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Informações gerais
Esta seção contém informações gerais sobre o produto.

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® é uma marca comercial registrada da PerkinElmer, Inc.

AutoDELFIA® é uma marca comercial registrada da Wallac Oy, uma empresa subsidiária da PerkinElmer, Inc.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

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.

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.

Símbolo Descrição

Marca de conformidade com a CE

Fabricante

Data de fabricação

Cuidado, consulte as instruções de uso
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Símbolo Descrição

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

Reciclagem de bateria

Siga as diretrizes nacionais ao descartar o equipamento

Símbolo e sensor para uso no transporte do produto

Abreviaturas
As seguintes abreviaturas são usadas ao longo do manual:
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• LIS: Laboratory Information System (Sistema de informações laboratoriais)
• DBS: Dried Blood Spot (Amostras de sangue seco)
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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
Os operadores devem ser treinados na operação do AutoDELFIA e precisam estar familiarizados com o conteúdo das
instruções do usuário relevantes fornecidas com o produto.

Para garantir resultados corretos dos testes, siga sempre as instruções fornecidas neste manual, no manual do
equipamento, nos encartes dos kits e/ou outras instruções fornecidas pela PerkinElmer.

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.
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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.

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.

Cuidado com as partes móveis do instrumento.

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

Não use o equipamento junto de fontes de radiação eletromagnética forte (por exemplo, fontes de RF intencionais sem
proteção). Elas podem interferir no funcionamento correto do instrumento AutoDELFIA.

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.
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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
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.

Risco biológico
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.

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

Manual do Usuário AutoDELFIA Manager
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Introdução

AutoDELFIA: Classic e New
Este manual descreve operações usando o software AutoDELFIA 3.0 Manager. O software AutoDELFIA 3.0 Manager
é compatível com os modelos Classic e New de equipamentos AutoDELFIA e foi concebido para controlar ambos os
modelos. O software deteta o tipo de equipamento conectado ao PC e fornece instruções em conformidade.

Veja imagens de ambos os modelos abaixo. Em resumo, os equipamentos AutoDELFIA produzidos até meio de 2015
são referidos como modelos Classic, e os equipamentos produzidos posteriormente são referidos como modelos New.

O equipamento Classic AutoDELFIA, incluindo o processador de amostras

O equipamento New AutoDELFIA, incluindo o processador de amostras

AutoDELFIA Manager e AutoDELFIA Workstation
O sistema AutoDELFIA é composto pelo seguinte:
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• O equipamento (ou seja, o processador de placas e, opcionalmente, o processador de amostras)
• A bancada de trabalho e os frascos
• O PC AutoDELFIA que executa o software necessário para a operação do AutoDELFIA. O PC que executa este

software está junto do equipamento em si, e nas instalações com vários equipamentos AutoDELFIA, cada
equipamento tem o seu próprio PC AutoDELFIA.

O software AutoDELFIA 3.0 é composto por:

• O software AutoDELFIA Manager, usado para controlar o equipamento AutoDELFIA.
• O software AutoDELFIA Workstation, que calcula a concentração das amostras comparando o sinal medido pelo

equipamento AutoDELFIA com as curvas de calibração. É composto por quatro módulos de software principais:
Kitlot Editor, Plate Generator, Result Viewer e Quality Control. Este software é descrito em manuais separados.

No modo de amostras de sangue seco, as informações das amostras a processar provêm de listas de trabalho do
picotador, ou as informações das amostras podem ser geradas com o software Plate Generator.

No modo de amostra líquida, as informações sobre as amostras a processar provêm do LIS externo (consulte Usar a
Pesquisa LIS na página 33) ou de listas de trabalho do modo líquido (consulte Modo de amostra líquida na página
31). O software AutoDELFIA Manager controla o processamento de placas, reagentes, consumíveis e amostras. Depois
do processamento, os dados brutos de medição (contagens) são enviados para o software AutoDELFIA Workstation
para cálculo de resultados, geração de relatórios e controle de qualidade.

Processador de placas e processador de amostras
O equipamento AutoDELFIA consiste no módulo do processador de placas, que pode ser usado de maneira autônoma
(análise de amostras de sangue seco) ou com o processador de amostras opcional, que permite a análise de amostras
líquidas.

As instruções neste manual são válidas para operações com o processador de placas autônomo e o processador de
placas junto com o processador de amostras.

As instruções para uso com o processador de amostras são identificadas com o texto seguinte:

Para uso com o processador de amostras

Manual do Usuário AutoDELFIA Manager
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Recursos principais

Inicialização
Para iniciar o sistema AutoDELFIA, siga a sequência abaixo:

1. Ligue o equipamento (primeiro o Processador de amostras se for usado, e depois o Processador de placas).
Consulte o Manual do Equipamento AutoDELFIA para mais informações sobre este tópico

2. Ligue a impressora
3. Ligue o PC AutoDELFIA e o respectivo monitor
4. Inicie o software AutoDELFIA Manager
5. Inicie o software AutoDELFIA Workstation, se necessário

Durante a inicialização, o AutoDELFIA efetua auto-verificações para garantir que todos os módulos estejam
funcionando corretamente. O status do equipamento será exibido.

Esvazie o processador de amostras de quaisquer amostras ou calibradores que possam ter restado.

Quando o equipamento AutoDELFIA tiver estado desligado por mais de algumas horas, necessitará algum tempo antes
de ficar operacional:

• A bandeja de calibradores do processador de amostras necessita 30 minutos para atingir a temperatura de
operação.

• O processador de placas necessita até 2,5 horas para atingir a temperatura de operação (o software AutoDELFIA
Manager exibe a temperatura, e não permitirá que uma execução seja iniciada se a temperatura estiver fora dos
limites).

Encerramento
Para desligar o sistema AutoDELFIA, siga a sequência abaixo:

1. Saia do software AutoDELFIA Manager e do software AutoDELFIA Workstation.
2. Desligue o processador de placas.
3. Desligue o processador de amostras.

Coloque as sondas manualmente e com cuidado no recipiente de diluente contendo água deionizada; tenha
cuidado para não tocar nas sondas. Se você não apoiar os suportes de sonda quando a energia for desligada, as
sondas cairão e poderão se danificar.

Observação: Se estiver usando o equipamento AutoDELFIA clássico, as sondas cairão rapidamente assim que a
alimentação for desligada; por conseguinte, você deve segurar os suportes das sondas pretos antes de desligar
para impedir quaisquer danos nas mesmas. Uma peça de suporte será fornecida para suspender as sondas.
Se estiver usando o novo AutoDELFIA, o suporte das sondas está equipado com uma função de frenagem que
desacelera a queda. É ainda fornecida com o novo AutoDELFIA a peça de suporte; no entanto, em alternativa, você
pode segurar o suporte das sondas preto com o seu dedo ao desligar.

Observação: Sondas nunca devem ir até o fundo dos poços de lavagem.
4. Desligue o PC AutoDELFIA através do menu Iniciar.

Não desligue o sistema AutoDELFIA após a execução ser concluída. O sistema AutoDELFIA deverá ficar sempre ligado.

Entrar e sair: usar o programa de Bloqueio da tela
Para garantir a segurança, é recomendável que o PC que executa o software AutoDELFIA Manager seja bloqueado
quando não estiver sendo usado.

O bloqueio de segurança do Windows permite que somente um usuário de cada vez tenha sessão iniciada no PC, mas
em um laboratório AutoDELFIA típico é necessário que vários usuários possam desbloquear a estação de trabalho com
as suas credenciais individuais (para monitoramento e acompanhamento).

O programa de Bloqueio da tela é instalado automaticamente no PC AutoDELFIA Manager, mas está desabilitado por
padrão. Para habilitá-lo, entre em contato com o seu representante da PerkinElmer.
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O programa de Bloqueio da tela permite que vários usuários desbloqueiem o PC AutoDELFIA Manager e o usem com
as suas credenciais individuais enquanto permanecem em sessão com uma conta Windows compartilhada. Eles podem
bloquear o computador quando o abandonam. O programa pode bloquear também o computador se ele permanecer
sem uso por algum tempo.

O programa de Bloqueio da tela registra também todo o tipo de eventos no log de eventos e/ou em um arquivo de
texto, permitindo o monitoramento e acompanhamento dos usuários.

Veja abaixo alguns exemplos de eventos que podem ser registrados:

• Bloqueio manual (ou seja, quando o usuário bloqueia o PC AutoDELFIA Manager antes de abandoná-lo)
• Bloqueio de tempo limite (ou seja, o PC AutoDELFIA Manager é bloqueado automaticamente depois de um certo

período de tempo)
• Desbloqueio (pelo usuário que o bloqueou ou por outro usuário)
• Alterações feitas à configuração

Para bloquear o computador, clique duas vezes no ícone de bloqueio da tela na barra de tarefas, ou clique com o botão
direito do mouse no ícone e clique em Bloquear no menu de contexto que aparece.

Para desbloquear o computador quando ele está bloqueado pelo programa de Bloqueio da tela, digite as suas
credenciais de bloqueio da tela (combinação de nome de usuário e senha) e pressione ENTER ou clique no botão de
desbloqueio.

Tela de toque
Além do mouse e do teclado, o software de interface de usuário AutoDELFIA Manager também foi projetado para
operar com uma tela de toque.

O teclado na tela será ativado sempre que necessário, ou seja, quando você pressionar um campo editável na tela de
toque ou sempre que for necessária entrada de texto manual (por exemplo, para escrever uma nota a ser atribuída a
uma amostra).
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Telas principais do programa
A tela principal é dividida em duas áreas. À esquerda há uma coluna estreita fixa contendo botões. A área de
visualização preenche o restante da tela. Clicando em qualquer botão à esquerda abre a tela correspondente na área
de visualização à direita.

O quadro ao redor de cada botão pode ter cores diferentes consoante o status das operações atuais do equipamento.
Em geral:

• Verde: tudo está OK
• Azul: o usuário pode inserir dados
• Vermelho: ação do usuário necessária

As luzes de status no painel dianteiro do novo equipamento AutoDELFIA têm a mesma codificação de cores.

