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Informações gerais
Esta seção contém informações gerais sobre o produto.

Aviso
Este equipamento deve ser instalado e utilizado de acordo com as recomendações do fabricante. A instalação e
assistência técnica devem ser efetuadas por pessoal devidamente treinado e autorizado pela PerkinElmer.

O não cumprimento destas instruções pode invalidar sua garantia e/ou comprometer o funcionamento seguro
de seu equipamento.

Alterações em relação à versão anterior do manual
As alterações feitas neste manual são marcadas com texto sublinhado.

Marcas comerciais
Direitos autorais © 2015-2021, PerkinElmer, Inc. Todos os direitos reservados. PerkinElmer®, AutoDELFIA® e DELFIA®
são marcas registradas da PerkinElmer, Inc.

Wallac™ é uma marca registrada da PerkinElmer, Inc. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respectivos
proprietários.

Endereços de contato
Sede mundial

PerkinElmer, Inc

940 Winter Street,

Waltham, Massachusetts 02451, EUA.

(800) 551-2121

Fabricante

Wallac Oy,

Mustionkatu 6,

FI-20750 Turku, Finlândia.

Tel: 358-2-2678111.

Fax: 358-2-2678 357.

Email: info@perkinelmer.com

Website: www.perkinelmer.com

Tabela de símbolos
A tabela a seguir contém símbolos que identificam informações particularmente importantes e alertam você quanto à
presença de perigos. Esses símbolos podem aparecer neste manual, no produto ou na embalagem.

Manual do instrumento AutoDELFIA®

Informações gerais

1



Símbolo Descrição

Marca de conformidade com a CE

Fabricante

Data de fabricação

Cuidado, consulte as instruções de uso

Cuidado com as partes móveis do instrumento.

Riscos biológicos

Este lado para cima

Frágil, manuseie com cuidado

Mantenha seco

Marca de certificação do laboratório de testes

Dispositivo médico de diagnóstico in vitro

Número de série

Número de catálogo
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Símbolo Descrição

Reciclagem de bateria

Siga as diretrizes nacionais ao descartar o equipamento

Símbolo e sensor para uso no transporte do produto

Conteúdo da embalagem
• Processador de placas com acessórios
• Processador de amostras com acessórios (somente no 1235-5220)
• PC da estação de trabalho com monitor
• Software e manuais

Materiais necessários, mas não fornecidos nesta embalagem
Outros materiais necessários para os testes de ensaio estão descritos nos encartes do kit.
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Informações de segurança
Esta seção contém as informações de segurança do produto.

Convenções
As seguintes convenções são usadas em toda a documentação do sistema:

Alerta: Uma advertência indica uma situação ou operação perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em
lesões pessoais graves ou em morte do operador ou do paciente. Siga todas as precauções indicadas.

Cuidado: Um cuidado indica uma operação que poderia causar danos ao instrumento ou perda de dados, ou danos
pessoais ao operador ou ao paciente se os procedimentos corretos não forem seguidos.

Observação: Uma nota foca informações significativas em um procedimento ou em uma descrição e alerta os usuários
para pontos chave de interesse não relacionados a lesões pessoais.

Nos casos em que uma advertência ou um perigo específico for identificado, como um perigo elétrico ou um risco de
queimadura, esse símbolo será exibido nas indicações de cuidado e de advertência.

Avisos e precauções
O símbolo do triângulo usado no instrumento e no
software serve para chamar a atenção para os avisos.
Geralmente tais avisos acompanham o símbolo, mas
podem haver informações adicionais no manual.

Processador de amostras
“Não abra esta tampa durante a análise.” Não há perigo
para o usuário em abrir o painel dianteiro do Processador
de amostras durante a execução de um ensaio, mas essa
ação poderá interromper o processo e a programação,
impedindo a obtenção de resultados.

Alerta: Verifique cuidadosamente se não há películas, espuma ou bolhas nos frascos de calibrador, tubos de controle
ou tubos de amostras. Eles podem causar a detecção incorreta do nível de líquido. Caso haja películas, espuma ou
bolhas nos tubos ou frascos, remova-as cuidadosamente.

Alerta: A lavagem e a má qualidade da sonda podem afetar a precisão dos resultados. O teste de arraste do
AutoDELFIA é um procedimento de manutenção trimestral. Apesar de o teste poder ser executado como um ensaio
AutoDELFIA normal, não é possível incluí-lo em um carregamento AutoDELFIA com outros analitos.

Alerta: O ar pode entrar nos tubos da sonda ou na seringa devido a vazamento ou ar no líquido. O processador
enxagua a tubulação automaticamente antes de iniciar uma análise, a fim de remover possíveis bolhas de ar na
tubulação.

Alerta: Todos os reagentes e amostras devem ser levados à temperatura ambiente (+20 a +25 °C) antes do uso. Para
informar-se sobre os requisitos específicos dos analitos, consulte os encartes do kit.

Alerta: Consulte o encarte do kit para obter a solução de diluente específica do analito. A tela Samples (Amostras)
do programa exibe a quantidade de diluente necessária e qual o recipiente que deve ser usado. Se forem usados
recipientes de 70 mL, eles devem ser carregados no equipamento começando pela posição mais à direita. Podem
ser usados no máximo três recipientes de diluente de cada vez. Com os recipientes de 250 mL, somente um diluente
pode ser usado de cada vez.

Alerta: Ao executar amostras de pacientes, use sempre tubos de amostras com códigos de barras para garantir uma
identificação positiva do paciente.

Alerta: Verifique se os tubos e adaptadores são do tipo certo.
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Processador de placas
“Quando a tampa estiver aberta, cuidado com as peças
que se movimentam rapidamente.” Este aviso alerta para
o fato de o Processador de placas ter peças que se
movimentam rapidamente sob o painel dianteiro. Colocar
a mão ou o dedo nessa área durante a operação poderá
causar ferimentos ou a interrupção da operação.

Processadores de amostras e de placas
Tanto o Processador de Amostras quanto o Processador de Placas têm as seguintes informações na parte de trás do
instrumento, perto das conexões dos cabos de alimentação.

Cuidado: "Para a proteção permanente contra incêndio, somente substitua os fusíveis por outros do mesmo tipo e
com a mesma amperagem." O usuário pode trocar os fusíveis, mas deve respeitar esse aviso de cuidado.

Alerta: "Desconecte a fonte de alimentação antes de efetuar a manutenção." O usuário não deve tentar efetuar a
manutenção do instrumento AutoDELFIA. Apenas um engenheiro de manutenção da PerkinElmer Life Sciences deve
realizar este serviço. Este aviso é dirigido ao técnico de manutenção do instrumento.

Alerta: Não se deve permitir que as sondas do Processador de Amostras sequem. O software controla o enxágue
periódico das sondas. Se você desligar o sistema por um período mais longo, as sondas devem ser deixadas em água
deionizada.

Alerta: Ao preparar o Processador de Placas, o software AutoDELFIA Manager não sabe o que há nos frascos.
É responsabilidade exclusiva do usuário assegurar-se de que o conteúdo dos frascos de consumíveis é igual ou
superior, e que o conteúdo do frasco de resíduos é igual ou inferior, às quantidades exibidas na tela System liquids
(Líquidos do sistema).

Cuidado: O instrumento é muito pesado. Para evitar lesões, não tente erguer o instrumento. Para mover o
instrumento AutoDELFIA, use as alças e veja as instruções.

Ambiente eletromagnético
Observação: O ambiente eletromagnético deve ser avaliado antes de colocar o dispositivo em funcionamento.

Alerta: Não use o equipamento junto de fontes de radiação eletromagnética forte (por exemplo, fontes de RF
intencionais sem proteção), já que elas podem interferir no funcionamento correto.

Alerta: Este equipamento foi projetado para uso em um ambiente de instalações de saúde profissional. É provável
que tenha um desempenho incorreto se usado em um ambiente doméstico de saúde. Se houver suspeita de que o
desempenho foi afetado por interferência eletromagnética, a operação correta pode ser restaurada aumentando a
distância entre o equipamento e a fonte da interferência.

Segurança geral, software
Cuidado: O administrador do sistema é responsável por assegurar que somente pessoal devidamente treinado seja
autorizado a ajustar as configurações do Microsoft Windows.

Alerta: Para garantir a segurança dos dados, faça "logoff" no computador sempre que deixar de usá-lo.

Alerta: Para evitar vírus e outros malwares, não conecte um pen drive USB ao instrumento.

Alerta: Use as precauções necessárias contra vírus. O sistema não possui nenhum software antivírus. Caso o
computador do instrumento esteja conectado a uma rede insegura, a instalação e manutenção da proteção contra
vírus e outros malwares é de responsabilidade do usuário.

Alerta: Para evitar o acesso não autorizado ao sistema, mantenha uma política adequada de direitos do usuário e
opere de acordo com essa política.

Cuidado: O AutoDELFIA Workstation é projetado para controlar o instrumento AutoDELFIA. Em uso normal, espera-se
que o software AutoDELFIA Workstation e outras ferramentas relacionadas sejam as únicas aplicações executadas
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no PC da estação de trabalho. A PerkinElmer não oferece qualquer garantia quanto à compatibilidade do software
AutoDELFIA Workstation e ferramentas associadas com outros softwares instalados ou executados pelo usuário no PC
da estação de trabalho.

Cuidado: A PerkinElmer recomenda não conectar o PC da estação de trabalho a uma rede local (LAN).

