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Parte

I
Geral
Tópicos:

• Informações gerais
• Informações de segurança



Informações gerais
Este capítulo fornece algumas informações gerais sobre o produto.

Mudanças em relação à versão anterior
As mudanças feitas neste manual estão marcadas com texto sublinhado.

Marcas comerciais
AutoDELFIA® é uma marca registrada e Wallac™ é uma marca registrada da PerkinElmer, Inc.

Windows®, Windows® 7, Windows® 10 e Excel® são marcas registradas da Microsoft Corp. nos Estados Unidos e outros
países.

Direitos autorais © 2015-2022, PerkinElmer, Inc. Todos os direitos reservados. PerkinElmer® é uma marca registrada da
PerkinElmer, Inc. Todas as outras marcas são de propriedade dos seus respectivos donos

Condições para uso do software e deste manual
Este manual do usuário faz parte do produto de software AutoDELFIA Workstation.

O Contrato de licença de software, fornecido com o produto, rege as condições para o uso de todo o produto,
incluindo o manual.

Em relação ao manual do usuário, as seções do contrato de relevância particular incluem aquelas marcadas:
COVENANTS OF LICENSE (TERMOS DA LICENÇA), LIMITED WARRANTY AND REMEDIES (GARANTIA LIMITADA E
SOLUÇÕES) E LIMITATION OF LIABILITY (LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE).

Instalação e requisitos de sistema
O software AutoDELFIA Workstation é compatível com Windows® 10 (64 bits) e Windows® 7 (32 bits).

Visão geral dos módulos do software
O conjunto de software AutoDELFIA Workstation consiste nos seguintes módulos:

O módulo Kitlot Editor permite manter informações sobre lotes de kits e outros parâmetros de seus ensaios.

O módulo Result Viewer lhe permite revisar os resultados de seus ensaios e marcar os resultados a serem relatados
ou repetidos

O módulo Quality Control permite definir suas regras e limites de controle de qualidade e fazer um monitoramento a
longo prazo de seus dados de controle de qualidade.

O Plate Generator é um módulo que permite criar dados de placas manualmente, em vez de transferir os dados de
outro software.

O Data Server Test e o Security Manager destinam-se apenas para uso em serviço.

Geral
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Informações de segurança
Esta seção contém informações relacionadas à 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 paciente. Siga todas as precauções indicadas.

Cuidado: Uma advertência indica uma operação que pode provocar danos no instrumento ou perda de dados, ou
lesões pessoais do operador ou paciente, caso os procedimentos corretos não sejam 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.

Caso uma advertência ou um perigo específico seja identificado, como um perigo elétrico ou risco de queimadura, esse
símbolo é adicionado às indicações de cuidado e de advertência.

Avisos e precauções
Consulte também a seção "Avisos e precauções" no Manual do Instrumento.

Alerta: Somente os protocolos de fábrica PerkinElmer com parâmetros padrão e configurações de ensaio pré-
definidas são validados para o uso pretendido.

Alerta: Você pode usar certificados de lote de kits para preencher a lista de lotes de kits no sistema. Você também
pode digitar códigos de barras manualmente, mas o sistema usa um checksum de código de barras para garantir
que você tenha inserido as informações corretamente. A inserção de informações sobre o lote do kit é restrita usando
direitos de acesso e somente profissionais podem inserir informações sobre o lote do kit.

Alerta: Se quiser usar unidades diferentes daquelas importadas do certificado de lote de kit, você pode obter o fator
de conversão do certificado de lote de kit.

Alerta: O acesso ao software é controlado usando nomes de usuário e senhas. É de responsabilidade dos usuários
finais a instalação destes recursos de segurança para restringir o uso do software a pessoal treinado e autorizado.

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

Alerta: Verifique sempre se você está usando o tipo certo de tubos e adaptadores.

Cuidado: Não instale outros aplicativos no PC, pois eles podem interferir na operação do instrumento ou no
manuseio de dados.

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: Este produto é equipado com um sistema de segurança que permite que somente usuários configurados
possam acessar o sistema. O software impede a edição dos mesmos dados por vários usuários ao mesmo tempo.

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 à sua autoridade nacional. As informações de contato do fabricante deste dispositivo para
que seja comunicado um incidente grave são:

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finlândia

http://www.perkinelmer.com

Telefone: +358 2 2678 111

Geral
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Parte

II
Result Viewer
Tópicos:

• Sobre o Result Viewer
• Inicialização e estrutura do programa
• Revisão de execuções de ensaios
• Visualização de resultados
• Informações adicionais



Sobre o Result Viewer
O AutoDELFIA Result Viewer foi projetado para permitir a visualização e o gerenciamento eficaz de resultados de
ensaios em laboratórios de triagem. O programa é fornecido para uso com o AutoDELFIA da PerkinElmer.

O Result Viewer permite procurar execuções de ensaios e seus históricos, bem como outros dados relacionados de
várias maneiras. Para determinado ensaio, você pode exibir os resultados e informações sobre calibrações e dados de
controle de qualidade.

Observação: O Result Viewer pode ser personalizado de acordo com os requisitos individuais de laboratórios. Por esse
motivo, as informações apresentadas na tela às vezes são diferentes das ilustrações deste manual.

Result Viewer
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Inicialização e estrutura do programa

Como iniciar o Result Viewer
O programa pode ser iniciado na lista de programas do menu Iniciar do Windows.

Quando o programa iniciar, você verá o nome e o número de versão na tela exibida.

Console de ensaios e console de resultados
A próxima exibição é denominada console de ensaios. Esse recurso permite procurar execuções de ensaios e seus
históricos, além de localizar informações específicas com as quais você precisa trabalhar.

O console de resultados será usado para a verificação de dados específicos do ensaio em questão. Ele é aberto
pelo console de ensaios como uma segunda janela. (Como abrir o console de resultados é explicado em Abertura e
navegação no console de resultados na página 20).

Após você examinar ou aprovar um conjunto de resultados, o console de resultados é fechado e você retorna à janela
do console de ensaios.

Observação: Algumas funções mostradas em exibições como essa podem estar desativadas ou ocultas. Isso
dependerá dos seus direitos de acesso.

Result Viewer
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Estrutura das exibições
Tanto o console de ensaios quanto o console de resultados do programa Result Viewer têm uma estrutura visual
consistente. A próxima ilustração mostra o console de ensaios, mas os mesmos componentes também são encontrados
no console de resultados.

Os principais componentes são a barra de atalhos [A], a barra de ferramentas [B], a barra de menu [C], a barra de
cabeçalho [D] e uma área principal de usuários [E].

Clicando em um ícone na barra de atalhos, as informações selecionadas são exibidas na área de usuários.

Result Viewer
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Revisão de execuções de ensaios

Navegação no console de ensaios
Examinaremos rapidamente atalhos, botões da barra de ferramentas e itens do menu disponíveis para navegação,
antes de fornecer instruções sobre como usá-los para executar tarefas específicas.

Atalhos
O console de ensaios tem dois grupos de atalhos na barra de atalhos: o grupo Fluxo de trabalho (Work flow) e o grupo
Especial (Special).

Clicando nos atalhos do grupo Fluxo de trabalho (Work Flow), você verá listas de ensaios em processamento,
aguardando aceitação ou já aceitos, na área de usuários. O número de ensaios existentes em cada estágio do fluxo de
trabalho é mostrado entre parênteses. Para obter mais detalhes, consulte também Revisão dos estágios do fluxo de
trabalho na página 14.

O grupo Especial (Special) proporciona atalhos para ensaios pendentes e para todas as amostras obtidas. Também há
uma função de pesquisa da amostra.

Botões da barra de ferramentas
São mostrados diferentes botões na barra de ferramentas, dependendo das listas de ensaios, listas de amostras ou
dos resultados da pesquisa da amostra que estão sendo exibidos. Abaixo é possível observar os botões da barra de
ferramentas que aparecem nas listas de ensaios. Os botões podem estar inativos ou ativos.

Result Viewer
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Quando ativo, o botão Abrir (Open) pode ser utilizado para abrir o console de resultados (consulte Abertura e
navegação no console de resultados na página 20). O botão Log do ensaio (Assay Log) permite abrir uma caixa de
diálogo de log (consulte Como exibir o log do ensaio na página 18). O botão Excluir (Delete) permite excluir um
ensaio e o botão Atualizar (Refresh) é utilizado para atualizar a tela com as alterações que não foram atualizadas
automaticamente.

Itens do menu
Há cinco menus denominados Arquivo, Editar, Exibir, Ações e Ajuda (File, Edit, View, Actions, Help). No menu Arquivo
(File) estão os itens que permitem abrir relatórios de impressão do console de resultados (consulte Abertura e
navegação no console de resultados na página 20) ou sair do programa. No menu Editar (Edit) estão os itens que
permitem procurar ou excluir determinado ensaio. O menu Exibir (View) proporciona acesso a várias listas de registros
e de status, além dos itens de pesquisa de amostra e de atualização da tela.

Revisão dos estágios do fluxo de trabalho
Conforme mencionado acima, o grupo de atalhos Fluxo de trabalho (Work Flow) inclui atalhos para as listas dos ensaios
em vários estágios do fluxo de trabalho: Picotado, Na Lista de Trabalhos, Medido, Calculado e Aceito (Punched, At
Worklist, Measured, Calculated e Accepted).

Picotado (Punched) mostra as placas que foram criadas com o Plate Generator (consulte Usando o Plate Generator na
página 104)

A opção Na Lista de Trabalhos (At Worklist) lista as placas existentes atualmente no instrumento. Não é necessário
fazer nada neste estágio, mas você pode ter uma idéia do tempo necessário para que uma determinada placa fique
pronta.

As placas na opção Medido (Measured) foram medidas, mas ainda não foram calculadas. As placas com falhas de
cálculo permanecem nesse estado.

Os ensaios na opção Calculado (Calculated) aguardam aceitação.

Os ensaios na opção Aceito (Accepted) já foram aceitos e um arquivo de exportação pode ter sido gerado. Porém,
ainda é possível exibi-los e alterá-los, se necessário.

Informações sobre como restaurar o estágio anterior do fluxo de trabalho de um ensaio são fornecidas em Como
restaurar o estágio anterior do fluxo de trabalho de um ensaio na página 33.

Result Viewer
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Como localizar determinado ensaio
Em geral, quando você precisa localizar determinado ensaio, já sabe em que estágio do fluxo de trabalho ele está
localizado. Nesse caso, para localizar o ensaio, você escolhe o atalho apropriado do Fluxo de trabalho (Work Flow) e
aplica várias opções de filtro para reduzir a lista de ensaios exibidos. Como alternativa, quando você não conhece o
estágio de Fluxo de trabalho, pode procurar qualquer ensaio (consulte Como procurar ensaios em qualquer estágio do
fluxo de trabalho na página 16).

Utilização de filtros
Suponha que você queira localizar um ensaio para o qual tenha sido executada uma medição.

Inicie clicando no atalho Calculado para exibir a palavra Calculado na barra de cabeçalho.

Você pode usar um ou mais filtros para indicar com precisão o ensaio na lista exibida. Por exemplo, é possível
visualizar ensaios específicos executados em um instrumento específico usando os filtros Tipo de ensaio (Assay Type) e
Instrumento (Instrument) mostrados abaixo da barra de título.

O filtro para o tipo de ensaio está localizado logo abaixo da barra de cabeçalho, no lado esquerdo.

Escolha o tipo de ensaio no menu suspenso de ensaios

Escolha o instrumento no menu suspenso; se não souber qual é, escolha Todos.

Filtragem por data de ensaio
Se você souber aproximadamente quando um ensaio foi realizado, poderá usar essa informação para ajudar a
localizá-lo.

Decida os valores da primeira e da última data em que você considera que o ensaio possa ter sido realizado.

Em cada um dos dois campos, existem formas alternativas de trabalhar.

Para aceitar a data exibida, marque a caixa de seleção à esquerda da data.

ou

Result Viewer
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Escolha uma nova data no calendário suspenso (ou apenas sobrescreva a data exibida)

Um tique aparecerá automaticamente na caixa de seleção do campo.

Observação: Se uma das caixas de seleção dos campos estiver marcada, mas você não quiser que o limite de data seja
aplicado na filtragem dos ensaios, poderá clicar com o mouse na caixa para desmarcá-la.

Como limitar a lista de ensaios exibidos
Também é possível limitar o tamanho da lista exibida na tela.

Primeiro, clique no cabeçalho de uma das colunas para colocar a lista de ensaios em uma ordem conhecida.

Por exemplo, se você clicar em Data inicial (Date started), os ensaios serão listados na ordem cronológica inversa.

Especifique um novo número na caixa Tamanho máx. da lista (List max length).

Como procurar ensaios em qualquer estágio do fluxo de trabalho
Para localizar um ensaio em qualquer estágio do fluxo de trabalho, pressupondo que você conheça certos detalhes, use
a função de pesquisa de ensaios para encontrá-lo rapidamente.

1. Selecione o item Pesquisar ensaio (Search Assay) no menu Editar (Edit).

A caixa de diálogo de pesquisa de ensaios apresentada permite três propriedades de ID alternativas para a
pesquisa.

2. Escolha uma das três propriedades de pesquisa no menu suspenso.
3. No campo Pesquisar valor (Search value), digite a ID particular do ensaio, a ID do lote ou o rótulo a ser pesquisado

Clique em OK para iniciar a pesquisa.

Se for encontrado um ensaio com o critério fornecido, ele será aberto no console de resultados.

Funções adicionais do console de ensaios

Como exibir a lista de solicitação

Em vez de procurar determinado ensaio, você pode procurar amostras para as quais se fez uma solicitação de ensaio.

1. No grupo de atalhos Especial (Special), escolha o atalho Lista de requisição (Request List).

Result Viewer
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Será apresentada uma grade de lista de amostras e, acima dela, um painel de filtro logo abaixo da barra de
cabeçalho.

Os filtros permitem obter uma listagem de acordo com determinado teste e/ou tipo de solicitação.
2. Nos menus suspensos, faça a seleção desejada

A lista obtida pode ser impressa.
3. Escolha o item Imprimir (Print) no menu Arquivo (File).

A caixa de pré-exibição da impressão será apresentada. Para obter informações sobre as opções de pré-exibição,
consulte Como observar a cópia impressa na página 47.

Como obter informações completas sobre uma amostra

Para obter informações detalhadas sobre qualquer item da lista de requisição use o botão Histórico (History), que fica
ativo quando um item está selecionado.

1. Clique no item de interesse para selecioná-lo.
2. Clique no botão Histórico da barra de ferramentas.

Serão apresentados detalhes relevantes da amostra em uma exibição, conforme indicado a seguir.

3. Clique no botão Exibir ensaio da barra de ferramentas.

O ensaio será apresentado no modo somente leitura, no console de resultados.
4. Para fechar o console de resultados, selecione Fechar (Close) no menu Arquivo (File) ou use o botão marcado com

uma cruz no canto superior direito da janela (consulte também Como exportar os resultados para um arquivo na
página 34).

5. Para fechar a caixa Histórico da amostra (Specimen History) quando acabar de usá-la, clique no botão Fechar
(Close) da barra de ferramentas.

Como procurar uma amostra

Se você souber a identidade de uma amostra (isto é, as informações de código de barras desta amostra), a maneira
mais rápida de obter informações sobre ela é usar o atalho Pesquisa de amostra (Specimen Search).

1. No grupo de atalhos Especial (Special), escolha o atalho Pesquisa de amostra (Specimen Search)
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2. Na caixa Cod. amostra (Specimen code), digite a ID da amostra.
3. Clique em Pesquisar (Search).

Quando um ensaio está selecionado na exibição de resultados da pesquisa, o botão Exibir ensaio (View Assay)
ficará ativo na barra de ferramentas.

4. Clique no botão Exibir ensaio (View Assay) para abrir o ensaio no modo somente leitura, no console de resultados.
5. Para fechar o console de resultados, selecione Fechar (Close) no menu Arquivo (File) ou use o botão marcado com

uma cruz no canto superior direito da janela (consulte também Como exportar os resultados para um arquivo na
página 34).

Como exibir o log do ensaio

Muitas vezes, é útil revisar determinado ensaio no histórico de execuções. Isso pode ser feito no console de ensaios
ou no console de resultados do programa Result Viewer. Para obter instruções sobre como exibir o log do ensaio no
console de resultados, consulte Log do ensaio na página 46. Diretamente no console de ensaios, você poderá ver o
log de dados de qualquer ensaio que aparece em qualquer estágio do Fluxo de trabalho (Work Flow) ou no atalho
Pendente (Pending).

1. Selecione o ensaio desejado.
2. Clique no botão Registro do ensaio (Assay Log) na barra de ferramentas ou clique no item Registro do ensaio

(Assay Log) no menu Exibir (View)

3. Após revisar o histórico de ensaios, feche a caixa clicando no botão Fechar no canto superior direito.

Como exibir o log do usuário

Além de exibir o log do ensaio, você também pode revisar as ações de determinado usuário abrindo o log do usuário.
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Clique no item Log do usuário (User Log) no menu Exibir (View).
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Visualização de resultados
O console de resultados é utilizado para exibir resultados de determinado ensaio e os dados relacionados de calibração
e controle de qualidade, que também podem ser editados. Você pode ver os resultados na exibição em placa ou em
grade. O console de resultados também permite acesso a logs de execução do ensaio.

Abertura e navegação no console de resultados
Você pode abrir o console de resultados de várias maneiras.