No topo de todas as telas principais, uma barra de status cinza exibe (da esquerda para a direita):

• o nome atribuído ao equipamento
• o nome do usuário conectado no momento
• o status de relatório do LIS: isto aparece somente se o seu laboratório usa um LIS para o qual o AutoDELFIA envia

resultados. Somente exibe o status das operações de envio de resultados, e não tem nada a ver com a Pesquisa LIS.
O status será OK somente se o envio automático de resultados estiver habilitado e se não houver nenhuma razão
para achar que o envio de resultados não funciona.

• a temperatura no interior do equipamento e a hora do sistema.

Início

A tela inicial do AutoDELFIA Manager consiste em uma área de visualização principal que permite visualizar
rapidamente o status atual do sistema AutoDELFIA. O topo da tela exibe a cronologia geral de todos os ensaios
em andamento, e o restante da tela está dividido em várias áreas:

• Amostras disponíveis para descarregamento: Para uso com o processador de amostras. Ao executar ensaios de
amostras líquidas, esta área indicará o período em que os tubos de amostras podem ser removidos do processador
de amostras. Quando esse período tiver passado, o relógio será substituído por uma marca verde, informando que
você pode remover os tubos de amostras do equipamento para armazená-los corretamente.

• Carregamento adicional possível: esta área indica o momento que você pode realizar um carregamento adicional
(acima, caracteres grandes), e a janela de tempo disponível para isso (abaixo, caracteres pequenos). Quando for
possível realizar o carregamento adicional, esta área exibirá somente uma contagem regressiva que corresponde
ao tempo restante para o carregamento adicional (com o texto "disponível para concluir o carregamento"). Quando
o tempo de carregamento adicional tiver terminado, o software exibirá informações sobre o período seguinte
disponível para o carregamento adicional. Quando o último período para carregamento adicional tiver terminado,
ou caso não seja possível o carregamento adicional, esta área estará vazia.

• Todos os reagentes podem ser removidos: Durante uma execução, quando todos os reagentes tiverem sido
pipetados eles podem ser removidos e armazenados corretamente. Esta área exibirá o período em que a rack de
reagentes pode ser esvaziada. Quando esse período tiver terminado, o relógio será substituído por uma marca
verde. Observe que a rack de reagentes pode ser retirada do processador de placas para esvaziamento, mas depois
de esvaziá-la ela deve ser retornada ao equipamento.

• Mensagens: Esta área contém todas as mensagens com informações sobre o status do sistema para a execução
atual. Isto inclui avisos, erros, etc. Quando uma nova mensagem for adicionada na área Mensagens, o botão Início
fica vermelho até você clicar nele para visualizar a tela com a mensagem. Há também um pequeno contador que
exibe o número de novas mensagens. Este contador é reiniciado cada vez que você exibe a lista de mensagens.
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Temperatura do processador de placas
O processador de placas AutoDELFIA tem dois sensores de temperatura incorporados, um para verificar a temperatura
do transportador e o outro para verificar a temperatura do contador. Normalmente, os dois sensores exibem leituras
ligeiramente diferentes e a leitura exibida na barra de informações no topo do software AutoDELFIA Manager será
sempre do sensor que difere mais da temperatura alvo.

A temperatura alvo do processador de placas AutoDELFIA é +25 °C em condições normais, ou seja:

• Temperatura ambiente: +15 a +30°C
• Tampa do processador de placas fechada
• Temperatura estabilizada depois de um período de espera mínimo de duas horas após a inicialização.

A faixa aceitável para execuções de ensaios AutoDELFIA é +25 ± 3 °C. Se a temperatura estiver fora desta faixa aceitável
mas dentro da faixa de +25 °C ± 4 °C, o software exibirá uma mensagem de aviso. Se a temperatura estiver fora dos
limites da faixa de +25 ± 4 °C, o software exibirá uma mensagem de erro.

Somente será possível iniciar a execução de um ensaio quando a temperatura estiver dentro da faixa aceitável de +25
±3°C.

Se a temperatura estiver fora da faixa aceitável durante a execução de um ensaio, a execução continuará, e se
a temperatura estiver fora da faixa de +25 ± 4 °C os resultados serão finalizados em conformidade no software
AutoDELFIA Workstation.

Se a temperatura não estiver dentro do intervalo especificado acima, contate o engenheiro de manutenção.

Amostras

Para uso com o processador de amostras

A tela Amostras está disponível somente para sistemas com um processador de amostras. O ícone correspondente
estará oculto caso o processador de amostras não esteja conectado.

Para sistemas equipados com o processador de amostras, a tela Amostras estará acessível somente quando o Modo
líquido estiver marcado na tela Configurações, caso contrário estará esmaecida e inacessível.

Comece por colocar as racks de amostras que você deseja carregar na via frontal do transportador de amostras.
Você pode carregar as racks uma de cada vez ou em lotes (18 racks no máximo de cada vez). Cada vez que você
tiver colocado novos racks na via frontal do transportador de racks de amostras e quiser carregá-los, pressione o
botão CARREGAR do processador de amostras ou clique em Carregar na tela Amostras, e feche o painel dianteiro do
processador de amostras.

Em seguida, o transportador move os racks de amostras para a posição de leitura onde o leitor de códigos de barras
lê o código de barras do rack, e depois os códigos de barras das amostras um a um. Uma janela de sobreposição é
exibida na tela, mostrando o conteúdo da rack.

Você pode continuar a carregar racks até atingir o número máximo de racks para o equipamento, que é 36 (18 na via
traseira e 18 na via frontal).

Para exibir as informações de uma amostra específica na janela de sobreposição Rack, selecione um tubo de amostra
no desenho que representa a rack na parte esquerda da janela. As seguintes informações da amostra serão exibidas:

• ID da amostra
• Tipo de tubo
• Pré-diluição: este é o fator de diluição caso a amostra tenha sido pré-diluída fora do equipamento.
• Área Solicitações de teste: esta área terá o número de guias correspondente ao número de solicitações de teste

para o painel de teste. Nesta fase, você poderá remover algumas solicitações de teste desligando o botão Está
ativo para os testes correspondentes. Caso um teste inclua uma diluição, você poderá adicionar um teste para a
amostra não diluída ligando o botão Primário e selecionando o número de réplicas no campo que aparece.
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Todos os códigos de barras das amostras devem ser visíveis através das aberturas da rack, conforme mostrado na
figura abaixo. Para mais informações sobre tipos de tubos e como configurá-los, consulte Tipos de tubos na página
21.

Caso o leitor não localize um código de barras de rack ou caso localize um código de barras de rack não autorizado, o
software AutoDELFIA Manager exibirá uma mensagem de erro.

Caso o equipamento não consiga ler o código de barras de uma amostra, a amostra correspondente na interface do
usuário aparecerá em vermelho.

• Caso a posição da rack realmente esteja vazia, você poderá ligar o interruptor Está vazio.
• Caso haja várias posições de tubo vazias, você poderá clicar no botão Alterar para alterar o status de todos os

tubos para os quais nenhum código de barras foi localizado para Vazio.
• Caso haja um tubo de amostra que o leitor não conseguiu ler, então você poderá tentar reler o tubo depois de

ter certeza de que o código de barras pode ser visualizado através da abertura, ou poderá digitá-lo no campo
correspondente.

O fundo da tela representa as racks de amostras com a rack de controle à esquerda.

Caso o painel inclua amostras que precisam ser diluídas, o processador de amostras diluirá primeiro essas amostras
com diluente nas tiras de diluição e depois moverá as amostras das tiras de diluição para a placa.

Aceitar cada rack separadamente: ligue esta opção caso você queira editar informações das amostras ou solicitações
de teste depois de ler a rack de amostras. Caso esta opção não seja ligada, o transportador de amostras levará
automaticamente a rack para a via traseira depois que o leitor tiver lido todos os códigos de barras com êxito.

Tipo de tubo ativo: clique neste botão para abrir uma janela de sobreposição onde você pode selecionar o tipo de
tubo que você deseja usar. Para mais informações sobre tipos de tubos e como configurá-los, consulte Tipos de tubos
na página 21.

Painel ativo: clique neste botão para abrir uma janela de sobreposição onde você poderá selecionar o painel do
analito que você deseja usar. Para mais informações sobre painéis de analitos e como configurá-los, consulte Painéis
de analitos na página 22.

Listas de trabalho: este botão estará habilitado caso você tenha selecionado o modo de carregamento Usar listas
de trabalho na tela Configurações. Clique nele para abrir uma janela onde aparecem todas as listas de trabalho
disponíveis no local especificado.

Na área intermediária da tela existem figuras que representam a rack de diluição, os recipientes de diluente (até três
pequenos ou um grande) e a bandeja de calibradores. O equipamento não lê estas figuras, e você deve certificar-se de
que tudo o que é exibido na tela está presente no equipamento. O seguinte deve ser verificado visualmente:

• As tiras de diluição estão na rack de diluição
• A quantidade mínima (indicada pelo software) de diluente está nos recipientes
• Os frascos de calibrador estão na bandeja de calibradores

O programa solicitará confirmação de que todos os materiais necessários estão presentes no equipamento. Depois
do carregamento das placas, o botão de amostra fica vermelho e a área principal da tela de amostra tem um quadro
vermelho ao redor. Você deve clicar no botão Aceitar para confirmar que todos os calibradores, recipientes de diluição
e tiras de diluição necessários estão presentes no equipamento no local indicado na tela.

Todas as tampas dos frascos de calibrador devem estar removidas quando estiverem no equipamento.

Quando forem usados recipientes de diluente pequenos, eles deverão ser colocados conforme exibido na interface
do usuário. Eles são identificados por um, dois ou três pontos que marcam também as respectivas posições no
equipamento.
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Para carregar as amostras de controle líquido no equipamento, coloque a rack de controles (rack número 73) com os
tubos de amostra de controle na via frontal do transportador de amostras. Todos os códigos de barras de amostras de
controle devem ser visíveis através das aberturas da rack de controles. Quando o sistema tiver lido e identificado a rack
de controles e os tubos de controle, ele o trará de volta para a via frontal. Depois você deverá removê-lo manualmente
da via frontal e colocá-lo no suporte da rack de controles.