Cuidado: O produto possui um sistema de segurança que permite apenas aos usuários configurados o acesso ao
sistema. O software evita a edição dos mesmos dados por vários usuários ao mesmo tempo.

Cuidado: Lembre-se de que é essencial fazer backup do banco de dados em uma unidade ou mídia externa
regularmente para minimizar o risco de perda de dados.

Cuidado: Caso o sistema esteja conectado à Internet, o administrador é responsável por garantir a proteção por um
firewall adequado e um software antivírus apropriado. Por padrão, o Firewall do Microsoft Windows está ativo.

Riscos químicos e biológicos
Alerta: Materiais de risco biológico são manuseados no instrumento. Manuseie todas as amostras, frascos de
resíduos, sensores de líquidos, peças de lavadoras e peças removedoras de risco como potencialmente infecciosas.
Ao operar o instrumento ou ao realizar sua manutenção, sempre use equipamento de proteção apropriado.

Alerta: O conteúdo dos frascos de resíduos deve ser descartado de forma adequada. Os reagentes contêm azida
de sódio (NaN3), que pode reagir com chumbo e causar a formação de azidas metálicas altamente explosivas no
esgoto. Isto se aplica especialmente aos antigos sistemas de drenagem. Depois de descartar o conteúdo do frasco de
resíduos líquidos, lave-o com um grande volume de água para evitar a acumulação de azida.

Aviso sobre incidentes graves
Para um paciente/usuário/terceiro na União Europeia e em países com um regime regulatório idêntico (IVDR; EU
2017/746/EU); se, durante o uso deste dispositivo ou como resultado de seu uso, tiver ocorrido um incidente grave,
favor informar o fabricante e sua autoridade nacional. As informações de contato para que o fabricante deste
dispositivo seja comunicado sobre um incidente grave são:

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finlândia

http://www.perkinelmer.com

Telefone: +358 2 2678 111
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Descrição funcional

Finalidade
O sistema AutoDELFIA (Processador de amostras e Processador de placas) destina-se a ser usado como auxílio na
triagem com kits de reagentes AutoDELFIA associados para triagem neonatal e triagem pré-natal. É um sistema
de imunoensaio automático projetado para realizar ensaios automaticamente usando o método comprovado e
amplamente utilizado de fluorometria de resolução temporal. Destina-se à determinação quantitativa in vitro dos
analitos conforme descritos pelos ensaios associados. A função, a desordem específica, a condição ou fator de risco a
ser identificado, o tipo de espécime e a população de testes são baseados e descritos dentro do objetivo pretendido do
ensaio aplicável. O sistema AutoDELFIA deve ser utilizado por profissionais de laboratório treinados.

Introdução
AutoDELFIA é um sistema completo e automático que oferece conveniência de autonomia, mesmo para análises
feitas de um dia para o outro. Basta carregar as amostras de seu paciente, as placas e os reagentes específicos do
kit necessários para a análise, ligar o instrumento e deixar que efetue o trabalho. O processador toma conta, sob
condições controladas, de todas as etapas de execução de um teste DELFIA e apresenta os resultados para cada analito
em análise de acordo com o lote.

Se necessário, o AutoDELFIA pode se comunicar com o sistema de informações laboratoriais (LIS) na recepção das
solicitações de teste e no envio de retorno dos resultados prontos. Alternativamente, as solicitações de teste podem ser
baseadas em listas de trabalho externas ou em configurações padrão do software. Códigos de barras pode ser usado
em todo o sistema para minimizar as possibilidades de erro. Os tubos de amostra, cassetes de reagente e placas de
microtitulação são todos identificados através de seu próprio código.

A elevada capacidade de carregamento, juntamente com a flexibilidade de realizar vários testes no mesmo tubo de
amostra, lhe libera para executar outras tarefas. Ao funcionar durante a noite, de modo que os resultados estejam
prontos pela manhã, e então, ao realizar novamente a análise durante o dia, é possível obter resultados duas vezes ao
dia.

O AutoDELFIA compreende o Processador de Placas e o Processador de Amostras opcional, ligados entre si, veja a
Figura 1: Sistema de imunoensaio AutoDELFIA® na página 8.

Processador de amostras - para transferir alíquotas de amostras do paciente. Também pode realizar diluições das
amostras do paciente. Não é usado no caso de ensaios de triagem neonatal, onde as amostras são como manchas de
sangue seco.

Processador de placas - para cuidar da distribuição do reagente, agitação, lavagem e medição das placas, bem como
outras funções como remoção de disco e dispensação da Solução Intensificadora.

O AutoDELFIA é controlado por um software executado em um PC externo com Microsoft® Windows®.
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Figura 1: Sistema de imunoensaio AutoDELFIA®

1. Processador de Amostras 2. Processador de placas

Processador de amostras

Introdução
O Processador de Amostras AutoDELFIA, veja Figura 4: Processador de amostras na página 11, é uma unidade
de tratamento automático de líquido utilizada juntamente com o Processador de Placas, para ensaios que utilizam
amostras líquidas, geralmente amostras de soro. O Processador de Amostras está equipado com quatro Sondas de
amostragem que aspiram calibradores, controles e alíquotas de amostras e os distribuem nas placas de microtitulação.

As amostras podem ser aspiradas diretamente do tubo principal com código de barras ou outros tubos. Se for
processada uma longa série de apenas alguns analitos, a utilização de quatro sondas traz uma considerável economia
de tempo. Para a pipetagem de 96 amostras (uma placa de microtitulação) serão normalmente necessários cerca de 12
minutos, dependendo do posicionamento dos tubos de amostras e do volume de lavagem utilizado.

Tubos de amostras
As amostras do paciente são carregadas em racks de doze. Essas amostras podem estar em tubos principais
(normalmente com código de barras), reduzindo a necessidade de transferência da amostra. Tubos com diâmetro
externo de 10 ‑ 16 mm (diâmetro interno mín. de 8 mm) e altura de 70 ‑ 125 mm, podendo ser utilizados diretamente.
Os tubos com altura até 35 mm também podem ser usados com um adaptador especial. 

Observação: Os tubos de controle a serem usados em rack não devem exceder 75 mm de altura.
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Racks de amostras
Podem ser carregados até 36 racks com código de barras, resultando em uma capacidade máxima de 432 amostras
de paciente. Depois de um lote de até 18 racks ter sido colocado no transportador, é pressionado o botão LOAD
(CARREGAR) no Processador de Amostras para mover os racks, de modo a criar espaço para mais racks serem
carregados. Os racks de amostras são descarregados através da operação inversa.

Observação: É importante descarregar a primeira fila de racks antes de tentar descarregar a segunda.

Figura 2: Carregamento de tubos com códigos de barra em um rack com código de barras

1. Rack n.º 2. Código do tubo 3. Primeira posição de amostra no rack 4. Código de barras do rack
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Figura 3: Transportador do processador de amostras

1. Faixa traseira do transportador 2. Faixa final de transferência 3. Rack de controles 4. Faixa de amostragem 5. Leitor
de código de barras 6. Recipiente de diluente 7. Bandeja de calibradores na gaveta do calibrador 8. Estação de lavagem
de sondas 9. Botão de carregamento da placa 10. Botão de carregamento da amostra 11. Faixa frontal com racks 12.
Tiras de diluição

Rack de controles
Existe um suporte para o rack de controle na área central, entre a faixa frontal e a faixa traseira do transportador.
Quando um rack de controle é detectado, você será instruído a levantá-lo do transportador e o encaixar no suporte
do rack de controle. O suporte só permite que o rack seja montado de um lado, com os códigos de barras dos tubos
visíveis.

Transportador do rack de amostras
Os racks de amostras são movidos por um transportador horizontal, que inclui uma faixa de transporte frontal e
traseira, uma faixa de amostragem e uma faixa final de transferência; veja Figura 3: Transportador do processador de
amostras na página 10. O transportador pode ser direcionado no sentido horário e anti-horário. 

Leitor de código de barras
O leitor de código de barras para tubos e racks está na faixa de amostragem. Depois de apertar o botão LOAD, o código
de barras em cada rack é lido assim como o código de barras em cada tubo (caso sejam utilizadas amostras com código
de barras).
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Pipetando
A pipetagem é realizada a partir da faixa de amostragem, onde o posicionamento dos tubos de amostra é conhecido
exatamente. No caso de amostras de controle quando é utilizado um rack de controle, a pipetagem é efetuada a partir
do rack de controle localizado no centro do sistema do transportador, conforme mostrado na Figura 3: Transportador
do processador de amostras na página 10.

Diluição
No suporte do recipiente de diluente podem ser encaixados até três recipientes de diluente pequenos (70 mL) ou um
grande (250 mL) para permitir a diluição das amostras. Para efetuar as diluições de amostras, é necessário carregar as
tiras de diluição na área central do Processador de Amostras.

Figura 4: Processador de amostras

1. Bomba peristáltica 2. 4 seringas 3. Braço de pipetagem 4. 4 sondas 5. Suportes das sondas 6. Botão In/Out

Sondas
As quatro sondas de amostragem fixas são revestidas em parylene para minimizar a contaminação e, portanto, a
necessidade de lavagem. As sondas são lavadas após cada operação de pipetagem. Isto ocorre em poços de enxágue
especiais; veja Figura 4: Processador de amostras na página 11. Uma bomba peristáltica é utilizada para garantir a
lavagem eficaz das sondas.

