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Informações gerais
Esta seção contém informações gerais sobre o software do instrumento GSP.

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

Marcas comerciais
Direitos autorais © 2008-2022, PerkinElmer, Inc. Todos os direitos reservados.

DELFIA e GSP são marcas registradas e Panthera-Puncher, Wallac e PerkinElmer são marcas comerciais da PerkinElmer,
Inc.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

Finalidade
O instrumento GSP® destina-se a ser usado como ajuda na triagem com kits de reagentes GSP. Ele é um analisador
de alta produtividade totalmente automatizado para a análise por fluorescência imediata e fluorescência de resolução
temporal de amostras em placas de microtitulação. Ele se destina à determinação quantitativa/qualitativa in vitro
de analitos conforme descrito pelos ensaios associados. O instrumento GSP deve ser utilizado por profissionais de
laboratório treinados.

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

Símbolo Descrição

Símbolo de aviso de risco biológico

Marca de conformidade com a CE

Fabricante

Data de fabricação

Cuidado, consultar as instruções de uso
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Símbolo Descrição

Cuidado com as partes móveis do instrumento

Este lado para cima

Frágil, manuseie com cuidado

Mantenha seco

Marca de certificação do laboratório de testes

Dispositivo médico de diagnóstico in vitro

A bateria deve ser reciclada

Siga as diretrizes nacionais ao descartar o equipamento.

Software: informações não relacionadas a um erro.

Observação: O botão Status ficará azul para indicar
essas informações.

Software: há um problema no instrumento. Isso poderá
afetar a qualidade do processamento de placas, mas a
operação continuará mesmo assim.

Observação: O botão Status ficará vermelho para indicar
essas informações.

Software: há um problema no instrumento. resultando
na falha da execução de uma placa. Outras placas ainda
poderão continuar a ser executadas se o módulo com
falha conseguir se reinicializar com êxito.

Observação: Se a operação puder continuar, o botão
Status ficará vermelho. Se a operação não puder
continuar, o botão Status ficará vermelho, e o texto
"Erro" aparecerá com o ícone X.
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Introdução ao manual do usuário
A primeira parte deste manual informa o que você precisa saber para começar a utilizar o instrumento. Em seguida,
existe uma lista das etapas que precisam ser seguidas durante a operação de rotina. Essa lista é acompanha por
instruções mais detalhadas sobre as várias operações do instrumento. Por fim, existe uma descrição das operações de
manutenção de rotina que você precisa realizar.

Observação: Neste manual, os botões ou áreas da tela sensível ao toque a serem pressionados são indicados por
fontes em negrito. Janelas são indicadas por fontes em negrito e itálico.

GSP Workstation
Observação: O software GSP Workstation é executado em um PC. Ele não equivale à interface do usuário do
instrumento descrita neste manual do usuário. A operação do GSP Workstation é descrita no manual do usuário
do GSP Workstation.

As informações sobre as amostras a serem processadas são inseridas no GSP Workstation. Essas informações são
enviadas ao instrumento GSP quando este é usado para controlar o processamento das placas que são colocadas. Após
o processamento, os resultados são enviados ao GSP Workstation para exibição, avaliação e controle de qualidade.
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Informações de segurança

Esta seção contém as informações de segurança do produto.

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

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

Neste manual, os botões ou áreas da tela sensível ao toque a serem pressionados são indicados por fontes em negrito.
Janelas são indicadas por fontes em negrito e itálico.

Avisos e precauções
Alerta: Este símbolo de risco biológico (fundo amarelo, símbolo e contorno pretos) encontra-se nos frascos de
resíduos, indicando que esses frascos, seu conteúdo e a tubulação devem ser tratados como potencialmente
contagiantes e manipulados e descartados como possíveis riscos biológicos. Utilize meios de proteção apropriados,
tais como luvas. Consulte também "AVISOS E PRECAUÇÕES" no encarte de cada kit.

Alerta: Convém usar luvas de látex ao manipular amostras de pacientes ou realizar qualquer procedimento de
manutenção no GSP.

Alerta: O hipoclorito de sódio é um líquido corrosivo. Antes de usá-lo, obtenha e leia a “Ficha de Segurança de
Materiais" (MSDS) junto ao fornecedor.

Cuidado: O sistema atende às exigências de EMC. Porém, aconselha-se evitar o uso de celulares nos arredores do
sistema, uma vez que ainda existe um pequeno risco de interferência na operação do instrumento.

Observação: Mantenha os dedos longe da área do carrossel enquanto ele estiver girando. O botão ao lado do
carrossel estará piscando. Quando o carrossel parar de girar, o botão deixará de piscar. Isso significa que é seguro
acessar o carrossel.

Observação: Desligue o instrumento antes de realizar a limpeza do pente da lavadora.

Observação: Os operadores devem ser treinados na operação do GSP e precisam estar familiarizados com o conteúdo
das instruções do usuário relevantes fornecidas com o produto.

Observação: Lembre-se do tempo durante o qual a abertura do carrossel de reagentes permanecerá aberta, para que
você não exceda o tempo reservado para o acesso e não interrompa o processamento.

Observação: O procedimento de descontaminação dura cerca de três horas. Isso deverá ser planejado de forma a não
interferir no trabalho de rotina do laboratório.

Observação: Sempre feche as portas depois de terminar o que você está fazendo no instrumento. Uma mensagem
de aviso aparecerá se uma porta permanecer aberta por muito tempo e a temperatura interna estiver fora da faixa
aceitável.
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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
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Documentação multilíngue
O CD na contracapa contém traduções deste manual do usuário no formato PDF. Essas traduções podem ser exibidas
eletronicamente e/ou impressas. Além disso, você precisa de uma cópia impressa, que lhe será fornecida sem custos
pelo fabricante. Para isso, ligue para o número gratuito listado a seguir. Forneça o número completo de identificação
do manual do qual precisa. Esse número está no canto superior direito da primeira página do PDF. O formato é
2021-9xxx-xx. Cada versão de idioma tem o seu próprio número.

País Número de ligação gratuita

França 0805 111 333

Alemanha 0800 181 00 32

Itália 0800 90 66 42

Espanha 800 09 91 64

Brasil * +55 11 3868 6200

* O número não é gratuito, mas existe disponível a opção de retorno de chamada.
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Capítulo 2 Recursos principais

Recursos principais

Inicialização e desligamento
O GSP não foi planejado para inicialização ou desligamento como parte da operação normal. O procedimento de
inicialização demora pelo menos uma hora e, durante o desligamento, todos os reagentes, tampões e placas precisam
ser descarregados, já que o controle da temperatura deixa de ser mantido. Portanto, o GSP somente deve ser
desligado para manutenção. 

Durante a inicialização, o GSP efetua autoverificações para garantir que todos os módulos estejam funcionando
corretamente. O status do equipamento será exibido.

As mensagens de status podem ser: 

Waiting for server (Aguardando servidor) - o servidor do instrumento ainda não foi iniciado ou está sendo iniciado,
mas ainda não abriu a interface do usuário. 

Initializing instrument (Inicialização do instrumento) - a inicialização será interrompida quando todos os módulos
estiverem conectados e inicializados ou se um erro ocorrer. Talvez seja necessário adicionar água ou concentrado de
lavagem se não houver quantidades suficientes. Se não houver espaço livre suficiente no frasco de resíduos, será
necessário esvaziá-lo. 

Initializing error (Erro de inicialização) – houve uma falha na inicialização do servidor do instrumento. O botão Exit
(Sair) no canto superior direito da janela ficará habilitado. Pressione este botão para fechar o software e retornar ao
aplicativo de inicialização. O servidor do instrumento continuará a ser executado após um erro durante a inicialização.

Durante a inicialização, todos os módulos são verificados e a janela Log On (Entrar) é apresentada.

Entrar/sair
Apenas usuários reconhecidos com PINs aprovados podem entrar no GSP. 

A janela Log On (Entrar) aparecerá após a inicialização do instrumento, depois que um usuário anterior sair ou como
resultado de um tempo limite se a tela de seleção por toque não tiver sido usada por 15 minutos. Se a tela não for
usada por uma hora, ela ficará escura até que você a toque. 
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A janela mostra os usuários reconhecidos, começando pelos que entraram mais recentemente. Selecione o seu nome e
digite a senha numérica (código PIN) usando o teclado. Pressione OK. A janela Home (Início) será ativada. 

Se cometer um erro ao inserir os dígitos, pressione o botão C (Limpar). Todos os dígitos serão excluídos e você poderá
inserir os valores corretos. 

Se você inserir um PIN incorreto e pressionar OK, o campo numérico será apagado e aparecerá uma mensagem de
erro. Insira o PIN correto.

Observação: Se houver muitos usuários e você não tiver usado o GSP recentemente, você pode ter de pressionar o

botão de rolagem  para encontrar seu próprio nome. Uma segunda janela Log On (Entrar) será aberta. 

