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Informações gerais
Esta seção contém informações gerais sobre o Panthera-Puncher 9.

Alterações da versão anterior do manual
As alterações feitas neste manual são marcadas com texto sublinhado.

Marcas comerciais
Direitos autorais © 2014-2022, PerkinElmer, Inc. Todos os direitos reservados.

PerkinElmer® é uma marca comercial registrada da PerkinElmer, Inc.

Panthera-Puncher™ e Intellipunch™ são marcas registradas da PerkinElmer, Inc.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

Finalidade
O Panthera-Puncher 9 é um acessório para ensaios IVD (por exemplo, ensaios de triagem neonatal) onde o tipo
de amostra é mancha de sangue seco e o tamanho da amostra é suportado pelo Panthera-Puncher 9. O Panthera-
Puncher 9 corta a amostra da mancha de sangue seco, deposita-a em uma placa de microtitulação e documenta
a rastreabilidade da amostra até a placa. O instrumento é semiautomático e só deve ser utilizado por pessoal de
laboratório treinado.

Notas gerais
A interface do usuário está disponível em diversos idiomas, que podem ser selecionados no software de serviço.
Observe que alterar o idioma do software de serviço não alterará o layout do teclado. Se você precisar de um layout de
teclado específico do idioma, você poderá adicioná-lo na guia Teclados e idiomas (Keyboards and Languages) da caixa
de diálogo do Windows Região e idioma (Region and Language).

Os nomes de usuário padrão e administrador e as senhas correspondentes são fornecidos em um documento
separado.

Se a conexão de rede for perdida enquanto pastas de rede forem mapeadas, o software ficará lento durante a
inicialização e ao atualizar o navegador da pasta. Isso se deve à espera do software por tempos-limites do Windows ao
tentar localizar as pastas de rede mapeadas.

Um resumo da identificação positiva vs. negativa de amostras

A identificação positiva de uma amostra significa que a configuração do laboratório garante um acompanhamento
contínuo e automático de todos os dados de amostra, desde o momento em que os discos são picotados nos poços,
até o momento em que os resultados da medição são conhecidos. Isso significa que as listas de trabalho são criadas
automaticamente, transferidas para o instrumento de medição e relacionadas aos resultados, ou que a transferência
de dados ocorrerá automaticamente através de LIMS, sem necessidade de intervenção do operador.

Observação: Ao remover placas do instrumento, efetue uma verificação visual de todos os poços em cada placa.

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

Marca de conformidade com a CE
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Símbolo Descrição

Fabricante

Data de fabricação

Cuidado, consulte as instruções de uso

Aviso! 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

Número de catálogo

Reciclagem de bateria

REEE, seguir as diretrizes locais ao descartar o
equipamento
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Informações de segurança

Esta seção contém as informações de segurança para o produto.

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

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

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

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

Nos casos em que um perigo ou uma advertência específicos forem identificados, como um perigo elétrico ou um risco
de queimadura, esse símbolo é adicionado às indicações de cuidado e de advertência.

Avisos e precauções
Alerta: Para garantir a segurança dos dados, faça logoff do computador quando sair do mesmo.

Alerta: Não abra as tampas laterais a menos que o instrumento esteja desligado.

Alerta: As amostras são de sangue humano seco. O pó criado pela picotagem deve ser limpo regularmente.

Alerta: O nível de umidade do ar e os materiais usados afetam o acúmulo de eletricidade estática e,
consequentemente, o desempenho da picotagem. Com baixa umidade existe maior possibilidade de erros de
picotagem do que com alta umidade. Esses efeitos são potencializados conforme o tamanho da picotagem diminui.
Tome cuidado ao trabalhar em condições que estão no extremo inferior das especificações de umidade.

Alerta: Verifique sempre o número de discos no poço em situações de erro ou de repicotagem. O número incorreto
de discos pode levar a um resultado falso.

Alerta: A instalação do instrumento com o plano de amostras exposto à luz do sol pode causar problemas na leitura
do código de barras e na identificação das amostras.

Alerta: O uso de papel brilhante para códigos de barras de amostras pode causar erro de leitura do código de barras.

Alerta: Em algumas condições de iluminação, a intensidade da luz que incide por cima terá que ser diminuída, a fim
de assegurar o melhor desempenho na leitura do código de barras. Para ajustar a intensidade da luz que incide por
cima, contate o seu representante local da PerkinElmer.

Alerta: Para minimizar o risco de uma leitura parcial do código de barras da amostra, a regra do código de barras
para amostras de pacientes deve ser ativada. Para ativar a regra do código de barras, e para quaisquer outras
questões relacionadas a códigos de barras, entre em contato com seu representante local PerkinElmer.