Cada sonda está equipada com um sistema de detecção de nível de líquido individual, trabalhando em um modo
capacitivo com uma “profundidade de submersão” programável para minimizar a contaminação externa. Detecção de
coágulos para avisar no caso de uma amostra não ser corretamente aspirada. Se isto acontecer, é exibido um aviso no
mapa de pipetagem. Também é emitido um aviso no caso de amostras diluídas.
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Calibradores
Os calibradores são carregados em uma bandeja separada que aceita diretamente os calibradores da caixa do kit;
Apenas têm de ser removidas as tampas. Esta bandeja está em uma gaveta fechada que é refrigerada a 12.5 °C
(±2.5 °C); ver Figura 3: Transportador do processador de amostras na página 10. Uma tampa perfurada da gaveta de
padrões é movida automaticamente para permitir o acesso das sondas aos frascos de padrões, quando necessário.
Podem ser carregados até 56 frascos de padrões para oito testes (7 x 8).

Conexões de entrada/saída
Os frascos de lavagem, enxágue e resíduos com volume de 15 L cada, bem como os tubos associados são incluídos no
sistema; veja Figura 5: Frascos do Processador de amostras na página 12.

Figura 5: Frascos do Processador de amostras

A conexão com o frasco de resíduos é mostrada na Figura 6: Vista traseira do Processador de Amostras AutoDELFIA
na página 13. Esta deve ser sempre posicionada voltada para baixo uma vez que os resíduos são esvaziados
gravitacionalmente na garrafa de resíduos. Não são mostrados a tubulação para o enxágue e lavagem de garrafas.

Há três conectores para os sensores nas garrafas:

• Um sensor de nível de líquido na garrafa de resíduos para verificar que a garrafa não fique demasiadamente cheia
• Um sensor de nível de líquido na garrafa de resíduos, para verificar que o nível não se torne demasiadamente

baixo.
• Um sensor do tipo de líquido no frasco de enxágue, para avisar no caso de ser inserido o líquido errado (líquido

condutivo ou não condutivo).

Há um conector marcado com Arcnet 485 para o cabo proveniente do Processador de Placas. Há também um conector
de alimentação da rede elétrica.
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Figura 6: Vista traseira do Processador de Amostras AutoDELFIA

1. Tubulação para sondas 2. Conexões do sensor 3. A tubulação de entrada para o frasco de resíduos deve sempre ir
para baixo 4. Conexão Arcnet 485 para o Processador de Placas 5. Entrada da rede elétrica 6. Interruptor de energia

Ligar/desligar o Processador de Amostras
Para ligar ou desligar o processador de amostras, aperte o botão de Stand-by, localizado no lado esquerdo do
instrumento durante cerca de 1 segundo.

Figura 7: Botão de stand-by do Processador de amostras

Posicionamento para desconexão
O instrumento deve ser sempre colocado de forma que o operador possa acessar livremente o interruptor de energia.
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Processador de placas

Visão geral
O segundo elemento mais importante do AutoDELFIA é o Processador de Placas. As diferentes partes são mostradas
na Figura 8: Dentro do Processador de Placas na página 14. Normalmente elas ficam escondidas atrás do painel
dianteiro. Para acessá-las (por exemplo, para o carregamento da rack de reagentes), levante o painel dianteiro.

O Processador de Placas permite que várias tarefas diferentes aconteçam simultaneamente. Uma placa pode estar
em posição para qualquer adição de reagente, lavagem, distribuição de Solução Intensificadora ou para a remoção
de discos de filtro, enquanto outras placas podem estar em posição para adição de amostra ou medição. Ao mesmo
tempo pode ocorrer também a diluição do marcador. O agitador está sempre em funcionamento. Isto permite
processar várias substâncias em análise simultaneamente, de acordo com os protocolos individuais.

Todo o processador é controlado em termos de temperatura a 25 ºC, de modo a fornecer resultados consistentes e
independentes da temperatura ambiente na faixa de 15 a 30 ºC.

Os vários elementos do Processador de Placas são descritos nas seções a seguir, partindo do carregador de placas
à esquerda e terminando com o elevador à direita. A unidade de medição e o software são descritos em seções
separadas.

Figura 8: Dentro do Processador de Placas

1. Cabeça do dispensador da solução intensificadora 2. Removedor 3. Pente da lavadora 4. Bandeja de resíduos (atrás
do transportador) 5. Posição de carregamento e descarregamento 6. Bomba de solução intensificadora 7. Suportes e
frascos de solução intensificadora 8. Dispensadores de reagentes 9. Unidade de medição 10. Leitor de código de barras
11. Agitador/incubadora 12. Transportador do rack de reagentes 13. Rack de reagentes 14. Ponteiras do dispensador
de reagente

Carregamento/descarregamento da placa
A posição de carregamento e descarregamento da placa sobressai pela extremidade do Processador de Placas e se
encaixa no Processador de Amostras, onde pode ser acessado pelas sondas do braço de pipetagem.

As placas são carregadas com a tira A mais próxima do Processador de Placas, conforme mostrado na Figura 9: Posição
de carregamento e descarregamento de placas para o sistema que abrange somente o Processador de Placas na
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página 15. As placas são levadas até ao Processador de Placas quando o botão de IN/OUT é pressionado. O mesmo
botão é utilizado para descarregar as placas.

Figura 9: Posição de carregamento e descarregamento de placas para o sistema que abrange somente o Processador
de Placas

1. Botão IN/OUT 2. Placa de microtitulação aqui 3. Tira A e código de barras neste lado

Transportador de placas
Quando todas as placas tiverem sido carregadas e a operação efetiva começar, o transportador move cada placa
por vez para as diferentes unidades, para as operações necessárias de processamento. Se forem utilizadas amostras
líquidas, a placa é movida para a posição de carregamento através do Processador de Amostras para pipetar as
amostras.

Unidade de lavagem
A unidade de lavagem possui um pente de lavagem de fileira dupla, permitindo a lavagem de 24 poços
simultaneamente; veja Figura 8: Dentro do Processador de Placas na página 14.

Na garrafa de lavagem, é criada uma pressão que força o líquido através do tubo para o pente e para os poços. O
fluxo do líquido de lavagem é controlado por uma válvula eletromagnética. O líquido é aspirado dos poços sob vácuo
para a garrafa de resíduos. Durante a distribuição, a aspiração fica continuamente ligada para evitar que a placa encha
demasiadamente.

A lavadora possui auto-enxágue. Quando for concluído o ciclo de lavagem de uma placa e não houver outras placas
prontas para lavagem, a lavadora enxágua automaticamente o pente com água deionizada para impedir a cristalização
da solução de lavagem e a eventual obstrução das agulhas.

Pode ser executado um procedimento de verificação a fim de assegurar o bom funcionamento do módulo de lavagem.

O tamanho das garrafas de enxágue, resíduos e lavagem é suficiente para permitir que todo o conjunto de 12 placas
seja executado sem qualquer intervenção do operador.

Removedor de disco
O removedor de disco, Figura 8: Dentro do Processador de Placas na página 14, é utilizado para testes onde discos de
papel de filtro são utilizados como porta-amostras. Em alguns testes, ele também é usado para parar a reação.
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O removedor de disco aspira automaticamente os discos de filtro e a solução tampão da placa, uma de cada vez,
quando tiver expirado o tempo de incubação.

Após o processo de remoção, a placa será lavada na lavadora.

Dispensador da solução intensificadora
O dispensador da Solução Intensificadora, veja Figura 8: Dentro do Processador de Placas na página 14, é do tipo que
possui deslocamento positivo com um êmbolo de alta precisão.

A Solução Intensificadora provém de duas garrafas de 250 mL situadas no interior do Processador de Placas; veja
Figura 8: Dentro do Processador de Placas na página 14. São utilizadas duas garrafas em série para que a Solução
Intensificadora seja sempre transferida automaticamente da garrafa do lado direito para a do lado esquerdo, a partir
da qual é distribuída para a placa. As duas garrafas são suficientes para realizar a distribuição de mais de uma carga
completa de 12 placas.

O processador enxágua automaticamente os tubos para remover as eventuais bolhas de ar, antes de distribuir a
quantidade necessária de solução intensificadora nos poços. A distribuição em uma placa de 96 poços demora cerca de
2 min.

São utilizados tubos distintos para a Solução Intensificadora, de modo a eliminar o risco de contaminação.

Cassetes de reagentes
Um cassete de reagente contém os frascos e as garrafas de reagentes provenientes do kit de reagente. Ele se encaixa
no rack de reagentes. Existem três tamanhos de cassete de reagentes, veja abaixo. 

Figura 10: 1235-403 Cassete para kit de uma placa

1. Tampão 2. Marcador 3. Anticorpo ou antissoro ou vazio 4. O código de barras sobressai nesta extremidade 5. Nível
do código de barras nesta extremidade
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Figura 11: 1235-404 Cassete para kit de uma placa para analitos com 2 frascos de tampão

1. Tampão de ensaio 2. Marc 3. Antic 4. Tampão de incubação

Figura 12: 1235-405 Cassete para kit de quatro placas

1. Tampão 2. Marc 3. Ab/As ou vazio

Kits de reagente estão disponíveis para uma, duas ou quatro placas. A caixa do kit contém o marcador, antissoro/
anticorpo, série de calibração e tampões necessários para realizar o ensaio. Inclui também os rótulos de código de
barras do cassete e a placa de microtitulação. A Solução Intensificadora e Concentrado para Lavagem estão disponíveis
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separadamente como produtos a granel. O rótulo do código de barras deve ser anexado ao cassete de reagente; veja
Figura 10: 1235-403 Cassete para kit de uma placa na página 16, Figura 11: 1235-404 Cassete para kit de uma placa
para analitos com 2 frascos de tampão na página 17, Figura 13: Aplicação de um código de barras ao cassete de
reagente na página 18.