Selecione o seu nome. A primeira janela Log On (Entrar) reaparecerá com o seu nome na parte inferior. Em seguida,
insira o seu código PIN.

Se você pressionar o botão Refresh (Atualizar), a lista de nomes de usuários será atualizada com informações do GSP
Workstation. Talvez seja necessário fazer isso se o seu nome tiver sido recentemente adicionado ao banco de dados de
usuários na estação de trabalho. 

Pressione o botão Change PIN (Alterar PIN) se quiser fornecer um novo PIN a um usuário local. As senhas dos usuários
do GSP Workstation devem ser alteradas no computador do GSP Workstation. 

Insira o seu PIN antigo e pressione OK no teclado numérico para validá-lo e, em seguida, insira o novo PIN e pressione
OK.

Manual do Usuário GSP
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O PIN deve ter pelo menos quatro dígitos e precisa ser inserido uma segunda vez para confirmação. Pressionar o botão
Del exclui um dígito por vez. Pressione Accept (Aceitar) para inserir o novo PIN no sistema. 

Depois de entrar no sistema com êxito, a janela Home (Início) será exibida.

Quando não estiver usando o GSP, pressione o botão Log Off (Sair) na janela Home (Início) para impedir o uso não
autorizado. 

Tela sensível ao toque e janela Home (Início)
A interface principal com o instrumento é feita por meio da tela sensível ao toque em execução na interface do usuário
do GSP. 

A janela Home (Início) é o ponto de partida para o acesso a outras janelas.

Observação: É necessário entrar no sistema com um PIN aprovado para poder acessar a janela Home (Início).

No topo da janela, você pode ver o seguinte:

• o nome do instrumento, por exemplo, "GSP" 
• "Home" (Início) mostrando que se trata da janela Início 
• o usuário que entrou no sistema; por exemplo, "Operador do GSP" 
• o botão Log Off (Sair) (consulte Entrar/sair para obter detalhes) 

A parte principal da janela Home (Início) compreende várias áreas sensíveis ao toque que mostram o status das
seguintes funções do instrumento: 

• Cassetes de reagentes e de ponteiras no módulo de armazenamento de reagentes
• Frasco de lavagem (concentrado) no módulo de líquido
• Frasco de líquido de enxágue (água) no módulo de líquido
• Frasco de resíduos no módulo de líquido
• Escaninho de entrada (Carregar)
• Escaninho de saída (Descarregar)
• Frascos de reagentes a granel (Indutor) no módulo de reagentes a granel

Pressione uma dessas áreas para abrir uma janela mostrando o status com mais detalhes.

O texto "Running" (Em execução) aparecerá no botão Status se o instrumento estiver processando placas, caso
contrário, ele mostrará normalmente texto "Idle" (Ocioso). 

Outras possibilidades são:

• Iniciando 
• Erro 
• Carregando placas 
• Descarregando placas 
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Se o GSP tiver acabado de ser iniciado, o botão Status mostrará "Starting up" (Iniciando). Quando o status mudar
para "Idle" (Ocioso), todos os módulos estarão operacionais, as temperaturas reguladas e outras quantidades estarão
dentro das tolerâncias especificadas, e o instrumento estará pronto para uso.

Se o botão Status estiver azul ou vermelho e você pressioná-lo, uma janela Errors (Erros) aparecerá como neste
exemplo: 

Os ícones a seguir são usados para fornecer informações na janela Errors (Erros): 

Informações não relacionadas a um erro. 

Observação: O botão Status ficará azul para indicar essas informações.

Há um problema no instrumento. Isso poderá afetar a qualidade do processamento de
placas, mas a operação continuará mesmo assim. 

Observação: O botão Status ficará vermelho para indicar essas informações.

Há um problema no instrumento. resultando na falha da execução de uma placa.
Outras placas ainda poderão continuar a ser executadas se o módulo com falha
conseguir se reinicializar com êxito. 

Observação: Se a operação puder continuar, o botão Status ficará vermelho. Se a
operação não puder continuar, o botão Status ficará vermelho, e o texto "Error" (Erro)
aparecerá com o ícone X.

Cada mensagem exibida na janela Errors (Erros) inclui um botão Remove (Remover) que permite removê-la. A cor é
atualizada para mostrar o status atual da lista de erros. A janela exibe as cinco mensagens mais recentes. Se houver
mais de cinco mensagens, será necessário remover algumas delas para criar espaço para as outras. 

A área Plate information (Informações sobre placas) mostra o seguinte: 

• quantas placas ainda precisam ser processadas
• quando a próxima placa estará pronta
• quando a última placa estará pronta

Na parte superior da janela Home (Início), encontram-se botões para permitir a realização da Manutenção e exibir as
informações do Sistema. 

A cor dos botões e áreas da janela Home (Início) mostram se você deve executar alguma ação: 

Normal – nenhuma ação do usuário é necessária.

Azul - existem ações que devem ser realizadas, mas o instrumento ainda pode operar sem elas.

Vermelho - a ação do usuário é necessária para que o instrumento possa continuar, exceto no caso dos botões de
status e programação e durante a manutenção, quando esta for somente consultiva.
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Sensores
Além das instruções fornecidas ou recebidas por meio da tela sensível ao toque, o instrumento detecta quando você
abre ou fecha qualquer uma das portas, carrega reagentes ou outros consumíveis ou carrega ou descarrega um
compartimento. A tela de seleção por toque mostra o que está acontecendo. 

Sensores detectam quando as portas do instrumento estão abertas. Feche fisicamente a porta antes de a janela
Home (Início) ser exibida, porque o botão Home (Início) está desativado. Se duas portas estiverem abertas, a janela
resultante da porta aberta mais recentemente será exibida. Quando essa porta for fechada, a janela resultante da outra
porta aberta será exibida. Quando todas as portas estiverem fechadas, a janela Home (Início) será exibida. 

Observação: Sempre feche as portas depois de terminar o que você está fazendo no instrumento. Uma mensagem
de aviso aparecerá se uma porta permanecer aberta por muito tempo e a temperatura interna estiver fora da faixa
aceitável. 

Códigos de barras
O GSP requer poucas instruções por parte do usuário, já que a maioria das informações de que ele precisa é recebida
das seguintes fontes: 

• O software GSP Workstation (em um computador separado) 
• códigos de barras lidos pelos sensores de seus leitores de códigos de
• barras.

Todos os consumíveis carregados no instrumento são marcados com códigos de barras para identificação automática.
Esses códigos de barras identificam as placas, os reagentes, os reagentes a granel e as ponteiras de pipetas. 

Códigos de barras de placas conectam as placas e as informações do GSP Workstation. Outros códigos de barras
permitem que o software do GSP determine se ele possui todos os consumíveis necessários para processar amostras. 

Observação: Em geral, se você puder visualizar o código de barras, o leitor de código de barras conseguirá fazer a
leitura. 

Na embalagem dos kits você encontrará códigos de barras que contêm informações sobre lotes de reagente
e concentrações de calibradores. Esses códigos de barras devem ser lidos com um leitor portátil conectado ao
computador que executa o GSP Workstation. 

Listas de trabalho
Listas de trabalho podem vir diretamente do picotador externo (por exemplo, do Panthera-Puncher 9) para o banco de
dados do GSP no instrumento. Quando o código de barras da placa for lido, o software do GSP acessará as informações
da lista de trabalho nesse banco de dados. 

Se o picotador não estiver conectado ao GSP, será necessário usar o GSP Workstation para inserir listas de trabalho no
banco de dados.

Resultados
O GSP envia resultados ao GSP Workstation. Antes de serem enviados, esses resultados são armazenados no GSP.
O GSP também envia uma estimativa de quando uma placa estará pronta e atualizará essa estimativa se a placa
for reprogramada. Se houver um problema na conexão com o PC que executa o GSP Workstation, o GSP continuará
tentando enviar as informações em intervalos de um minuto. 

O GSP armazenará resultados por pelo menos 14 dias. Um arquivo de resultados mais antigo do que 14 dias será
apagado quando um novo resultado for criado, mesmo que a transmissão do arquivo de resultados antigo tenha
falhado. 
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Capítulo 3 Operação de rotina

Operação de rotina
As principais etapas na operação de rotina são: 

1. Carregue um compartimento com placas e insira-o no escaninho de entrada. Insira um compartimento vazio no
escaninho de saída. Feche as portas dos escaninhos. 

2. Aguarde enquanto o instrumento carrega as placas e lê os códigos de barras dessas placas. Ele usará essas
informações para obter listas de trabalho do GSP Workstation.

Observação: Se houver problemas no carregamento de placas, na leitura de códigos de barras ou na
correspondência dos códigos de barras com as listas de trabalho, ou se não houver consumíveis suficientes
(reagentes, ponteiras de pipeta, concentrado de lavagem, reagentes a granel ou espaço no frasco de resíduos ou
no cassete de ponteiras de resíduos), você receberá um alerta na tela de seleção por toque. Siga as instruções
fornecidas no alerta.