1. No console de ensaios, realce o ensaio desejado.

O ensaio escolhido pode estar em uma das listas de ensaios, em um estágio do fluxo de trabalho ou na lista
Pendente (Pending) que se encontra no grupo de atalhos Especial (Special).

2. Clique no botão Abrir (Open) na barra de ferramentas, ou selecione o item Abrir (Open) no menu Arquivo (File), ou
clique duas vezes no ensaio desejado, destacado no console de ensaios.

Observação: Também existe um comando para observar o ensaio em algumas exibições e caixas de diálogo. Quando
você usa esse comando, o console de resultados é aberto normalmente no modo somente leitura.

Navegação no console de resultados
Ao abrir o console de resultados você verá primeiro os resultados do ensaio apresentados na exibição (consulte Como
escolher a exibição em placa ou a exibição em grade na página 20). Atalhos alternativos aparecem disponíveis abaixo
do grupo de atalhos Exibições (Views).

O menu Exibir (View) oferece um método alternativo de acesso aos mesmos atalhos dos tipos de ensaio específicos.

Exibições de resultados

Como escolher a exibição em placa ou a exibição em grade
As duas alternativas para observar resultados são a exibição em grade e a exibição em placa.
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Se você estiver na exibição em grade e desejar mudar para a exibição em placa,

1. clique no botão Placa (Plate) da barra de ferramentas ou selecione o item Placa (Plate) no menu Exibir (View).
2. Para retornar da exibição em placa para a exibição em grade, clique no botão Grade (Grid) na barra de ferramentas

ou selecione o item Grade (Grid) no menu Exibir (View).

Para facilitar a navegação, as duas exibições são sincronizadas. Se você clicar em determinada linha da exibição em
grade, o poço correspondente será selecionado na exibição em placa. Além disso, se você selecionar um poço de
controle ou de calibrador, a calibração ou o traçado de CQ correspondente será definido como ativo e você o verá
primeiro ao entrar na exibição de calibração ou de CQ.

Vista de grelha de marcadores múltiplos
Existem duas formas de exibir a grelha de resultados de testes de marcadores múltiplos: pode visualizar os dados
como uma grelha única ou como duas grelhas separadas.

Na vista de grelha única, cada analito possui a sua própria coluna e você tem que usar a barra de deslocamento
horizontal para procurar o analito que pretende.

Usando duas grelhas separadas, a grelha esquerda contém informações de identificação de amostras. Ao selecionar
uma fila irá trazer as informações do analito respectivo da grelha direita, onde cada analito é exibido na sua própria
fila.

Para escolher o modo como quer exibir a grelha, clique no ícone no canto superior direito da área da grelha. O
primeiro exibe os dados em grelha única e o segundo em duas grelhas separadas.

Informações disponíveis na exibição em grade
A exibição em grade é utilizada para mostrar e editar resultados e pode ser configurada de acordo com as
necessidades do laboratório. Portanto, as grades ilustradas neste manual devem ser consideradas como exemplo.
Seu conteúdo pode ser semelhante, mas não idêntico ao que você vê.

Alguns dos cabeçalhos de coluna mais utilizados (que talvez não sejam autoexplicativos) são listados abaixo.
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Código é a identificação da amostra, como o código de barras da amostra.

Função especifica se a amostra medida é um calibrador, controle ou desconhecido. Sub-função (Sub
role) é uma subcategoria de Função (Role), como o número de ordem do calibrador.

Sinalização mostra a sinalização mais recente fornecida. Quando essa coluna está configurada como
editável, clique na coluna para abrir outra caixa de diálogo em que você poderá ver todas as
sinalizações e fornecer uma nova.

Status do resultado mostra o status de CQ do resultado. O vermelho causa repetição e o amarelo impede
aceitação. A coluna não é editável porque Sinalização são as ferramentas de controle
adequadas.

Status é a condição atual do fluxo de trabalho.

Código do resultado é a associação da confirmação à lógica de acompanhamento. Quando essa coluna está
configurada como editável, clique na coluna para abrir outra caixa de diálogo em que você
poderá fornecer um novo valor e um comentário.

Nível da
determinação

fornece uma interpretação do valor medido (normal, limítrofe, presuntivo positivo, etc).

Como configurar a exibição em grade
Se possuir os direitos de usuário adequados, você poderá realizar a configuração da exibição em grade entrando no
modo de configuração.

1. Arraste o cursor até a linha de cabeçalhos da grade e clique com o botão direito do mouse

2. Selecione o item Configurar layout no menu.

A linha de cabeçalhos da grade será destacada em vermelho para indicar que o modo de configuração está
selecionado.

3. Para obter o menu de contexto, clique com o botão direito do mouse na grade

4. Conforme suas necessidades de configuração, faça sua seleção no menu.

Quando no modo de configuração, você pode redimensionar e mover colunas, arrastando-as com o mouse. Também é
possível excluir ou editar colunas existentes, ou criar novas colunas.

O item Nova coluna (New column) causa a preparação de uma nova coluna à direita da grade. O item Propriedades
(Properties) mostra detalhes da coluna selecionada no momento. A escolha de uma dessas seleções abre a caixa de
diálogo Propriedades da coluna (Column Properties). Se, em vez dessas opções, você escolher o item Excluir coluna
(Delete column), a coluna selecionada no momento será excluída.

O item Sair da configuração permite salvar as alterações efetuadas. Você será convidado a fornecer um novo nome
para a nova configuração, e o modo de configuração será fechado.
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Observação: O nome do layout Default<alguma coisa> não pode ser substituído e, por isso, é necessário escolher outro
nome. Nesta caixa de diálogo é possível selecionar um layout para impressão alternativo, por exemplo, “Paisagem”, na
lista Imprimir script (Print script).

Propriedades de coluna

Na caixa de diálogo Propriedades de coluna, o menu suspenso de Categoria da coluna permite selecionar ou alterar a
categoria da coluna. A opção escolhida é determinada pela natureza da Fonte de dados.

O campo Cabeçalho contém o cabeçalho da coluna. Você pode querer incluir o nome do teste e, se aplicável, as
unidades da fonte de dados.

Abaixo são apresentados alguns exemplos da configuração de grades muito utilizadas.

Plate Well Line Nr Código TSH conc.
µU/mL

Código do
resultado

Categoria da
coluna
(Column
category)

Posição Posição A01 Incorporado Incorporado Campo Resposta

Fonte de
dados (Data
source)

Placa Poço Linha Código Conc Código do
resultado

Qualificador
de dados
adicionais
(Additional
data
qualifier)

Cabeçalho
(Heading)

Placa Poço Núm. linha Código Conc Código do
resultado
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Plate Well Line Nr Código TSH conc.
µU/mL

Código do
resultado

Incluir nome
do teste no
cabeçalho
(Include Test
name in
heading)

X

Incluir
unidade no
cabeçalho
(Include unit
in heading)

X

Alinhamento
(Alignment)

Direito

Para mais detalhes sobre as colunas, consulte Formatos de coluna para grades na página 49.

Após editar a caixa de diálogo Propriedades de coluna (Column Properties), clique em OK.

Salve as alterações da configuração usando o item Sair da configuração (Exit Configuration) no menu sensível ao
contexto.

Observação: Se a grade não atualizar automaticamente, feche o ensaio e abra-o novamente.

Como filtrar resultados na grade
Na barra de cabeçalho da exibição em grade existe uma caixa de combinação que pode permitir acesso a vários
métodos de filtragem dos resultados.

1. Para selecionar um filtro existente, clique na seta ao lado do menu

2. Escolha uma das opções suspensas.

Você também pode criar suas próprias definições de filtro usando a caixa de diálogo do filtro de resultados.
3. Clique no botão de comando de detalhe à direita da caixa de combinação.
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4. Ou

Edite um filtro existente e salve-o com o nome atual ou forneça um novo (o filtro anterior será substituído).

ou

Clique no botão Novo (New) e faça as seleções necessárias.
5. Clique em OK

Se for necessário ver o resultado numérico real sem o truncamento dos limites do relatório, adicione uma nova
coluna à grade de resultados (conforme explicado em Como configurar a exibição em grade na página 22) usando as
configurações mostradas abaixo. Aqui, NTSH é apenas um exemplo do 1o analito do ensaio, mas o mesmo layout é
adequado para outros ensaios de um único marcador.
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Você pode arrastar a nova coluna até o local desejado, antes de sair da configuração.

Ao Salvar (Save), o layout não pode ser armazenado no "DefaultResult" original. Portanto, é necessário atribuir um
novo nome.

Como alterar o nível de controles ou calibradores na exibição em grade
Se você picota involuntariamente um controle ou calibrador da mancha de sangue incorreta, o erro costuma ser
identificado após o processamento da placa. Em vez de processar a placa novamente ou retrabalhar os arquivos de
dados, você pode trocar controles ou, se necessário, alterar definições de amostras no Result Viewer.

Poderá ser necessário confirmar com o supervisor se você possui direitos de acesso para executar essa função.

Para trocar (a posição) de dois controles ou calibradores

1. Abra o console de resultados do ensaio e selecione a exibição em grade
2. Selecione dois (mantenha pressionada a tecla “Ctrl” ao usar o mouse para clicar nas duas amostras) controles

ou calibradores. Se você usa controles, eles devem corresponder às verdadeiras amostras físicas e não a valores
calculados.

Com as amostras selecionadas (destacadas), clique com o botão direito do mouse e selecione Alterar definição da
amostra (Change Sample definition).

3. Esta janela será apresentada.
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4. Especifique o motivo da operação e clique em OK.

Para permutar todas as ocorrências destes tipos de amostra

Esta função é relevante, por exemplo, em ensaios com vários conjuntos de controles.

1. Abra o console de resultados e selecione a exibição em grade.
2. Selecione dois poços que contenham controles (pressione a tecla “Ctrl” ao selecionar amostras com o mouse).
3. Com as amostras selecionadas (destacadas), clique com o botão direito do mouse e selecione Alterar definição da

amostra (Change Sample Definition). Esta janela será apresentada.

4. Marque a caixa de seleção “Permutar todas as ocorrências destes tipos de amostra” (Swap all occurences of these
Sample types)

5. Especifique o motivo da operação e clique em OK.

Para alterar definições da amostra

1. Abra o console de resultados e selecione a exibição em grade.
2. Selecione uma ou mais amostras do mesmo tipo (como controles ou calibradores).
3. Clique com o botão direito do mouse e selecione Alterar definição da amostra (Change Sample Definition). Esta

janela será apresentada.

4. Na caixa suspensa à direita, selecione o novo tipo de amostra.
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5. Especifique o motivo da operação e clique em OK.

Como selecionar uma placa ou poço na exibição em placa
A exibição em placa permite ver diversas placas ao mesmo tempo. É possível ajustar o número de placas na exibição,
aumentando ou diminuindo a largura do painel de placas.

1. Com o mouse, clique na extremidade direita do painel de placas e arraste-a para a esquerda ou direita. Você pode
acessar qualquer um dos poços em qualquer placa.

2. Caso as amostras estejam em placas que não estão exibidas, use o mouse para arrastar para baixo a barra lateral
até a placa desejada aparecer.

3. Clique no poço desejado.

Os painéis à direita mostrarão informações sobre a execução do ensaio e do teste, a placa em que o poço selecionado
está ativo e o resultado do poço selecionado. Caso o poço selecionado faça parte de um grupo de réplicas, haverá
então um quarto painel, que fornece informações sobre a média dos resultados das réplicas.

Codificação de cores na exibição de placa

Existem três formas alternativas de exibir os poços. É possível exibi-los de acordo com a gravidade. Isso envolve o
status do poço e a natureza das sinalizações associadas. Como alternativa, é permitido exibir os poços de acordo com a
função da amostra ou determinação (consulte abaixo).

Em cada uma dessas alternativas, é utilizado um sistema de codificação de cores para identificar com clareza as
informações da função e o status de cada poço.

Observação: As cores e a codificação de cores mostradas neste manual são configurações padrão.

1. Para selecionar uma das três alternativas, clique na seta associada ao campo de cores do poço, abaixo da barra de
cabeçalho [A].

2. Para exibir a codificação de cores e interpretar o mapa de placa, clique no botão à direita do campo de cores do
poço [B]. A caixa de legendas Esquema de cores (Color Schema) é apresentada.
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3. Após examinar os códigos de cores, feche a caixa clicando no X, no canto superior direito, ou no botão Fechar
(Close).

Aqui, escolhemos exibir a codificação de cores para gravidade. Como mencionado, também é possível exibir placas
de acordo com a função da amostra [A], ou seja, se os poços são ocupados por controles, calibradores ou amostras
desconhecidas, etc. A terceira alternativa é visualizar a placa de acordo com a determinação [B], em que a cor dos
poços com amostras desconhecidas está relacionada a uma interpretação do valor medido, ou seja, Normal (Normal),
Limítrofe (Borderline), Positivo Presumido (Presumptive Positive), etc. Essas listas podem conter itens não utilizados na
sua edição do software.

Quando você exibe a placa usando a função ou a determinação da amostra, os poços mudam de cor conforme a caixa
de legendas associada.

Sobre sinalizações e gravidade
Possíveis problemas com o ensaio, a placa ou o poço individual são indicados por sinalizações. Sinalizações podem ser
criadas automaticamente ou você pode criá-las por conta própria. Quando você mesmo cria as sinalizações, todas as
sinalizações existentes (associadas ao mesmo ensaio, placa ou poço) serão ignoradas.

Cada sinalização é associada a um nível de severidade, conforme mostrado aqui. A lista está em ordem de severidade.
Informações, OK e Notificar (Info, OK e Notify) permitem que os resultados sejam liberados no estado em que se
encontram.

Se o ensaio, a placa ou o poço estiverem sinalizados como Manter (Held), será necessário realizar alguma ação antes
de sua liberação. Bloqueado (Prevented) significa que as amostras afetadas devem ser testadas novamente. Excluído
(Deleted) significa que o resultado não será relatado nem repetido.

Como o poço individual pode estar sujeito a sinalizações associadas ao ensaio ou à placa e ao próprio poço, pode haver
situações em que mais de uma sinalização se aplica. Nessas situações, a sinalização mais severa é a determinante.

É permitido adicionar sinalizações ao trabalhar na exibição em placa ou em grade.

Como sinalizar um poço, uma placa ou um ensaio na exibição em placa
1. Selecione o poço, a placa ou o ensaio a ser sinalizado.
2. Para sinalizar um poço, clique no botão de detalhe (…) localizado à direita do painel de resultados. Caso o poço

selecionado seja parte de um grupo de réplica, é possível sinalizar a média dos resultados clicando-se no botão de
detalhe (…), localizado à direita do painel de médias.
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3. Para sinalizar uma placa, clique no botão de detalhe (…) localizado à direita do painel de placas.
4. Para sinalizar um ensaio, clique no botão de detalhe (…) localizado à direita no painel de ensaios.

A caixa de sinalizações que aparece é semelhante, seja o objeto a ser sinalizado, a sinalização, o poço, a placa ou o
ensaio.

5. Especifique um tipo de sinalização no menu suspenso.
6. Especifique um nível de severidade no menu suspenso.
7. Forneça um comentário.
8. Clique em OK

Observação: Os tipos de sinalização escolhidos serão configurados localmente. Cada tipo de sinalização pode ser
vinculado a um comentário para que não seja necessário digitar o mesmo comentário sempre que você usar o tipo de
sinalização especificado.

Como sinalizar resultados para analitos específicos ou grupos de analitos
em ensaios com vários marcadores

Em ensaios com vários marcadores, uma sinalização pode ser aplicada a um único analito, grupo de analitos ou todos
os analitos da execução de ensaio.

1. Abra a caixa de sinalizações como descrito acima (itens 1 e 2 em Como sinalizar um poço, uma placa ou um ensaio
na exibição em placa na página 29).

Você verá que a caixa aberta quando trabalha com um ensaio com vários marcadores inclui um campo Aplicar
para (Apply to) com um menu suspenso. Os itens de menu são determinados pelas seleções feitas para o grupo de
analitos e o analito no menu da barra de ferramentas.

Observação: Se não for um ensaio com vários marcadores, o campo Aplicar para (Apply to:) não estará presente
na caixa Adicionar sinalização (Add Flag). Se você não tiver especificado qualquer grupo de analitos ou analito nos
menus da barra de ferramentas, o campo Aplicar para (Apply to:) estará presente, mas inativo.

2. Escolha o analito selecionado, o grupo de analitos ou todos os analitos no menu Aplicar para (Apply to).
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Como aplicar sinalizações na exibição em grade
1. Abra o menu de contexto clicando com o botão direito do mouse na linha selecionada.
2. Selecione Sinal (Flag).

A caixa Adicionar sinalização (Add Flag) é aberta

3. Faça as seleções adequadas na caixa de sinalização.
4. Clique em OK.

Como revisar detalhes de sinalizações aplicadas anteriormente
Ao definir uma sinalização, você pode revisar detalhes das sinalizações aplicadas anteriormente. Isso também é
realizado na exibição em grade.

1. Clique na linha desejada, na coluna Sinal (Flag).
2. Clique no botão de comando de detalhe que aparece (...).

Agora, a caixa de diálogo de sinalização apresenta uma grade de sinalização na parte superior da janela. Na parte
inferior, existe um quadro para adicionar novas sinalizações.