Figura 13: Aplicação de um código de barras ao cassete de reagente

As garrafas e os frascos de reagente são colocados diretamente no cassete a partir da caixa do kit.

Observação: Alguns reagentes podem requerer reconstituição.

As tampas devem ser retiradas dos frascos e das garrafas de tampão e, no caso dos frascos, substituídas por tampas
pretas. Agora os cassetes podem ser carregados no rack de reagentes.

Rack de reagentes
O rack de reagentes contém os cassetes de reagente, as ponteiras para o dispensador de reagente (74), os recipientes
de diluição (24 em 12 recipientes duplos), as tampas pretas para os frascos e duas tampas de teste usadas para
verificar se o rack foi carregado corretamente. Dependendo do tamanho, podem ser colocados no rack de reagentes
até oito cassetes de reagente diferentes a partir da extremidade esquerda; veja Figura 14: Cassete de reagente na
página 19. 
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Figura 14: Cassete de reagente

1. Tampa verde de teste 2. Tampa preta 3. Cassete de reagente 4. Frascos de diluição 5. Abertura para colocar o rack no
transportador 6. Ponteiras de pipeta 7. Tampa branca de teste

Para carregar a rack de reagentes, abra o painel dianteiro do Processador de Placas, remova a rack de reagentes
e carregue-a com as ponteiras, cassetes e recipientes de diluição. Substitua-o na faixa de transporte do rack de
reagentes. Observe a abertura na parte inferior do rack de reagentes. As tampas de teste verdes e brancas devem
ser colocadas no rack de reagentes na posição indicada (veja a Figura 14: Cassete de reagente na página 19). Quando
substituir o rack no Processador de Placas, esta fenda deve se encaixar sobre o bloco na faixa de transporte que de fato
move o rack. Feche o painel dianteiro.

Transportador do rack de reagentes
O transportador de rack de reagentes move o rack de reagentes para a posição apropriada, para que os reagentes
sejam aspirados e distribuídos nas placas; veja Figura 8: Dentro do Processador de Placas na página 14.

Dispensadores de reagentes
Existem dois dispensadores de reagentes que trabalham em paralelo. Esses dispensadores são pipetas do tipo
deslocamento de ar que utilizam ponteiras descartáveis; veja Figura 8: Dentro do Processador de Placas na página
14 e Figura 14: Cassete de reagente na página 19.

Observação: Apenas podem ser usadas ponteiras fornecidas pela PerkinElmer.

A diluição do marcador e do antissoro/anticorpo, bem como a adição do marcador diluído ou do tampão na placa
são feitas pelo mesmo dispensador de reagente. Imediatamente antes da utilização, o dispensador faz a diluição
necessária e, em seguida, adiciona os reagentes diluídos na placa. Para cada novo reagente, é retirada uma nova
ponteira da área de armazenamento de ponteiras do rack de reagentes. As ponteiras usadas são eliminadas na
bandeja de resíduos atrás do transportador de placa. Esta bandeja vibra intensamente depois das ponteiras terem sido
eliminadas, de modo a impedir a sua acumulação.

O dispensador tem um sensor multifuncional para detectar o nível do líquido e para verificar se o líquido foi retirado
corretamente e se as ponteiras foram retiradas e removidas corretamente.
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Leitor de código de barras
O processador de placas possui um leitor de código de barras integrado, para identificar tanto a placa como os
cassetes de reagente; veja Figura 8: Dentro do Processador de Placas na página 14.

Os códigos de barras são verificados antes de uma análise, para verificar se as placas e/ou reagentes foram carregados
corretamente e se não diferem do que está na lista de trabalho. O leitor verifica se a placa foi carregada de forma
correta. Se for detectado um erro, será solicitada a respectiva correção.

Elevador
Na extremidade direita do transporte de placa encontra-se o elevador, que move as placas do transportador para o
agitador / incubadora e a unidade de medição e vice-versa.

Agitador/Incubadora
O agitador/incubadora, tipo escaninho, com posições para 12 placas de microtitulação (veja Figura 8: Dentro do
Processador de Placas na página 14) é utilizado para armazenar as placas e para a incubação. A 13ª posição é reservada
a uma placa vazia para o teste da lavadora.

Qualquer uma das placas no agitador/incubadora pode ser acessada pelo elevador. Placas alternadas são agitadas com
uma mudança de fase de 180 graus em relação às outras, para reduzir as vibrações ao mínimo.

Existem duas maneiras de agitar as placas: Agitação contínua, utilizada para ensaios de amostras líquidas; agitação
periódica, utilizada para ensaios de DBS (amostras de sangue seco).

O número de tiras é verificado através de um sensor no elevador, durante o carregamento das placas.

As placas são transportadas do agitador/incubadora para a unidade de medida através do elevador. Esta unidade de
medição é descrita na Unidade de medição na página 24.
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Conexões de entrada/saída

Figura 15: Tubos conectados ao Processador de Placas

1. Saída de pressão (Branco) 2. Entrada de lavagem (Azul) 3. Entrada de enxágue (Verde) 4. Vácuo (Vermelho) 5. Saída
de resíduos

Há cinco tubos conectados ao Processador de Placas; veja Figura 15: Tubos conectados ao Processador de Placas na
página 21. Eles servem para:

• Fornecer pressão para as garrafas de lavagem e enxágue. Este tubo se divide em dois, um para cada garrafa.
• Entrada para a solução de enxágue
• Entrada para a solução de lavagem
• Saída para a garrafa de resíduos
• Vácuo para o frasco de resíduos, de modo a criar na mesma uma pressão reduzida.

Com esta tubulação são utilizados três frascos: um para a solução de enxágue (15 L), um para a solução de lavagem (15
L) e um para resíduos (15 L); veja Figura 16: Frascos do processador de placas na página 22.

Há quatro conectores para os sensores nos frascos; veja Figura 16: Frascos do processador de placas na página 22 e
Figura 17: Vista traseira do Processador de Placas na página 23:

• Um sensor de nível de líquido na garrafa de resíduos, para garantir que a garrafa não fique demasiadamente cheia.
• Um sensor de nível de líquido na garrafa de lavagem, para garantir que o nível não fique demasiadamente baixo.
• Um sensor de tipo de líquido na garrafa de enxágue, para garantir que o líquido adicionado seja ou não água, por

exemplo, solução de lavagem.
• Um conector para a bomba de resíduos.
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Figura 16: Frascos do processador de placas

Além disso, existe:

• Uma conexão 485 Arcnet para o Processador de Amostras
• Uma conexão para o Arcnet e, portanto, ao PC
• Uma conexão encerrada
• A entrada da alimentação elétrica
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Figura 17: Vista traseira do Processador de Placas

1. Interruptor de energia 2. Entrada da rede elétrica 3. Terminador 4. 485 Arcnet para Processador de Amostras 5.
Arcnet para PC 6. Conexões do sensor 7. Tubulação (veja as conexões em Figura 15: Tubos conectados ao Processador
de Placas na página 21)

É possível haver uma bomba de resíduos opcional conectada aos frascos de resíduos, para garantir que eles não
fiquem demasiadamente cheios. A bomba operará automaticamente durante uma análise para manter o nível de
resíduos baixo na garrafa de resíduos do Processador de Amostras. Os resíduos são bombeados para o frasco de
resíduos do processador de placas. Este frasco será então esvaziado pela bomba se o nível ficar muito alto. Caso
contrário, será esvaziado automaticamente quando a análise terminar. Caso tenha uma bomba de resíduos e pretenda
usá-la, selecione “Bomba de resíduos em uso” nas Configurações do software.

Ligar/desligar o Processador de Placas
Para ligar ou desligar o Processador de Placas, aperte o botão de Stand-by localizado no lado esquerdo do instrumento
durante cerca de 1 segundo.

Figura 18: Botão de stand-by do Processador de Placas
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Posicionamento para desconexão
O instrumento deve ser sempre colocado de forma que o operador possa acessar livremente o interruptor de energia.

Unidade de medição

Princípio de fluorometria de resolução temporal
Na análise de fluorescência convencional, um feixe de fótons é focado em uma amostra onde os compostos
fluorescentes absorvem a energia da luz recebida. Os compostos excitados retornam ao seu estado básico, emitindo
fótons. Estes fótons possuem um comprimento de onda mais longo do que a luz de excitação. Os compostos
fluorescentes podem ser usados como marcadores, de forma semelhante aos isótopos de rádio em estudos de
radioimunoensaio. As sondas fluorescentes convencionais sofrem uma limitação grave de sensibilidade, que é causada
por interferência da fluorescência de fundo causada por vários compostos em material biológico.