Após a conclusão do carregamento, o processamento será automático. O instrumento programará os ensaios e os
executará, e os resultados serão enviados ao GSP Workstation.

Após o processamento e a medição, as placas serão descarregadas automaticamente para o escaninho de saída,
desde que o modo de descarga (Úmido ou Seco) tenha sido definido.

3. Remova o compartimento com as placas processadas do escaninho de saída e o compartimento vazio do escaninho
de entrada. 

Consulte o próximo capítulo para obter mais detalhes sobre essas operações.
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Capítulo 4 Operações em detalhes

Operações em detalhes

Placas, compartimentos e escaninhos

Carregando placas em um compartimento

Abaixe as placas cuidadosamente no compartimento a partir do topo. Um compartimento pode conter até 26 placas. 

Durante o carregamento, tome cuidado para que as placas não fiquem atoladas no compartimento. Verifique se todas
as placas estão corretas, com os códigos de barras voltados para você, de forma que o leitor de código de barras possa
fazer a leitura quando o escaninho mover as placas do compartimento até o armazenamento de placas.

Se você usar as etiquetas de códigos de barras extras fornecidas com o kit (por exemplo, para a execução de placas
parciais ou de placas não revestidas), estas deverão estar coladas no lado da tira A da placa. Certifique-se de que a
etiqueta esteja reta e centralizada na placa e não esteja se projetando abaixo dela. 

Certifique-se de que o conteúdo da placa (por exemplo, manchas de sangue em papel filtro) não fique exposto durante
o carregamento.

Carregando compartimentos em escaninhos

Abra a porta do escaninho superior (entrada) e insira nele um compartimento contendo placas. A parte inferior do
compartimento deve encaixar-se no escaninho. De maneira semelhante, insira um compartimento vazio no escaninho
inferior (de saída). 

Observação: Verifique se cada compartimento está corretamente no lugar.

Feche a porta do escaninho depois de carregar um compartimento.

As placas serão movidas uma por vez do compartimento no escaninho de saída e serão apresentadas ao leitor de
códigos de barras. Após a leitura bem-sucedida de um código de barras de placa, esta última será movida para o
armazenamento de placas, onde permanecerá até o instrumento a mover para ser processada. 
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Quando todas as placas tiverem sido movidas para o armazenamento de placas, você poderá remover o
compartimento, agora vazio, do escaninho de entrada. Essas informações são indicadas na janela Load plates
(Carregar placas).

Quando o compartimento no escaninho de saída (inferior) ficar cheio, a janela Unload plates (Descarregar placas)
aparecerá indicando que você precisa remover o compartimento.

Situações de erro no carregamento de placas

Se o código de barras da placa não puder ser lido, você precisará inserir o seu número manualmente através do teclado
que será exibido. 

Depois de inserir o código de barras ou corrigir qualquer outro erro da placa, pressione o botão Retry (Repetir). 

Se não houver espaço no armazenamento de placas, as placas restantes não serão levadas ao instrumento, e você será
informado sobre essa situação. Remova essas placas e armazene-as até que haja espaço disponível no GSP. 

Se um compartimento não estiver inserido corretamente no escaninho (ou seja, se não tiver sido pressionado para
baixo até o lugar adequado), sua imagem na tela terá um quadro vermelho ao redor, para mostrar que há algo de
errado. Corrija a posição do compartimento. O carregamento continuará depois que você fechar a porta. 

Se ocorrer algo de errado com uma placa (veja as possibilidades a seguir), ela retornará ao escaninho de entrada para
ser corrigida. Você receberá instruções para levantar o compartimento de entrada, para que o escaninho possa ejetar
a placa. Faça isso e, em seguida, remova a placa e corrija-a. Coloque a placa corrigida de volta no escaninho, sem o
compartimento. Depois que a placa for colocada no instrumento, recoloque o compartimento. 

Nos casos a seguir, uma mensagem de erro será exibida, e a placa retornará ao escaninho de entrada para você
corrigi-la:

• se você estiver usando placas de tiras e uma placa tiver um número ímpar de tiras ou poucas tiras. o número
de tiras deve ser par e precisa ser igual ou superior ao número necessário para essa placa por parte do GSP
Workstation 

• se as tiras estiverem muito altas (ou seja, não estiverem pressionadas no suporte da placa) ou se a placa não estiver
nivelada no compartimento

• se o código de barras se projetar para baixo da placa (porque irá forçar a placa no suporte de placas)
• se uma placa estiver carregada incorretamente (porque o código de barras não pode ser lido)

Após um erro, o instrumento aguardará até que você carregue a placa corrigida; em seguida, o botão Load (Carregar)
ficará azul e o GSP aguardará 5 minutos para que você retorne o compartimento, depois disso o instrumento
programará e processará quaisquer placas que tenham sido carregadas. Se não quiser aguardar, mas sim iniciar a
execução imediatamente, pressione o botão Start (Iniciar) na página Plate (Placa).

São permitidas placas de tiras e placas sólidas, que podem ser misturadas em um compartimento. O GSP determina o
tipo de cada placa individualmente, de acordo com o kit em que a placa é fornecida. 

As posições dos poços vazios são indicadas no mapa de placa. Embora o GSP não dispense qualquer reagente neles, ele
pode enxaguá-los, o que os inutiliza.

Janela Plates (Placas)

Quando as placas forem carregadas, você poderá ver o seu status pressionando a área Plate status (Status da placa)
na janela Home (Início). 
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A janela Plates (Placas) será aberta. mostrando o status de todas as placas no instrumento. As placas são marcadas
com um pequeno círculo do lado esquerdo. Para selecionar ou cancelar a seleção de uma placa, pressione esse
círculo. Uma placa selecionada apresentará uma marca de seleção verde nesse círculo. É ainda possível selecionar
todas as placas pressionando o botão com as marcas de seleção empilhadas, ou cancelar a seleção de todas as placas,
pressionando o botão com os círculos vazios empilhados. Estes botões encontram-se no fundo da tela. Os botões de
operação (Prioritize (Priorizar), Start (Iniciar), Stop (Parar)) são desabilitados (em cinza) quando não forem relevantes.

Uma esfera dourada significa que a placa onde se encontra possui poços de calibração.

A programação para cada placa será calculada. Por padrão, o instrumento programa as placas para iniciar pela ordem
de carregamento delas. Dessa maneira, a primeira placa a ser processada será aquela que estava na parte inferior
da pilha no compartimento. Se desejar que o instrumento processe algumas placas antes das outras, selecione-as e
pressione Prioritize (Priorizar). Em seguida, o instrumento atualizará a programação em conformidade.

A cor da placa fornece algumas indicações rápidas sobre a placa:

• Azul-claro: placa seca no final do ensaio
• Azul-escuro: placa úmida no final do ensaio, ou seja, os poços da placa estão cheios com líquido
• Vermelho: problema afetando a placa ou o seu processamento

Pressione Home (Início) para retornar à janela Home (Início).

Observação: Não é possível descarregar as placas que foram programadas com êxito para processamento ou que
estão sendo processadas, a menos que você as pare na página Plate (Placa). Para fazer isso, selecione as placas
que deseja parar e pressione Stop (Parar). As placas ainda não processadas pelo instrumento serão marcadas com o
status Cancelled (Cancelado). Estas placas podem ser reutilizadas mais tarde, se necessário, no mesmo ou em outro
instrumento. Ao parar uma placa que já está sendo processada, pode levar alguns minutos até que a execução pare. O
sistema marcará a placa como Failed (Falha), e não é possível executá-la novamente.

Janela Plate Loading (Carregamento de placa)

Quando você abrir a porta do escaninho de entrada, a janela Plate Loading (Carregamento de placa) será exibida.
Quando você fechar a porta do escaninho, a janela Home (Início) será exibida. 

Você também pode exibir a janela Plate Loading (Carregamento de placa) pressionando a área Load (Carregar) da
janela Home (Início).
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A imagem à esquerda mostra o compartimento (consulte a observação a seguir), enquanto a imagem à direita mostra
o número real de encaixes vazios disponíveis no armazenamento de placas do instrumento.

Observação: Ao inserir um magazine no escaninho de saída, a imagem do magazine mostrará inicialmente um
magazine cheio, já que o GSP desconhece o número real de placas nesse magazine. A pilha ficará menor à medida
que cada placa for capturada. O número de encaixes vazios no armazenamento de placas também diminuirá em um.
Quando não houver mais placas, o compartimento será corretamente indicado como vazio.

Por exemplo, se você carregar um compartimento contendo cinco placas, sua imagem na tela indicará primeiro 26
placas. Esse número será reduzido um por vez, até 21, à medida que cada placa for capturada. Depois disso, ele
mudará para 0 quando o GSP tentar capturar uma placa e descobrir que o compartimento está vazio.