As amostras podem ser removidas durante a execução quando todas as amostras tiverem sido pipetadas, ou depois
da execução. Quando for possível remover amostras, o botão Amostras no lado esquerdo da tela ficará azul, e na tela
Amostras o botão Descarregar ficará habilitado.

Observação: Para um consumo ideal de placas, as amostras devem sempre ser carregadas antes das placas.

Observação: O equipamento não verificará se a rack de controles está no suporte. É responsabilidade exclusiva do
usuário assegurar-se de que a rack de controles está na posição correta antes de iniciar a execução.

Observação: Remova sempre todas as racks de amostras da via frontal antes de tentar descarregar as racks da via
traseira.

Observação: Caso haja necessidade de adicionar diluente durante uma execução, primeiro você deve certificar-se de
que as sondas estão na estação de lavagem das sondas e depois abra o painel dianteiro do processador de amostras
(novo AutoDELFIA) ou pressione o botão Bloquear (AutoDELFIA clássico) para interromper o movimento do braço de
pipetagem e adicionar diluente com segurança. Depois de adicionar o diluente, feche o painel dianteiro do processador
de amostras (novo AutoDELFIA) ou desbloqueie o equipamento (AutoDELFIA clássico) para continuar a execução.

Placas

A tela Placas mostra as placas existentes no equipamento. No canto superior direito da tela também existe um botão
que informa, alternativamente, Carregar, Remover ou Encerrar, dependendo das operações atualmente disponíveis.
Os botões Carregar e Remover estão disponíveis quando você acessa a tela Placas pela primeira vez. Ao selecionar
Carregar, um suporte de placa se desloca até a posição de carregamento e você é instruído para carregar uma
placa. Ao selecionar Remover, você tem a possibilidade de descarregar todas as placas atualmente existentes no
equipamento. Depois de selecionar os botões Carregar ou Remover, o botão Encerrar será exibido na tela. Use este
botão para interromper o processo de adicionar ou remover placas.

A área de visualização principal exibe as posições das placas (1 a 12) bem como as placas quando estas são carregadas.
O ID da execução é exibido ao lado do ícone representando uma etiqueta. Informações sobre a quantidade de tiras
carregadas ou necessárias, bem como sobre a quantidade de poços livres na placa também são exibidas à esquerda da
figura da placa.

Para carregar uma placa, comece clicando no botão Carregar. O nome do botão muda para Encerrar. O primeiro
suporte de placa será deslocado para a posição de carregamento. Posicione a placa no suporte de placa e pressione o
botão IN/OUT do equipamento ou clique no botão Carregar. Se for usado um método de calibração onde a primeira
placa tem a curva completa e as placas subsequentes têm calibração de dois pontos ou nenhum calibrador (modo
de amostras de sangue seco), a placa com curva completa de calibração deve ser carregada em primeiro lugar. O
equipamento recebe a placa, lê seu código de barras, verifica o número de tiras e, em seguida, a conduz até o elevador,
que por sua vez posiciona a placa no agitador/incubadora. Repita o procedimento para todas as placas subsequentes
que deseja carregar. Depois de posicionar a última placa no suporte de placas, clique no botão Encerrar.

Observação: Se for usado um método de calibração onde a primeira placa tem a curva completa e as placas
subsequentes têm calibração de dois pontos ou nenhum calibrador (modo de amostras de sangue seco), a placa
com curva completa de calibração deve ser carregada em primeiro lugar.

Alternativamente, você pode encerrar o carregamento de placas deixando o suporte de placas vazio.

É possível carregar uma placa apenas para medição, o que pode ser útil, p.ex., para a solução de problemas. Quando
a placa estiver na posição de carregamento, o botão Somente medir é exibido na interface de usuário. Ao ativar esse
botão, a placa é marcada para somente medir, o que significa que apenas a medição final da placa é executada. A placa
é identificada de acordo. Para placas DBS, o mapa da placa deve ser preparado com o Plate Generator. Para placas
de amostra líquida, um diálogo adicional é exibido, onde é possível selecionar o mapa da placa e o número de poços a
serem medidos.

Manual do Usuário AutoDELFIA Manager
Telas principais do programa

14



Observação: O carregamento de placas terminará automaticamente após uma pausa de 10 minutos. Cuidado com as
partes móveis do suporte de placas!

Se ocorrer uma falha na leitura do código de barras, fixe a etiqueta com o código de barras da placa, que se encontra
na caixa do kit, no suporte da placa, depois de certificar-se de que o código de barras não está sendo usado para outra
placa.

Se desejar introduzir o código de barras da placa manualmente, você pode fazê-lo clicando no campo da imagem da
placa no suporte de placas, onde se lê Clique para inserir. O diálogo Editar código de barras da placa é exibido
na parte inferior da tela. Digite o código de barras desejado no campo Código de barras e clique em OK. Agora você
pode pressionar o botão IN/OUT no equipamento para carregar a placa com o código de barras que você digitou. O
equipamento não fará a leitura do código de barras da placa e usará aquele que você forneceu manualmente.

Cuidado! Ao introduzir códigos de barras manualmente, é responsabilidade dos usuários certificar-se de digitar o
código de barras correto.

Ao lado direito da placa carregada há um botão de ejetar, que pode ser ligado ou desligado. Se desejar descarregar
uma placa, ligue o respectivo botão de ejetar e clique no botão Carregar. Uma vez concluído um ensaio, o botão de
ejetar será ligado por padrão para todas as placas.

Ao clicar numa placa, é aberta uma janela de sobreposição da Placa e exibe o respectivo mapa da placa e informações.
Se desejar verificar outro mapa de placas ou informações, clique naquela que desejar, do lado esquerdo da janela.

Tanto na janela principal como na janela da Placa, as placas com curva de calibração completa são identificadas por
um pequeno ícone de placa com uma faixa diagonal, e as placas com calibração de dois pontos (2 calibradores) são
identificadas por um pequeno ícone de placa com 2 pontos.

Durante a execução de um ensaio, a parte inferior da janela de sobreposição exibirá todas as mensagens, avisos e
erros.

Ao clicar numa amostra do mapa da placa, uma nova janela de sobreposição (denominada Poço, seguida da
identificação do poço, p. ex. C3) mostra os detalhes da amostra selecionada.

Para ensaios de amostra líquido, ao clicar num poço no mapa da placa, você pode excluir a amostra selecionada.

Observação: Se você excluir uma amostra que deveria ser executada com várias réplicas, todas as réplicas para o
ensaio serão excluídas. Se vários testes forem atribuídos a uma amostra de paciente, apenas as réplicas para o ensaio
selecionado serão excluídas.

Na janela Placa, se o lote de placas pertence a vários lotes de kit, os campos Analito e Lote do kit são destacados com
uma linha azul e exibem um ícone do lado direito. Para selecionar o lote do kit correto, clique no ícone e uma janela de
sobreposição permitirá selecionar a combinação correta de analito e lote do kit.

Quando são carregadas várias placas, uma pequena estrela identifica as placas com calibração completa. Estas placas
podem ser priorizadas. Ao ativar a prioridade alta para esse tipo de placa, todas as placas subsequentes do mesmo lote
também serão priorizadas.

Uma vez iniciadas as operações de pipetagem, um ícone de gota é exibido do lado direito da placa, para mostrar que
a placa agora está molhada. Isto significa que a placa não pode ser reutilizada se, por algum motivo, a execução do
ensaio for interrompida.

Uma vez que a execução do ensaio for concluída com sucesso, a placa fica azul e uma marca verde é exibida ao lado. Se
a execução do ensaio falhou, a placa fica vermelha e uma cruz vermelha é exibida ao lado.

Para remover a placa, clique em Remover e a placa na primeira posição será deslocada para a posição de
carregamento. Remova-a do suporte de placa e repita a operação, até que todas as placas tenham sido removidas
do equipamento.

Observação: Placas usadas devem ser descarregadas do equipamento.

Observação: Ao manusear placas (para carregar, descarregar, levá-las para armazenamento, adicionar ou remover
tiras), sempre manuseie-as pelas bordas. Não encoste os dedos na superfície da placa, mesmo usando luvas.

Observação: Se estiver usando o Processador de amostras, seu painel dianteiro deve estar aberto durante o
carregamento e/ou descarregamento de placas.

Carregamento adicional
Às vezes você poderá precisar carregar testes adicionais durante uma execução.

O carregamento adicional é possível somente durante um certo período durante o cronograma. O seguinte período de
tempo possível disponível para o carregamento adicional é exibido na tela Início e está marcado no cronograma da
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página Processar. Quando ocorre uma tal janela de tempo, você pode carregar placas, reagentes e consumíveis. Se
quiser carregar as mesmas amostras novamente, use o botão Reutilizar (Reuse).

Observação: Haverá somente um período limitado para realizar todas as tarefas necessárias ao carregamento
adicional. O carregamento adicional necessita de pelo menos 10 minutos quando todas as placas estão na incubadora.
Em tal situação, você não deve tentar um carregamento adicional, ou deve limitar o número de placas a carregar, para
que o carregamento se encaixe no prazo disponível.

Note também o seguinte:

• Deve existir espaço suficiente na rack de reagentes para os cassetes de reagentes, ponteiras e frascos de diluição
necessários. As posições das racks de reagentes que não possam ser usadas no carregamento adicional devem
estar marcadas com um símbolo de trava na tela Reagentes.

• Deve existir espaço suficiente na incubadora para as placas necessárias para o carregamento adicional.
• Não remova cassetes de reagentes, placas ou consumíveis que ainda sejam necessários para a execução original.

Os cassetes de reagentes usados que podem ser removidos com segurança estão marcados com um símbolo de
reciclagem.

No caso de carregamento adicional, a visualização Processar exibe a execução original e as placas adicionadas, mas
não é possível alterar as prioridades.

Observação: Não é possível usar o carregamento adicional caso uma execução tenha sido anulada.

Reagentes

A tela Reagentes consiste da imagem da rack de reagentes detectada pelo equipamento. O equipamento registra o
conteúdo da rack física e atualiza a imagem da rack de reagentes de acordo.

Se houver um cassete de reagente sem código de barras no equipamento, você pode introduzir o código de barras
manualmente, clicando no campo correspondente (Clique para inserir).