Na fluorometria de resolução temporal, o problema de sensibilidade é resolvido através da medição do decaimento
da fluorescência lenta dos marcadores de quelato de lantanídeo, tal como o európio (curva 1 na Figura 19: Curvas de
decaimento da fluorescência na página 24). O fundo em decaimento rápido pelos fluoróforos de origem biológica
(curva 2) não perturba a medição do decaimento fluorescente muito mais lento dos lantanídios, uma vez que os
tempos de decaimento dos fluoróforos estão na ordem de 1‑20 nanossegundos, em comparação com os tempos de
decaimento muito mais longos dos lantanídeos, que são de 10-1000 microssegundos. A sensibilidade dos fluorômetros
de tempo resolvido com os quelatos de lantanídeos usados como marcadores é, por esta razão, bem melhor do que a
dos instrumentos convencionais.

Figura 19: Curvas de decaimento da fluorescência

Fluorômetro de resolução temporal
O Processador de Placas está equipado com um fluorômetro de tempo resolvido para medir a fluorescência a partir do
marcador. O fluorômetro é capaz de medir três lantanídeos diferentes, európio, samário e térbio, a partir da mesma
placa.

Uma placa de cada vez é carregada no fluorômetro através do elevador. A placa é movida para a posição de medição,
onde cada poço é exposto à excitação da luz pulsada da lâmpada de flash de xenônio.

O feixe de excitação é concentrado sobre a amostra com um conjunto óptico, que consiste em três lentes de quartzo
e dois filtros. O primeiro filtro (N.º 2 na Figura 20: Sistema óptico para o fluorômetro na página 25) tem um
comprimento de onda de corte de 320 nm, que remove a luz UV que poderia servir de fundo ao medir os marcadores
de Eu ou Sm. Se um lantanídeo com um menor comprimento de onda de excitação como o térbio, por exemplo, for
usado como marcador, o filtro pode ser removido da trajetória de luz através de um motor passo a passo.

Manual do instrumento AutoDELFIA®

Descrição funcional

24



O filtro principal (N.º 5 na Figura 20: Sistema óptico para o fluorômetro na página 25) possui um alcance de
transmissão de 290‑360 nm. O filtro principal também funciona como um divisor de feixe, refletindo uma parte do
feixe de excitação sobre um fotodiodo de referência. A energia medida pelo fotodiodo é integrada; quando atingir um
determinado nível definido de fábrica, significa que a amostra foi excitada com a quantidade correta de energia e a
lâmpada de flash é desligada. Desta forma, pode ser obtido um controle muito exato da energia de excitação para cada
amostra. Controlando a energia de excitação através do ajuste do número de flashes, qualquer diminuição na saída de
energia da lâmpada devido ao seu envelhecimento pode ser automaticamente corrigida.

Figura 20: Sistema óptico para o fluorômetro

1. LÂMPADA DE FLASH 2. FILTRO DE EXC., CORTE DO FILTRO A 320 nm 3. LENTES DE QUARTZO 4. FOTODIODO 5. FILTRO
PRINCIPAL 6. ABERTURA 7 mm 7. AMOSTRA 8. FILTRO DE SUPRESSÃO DE UV 9. LENTES DE PLÁSTICO 10. FILTRO 11.
LENTE DE PLÁSTICO 12. ABERTURA 5 mm 13. PMT

Uma abertura de diâmetro de 7 mm está localizada logo acima da amostra, para minimizar a excitação das amostras
vizinhas.

As curvas de decaimento da fluorescência são mostradas na Figura 19: Curvas de decaimento da fluorescência na
página 24. A medição de cada amostra consiste em cerca de 1000 ciclos de excitação, sendo que a duração de cada
é de um milissegundo. Os pulsos contados a partir da fluorescência em decaimento são acumulados em grandezas
escalares durante o tempo de contagem, determinado pelos parâmetros de tempo predefinido. O número de pulsos
registrados é proporcional à quantidade de substância fluorescente na amostra. É lido um poço de cada vez durante
aproximadamente um segundo, resultando num tempo total de medição de, aproximadamente, 3.5 minutos para toda
a placa de 96 poços (incluindo a movimentação da placa para a posição de medição e a movimentação das amostras
sob a cabeça do detector).

A excitação da amostra é realizada a partir do lado superior e a luz de fluorescência gerada é medida através do fundo
do poço.

O conjunto ótico da parte de emissão é do mesmo tipo do conjunto de lentes da parte de excitação, com dois filtros e
um colimador. O sistema de lentes foca a luz emitida da amostra de Eu para o fotomultiplicador.

Mesmo por baixo da amostra existe um filtro que suprime os raios UV, que impede que a luz de excitação possa gerar
fundo adicional na ótica de emissão e, portanto, minimiza o fundo. Entre a segunda e a terceira lente há um filtro
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de interferência com uma largura de banda de apenas 6 nm, para a escolha do comprimento de onda correto. Isto
significa que os comprimentos de onda que causam um fundo na medição são, portanto, removidos mais eficazmente.
Os picos de transmissão para os filtros instalados chegam a 615 nm para o Eu, 645 para o Sm e 545 para Tb. O filtro
é colocado em um trocador de filtros, operado por um motor passo a passo. É colocada uma abertura imediatamente
antes do tubo do fotomultiplicador, para minimizar a entrada de luz não desejada no tubo. Isto reduz ainda mais o
fundo.

É utilizado um tubo fotomultiplicador de janela lateral de nove estágios; isto faz com que a construção mecânica
seja compacta. O PMT possui um cátodo bialcalino de alta temperatura de 8 x 24 mm. Isto torna o resfriamento do
PMT desnecessário, porque o cátodo tem uma corrente escura fraca e um desempenho estável a uma temperatura
moderadamente alta.

Os pulsos de saída do PMT são amplificados por um pré-amplificador rápido e alimentados através de um portão
eletrônico no prescaler (divisor de frequência). Depois de concluída a medição de um poço, o microprocessador lê os
conteúdos do scaler e salva as contagens acumuladas para processamento posterior.

Observação: as coordenadas de medição são otimizadas para placas EFLAB e Nunc. Se for alterado o tipo de placa
após a instalação, deve ser especificado o tipo de placa a ser utilizado.

Medição com marcação única
Quando são obtidos os valores de contagens do marcador único na janela de tempo específica para o marcador,
os resultados finais corrigidos (onde são subtraídos o valor em branco e incluídas as contagens escuras do
fotomultiplicador) são repassados para a estação de trabalho AutoDELFIA; veja o európio e plotagens em branco
na Figura 19: Curvas de decaimento da fluorescência na página 24.

Medição com marcação dupla
No caso de amostras com marcação dupla, a medição do európio é feita da mesma forma que no caso da marcação
única. Isso é possível porque, como mostra a Figura 21: Eu na janela de Eu (Eee) na página 27, Figura 22: O Sm na
janela de Eu é muito reduzido na página 27 e Figura 23: Contagens em branco e escuras na janela de Eu na página
28, há muito pouco excesso das contagens de samário na janela temporal do európio.

Note que as curvas na Figura 21: Eu na janela de Eu (Eee) na página 27, Figura 22: O Sm na janela de Eu é muito
reduzido na página 27, Figura 23: Contagens em branco e escuras na janela de Eu na página 28, Figura 24: Sm na
janela de Sm (Sss) na página 28, Figura 25: Eu nas janelas de Sm e Eu na página 28 e Figura 26: Contagens em branco
e escuras nas janelas de Sm e Eu na página 29 não estão representadas na mesma escala. As contagens de európio
são muito maiores do que as contagens de samário e do branco.

No caso do samário, a situação é mais complicada por causa da presença considerável de európio na janela temporal
do samário, apesar do filtro de samário. Isso acontece porque é necessária a “calibração de marcação dupla”. A seção a
seguir descreve como funciona esta calibração.

As janelas temporais predefinidas para a medição da marcação dupla de Eu e Sm são:

Janela temporal Tempo de atraso μs Tempo de integração μs

Eu 400 400

Sm 50 100

Calibração de marcação dupla
Na calibração de marcação dupla, o padrão de európio (E) é medido em ambas as janelas temporais de európio (e)
e samário (s) usando o filtro de samário, veja Figura 24: Sm na janela de Sm (Sss) na página 28, Figura 25: Eu nas
janelas de Sm e Eu na página 28 e Figura 26: Contagens em branco e escuras nas janelas de Sm e Eu na página 29. A
proporção das contagens na janela temporal do samário, Ess, em relação àquelas na janela temporal do európio, Ees, é
calculada para dar o fator R de correção de excesso de Eu-Sm, que aparece após a calibração de marcação dupla.

R = Ess/Ees

Ao mesmo tempo, o valor em branco, Bes, é medido na janela temporal do európio com o filtro de samário, e isso
também é mostrado após a calibração de marcação dupla.

Este valor em branco exclui o valor das contagens escuras do fotomultiplicador, porque este é medido
automaticamente antes de cada medição de placa.
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Observação: o mesmo tipo de placa deve ser usado para a calibração de marcação dupla, tal como usado no kit.

Quando é efetuada uma medição da amostra de marcação dupla efetiva, os dados brutos obtidos compreendem as
contagens não corrigidas nas janelas temporais de samário e európio, Cess e Ces, respectivamente, com o filtro de
samário (onde o expoente e indica que as contagens nesta janela temporal incluem uma contribuição de európio).

Para obter as contagens de samário corrigidas na janela temporal de samário, o primeiro programa corrige as
contagens obtidas na janela de európio com o filtro de samário, subtraindo o valor em branco armazenado, Bes, e o
valor das contagens escuras recentemente medidas, Des. Isso dá um valor de európio puro, Ees.