O tipo da placa é indicado pela sua cor: 

• Placas secas são azuis-claras
• Placas úmidas são azuis-escuras
• Placas canceladas são vermelhas
• As placas com falha têm o mesmo tom azul-escuro das placas úmidas

Pressione Home (Início) para retornar à janela Home (Início).

Janela Plate Unloading (Descarregamento de placa)

Pressione a área Plate Out (Saída de placa) para ver o status do escaninho de saída mostrado na janela Plate
Unloading (Descarregamento de placa). 
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As placas que serão ejetadas do instrumento podem estar em um destes três estados: “Wet (Úmida), Dry (Seca) ou
Cancelled (Cancelada)”. O estado é determinado pelo protocolo de ensaio. 

Seca – a placa foi processada com êxito com um protocolo que especificou que ela estivesse seca após o
processamento.

Úmida – a placa foi processada com êxito com um protocolo que especificava que a placa ficasse úmida após o
processamento ou o processamento terminou devido a um erro ou por ter sido parado manualmente.

Observação: Às vezes, as placas especificadas como "Úmidas" podem não estar fisicamente úmidas ao serem
descarregadas.

Cancelada – a placa foi parada pelo operador na página de programação Plate (Placa) antes de a execução do ensaio
iniciar.

Para descarregar placas úmidas ou secas do instrumento, pressione o botão correspondente. Uma marca de seleção
verde e uma cor mais escura no botão indicam que tipo de placa está selecionado. O instrumento verifica regularmente
se existem placas do tipo selecionado prontas para descarregamento e, quando encontra algumas, descarrega-as para
o escaninho de saída. Pressionar um tipo de placa já selecionado cancelará a seleção.

O botão Cancelled (Cancelada) só ficará disponível quando existirem placas canceladas e pressioná-lo acionará
imediatamente a operação de saída de placas canceladas, durante a qual os botões Dry (Seca) ou Wet (Úmida) serão
desabilitados.

O software não permite que placas canceladas sejam processadas no mesmo compartimento que placas secas e
úmidas. Se você selecionar Cancelled (Cancelada), precisará substituir o compartimento de saída por um vazio.

Operações de armazenamento de reagentes

Pressione a área Reagents/Tips (Reagentes/Ponteiras) para ver o status do carrossel. 

Janela Reagent and Tips (Reagentes e ponteiras)

O carrossel comporta 16 cassetes. A janela Reagent and Tips (Reagentes e Ponteiras) tem um coluna separada para
cada tipo de cassete. Todos os cassetes de um tipo aparecerão na mesma coluna. Um coluna pode conter até quatro
cassetes em altura, mas poderão expandir sua largura de modo a acomodar cassetes adicionais caso existam mais que
quatro do mesmo tipo. 
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Um cassete de reagente, ponteira ou resíduo aparecerá com um cadeado se o cassete for usado em ensaios
programados. Um cassete bloqueado não pode ser selecionado durante o acesso ao armazenamento de reagentes. 

A cor é usada para mostrar a capacidade do cassete. À medida que o conteúdo do cassete (reagentes ou ponteiras) for
alterado, a área colorida se transformará correspondentemente. A cor vermelha significa que há um problema com o
cassete e que é preciso corrigi-lo. Um contorno vermelho mostra que o cassete está ausente e precisa ser carregado.
No caso do reagente, o sistema considerará um cassete como vazio se não houver líquido suficiente para processar
a placa seguinte. Portanto, o cassete ainda poderá conter algum reagente mas ser apresentado como consumido, ou
seja, com uma cor de nível de enchimento nulo ou muito baixo. Um cassete de ponteiras terá um nível de enchimento
nulo se não tiver nenhuma ponteira restante, e um cassete de resíduos quando não tiver espaço algum para um par de
ponteiras de volume alto/volume baixo.

Antes de acessar o carrossel, é necessário selecionar por quanto tempo você precisa de acesso. Pressione o botão
Short (Curto) para reservar 10 minutos. Pressione o botão Long (Longo) para reservar 20 minutos. O tempo disponível
é limitado porque ele afeta a programação para as placas em execução. 

Observação: Minimize o tempo durante o qual a escotilha de acesso ao carrossel permanece aberta, para evitar o
aquecimento dos reagentes armazenados.

A tela de seleção por toque irá informá-lo por quanto tempo você precisará esperar para poder acessar o carrossel.
Poderá ser necessário aguardar alguns segundos (se o instrumento estiver ocioso) ou várias horas (se estiver em
processamento). A duração depende da intensidade de pipetagem que está sendo feita. 

Um ícone de ampulheta aparecerá na janela Home (Início), na área Reagents/Tips (Reagentes/ponteiras) e a contagem
regressiva começará.

Acessando o módulo de Armazenamento de reagentes

Abra a porta do módulo de armazenamento de reagentes e pressione o botão preto na escotilha para liberá-la. Levante
a escotilha para mostrar o carrossel. Este irá girar até revelar uma posição vazia. Se não houver uma posição disponível,
o carrossel continuará girando lentamente. 

A janela Reagent and Tips (Reagentes e ponteiras) aparecerá quando a porta for aberta. Para acessar um cassete
específico, pressione a imagem do cassete desejado. O carrossel irá girar até apresentar esse cassete. 

Observação: Mantenha os dedos longe da área do carrossel enquanto ele estiver girando. O botão ao lado do
carrossel estará piscando. Quando o carrossel parar de girar, o botão deixará de piscar. Isso significa que é seguro
acessar o carrossel.

Carregue ou remova um cassete conforme necessário. Pressione o botão iluminado. O carrossel irá girar para que o
código de barras do novo cassete possa ser lido ou para poder detectar que um cassete foi removido. Ele girará até
uma posição vazia e aguardará a próxima instrução.

Observação: Lembre-se do tempo durante o qual a abertura do carrossel de reagentes permanecerá aberta, para que
você não exceda o tempo reservado para o acesso e não interrompa o processamento.

Feche a abertura quando terminar de acessar o carrossel e de pressionar o botão ao lado dele, após o carregamento
ou o descarregamento final. Certifique-se de fechar a abertura até ouvir um clique. Feche a porta do carrossel. A janela
Home (Início) voltará a ser exibida. 

Quando a porta e a escotilha do reagente são fechadas, o instrumento verifica se as tampas de rosca dos frascos
de reagente foram removidas e substituídas pelas tampas de evaporação. Após esse procedimento, o GSP inicia a
pipetagem.
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Cassetes de reagentes

Ao carregar reagentes em um cassete, verifique se as tampas foram removidas do frasco de tampão e dos outros
frascos de reagentes e se você colocou uma tampa antievaporação em cada frasco de reagente. Essas tampas devem
estar frouxas para que o instrumento possa removê-las quando for pipetar o reagente. A garrafa de tampão não
deve possuir tampa. A ordem em que os frascos de reagentes são posicionados não tem importância, pois eles serão
identificados por seus próprios códigos de barras. 

Observação: A garrafa e os frascos de reagentes precisam estar cheios ao serem carregados. Isso significa que há
reagente para quatro placas. Não carregue garrafas ou frascos parcialmente cheios.

Observação: Quando não estiverem em uso, tampas antievaporação devem ser guardadas longe de poeira, por
exemplo, em uma embalagem plástica vedada. 

Verifique se o código de barras em cada garrafa e frasco está visível ao carregá-lo no cassete de reagentes.

Uma mensagem de erro informará se houver algum problema com algum código de barras, isto é, se não for possível
encontrar um protocolo correspondente. O motivo mais provável é a combinação incorreta de frascos, como frascos
provenientes de lotes de kits diferentes. Nesse caso, o instrumento exibe uma mensagem de erro sobre “frascos
misturados”. O motivo também pode ser a ausência do protocolo no instrumento. Se não for possível ler o código de
barras corretamente, verifique se ele está colocado da maneira certa. Uma janela mostrará quais códigos de barras
foram lidos e quais estão ausentes ou não podem ser lidos. Insira o código usando o teclado ou troque os frascos
de tampão e/ou reagente. Pressione OK depois de fazer isso e pressione Done (Concluído) ou o botão próximo ao
carrossel. O número do código de barras será verificado e, se for bem-sucedido, será conectado ao reagente. 

O cassete não será aceito se não corresponder ao lote de kit registrado no sistema. O GSP verifica os lotes de kit
baixados do GSP Workstation e exige que a combinação de lotes de reagentes no cassete corresponda a um deles. O
erro pode ocorrer quando frascos de dois lotes de kits diferentes são misturados ou o lote do kit não foi inserido no
GSP Workstation. 

Os reagentes carregados em um cassete de reagentes devem pertencer ao mesmo lote de kit, embora os reagentes
possam pertencer a diferentes lotes de reagentes. O GSP verifica se os lotes de reagentes corretos estão carregados. Se
não estiverem, ele não permitirá que o cassete seja carregado no instrumento.

Uma mensagem de erro surgirá se: 

• os números do lote de reagente corresponderem a um lote de kit mais antigo do que a sua data de vencimento
• a data de validade do frasco já passou
• anteriormente, o sistema marcou o cassete como inválido.