Alerta: Ao picotar um calibrador ou amostra de controle, é sua responsabilidade selecionar o ponto de nível correto
para picotagem. O instrumento não pode reconhecer as marcações abaixo dos pontos de sangue. O nível consultado
pode ser visto no lado esquerdo da tela.

Alerta: As informações de um poço parcialmente perfurado não são transferidas para o Specimen Gate, listas de
trabalho ou arquivos de recuperação. Esses poços aparecerão vazios.

Alerta: O Panthera-Puncher 9 vem com um ionizador para neutralizar as cargas estáticas das microplacas. Ao
trabalhar com ensaios desenvolvidos internamente utilizando-se microplacas revestidas, verifique a homogeneidade
das placas do ensaio após a exposição ao ionizador. A exposição ao ionizador foi minimizada e mostrou não afetar os
ensaios DBS da PerkinElmer.

Cuidado: Mantenha seus dedos e outras partes do corpo longe das partes móveis do instrumento.
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Cuidado: Este software deve ser instalado em uma rede local e isolado da internet pública com um firewall. Se uma
conexão remota for necessária, então uma conexão VPN é o método preferido para permitir uma conectividade
segura.

Cuidado: Para proteger o sistema contra ataques de cibersegurança, as atualizações do sistema operacional devem
ser instaladas o mais rápido possível e os serviços antivírus do sistema operacional devem ser ativados. Software
antivírus de terceiros pode ser usado, mas sua compatibilidade não foi verificada pela PerkinElmer.

Cuidado: Use luvas protetoras ao limpar ou manipular os cabeçotes de picotagem.

Cuidado: Ao limpar os cabeçotes de picotagem, assegure-se de que as peças de diferentes cabeçotes de picotagem
não sejam trocadas. Isso pode fazer com que o cabeçote se torne inutilizável, o disco pode não ter espaço para cair,
ou o tamanho do cabeçote de picotagem pode ser identificado incorretamente.

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

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finlândia

http://www.perkinelmer.com

Telefone: +358 2 2678 111
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Instalação
O Panthera-Puncher 9 vem com um computador em que a interface do usuário do Panthera está pré-instalada, não é
necessário instalar nenhum outro software. As atualizações do software Panthera Manager são feitas pela equipe de
manutenção da PerkinElmer.

Todos os ajustes no Panthera-Puncher 9 são de fábrica e o sistema deve estar pronto para uso depois de instalado.
Entretanto, o pessoal do serviço encarregado da instalação verificará o ajuste da câmera, o cabeçote de picotagem e a
rota da placa para garantir o funcionamento correto.

Se você quiser adicionar usuários do Panthera, entre em contato com o seu representante local da PerkinElmer.
Esses usuários estão baseados em contas de usuários do Windows, mas essas contas precisam ser adicionadas a
determinados grupos de usuários para terem direitos de acesso ao software Panthera. Os grupos de usuários em
questão são Panthera Users ou Panthera Admins, dependendo das funções atribuídas. Panthera Users têm acesso
a funções relacionadas à operação rotineira do instrumento, enquanto Panthera Admins têm direitos para alterar
parâmetros de ensaio e de configuração do sistema. Para sabe mais sobre a configuração de usuários, consulte
Inicialização e encerramento na página 8.

Se houver um software antivírus instalado no PC do Panthera, configure-o para que não execute verificações enquanto
o instrumento Panthera-Puncher 9 é usado. Não são permitidas varreduras de vírus em tempo real. Para evitar erros,
use apenas varreduras programadas de vírus. Softwares externos que acessam recursos da CPU podem causar erro no
funcionamento do Panthera-Puncher 9.
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Recursos principais
A seção a seguir descreve as principais características do Panthera-Puncher 9.

Tela de toque
O software da interface de usuário do Panthera Manager foi projetado para ser usado com uma tela de toque em vez
de com mouse e teclado.

Layout de página geral
A parte superior da tela da interface do usuário podem ser comparada a uma barra de ferramentas. Essa área fica
sempre visível e contém, da esquerda para a direita:

• Os botões de navegação das visualizações Plates (Placas), Punch (Picotagem) e Maintenance (Manutenção)
• A data e a hora e o nome da visualização exibida atualmente
• Três ícones pequenos e suas informações relacionadas, respectivamente

• as configurações de comunicação (conexão SG ou autônoma)
• a umidade da área de picotagem
• o nome do usuário conectado no momento

• O botão de navegação da visualização Configurações.

O restante da tela é dedicado à exibição do conteúdo da visualização selecionada.

