástico está na posição 
correcta na protecção de chumbo. Faça deslizar o cabo através do intervalo 
entre as placas.  
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Cuidadosamente, baixe o detector para a protecção de chumbo, NÃO DEIXE 
CAIR. Puxe o cabo à medida que baixa o detector. 

 
Figura 7-9. O detector está correctamente instalado sempre que o topo do detector 
esteja ao mesmo nível do topo da protecção de chumbo. 

Rode o detector para a esquerda até que a abraçadeira de cabos toque na 
última placa. Registe a posição. 

Rode o detector para a direita até que a abraçadeira de cabos toque na última 
placa. Registe a posição. 
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Por último, rode o detector até ao ponto central entre estas posições. Agora, a 
abraçadeira de cabos não deve tocar na última placa. 

 
Figura 7-10. Ajustar o detector. 

Instale o anel de plástico superior. A abertura desta anilha destina-se ao 
garfo maior. Veja a Figura 7-11. 

Utilize um ohmímetro digital para verificar se o detector está isolado da 
protecção de chumbo. 

 
Figura 7-11. Instalar a anilha superior. 
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Ligue o cabo entre o detector e o conector K2 no tabuleiro DIL, veja a Figura 7-
12. 

 
Figura 7-12. Ligar o cabo do detector. 

Concluir a instalação 
Volte a instalar o braço de elevação. 

Nesta fase, já pode ligar à corrente eléctrica.  

Inicie o software de manutenção e verifique a posição de paragem do elevador 
com ambos os lados do suporte de amostras.  O suporte deve estar no centro 
do poço e tocar no fundo. 

Rode o braço de elevação para cima, antes de instalar a peça de chumbo que 
se vê na Figura 7-13. Utilize as pegas para levantar a peça de chumbo. 

 
Figura 7-13. Reforçar a protecção com mais chumbo  
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Rode o braço de elevação para baixo, antes de instalar a peça de chumbo que 
se vê na Figura 7-14. Tenha cuidado para não danificar o braço de elevação. 

 
Figura 7-14. Instalação da peça do meio da protecção 

Utilize o programa de manutenção para verificar que o braço de elevação não 
está a tocar na protecção de chumbo, enquanto este se movimenta para cima 
e para baixo. 

Fixe com dois parafusos 6 x 90 mm (3,5"). 

Instalar a peça superior da protecção de chumbo. 

 
Figura 7-15. Instalação da peça superior da protecção 

Fixe com dois parafusos 6 x 60 mm (2,5"). 
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Marcações de Conformidade e Regulamentares 
O WIZARD2 está rotulado com as seguintes marcações regulatórias e de 
conformidade. 

 
  Indica que o produto foi testado e atendeu aos requisitos 

de certificação para produtos elétricos, hidráulicos e/ou 
mecânicos. 

 
 

Esta etiqueta garante que o produto atende aos requisitos 
essenciais de todas as diretivas relevantes da UE. 

 
 

Marca de Conformidade Regulamentar (RCM). 
 
 

 
           Marca de avaliação de conformidade do Reino Unido. 
 

      Esta etiqueta indica que o instrumento não deve ser 
eliminado com o lixo municipal comum. 
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