3. Faça as seleções adequadas de tipo de sinalização e severidade e adicione um comentário, se desejar.
4. Clique em OK
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Observação: Em ensaios com vários marcadores, a sinalização é aplicada ao analito específico do qual a coluna de
sinalização obtém seus dados. Ela é então independente da seleção nas listas suspensas de grupos de analitos e
analitos no console de resultados. Se a caixa de diálogo Adicionar sinalização (Add Flag) é acessada pelo menu pop-up
(quando se clica com o botão direito do mouse em qualquer coluna), a sinalização é aplicada a todos os analitos da
atual execução e nenhuma grade de sinalização aparece na caixa de diálogo.

Aceitação de um ensaio
Ensaios prontos para aceitação aparecem listados e, para encontrá-los, clique no botão Calculado (Calculated) na barra
de atalhos Fluxo de trabalho (Work Flow).

Como aceitar um ensaio
1. Revise o ensaio no console de resultados.
2. Clique no botão Aceitar na barra de ferramentas. Antes de o comando Aceitar ser efetivamente executado, a caixa

de diálogo informativa será apresentada se houver informações disponíveis.

3. Clique em OK para confirmar o comando Aceitar ou em Cancelar para cancelar o comando.

Como recalcular uma execução
Há duas maneiras de se recalcular uma execução: Cálculo total e ▸Somente cálculo de código do resultado.

Cálculo total calcula o ensaio inteiro como se tivesse sido importado do instrumento. Isso significa que o software:

1. Calculará a concentração de cada amostra.
2. Aplicará regras de CQ e sinalizações de CQ (OK/Manter [Held]/Bloqueado [Prevented]) a cada amostra.
3. Classificará as amostras para os cut-offs baseados em percentis.
4. Atribuirá códigos de resultado.
5. Recalculará estatísticas do ensaio, como média ou mediana de iniciais.

Na opção Somente cálculo de código do resultado (Result code calculation only), o software executará somente as
etapas 3, 4 e 5 da lista acima. Portanto, essa opção calcula novos valores de cut-offs flutuantes e códigos de resultados,
mas não interfere nos valores de concentração do ensaio e CQ.

Observação: Resultados bloqueados são excluídos das estatísticas do ensaio. Sendo assim, se o status de uma amostra
for “Bloqueado por CQ” quando a placa for calculada pela primeira vez, ele não será incluído nas estatísticas. Se um
usuário alterar o status para "CQ OK" (QC OK), a amostra será usada para estatística e assim afetará, por exemplo, os
pontos de corte dos percentis e a média das iniciais, se estes forem utilizados pelo ensaio calculado.

Os ensaios podem ser recalculados da seguinte maneira:

1. Clique no botão Calcular (Calculate).
2. Selecione Cálculo total (Full calculation) ou Somente cálculo de código do resultado (Result code calculation

only).
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3. Ao executar o cálculo total, verifique se está correto o número especificado para o lote do kit. Dependendo do tipo
de ensaio e do nível do usuário, a seleção do lote do kit pode não estar disponível. Quando o número de lote do kit
é especificado, a opção Somente cálculo de código do resultado (Result code calculation only) fica indisponível.

4. Clique em OK para confirmar o comando do recálculo ou em Cancelar para cancelar o comando.

No grupo de atalhos Fluxo de trabalho (Work Flow) do console de ensaios, são apresentados grupos de ensaios em
vários estados de andamento.

Como restaurar o estágio anterior do fluxo de trabalho de um ensaio
Dependendo dos direitos de segurança e do estado do ensaio, o comando Restaurar ensaio (Restore Assay) pode
estar disponível para restaurar um estado mais inferior no fluxo de trabalho do ensaio. Há vários motivos possíveis
para se fazer isso.

A restauração de Aceito para Calculado (Accepted para Calculated), por exemplo, permite mais edições e impede o uso
de respostas ainda duvidosas.

A restauração de NaListadeTrabalhos para Picotado (AtWorklist para Punched) permite recarregar o instrumento com
outro conjunto de placas, possivelmente rejeitando algumas placas.

A restauração de Medido para NaListadeTrabalhos (Measured para AtWorklist) também permite usar novas placas, mas
apenas após a importação já ter ocorrido.

Restaurar Calculado para Medido (Calculated para Measure) permite a combinação de vários ensaio de placa de uma
maneira diferente. Note que esta operação descartará todas as alterações feitas para o ensaio.

Exibição ou impressão de parâmetros do ensaio
Você pode exibir um relatório para impressão sobre a execução de determinado ensaio.

1. Selecione o item Parâmetros do ensaio, no menu Exibir. A janela Parâmetros do ensaio (Assay Parameters) é
exibida
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2. Para imprimir o relatório, clique em Imprimir ou, para fechar a caixa, clique em Fechar.

Parâmetros para ensaios com vários marcadores

Se estiver trabalhando com um ensaio com vários marcadores e nenhum analito estiver selecionado na lista suspensa
na barra de ferramentas (consulte Navegação no console de resultados na página 20), a caixa de diálogo com os
parâmetros do ensaio permitirá que você verifique informações específicas do ensaio.

Como exportar os resultados para um arquivo
Os resultados do ensaio podem ser exportados como um arquivo a ser usado para transferir os resultados para outro
software.

Se desejar, você pode exportar os resultados automaticamente quando um ensaio é aceito. Ou pode executar a
exportação manualmente. Nos dois casos, basta definir o formato de exportação e a localização do arquivo uma vez.

Como definir o formato do arquivo de exportação
1. No menu Arquivo (File), selecione o item Exibir exportação do ensaio... (View Assay Export...).

Uma grade semelhante à grade de resultados é apresentada.

Defina as colunas necessárias, conforme descrito em Propriedades de coluna na página 23, escolhendo a
execução de um ensaio que inclua o número máximo de analitos que você está medindo. Se uma execução
não tiver todos esses analitos, as colunas extras serão omitidas.

Mais opções de configuração estão disponíveis na caixa de diálogo Configurar exportação (Configure export)
(consulte a figura mais adiante).

2. Abra clicando no botão Opções.
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O caminho padrão para a pasta onde o arquivo será salvo é mostrado no campo Caminho de exportação (Export
path).

3. Clique no botão à direita do campo para selecionar ou criar uma pasta

4. Escolha o formato do arquivo. São eles:

a. Delimitado, formato genérico para aplicativos externos

b. CSV para Excel, formato compatível, específico para Excel

c. MultiCalc, formato específico que emula o MultiCalc
5. Escolha o sistema de nomes de arquivos para a execução do ensaio. O nome do arquivo de execução do ensaio

pode ser ID, Nome (Name), BatchID ou Marca (Tag).
6. Especifique a extensão do arquivo.
7. Escolha o separador de lista. O padrão local atual é sugerido, mas <tab> também é permitido. O separador de

listas na Exportação de ensaio não segue alterações efetuadas em configurações regionais do PC da estação de
trabalho. É necessário configurar o separador manualmente na tela de opções de exportação.

8. Marque a caixa de seleção Redigir cabeçalho de arquivo para redigir cabeçalho da linha de ID do MultiCalc no
início do arquivo (somente formato MultiCalc).

9. Marque a caixa de seleção Redigir cabeçalhos de coluna (Write column headers) para criar cabeçalhos de
colunas.

10. Formato não MultiCalc:Selecione Crie várias linhas para multianalitos se você quiser configurar somente o
1o analito e depois ter os outros analitos em linhas separadas. Lembre-se de selecionar uma coluna como
Incorporado/Nome do teste (consulte Propriedades de coluna na página 23).

Formato MultiCalc: Marque Excluir linhas vazias para remover linhas vazias do arquivo. Isto tem o mesmo efeito
que usar a opção de tipo de arquivo 16 em MultiCalc.

11. Assinale Usar . como símbolo decimal (Use . as decimal symbol) se suas configurações regionais usarem outro
símbolo decimal e deseja um ponto (.) no ficheiro.

12. Marque Bloquear configuração de coluna (Lock Column configuration) para impedir alterações acidentais no
layout da grade.

13. Use um filtro para limitar as linhas exportadas às que estão visíveis, como na tabela abaixo.

Result Viewer
Visualização de resultados

35



Filtro significado

Nível=1 apenas resultados individuais

Nível=1; Função=3 Apenas resultados de pacientes individuais

Usado para resposta=1 Somente aquelas linhas de pacientes marcadas como
Usado para resposta (Used For Answer)

A função é expressa por um código numérico no arquivo de exportação. Os códigos numéricos de várias funções são
mostrados na tabela abaixo. Ela pode conter itens não utilizados na sua edição do software.

# Função Utilizada para

1 Calibrador Criar a curva de calibração.

2 Controle Armazenar no CQ para plotagens L-J e regras de CQ com o objetivo de
verificar o ensaio.

3 Paciente Amostra normal

4 Proficiência Amostra externa de CQ.

5 Referência Apenas para comparação. Exemplo de amostra de calibração não
utilizada, devido à curva copiada.

Como exportar um arquivo manualmente
Se, por exemplo, não configurou a exportação automática a partir do diálogo Configuração de exportação
automática, pode acionar manualmente a exportação.

Clique no botão Exportar (Export).

Como exportar um arquivo automaticamente
Se deseja que o programa exporte automaticamente o arquivo quando o ensaio for aceite, abra o diálogo
Configuração de exportação automática clicando no botão Automação.
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A janela Configuração de exportação automática abre. Permite selecionar quais analitos são automaticamente
exportados e qual o formato de exportação. Pode selecionar até 3 tipos de formatos para cada analito.

Fechar o console de resultados
Normalmente, o console de resultados é fechado automaticamente após você pressionar o botão Aceitar (Accept) da
barra de ferramentas. Porém, conforme foi mencionado anteriormente, o console de resultados pode ser aberto no
modo somente leitura. Nesse caso ou quando os direitos de segurança são limitados, o botão Aceitar fica desativado.

1. Selecione o item Fechar (Close) no menu Arquivo (File) ou clique no botão marcado com um X no canto superior
direito da exibição.

Se você estiver no modo somente leitura ou no modo de gravação sem efetuar alterações, o console de resultados
será fechado.

Se houver alterações pendentes, a caixa de diálogo a seguir será apresentada.

2. Clique em Salvar, Descartar ou Cancelar (Save, Discard ou Cancel), conforme adequado.

Calibração
Usando o console de resultados, você pode exibir o gráfico de calibração do ensaio desejado, ampliando a região para
um exame detalhado. Também pode editar a curva, por exemplo, ativando ou desativando replicatas individuais.

No exemplo a seguir, escolhendo a opção de função de amostra no modo de exibição de placa (consulte Codificação de
cores na exibição de placa na página 28), podemos ver que as amostras da calibração foram medidas nos poços A1 a
A12.

Clique no atalho Calibração na barra de atalhos Exibições.

Pressupondo-se que o ajuste da curva seja bem-sucedido, você verá a plotagem dos dados da calibração.
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Como inspecionar valores na curva
É possível ler os valores em qualquer posição na curva.

1. Clique no botão Inspecionar (Inspect) na barra de ferramentas.

A caixa Inspecionar desconhecidos (Inspect Unknowns) aparece no meio da exibição.

2. Digite um valor de resposta (por exemplo, um valor para uma amostra desconhecida) no campo superior: O campo
inferior mostrará o valor dessa concentração

Ou digite um valor de concentração no campo inferior.

O campo superior mostrará a resposta correspondente.

Qualquer que seja o campo que você preencha, linhas azuis pontilhadas horizontais e verticais proporcionarão
clareza adicional, mostrando as interceptações dos eixos para resposta e concentração.

Como exibir parte da curva de calibração em detalhes
Você pode desejar obter uma visão ampliada das posições de pontos individuais na curva.

1. Clique no botão Zoom na barra de ferramentas.
2. Posicione o cursor próximo da área a ser examinada.
3. Mantendo pressionado o botão do mouse, arraste o mouse para criar um retângulo delimitado por linhas

pontilhadas.
4. Libere o botão do mouse.

Repita esse procedimento várias vezes até obter todos os detalhes desejados. Após concluir o exame, retorne à
exibição da curva inteira usando o procedimento a seguir.

5. Clique no botão Redefinir (Reset) na barra de ferramentas.
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Como modificar pontos de replicata
Depois de visualizar a curva e as posições dos pontos, você pode excluir qualquer ponto que considere muito distante
do valor de contagem esperado. Pode ocorrer algo assim se você determinar que o ponto apontado é uma falha na
medição da réplica que não deve ser incluída no ajuste da curva.

A

1. Clique no botão Pontos (Points) na barra de ferramentas: a caixa Modificar pontos de réplica (Modify replicate
points) é apresentada.

2. Clique na caixa associada a qualquer ponto que deseja omitir do cálculo de ajuste da curva.

Após a modificação de um ponto, a curva é reajustada automaticamente. Qualquer ponto definido como
"desativado" é marcado com um quadrado vazio.

Após examinar a nova curva, é possível retornar o ponto omitido para o cálculo de ajuste da curva.
3. Clique na caixa (agora desmarcada) ao lado do ponto, para marcá-la.
4. Quando estiver satisfeito com a curva, clique em Fechar (Close).

Você pode, é claro, abrir novamente a caixa Modificar pontos de replicata (Modify Replicate Points) para fazer mais
alterações.

Como exibir propriedades da calibração
Você pode exibir as definições atuais da calibração na caixa de diálogo Editar calibração (Edit calibration).

Clique no botão Editar (Edit).

Observação: Se desejar alterar as configurações, o módulo Kitlot Editor proporciona uma ferramenta fácil de usar.

A caixa de diálogo Editar calibração é composta por três seções em guias separadas.
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Na primeira guia, você vê as propriedades da calibração. Propriedades avançadas são exibidas apenas quando a caixa
de seleção Mostrar propriedades avançadas, na parte inferior da caixa de diálogo, está marcada.

A página da guia de definições do ajuste permite exibir valores iniciais de parâmetros de ajuste da calibração atual. Os
valores do parâmetro de ajuste da curva nesta página da guia são usados quando é criada uma nova calibração nesta
definição de ajuste. Na parte inferior direita há um quadro mostrando as propriedades da exibição.

A terceira guia é denominada Lote do kit atual (Current Kit Lot). Ela permite exibir o lote do kit utilizado por padrão
quando uma nova calibração é criada usando a definição de ajuste atual.

Quality control
O Result Viewer permite exibir dados de controle de qualidade em uma tabela (grade), como plotagem Levey-Jennings
ou como histograma.

Observação: Para obter mais informações e noções básicas sobre controle de qualidade, consulte a parte principal
Controle de Qualidade deste manual.

Clique no botão de atalho marcado como CQ (QC).

A forma de apresentação que você verá primeiro será a plotagem Levey-Jennings. Nessa plotagem, os pontos do
traçado de CQ são apresentados como um contínuo ordenado por data de execução.

Dependendo do material que você deseja observar, verá uma ou várias plotagens Levey-Jennings individuais.
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O material visualizado é escolhido em um menu suspenso à esquerda, abaixo da barra de cabeçalho.

O retângulo com lados vermelhos mostra a execução de CQ selecionada.

É possível selecionar um método alternativo de apresentação das informações clicando em alguns botões da barra de
ferramentas.

Como exibir dados de resumo de CQ
É possível exibir dados de resumo de CQ de cada material de controle de determinado teste.

Clique no botão Resumo de CQ (QC Summary) na barra de ferramentas.
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Como exibir plotagens Levey-Jennings de dados de CQ
Para retornar à plotagem Levey-Jennings, clique no botão Plotagem LJ (LJ Plot) na barra de ferramentas.

Observação: Para ensaios com vários analitos, crie um grupo de analitos especial denominado "NomeEnsaio"_CQ; por
exemplo, ABCD_CQ, se o ensaio se chamar ABCD. Somente os analitos desse grupo irão para CQ e todas as listas e
plotagens serão classificadas por esse grupo.

Formas do cursor

À medida que você move o cursor na plotagem Levey-Jennings, a forma do cursor se modifica. Um cursor com linhas
finas em forma de cruz aparece quando próximo de um ponto (consulte Informações do ponto na página 44).

O cursor em forma de “lupa” mostrado acima é utilizado quando você deseja ampliar determinada parte do traçado
(consulte Seleção de parte de uma plotagem na página 43). As formas alternativas indicam presença de um evento [A]
ou ausência de evento [B] em uma execução (consulte Opções da plotagem Levey-Jennings na página 42).

Opções da plotagem Levey-Jennings

A caixa de diálogo Opções de plotagem (Plot Options) permite especificar como o gráfico será apresentado.

Para abrir essa caixa de diálogo, clique no botão Opções (Options) na barra de ferramentas. A janela Opções de
plotagem (Plot Options) é apresentada.
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Você pode escolher como deseja lidar com pontos excluídos, se deseja linhas verticais para indicar o início de uma
execução ou outro evento (isto é, alteração de lote de kit, alteração de valor alvo ou de limite de SD), se deseja a escala
de SD constante ou automática (com base na amplitude da plotagem), se as datas das execuções serão incluídas e se
estatísticas entrarão na plotagem (consulte Exibição de estatísticas na página 43).

Quando estiver satisfeito com as suas seleções, clique em Aplicar (Apply) ou em OK.

O botão Aplicar (Apply) permite salvar as novas configurações do filtro sem fechar a caixa de diálogo. Clicar em OK
salva todas as alterações efetuadas, mas também fecha a caixa de diálogo. Clicar em Cancelar (Cancel) fecha a caixa de
diálogo (sem salvar as alterações efetuadas após a última vez em que você clicou em Aplicar (Apply) ou OK).

Exibição de estatísticas

Ao exibir informações de CQ como uma plotagem Levey-Jennings ou em outro tipo de apresentação, você pode optar
por dados estatísticos exibidos na tela abaixo da plotagem principal.