Teclado na tela
Ao pressionar um campo editável na tela ou sempre que for necessária a entrada de texto manual (por exemplo, para
escrever uma nota a ser atribuída a uma amostra), o teclado na tela será exibido.

Intellipunch™
Intellipunch™ é uma função que permite que o software maximize o número de discos que podem ser picotados
em cada amostra de sangue. O Intellipunch detecta as áreas de sangue no cartão de amostra com base na cor
da superfície e otimiza automaticamente os locais de picotagem da amostra de sangue. Isso permite um uso mais
econômico das amostras de sangue não simétricas.

O programa também oferece a possibilidade de usar padrões de picotagem estática. Há diversos padrões de
picotagem predefinidos que podem ser usados com ou sem a detecção automática de sangue. Ao escolher um padrão
de picotagem, o tamanho máximo de picotagem que pode ser usado no padrão é mostrado próximo a ele. O software
mostrará apenas os padrões de picotagem disponíveis para os cabeçotes de picotagem instalados atualmente no
instrumento.

Tamanhos de picotagem
O instrumento pode conter dois cabeçotes de picotagem de tamanhos diferentes simultaneamente. Os tamanhos de
cabeçote de picotagem possíveis são 1.5 mm, 3.2 mm, 3.8 mm, 4.7 mm e 6 mm. Se o instrumento não contiver um
cabeçote de picotagem do tamanho adequado para um analito carregado, será exibida uma mensagem de aviso e a
placa será desativada.

Discos de 1,5 mm algumas vezes podem causar problemas, especialmente em um ambiente muito seco. Para obter
mais detalhes sobre isso, consulte Solução de problemas na página 34.
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Situações de erro
Se o instrumento encontrar uma situação de erro, ele informará você pela interface do usuário por meio de uma
mensagem de erro, que também informará como proceder.

Se o instrumento encontrar erro sem possibilidade de recuperação, a mensagem de erro mencionará "Erro
irrecuperável". Quando o instrumento informa um erro de movimento, por exemplo, é uma dica de que o erro ocorreu,
mas o instrumento foi capaz de se recuperar.
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Operação de rotina
Quando o software é iniciado, é mostra a visualização Placa por padrão, uma vez que o fluxo de trabalho de picotagem
começa com o carregamento de placas que receberão os discos picotados. Com as placas carregadas, é possível iniciar
a picotagem de amostras, calibradores e/ou controles. Vá até a tela Punch (Picotagem), traga o primeiro cartão de
amostra, controle ou calibrador para a área de picotagem sob a câmera ou pressione o botão Punch (Picotagem) na
tela da interface do usuário.

Para picotar uma amostra no Panthera Puncher 9, ela deve ter uma ID. A ID da amostra pode ser um código de barras
que a câmera possa ler, uma ID de amostra automaticamente gerada se não estiverem disponíveis códigos de barras,
ou uma ID de amostra informada manualmente. Quando o cartão estiver sob a câmera e uma ID de amostra estiver
presente, as consultas de amostras aparecerão à esquerda. No modo autônomo, os ensaios aparecem na ordem em
que as placas são carregadas. No modo Specimen Gate, os ensaios aparecem em qualquer ordem em que a Ordem de
Classificação do Ensaio foi programada no Specimen Gate. Tão logo a amostra de sangue seja detectada, o software
mostrará as posições sugeridas dos discos para picotagem a partir da amostra de sangue. Um único comando é o
bastante para picotar todos os discos mostrados na tela.

O comando de picotagem pode ser dado com a barra na parte inferior da tela sensível ao toque mostrando a ID da
amostra lida, a área de toque ou o pedal.

Após a placa ter alcançado o número máximo de amostras de pacientes, o sistema mostrará uma mensagem
informando que a placa precisa de calibradores ou controles ou que está pronta para ser descarregada do
instrumento.

Para picotar todos os controles na placa antes de picotar as amostras do paciente, o botão ligar/desligar controle
deve ser utilizado. Na visualização Plates (Placas), próxima ao mapa de placa, o botão ligar/desligar controle permite
selecionar se serão picotados somente os controles iniciais (3 pontos verdes) ou todos os controles (6 pontos verdes) da
placa antes das amostras do paciente. Por padrão, é definido para picotar apenas os controles iniciais, de modo que a
placa possa ser agrupada caso se trate de uma placa parcial. Não é possível alterar o ajuste padrão. Além disso, o botão
ligar/desligar controle só pode ser alterado antes da picotagem dos discos na placa.