Os reagentes no carrossel são mantidos a 10 ºC. Consulte o suplemento do kit para saber por quanto tempo um
reagente pode permanecer no carrossel. 

Embora o sistema permita aos usuários descarregar total ou parcialmente cassetes de reagente usados e recarregá-los
posteriormente, alguns itens devem ser considerados:

• Esse procedimento não é recomendado para uso rotineiro. Os reagentes devem estar armazenados no instrumento
durante todo o período de validade no instrumento, sempre que possível.

• O tempo de validade do reagente no instrumento é contado mesmo que os reagentes não estejam armazenados
no instrumento. Todo cassete que ultrapasse a data de validade fora do instrumento não poderá ser recarregado.

• Todo reagente descarregado deve ser armazenado em condições semelhantes às dos reagentes que não foram
abertos.

• Os reagentes descarregados devem ser armazenados no cassete de reagente. Os reagentes de cassetes diferentes
não devem ser misturados, mesmo que sejam provenientes originalmente do mesmo kit.

• Nenhum líquido deve ser adicionado ou retirado da garrafa durante o tempo de armazenamento. Quando é
necessário usar reagentes recarregados, o instrumento verifica se a quantidade é igual à quantidade utilizada na
última vez.
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• Durante o armazenamento de frascos, as tampas devem ser mantidas fechadas hermeticamente. A tampa deve ser
a mesma fornecida no frasco. Portanto, é uma boa prática marcar as tampas para permitir a identificação de qual
tampa pertence a determinado frasco. Uma tampa incorreta pode afetar a exatidão dos resultados.

Os reagentes para uma placa devem ser provenientes apenas de um único cassete de reagente, embora alguns ensaios
possam exigir mais de um cassete. Se não houver quantidade suficiente de um reagente quando o instrumento tentar
executar um ensaio, um contorno vermelho será exibido no cassete apropriado.

Observação: O tampão e os reagentes são distribuídos separadamente. O tampão é distribuído primeiro, embora não
necessariamente para a placa inteira. O tampão e o reagente podem ser distribuídos em grupos de poços de uma vez.
Isso depende da definição do protocolo. 

Cassetes de ponteiras

Existem três tipos de cassete de ponteira. Eles se encaixam no mesmo carrossel que os cassetes de reagentes. O
primeiro tipo é preenchido com ponteiras para a pipeta de volume alto e o segundo, com ponteiras para a pipeta de
volume baixo. Ao carregar ponteiras em um cassete, certifique-se de que elas estejam íntegras e limpas. Não misture
ponteiras de diferentes tamanhos no mesmo cassete. Verifique se o tamanho da ponteira corresponde ao tipo de
cassete e se o cassete está cheio antes de carregá-lo no carrossel. 

O terceiro tipo de cassete é para ponteiras de resíduos de ambos os tamanhos e precisa estar vazio ao ser carregado
no carrossel. As ponteiras usadas de volume baixo serão empilhadas dentro das ponteiras usadas de volume alto no
cassete de ponteiras de resíduos.

O GSP não detectará automaticamente que você encheu novamente um cassete de ponteiras ou esvaziou um cassete
de ponteiras de resíduos. Por isso, ao remover o cassete, você deve fazer o instrumento examinar o carrossel,
pressionando Ready (Pronto) na tela ou o botão do carrossel. Ele identificará o encaixe como vazio. Recarregue
o cassete de ponteiras novamente cheio ou esvazie o cassete de ponteiras de resíduos na respectiva posição. O
instrumento o examinará e atualizará o status.

Janela Bulk Reagents (Reagentes a granel)

Pressione a área Reagentes a granel para ver a janela Bulk Reagents (Reagentes a granel). 
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Essa janela mostra quantos frascos estão carregados e quanto líquido eles contêm. O instrumento pode ser
configurado para duas ou quatro garrafas através de um software de serviço. Deve haver uma garrafa em cada posição
configurada. Você não poderá fechar a janela Bulk Reagents (Reagentes a Granel) se houver um frasco ausente.

A tela apresenta ainda o número de lote do kit e a data de vencimento das garrafas. Dependendo de qual ocorrer
primeiro, a data de vencimento da garrafa será baseada no tempo de armazenamento ou no tempo restante para o
vencimento do lote.

Pressione Home (Início) para retornar à janela Home (Início).

Se você precisar trocar os reagentes a granel, primeiro deverá abrir a porta do módulo de Reagentes a granel. Encaixe
os frascos de reagentes a granel nos suportes localizados no interior dessa porta.

As garrafas vazias são identificadas por LEDs ao lado delas. Quando um frasco for removido, os LEDs que identificam
sua posição começarão a piscar, até que um novo frasco seja colocado. Todos os outros LEDs serão apagados. 

Antes que um frasco de reagente a granel seja carregado, seu código de barras deve ser lido com o leitor encaixado
na borda interna da porta de reagentes a granel. Você tem três minutos para carregar o frasco após a leitura do seu
código de barras. 

Para mostrar onde o frasco pode ser colocado, os LEDs ficam acesos ao longo das posições vazias, e todos os outros
LEDs ficam apagados até o carregamento do frasco. Quando o frasco for colocado, os LEDs ao longo dos frascos vazios
ficarão acesos, e os LEDs ao longo das posições vazias começarão a piscar.

Se você se esquecer de ler o código de barras ou se a sua leitura não estiver correta, será necessário inseri-lo
manualmente. O teclado será exibido para que você possa fazer isso. Pressionar o botão Del remove o último dígito
inserido. Pressione OK para concluir a entrada dos números e pressione Done (Concluído) para validá-la. 
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Observação: Se você fechar a porta enquanto insere um número de código de barras, a janela de entrada
desaparecerá, mas não será perdida. Ela reaparecerá se você abrir a porta ou se pressionar a área Reagentes a
granel na janela Home (Início). Dessa forma, você poderá continuar a inserir o número do código de barras

Observação: Os frascos de reagentes a granel devem estar cheios quando carregados. O GSP verifica se eles contêm
líquido, mas não determina a quantidade. Ele pressupõe que os frascos estejam cheios. Se não estiverem cheios, o
reagente a granel poderá acabar inesperadamente durante uma execução. Isso pode fazer com que o processamento
de uma placa seja interrompido antes de ser concluído. 

O GSP monitora o tempo decorrido desde o carregamento de um frasco. Quando o limite de tempo permitido for
ultrapassado, o frasco será marcado como inválido e deverá ser trocado.

Um frasco mais antigo do que a sua data de vencimento não será aceito se você tentar carregá-lo.

Um frasco de um tipo de reagente específico deve pertencer ao mesmo lote de reagente que qualquer outro frasco do
mesmo tipo. Caso contrário, uma mensagem de erro será exibida. Para alterar um lote de reagente, remova todos os
frascos do lote anterior e adicione um conjunto completo de frascos do novo lote. 

Observação: Ao mudar para o lote de um novo kit, execute uma nova calibração.

Se um frasco for removido por acidente, você terá 1 segundo para retorná-lo, para que ele ainda seja considerado o
mesmo frasco.

Observação: Mantenha a porta fechada em todas as ocasiões, exceto ao carregar ou descarregar frascos de reagentes
a granel.

Observação: Para evitar a cristalização no tubo do dispensador de reagente a granel, mantenha o tubo em um frasco
cheio. Sempre troque um frasco quando ele ficar vazio (em um período de um dia). O tubo não deve permanecer
exposto ao ar por mais de uma hora; caso contrário, ele exigirá serviços de manutenção. 

Manipulação de líquidos
No módulo de líquido, existem frascos para enxágue (água) (5), concentrado de lavagem (4), resíduo (1) e para a
preparação da solução de lavagem (3). O peso de cada um desses frascos é monitorado para determinar a quantidade
de líquido que eles contêm. A situação atual será indicada na tela de seleção por toque. Um frasco pressurizado
adicional (2) usa a solução de lavagem do frasco de mistura (3) e a fornece à lavadora. 

A solução de enxágue (água deionizada) é usada para enxágue da lavadora, do removedor de discos, do dispensador
do reagente a granel e da pipeta de volume baixo, bem como de seus tubos associados. Ela também é usada para
preparação da solução de lavagem. 

Quando a solução de lavagem é formada a partir do concentrado de lavagem e da água, a proporção de diluição é
de 1 para 25. O GSP determina o quanto precisa ser formado para as operações de lavagem que serão realizadas. Ele
começa a preparar a solução de lavagem cerca de dez minutos antes do necessário. 

A água e a solução de lavagem são transferidas para o módulo da lavadora. Uma bomba é usada para esvaziar os
resíduos (líquido e manchas de sangue em papel filtro) no frasco de resíduos. 
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Se o seu laboratório tiver um abastecimento pressurizado adequado de água deionizada, será possível conectá-lo
diretamente ao dispositivo de entrada de água do instrumento, em vez de utilizar a bomba e um frasco externo. 