Ees = Ces - Bes - Des

Uma vez que ele seja conhecido, será necessário apenas multiplicar esse valor pelo valor de correção de excesso da
marcação dupla, R, para obter a contribuição do európio puro nas contagens da janela de samário, Ess.

Ess = Ees * R

Esse resultado depois é subtraído para dar as contagens corrigidas do excesso de samário, Css.

Css = Cess - Ess

Tal resultado poderá ser contagens em branco e escuras, corrigidas para obter o resultado final de samário Sss.

Eu e Sm com um filtro de Eu: 

Figura 21: Eu na janela de Eu (Eee)

Figura 22: O Sm na janela de Eu é muito reduzido
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Figura 23: Contagens em branco e escuras na janela de Eu

Decaimento do Eu e Sm com um filtro de Sm: 

Figura 24: Sm na janela de Sm (Sss)

Figura 25: Eu nas janelas de Sm e Eu

1. Eu na janela de Sm (Ess) 2. Eu na janela de Eu (Ees)
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Figura 26: Contagens em branco e escuras nas janelas de Sm e Eu

1. Contagens em branco e escuras na janela de Sm 2. Contagens em branco e escuras na janela de Eu (Bes e Des)

Análise prévia

Visão geral da análise prévia
• O objetivo da função de Análise Prévia (PreScan) no AutoDELFIA é detectar a ausência de gotas de sangue nos

poços da placa dos ensaios DBS.
• A detecção de gotas de sangue (a análise prévia) é implementada como um algoritmo adaptativo, minimizando

assim a necessidade de calibração e assistência no local.
• É utilizado um protocolo de medição especial. É medida a transmitância do líquido em poços contendo gotas

de sangue eluidas, a partir da qual é calculado o logaritmo natural. Esse valor é inversamente proporcional à
absorbância, que, por sua vez, é diretamente proporcional à concentração.

• A análise prévia extrai e separa as leituras de verificação das gotas de sangue dos resultados de medição e assinala
as amostras nos arquivos transferidos para a estação de trabalho do AutoDELFIA, se necessário.

Detecção de gotas de sangue
As manchas de sangue extraídas alteram a cor do líquido no poço. O líquido em si não absorve luz visível; no
entanto, as manchas de sangue extraídas absorvem vários comprimentos de onda. Realizando uma medição adicional
imediatamente após a extração (imediatamente antes da remoção do disco), o instrumento pode determinar se há
amostras presentes nos poços.

O algoritmo Z-Score da MAD modificado
O algoritmo de detecção utiliza um método estatístico para a detecção de valores extremos, para determinar quais os
poços em que eventualmente falta uma mancha de sangue. Ele funciona da seguinte maneira:

1. Os poços de todas as placas são classificados por ordem crescente em uma grande lista (preenchimento com dados
de histórico, se necessário e possível) de acordo com as leituras de análise prévia da placa. O logaritmo natural
da leitura de análise prévia é então calculado. Estes valores de contagem logarítmica seguem uma distribuição
normal. Além disso, são inversamente proporcionais à concentração de hemoglobina. Isso baseia-se no fato de
que a absorvância, que é diretamente proporcional à concentração, é inversamente proporcional à transmitância
(referência: Quantitative chemical analysis, Ed. Daniel C. Harris, W. H. Freeman and Company, p. 126-127).

2. O valor de contagem correspondente a 3.5 da Z-score é calculado utilizando a equação da Z-score da MAD
modificada, consulte o apêndice A. Esta técnica de Z-score utiliza a mediana e o desvio médio da mediana (MAD),
em vez da média e do desvio padrão para calcular a Z-score. Tem também um outro ajuste fino.

3. Todos os poços com uma Z-score ≥ 3.5 são marcados como valores extremos, ou seja, como tendo possivelmente
uma mancha de sangue faltando.
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A primeira figura abaixo mostra um exemplo dos valores logarítmicos da contagem de análise prévia (por ordem
crescente). Os poços vazios são claramente visíveis como um grupo separado. A próxima figura mostra a Z-score para
os mesmos dados.

Figura 27: Exemplo de contagens de análise prévia (valores logarítmicos)

Figura 28: Exemplo de Z-scores
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Figura 29: Histograma dos resultados

O histograma mostra a distribuição dos valores da Z-score.

Os dados nem sempre são tão claros. A mediana e a MAD são boas medidas, muito mais estáveis do que a média
e desvio padrão; no entanto, se faltarem mais de metade das manchas, a mediana e a MAD com base na mediana
não servem. Não é possível contornar a situação quando metade das manchas inesperadamente desapareceram,
sem que haja implicações importantes na flexibilidade e adaptabilidade do algoritmo. Nenhuma análise heurística
pode manipular, sem ajuda, todas as situações que vão desde a falta de metade das manchas até a falta de
algumas manchas ou nenhuma mancha em falta. Assim, a análise prévia pressupõe que os mapas de placa estejam
suficientemente corretos e que não haja muitas manchas de sangue ausentes.

O valor de limite 3.5 da Z-score é mencionado na literatura como sendo um valor muito seguro e conservador. Na
distribuição normal, isso significa que 99.98% (o Excel normsdist() dá 0.999767) de todos os valores estão abaixo deste
limite.

Alguns experimentos adicionais mostraram que a distância em Z-score entre poços vazios e poços com manchas de
sangue é grande. Tratar os poços vazios e os poços com gotas de sangue como dois grupos diferentes mostrou
que a distância do grupo A (poços com gotas de sangue) para o grupo B (poços vazios) nesses experimentos era
de, aproximadamente, 6-8 σ (desvios padrão). A distância do grupo B para o grupo A nesses experimentos foi
aproximadamente 17-80 σ. Isto indica que estes dois grupos não se sobrepõem.

Apêndice A - Utilização de MAD na Rejeição do Valor Extremo na Análise de
Variância

Os valores extremos, que perturbam a análise de variância, são removidos utilizando a técnica da Z-score da MAD
modificada. Valores superiores a 3.5, são rejeitados como valores extremos (outliers).

Z-score da MAD Modificada - utilização da mediana da amostra e do desvio absoluto médio definido por

em que:

.

Se Mi > 3.5, então xi é um valor extremo.

Lógica por detrás das estatísticas do teste acima
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Existem diferentes maneiras de estimar a dispersão de uma distribuição:

• desvio padrão
• amplitude interquartil (IQR)
• desvio absoluto médio (MAD).

Para a distribuição normal N (μ,σ2), as seguintes equações são válidas:

MAD ≈ 0.6745σ

IQR ≈ 1.35σ.

Primeiro é possível reescrever a equação para Mi

e ainda mais para a distribuição normal

Portanto, Mi é na verdade uma estimativa robusta da pontuação Z.

No exemplo acima, um valor muito conservador de 3.5 tem sido usado para as estatísticas de pontuação Z para
identificar os valores extremos.

(Consulte também Rousseeuw, P.J., 1998. “Robust Estimation and Identifying Outliers” em Handbook of Statistical
Methods for Engineers and Scientists, 2nd ed., Harrison M. Wadsworth, Jr., editor. McGraw-Hill, New York, NY, pp.
17.1-17.15.)

Software

Descrição
O software AutoDELFIA consiste nos programas executados em um PC e que são usados para controlar o AutoDELFIA.
O software AutoDELFIA Manager é usado para controlar o instrumento AutoDELFIA. O AutoDELFIA Workstation é o
software de cálculo de ensaio para gerenciar informações do lote do kit, avaliar dados e se comunicar com dispositivos
externos, tais como um LIS.

Todos os componentes do software são instalados em fábrica. Qualquer instalação de software, upgrade ou atualização
deve ser efetuada por pessoal devidamente treinado e autorizado pela PerkinElmer.
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Movimentação do instrumento com a bancada de
trabalho

Se o instrumento tiver que ser movido com a respectiva bancada de trabalho, é possível movimentá-lo sobre as suas
rodas, mas se houver um batente de porta ou qualquer outro obstáculo baixo que deva ser ultrapassado, as rodas
grandes devem estar na frente, ou seja, devem ser as primeiras a ultrapassar o obstáculo. Avançar com as rodas
pequenas primeiro pode danificar estruturalmente a bancada de trabalho apresentando, portanto, o risco de danificar
o próprio instrumento. Para mais detalhes, veja a figura abaixo.

Além disso, se o sistema AutoDELFIA consistir tanto no Processador de Placas quanto no Processador de Amostras,
nunca os transporte nas bancadas enquanto estiverem conectados um ao outro, pois há o risco de danificar o
instrumento. Primeiro desligue-os e separe as bancadas e, depois, transporte-os separadamente.

Cuidado: O instrumento é muito pesado. Para evitar lesões, não tente erguer o instrumento. Para mover o
instrumento AutoDELFIA, use as alças e veja as instruções.

Figura 30: Movimentação do instrumento na bancada de trabalho

1. Levante suavemente enquanto passa por cima do obstáculo. 2. As rodas maiores passam primeiro sobre o obstáculo.
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Apoio para as sondas e seus suportes
Ao desligar o Processador de Amostras AutoDELFIA (veja mais detalhes no Manual do Usuário AutoDELFIA 3.0), o
suporte da sonda deve ser apoiado. Para isso, é fornecida com o instrumento uma ferramenta de apoio para que as
sondas fiquem em água deionizada. Abaixo estão as instruções sobre como usar a ferramenta.

Observação: Utilize esta ferramenta somente quando o instrumento estiver desligado!