Se o material necessário estiver faltando, o software exibirá o local do material faltante destacado em vermelho.

Se um cassete de reagente estiver bloqueado (ou seja, não pode ser removido porque, p. ex., está sendo usado
num processo), um pequeno ícone de bloqueio é exibido no cassete. Este ícone desaparece assim que o cassete for
desbloqueado.

Se um cassete de reagentes é parcialmente usado, a metade dele apresentará uma cor azul clara e, uma vez que tiver
sido totalmente usado, ele é destacado em azul e exibe um sinal luminoso azul “cesto de reciclagem” na parte de cima.

O sistema não permitirá executar ensaios enquanto houver um cassete de reagentes não reconhecido na rack.

A área na parte inferior da tela contém quaisquer avisos ou outras mensagens informativas para o usuário. O conteúdo
dessa área pode ser exibido ou ocultado, clicando a seta dupla para cima (expandir) ou seta dupla para baixo (reduzir)
ao lado direito do título da área.

O botão Verificar (nem sempre visível) dá início a uma verificação completa do conteúdo da rack de reagentes.

O botão Continuar (nem sempre visível) dá início a uma verificação das omissões ou erros de um verificação anterior.
Ele não verifica o conteúdo completo da rack de reagentes.

O botão Limpar (visível somente durante o carregamento adicional) limpa totalmente os cassetes de reagentes
usados, indicando que eles podem e devem ser removidos durante o carregamento adicional. As posições do cassete
de reagentes liberadas desta forma, podem ser usadas novamente.
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Líquidos

A tela Consumíveis contém uma imagem dos frascos de consumíveis e de resíduos. É exibido o status de cada frasco:
Solução intensificadora, Solução de lavagem, Água e Resíduos.

Observação: Os frascos de Solução intensificadora, Solução de lavagem e Água exibem a quantidade mínima de
líquido necessária para realizar os testes do cronograma. O frasco de Resíduos exibe a capacidade máxima do frasco
de resíduos. Não reflete o conteúdo do frasco. O software AutoDELFIA Manager não tem maneira de saber o que
está presente nos frascos, e 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 Consumíveis.

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).

Os frascos do processador de placas funcionam com pressão (vácuo para o frasco de resíduos e pressão para os frascos
de lavagem e enxágue), e a tela exibe dois manômetros (um comum ao frasco de solução de lavagem e ao frasco de
água e outro dedicado ao frasco de resíduos). Os manômetros representam a pressão real nos frascos. Cuidado: Antes
de abrir as tampas dos frascos, você deve liberar a pressão clicando no botão Liberar no canto superior direito da
tela. O botão desaparecerá enquanto a pressão é liberada. Um botão Concluído aparecerá quando a despressurização
estiver concluída.

Observação: Você deve clicar neste botão somente quando estiver pronto para pressurizar o sistema novamente.

Para os sistemas com processador de amostras, é exibido um segundo conjunto de frascos. Estes frascos do
processador de amostras não estão pressurizados.

Depois de liberar a pressão, você pode realizar as atividades de preenchimento/esvaziamento.

Quando você estiver pronto para retomar as operações normais, deve verificar se as tampas dos frascos estão fechadas
com firmeza e se a tubulação está conectada corretamente. Clique no botão Concluído para pressurizar o sistema
novamente.

Preparar consumíveis
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.

Prepare a solução de lavagem (1:25) para o processador de placas (250 mL de solução concentrada para lavagem
(B117-100) e 6000 mL de água deionizada). É recomendável que você prepare pelo menos 1 litro por placa a ser
executada. A estabilidade da solução de lavagem em um recipiente vedado é de duas semanas à temperatura
ambiente (+20 - +25°C). Prepare a solução de lavagem (1:100) para o processador de amostras (50 mL de solução
concentrada para lavagem (B117-100) e 4950 mL de água deionizada). Prepare pelo menos 800 mL por placa a ser
executada. A estabilidade da solução de lavagem em um recipiente vedado é de uma semana à temperatura ambiente
(+20 - +25°C).

Observação: Para a operação correta do AutoDELFIA, é importante que essas proporções de diluição sejam exatas.

Preparar o processador de amostras (se utilizado)
Encha o frasco de lavagem com solução de lavagem (1:100 solução concentrada de lavagem diluída) e enxágue o frasco
com água deionizada. Esvazie o frasco de resíduos.

Observação: manuseie o frasco de resíduos e o sensor de líquido como se estivessem contaminados! Use luvas
protetoras.
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Feche os frascos. Certifique-se de que a tubulação do frasco de resíduos corra sempre para baixo.

Se houver necessidade de diluente de amostra, carregue o(s) recipiente(s) de diluentes com solução de diluente. São
usados recipientes de dois tamanhos: 70 mL (pequeno) ou 250 mL (grande). Você pode selecionar o tamanho do
recipiente de diluente (pequeno ou grande) na tela Configurações. Se forem usados recipientes de 70 mL, eles devem
ser carregados no equipamento começando pela posição mais à direita, sendo que podem ser usados um máximo de 3
recipientes de diluente. Com o recipiente de 250 mL, não se pode usar mais de um diluente. Consulte o encarte do kit
para obter a solução de diluente específica do analito.

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.

Preparar o processador de placas
Cuidado: Não abra os frascos quando a pressão estiver ligada. Use o botão Liberar na tela Consumíveis para desligar
a pressão.

Encha o frasco de lavagem com solução de lavagem (1:25 solução concentrada de lavagem diluída) e enxágue o frasco
com água deionizada. Esvazie o frasco de resíduos.

Observação: manuseie o frasco de resíduos e o sensor de líquido como se estivessem contaminados! Use luvas
protetoras.

Verifique se os frascos estão fechados com firmeza.

Antes de cada execução, selecione o Teste da lavadora na tela Manutenção e realize o teste para verificar o
funcionamento da lavadora. Siga as instruções exibidas na tela para realizar o teste. Se precisar de mais informações,
consulte Manutenção diária na página 24. Verifique se a temperatura, exibida na janela do software AutoDELFIA
Manager, está dentro da faixa aceitável. Para mais informações sobre a temperatura, consulte Temperatura do
processador de placas na página 12.

Coloque ponteiras de pipetas de reagente em todos os orifícios da rack de reagentes (74 ponteiras no total). Comece
pela linha dianteira, da esquerda para a direita. Quando a linha dianteira estiver preenchida, continue a partir da
posição mais à esquerda na linha traseira. Não deixe posições de ponteira vazias. Quando carregar as ponteiras,
verifique se elas estão limpas e sem deformações.

Coloque os frascos de diluição na rack de reagentes a partir da esquerda, sem deixar posições vazias. Verifique esses
frascos para certificar-se de que estão limpos, sem pedaços de plástico em seu interior. Lembre-se de que cada frasco
físico é dividido por uma parede central, de forma que ele consiste em dois frascos de diluição. No total, podem ser
carregados 24 frascos de diluição (por exemplo, 12 x 2).

Verifique se a tampa de teste branca está na posição do suporte de tampa dianteira, na extremidade esquerda da
rack de reagentes. Verifique se a tampa de teste verde está na posição do suporte de tampa traseira, na extremidade
esquerda da rack de reagentes. Certifique-se de que não haja tampas pretas nas outras posições de suporte de tampa.
Verifique se a bandeja de resíduos sob o transportador está vazia.

Existem dois frascos de solução intensificadora no equipamento. Verifique se há solução intensificadora (B118-100)
suficiente nos frascos. Um frasco tem solução suficiente para aproximadamente oito placas. Normalmente o frasco da
direita é substituído, mas se o frasco da esquerda tiver menos de um terço do seu conteúdo total, ambos devem ser
substituídos. Verifique se os frascos estão hermeticamente fechados, porque há pressão reduzida nos frascos.

Use o comando Lavagem com solução intensificadora na tela Manutenção para encher a tubulação, se necessário.
Se ambos os frascos foram repostos, é necessário encher a tubulação. Para mais detalhes, consulte Outra manutenção
na página 29.

Processar
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A parte superior da tela Processar possui botões que oferecem diferentes cronogramas de ensaios que podem ser
selecionados. Uma vez selecionado o cronograma desejado, clique no botão Iniciar para iniciar a execução.

Abaixo dos botões há uma linha de tempo que representa o cronograma para o processo completo com informações
mais detalhadas (tempo de início e fim) para as placas, sendo que cada um deles é representado por sua própria
barra de progresso. Cada tipo de processo é identificado por uma cor, sendo que a codificação de cores é explicada na
legenda abaixo da linha de tempo.

Uma vez que o reagentes (ou amostras, em caso de ensaios de soro) forem pipetados sobre a placa, uma pequena
figura representando uma gota é exibida na respectiva barra de progresso, para informar que a placa agora está
molhada e não pode ser reutilizada se, por qualquer motivo, o ensaio for interrompido.

Um ensaio em execução pode ser interrompido clicando no botão Stop, o que ainda precisará ser confirmado
explicitamente.

Observação: Depois disso, o sistema deverá ser reiniciado antes de descarregar as amostras e as placas e executar os
próximos ensaios.

Manutenção

A tela Manutenção ajudará a monitorar todas as atividades de manutenção AutoDELFIA. Ela é dividida em duas
colunas, sendo que o conteúdo da segunda coluna depende do item selecionado na primeira coluna.

As atividades de manutenção são classificadas em cinco grupos, com base na frequência com que devem ser
executadas:

• Diariamente
• Semanalmente
• Mensalmente
• Trimestralmente
• Outros

Na coluna esquerda, cada atividade de manutenção para cada grupo possui um pequeno ponto representando o
status da atividade: verde para OK, azul para vencimento próximo, vermelho para atrasada. Segue abaixo, a explicação
detalhada da codificação de cores:

Vermelho: a atividade de manutenção está atrasada mas você ainda poderá executar ensaios, no entanto, todos os
resultados de ensaios executados com a manutenção atrasada, serão marcados no software AutoDELFIA Workstation
Result Viewer.

Azul: a atividade de manutenção está próximo do vencimento. Para semanalmente, isto significa hoje ou amanhã, para
mensalmente e trimestralmente, significa dentro de uma semana.