Se você usar a bomba, será necessário carregar o frasco de água externo manualmente. Isso pode ser feito sempre que
for necessário. 

No caso do frasco de resíduos, caso você não esteja usando um sistema no qual ele é diretamente conectado ao dreno
e esvaziado pela bomba (por exemplo, se alguns regulamentos não permitirem isso), será possível utilizar a bomba
para esvaziá-lo em um frasco externo. Nesse caso, você será informado quando for necessário esvaziar a garrafa de
resíduos.

Observação: Você não pode remover as garrafas internas de resíduos e água do GSP quando a energia estiver ligada,
exceto se estiver executando o assistente de desinfecção.

Existem três áreas na janela Home (Início) relacionadas aos frascos de líquidos:

Pressione Wash (Concentrate) (Lavagem (concentrado)) para ver a janela Wash(Concentrate)Bottle (Frasco de lavagem
(Concentrado)). Essa janela também será aberta se você abrir a porta do módulo de líquido. 
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Essa janela mostra quanto concentrado de lavagem o frasco contém. Se o texto indicar que existe espaço no frasco
para um 1 L completo da embalagem de concentrado de lavagem, você poderá verter todo o conteúdo dessa
embalagem no frasco sem se preocupar com o transbordamento do frasco. Pressione Home (Início) para retornar à
janela Início (ou feche a porta do Módulo de líquido). 

Pressione Water (Água) para ver a janela Water Bottle (Frasco de água). 

Observação: Essa janela não será aberta se você abrir a porta do módulo de líquido.

Ela mostra quanta água há no frasco. Para começar a encher o frasco, pressione Start (Iniciar). A água será bombeada
de um frasco externo de água para o frasco, se ambos estiverem conectados. O enchimento será interrompido
automaticamente quando o frasco ficar cheio ou quando o frasco externo ficar vazio. Se você pressionar Stop (Parar), o
enchimento também será interrompido. Os botões Start (Iniciar) e Stop (Parar) não estarão visíveis se o frasco estiver
conectado a um abastecimento de água adequado pois, nesse caso, o enchimento ocorre automaticamente. 

Observação: O enchimento de água semiautomático é possível (configurado no programa de serviço). O procedimento
é semelhante ao modo automático, exceto por utilizar um frasco de água externo. Para ativá-lo, selecione Sim. Você
pode interromper o processo temporariamente enquanto troca o frasco de água externo. Para fazer isso, pressione
No (Não). Enquanto estiver configurado em Não, o instrumento não receberá água do frasco externo e não solicitará
água como um consumível em falta. Certifique-se de configurar novamente em Yes (Sim) após terminar a adição de água no
frasco externo! 

Observação: No modo de enchimento de água semiautomático, o instrumento não pode verificar se existe água
suficiente no frasco externo e, portanto, talvez não haja água o bastante durante o processamento. Enquanto estiver
configurado em Yes (Sim) ou No (Não), o instrumento não solicitará água como um consumível em falta. Verifique se
existe água suficiente no frasco.

Pressione Home (Início) para retornar à janela Home (Início).

Pressione Waste (Resíduos) para ver a janela Waste Bottle (Frasco de resíduos). 

Observação: Essa janela não será aberta se você abrir a porta do módulo de líquido.

Ela mostra quanto resíduo há no frasco. Pressione Start (Iniciar) para começar a esvaziar o frasco. O resíduo será
bombeado para fora do frasco. O esvaziamento irá parar automaticamente quando o frasco estiver vazio. Se você
pressionar Stop (Parar), o esvaziamento será interrompido. Os botões Start (Iniciar) e Stop (Parar) não estarão visíveis
se o frasco estiver conectado a um dreno adequado, pois o esvaziamento ocorrerá automaticamente. 

Observação: O esvaziamento semiautomático dos resíduos é possível. O procedimento é semelhante ao modo
automático, exceto por utilizar um frasco externo de resíduos. Você pode interromper o processo temporariamente
enquanto altera o frasco externo de resíduos. 
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Observação: No modo semiautomático, o instrumento não é capaz de verificar se há espaço vazio suficiente no frasco
externo. O frasco poderá transbordar durante o processamento. Verifique se há espaço suficiente no frasco.

Pressione Home (Início) para retornar à janela Home (Início).

Janela System (Sistema)

Pressione o botão System (Sistema) na janela Home (Início) para ver a janela System (Sistema). 

Essa janela mostra, em graus centígrados e Fahrenheit, a temperatura interna atual, a temperatura atual de
armazenamento de reagentes e a temperatura da incubadora aquecida. A leitura da temperatura é atualizada a cada
intervalo de 60 segundos, estando disponível durante a inicialização e a operação normal. 

Esta janela contém ainda, para fins informativos, o número de série do instrumento, assim como quando a próxima
manutenção preventiva deve ser realizada, e se a mesma é uma manutenção semestral ou anual.

O botão Shut Down (Encerrar) é ativado quando o GSP não está processando ou iniciando. Pressione-o para iniciar
a sequência de desligamento. Uma mensagem será apresentada, solicitando a confirmação do encerramento. O
processo de encerramento dura alguns minutos, após os quais a energia do instrumento pode ser desligada.
Normalmente, isso apenas é feito para finalidades de serviço. 

Pressione Home (Início) para retornar à janela Home (Início).
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Capítulo 5 Manutenção de rotina

Manutenção de rotina
A manutenção de rotina inclui vários testes e um procedimento de desinfecção. Estes precisam ser realizados
regularmente para verificar e garantir o funcionamento correto do GSP. Se um deles falhar, será necessário realizar
uma ação corretiva.

Observação: Qualquer outra manutenção que não seja a descrita neste capítulo deve ser realizada somente por
profissionais treinados e autorizados pela PerkinElmer Life and Analytical Sciences.

Pressione o botão Maintenance (Manutenção) na janela Home (Início) para acessar a janela Maintenance
(Manutenção). 

Observação: Não execute placas de teste junto com placas de ensaio. A falha de um teste pode fazer com que a
execução seja encerrada antes da sua conclusão e com que pelo menos algumas placas sejam marcadas com uma
sinalização "Falha no teste de manutenção". 

Pressione Home (Início) para retornar à janela Início se não quiser executar um teste ou quando finalizar a
manutenção.

Observação: Quando a manutenção for necessária, o texto para o teste correspondente aparecerá em vermelho. Em
caso de testes de volume baixo, de volume alto o do módulo de medição o em caso de desinfecção, o texto ficará
vermelho vinte e quatro horas antes de a manutenção ser necessária, como um aviso. Quando o tempo tiver expirado,
os resultados ainda serão válidos para o resto do dia. A partir do dia seguinte, o GSP ainda permitirá que você processe
placas, mas os resultados serão sinalizados.

Observação: O GSP não permite o processamento de nenhuma placa nova se um teste tiver falhado. Você verá
mensagens informando sobre os testes que falharam e que o instrumento não pode processar novos ensaios antes da
execução com êxito dos testes em questão. 

Teste da lavadora
É necessário executar o teste da lavadora a cada 24 horas. É usada uma placa especial armazenada no instrumento.
Nenhum reagente separado ou placas adicionais são necessários. Pressione Start (Iniciar) para começar. O teste
demora aproximadamente 50 minutos. 
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O software define a data e a hora do próximo teste após a conclusão bem-sucedida de um teste da lavadora. O
programa de serviço pode configurar o instrumento para executar o teste da lavadora automaticamente a uma hora
do dia à sua escolha após todos os ensaios programados terem sido executados. Neste caso, o teste automático será
exibido no campo de status do teste da lavadora.

Teste do módulo de medição

Execute esse teste em intervalos de três meses. O software informará quando isso for necessário. 

O teste começa automaticamente depois que você carrega a placa de teste do módulo de medição e o cassete de
reagentes com os reagentes necessários para o teste. O conteúdo do cassete de reagentes é descrito no suplemento
do kit de testes. Os reagentes são adicionados e gerenciados como qualquer outro reagente em execuções de ensaio
normais, com as seguintes exceções:

• combinações de reagentes e placas não são gerenciadas por lotes de kit. O GSP aceita o cassete sem verificar se
existe um lote de kit adequado.

• o frasco de reagente (tampão) não precisa estar cheio quando o cassete é carregado (ele contém uma quantidade
suficiente de reagente para três testes).

Após a execução da placa, o resultado do teste será informado na janela Maintenance (Manutenção). Se o teste falhar,
um texto de erro será exibido, e o teste será indicado em vermelho.

Se o frasco de reagente ainda tiver reagente para um novo teste, retire-o do instrumento e leve-o à refrigeração até
que seja novamente necessário. 

Testes de pipeta de volume alto e volume baixo

Execute esses testes em intervalos de 3 meses. Execute esses testes ao mesmo tempo. O software informará quando o
próximo teste for necessário. Eles serão iniciados automaticamente depois que carregar as placas de teste e o cassete
de reagentes. 