Na parte inferior esquerda da caixa de diálogo Opções de plotagem (Plot Options), assinale Mostrar estatísticas
(Show Statistics)

As estatísticas incluem contagem, média, SD e CV% de todos os pontos, pontos selecionados (consulte a seguir) e os
limites de plotagem.

Seleção de parte de uma plotagem

A forma do ponteiro do mouse muda para uma lupa quando você o posiciona sobre a plotagem, indicando a
possibilidade de ampliar a área. É possível ampliar para observar qualquer parte da plotagem de maneira mais
detalhada.

Usando o mouse, selecione a área desejada incluindo os pontos que você quer ver ampliados.

Libere o botão do mouse.

Observe que a média e o DP são calculados e apresentados como estatísticas da contagem em Pontos selecionados
(Selected Points).

Após estudar parte da plotagem detalhadamente, você pode retornar à exibição da plotagem completa.

Clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da plotagem e selecione Diminuir zoom (Zoom Out) no menu
suspenso, ou clique no botão Redefinir (Reset) da barra de ferramentas.
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Filtragem dos dados

Para limitar a plotagem a uma parte selecionada de todos os dados, clique no botão Filtro (Filter) na barra de
ferramentas para abrir a caixa de diálogo Filtrar dados de CQ (Filter QC Data).

Observação: As configurações do filtro são sempre utilizadas. Após a instalação do programa, os últimos 200 pontos
fazem parte da configuração padrão.

Informações do ponto

É possível obter informações detalhadas sobre qualquer ponto da plotagem.

Coloque o cursor sobre o ponto e clique com o mouse.

A caixa de informações sobre o ponto de CQ apresentada fornece informações sobre o ponto, violação de regras e
gravidade da violação.

Observe que a edição, assim como a ativação/desativação do ponto de CQ, não é possível para pontos de CQ da
execução de ensaio aberta no Result Viewer no momento. Estas funções estão portanto desativadas. Sinalizações de
execução, de placa e de ponto são lidas no sistema do ensaio.

Clique no botão Exibir sinalizações… (View Flags…).
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Como exibir plotagens de histograma de dados de CQ
Você pode exibir um histograma dos pontos do nível selecionado ou traçado com base em sua pontuação z, isto é, o
número de desvios padrão em que os pontos estão da meta.

1. Clique no botão Histograma (Histogram) na barra de ferramentas.

A guia Histograma da caixa de diálogo Opções de plotagem (Plot Options) permite especificar como o histograma
será apresentado.

2. Clique no botão Opções na barra de ferramentas. A janela Opções de plotagem (Plot Options) é apresentada.
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Da mesma maneira como na plotagem Levey-Jennings, você pode exibir estatísticas na tela marcando a caixa
Mostrar estatísticas na caixa de diálogo Opções de plotagem. Também pode filtrar dados conforme descrito em
Filtragem dos dados na página 44. Também pode exibir o histograma dos pontos de uma região selecionada do
traçado.

3. Para retornar à plotagem Levey-Jennings, clique no botão Plotagem LJ (LJ Plot).
4. Selecione parte da plotagem Levey-Jennings conforme descrito em Seleção de parte de uma plotagem na página

43.
5. Clique no botão Histograma (Histogram).

Você verá o histograma apenas da parte selecionada do traçado.
6. Para retornar ao histograma completo, clique no botão Plotagem LJ (LJ Plot) e depois no botão Histograma

(Histogram).

Como exibir/exportar dados de pontos
Na exibição em grade, é possível ver uma tabela de pontos relativos ao nível ou traçado selecionado.

1. Clique no botão Grade (Grid) na barra de ferramentas.

Da mesma maneira como nos outros modos de apresentação da plotagem, você pode exibir estatísticas na tela
marcando a caixa Mostrar estatísticas (Show statistics) na caixa de diálogo Opções de plotagem (Plot options).
Também pode filtrar dados e exibir a grade apenas de uma parte do traçado.

Para exportar dados, primeiro grave os dados em um arquivo de texto delimitado por tabulações, que pode ser
aberto no programa de planilhas.

2. Reúna os dados a serem exportados na exibição.
3. Clique no botão Exportar (Export).

Log do ensaio
Anteriormente (consulte Como exibir o log do ensaio na página 18), examinamos o uso do recurso de log do ensaio no
console de ensaios. Também é possível ver todas as informações relevantes sobre o histórico de um ensaio no console
de resultados.

Se você quiser exibir o log do ensaio no console de resultados, clique no atalho Log do ensaio (Assay Log) na barra de
atalho e a caixa de log do ensaio será exibida.

Impressão do ensaio
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Como imprimir uma cópia
Ao trabalhar com o console de ensaios ou o console de resultados, existem opções disponíveis para permitir gerar
cópias impressas das informações apresentadas na tela. Apesar de os botões da barra de ferramentas ficarem
disponíveis para comandos de impressão em certas circunstâncias, os comandos sempre estão disponíveis no menu
Arquivo (File).

1. No console de ensaios, use o item Imprimir (Print) do menu Arquivo (File) para imprimir uma lista completa dos
ensaios mostrados. Use Imprimir exibição atual (Print Current View) para imprimir apenas o que você vê na tela.

2. No console de resultados, use o item Imprimir ensaio (Print Assay) do menu Arquivo (File) para obter um relatório.
Use Imprimir exibição atual (Print Current View) para imprimir apenas o que você vê na tela.

Portanto, as duas principais opções de impressão que você pode escolher são uma lista ou relatório completo do
que você está vendo ou uma cópia da tela que está em exibição no momento. Na parte Controle de qualidade do
programa existe uma terceira opção de impressão. Para obter a cópia impressa de uma plotagem, por exemplo,
uma plotagem Levey-Jennings, você pode imprimir apenas o traçado.

3. Escolha o item Imprimir traçado (Print Trace) do menu Arquivo (File) para obter uma cópia impressa do traçado
mostrado na área de usuários no momento.

Como observar a cópia impressa
Em todas as opções de impressão, com exceção de Imprimir exibição atual (Print Current View), é possível observar
qual será a aparência da impressão.

1. Selecione (por exemplo), o item Imprimir ensaio... no menu Arquivo.

Será apresentada a visualização da impressão.
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Há botões de navegação [A] que permitem observar a primeira página, a próxima página, a página anterior ou a
última página do item que você está imprimindo.

Depois desses quatro botões de navegação, existe o botão Confirmar impressão [B], seguido pelo botão
Configuração de página [C], os quais permitem escolher impressora, tamanho do papel, etc. Também existem
botões de ampliação [D], que permitem aumentar ou diminuir o tamanho do relatório. No lado direito da barra de
ferramentas existe um botão para gravação como PDF [E], para salvar a impressão como um arquivo PDF.

2. Faça as seleções adequadas de observação/impressão, usando esses botões.
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Informações adicionais
As partes a seguir contêm informações adicionais sobre as funções do Result Viewer.

Formatos de coluna para grades
Observação: A grade mencionada está na exibição Grade (Grid) do Result Viewer. Para mais informações, consulte
Propriedades de coluna na página 23.

Categoria da coluna (Column Category) = Incorporado (Inbuilt)
Nesta seleção, é possível especificar a fonte de dados da seguinte forma.

• Fonte de dados (Data Source) = Sinalização (Flag), mostra o sinalizador superior. A coluna de sinalização não
pode ser editada, mas sempre oferece um botão de célula para abrir a caixa de diálogo de todas as sinalizações
relacionadas. Opcionalmente, a coluna de sinalização pode mostrar apenas um tipo de sinalização. Os tipos de
sinalização podem ser personalizados

• Fonte de dados (Data Source) = Linha (Line), é um número sequencial que mostra a ordem de classificação
padrão da grade

• Fonte de dados = Função (Role) é como Calibrador/Controle/Paciente (Calibrator/Control/Patient).
• Fonte de dados = Sub-função (Sub role) é o índice 1.. dentro da Função, como o número do pedido do calibrador
• Fonte de dados (Data source) = Código (Code) é a identificação da Amostra (Sample), como o código de barras da

amostra
• Fonte de dados (Data source) = Usado para resposta (Used for answer) é necessário quando o ensaio tem

réplicas. Apenas um valor médio ou uma das réplicas pode ser utilizado para fornecer o valor da resposta. Devem
ser definidos como editáveis, quando utilizados.

• Fonte de dados (Data source) = Status do resultado (Result Status) mostra o status de CQ do resultado.
O vermelho causa repetição e o amarelo impede aceitação. A coluna não é editável porque as sinalizações são
ferramentas para controlar isso. Use cor do segundo plano (BackColor) nessa coluna.

• Fonte de dados (Data source) = Nome do teste (Test Name) é o Nome da TestRunDef. Isso visa principalmente a
gerar exportações com uma linha por marcador

• Fonte de dados (Data source) = Target Conc é codificado Conc para Calibradores e Meta (Target) para Controles.
Exige uma coluna por marcador. Útil apenas para exportação

• Fonte de dados (Data source) = PAT é um número de sequência das amostras de pacientes deste ensaio,
começando pelo número 1.

Categoria da coluna (Column Category) = Campo (Field)
Fonte de dados (Data source) é o nome de um campo. Alguns campos estão sempre disponíveis, como Conc e
Contagens (Counts). Os campos são dados de saída e não é possível editá-los.

Qualificador de dados adicionais (Additional data qualifier):

• <Vazio>: modo legado, CV% na mesma célula como média
• Texto: média sem CV%
• CV%: vazio para individual, CV% nas linhas de média
• Unidade: unidade principal em cada linha
• Valor: valor preciso, o número de decimais necessários precisa ser definido por coluna

Categoria da coluna (Column Category) = Posição (Position)
Fonte de dados (Data source) é o nome de uma dimensão na posição da amostra, como Placa (Plate). O valor
mostrado é um número inteiro.

Result Viewer
Informações adicionais

49



Categoria da coluna (Column Category) = Posição A01 (A01 Position)
Fonte de dados (Data source) é o nome de uma combinação de dimensões como Poço (Well). O valor mostrado está
no formato de texto, como A01.

Categoria da coluna (Column Category) = Medição (Measurement)
Fonte de dados (Data source) é um índice 1... de medição em uma amostra. Esse recurso deve ser utilizado quando as
medições não estão conectadas diretamente a um campo específico, mas sempre são importadas na mesma ordem.

Categoria da coluna (Column Category) = Medição nomeada (Named
Measurement)

Fonte de dados (Data source) é o nome da Def. execução de teste (TestRunDef), que é equivalente a um ensaio
em medições com uma única etiqueta. A próxima seleção é Nome do campo (Field name), como Contagens (Counts),
CountsB. Apenas esses nomes encontrados na execução do ensaio atual estão disponíveis. Para mostrar todos os
nomes possíveis, como ao configurar para entrada manual, selecione primeiro Medição (Measurement), defina-a como
editável e selecione Medição nomeada (Named Measurement).

Categoria da coluna (Column Category) = Resposta (Answer)
Mostra as propriedades das respostas do(s) ensaio(s). Em ensaios de um único marcador, também é necessário
selecionar o teste.

Calibradores e controles não possuem informações na coluna. Itens mais necessários:

• Fonte de dados (Data source) = valor Value Simple (Valor Plain), mostra o valor calculado sem
arredondamentos nem limitações. O formato padrão pode ser aplicado para remover as casas decimais extras.
Quando a coluna é editável, a alteração do valor recalcula o código do resultado.

• Fonte de dados (Data source) = Value Text (Texto do valor) é o valor a ser informado. Também se pode torná-lo
editável.

• Fonte de dados (Data source) = Código do resultado (Result Code) tem confirmação e lógica de
acompanhamento associadas. A edição é permitida, mas apenas com botão de célula e na caixa de diálogo. Na
caixa de diálogo é necessário fornecer o motivo da substituição do código do resultado. Motivos são Sinalizações
com Contexto = E (código do resultado) selecionado.

• Fonte de dados (Data source) = Nível de determinação (Determination level) fornece uma estimativa rápida de
caráter positivo/negativo.

• Fonte de dados (Data source) = Status é o status do fluxo de trabalho.
• Fonte de dados (Data source) = Fase do teste (Test Phase) mostra Inicial (Initial)/Reteste (Retest)/Reconvocação

(Recall).
• Fonte de dados (Data source) = Relacionado (Related) será 0 a 100 como percentil quando são utilizados limites

percentuais.
• Fonte de dados (Data source) = Anterior (Previous) mostra possível texto anterior do valor da mesma amostra e

teste.
• Fonte de dados (Data source) = Delta do anterior (Delta from Previous) é o valor simples menos o valor simples

anterior.
• Fonte de dados (Data source) = Méd. com anterior (Avg with previous) é o valor simples médio e a resposta

anterior.
• Fonte de dados (Data source) = CV% com anterior (CV% with previous) é o valor simples ponderado de CV% e a

resposta anterior.

Categoria da coluna (Column Category) = Outro teste (Another Test)
Oferece a mesma funcionalidade como resposta própria em qualquer teste. O nome do teste real deve ser selecionado
na Fonte de dados (Data Source), e a resposta como subseleção no Qualificador de dados adicionais (Additional
data qualifier).

Result Viewer
Informações adicionais

50



Categoria da coluna (Column Category) = Espécime (Specimen)
Calibradores e controles não possuem informações na coluna. Itens mais necessários:

• Fonte de dados (Data source) = Código Ext 1, 2, 3 (ExtCode 1, 2, 3) formas diferentes de identificar amostra,
código externo 1 geralmente código de barras.

• Qualidade do espécime (Specimen Quality) mostra status como INSAT (UNSAT).
• Categoria (Specimen Category) mostra Normal/Proficiência (Proficiency) ou outro valor programado.

Categoria da coluna = Detalhe do espécime
No banco de dados LifeCycle, os detalhes da amostra podem receber "nomes de exibição" e ficar visíveis para o
Result Viewer. A fonte de dados pode ser selecionada nos "nomes de exibição". Por exemplo, Idade na coleta (Age at
collection). Não é permitida edição.

Como determinar as concentrações
O ajuste da curva é utilizado para calcular resultados no software. Os calibradores de concentração conhecida são
medidos. As contagens medidas (eixo Y) são plotadas de acordo com os valores da concentração conhecida (eixo X).

Esses pontos são ajustados com o uso do método de regressão linear ou de ajuste de curva Spline.

A concentração de uma amostra de concentração desconhecida é determinada na interceptação do seu valor medido
com a curva de calibração.
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Para obter mais informações sobre o método de regressão não linear, consulte as referências indicadas a seguir.

Bates, D. M, and Watts, D. G. Nonlinear Regression and Its Applications. Nova York: Wiley, 1988.

Gill, P. R., Murray, W., and Wright, M. H. "The Levenberg-Marquardt Method." §4.7.3 in Practical Optimization. Londres:
Academic Press, pp. 136-137, 1981.

Madsen, K., Nielsen, H.B., and Tingleff, O. Methods for Non-Linear Least Square Problems, Technical University of
Denmark, 2004

O método de Spline é descrito neste artigo.

Yrjönen, T. RIA-standardikäyrän määrääminen splinefunktion avulla. Luk-tutkielma, Turun yliopisto, Fysikaalisten tieteiden
laitos, Fysiikka, 1981.

Lista de sinalizações usadas no Result Viewer e em ensaios
impressos

Nome de sinalização Descrição

Material de CQ vencido Sinalização do sistema para notificar o usuário sobre o material de CQ vencido.

Lote do kit vencido (Kitlot
Expired)

Sinalização do sistema para notificar o usuário sobre o lote do kit vencido.

Data de vencimento não
fornecida (Expiration date
not given)

Data de vencimento não definida para o lote do kit ou o material de CQ.

Condição (Condition) Informações sobre parâmetros que têm que corresponder para todas as placas de um
ensaio.

Instrumento (Instrument) Informações de um instrumento sobre um erro que tenha interrompido a medição da
placa.

Aviso de instrumento Notificações de um instrumento relacionadas a informações de um único poço e possíveis
erros.

Curva copiada (Curve
Copied)

Sinalização informando qual calibração é usada para a placa.

Curva inadequada (Bad
Curve)

A curva de calibração tem mais um ponto de virada.
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Nome de sinalização Descrição

Amb.? O valor da concentração não pode ser resolvido a partir da curva de calibração.

Sem ajuste (No-Fit) Falha do ajuste da curva de calibração.

HH A concentração é superior ao limite definido para relato.

LL A concentração é inferior ao limite definido para relato.

CV CV% de concentração de replicatas ultrapassa limite definido.

CQ (QC) Violação de regra de controle de qualidade.

Rejeitar (Reject) O ponto de calibração é excluído do ajuste de curva.

Edição do ResultCode
(ResultCode Edit)

Sinalização adicionada automaticamente mostrando que o usuário substituiu o código do
resultado.

Amostra alterada (Sample
changed)

Sinalização adicionada automaticamente mostrando que o usuário substituiu o tipo ou o
nível da amostra.

Pré-CQ (Pre-QC) Sinalização fornecida pelo usuário para repetir a amostra antes da medição.

Texto Livre (FreeText) Sinalização de texto livre para o usuário fornecer.
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Parte

III
Kitlot Editor
Tópicos:

• Sobre o Kitlot Editor
• Usando o Kitlot Editor
• Inclusão de detalhes do lote do kit
• Parâmetros do ensaio
• Gerenciamento de materiais de

controle
• Utilitário Curvas de referência
• Funcionalidade adicional para

gerenciar informações do lote do kit



Sobre o Kitlot Editor
O Kitlot Editor oferece um meio rápido e direto de inserir detalhes do novo lote de kit. O módulo também permite a
criação de curvas de referência a partir de curvas de calibração e a edição de limites de cut-off previamente definidos.