Figura 31: Aperte cuidadosamente os suportes da sonda para juntá-las e movê-las acima do rack de diluição
preenchido com água deionizada.
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Figura 32: Pendure a ferramenta de suporte da sonda na barra redonda de apoio da unidade de pipetagem, para que
os suportes da sonda possam caber entre as tiras verticais da ferramenta de apoio

Figura 33: Levante os suportes da sonda para cima, para que a fenda em C fique aproximadamente no meio da tira
horizontal da ferramenta de apoio
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Figura 34: Mova a ferramenta para que sua faixa horizontal se encaixe no suporte da sonda com a fenda em C

Figura 35: Baixe os suportes da sonda até encostarem na faixa horizontal da ferramenta de apoio e certifique-se que
as sondas estão imersas em água
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Informações sobre limpeza e descontaminação
As etapas a seguir devem ser executadas antes da realização de qualquer serviço com o AutoDELFIA:

Cuidado: Use luvas ao realizar qualquer serviço com peças que possam ter entrado em contato com amostras de
pacientes (soro/plasma, gotas de sangue).

1. Limpe as tampas e os racks.

Para a limpeza geral do instrumento, pode usar etanol a 70%-80%. Deve-se ter muito cuidado ao limpar os suportes
das placas, os racks de amostras e os transportadores.

2. Descontamine o instrumento.

Execute o comando Instrument Cleaning (Limpeza do Instrumento) no menu de manutenção. Você encontrará mais
informações sobre como executar esse procedimento no software AutoDELFIA.

Formulário de informações de descontaminação

Tipo do produto ________________

Nº de série ________________

Este formulário serve para informar os responsáveis pela manutenção, reparo ou transferência do produto que o
instrumento e suas subunidades foram tratadas de acordo com o procedimento descrito acima.

Data ________________

Assinatura _________________________________

Esse procedimento também deve ser usado para eliminar ou reduzir riscos quando estiver envolvido na desativação,
transporte ou descarte do instrumento.

Faça uma cópia desta página, preencha os dados e mantenha-a junto ao instrumento.
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Regras de ouro para o carregamento de amostras
Observe as seguintes regras sempre que estiver planejando e executando o carregamento de amostras:

Princípios para o transportador
• Não coloque mais de um rack com a mesma ID no transportador.
• Os racks e os tubos não devem ser reordenados ou removidos do transportador depois de serem identificados pelo

Processador de Amostras.
• Quando o processamento for iniciado, no transportador não deverão haver racks sem tubos ou racks que

contenham tubos que não foram identificados corretamente.

Controles
• O rack de controle deve conter somente os tubos de controle. Os tubos de controle não devem ser removidos,

substituídos ou adicionados depois do rack de controle ter sido identificado pelo Processador de Amostras.
• Não é aconselhável utilizar o mesmo código de controle para diferentes níveis de controle de substâncias em

análise distintas.
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Especificações técnicas

Geral

Conformidade com as diretrizes da UE
• 2004/108/CE Diretriz de Compatibilidade Eletromagnética

O instrumento IVD MEDICAL cumpre os requisitos de emissão e imunidade IEC/EN 61326-2-6 Classe B.
• 2006/95/CE Diretriz de Baixa Tensão
• 98/79/CE Diretriz de Dispositivos Médicos de Diagnóstico In Vitro (IVD)

Requisitos de segurança
O instrumento foi concebido para atender às seguintes normas de segurança:

• IEC 61010-1
• UL 61010-1
• IEC 61010-2-101
• EN 61326-1
• EN 62366-1
• EN IEC 61326-2-6
• CAN/CSA- C22.2 6101-1

Requisitos de energia
Tensão de alimentação: 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia:

Processador de Placas:

Potência: máx. 600 VA

Processador de Amostras:

Potência: máx. 300 VA

O instrumento pode lidar com quebras de energia de 20 ms sem interromper o seu funcionamento.

Uma UPS que garanta energia por 15 minutos pode ser comprada opcionalmente.

Ambiente de trabalho
Temperatura: 15-30 °C.

O nível de poeira do ambiente de trabalho deve estar de acordo com a norma FS209D Classe 100000 ou superior. Na
medida do possível, deve-se impedir que a poeira entre no instrumento.

Umidade relativa: 20-80 %.

Requisitos de armazenamento e transporte
Temperatura: -25 a 60 °C

Gradiente de temperatura: 20 °C/hora
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Umidade relativa: 5 a 90%

Volume de resíduos
Os resíduos sólidos incluem as placas, as ponteiras e os frascos de diluição que são utilizados durante a análise.

Durante um carregamento completo, o Processador de Placas produzirá aproximadamente 8 L de resíduos líquidos e o
Processador de Amostras aproximadamente 10 L.

O tubo exaustor da bomba de vácuo é filtrado para que não sejam liberados no ar aerossóis perigosos.

Os resíduos líquidos dos frascos de resíduos devem ser tratados como infecciosos!

Dimensões físicas
Somente o Processador de Placas

Dimensões (l x a x p): 1246 mm x 837 mm x 853 mm (790 mm quando o painel dianteiro é removido)

Peso: aprox. 216 kg

Processador de placas com bancada de trabalho

Dimensões (l x a x p): 1246 mm x 1740 mm (2015 mm com o painel dianteiro aberto) x 910 mm

Peso: aprox. 270 kg

Somente o Processador de Amostras

Dimensões (l x a x p): 790 mm x 837 mm x 844 mm (799 mm com o painel dianteiro removido)

Peso: aprox. 127 kg

Processador de Amostras e Processador de Placas juntos com a bancada de trabalho

Dimensões (l x a x p): 1790 mm x 1740 mm (2280 mm com o painel dianteiro aberto) x 910 mm

Peso: aprox. 443 kg

Ruído
Ruído < 66 dB

Processador de placas

Capacidade
Capacidade de carregamento da placa de microtitulação: 12 placas.

Capacidade de carregamento dos reagentes a granel (líquido de lavagem, líquido de enxágue e solução
intensificadora): Suficiente para 12 placas ou mais.

Número de testes diferentes ao mesmo tempo: 1 a 8 testes. Depende do tamanho e da capacidade dos cassetes de
reagente.

Capacidade de processamento/dia de trabalho de 8 horas: pelo menos 12 placas de microtitulação = 1152 amostras,
mas pode ser processado um número maior de testes rápidos. O número de testes depende principalmente dos
tempos de incubação dos testes.

Fundo
Solução intensificadora: Contagens <600 cps
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Solução de Triton: Contagens <400 cps

Precisão
C.V. de uma placa com 1 nM de solução de Eu <1%.

Linearidade
O erro de linearidade é inferior a +/-10% até 6 nM de solução de Eu (aprox. 6 milhões de contagens)

Controle da temperatura
Para evitar uma variação entre ensaios, todo o instrumento possui uma temperatura controlada de +25 ºC ± 3 ºC.

Processador de amostras

Capacidade de carregamento
36 racks de amostras com 12 tubos cada, 432 tubos de amostra.

Diluições
Podem ser utilizados dois tamanhos de recipiente de diluente: 70 mL ou 250 mL. Podem ser carregados de uma só vez
no máximo três recipientes de 70 mL ou um de 250 mL. Cada recipiente de 70 mL pode conter um diluente distinto. Os
fatores de diluição podem variar entre 1:5 e 1:100.

Tamanho do tubo de amostra
Diâmetros externos 10-16 mm. Diâmetro interno mínimo recomendado 8 mm.

Altura sem adaptadores: 70-125 mm.

Altura com adaptador de 10 mm: 55-115 mm.

Altura com adaptador de 20 mm: 45-105 mm.

Altura com adaptadores de 20 + 10 mm: 35-95 mm.

A altura do tubo de controle no rack de controle especial deve ser no máximo de 75 mm, incluindo os adaptadores.

Velocidade de pipetagem
Geralmente 12-15 min./ placa. Depende da quantidade de lavagens envolvidas e da posição dos tubos de amostra no
transportador.

Sondas de amostragem
Quatro sondas revestidas de parylene que funcionam individualmente, com detecção de coágulos e de nível de líquido.
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Contaminação por carreamento
A contaminação por carreamento é de < 0.01%. 

Exatidão
Melhor que +/- 3% ou +/- 1 μL (o que for maior) a 25 μL e volumes maiores. Medido por gravimetria com BSA em um
tampão TSA (Diluente II B131-100 ou B132-100).

Precisão
CV% < 2% para volumes iguais ou superiores a 25 μL para uma única sonda e < 3% para o mesmo volume quando
todas as quatro sondas são utilizadas.
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Critérios de desempenho

Introdução
O desempenho especificado do AutoDELFIA é obtido quando o sistema é usado sob as condições ambientais
especificadas e de acordo com os encartes do kit e o manual do instrumento.

Processador de amostras

Códigos de barras
Em uma única análise, pode ser usado no máximo quatro tipos de código de barras.

Tamanho do tubo
O AutoDELFIA deve utilizar tubos com um diâmetro exterior máx. de 16 mm. Isso significa que a parte mais larga do
tubo não pode ser superior a 16 mm. Alguns tubos podem ter roscas ou rebordos maiores que 16 mm; portanto, esses
tubos não se enquadram nas especificações. É possível que esses tubos não atinjam o fundo do rack, o que pode gerar
erros na detecção do nível de líquido. Podem ser usados também tubos com um diâmetro externo de até 10 mm.
Mesmo que os tubos sejam suficientemente longos ( >> 65 mm), é recomendável que se utilize o adaptador pequeno
de 10 mm (1297-405) para tais tubos. O adaptador centraliza melhor o tubo no rack e a detecção do nível de líquido
funciona de forma mais precisa. O diâmetro interno deve ter sempre pelo menos 8 mm. Os diâmetros dos tubos devem
garantir uma profundidade de líquido que assegure a pipetagem apropriada. O volume morto mínimo é de 300 µL
para tubos de 9 mm.