Cada uma das placas de teste possui um código de barras que especifica o teste. O cassete contém reagentes para
ambos os testes. O conteúdo do cassete é descrito no suplemento do kit de testes. Os reagentes são adicionados e
gerenciados como em execuções de ensaio normais, com as seguintes exceções:

• combinações de reagentes e placas não são gerenciadas por lotes de kit. O GSP aceita o cassete sem verificar se
existe um lote de kit adequado. 

• os testes de pipeta de volume alto e volume baixo compartilham o mesmo cassete, mas usam reagentes diferentes.
O teste de volume alto usa 1 nmol/L de solução padrão de európio do frasco de tampão no cassete, enquanto o
teste de volume baixo usa o rótulo do frasco (bem como o Indutor DELFIA do frasco de reagente a granel).

• a garrafa (teste de volume alto) e o frasco (teste de volume baixo) de reagente não precisam estar cheios quando o
cassete é carregado (eles contêm uma quantidade suficiente de reagente para três testes)

Observação: Tanto o frasco de tampão quanto o de reagente precisam ser carregados, mesmo que apenas um dos
testes seja realizado.

Após a execução das placas, o resultado dos testes será informado na janela Maintenance (Manutenção). Se o teste
falhar, um texto de erro será exibido, e o teste será indicado em vermelho.

Se ainda houver reagentes para um teste adicional, remova-os do instrumento e coloque-os sob refrigeração até que
eles sejam novamente necessários. 
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Assistente de desinfecção do instrumento
Este assistente guia você através do procedimento de desinfecção. Ele envolve a lavagem da tubulação no instrumento
com solução de hipoclorito a 0.5% e o enxágue com água. Essa solução é formada pela diluição de hipoclorito de sódio
comercial (grau de reagente) e você precisa adquiri-la por conta própria. É necessário preparar 8 litros de solução de
hipoclorito a 0,5%. 

Observação: O procedimento de descontaminação dura cerca de três horas. Isso deverá ser planejado de forma a não
interferir no trabalho de rotina do laboratório.

Cuidado: O hipoclorito de sódio é um líquido corrosivo. Antes de usá-lo, obtenha e leia a “Ficha de Segurança de
Materiais” (MSDS) do fornecedor.

Desinfete o instrumento em intervalos de 1 mês. O software informará quando a próxima desinfecção for necessária.
O botão Start (Iniciar) referente à desinfecção só ficará habilitado quando o GSP estiver ocioso. e permanecerá
desabilitado quando o GSP estiver processando placas.

O status da desinfecção será indicado em vermelho se a desinfecção estiver atrasada ou se apresentar uma falha. Se
uma falha tiver ocorrido, será necessário repetir o procedimento.

Pressione o botão Start (Iniciar) para iniciar o Assistente de desinfecção.

Janela Start (Iniciar)

Essa janela aparece quando você começa a executar o assistente. Pressione Next (Avançar) para continuar ou Cancel
(Cancelar) se quiser interromper o assistente. No último caso, a data da última desinfecção executada com sucesso
permanecerá inalterada. 

Observação: Se pressionar o botão Log Off (Sair) enquanto o Assistente de desinfecção estiver em execução, você será
desconectado e a janela Log On (Entrar) será exibida. O Assistente de desinfecção permanecerá no status indicado na
ocasião em que você saiu, mas continuará a realizar a operação atual. Quando qualquer usuário entrar no sistema, o
estado atual do assistente será mostrado na tela de seleção por toque. 

Etapa 1 – Janela Waste emptying (Esvaziamento de resíduos)
Você será solicitado a adicionar concentrado de lavagem se restar 300 gramas ou menos no instrumento. Caso isso
aconteça, adicione concentrado de lavagem e clique em Next (Avançar) para continuar, ou clique em Cancel (Cancelar)
para cancelar a operação.
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Pressione Next (Avançar) para esvaziar o resíduo do frasco de resíduos. 

Observação: Se a operação do resíduo estiver configurada para ser manual ou semi-automatizada, o assistente
solicitará permissão para bombear sempre que precisar bombear resíduo do frasco interno de resíduo para o frasco
externo de resíduo.

Se o instrumento estiver configurado para bombeamento automático de resíduos, o assistente começará a bombear
sem solicitar permissão.

Durante o bombeamento, a tela de seleção por toque informará que o bombeamento está em andamento. Essa janela
será fechada quando o bombeamento estiver concluído, e a próxima janela será aberta automaticamente.

Etapa 1 – Preparando o instrumento para desinfecção
O assistente verificará se existe pelo menos 1 kg de água utilizável no frasco interno de água. Se não houver uma
quantidade suficiente, o GSP tentará encher o frasco a partir de qualquer fonte de água que esteja em uso. 

Observação: Se o GSP usar um frasco externo e este não contiver água suficiente, o assistente solicitará o acréscimo
de mais água.

O GSP bombeará água no frasco interno e enxaguará o instrumento.

Ao final do enxágue inicial, o GSP esvaziará o frasco interno de resíduo para o destino previamente selecionado.

Observação: O assistente não solicitará permissão para essa ação, mesmo que um frasco externo de resíduo seja
utilizado. A permissão foi concedida antes da etapa de enxágue inicial.

Etapa 2 – Lavagem do frasco de resíduos
O assistente solicitará que você lave o frasco interno de resíduos e colocará o frasco lavado de volta no instrumento.
Observação: ao manipular o frasco de resíduos, trate-o como se fosse contagioso! Use luvas de proteção. 
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Use a ferramenta fornecida com o GSP para abrir e fechar a tampa do frasco de resíduo. Quando for fechá-lo, verifique
se a tampa do frasco está hermeticamente fechada. Depois de fazer isso, pressione Next (Avançar) para continuar.

Etapa 2 – Esvaziando frascos no módulo de líquido
O assistente informará que o GSP está esvaziando os frascos internos (ou seja, os frascos de água e de mistura de
solução de lavagem) no frasco interno de resíduos. Após a conclusão desse procedimento, pressione Next (Avançar)
para continuar. 

Etapa 2 – Preparando a solução de hipoclorito

O assistente solicitará que você prepare 8 litros de solução de hipoclorito e que conecte o frasco contendo essa solução
à entrada de água manual do GSP. Pressione Next (Avançar) para continuar. 

Observação: Se o GSP estiver configurado para bombeamento de resíduo manual ou semi-automático, o assistente
perguntará se existe capacidade suficiente para o resíduo no frasco externo de resíduo. Se não houver, você precisará
esvaziar esse frasco e, em seguida, reconectá-lo. Pressione Next (Avançar) depois de fazer isso.

O assistente transferirá 5 litros de solução de hipoclorito do frasco externo para o frasco interno de água. Durante esse
processo, ele exibirá uma janela informando que a solução de hipoclorito está sendo bombeada do frasco externo para
o frasco interno.

O assistente avançará para a etapa seguinte quando o frasco interno de água contiver um mínimo de 5 litros de
solução de hipoclorito.

Se necessário, o assistente solicitará a preparação de mais solução. Pressione Next (Avançar) depois de fazer isso.

O GSP realizará o enxágue usando a solução de hipoclorito.

Etapa 2 – Preparando a água deionizada
Logo após o bombeamento da solução de hipoclorito no instrumento, o assistente solicitará a preparação de 6 litros de
água deionizada no frasco de água externo para enxaguar a mangueira de entrada e descartar a solução de hipoclorito
restante no frasco de água. Para instrumentos não conectados ao sistema de esgoto, será solicitado que você verifique
se existe espaço suficiente no frasco externo de resíduos. Se necessário, esvazie-o e conecte-o novamente. Pressione
Next (Avançar) depois de fazer isso.

Enxaguando o instrumento com hipoclorito
A tela de status mostra uma mensagem informando você que o enxágue com a solução de hipoclorito está em
andamento.

Observação: Se um erro ocorrer durante o enxágue com hipoclorito, o processo será interrompido. Em seguida, o GSP
precisa ser enxaguado com água para a remoção do hipoclorito. Caso isso aconteça, o assistente guiará você ao longo
do procedimento. 

Dependendo de como o instrumento estiver configurado, talvez você precise esvaziar o frasco externo de resíduo e
reconectá-lo corretamente.
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Etapa 3 – Enxaguando a mangueira de entrada
Depois que você pressionar Next (Avançar), o assistente informará que o instrumento está enxaguando a mangueira
de entrada com água. Ao mesmo tempo, ele esvaziará o frasco interno de água, de mistura e de solução de lavagem
no frasco interno de resíduos. Em seguida, ele esvaziará esse frasco interno no frasco externo (caso você esteja usando
essa configuração). Esvazie o contêiner externo de resíduo e enxágue-o.

Se o instrumento não puder receber água o suficiente, você poderá ser solicitado a preparar mais 5 litros de água no
frasco externo.