Kitlot Editor
Sobre o Kitlot Editor

56



Usando o Kitlot Editor
O Kitlot Editor é um aplicativo separado que fornece funções para gerenciar a configuração do sistema.

Você executará o Kitlot Editor, por exemplo, ao começar a usar um novo kit recebido pelo seu laboratório. O utilitário
Certificate Read do programa orienta o escaneamento dos códigos de barras do certificado que contêm informações
do lote do kit.

Na exibição principal do Kitlot Editor, à esquerda, há uma lista de Definições de execução de ensaios (Assay Run
Definition). Ela contém as definições de execuções que foram ativadas no seu sistema.

À direita da lista aparece uma lista dos lotes de kit da definição de execução do ensaio selecionado no momento. O lote
do kit atualmente ativo é destacado na lista com fonte em negrito.

No lado direito da janela principal, há informações detalhadas sobre o lote do kit (nome do lote do kit, ID do lote da
placa, data de vencimento do lote do kit e outros dados dos lotes) e sobre os calibradores (ID do lote do calibrador,
unidade do calibrador e valor de concentração dos calibradores denominados). Todos esses dados são lidos pelo
sistema ao escanear os códigos de barras do certificado e não há necessidade de editá-los manualmente.

Como ativar o lote do kit é explicado abaixo (consulte Como definir o lote do kit como ativo na página 59).

O programa possui funcionalidade considerável para suporte a usuários especializados. Para usuários rotineiros estão
disponíveis menos funções. Assim, ao abrir o programa, você poderá descobrir que os botões Novo (New) e Excluir
(Delete) da barra de ferramentas e os campos no lado direito da janela principal estão desativados e não como
aparecem na figura anterior.

O Kitlot Editor também é usado para iniciar o utilitário Reference Curves, que permite criar curvas de referência a partir
das curvas de calibração existentes (consulte Utilitário Curvas de referência na página 64).
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Inclusão de detalhes do lote do kit
Você pode inserir novos lotes de kit manualmente ou, se as informações do lote forem fornecidas como códigos de
barras no certificado de controle de qualidade, é possível usar o utilitário para ler certificados. Ele fornece um meio fácil
e rápido de inserir as informações do lote do kit. Ele está disponível na janela principal do Kitlot Editor.

Como realizar a leitura dos códigos de barras do certificado
Isso só é possível quando as informações do lote são fornecidas em um código de barras no certificado de CQ do kit.

1. Clique no botão Certificado (Certificate) ou clique no item Certificado (Certificate) do menu Lote do kit (Kitlot).
2. Quando a caixa de diálogo Ler Certificado (Read Certificate) é exibida, leia os códigos de barras (de acordo com as

instruções para o dispositivo de leitura de códigos de barras)

O certificado pode conter um ou vários códigos de barra, alternativamente em forma de código de barras
unidimensional tradicional ou bidimensional. Se houver vários códigos de barras, provavelmente será mais fácil
fazer a leitura dos códigos de barras na ordem em que estão listados, porém, o sistema irá aceitá-los em qualquer
sequência. Após realizar a leitura de um código de barras, ele será mostrado na parte inferior da caixa de diálogo
[A] e as informações dos códigos de barras lidos até o momento serão mostradas na barra de status, no rodapé da
caixa de diálogo [B]. O botão Salvar (Save) fica ativo após todos os códigos de barras serem lidos [C].

Após a leitura de todos os códigos de barras do certificado, o aplicativo mostra as informações de acordo com o tipo
de operação que você está executando:

Se você realizou a leitura de um novo lote de kit, o aplicativo exibe o número e a data de vencimento do lote do kit.

Se você realizou a leitura de um lote de kit existente, o aplicativo mostra uma comparação entre a configuração
atual e os dados do certificado de CQ

Observação: A janela que se abre limita a quantidade de texto que pode ser mostrado. Para exibir qualquer texto
truncado, selecione a linha desejada e aparecerá uma dica de ferramenta com todo o texto dessa linha.

Antes de aceitar e salvar as informações do certificado de CQ, os usuários também podem alterar as unidades a
serem associadas ao analito/kit selecionado. Para alterar as unidades, selecione a linha Unidades do certificado
(Certificate Units) e selecione as unidades de medição desejadas ou digite sua preferência.

Se a unidade selecionada ou inserida não for válida, isso será indicado em uma caixa de mensagem e a unidade
utilizada no momento será redefinida na grade. Também é possível pós-fixar a unidade com B (blood, sangue) ou S
(serum, soro). A unidade usada no certificado é indicada na linha de Unidades do certificado (Certificate Units), na
grade inferior. Uma vez definida a unidade, os dados do certificado podem ser salvos.

3. Salve o certificado inteiro clicando em Salvar (Save)

Uma confirmação do salvamento será exibida na barra de status
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Normalmente, você salva o certificado inteiro no estado em que ele se encontra. Porém, se houver mais de uma
definição de execução do ensaio, você poderá selecionar qual delas será afetada.

4. Para fazer essas alterações, marque ou desmarque a respectiva definição de execução do ensaio mostrada na
grade.

Quando o certificado abrange apenas uma definição, a coluna Definição da execução do ensaio (Assay Run definition)
do ensaio não é mostrada na caixa de diálogo Ler certificado (Read Certificate).

Como definir o lote do kit como ativo
Um único lote do kit pode ficar ativo para determinada execução do ensaio. Quando um número de lote não é
comunicado pelo instrumento de medição, pressupõe-se que a execução esteja usando o lote ativo. No Kitlot Editor,
isso é marcado em negrito na coluna Lote do kit (Kit Lot), na parte central da janela.

1. Para ativar um lote do kit, clique nele para selecioná-lo. O botão Configurar como ativo (Set as Active) é ativado.
2. Clique no botão Configurar como ativo (Set as Active).

Como inserir manualmente informações do código de barras do
certificado

Quando, por algum motivo, não é possível fazer a leitura do código de barras, insira as informações do certificado do
kit usando o teclado.

Para fazê-lo, clique o botão Novo (New) para criar um novo lote do kit e, na janela Adicionar novo lote do kit (Add
New Kit Lot) que aparece, selecione o parâmetro do lote do kit a partir da lista suspensa, insira o nome do lote do kit
(normalmente, o número do lote do kit) e, em seguida, clique em OK.

O novo lote do kit aparece na lista Lote do kit, e você pode começar inserindo as propriedades relevantes nos
campos correspondentes, ou seja, lote da placa, lote do calibrador, data de vencimento e a unidade e valores para os
calibradores.

Insira o número da versão do protocolo na lista Outros lotes (Other lots). O número da versão do protocolo está na
forma "9000 ##". 9000 especifica que o número da versão do protocolo deve ser armazenado e ## é o número real. Por
exemplo, a primeira versão do protocolo é 01, portanto, o valor a ser inserido na lista é 9000 01.

Observação: Lembre-se de salvar suas alterações após terminar.
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Parâmetros do ensaio
O Kitlot Editor permite editar algumas das propriedades de definição da execução do ensaio e limites de corte
predefinidos.

Como editar propriedades da definição de ensaios
Propriedades editáveis incluem o nome de exibição do teste para ser informado em relatório, o formato da
concentração, bem como os limites de relatório.

1. No menu Ensaio, selecione Propriedades.

A caixa Propriedades de definição da execução do ensaio (Assay run definition properties) será apresentada.

2. Especifique o Nome de Exibição do Analito.

O nome escolhido é salvo como o nome de exibição do analito e do teste. Para mais informações sobre o nome de
exibição, consulte Configuração mestre do ensaio na página 67

3. Especifique o formato da concentração.

• Use o símbolo 0 para definir o número de casas decimais (por exemplo, use sempre duas casas decimais, como
em “12.30”, use o formato: 0.00).

• Use o símbolo * para definir o número de algarismos significativos (por exemplo, para ter três algarismos
significativos “12.3”, use o formato: ***).

• Use a letra Z no formato da concentração para forçar a impressão dos valores negativos como 0 (use o formato:
0.0 Z).

• Então, por exemplo, para ter 3 algarismos significativos com 2 casas decimais no máximo e evitar valores de
concentração negativos, use o seguinte valor no Formato da Concentração: 0.00 *** Z.

4. Se necessário, edite os limites do relatório.

Uma ou as duas opções podem ser deixadas em branco. Quando os limites fornecidos estão fora dos valores do lote
do kit, os valores da escala de calibração são definidos de acordo com os valores fornecidos aqui.

A unidade de concentração pode ser editada com as seguintes restrições:

• Você pode usar a designação B ou S para indicar Sangue (Blood) ou Soro (Serum), caso contrário o software usa
a unidade atribuída ao lote do kit.

• Você pode alterar os prefixos do SI da unidade, mas não pode alterar a unidade real. Por exemplo, você pode
alterar ng/mL para mg/dL, mas não pode alterar ng/mL para nmol/mL.

Nessa caixa de diálogo, a unidade de concentração é mostrada, mas não é possível editá-la. Quando é necessário
alterá-la, isso é realizado durante a leitura dos certificados.

Como editar limites de corte predefinidos
1. No menu Ensaio (Assay), selecione Limites de corte (Cutoff Limits).

A caixa de diálogo Editar limites de corte (Edit Cutoff Limits) é apresentada. Clique em Salvar (Save) para ativar os
limites.
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2. Digite os valores de corte em ordem crescente para resultados iniciais e resultados de retestes.

Observação: Aqui, “crescente” significa que os valores de corte aumentam quando a coluna é preenchida de cima
para baixo.

Existem dois valores de corte para testes iniciais e retestes porque os cortes se dividem em três categorias: normal,
duvidoso e presumível positivo. Por exemplo, hTSH-I-60 é presumível positivo; portanto, o primeiro valor é o corte
entre o presumível positivo e o duvidoso.

3. Isso ajuda a manter o rastreamento de quem fizer alterações, quando usar um usuário comum do Windows (isto é,
Administrador, etc.).

Se houver alterações a serem salvas, o botão Salvar (Save) será ativado.
4. Clique em Salvar (Save) para confirmar a edição efetuada.

Para imprimir os limites, clique no botão Imprimir (Print).

Como alterar o layout da amostra
O layout da amostra e o local dos calibradores e controles podem ser definidos permanentemente para estarem
disponíveis no Plate Generator ou na importação SPW.

1. No menu Ensaio (Assay), selecione Mapa da amostra (Sample map).
2. Definir seus nomes de nível de Controle. Os nomes devem ser exclusivos dentro da definição do ensaio.

3. Selecione o mapa da placa a ser definido para uso posterior. Observe que a SPW pode usar somente os Mapas de
placa 1 e 2. O Mapa da placa 1 contém calibradores, o Mapa da placa 2, não.

4. Para cada placa, você pode escolher que os Mapas de placa sejam definidos de forma independente ou sejam iguais
a outra placa existente.
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5. Para definir controles finais especiais (Special End Controls), use o botão >|.

Coloque os controles finais no início da placa para ser uma lista de amostras para finalizar o ensaio. Esses controles
são colocados nos próximos poços livres de pacientes, e substituem qualquer controle adicional nas posições
restantes.

6. Marque um ou mais poços, solte o botão do mouse e selecione a definição de Amostra desejada nesses poços.
<Vazio> não utilizados. <Desconhecido> são para os pacientes. As letras de A a F são para calibradores e outros
textos são amostras de controle.

7. Para salvar as definições de amostra, clique em OK. Para descartar essas alterações, clique em Cancelar (Cancel).
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Gerenciamento de materiais de controle
Para gerenciar materiais de controle, clique no botão Controles (Controls) na barra de ferramentas. A janela Materiais
de controle (Control Materials) é aberta.

Para adicionar novos materiais, clique em Novo (New) para criar desde o início ou Copiar (Copy) para copiar o item
selecionado. Para excluir materiais, selecione na lista o item que deseja excluir e clique em Excluir (Delete).

Para definir a data de vencimento e/ou código do fornecedor, clique no campo desejado e insira as definições
desejadas. Quando seleciona um material da lista, os campos no lado direito da janela são preenchidos com a lista de
ensaios que podem ser utilizados com o material selecionado.

Também é possível filtrar a lista de ensaios por instrumento, caso seja necessário.

Para poder começar a usar o material com um ensaio, clique na célula correspondente na coluna Nível de CQ (QC
level) e selecione o nível de controle na caixa de diálogo exibida.

Se for necessário adicionar um novo nível, digite as informações do novo nível em uma das linhas vazias.

Kitlot Editor
Gerenciamento de materiais de controle

63



Utilitário Curvas de referência
O utilitário Curvas de referência (Reference Curves) permite gerenciar as curvas de calibração associadas ao lote do
kit. Em especial, é usado para criar curvas de referência com a soma das curvas de calibração existentes consideradas
adequadas.

Sempre que um lote do kit com calibrações é selecionado, o botão Referência (Reference) na barra de ferramentas e o
item Curvas de referência (Reference Curves) no menu Ações (Actions) são ativados.

Como criar uma curva de referência
Clique no botão Referência (Reference) na barra de ferramentas ou selecione Curvas de referência (Reference
Curves) no menu Kit Lot (Kitlot).

A tela Curvas de referência consiste em três seções principais.

Eles permitem a você:

• Filtrar um intervalo de curvas de calibração [A]
• Selecionar e somar as curvas adequadas para formar uma curva de referência [B]
• Revisar as curvas de calibração, a curva somada e as curvas de referência [C]

Painel do filtro
Para definir filtros, primeiro é necessário especificar o teste.

Clique na seta ao lado da caixa Teste: (Test:) e faça uma escolha no menu suspenso. É necessário fazer isso somente
quando existe mais de um teste para o lote do kit.

Para o teste especificado, agora você pode escolher o período das datas de criação das curvas de calibração. Existem
caixas Data: (Date:) para o início e o término do período.

Clique na seta ao lado de uma das caixas de intervalo de datas para especificar uma data no calendário suspenso.
Quando você seleciona uma data, a caixa de seleção à esquerda do campo da data aparece marcada.
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Para especificar um período com término em aberto, por exemplo, a qualquer momento antes de uma data
especificada, certifique-se de que apenas a data especificada esteja marcada.

A lista Instrumentos: (Instruments:) permite filtrar calibrações criadas com instrumentos específicos. Por padrão,
todos os instrumentos são marcados.

Desmarque um instrumento da lista para remover as calibrações criadas com ele, existentes na lista da curva de
calibração.

Além das opções de filtragem descritas, existe uma caixa de seleção para determinar se todas as curvas utilizadas no
cálculo da curva de referência atual do teste selecionado sempre serão mostradas na lista de calibração, independente
da data ou das opções de filtragem do instrumento.

Painel da curva de calibração
A lista de seleção de curva de calibração contém todas as curvas das calibrações aceitas que são adequadas às opções
de filtragem especificadas. As cores da fonte representam a cor da curva no mostrador de curvas.

As informações indicadas a seguir são mostradas para cada curva.

• Status da seleção: Caixa de seleção indicando se a curva de calibração está selecionada para soma (quando
marcada) ou não (quando desmarcada).

• Curva: Nome da curva de calibração.
• Status: Indica se a curva foi utilizada para criar a curva de referência atual (texto do status “Aceita”) ou não (texto do

status “Não aceita”).
• Instrumento: Nome do instrumento, “<N/A>” é mostrado quando nenhum nome de instrumento foi especificado.
• Data: Data de criação da curva de calibração.

Abaixo da lista de seleção da curva de calibração estão informações sobre a curva de referência atual (se houver).

Selecione as curvas de calibração para soma marcando as caixas de status da seleção.

As curvas selecionadas são mostradas na fonte azul. Quando pelo menos duas curvas estão selecionadas, as curvas são
somadas automaticamente para gerar a média das curvas selecionadas, e a curva somada é mostrada no visor. O texto
“Média das curvas selecionadas” aparece abaixo da lista de seleção da curva de calibração e os botões Nova curva de
referência da média (New Reference Curve from Average) e Exportar (Export) são ativados.

O botão Nova curva de referência da média (New Reference Curve from Average) é utilizado para armazenar a curva
somada como uma nova curva de referência.

Clique no botão Nova curva de referência da média (New Reference Curve from Average).

Na caixa de diálogo Criar nova curva (Create New Curve), especifique um nome para a nova curva de referência.

O nome padrão da nova curva é formado pelo número de índice da curva de referência e o número de curvas somadas
para criar a curva, separados por um hífen (-). Após receber um nome, a curva é criada substituindo a curva de
referência anterior.

O botão Exportar (Export) é utilizado para exportação de dados da curva somada em um arquivo binário. Será
solicitado que você especifique um caminho e um nome para o arquivo em que serão salvos os dados da curva
exportada.

Painel do mostrador de curvas
O mostrador de curvas é utilizado para revisar as curvas de calibração, a curva média criada pela soma das curvas de
calibração selecionadas e as curvas de referência existentes.

Acima da exibição da curva encontram-se opções para a seleção de quais curvas (além da curva média calculada) serão
mostradas.

As opções possíveis são
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• Curva de referência atual e curvas selecionadas (Current reference curve and selected curves)
• Curva de referência atual
• Todas as curvas de referência (All reference curves)

Selecione uma dessas opções. Dependendo da opção escolhida, as curvas correspondentes são mostradas com a
codificação de cores indicada a seguir.