Verde: o status da atividade de manutenção está OK.

Se um item de manutenção falhar, você não poderá executar um ensaio enquanto a respectiva atividade de
manutenção não tiver sido realizada com sucesso.

Se um item de manutenção estiver atrasado, você ainda poderá executar ensaios, mas os seus resultados serão
marcados.

No entanto, se a validade de uma atividade de manutenção expirar durante a execução de um ensaio, o resultado do
mesmo não será marcado.

Ao clicar num grupo na coluna esquerda, a coluna direita exibe todas as atividades de manutenção para o referido
grupo de forma mais detalhada (uma área por atividade). Para iniciar quaisquer dessas atividades, clique no respectivo
botão Iniciar na coluna direita. Com isso, o assistente específico dessa atividade é exibido. Na parte esquerda da
tela você poderá visualizar as várias etapas para a referida atividade, com a etapa em curso destacada na cor branca,
enquanto as demais estão desabilitadas (fundo cinza). A parte direita da tela fornece informações relacionadas à
etapa atual, exibe instruções sobre o que fazer e/ou fornece mais detalhes sobre o que está acontecendo (p. ex. no
equipamento). O programa conduzirá você por todas as etapas necessárias.

Para instruções detalhadas sobre atividades de manutenção, veja Atividades de manutenção na página 24.
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Observação: É altamente recomendável usar luvas protetoras ao realizar qualquer procedimento de manutenção no
sistema AutoDELFIA.

Observação: Não é possível executar atividades de manutenção enquanto houver placas e/ou amostras no
equipamento. A presença de reagentes não impede a realização de atividades de manutenção.

Configurações

Na tela Configurações você poderá ajustar vários parâmetros relacionados às operações com o sistema AutoDELFIA.

Observação: As configurações não devem ser modificadas durante a execução de um ensaio.

Algumas das configurações listadas abaixo são somente para uso com o processador de amostras.

Instrumento (Instrument)
Se o seu sistema AutoDELFIA estiver equipado com o processador de amostras, o primeiro parâmetro que deve ser
configurado é se você vai trabalhar com amostras de gota de sangue seco (Modo de amostras de sangue seco
marcado) ou se vai trabalhar com amostras líquidas (Modo de amostra líquida marcado). No campo Nome do
equipamento, você pode fornecer um identificador ao equipamento AutoDELFIA. Isto permite que os laboratórios
equipados com vários equipamentos AutoDELFIA identifiquem cada um deles. Para editar o Nome do equipamento,
clique no campo, insira o identificador desejado para esse equipamento específico e clique em OK.

Modo de carregamento
Para uso com o processador de amostras

Você pode escolher entre três modos de carregamento diferentes:

• Intelliload: Se você escolher este modo, o sistema aplicará as solicitações de teste definidas no painel ativo
do software AutoDELFIA Manager (consulte também Painéis de analitos na página 22) a todas as amostras
carregadas.

• Pesquisa LIS: selecione este modo se o seu equipamento AutoDELFIA estiver conectado a um LIS externo. Para
mais informações sobre este tópico, consulte Usar a Pesquisa LIS na página 33

• Usar listas de trabalho: selecione este modo se você estiver trabalhando com listas de trabalho. Para mais
informações sobre este tópico, consulte Listas de trabalho na página 31. Ao usar listas de trabalho, você deve
escolher o caminho correto para a pasta onde as listas de trabalho estão localizadas no campo Caminho da lista
de trabalho.

Códigos de barras dos tubos
Para uso com o processador de amostras

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

Clique no botão Editar para acessar as configurações dos códigos de barras de tubos.

Na página Códigos de barras de tubos você poderá escolher usar códigos de barras de tubos ou não, ligando ou
desligando o interruptor Usar códigos de barras. O interruptor deverá estar sempre ligado para o processamento
de amostras de pacientes. É possível configurar os tipos de códigos de barras que o seu sistema está usando. Você
pode usar até quatro tipos de códigos de barras diferentes (Código 1, Código 2, Código 3 e Código 4). Para selecionar
um tipo de código de barras, clique no campo correspondente e escolha qual tipo você deseja usar na janela de
sobreposição que aparece.
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O tipo de código e os respectivos parâmetros são determinados normalmente por um engenheiro de manutenção
da PerkinElmer quando o sistema é configurado. Se você estiver tentando resolver problemas relacionadas à leitura
de códigos de barras, ou se necessita adicionar um tipo de código de barras e não consegue fazê-lo usando as
configurações na página Códigos de barras de tubos, entre em contato com o engenheiro de manutenção da
PerkinElmer.

Tipos de tubos
Para uso com o processador de amostras

Ao clicar no botão Editar, você poderá acessar a tela Editar tipo de tubo, onde poderá configurar os tipos de tubos
que deseja usar. Há um tipo de tubo definido na fábrica que não pode ser editado (Tubo do paciente 1).

Observação: O tipo de tubo de controle não pode ser excluído.

Para criar um novo tipo de tubo, clique no botão Novo e forneça um nome para o mesmo na janela de sobreposição
que é exibida na parte inferior da tela, em seguida clique em OK. O novo tipo de tubo é exibido na lista na coluna
esquerda. Selecione-o e ajuste as configurações na coluna direita.

Para editar um tipo de tubo, selecione-o na lista na coluna esquerda e edite os parâmetros correspondentes na coluna
direita.

Os parâmetros do tipo de tubo que podem ser editados nesta tela são:

• Nome do tipo de tubo: digite o nome que deseja para o tipo de tubo
• Diâmetro interno: especifique o diâmetro interno do tubo em mm. O diâmetro mínimo aceitável para um tubo é 8

mm e isto também é indicado pela ferramenta de medição de tubos (fornecida com o sistema AutoDELFIA e usado
para ajustar os parâmetros do tubo). Se a ferramenta não couber, o tubo é pequeno demais.

• Nível de início de detecção de superfície: esta é a altura em mm acima da base do suporte do tubo na rack, na
qual a sonda inicia a detecção. Deve ser alguns mm acima do nível máximo de amostra a ser usada no tubo. Não
deve ser alta demais, caso contrário ocorrerá perda de tempo durante a pipetagem enquanto a parte de cima do
líquido está sendo localizada, nem baixa demais, já que a detecção de líquido irá falhar.

• Nível mínimo permitido: este é o nível mais baixo acima da base do suporte do tubo na rack, na qual a aspiração
da amostra poderá ocorrer. Um valor abaixo disso poderá fazer com que as sondas atinjam o fundo, causando
danos. Para determinar este nível, introduza a ferramenta de medição de tubos (a extremidade plana para baixo) e
verifique quanto da escala sobressai acima do topo da rack, ou seja, veja a leitura na borda da rack. Para um tubo
com fundo arredondado normal sem adaptadores, este valor será em torno de 2 mm. Se houver adaptadores, o
valor será bem maior; o mesmo ocorrerá se você trabalhar com tubos que afinam (< 8 mm) no fundo.

Alerta: Verifique se os tubos e adaptadores são do tipo certo.

Para excluir um tipo de tubo, selecione-o na lista da coluna esquerda e clique no botão Excluir no canto superior
direito. O tipo de tubo é excluído imediatamente.

Observação: Nenhuma confirmação será solicitada ao deletar um tipo de tubo.

Quando estiver pronto, clique no botão Pronto e o programa conduzirá você novamente para a janela principal de
Configurações.

Se você estiver usando adaptadores para tubos pequenos, você deverá medir o nível inferior permitido com o
adaptador colocado debaixo do tubo.

Observação: Adaptadores não são permitidos em racks durante a desinfecção ou lavagem de Sondas do processador
de amostras, para mais detalhes a respeito, consulte Atividades de manutenção na página 24.

Recipientes de diluente
Se você quiser usar recipientes de diluente pequenos, clique em Usar pequeno. Se você quiser usar recipientes de
diluente grandes, clique em Usar grande.

Configurações do ensaio
Para uso com o processador de amostras

Ao clicar neste botão, abre-se a janela Configurações do ensaio. Para cada analito, você pode escolher o tipo de
calibração (completa ou dois pontos) que desejar para a primeira placa e para as placas subsequentes. A exemplo da
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janela da Placa, as placas com curva de calibração completa são identificadas por um pequeno ícone de placa com uma
faixa diagonal, e as placas com calibração de dois pontos (2 calibradores) são identificadas por um pequeno ícone de
placa com 2 pontos.

Consulte os encartes do seu kit de analito quanto à descrição dos métodos de calibração recomendados.

O método de calibração afeta a rapidez com que um resultado da placa é calculado na AutoDELFIA Workstation. Os
métodos onde todas as placas têm uma curva de calibração completa ou todas as placas têm a calibração de dois
pontos, fazem com que as placas sejam calculadas imediatamente após a realização da medição, com base na placa.
O método de calibração onde a primeira placa tem uma curva de calibração completa e as placas subsequentes têm
calibração de dois pontos, requer que todas as placas do mesmo analito e id de execução sejam medidas antes de
calcular os resultados.

A janela de configurações do ensaio também permite ativar a dupla diluição do controle para um analito. Esta opção
resulta na duplicação do controle diluído a ser preparado e pode ser necessário em algumas situações para que o
volume de controle diluído seja suficiente.

Para adicionar mais analitos, introduza as respectivas informações do lote do kit no software Kitlot Editor antes de
iniciar o software AutoDELFIA Manager.

Painéis de analitos
Um painel de analitos consiste em um ou mais testes para executar em amostras.

Para selecionar o painel que será usado para o ensaio, clique no campo Painel ativo, selecione o painel desejado na
janela de sobreposição que aparece e, em seguida, clique em OK.

Para adicionar ou editar um painel, clique no botão Editar. A tela Editar painel de analito aparece. Os painéis
existentes estão na coluna esquerda. Para editar um dos painéis, selecione-o na coluna esquerda e altere as suas
configurações na coluna direita. Para adicionar um novo painel, clique no botão Novo no canto superior direito,
escolha um nome para o novo painel e selecione os analitos. Para excluir um painel, selecione-o na coluna esquerda e
clique no botão Excluir no canto superior direito.

Antes de criar um painel, você terá de inserir as informações do lote do kit correspondente no software KitLot Editor.