Etapa 3 – Enxágue manual do frasco interno de água
Para garantir que não reste resíduo de solução de hipoclorito no frasco interno de água, o assistente solicitará que
você o remova do instrumento, esvazie-o e enxágue-o e, depois, recoloque-o no instrumento. Pressione Next (Avançar)
depois de fazer isso.

Etapa 3 – Enxaguando o hipoclorito do instrumento
O assistente o instruirá a preparar 21 litros de água deionizada em um frasco externo de água. Isso serve para
enxaguar os resíduos de hipoclorito do instrumento. Caso reutilize o mesmo frasco usado anteriormente, esvazie-o e
enxágue-o primeiro. Conecte o frasco ao instrumento e depois pressione Next (Avançar).

Se ocorrer falha no enxágue, uma mensagem será exibida para informar que, após a identificação do motivo da
falha, será necessário executar um novo ciclo de enxágue para lavar todos os resíduos de hipoclorito que tenham
permanecido no sistema.

Se a desinfecção falhar, você será solicitado a fechar o assistente. 

Etapa 3 – Esvaziando o frasco de resíduos
Se o enxágue tiver sido feito sem problemas, o assistente esvaziará o frasco de resíduo. 

Dependendo de como o instrumento estiver configurado, talvez você precise esvaziar o frasco externo de resíduo e
reconectá-lo corretamente.

Observação: A solução de hipoclorito a 0,5% pode ser descartada em um dreno normal se permitido pelos
regulamentos locais.

Etapa 4 – Enxágue final
Observação: Se o seu instrumento não estiver conectado ao sistema de esgoto, será solicitado que você verifique se
existe espaço suficiente no frasco externo de resíduos. Se necessário, esvazie-o e conecte-o novamente. Pressione Next
(Avançar) depois de fazer isso.

O instrumento passará por três ciclos de enxágue consecutivos.

Caso não haja água suficiente no frasco externo de água, o assistente solicitará que você adicione água ao frasco.
Pressione Next (Avançar) depois de fazer isso.

A água será bombeada ao frasco interno de água.

Quando houver água suficiente, o instrumento será enxaguado. Durante o procedimento de enxágue, o instrumento
deve bombear água do frasco várias vezes. Isso significa que o instrumento poderá ficar sem água e,
consequentemente, exibir a mensagem solicitando que você encha o frasco de água, a qualquer momento durante a
operação de enxágue.
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Durante cada ciclo de enxague, o frasco interno de resíduos será esvaziado. A quantidade total de resíduos produzidos
pelos três ciclos de enxágue consecutivos caberá em um frasco externo de resíduos de 21 litros. 

Preparação
Depois de concluído o enxágue, o GSP se preparará para a operação. Isso envolve ajustar o dispensador de baixo
volume, esvaziar o frasco de mistura e o frasco de solução de lavagem e preparar a solução de lavagem para a
lavadora. 

Fechando o Assistente de desinfecção
Quando todos esses processos estiverem concluídos, a janela final mostrará se o assistente foi executado com êxito. 

Pressione o botão Finish (Concluir) para fechar o assistente. A janela Maintenance (Manutenção) reaparecerá.

A hora e a data da desinfecção bem-sucedida serão definidas depois que você fechar o assistente. Se o assistente tiver
apresentado uma falha, a data da desinfecção não será exibida. Você precisará executá-lo novamente.

Após a desinfecção do instrumento, é necessário realizar uma execução de calibração.

Limpeza do equipamento
Os itens a seguir devem ser enxaguados com água a cada seis meses: 

1. Cassetes de ponteiras (para ponteiras de alto e baixo volume)
2. Cassetes de ponteiras de resíduos
3. Cassetes de reagentes
4. Tampas anti-evaporação

Limpeza do pente da lavadora
Se o teste da lavadora falhar, o pente da lavadora deverá ser limpo.
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Observação: Recomendamos desligar o instrumento antes de realizar a limpeza do pente da lavadora. Entretanto,
caso decida fazê-lo enquanto o instrumento estiver ligado, verifique se:

• o status do instrumento é Inativo
• no máximo 4 horas se passaram desde o último teste da lavadora ou a última vez em que a lavadora foi usada
• ninguém usa o instrumento enquanto o pente da lavadora é removido
• O pente é limpo e recolocado no instrumento no máximo seis horas após o início do último teste da lavadora ou

após o início da última operação da lavadora

A lavadora realiza lavagem após estar inativa por seis horas. A limpeza logo após a realização do teste assegura que a
lavadora não realizará nenhuma lavagem durante a limpeza, isto é, enquanto o pente da lavadora for removido. A não
observação das instruções acima pode resultar em danos ao módulo da lavadora.

Para limpar o pente da lavadora:

1. Gire manualmente o motor da lavadora, de forma que o pente fique em sua posição mais superior.
2. Retire o pente. Tenha cuidado para não remover o suporte de placas.
3. Limpe o pente.

Remova a tampa superior de borracha e limpe todas as paredes da cavidade de aspiração.

Limpe os pinos de aspiração com uma agulha de diâmetro correspondente, inclusa no kit de manutenção do GSP
61007161. Caso o kit de manutenção não tenha sido deixado no local após a instalação do instrumento, o kit
de manutenção da lavadora 11950325 ou 11510039 pode ser solicitado separadamente (os kits são originalmente
destinados à lavadora manual e ao removedor de discos da lavadora, respectivamente).

Limpe os pinos de dispensação com uma agulha que corresponda ao diâmetro do pino, fornecida no kit de
manutenção.

As quatro tampas de silicone que selam a cavidade de dispensação (duas em cada extremidade) podem ser removidas,
conforme descrito abaixo (a quinta tampa lateral não deve ser removida). Cuidado para não danificar as bordas dos
quatros orifícios, pois elas são importantes para que haja uma boa selagem.

1. Com uma pequena agulha ou a ferramenta em um kit de manutenção do GSP, remova as duas tampas de uma
única extremidade.

2. Coloque uma toalha de mão que não solte fiapos na bancada ou execute esta tarefa em uma pia com água
corrente.

3. Empurre a escova de limpeza fornecida no kit de manutenção pela cavidade, deslocando a tampa restante e
prossiga com esse procedimento até que a cabeça da escova esteja fora do pente.

4. Verifique se a escova tem algum resíduo. Em caso positivo, limpe-a com a toalha de mão ou enxágue-a em água
corrente antes de inseri-la novamente no pente.

5. Repita as etapas 3 e 4 para a outra cavidade
6. Com as agulhas apropriadas fornecidas no kit de manutenção, limpe novamente todos os pinos de dispensação e

passe mais uma vez a escova pelo tubo. Não use essa escova para qualquer outra finalidade; caso contrário, você
tanto poderá contaminá-las como também o pente.

A unidade inteira deve ser enxaguada com água deionizada.

O excesso de água deve ser retirado das cavidades de dispensação e aspiração. Além disso, o pente deve ser seco
naturalmente ou com um papel sem fiapos. Cuidado para não deixar fragmentos de papel nos pinos.

Recoloque a tampa de borracha, verificando se ela está posicionada corretamente (ela é direcional).

Coloque as novas tampas de silicone (encontradas no kit de manutenção), verificando se:

a) os orifícios de acesso às cavidades estão secos.

b) todas as tampas estão inseridas e colocadas corretamente, de forma que o lado superior da tampa esteja
ligeiramente abaixo da parede mais externa do pente.

Verifique se todas as agulhas estão retas e corretamente posicionadas.

1. Empurre o pente de volta, tendo cuidado com o sensor. O suporte de placas não deve se mover. Empurre-o
completamente, para que não haja espaço entre a parte preta e o pente.

2. Gire manualmente o motor da lavadora de volta à sua posição mais inferior.

Ao invés da limpeza manual, é possível empregar banho de ultrassom sem solventes para limpar o pente.

Quando o pente for recolocado, será necessário realizar o teste da lavadora. Ele pode falhar na primeira vez, devido ao
pente não ter sido escorvado. Porém, o escorvamento será realizado durante esse primeiro teste da lavadora. Realize
novamente o teste da lavadora para obter um resultado bem-sucedido de aprovação.
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Manutenção preventiva
A tela sensível ao toque dirá quando a manutenção preventiva deve ser realizada. Observe os seguintes pontos: 

• é necessário que um engenheiro de manutenção execute as tarefas de manutenção preventiva em intervalos de
seis meses para a manutenção preventiva semestral e anual.

• o instrumento informa sobre a manutenção futura um mês antes da data. Essa mensagem aparece na lista de
mensagens e se repete a cada semana e sempre que o instrumento é inicializado

• o instrumento enviará um aviso todos os dias (e sempre que ele for inicializado) quando o tempo da manutenção já
tiver passado. Esse aviso também é incluso como um sinalizador nos resultados.

• O botão System (Sistema) da página inicial fica vermelho quando a próxima manutenção tem que ser feita, e o
aparelho começará sinalizando todos os resultados de ensaio assim que a mesma ficar duas semanas atrasada.
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