• Curva preta em negrito: Curva da média calculada ou, se não foram selecionadas curvas suficientes para o cálculo
da média, a curva de referência atual.

• Curva cinza: Curva de referência atual, se uma curva média foi calculada.
• Curva preta: Outras curvas de referência.
• Curva azul: Curvas de calibração selecionadas.

Quando estiver satisfeito com a curva de referência criada, clique no botão OK. A nova curva será salva e o utilitário
Curvas de referência (Reference Curves) será fechado.

Caso prefira abandonar as alterações em qualquer estágio anterior, clique no botão Cancelar (Cancel). O utilitário será
fechado sem salvar alterações.

Após a tela Curvas de referência (Reference Curves) ser fechada, a janela principal do Kitlot Editor volta a ficar ativa.

A tela Curvas de referência (Reference Curves) também pode ser fechada com um clique no botão Fechar (Close) no
canto superior direito da janela.

Se houver novas curvas de referência que não tenham sido armazenadas no banco de dados, uma caixa de diálogo de
confirmação da saída será apresentada perguntando se você deseja salvar as alterações efetuadas.
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Funcionalidade adicional para gerenciar informações do
lote do kit

Normalmente, usuários comuns inserem informações do lote do kit usando o leitor de código de barras.

Se estiver trabalhando dessa forma, as próximas seções até Como excluir um lote do kit na página 67 provavelmente
não serão relevantes para você e poderão ser ignoradas.

Como redefinir alterações
É possível desfazer alterações efetuadas nas propriedades do lote do kit selecionado antes de selecionar qualquer
outro lote do kit para edição (ou pressionar o botão Salvar (Save)).

Clique no botão Redefinir (Reset) da barra de ferramentas ou selecione Redefinir Kit Lot (Reset) no menu Kit Lot
(Kitlot).

Como excluir um lote do kit
Quando um lote do kit é excluído, todas as calibrações e lotes de testes deste também são excluídos. Quando o lote do
kit excluído é o lote ativo para execução do ensaio, o primeiro dos lotes restantes é definido como lote ativo (exceto se
o lote excluído é o único lote do kit para esta execução do ensaio).

1. Primeiro, selecione o lote do kit a ser excluído.
2. Clique no botão Excluir (Delete) da barra de ferramentas ou selecione Excluir Kit Lot (Delete) no menu Kit Lot

(Kitlot).
3. Confirme a exclusão clicando em OK.

Configuração mestre do ensaio
Você pode usar a ferramenta de configuração mestre do ensaio para editar as principais propriedades dos ensaios.
Essa ferramenta é aberta a partir da opção Ensaios (Assays) do menu Arquivo (File). A propriedade Nome (Name) não
é editável em nenhum dos ensaios. Os ensaios que acompanham o produto têm algumas propriedades bloqueadas.
Essas células bloqueadas têm fundo cinza.

A lista de propriedades de ensaio disponíveis:
Tabela 1: Lista de propriedades de ensaio disponíveis

Nome (Name) Nome interno exclusivo do ensaio. Esta coluna também pode ser usada para classificar
a lista. Arraste esta célula para cima ou para baixo com o mouse para mover esse
ensaio para cima ou para baixo na lista.

Nome de exibição (Display
Name)

(Editável) O nome do ensaio conforme aparece para o usuário. Por padrão, isso
também é usado como o nome da lista de trabalho e dos arquivos de exportação.

Código Ext (ExtCode) ID numérica interna do ensaio,.

ID na placa (ID in Plate) ID numérica usada para identificar o ensaio a partir do código de barras da placa.

Programação
(Programming)

Nome do projeto de cálculo do ensaio.
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Layout (Editável) Nome do layout da grade de resultados utilizado no Result Viewer para este
ensaio. O mesmo layout pode ser usado em vários ensaios.

Descrição (Editável) Descrição livre do ensaio. Isto pode ser incluído na linha de ID (Cabeçalho) se
o ensaio for exportado no formato MultiCalc.

Nome do protocolo
(Protocol Name)

protocolo interno do instrumento.
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Sobre o Quality Control

Objetivo
AutoDELFIA® Workstation Wallac Quality Control é um programa desenvolvido para permitir o gerenciamento eficaz de
dados de controle de qualidade. O programa é fornecido para ser utilizado com o sistema PerkinElmer AutoDELFIA® e
faz parte do software AutoDELFIA Workstation do instrumento de laboratório.

O controle de qualidade do ensaio é baseado na medição de amostras de controle. Embora regras específicas sobre
como isso é feito sejam definidas por laboratórios individuais, uma prática típica pode ser executar diferentes amostras
de controle em duplicata em cada placa. O Wallac Quality Control permite armazenar e revisar resultados para os
materiais de controle empregados e fornece várias opções de plotagem diferentes para permitir o monitoramento dos
níveis de controle de qualidade associados aos materiais de controle de qualidade.

O Wallac Quality Control inclui informações sobre todas as definições de execução de controle de qualidade, materiais
de controle de qualidade e multirregras de controle de qualidade usadas em seu laboratório. O significado desses
termos e alguns outros conceitos-chave são explicados na tabela na página seguinte.

O uso do programa envolve a especificação de um material de controle de qualidade e a atribuição a um nível de
controle de qualidade.

Testes sucessivos baseados no material de controle de qualidade resultam em uma sequência de pontos de dados que
formam um traçado.

Os componentes do nível de controle de qualidade são, desse modo, o traçado de um material de controle de
qualidade específico, de multirregras, de um valor alvo e de um desvio padrão esperado.

O valor alvo e o desvio padrão esperado (SDLimit) do nível podem ser baseados na média real do traçado ou qualquer
valor definido pelo usuário.

Como iniciar o Wallac Quality Control
O programa pode ser iniciado de diferentes maneiras.

1. Inicie o programa a partir do ícone na área de trabalho ou do menu Iniciar dos programas no seu computador.

Quando o programa for aberto, aparecerá brevemente a tela inicial do programa, onde o nome e o número da
versão do programa são exibidos.

A primeira imagem da tela exibida será a mesma que estava ativa quando o programa foi fechado pela última vez.
(Veja, por exemplo, a exibição em Objetivo na página 70.)
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Navegação

Estrutura do programa
O programa Wallac Quality Control possui uma estrutura visual consistente que será familiar para os usuários dos
programas da Microsoft. Os principais componentes de cada uma das telas (veja a imagem abaixo) são uma barra de
atalhos [A], uma barra de menus [B], uma barra de ferramentas [C], uma barra de título [D], a Árvore de navegação [E]
e uma área principal do cliente [F].

Clicar em um item na Árvore de navegação ou na barra de atalhos fará com que as informações selecionadas sejam
exibidas na área do cliente.

A Árvore de navegação é usada para encontrar e selecionar qualquer item, seja ele uma definição da execução de CQ,
material de ou multirregras de .

Na prática, a maioria dos usuários não precisará de acesso regular à maioria dos itens encontrados na Árvore
de navegação. Para facilitar, é possível criar atalhos apenas para os itens necessários e colocá-los na barra de
atalhos juntamente com os já inseridos ou substituí-los. Também é possível criar um novo grupo de atalhos para
complementar o existente que está marcado como CQ. A Árvore de navegação pode ser fechada para fornecer uma
área do cliente convenientemente maior.

Árvore de navegação
Se a Árvore de navegação não estiver visível na tela, ela pode ser aberta no menu Exibir (View) (consulte Como fechar
ou abrir a Árvore de navegação na página 72 para obter detalhes).

Nas ilustrações abaixo, do lado esquerdo, vemos a Árvore de navegação com alguns ramos abertos e outros fechados.
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Perto dos ramos fechados há uma caixa contendo um sinal de mais [A]. Esse símbolo nos diz que um ramo que contém
mais informações está disponível. Clicar nesses sinais de adição abre as ramificações. Quando o ramo está aberto, o
símbolo dentro da caixa muda de mais para menos. Se clicarmos no sinal de subtração, o ramo se fecha e o sinal de
subtração volta para adição. Toda e qualquer ramificação disponível pode ser aberta ao mesmo tempo.

Como fechar ou abrir a Árvore de navegação
Você pode querer fechar a Árvore de navegação.

Ou

1. Clique na cruz ao lado da Árvore de navegação

Ou

1. Clique no item Árvore de navegação (Navigation Tree) no menu Exibir (View) (para que a marca ao lado do item
desapareça)

Para abrir ou reabrir a Árvore de navegação

1. Clique no item Árvore de navegação (Navigation Tree) no menu Exibir (View) (para que apareça uma marca ao
lado do item)

Atalhos

Como criar um atalho
Você pode criar um atalho de várias maneiras diferentes.
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Ou

1. Selecione um item na Árvore de navegação para o qual você gostaria de ter um atalho
2. Arraste-o para a barra de atalhos

Ou

1. Clique com o botão direito do mouse no item da Árvore de navegação
2. Selecione Novo atalho (New Shortcut) no menu suspenso

Ou (por exemplo, se a Árvore de navegação estiver fechada),

1. Clique com o botão direito do mouse em algum lugar dentro da barra de atalhos
2. Selecione Novo atalho (New Shortcut) no menu suspenso estendido
3. Na árvore que aparece, selecione o item para o qual você gostaria de ter um atalho

Como criar um grupo de atalhos
1. Clique com o botão direito do mouse em algum lugar dentro da barra de atalhos
2. Selecione Novo grupo (New Group) no menu suspenso estendido
3. Forneça um nome para o novo grupo de atalhos

Como excluir um atalho ou grupo de atalhos
Você pode arrumar sua área de trabalho excluindo os atalhos que não são mais usados.

1. Clique com o botão direito do mouse no botão de atalho que deseja remover e selecione Excluir da barra de
atalhos (Delete From Shortcut Bar)
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Como fechar ou abrir a barra de atalhos
Você pode trabalhar com a barra de atalhos ou a Árvore de navegação ou, se desejar, com ambas abertas.

Para fechar ou abrir a barra de atalhos,

1. Clique no item Barra de atalhos (Shortcut Bar) no menu Exibir (View) (ver a imagem anterior)

Uma marca aparecerá ao lado do item Barra de atalhos quando a barra de atalhos estiver aberta.

Botões da barra de ferramentas para navegação
À esquerda da barra de ferramentas, há dois botões relacionados à navegação. Eles estão marcados Voltar (Back) e
Avançar (Forward).

Observação: Qualquer um desses dois botões pode ser desativado, dependendo da sua localidade e das
configurações locais.

O uso dos botões Voltar (Back) e Avançar (Forward) será intuitivo para qualquer pessoa familiarizada com os
programas do navegador da web.

1. Para retornar à exibição anterior que havia na tela, clique em Voltar (Back)
2. Para continuar rolando para trás, clique em Voltar (Back)

Observação: O botão Avançar (Forward) ficará inativo até Voltar (Back) ter sido utilizado.
3. Para retornar ao ponto em que estava antes de clicar em Voltar (Back) ou para reverter para qualquer exibição

intermediária, clique em Avançar (Forward).

Outros botões da barra de ferramentas
A barra de ferramentas também contém vários outros botões que podem variar até certo ponto, dependendo da fase
do seu trabalho.
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Eles permitirão executar funções como salvar e imprimir ou selecionar diferentes maneiras de apresentar ou plotar as
informações de controle de qualidade. Essas funções serão descritas na seção a seguir do manual.
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Funções principais
Como foi explicado, a base do controle de qualidade do ensaio é o monitoramento do nível de uma amostra de
controle de qualidade. Esta seção descreve as principais funções do programa Wallac Quality Control e começa com
uma explicação de como um nível de controle de qualidade é definido.

Configuração dos níveis de CQ
A definição de um nível de CQ consiste na especificação de um traçado, de uma multirregra e de limites. Essas
especificações são feitas usando a tela Configuração (Configuration), que também permite a edição de níveis de CQ e
de traçados.

1. Clique no botão Configurar (Config) na barra de ferramentas

Na Árvore de navegação (caso não veja a Árvore de navegação, consulte Como fechar ou abrir a Árvore de
navegação na página 72 para obter instruções sobre como ativá-la), você verá uma lista de níveis de CQ.

2. Selecione o nome do nível de CQ que deseja definir

Observação: Você pode inserir os nomes dos novos níveis de CQ associados à definição de execução do CQ
(consulte a seção a seguir), e esses nomes aparecerão aqui.

Como selecionar o traçado
Selecione o traçado usando o painel do meio da tela de configuração de Nível (Configuração dos níveis de CQ na
página 76).

1. Clique em algum lugar na linha Traçado (Trace) [A]

Uma caixa de diálogo para a seleção de traçado é exibida.
2. No menu suspenso, escolha uma das quatro listas diferentes que podem ser usadas para a seleção

As opções são:
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• Traçados sem nível conectados à definição atual de execução do CQ
• Traçados conectados ao nível atual
• Todos os traçados conectados à definição atual de Execução de CQ
• Todos os outros materiais de CQ

3. Escolha um dos traçados mostrados na lista

Aqui, a lista Todos os outros materiais de CQ (All other QC materials) foi selecionada no estágio 2

Observação: É importante lembrar que um traçado não será reconhecido pelo sistema como um traçado, a menos
que tenha resultados associados a ele. Um "traçado" que foi nomeado, mas para o qual nenhum resultado foi
registrado, aparecerá apenas na lista "Todos os outros materiais de CQ".

Após a seleção do traçado, o Limite de SD e o Alvo podem ser definidos no painel inferior da tela de configuração de
nível [B].

4. Clique com o botão direito do mouse para adicionar limite ou simplesmente insira novos valores para substituir os
existentes

Outras seleções necessárias
As multirregras são selecionadas no menu suspenso na parte superior do painel superior direito da tela Configuração
(Configuration) (mostrada em Configuração dos níveis de CQ na página 76).

Definição da execução de ensaio
Se você clicar no botão de atalho Definições da execução de ensaio (Assay Run Definitions) na barra de listas, verá
uma lista dos nomes das definições na Árvore de navegação. A lista que você vê é somente leitura, pois as definições
da execução de ensaio herdam as propriedades básicas das definições de execução de teste que são definidas usando
outro programa.

Você pode visualizar os níveis e traçados associados a qualquer uma das definições de execução do ensaio.
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Para obter mais informações, você precisa entrar no modo do item.

1. Selecione o nome da definição de execução do ensaio com a qual você está preocupado.

A área do cliente exibirá informações sobre o item selecionado.

Como adicionar um novo nível de CQ
No modo de item, a área do cliente é dividida em duas. Na seção superior, há uma lista dos níveis de CQ definidos para
a definição de execução de ensaio selecionada. O ID da execução é selecionado em uma lista suspensa na barra de
ferramentas.

Essa lista no painel superior é editável, e novos níveis de CQ podem ser adicionados simplesmente inserindo o nome
do novo nível na linha vazia. Inicialmente, essa linha é a última.

1. Role para baixo até o final da lista
2. Digite um nome para o novo nível na linha inferior vazia
3. Forneça uma descrição (dependendo da sua configuração, você poderá ver nomes de campo adicionais, além de

Descrição (Description). Nesse caso, insira os detalhes do nível relevantes para esses campos).
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Como editar um nível de CQ
As propriedades básicas (isto é, nome, descrição etc.) de um único nível de CQ podem ser editadas diretamente,
digitando-se na tabela.

Observe, no entanto, que os parâmetros de configuração de nível do traçado, meta e limite de SD não podem ser
inseridos aqui. Para definir esses valores, é preciso usar o menu de configuração, conforme descrito em Configuração
dos níveis de CQ na página 76.

Na seção inferior da tela definição da (QC run definition) do ensaio há uma grade que mostra os dados de execução e
pontos mais recentes.

A coluna Nível (Level) inclui os níveis de CQ e os nomes de traçados de CQ. Os traçados são identificados pelo nome do
material, escrito entre colchetes.

Ponto (Point) é um número de série sequencial para cada execução de CQ.

Valor (Value) é a concentração calculada.

Pontuação Z (Z-score) é o número de desvios padrão da diferença entre o valor pontual e a meta. Além dos valores
numéricos dessa coluna, uma barra colorida em uma das próximas duas colunas (+ ou -) fornece um método fácil
de assimilar para visualizar o sinal e a magnitude das pontuações Z. Quanto maior a barra, maior o valor. A barra é
vermelha para valores maiores que +3 SD e menores que -3 SD. Caso contrário, ela é verde.

Observação: A pontuação Z é calculada com base nos limites definidos que foram usados para definir o nível, e não
nos desvios padrão dos pontos medidos.

Sinalizações (Flags) indicam que há uma possível violação de regra no ponto.

Observação: Apenas uma violação de regra é descrita. Se houver mais de uma violação, a violação mais crítica será
descrita.

Intervalo de 2SD (2SD Range) mostra o intervalo de valores abrangidos por 2 desvios padrão. Os valores do intervalo
de 2SD (e da meta, não mostrados na figura acima) se baseiam nos limites associados ao traçado no momento do
cálculo

O campo Anotações (Notes) permite ao usuário fornecer um texto breve.
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Materiais de CQ
Se clicar no botão de atalho Materiais de CQ (CQ Materials) na barra de listas, aparecerá uma lista dos nomes de
materiais de CQ.

Como inserir um novo material de CQ
Você pode inserir o nome de um material novo da seguinte maneira.