As alturas dos tubos podem ser as seguintes, dependendo dos adaptadores usados:

Altura do tubo entre 65 e 125 mm - não utilizar adaptador.

Altura do tubo entre 55 e 115 mm - utilizar um adaptador de 10 mm.

Altura do tubo entre 45 e 105 mm - utilizar um adaptador de 20 mm.

Altura do tubo entre 35 e 95 mm - utilizar adaptadores de 20 + 10 mm.

A altura do tubo de controle no rack de controle especial deve ser de, no máximo, 75 mm, incluindo os possíveis
adaptadores.

Racks de amostras
As molas no rack de amostras que prendem os tubos de amostras podem perder um pouco de sua elasticidade se
forem usadas por longos períodos (vários meses) com tubos largos (16 mm). Neste caso, se os tubos fossem trocados
por outros de 10 mm, é possível que eles não fiquem corretamente seguros e centralizados. Portanto, recomenda-se
verificar a elasticidade das molas que estão sendo usadas com tubos largos e substitui-las, se necessário, ou usar racks
separados para tubos largos e estreitos.

Manuseio de amostras
Alerta: Verifique cuidadosamente se não há películas, espuma ou bolhas nos frascos de calibrador, tubos de controle
ou tubos de amostras. Eles podem causar a detecção incorreta do nível de líquido. Caso haja películas, espuma ou
bolhas nos tubos ou frascos, remova-as cuidadosamente.
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Processador de placas

Ponteiras de pipetas para reagente e outros consumíveis
Para garantir uma operação confiável e um desempenho ideal, é importante utilizar apenas ponteiras e outros
consumíveis da PerkinElmer.

Consulte os encartes do kit sobre como executar um kit em várias partes.

Computador pessoal
Nenhum outro software além do software AutoDELFIA deve ser executado no PC durante o funcionamento do
AutoDELFIA.
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Códigos de barras

Padrões de segurança com códigos de barras

Introdução
Os códigos de barras são usados em vários itens no AutoDELFIA, em:

• Tubos de amostras
• Racks de amostras
• Placas
• Cassetes de reagentes

Os códigos de barras usados nos três últimos itens são fornecidos pela PerkinElmer; porém, para o primeiro item,
tubos de amostras, os códigos de barras usados são fornecidos pelo próprio usuário. Ao usar seus próprios códigos de
barras nos tubos dos pacientes, observe as informações fornecidas na seção Problemas mais comuns com os códigos
de barras na página 45.

As seguintes informações são incluídas para orientar quais códigos de barras podem ser usados.

Leitores de código de barras
Há quatro tipos de leitores de códigos de barras em uso com o AutoDELFIA. Modelos mais novos têm o leitor Jadak
JDK-1662 no Processador de Placas e um leitor Datalogic DS2100 ou Zebex Z-5111 no Processador de Amostras.

Códigos de barras compatíveis
Os códigos de barras compatíveis com o leitor do código de barras do Processador de Amostras do AutoDELFIA são:

• Código 39
• Código 128
• Intercalado 2 de 5
• Código 93
• CODABAR
• EAN/UPC

Zero à esquerda
Cuidado com alguns códigos que apresentam o zero inicial automático para igualar o número de dígitos lidos. A lista
de trabalho nesse caso também deve usar o zero à esquerda para corresponder aos códigos dos tubos recebidos do
Processador de Amostras.

Problemas mais comuns com os códigos de barras
Margem muito estreita, o espaço em branco antes e depois do código de barras efetivo. A especificação da maioria
dos códigos é 10 vezes o elemento mais estreito no código. Contudo, o mínimo absoluto é 2.5 mm.

A etiqueta autoadesiva é colocada demasiadamente baixa no tubo; uma parte do código ficará encoberta pelo
rack ou pela abertura na parede lateral do transportador.

Baixa qualidade do papel da etiqueta ou da impressora; a diferença entre as áreas pretas e brancas não está dentro
das especificações do código efetivo. A impressão feita em uma impressora a laser ou a jato de tinta é aceitável, mas
não a de uma impressora matricial.

Problemas com a impressora de códigos de barras do cliente; algumas linhas ficam fora do código de barras.
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Instalação, redefinição ou configuração do leitor de código de
barras portátil

O instrumento AutoDELFIA é fornecido com um leitor de código de barras portátil (1170 0079) destinado a ler as
informações do lote de kit nos certificados de CQ do AutoDELFIA.

O instrumento AutoDELFIA pode ser fornecido com qualquer um dos seguintes leitores de código de barras portáteis:

• Newland NLS-HR21
• QuickScan QD2430

Ambos os leitores de código de barras portáteis estão prontos para serem usados imediatamente. O leitor de código de
barras portátil Newland NLS-HR21 não requer nenhuma configuração enquanto o QuickScan QD2430 foi instalado de
fábrica e, portanto, não requer nenhuma ação específica.

Ligue o leitor de código de barras portátil a uma porta USB no computador e ele estará pronto para o uso.

As seguintes informações de programação dizem respeito apenas ao modelo QuickScan QD2430:

O tipo de código usado em placas AutoDELFIA e códigos de barras do cassete de reagentes é “Intercalado 2 de 5”. Nas
configurações de fábrica do leitor de código de barras 2D QuickScan QD2430, esse tipo de código está desativado. Para
ativar esse tipo de código, leia o código de Entrar/Sair do Modo de Programação com o leitor e, depois, leia o código I 2
de 5 = Ativar em baixo. Por último, leia novamente o código Entrar/Sair do Modo de Programação para sair do modo de
programação. Obtenha mais informações no manual do leitor de códigos de barras.

Figura 36: ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE

Figura 37: I 2 OF 5 = ENABLE
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Figura 38: CODABAR = ENABLE

Figura 39: CODE 93 = ENABLE
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Garantia
O instrumento vem com uma garantia limitada (a "Garantia") da Wallac Oy ("Wallac"), uma empresa PerkinElmer. Este
é apenas um resumo da garantia do instrumento e não altera ou modifica os termos da Garantia. Consulte os termos e
as condições, e o contrato de compra ou aluguel para uma descrição completa da Garantia.

Em geral, por um período de doze (12) meses a partir da data de instalação, ou quinze (15) meses a partir da data
de envio (o "Período de Garantia do Instrumento"), prevalecendo o que ocorrer primeiro, a Wallac garante que este
instrumento está livre de defeitos de materiais e mão de obra.

Durante o Período de Garantia do Instrumento, a Wallac fornecerá peças e mão de obra para reparar defeitos de
materiais e mão de obra.

Observação: A garantia deste instrumento não cobre a Manutenção Periódica (“MP”) necessária, se houver, os custos
e as despesas devem ser suportados pelo comprador ou locatário. A não realização da MP necessária anulará a
garantia. A PerkinElmer e os representantes autorizados estão disponíveis para realizar a MP. Entre em contato com
seu representante PerkinElmer para obter informações adicionais sobre a MP.

As disposições completas da garantia limitada para este produto estão disponíveis em https://www.perkinelmer.com/
corporate/policies/terms-conditions-of-sale.html.
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Instruções de REEE para Produtos PerkinElmer
ou

O rótulo com o símbolo de um cesto de lixo com rodinhas marcado com um X e uma barra retangular indica que o
produto é coberto pela Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE) e, portanto, não deve ser
descartado em lixo municipal comum (não seletivo). Qualquer produto marcado com este símbolo deve ser coletado
separadamente, atendendo às diretrizes regulatórias da sua área.

Os objetivos deste programa são preservar, proteger e melhorar a qualidade do ambiente, proteger a saúde humana
e usar os recursos naturais de forma prudente e racional. O tratamento específico de WEEE é indispensável para evitar
a dispersão de poluentes no fluxo de material reciclado ou de resíduos. Este tratamento é a maneira mais eficaz de
proteger o meio ambiente do cliente.

Os requisitos dos programas de coleta, reutilização, reciclagem e recuperação de resíduos variam de acordo com a
autoridade reguladora em seu local. Entre em contato com sua entidade responsável local (por exemplo, seu gerente
de laboratório) ou com representantes autorizados para obter mais informações sobre os regulamentos de descarte
aplicáveis. Entre em contato com a PerkinElmer no site listado abaixo para obter informações específicas sobre os
produtos PerkinElmer.

Site:

www.perkinelmer.com/WEEE

Europa: siga o link acima para acessar as instruções sobre o manuseio dos REEE específicas de cada país europeu.

Atendimento ao cliente EUA: ligue para 1-800-762-4000

Atendimento ao cliente no resto do mundo: ligue para (+1) 203-925-4602

Produtos de outros fabricantes também podem fazer parte do seu sistema PerkinElmer. Esses fabricantes são
diretamente responsáveis pela coleta e processamento dos seus próprios resíduos nos termos da diretiva REEE.
Contate esses fabricantes diretamente antes de descartar os seus produtos.

Consulte o site da PerkinElmer (acima) para obter o nome e o site dos fabricantes.
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