Ao criar ou editar painéis com mais de um analito, o software somente permitirá que você selecione analitos
compatíveis com os analitos já selecionados, ou seja, se o primeiro analito selecionado em um painel for para um
ensaio de amostra líquida, então o software somente permitirá que você escolha outros analitos de amostras líquidas,
e se o primeiro analito selecionado em um painel for para o ensaio de amostras de sangue seco, então o software
somente permitirá que você escolha outros analitos de amostras de sangue seco.

Há três painéis definidos na fábrica, os quais são usados para a manutenção e realização de testes: Teste de arraste
e Teste de precisão de pipetagem (no modo líquido) e Teste de funcionalidade (no modo de amostras de sangue
seco). Para mais detalhes sobre o Teste de arraste e o Teste de precisão de pipetagem, consulte Manutenção trimestral
na página 27. O Teste de funcionalidade não é necessário como parte da operação normal do AutoDELFIA e foi
concebido para uso pela equipe de manutenção da PerkinElmer.

Quando você estiver pronto, clique em Concluído no canto superior direito da tela.

Bomba automática de resíduos
O AutoDELFIA poderá ser equipado com uma bomba opcional conectada aos frascos de resíduos para que elas não
fiquem cheias demais. A bomba operará automaticamente durante uma execução para manter o nível de resíduos
baixo no frasco de resíduos do processador de amostras (caso seja usado). Os resíduos são bombeados para o frasco
de resíduos do processador de placas. Este frasco será esvaziado pela bomba se o nível ficar demasiadamente alto.
Caso contrário, será esvaziado automaticamente quando a análise terminar.

Se o seu equipamento AutoDELFIA estiver equipado com a bomba de resíduos e se você desejar que ela funcione
automaticamente, clique em Ligar. Para desligar, clique em Desligar.

Observação: Esta seleção será visível mesmo que o seu equipamento não esteja equipado com uma bomba de
resíduos. Neste caso, as seleções não terão efeito.
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Alertas
Quando você clica no botão Alertas da tela Configurações, a tela Alerta é exibida. Nessa tela você pode configurar
alertas de e-mail automáticos. Para configurar alertas, ligue primeiro o interruptor usar e-mail para alertas e
preencha os campos na área Mensagens:

• Assunto: o assunto da mensagem
• De: o endereço de e-mail usado para enviar as mensagens de alerta (você precisará configurar parâmetros para

isto, veja abaixo).
• Para: o(s) endereço(s) de e-mail para os quais você deseja que as mensagens de alerta sejam enviadas. Para definir

vários destinatários, insira um destinatário por campo.

O passo seguinte consiste em escolher os tipos de alertas que acionarão o envio de e-mails de alerta. Para isso, clique
nos interruptores correspondentes aos alertas que você quer que sejam enviados na área Condições para notificação
de alerta.

Na área Configuração do servidor de correio, preencha as configurações do endereço de e-mail do emissor que você
inseriu no campo De. Para obter mais detalhes sobre como configurar isto, entre em contato com o seu fornecedor de
e-mail. Observe que o seu fornecedor de e-mail poderá não suportar este recurso.

Sistema
A área Sistema contém a versão do software e o botão Sair. Se você clicar no botão Sair o software AutoDELFIA
Manager fechará (o programa solicita primeiro uma confirmação).
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Atividades de manutenção
As atividades de manutenção que serão realizadas pelos usuários do sistema AutoDELFIA e referidas na tela
Manutenção do software AutoDELFIA Manager são descritas abaixo.

Todas as atividades de manutenção serão registradas no banco de dados de registros, incluindo a data da realização da
atividade, o usuário que realizou a atividade e o status resultante da atividade.

No canto inferior direito da tela Manutenção, o botão Relatório permite visualizar e imprimir o relatório do status da
manutenção.

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.

Observação: Antes de iniciar qualquer atividade de manutenção que envolva o carregamento de placas ou reagentes,
remova todas as amostras, placas e reagentes do equipamento.

Observação: Você só deverá realizar as operações de manutenção se tiver treinamento adequado para isso. Instruções
detalhadas e treinamento completo adequado serão fornecidos pela PerkinElmer.

Manutenção diária
As atividades de manutenção diária são:

Teste da lavadora
Este comando permite testar o funcionamento da lavadora, verificando se o equipamento dispensa líquido de maneira
regular em todos os poços de uma placa de teste e se aspira o líquido totalmente dos poços.

Este teste necessita de uma placa vazia com todas as tiras.

Para iniciar o teste, clique no botão Iniciar correspondente. Siga as instruções na tela do assistente Teste da lavadora
que aparece.

No final do teste, se tudo tiver corrido bem clique em Encerrar para completar o assistente com um resultado correto.

Se o teste for inconclusivo, você poderá executá-lo novamente clicando em Repetir.

Se alguns poços não tiverem sido preenchidos/esvaziados corretamente, lave o pente da lavadora de acordo com as
instruções apresentadas em Limpeza da lavadora na página 30.

Se a maioria dos poços ainda estiver preenchida e/ou se restou muito líquido após a aspiração, verifique se a tubulação
não está dobrada, comprimida ou com vazamento. Se não for possível identificar a causa do problema, contate o seu
engenheiro de manutenção da PerkinElmer para verificar a lavadora.

Bandeja de resíduos
Este comando permite confirmar no software que a bandeja de resíduos foi esvaziada. Esvazie a bandeja de resíduos
de ponteiras, enxagúe com água, seque e coloque de volta no equipamento.

Teste da tubulação do processador de amostras
Para uso com o processador de amostras

Alerta: Siga as instruções neste assistente para verificar se a tubulação do processador de amostras contém bolhas
de ar durante o enchimento.

Caso não haja bolhas de ar, ou se houver somente bolhas pequenas, clique em Encerrar para completar o assistente
com um resultado correto.
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Se houver bolhas de ar grandes na tubulação, lave o sistema clicando em Avançar. Caso haja uma grande quantidade
de bolhas de ar ou gotas nas extremidades das sondas, verifique e aperte as conexões da bomba peristáltica e das
quatro válvulas, conforme mostrado na figura abaixo.

Manutenção semanal
As atividades de manutenção semanal são:

Limpeza do equipamento
O assistente de Limpeza do equipamento ajudará a realizar as tarefas seguintes:

• Desinfecção da lavadora e do removedor de discos do processador de placas
• Lavagem e desinfecção das sondas do processador de amostras (somente para sistemas equipados com o

processador de amostras)

Para um processador de placas autônomo, a operação de limpeza do equipamento requer o seguinte:

• Solução de hipoclorito ou etanol
• Um frasco de tampão de 50 mL, limpo e vazio
• Um pequeno cassete de reagente
• Ponteiras de pipetas de reagente
• Uma placa de microtitulação limpa

Para os sistemas que incluem também o processador de amostras, além do material listado acima você precisará de:

• Etanol
• Tubos de amostras e duas racks de amostras
• Solução de lavagem DELFIA
• Água

Observação: Para limpar o processador de placas, você pode usar uma solução de hipoclorito a 0.2% (2000ppm CL) ou
etanol a 70-80% como líquido desinfetante. Se você usar uma solução de hipoclorito, o frasco de resíduos terá de ser
esvaziado antes e depois da desinfecção, conforme as instruções do assistente. A solução intensificadora AutoDELFIA
poderá dar à solução de resíduos um pH baixo e, dessa forma, liberar cloro do hipoclorito.

Carregue um frasco de tampão contendo 50 mL de líquido desinfetante em um cassete de reagentes e coloque-o
na posição mais à esquerda, conforme as instruções do assistente. Coloque duas ponteiras na rack de reagentes
começando na posição 1.

Carregue uma placa limpa, sem revestimento, com todas as tiras. Para o procedimento de limpeza do processador de
placas, o dispensador de reagente adicionará 300 μL de desinfetante do frasco à placa inteira. A lavadora aspirará as
tiras C até H e passará para as tiras A e B, permanecendo nessas tiras por dez minutos. Em seguida, as ponteiras da
lavadora serão enxaguadas com água. O dispensador adicionará depois desinfetante à metade da placa. O removedor
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de discos aspirará todos os outros poços, com exceção do primeiro, e retornará para permanecer neste poço por 10
minutos.

Finalmente, a lavadora preencherá duas tiras com água e o removedor de discos será enxaguado.

Observação: (Somente para sistemas equipados com o processador de amostras.) Para a limpeza do processador
de amostras, use somente etanol a 70-80% como líquido desinfetante. NÃO use hipoclorito, álcool desnaturado com
acetona ou outras soluções desinfetantes semelhantes, pois elas poderão danificar as sondas.

Para a lavagem das sondas você receberá instruções para carregar uma rack com oito tubos contendo solução de
lavagem. Para a lavagem, use a solução de lavagem DELFIA com um fator de diluição 1:20 da solução concentrada de
lavagem.

Tubos com diâmetro interno de 9-14 mm e fundo não cônico devem ser utilizados sem adaptador.

Para desinfecção da sonda você receberá instruções para carregar uma rack de amostras contendo oito tubos com
desinfetante líquido e quatro com água. Os tubos devem conter 3-5 mL de líquido.

A lavagem das sondas é feita com solução de lavagem. Na desinfecção da sonda, o desinfetante é usado primeiro (em
dois estágios), depois as sondas são enxaguadas com água.

Quando a desinfecção estiver concluída, você deve remover a placa e esvaziar o frasco de resíduos, conforme
informado na caixa de diálogo.

Você também deve remover as duas racks usadas na lavagem e na desinfecção.

Quando você terminar a limpeza do equipamento, retire as racks do transportador.

Teste da saída da solução intensificadora
O assistente mostra o local da saída da solução intensificadora. Verifique se há precipitado na saída. Se houver
acúmulo de sólidos, limpe-a com um chumaço de algodão umedecido em uma solução de etanol (70% do volume) e
água deionizada (30% do volume).

Esvaziamento e reabastecimento dos frascos de consumíveis
Siga as instruções do assistente para esvaziar e reabastecer os frascos de solução de lavagem e água e esvaziar os
frascos de resíduos.