1. Digite um nome para o novo material na linha inferior da tabela.

2. Insira as propriedades (o nome de exibição e uma descrição, se necessário)

As propriedades do novo material podem ser inseridas.
3. Clique no nome do material de CQ na Árvore de navegação para entrar no modo de item

Na tela do modo de item do material de CQ, na seção superior, há informações básicas sobre o material de CQ.

Multirregras de CQ
É possível visualizar as multirregras disponíveis no momento, clicando no botão de atalho Multirregras de CQ (QC
Multirules), ou clicando no item Multirregras de CQ (QC Multirules) na Árvore de navegação.
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Aparecerá uma lista das multirregras disponíveis na área do cliente, no lado direito da tela. A Árvore de navegação
também lhe permite visualizar os nomes das multirregras na Árvore de navegação clicando no sinal de mais ao lado de
Multirregras de CQ (QC Multirules) lá.

Assim como nas definições de execução de CQ e nos materiais de CQ, é possível adicionar novas multirregras digitando
o nome na linha inferior da tabela. É possível fornecer uma descrição das multirregras no modo de lista, mas para
inserir mais informações, vá para o modo de item clicando no nome da regra na Árvore de navegação ou na área do
cliente.

O Rule Editor é aberto clicando duas vezes em uma regra
específica ou selecionando Editar (Edit) no menu do botão
direito do mouse de uma regra específica.

Uma nova regra também pode ser criada clicando com o botão direito do mouse em um espaço vazio na parte inferior
da área do cliente.

Existem quatro tipos básicos de regras, com cada regra baseada em um número especificado de pontos e/ou em um
valor de pontuação Z.

O quarto dos tipos de regra (conforme listado na caixa de diálogo Editor de regras (Rule Editor), mostrada acima)
também permite escolher as duas figuras para expressar a proporção de pontos sobre o valor especificado da
pontuação z.
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O escopo da regra define o período para o qual os dados são levados em consideração ao aplicar a regra.

O escopo pode abranger apenas o quadro (normalmente
a microplaca sendo atualmente medida), a execução ou o
nível inteiro.

Uma indicação da gravidade de qualquer violação da
regra especificada também é fornecida. As gravidades
Notificar (Notify), Retido (Held) e Impedido (Prevented)
podem ser selecionadas.

Salvando e atualizando funções

Como salvar alterações no banco de dados
À medida que trabalha com o Wallac Quality
Control, você editará as informações extraídas
do banco de dados. As alterações feitas
não serão ativadas até que você atualize o
banco de dados, salvando manualmente as
alterações.

Sempre que não houver nenhuma alteração não salva, o botão Salvar (Save) da barra de ferramentas estará
desativado. Assim que você inserir ou alterar um item de dados, o botão Salvar (Save) será ativado. O mesmo acontece
com o item Salvar (Save) do menu Arquivo (File).

Para salvar dados,

1. Clique no botão Salvar (Save) ou escolha o item
Salvar (Save) no menu Arquivo (File).

Como atualizar a exibição
A função de atualização envolve a releitura de dados do
banco de dados.

1. Clique no botão Atualizar (Refresh) na barra de ferramentas.

Clicar em Atualizar (Refresh) também garantirá que o programa seja atualizado com quaisquer novos resultados de
CQ obtidos.
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Impressão

Como fazer uma cópia impressa de uma plotagem
A qualquer momento, é possível imprimir o que é exibido na tela. Talvez você queira imprimir toda a área do cliente.

1. Selecione Imprimir Exibição Atual (Print Current
View) no menu Arquivo (File)

Se possuir uma plotagem, por exemplo, uma
plotagem de Levey-Jennings na tela e desejar apenas
uma cópia impressa, é possível imprimir apenas o
traçado.

2. Selecione Imprimir traçado (Print Trace)

Como imprimir de acordo com um formato de relatório definido
Como alternativa à impressão da exibição atual, você pode imprimir Plotagens L-J, Histogramas e Grades de acordo
com um formato de relatório específico.

1. No menu Arquivo (File), escolha o item Imprimir (Print)

Os formatos de impressão definidos existentes são listados na caixa Imprimir (Print) que aparece. A
definiçãodestacadaestá resumida abaixo, em Descrição do relatório (Report description).

2. Se você deseja editar a definição ou começar a criação de uma nova definição do zero, clique no botão Editar (Edit)
ou Novo relatório (New report)

A caixa de diálogo apropriada é aberta para permitir que você edite ou crie uma nova definição de impressão.
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3. Forneça um nome e uma descrição para a nova definição de impressão (se você estiver criando uma definição nova)
4. Escolha a quais definições de execução a impressão deve se referir
5. Aplique filtros de base e/ou plotagem
6. Clique em OK
7. Confirme as alterações clicando em Sim (Yes). A caixa de diálogo Editar definição de impressão (Edit Print

Definition) se fecha
8. Na caixa Imprimir (Print) com a definição apropriada selecionada, clique em Imprimir (Print)

Em seguida, será exibida uma visualização de impressão.

Na barra de ferramentas, há botões de navegação [A] que permitem visualizar a primeira página, a próxima página,
a página anterior ou a última página do item que está sendo impresso.
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Depois desses quatro botões de navegação, há um botão Imprimir (Print) [B] seguido pelo botão de Configuração
de página (Page setup) [C] que permite escolher a impressora, o tamanho do papel, etc. Também existem botões
de Ampliação (Zoom) [D], que permitem aumentar ou diminuir o tamanho do relatório. No lado direito da barra de
ferramentas, existe um botão para Gravar como PDF (Write to PDF) [E], que permite salvar a impressão como um
arquivo PDF.

9. Para imprimir uma cópia em papel, pressione o botão Imprimir (Print)

Como salvar ou excluir uma definição de impressão
Se você criou uma nova definição de impressão, ela terá sido salva após a sua aprovação clicando em OK.

1. Para excluir uma definição, selecione-a e clique no botão Excluir (Delete)

Opções de plotagem para níveis de CQ e traçados de CQ
Até agora, vimos informações resumidas sobre execuções específicas (conforme definido pelo código da ID da
execução). Agora, voltaremos nossa atenção para as apresentações que nos permitem ver informações completas
sobre os níveis de QC e traçados de CQ.

1. Clique em um nível ou traçado específico na Árvore de Navegação
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Os níveis de CQ podem ser diferenciados dos traços de CQ pelo ícone que aparece ao lado deles. Na
imagem acima, os traçados de CQ denominados Q1 e Q2 são exibidos abaixo de vários níveis de CQ.

Tanto para os níveis quanto para os traçados, as informações podem ser apresentadas na forma
de histograma, grade ou plotagem de Levey-Jennings. A forma da apresentação vista primeiro
dependerá da configuração ativa, ou seja, será visto o mesmo tipo de apresentação que estava
visualizando quando examinou pela última vez os níveis ou traçados. Qualquer que seja a
apresentação na área do cliente, a barra de ferramentas incluirá botões, como mostrado abaixo.

A barra de ferramentas parece igual para ambos os níveis e traçados, além do botão Configuração (Config). Aqui é
mostrado ativo, mas sempre estará inativo com traçados.

Como exibir plotagens Levey-Jennings de dados de CQ
Ao clicar no botão Plotagem LJ (LJ Plot) na barra de ferramentas, é possível começar a ver uma plotagem Levey-
Jennings dos pontos que compõem o nível ou traçado selecionado.
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Se o traçado atual tiver mais de um limite, a escala da Plotagem LJ (LJ Plot) poderá ser selecionada na lista suspensa no
canto superior direito.

1. Clique no botão Opções (Options) na barra de ferramentas ou clique com o botão direito do mouse em algum lugar
do painel que contém a plotagem e, em seguida, clique no item do menu de contexto, Opções (Options).

A caixa de diálogo Opções de plotagem (Plot Options) é aberta. Isso permite especificar como o gráfico é apresentado.

É possível escolher como deseja que os pontos excluídos sejam tratados, se deseja ter linhas verticais para indicar o
início de uma execução ou outro evento (por exemplo, uma mudança de lote do kit, uma mudança de alvo ou uma
mudança de Limite de SD), se deseja mostrar unidades e qual deve ser a escala de SD, se as datas de execução serão
incluídas e se as estatísticas devem ser incluídas no gráfico.

Traçado anterior

Quando possível, os pontos do traçado anterior de um nível de CQ são mostrados antes do ativo presente. Nesta
situação, o traçado anterior é mostrado em cinza.

Onde houver vários traçados anteriores, é possível visualizar qualquer um deles em particular.
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1. Coloque o cursor perto de um ponto de interesse dos traçados anteriores do nível de CQ
2. Clique com o botão direito do mouse e escolha Foco para traçado (Focus to Trace)

Você verá que o traçado de interesse agora está azul e todas as outras partes do nível de CQ são reduzidas a cinza.

Como visualizar estatísticas
Ao exibir informações de CQ como uma plotagem Levey-Jennings ou em outro tipo de apresentação, você pode optar
por dados estatísticos exibidos na tela abaixo da plotagem principal.

1. Na parte inferior esquerda da caixa de diálogo Opções de plotagem (Plot Options), assinale Mostrar estatísticas
(Show Statistics).
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As estatísticas podem ser ativadas ou desativadas usando esta caixa de seleção na caixa de diálogo Opções de
plotagem (Plot Options).

Como limitar uma plotagem para visualizar os dados selecionados
Você pode limitar a plotagem a uma parte selecionada do total de dados.

1. Clique no botão Filtro (Filter) na barra de ferramentas para abrir a caixa de diálogo Filtrar dados de CQ (Filter QC
Data) (ver a próxima página).

Há cinco opções de configuração para o filtro de base. Você pode optar por exibir dados de um número específico
de meses a partir de qualquer data inicial, do período atual (dia, semana, mês, ano, etc.), de um período entre datas
específicas, de períodos anteriores ou do período até o presente.

2. Selecione o botão adequado
3. Faça seleções de período, data de início ou número de dias (conforme sua escolha no ponto 2)

Além do filtro de base, você pode aplicar um filtro de plotagem para limitar o número de pontos ou o número de
execuções.

4. Selecione a caixa de seleção Filtro de plotagem (Plot filter)
5. Marque um dos botões abaixo para escolher o número de pontos ou o número de execuções
6. Segundo a sua escolha (no ponto 5), especifique o número de pontos ou execuções que deseja incluir
7. Se desejar manter as novas configurações feitas, selecione a caixa de seleção Salvar como filtro padrão (Save as

default filter).
8. Clique no botão Aplicar (Apply) para salvar as novas configurações do filtro sem fechar a caixa de diálogo.

ou

Clique em OK para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo

Observação: Clicar em Cancelar (Cancel) deixa você fechar a caixa de diálogo sem salvar as alterações efetuadas
desde a última vez em que você clicou em Aplicar (Apply) ou OK.
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Observação: As configurações do filtro são sempre utilizadas. Após a instalação do programa, os últimos 200 pontos
fazem parte da configuração padrão.

Como visualizar pontos e executar informações
É possível obter informações detalhadas sobre qualquer ponto da plotagem.

1. Coloque o cursor no ponto

Quando fizer isso, um círculo cinza aparecerá ao redor do ponto

2. Clique dentro desse círculo com o mouse.

A caixa de informações sobre o ponto de CQ apresentada fornece informações sobre o ponto, violação de regras e
gravidade da violação. No canto inferior direito da caixa, há uma caixa de seleção Ponto está ativo (Point is active).
Desmarcar essa caixa permitirá visualizar a plotagem sem a presença desse ponto. O ponto também será excluído
das estatísticas.

É possível inserir notas relacionadas a um único ponto de CQ. A área para as notas é dividida em duas partes, a
parte superior para inserir novas notas e a parte inferior para possíveis notas anteriores. Se adicionar uma nova
nota, ao clicar em OK, o aplicativo adicionará seu nome de usuário e um carimbo de data/hora à nota. No entanto,
as alterações não são salvas permanentemente até clicar no botão Salvar (Save) na janela principal do aplicativo.

A caixa de diálogo Informações do ponto de CQ (QC Point Information) permite visualizar as sinalizações do sistema
de ensaio relacionados a esse ponto de CQ específico.

3. Clique no botão Exibir sinalizações... (View Flags).
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A caixa Sinalizações de Ponto de CQ (QC Point Flags) aparece, mostrando todas as sinalizações do sistema de ensaio,
ou seja, as sinalizações de Execução (Run), sinalizações de Placa (Plate) e sinalizações de Ponto (Point).

4. Após visualizar as sinalizações, feche a caixa clicando em Fechar (Close)
5. Saia da caixa de diálogo Informações do ponto de CQ clicando em OK ou Cancelar (Cancel)
6. Para obter informações de execução, mova o ponteiro do mouse perto do eixo [A]

A linha do eixo ficará destacada.

A situação mais comum em que se deseja saber mais sobre a execução será quando ocorrerem eventos relevantes
ao CQ, como uma mudança no lote do kit ou a definição de um novo alvo ou limite para um traçado. Um evento
como esse é marcado por uma linha vertical azul.

7. Clique no eixo para abrir a caixa de diálogo Informações de CQ sobre a Execução com Eventos (QC Run Information
with Events)
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Observação: A mudança do lote do kit também é indicada aqui. A nova versão do software adiciona Unidade (Unit)
para indicar uma possível alteração. Se os dados antigos não tiverem unidade ou foram alterados, as informações
estarão disponíveis.

Como selecionar parte de uma plotagem
É possível ampliar para observar qualquer parte da plotagem de maneira mais detalhada.

1. Usando o mouse, selecione a área desejada, incluindo os pontos que você quer ver ampliados

O formato do cursor mudará conforme você fizer isso.
2. Libere o botão do mouse. Observe que a média e o DP são calculados e apresentados como estatísticas da

contagem em Pontos selecionados (Selected Points).
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Após estudar parte da plotagem detalhadamente, você
pode retornar à exibição da plotagem completa.

Ou
3. Clique com o botão direito do mouse em algum lugar da plotagem
4. Selecionando Diminuir zoom (Zoom Out) no menu suspenso.

Ou
5. Clique no botão Redefinir (Reset) na barra de ferramentas.

Como exibir plotagens de histograma de dados de CQ
Ao clicar no botão Histograma (Histogram) na barra de ferramentas, poderá visualizar um histograma dos pontos para
o nível ou traçado selecionado agrupado com base na pontuação z, ou seja, o número de desvios padrão dos pontos
em relação ao alvo.

1. Clique no botão Histograma (Histogram) na barra de ferramentas.

A guia Histograma da caixa de diálogo Opções de plotagem permite especificar como o histograma será
apresentado.
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2. Para abri-la, clique no botão Opções (Options) na barra de ferramentas ou clique com o botão direito do mouse
em algum lugar do painel que contém a plotagem e, em seguida, clique no item do menu de contexto, Opções
(Options).

É possível especificar o número e o tamanho das barras e se as estatísticas serão mostradas ou não assinalando a caixa
de seleção Mostrar estatísticas (Show statistics) (da mesma forma como acontece com a plotagem Levey-Jennings).

Se selecionou pontos ampliando parte da plotagem (em outras palavras, "Todos os pontos" difere de "Pontos
selecionados"), os dados da barra se referem aos pontos selecionados, mas um envelope é desenhado indicando
os valores de todos os pontos.

Também é possível filtrar dados e visualizar o histograma apenas para parte do traçado (consulte Como selecionar
parte de uma plotagem na página 92).

Como exibir/exportar dados de pontos
Ao clicar no botão Grade (Grid) na barra de ferramentas, será possível ver uma tabela dos pontos que compõem o nível
ou traçado selecionado. Da mesma maneira como nos outros modos de apresentação da plotagem, você pode exibir
estatísticas na tela marcando a caixa Mostrar estatísticas (Show statistics) na caixa de diálogo Opções de plotagem
(Plot options). Também é possível visualizar dados filtrados, bem como a grade apenas para parte do traçado (consulte
Como selecionar parte de uma plotagem na página 92).
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Exportar dados

Os dados dos podem ser exportados para um arquivo compatível com MS Excel (arquivo .csv) ou para um arquivo de
texto separado por tabulações.

1. Clique no botão Exportar (Export) na barra de ferramentas.

2. Insira um nome de arquivo e um caminho no seu computador ou rede, selecionando o tipo de arquivo entre as
opções de Salvar como tipo (Save as type), se necessário.

3. Clique em Salvar (Save).
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Como depurar dados
A ferramenta de depuração de dados permite a visualização de dados e configurações de CQ, e a remoção dos itens
que não são mais necessários.

1. No menu Ferramentas (Tools), selecione Depurar dados (Purge Data)

Na caixa de diálogo que é aberta, existem quatro painéis com abas.

2. Clique na aba apropriada - Níveis (Levels), Execuções (Runs), Materiais (Materials) ou Traçados (Traces)
3. Se você selecionou Níveis (Levels) ou Materiais (Materials), faça uma seleção adicional do tipo de material a ser

removido da lista suspensa na parte superior da caixa de diálogo.

As seguintes seleções são acessíveis por meio dos diferentes painéis com abas:

• Níveis marcados como excluídos
• Níveis sem traçados
• Materiais marcados como excluídos sem traçados
• Materiais marcados como excluídos com traçados, mas sem pontos
• Execuções sem pontos
• Traçados sem pontos
• Traçados com pontos

4. Selecione itens individuais na lista escolhida, assinalando a caixa de seleção na coluna Depurar (Purge).

Se quiser desmarcar uma caixa já marcada, também é possível fazer isso clicando nela, e você pode marcar ou
desmarcar todas as caixas de seleção clicando no botão Selecionar tudo (Select All) ou Desmarcar tudo (Deselect All),
próximo à parte inferior do painel.

Quando tiver selecionado todos os itens a serem removidos, clique no botão Depurar (Purge).

Somente os itens marcados na coluna Depurar (Purge) na lista selecionada serão removidos. Clicar no botão Fechar
(Close) simplesmente fechará a caixa de diálogo sem remover nenhum item.
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Usando o Editor de traçado
A ferramenta Editor de traçado permite a ativação e a configuração de limites para vários traçados de uma só vez.

1. No menu Ferramentas (Tools), selecione Editor de traçado (Trace editor)

O Editor de traçado será aberto.

2. Para encontrar os traçados relevantes, selecione a definição de execução de ensaio relevante (ou escolha Todos
[All])

3. Clique à direita da caixa do período [A] se quiser modificar o período para o qual os traçados são apresentados.

4. Na caixa Filtrar dados de CQ (Filter QC Data) que é aberta, especifique o período desejado
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5. Clique em OK

O Editor de traçado permite fazer quatro coisas. É possível ativar traçados (activate traces), editar traçados ativos
(edit active traces), ajustar limites (adjust limits) e editar status do traçado (edit trace statuses). A parte superior
da página de exibição permite escolher qual deles, e a parte inferior da página mostra uma grade de dados
relevantes para a seleção feita. Em cada uma das grades, as colunas que possuem cabeçalhos de fonte em negrito
são editáveis.

6. Para classificar os dados na grade, basta clicar em qualquer um dos cabeçalhos da coluna

Como ativar novos traçados
1. Selecione a caixa Ativar traçados (Activate Traces)

Dentro da grade, você verá uma lista dos traçados anexados a um nível, mas ainda não configurados para estarem
ativos.

2. Selecione os traçados que deseja ativar marcando a caixa de seleção na coluna Ativar traçado (Activate Trace)

As colunas Meta editável (Editable Target) e Limite editável de SD (Editable SD Limit) mostram os valores
calculados a partir dos pontos de CQ atuais.

3. Edite esses valores conforme necessário

Quando você fizer isso, a caixa de seleção Adicionar limite (Add limit) será selecionada.
4. Clique no botão Aplicar (Apply) para aceitar os novos valores

Observação: Ao adicionar novos limites, a meta e os valores de SD precisam ser fornecidos antes que a caixa de
seleção Adicionar limite (Add Limit) possa ser selecionada. Além disso, os valores recém-editados são validados de tal
forma que, se os dois valores forem iguais aos limites atuais, a caixa de seleção Adicionar limite (Add Limit) não possa
ser selecionada.
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Como editar traçados ativos
1. Para revisar os traçados que já estão ativos, selecione Editar traçados ativos (Edit Active Traces).
2. Se você quiser especificar limites, pode modificar a meta, os valores de SD, ou ambos

A caixa de seleção da coluna Adicionar limite (Add Limit) será selecionada automaticamente.

Observação: A coluna do instrumento mostra se os valores nas colunas Meta editável (Editable Target) e Limite
editável de SD (Editable SD Limit) vêm de limites específicos do instrumento (nome do instrumento), de um limite
comum ou de valores calculados a partir de pontos de CQ.

3. Clique no botão Aplicar (Apply) para aceitar os novos valores

Como ajustar limites
Você pode comparar as metas e os valores de SD dos limites à média e valores de SD calculados a partir das amostras.

1. Para fazer isso, selecione Ajustar limites (Adjust Limits)
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As colunas Meta atual (Current Target) e Limite de SD atual (Current SD Limit) mostram os limites definidos
atualmente. As colunas Diferença % na meta (Target diff %) e Diferença % no limite de SD (SD Limit diff %)
mostram a diferença, em forma de porcentagem, entre os valores calculados e definidos.

A coluna Valores de (Values from) mostra o número de amostras usadas no cálculo. As colunas Meta editável
(Editable Target) e Limite editável de SD (Editable SD Limit) inicialmente são preenchidas com valores calculados.

2. Edite essas colunas mais à direita se desejar salvar novos limites.

A caixa de seleção da coluna Adicionar limite (Add Limit) será selecionada automaticamente.
3. Clique no botão Aplicar (Apply) para aceitar os novos valores

Como editar status de traçados
Você pode alterar o status de um traçado.

1. Para fazer isso, marque Editar status de traçado (Edit Trace Statuses)

A coluna Status atual (Current status) mostra se o traçado está Novo (New), Ativo (Active) ou Desativado (Retired).

Novo (New) significa que o traçado ainda não foi usado como traçado ativo para o nível. Um nível pode ter apenas
um traçado ativo por vez.

Desativado (Retired) refere-se a um traçado que não é mais de interesse para controle de qualidade.
2. Selecione uma das caixas de seleção em branco para o traçado cujo status deseja alterar

A caixa de seleção que estava selecionada anteriormente para esse traçado será desmarcada, mas o status atual em
si não será alterado até que a nova configuração seja aplicada ou salva.

Ao contrário das grades mostradas para as outras tarefas executadas com o editor de traçados, a grade Editar
status de traçado (Edit Trace Statuses) também lista os traçados que ainda não foram atribuídos a nenhum nível.
Um traçado não atribuído a um nível é sempre exibido como Novo, e seu status não pode ser alterado até que o
nível tenha sido definido.

Se desejar, você pode fazer conexões em nível de traçado ou até mesmo alterar os anexos atuais diretamente nessa
grade.

3. Clique na coluna Nível (Level) de um traçado específico

Você obterá uma lista suspensa dos níveis da definição da execução de CQ do traçado que você selecionou.
4. Faça ou altere a seleção clicando no respectivo nível do menu.

Da mesma forma, você pode selecionar ou alterar a multirregra de um nível.
5. Clique na coluna Multirregra (Multirule) de um traçado específico

A lista suspensa que aparece incluirá todas as multirregras do sistema de CQ.
6. Faça ou altere a seleção clicando no respectivo nível do menu
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Em todas as alterações feitas usando a grade Editar status de traçado (Edit Trace Statuses), a fonte do status a ser
alterado será exibida em negrito.

7. Clique no botão Aplicar (Apply) para aceitar os novos valores, ou se tiver terminado de trabalhar com o Editor de
traçado, clique em Fechar (Close)

Com os botões Aplicar (Apply) e Fechar (Close), uma caixa de mensagem solicita que você confirme se deseja salvar ou
cancelar as alterações feitas.

Para obter informações gerais sobre a ativação de traçados múltiplos, consulte também Ativação de traçado e limite
múltiplos na página 101.

Ativação de traçado e limite múltiplos

Não se deve usar material novo para CQ até que o usuário o ative e defina limites. O usuário pode selecionar o material
de controle escolhendo um que ainda não esteja ativado e cujo nome tenha a estrutura "*-*". Todos os traçados
vinculados a esse material e a outros materiais cuja primeira parte do nome seja a mesma serão oferecidos para
possível ativação. Para cada traçado, a média e o SD atuais são sugeridos como limites.

Os materiais de controle físico são cartões individuais, cada um com um código de barras exclusivo. Os cartões de
controle que pertencem ao mesmo lote terão um número de lote de controle em comum como parte do código de
barras. Por exemplo, o número do lote de controle pode ser a parte em negrito do código de barras total em um cartão
de exemplo:

Q12345601004857

Um só cartão pode ter vários níveis. Se o cartão de exemplo acima consistisse em controles Baixo, Médio e Alto, esses
níveis seriam identificados, respectivamente, como:

123456-1

123456-2

123456-3

Esse sistema de nomenclatura é usado por picotadores e deve ser seguido com qualquer programa de entrada do lote
do kit.

Os cartões de nível único não terão o sufixo de nível.

Se o nome de um nível de CQ corresponder a um nome de amostra de controle da configuração do ensaio, os traçados
recém-criados serão vinculados automaticamente ao nível.
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Usando o Plate Generator

O Plate Generator é um aplicativo separado que proporciona funções adicionais para gerar a informação da placa
manualmente para quando as placas ainda não tiverem sido geradas a partir de listas de trabalho ou por meio de
picotadores conectados.

Como gerar uma placa
1. Insira o código de barras e clique no botão Inserir código de barras (Enter barcode).

Observação: Se possível, use um leitor para a leitura dos códigos de barras.

Se o código de barras da placa que você inseriu já existir no banco de dados e ainda estiver no estado picotado, o
programa exibirá a seguinte mensagem da caixa.

2. Selecione o ensaio na lista suspensa.

A lista suspensa do campo Número da placa (Plate number) será preenchida com números de placa apropriados,
que são placas independentes.

3. Selecione o número da placa entre as definições predefinidas de placa.
4. Insira o código primeira amostra, o número de amostras e as possíveis replicatas. O número de amostras será

automaticamente limitado para caber na placa atual.

Confirme esta seleção com "Adicionar amostras" (Add samples). Códigos de amostras são gerados
sequencialmente. Os poços preenchidos passam para verde escuro e apresentam dica de ferramenta para mostrar
seus códigos.
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Essa operação pode ser feita várias vezes com praticamente qualquer código. Contudo, o código deve terminar
com números para permitir a numeração sequencial; caso contrário, os códigos gerados serão mais longos para
ter números crescentes.

Se você tiver amostras com código de barras e um scanner de código de barras conectado ao PC, poderá usar o
modo de escaneamento. Nesse modo, você atribui os identificadores de amostra aos poços lendo os códigos de
barras individualmente. Se o modo de escaneamento estiver ativado, a configuração do número de amostras será
sempre 1.

5. Ao digitar o número de amostras, o ponto de inserção está indicado com o poço selecionado. É possível alterar o
ponto de inserção ou remover Amostras específicas.

6. Amostras de CQ e de confirmação reprovadas anteriormente podem ser adicionadas à lista. Selecione Amostras
(Samples) e pressione o botão de seta grande à esquerda.

Iniciais (Initials) – pré-inseridas no sistema, apenas para uso de validação

Iniciais falhas (Failed Initials) – ensaio excluído ou resultado sinalizado em vermelho

Novos testes (Retests) – confirmação

Novos testes falharam (Failed Retests) – confirmação rejeitada

Cada grupo mostra a replicata como (x 2). A replicata inserida pelo usuário não tem efeito nesse caso.
7. Se a última placa do ensaio tiver poços não utilizados, pressione Completar placa parcial (Complete partial plate)

para anexar os controles finais possíveis e marcar o restante dos poços como vazios.
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8. Em qualquer momento, é possível ver as amostras atuais selecionadas em uma lista linear. Para fechar a lista, use
X no canto superior direito.

9. Marque a caixa Imprimir para imprimir o layout da placa automaticamente, quando gerado.

A caixa de seleção manterá o estado marcado ou desmarcado como padrão, quando você preparar placas
futuramente.

10. Opcionalmente, edite o mapa da placa clicando no poço desejado para exibir uma lista.

Também é permitido selecionar um bloco de vários poços mantendo o botão do mouse pressionado e movendo o
cursor sobre os poços.

11. Faça uma seleção na lista e o mapa da placa será atualizado de acordo com a seleção.
12. Após concluir todas as edições, clique no seguinte:

• Clique no botão Completar placa parcial (Complete partial plate) se a placa ainda tiver poços livres. Isso
colocará controles finais iniciando no próximo poço de paciente disponível, e tornará o resto da placa <vazio>.

• Clique em Gerar (Generate) quando a placa estiver concluída.
13. Clique em OK e a forma principal será redefinida.

14. Se a geração de placas não for desejada no momento, mas o preenchimento for desejado desde o início, selecione
<Vazio> (<Empty>) na placa inteira para ativar a entrada do código de barras novamente.

15. Após gerar todas as placas, feche o programa.
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Lista de atalhos do teclado
Tipo de controle Pressione A

Generalidades TAB Avançar nas opções.

SHIFT+TAB Voltar nas opções.

Caixa de diálogo ALT+tecla de acesso Selecionar ou executar comando ou
controle correspondente.

ENTER Executar comando padrão da caixa
de diálogo ou comando do controle
selecionado.

Barra de espaço Alternar o status da seleção ou
executar opção ou comando do
controle selecionado.

Teclas de seta Mover o foco ou seleção em um
grupo de controles ou itens.

Controle de guias CTRL + TAB Avançar nas guias.

CTRL + SHIFT+TAB Voltar nas guias.

CTRL + PAGE DOWN Avançar nas guias (igual à CTRL+TAB).

CTRL + PAGE UP Voltar nas guias (igual à
CTRL+SHIFT+TAB).

Teclas de seta Mover entre guias, quando o foco
está no controle.

Caixa de combinação F4 Exibir ou ocultar itens na lista ativa.

ALT + Seta para baixo ou para cima Exibir ou ocultar itens na lista ativa
(igual a F4).

Qualquer tecla ou teclas de caracteres
para impressão

Mover a seleção para o item com as
letras de prefixo correspondentes no
início do título.

Exibição da lista Barra de espaço Localizar nova seleção e âncora do
item.

SHIFT+Barra de espaço Estender a seleção da âncora até o
item.

CTRL+Barra de espaço Chamar seleção adicional ou cancelar
seleção e mover a âncora para o item
selecionado.

Teclas de seta Mover foco e remover todas
as seleções e âncora criadas
anteriormente.

CTRL+Teclas de seta Mover foco sem mover seleção nem a
âncora.

Qualquer tecla ou teclas de caracteres
para impressão

Mover a seleção para o item com as
letras de prefixo correspondentes no
início da etiqueta.

CTRL + "+" (teclado numérico) Ajustar largura de todas as colunas
para se ajustar ao conteúdo.

Exibição em árvore * (Teclado numérico) Exibir todos os subitens abaixo do
item selecionado.

+ (Teclado numérico) Exibir subitens imediatamente abaixo
do item selecionado.
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Tipo de controle Pressione A

- (Teclado numérico) Colapsar itens imediatamente abaixo
do grupo selecionado.

Seta para a direita Exibir subitens imediatamente abaixo
do item selecionado (igual a +).

Seta para a esquerda Recolher o grupo de itens
selecionado e mover foco para a raiz
da folha do grupo.

CTRL+Seta para cima Rolar a exibição sem alterar a seleção.

CTRL+Seta para baixo Rolar a exibição sem alterar a seleção.

Qualquer tecla ou teclas de caracteres
para impressão

Mover a seleção para o item com as
letras de prefixo correspondentes no
início do título.

Selecionador de data e hora F4 Exibir calendário abaixo do controle.

ALT+Seta para baixo Exibir calendário abaixo do controle.

ALT+Seta para cima Ocultar calendário abaixo do
controle.

PAGE UP Mover para o próximo mês no
calendário.

PAGE DOWN Mover para o mês anterior no
calendário.

CTRL+PAGE UP Mover para o próximo ano no
calendário.

CTRL+PAGE DOWN Mover para o ano anterior no
calendário.

Caixa de seleção Barra de espaço Alternar a opção selecionada.

- Limpar a opção.

+ Selecionar a opção.

Controle deslizante Teclas de seta Mover o controle deslizante para o
próximo valor.

PAGE UP e DOWN Mover o controle deslizante
em quantidade de incrementos
especificada.

Grelhas de dados CTRL-C Copiar a célula atual como texto

CTRL-SHIFT-C Copiar as células atualmente
selecionadas como texto

CTRL-SHIFT-ALT-C Copiar toda a grelha como texto

CTRL-SHIFT-H Copiar toda a grelha como html

CTRL-Print Screen Copiar toda a grelha como bitmap

CTRL-P Imprimir toda a grelha em modo de
retrato

CTRL-ALT-P Imprimir toda a grelha em modo
paisagem

Teclas de atalho da caixa Editar (Edit)
Pressione A

HOME Mover o cursor para o início da linha.
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Pressione A

END Mover o cursor para o final da linha.

CTRL+A Selecionar tudo.

CTRL + Seta para a direita ou para a esquerda Mover o cursor para o início da próxima palavra ou da
palavra anterior.

CTRL + Seta para cima ou para baixo Mover o cursor para o início do próximo parágrafo ou do
parágrafo anterior.

CTRL+HOME Mover o cursor para o início do documento.

CTRL+END Mover o cursor para o final do documento.

Manter pressionada a tecla SHIFT + movimentação do
cursor (teclas de setas, HOME ou END)

Selecionar ou estender a seleção.

Manter pressionada a tecla SHIFT + CTRL + movimentação
do cursor

Selecionar ou estender a seleção por palavras ou bloco de
texto.

INSERT Alternar o modo de inserção.

Teclas de atalho de controles de menu
Pressione A

ALT+Barra de espaço Exibir o menu de atalhos da janela ativa.

ALT+"-" (hífen) Exibir o menu de atalho da janela secundária ativa
(aplicativo MDI).

ALT Ativar a barra de menu e entrar no modo de menu.

F10 Ativar a barra de menu e entrar no modo de menu (igual
a ALT).

ALT+(teclas de acesso do menu ou caixa de diálogo
selecionada)

Ativar a barra de menu e abrir o menu correspondente à
tecla de acesso.

Tecla de acesso [Modo de menu] Executar o comando correspondente.

Seta para baixo [Modo de menu] Abrir o item de menu, mover para um
item abaixo ou mover para o início do menu se o foco
estiver na parte inferior do menu.

Seta para cima [Modo de menu] Mover para um item acima ou mover
para o final se o foco estiver na parte superior do menu.

Seta para a direita [Modo de menu] Abrir o próximo menu à direita ou um
submenu.

Seta para a esquerda [Modo de menu] Abrir o próximo menu à esquerda ou
fechar um submenu.
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