AVISO! manuseie o frasco de resíduos e o sensor de líquido como se estivessem contaminados! Use luvas protetoras.

Teste dos poços de lavagem das sondas
O assistente fornece instruções para verificar se os poços de lavagem das sondas estão sujos e como limpá-los caso
seja necessário.

Para completar este assistente será necessário:

• Uma pipeta de Pasteur plástica
• Uma escova pequena limpa
• Se for necessário, etanol a 70-80% (não desnaturado com acetona)

Manutenção mensal
As atividades de manutenção mensal são:

Lavagem de todos os frascos de consumíveis do sistema
Esvazie todos os frascos de consumíveis do sistema para lavagem. Verifique os frascos de solução de lavagem
e enxágue e lave-os se for necessário. Desinfete os frascos de resíduos com hipoclorito, se necessário: despeje
aproximadamente 1 litro de solução de hipoclorito a 0.1-0.5% em cada frasco e agite. Aguarde pelo menos 30 minutos,
agitando ocasionalmente os frascos. Esvazie os frascos de resíduos e enxagúe-os bem com água. Caso haja acúmulo de
resíduo nos sensores de líquido dos frascos de resíduos ou nas tampas dos frascos, limpe-os com um pano úmido.
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Observação: Manuseie os frascos de resíduos, as tampas dos frascos e os sensores de líquido como se estivessem
contaminados! Use luvas protetoras.

Limpeza geral
Para a operação correta do sistema AutoDELFIA, é importante tratar da limpeza geral do equipamento. A limpeza geral
deve ser monitorada como parte das operações diárias normais, e especialmente as partes manuseadas pelo operador
devem ser limpas sempre que for necessário.

Sempre limpe qualquer derramamento em qualquer parte do equipamento antes de usá-lo.

Observação: Em caso de derramamento de uma amostra, manuseie o sistema como se estivesse contaminado. Se
ocorrer derramamento de uma amostra no processador de amostras, o transportador deverá ser lavado com um pano
e detergente, enxaguado com água e, em seguida, limpo com etanol a 70% - 80%.

Se a incubadora for contaminada com soro ou reagentes, ela deverá ser limpa por um engenheiro de manutenção
PerkinElmer.

O assistente de limpeza geral ajudará a realizar as operações de limpeza mensais do equipamento AutoDELFIA. Limpe a
tampa de plástico sobre o transportador de placas no processador de placas com um pano sem fiapos e etanol a 70 %
- 80%. Depois da limpeza, verifique se a tampa de plástico está instalada corretamente para não obstruir a operação de
recolha das ponteiras da linha traseira. Lave as tampas pretas, a rack de reagentes e as racks de amostras.

Observação: As peças devem ser secas com cuidado após o enxágue.

Limpe as barras do transportador da rack de reagentes com um pano sem fiapos umedecido em etanol a 70% -
80%. Enxugue com papel umedecido o precipitado que possa estar acumulado sobre as peças dos dispensadores de
reagentes, as quais se encaixam nas ponteiras das pipetas. Limpe as tampas preta e branca padrão do compartimento
com água. Seque as tampas antes do uso. Finalmente, verifique se todas as superfícies externas do equipamento estão
limpas. Se necessário, use um pano sem fiapos com água ou etanol a 70 - 80% para a limpeza.

Manutenção do removedor de discos
Siga atentamente as instruções passo a passo exibidas na tela do assistente de manutenção do removedor de discos.

Materiais e ferramentas necessárias para a manutenção do removedor de discos:

• Chave Allen de 1,5 mm
• Pano sem fiapos
• Etanol a 70-80%
• Óleo de manutenção AutoDELFIA (Número de encomenda 11950009)

Não desligue o equipamento. O assistente de manutenção puxa a unidade do removedor de discos para fora para
facilitar o acesso. O software empurra também a unidade do removedor de discos para dentro no passo final da
manutenção.

Observação: Você só deverá tentar executar esta operação se tiver treinamento adequado para isso; caso contrário,
você poderá danificar o removedor de discos. Instruções detalhadas e treinamento completo adequado serão
fornecidos pela PerkinElmer.

Observação: Manuseie as peças do removedor de discos como se elas estivessem contaminadas! Use luvas protetoras.

Lavagem e enxágue da tubulação do processador de amostras
Siga as instruções do assistente exibidas na tela. Para este assistente será necessário:

• Solução de lavagem ativa DELFIA (concentração 1:20 solução concentrada de lavagem diluída)
• Etanol a 70-80% (não desnaturado com acetona)
• Água deionizada

Manutenção trimestral
As atividades de manutenção trimestral são:
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Teste de precisão de pipetagem
A página de instruções ajudará a realizar o teste de precisão de pipetagem das sondas do processador de amostras.
Siga atentamente os textos e as figuras no assistente de instruções.

Para o teste de precisão de pipetagem, será necessário:

• 12 tubos de amostras (9 mm) com 500 μL de 1 nmol/L de solução de európio (B119-100)
• Um pequeno cassete de reagentes com um frasco de 50 mL de solução intensificadora (código de barras do cassete

9941234561234560)
• Uma placa vazia (código de barras da placa 012345601234)

O teste de precisão consiste em pipetar um volume de 25 μL de 1 nmol/L de solução de európio em cada poço de uma
placa e calcular o CV% da placa e de cada sonda. Os resultados da precisão de pipetagem do teste anterior são exibidos
no fundo da tela. O CV% total da placa deve ser < 3% e o CV% de cada sonda deve ser < 2%. Se o teste de precisão de
pipetagem falhar, veja o relatório para ver onde estão localizados os poços com desvio. Ocasionalmente, um ou dois
poços podem estar mais altos ou mais baixos por razões não especificadas, em cujo caso o teste deve ser repetido.
Depois do teste de precisão de pipetagem você deve executar o assistente de Limpeza das sondas após o teste de
precisão.

1. Descarregue todas as placas do equipamento.
2. Configurações - Selecione Precisão de pipetagem como um painel ativo.
3. Amostras - Carregue uma rack com doze tubos de 9 mm, cada um contendo 500 µL de 1 nmol/L de solução de

európio.
4. Placas - Carregue uma placa sem revestimento vazia com 8 tiras. Insira 012345601234 como o código de barras da

placa.
5. Reagentes - Coloque um frasco de 50 mL de solução intensificadora em um pequeno cassete de reagentes.

Carregue o cassete e 2 ponteiras na posição mais à esquerda da rack de reagentes. Insira 9941234561234560 como
o código de barras do cassete de reagentes.

6. Líquidos - Verifique se tem os volumes necessários de consumíveis à disposição. Aceite para continuar.
7. Processo - Inicie a execução do teste de precisão de pipetagem.
8. Manutenção - Os resultados serão exibidos na tela do teste de precisão de pipetagem. Para resultados detalhados

com dados individuais dos poços, abra o relatório.

Teste das sondas depois do teste de precisão
Siga as instruções do assistente para realizar o teste das sondas do processador de amostras depois do teste de
precisão. A limpeza é necessária para eliminar os resíduos de solução de európio das sondas.

Observação: Para garantir a limpeza correta, é muito importante que o conteúdo e a ordem de carregamento das
duas racks correspondam exatamente às instruções deste assistente!

Teste de precisão
Este assistente ajudará a executar os testes para verificar a exatidão do processador de amostras. O teste consiste em
pesar um volume de líquido conhecido pipetado com as quatro sondas de amostras. Os resultados do volume médio
do teste de exatidão anterior podem ser visualizados na primeira tela do assistente.

Para este assistente será necessário:

• Quatro tubos vazios com diâmetro de 9 mm
• Diluent II DELFIA
• Quatro frascos de calibrador vazios
• Uma escala de precisão ou analítica calibrada 0-200 g +/- 0.1 mg
• Suporte de frascos especial (Verificar placa) para a posição da placa

Alerta: É essencial para o teste de precisão que a temperatura do diluente tenha atingido a temperatura ambiente
(+20 - +25 °C). A temperatura deve estar correta antes de continuar. Os testes de precisão e acurácia da pipetagem
devem ser feitos durante a manutenção trimestral.

Observação: O suporte especial deve ser removido da posição de carregamento da placa depois do teste.

Manual do Usuário AutoDELFIA Manager
Atividades de manutenção

28



Teste de arraste
Este assistente ajudará a realizar o teste de contaminação por arraste. É necessário o kit de arraste C562-101 do
AutoDELFIA.

Observação: Apesar de o teste de arraste AutoDELFIA poder ser executado como um ensaio AutoDELFIA normal, não é
recomendável incluí-lo em um carregamento AutoDELFIA com outros analitos.

Siga as instruções fornecidas pelo assistente e consulte as instruções fornecidas no encarte do kit C562-101.

Alerta: As sondas do processador de amostras não devem secar e 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.

Observação: As sondas devem ser trocadas pelo menos duas vezes por ano por um engenheiro de manutenção da
PerkinElmer.

Tenha cuidado para não tocar nas sondas e manuseie-as como se estivessem contaminadas. Você pode usar o suporte
de sondas fornecido com o equipamento para apoiar as sondas. Ao inicializar o sistema, lembre-se de remover o
suporte das sondas.

Outra manutenção
As atividades de manutenção adicionais incluem:

Calibração de dupla marcação
Para realizar a calibração de dupla marcação, é necessário o AutoDELFIA Dual Calibration kit C555-102. A calibração
de dupla marcação é executada na fábrica para cada equipamento AutoDELFIA, e você pode executá-la novamente
seguindo as instruções neste assistente.

A leitura de dupla marcação requer a medição da marcação do európio e do samário em suas respectivas janelas de
medição. Entretanto, a marcação do európio contribui para as contagens medidas na janela do samário; é o conhecido
excesso. Para obter resultados de samário puro, este assistente calcula o excesso de európio para que possa ser
subtraído das contagens de samário. A calibração destina-se a dois tipos de placa diferentes e é possível realizá-la para
um dos tipos de placa ou para ambos.

Ao realizar a calibração de dupla marcação, siga atentamente as instruções no assistente e no encarte do kit de dupla
calibração AutoDELFIA (C555-102). Os valores de dupla marcação armazenados atualmente no sistema podem ser
visualizados no fundo da primeira tela do assistente.

Lavagem com solução intensificadora
Este assistente permite lavar a tubulação da solução intensificadora. A lavagem deve ser realizada se o equipamento
AutoDELFIA ficar sem uso por algum tempo. Se esse período for mais de uma semana, substitua a solução
intensificadora por água deionizada e lave usando o mesmo comando de lavagem. Depois de lavar com água
deionizada, coloque de volta os frascos de solução intensificadora e lave bem antes de usar o sistema.

Observação: Verifique se o frasco de solução intensificadora do lado esquerdo está cheio antes de iniciar a operação
de lavagem.

Bombeamento de esgoto
Este assistente usa a bomba de resíduos para esvaziar o frasco de resíduos do processador de placas. A bomba
de resíduos funcionará por aproximadamente 14 minutos se não for interrompida, mas você pode interromper o
bombeamento de resíduos a qualquer momento.

Medição de fundo
Use este assistente para verificar o nível de fundo da unidade de medição no equipamento. O fundo é verificado
automaticamente durante o início do ensaio. Se o fundo estiver acima de 100%, o ensaio não pode começar. Com o
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assistente você pode verificar o fundo sempre que quiser. Se o fundo estiver próximo a 100% ou se ele tiver tendência a
aumentar, poderá ser necessário limpar o equipamento.

Limpeza da lavadora
Este assistente contém instruções detalhadas para a limpeza do pente da lavadora.

Observação: Você só deverá tentar executar esta operação se tiver treinamento adequado para isso; caso contrário,
você poderá danificar o pente da lavadora. Instruções detalhadas e treinamento completo adequado serão fornecidos
pela PerkinElmer.

Não desligue o equipamento. O assistente de limpeza da lavadora move o pente da lavadora para uma posição mais
adequada à remoção para se fazer a limpeza. Manuseie as peças da lavadora como se elas estivessem contaminadas!
Use luvas protetoras.

Desinfecção dos tubos do processador de placas
Este assistente contém instruções detalhadas sobre como desinfetar os tubos do processador de placas. A desinfecção
envolve lavar os tubos com solução de hipoclorito a 0.5% e enxaguar com água. 10 litros de solução de hipoclorito a
0.5% são feitos pela diluição de reagente de classe comercial de hipoclorito de sódio.

Observação: Esta funcionalidade não está disponível por padrão. Um engenheiro de manutenção em campo pode
ativar a função depois de verificar se o instrumento permite tal execução.

Alerta: O hipoclorito de sódio é um líquido corrosivo e deve ser mantido ao abrigo da luz. O hipoclorito diluído (0.5%) é
estável por 24 horas. Recomenda-se o hipoclorito “grau de reagente”. Após a lavagem, enxágue o tubo com água.
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Listas de trabalho

Modo de amostras de sangue seco
No modo de amostras de sangue seco, somente o formato de lista de trabalho de placa única (SPW) é suportado.
Os arquivos SPW contêm informações sobre amostras. As listas de trabalho no modo de amostras de sangue seco
são criadas normalmente por um picotador externo, por exemplo o Panthera-Puncher. Se o picotador não estiver
conectado ao sistema AutoDELFIA, será necessário copiar os arquivos de listas de trabalho SPW para o local dos
arquivos configurado como Caminho de importação SPW durante a instalação do sistema. A partir deste local, as listas
de trabalho no modo de amostras de sangue secoserão transferidas automaticamente para o banco de dados da
estação de trabalho AutoDELFIA. Quando o equipamento AutoDELFIA lê o código de barras da placa, o software
AutoDELFIA acessa as informações da lista de trabalho a partir do banco de dados.

O formato de lista de trabalho SPW é usado somente com o modo de amostras de sangue seco e cada arquivo de lista
de trabalho corresponde a uma placa. O arquivo contém as IDs da amostra de controle e da amostra. Cada ID está
escrita na sua própria linha, corresponde a um poço de placa e está ordenada na ordem (A1->A12->B1->B12 etc.). Pelo
nome de arquivo, o arquivo SPW corresponde a dois diferentes tipos de mapa de placas para cada analito: Mapa de
Placa numero 1, contendo calibradores com o nome de arquivo “analytename.W##”, e Mapa de Placa número 2 sem
calibradores com o nome de arquivo "_analytename.W##".

Modo de amostra líquida
Para uso com o processador de amostras

Ao usar listas de trabalho, você deve fornecer o caminho para o diretório do arquivo de listas de trabalho no campo
Caminho da lista de trabalho.

Ao carregar uma lista de trabalho, primeiro você deve certificar-se de que tem um painel ativo com o analito correto,
caso contrário o sistema exibirá uma mensagem de erro. Além disso, você somente poderá selecionar uma lista de
trabalho cujo analito tem um lote do kit válido.

Ao carregar amostras no modo de lista de trabalho sem uma lista de trabalho selecionada, o sistema exibirá um aviso a
informar que nenhumas solicitações de teste serão habilitadas para as amostras.

O nome do arquivo de listas de trabalho está normalmente no formato <Analito>.W<XX>, em que <Analito> é o nome
do analito e <XX> é um número de execução entre 01 e 99.

Uma lista de trabalho deve conter pelo menos uma linha, e no máximo 432. O sistema ignora as linhas vazias.

O software AutoDELFIA Manager é compatível com o formato de lista de trabalho do modo de amostra líquida.

No formato de lista de trabalho do modo de amostra líquida, cada linha tem informações sobre um paciente. Este tipo
de lista de trabalho nunca inclui amostras de controle. No mínimo, é necessário um código para cada paciente para
que a medição obtida possa ser vinculada a ele. Veja abaixo uma linha de lista de trabalho típica:

<code><remark>[':'<coding except>]';'<predil>

Em que:

• code é o código atribuído a um paciente específico. Comprimento: 3 a 32 caracteres Não são permitidos duplicados
dentro da mesma lista de trabalho. Deve terminar com um espaço.

• remark pode conter entre 0 e 50 caracteres. Deve terminar com dois-pontos (:), ponto e vírgula (;) ou o final da linha
• coding except é usado para variar réplicas e fatores de diluição. Esta informação tem a forma: "espaço

opcional""R""número da réplica""espaço""fator de diluição1""espaço""fator de diluição2". "R" distingue maiúsculas e
minúsculas. Para uma medição primária da amostra, configure "fator de diluição1" como 1. O número da réplica
deve ser o mesmo para ambas as diluições. O sistema usará o fator de diluição padrão para o analito caso a lista de
trabalho não forneça um fator de diluição. O sistema usará o número de réplica padrão caso a lista de trabalho não
forneça um número de réplica.

• predil é usado normalmente para definir os fatores de pré-diluição. Neste caso a informação tem a forma: “espaço
opcional""D""fator de pré-diluição"". D distingue maiúsculas e minúsculas. Se o ponto e vírgula for seguido de um
caractere diferente de "D", a lista de trabalho continua sendo válida, mas o texto seguinte será omitido. O número
máximo de caracteres depois do ponto e vírgula é 512.

A id de ensaio não poderá mudar no meio de uma placa. Isto significa que uma quantidade de N listas de trabalho do
mesmo analito sempre necessita de pelo menos N placas, independentemente de possíveis poços vazios nas placas.
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As amostras serão dispensadas nas placas na ordem de carregamento, independentemente da ordem da lista de
trabalho.

Se algumas amostras na lista de trabalho ainda não tiverem sido carregadas e se você tentar iniciar a execução,
o software AutoDELFIA Manager exibirá uma caixa de diálogo de confirmação. Você poderá cancelar e carregar as
amostras ausentes, ou continuar e iniciar a execução sem as amostras ausentes.
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Usar a Pesquisa LIS
Para uso com o processador de amostras

Se o seu laboratório usa um sistema de informações laboratoriais (LIS), todas as configurações externas do LIS devem
já estar configuradas pelo engenheiro de campo da PerkinElmer e pelo especialista de LIS do laboratório.

Você pode usar o modo de carregamento de Pesquisa LIS para amostras líquidas.

Na tela Configurações, na seção Modo de carregamento selecione Pesquisa LIS.

Ainda na tela Configurações, defina o painel ativo do analito correto para os ensaios que irão ser executados.

Se tudo estiver corretamente definido, você poderá começar a carregar racks de amostras. Todas as racks e os tubos
de amostras que elas contêm devem estar identificados corretamente com um código de barras. O AutoDELFIA usará
então as informações recebidas do LIS para processar as amostras. Se necessário, o software AutoDELFIA Manager
permitirá que você ajuste as configurações das amostras, como pré-diluição e diluição, antes de executar o ensaio.

Qualquer amostra que não tenha um código de barras ou uma solicitação no LIS pode ser adicionada manualmente.

Quando a execução do ensaio termina, o software AutoDELFIA Workstation gera um arquivo de resultados que o
software AutoDELFIA Manager envia automaticamente para o LIS. Quando isso for feito, o software AutoDELFIA
Manager exibe uma mensagem na tela Início para informá-lo de que o relatório foi enviado para o LIS.
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Backup
O software AutoDELFIA Manager cria arquivos de backup de cada execução para armazenar informações sobre
as execuções de ensaios. Os arquivos de backup são armazenados para solução de problemas e não são
necessários como parte da operação normal do AutoDELFIA. Os arquivos de backup são armazenados na pasta:
C:\Users\Public\Documents\AutoDELFIA.

Depois de cada execução as informações seguintes são copiadas para o local de backup:

• Todos os relatórios em PDF criados, associados à execução.
• Relatório em PDF sobre o status da manutenção, criado no início da execução.
• Informações de configuração do sistema para a execução.
• Todos os arquivos de log criados antes da execução.

As informações seguintes são movidas para o local de backup:

• Todos os arquivos na pasta Cronograma criados depois do início da execução:

• Os arquivos de pipetagem de amostras.
• Os protocolos necessários para o equipamento.

• Todos os arquivos na pasta Resultados criados depois do início da execução. Isto inclui os resultados no formato de
arquivo XML e MultiCalc.

• Todos os arquivos na pasta Pré-leitura criada após o início da execução.
• Todos os arquivos de log para a execução.
• Arquivos de listas de trabalho usados na execução.
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