Se souber que a placa ficará cheia, é possível selecionar a picotagem de todos os controles no início da operação de
picotagem. Se não tiver certeza de que a placa será preenchida com amostras do paciente, escolha picotar somente
os controles iniciais antes das amostras do paciente. Isso permitirá o agrupamento da placa após o término da
picotagem das amostras do paciente. O agrupamento da placa move os controles do final da placa para os poços,
depois da amostra do último paciente. Observe que quando conectado ao Specimen Gate, o agrupamento de placas
está disponível somente para ensaios que tenham controles finais programados para eles no Specimen Gate.

Ao picotar os controles de partida e quando o interruptor de Control Toggle estiver definido em três pontos, o
programa não permitirá que os poços de amostra colocados antes dos controles iniciais permaneçam livres (ou seja,
não picotados).

Inicialização e encerramento
Para começar a usar o Panthera-Puncher 9, alimente o instrumento (o botão de alimentação está localizado no lado
esquerdo da parte posterior do instrumento). Em seguida, ligue o computador.

Conecte-se ao Windows usando credenciais válidas (nome de usuário e senha) que também tenham direitos ao uso do
software Panthera).

O sistema operacional Windows no qual o software do Panthera-Puncher 9 está instalado vem programado com três
grupos de usuários:
Grupo de usuários Acesso

Usuário puncher Pode usar o software Panthera Manager para uso e
manutenção de rotina, e tem acesso ao software de
serviço para realizar a leitura dos arquivos de registros.
Quando um Usuário Puncher abrir o software de serviço,
uma mensagem informará que o único recurso disponível
é o leitor de registros. Pressione OK para limpar essa
mensagem e o software de serviço será iniciado. Observe
que o software pode levar algum tempo para carregar o
arquivo de log.
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Grupo de usuários Acesso

Administrador puncher Possui todos os direitos de acesso ao software Panthera
Manager, e é concedido acesso ao software de serviço
para leitura de arquivos de log. Quando um usuário
nesse grupo abrir o software de serviço, uma mensagem
informará que o único recurso disponível é o leitor de
registros. Pressione OK para limpar essa mensagem e o
software de serviço será iniciado. Observe que o software
pode levar algum tempo para carregar o arquivo de log.

Manutenção puncher Este grupo de usuários é somente para a equipe de
serviço da PerkinElmer.

Por padrão, o Panthera-Puncher 9 vem programado com três usuários diferentes (Usuário Panthera, Admininstrador
Panthera e Manutenção Panthera), os quais pertencem, respectivamente, aos seus Grupos de Usuários Windows
correspondentes. A equipe de manutenção tem direitos de acesso para criar mais usuários. Ao criar um usuário, ele
terá de ser adicionado a um dos três diferentes grupos de usuários do Windows no PC.

Observação: Caso alguém com direitos de usuário Windows insuficientes tente abrir o software Panthera, os arquivos
de configuração serão virtualizados. Se o usuário com direitos insuficientes receber posteriormente direitos para usar
o software Panthera, os arquivos virtuais devem ser removidos ou causarão problemas. Por exemplo, a limpeza do
cabeçote de picotagem realizada por um usuário com arquivos virtuais não será visível por outros usuários.

Uma vez conectado, clique duas vezes no ícone do software Panthera Manager na área de trabalho para iniciá-lo.

A tela inicial do software será exibida por alguns segundos enquanto o instrumento é inicializado. Após a inicialização,
a visualização Plates (Placas) aparecerá na tela.

Observação: Quando o software estiver abrindo e aparecer a tela de abertura, a placa de amostras deve ficar livre de
cartões e papéis. A câmera irá calibrar o nível de controle para reconhecimento dos cartões enquanto o software inicia.

Para fechar o software Panthera Manager, pressione o botão Encerrar na visualização Manutenção (para obter mais
detalhes sobre isso, consulte Informações do sistema na página 19).

Se o instrumento contiver placas carregadas quando o software for fechado, ele avisará você de que todos os dados
relacionados à placa serão perdidos se as placas não forem descarregadas antes do fechamento do software. Mesmo
que as placas estejam vazias, não feche o software com as placas carregadas. Isso pode fazer com que as placas fiquem
inutilizáveis.

Carregamento e configuração das placas
Pressione o botão Eject (Ejetar) na visualização Plates (Placas) e abra a escotilha. Depois que a escotilha estiver
aberta, a rota da placa virá para fora. A rota da placa contém 9 posições. Todas as 9 posições são adequadas para
placas padrão com 96 poços.

Alerta: Ao ejetar a rota da placa, ela sairá cerca de 10 cm do instrumento.

As posições 7 a 9 contêm adaptadores removíveis que, quando removidos, podem conter placas de poços profundos.
Se você não estiver usando placas de poços profundos e quiser usar placas comuns nessas posições, lembre-se de usar
adaptadores.

A placa deve ser orientada com o poço A1 no canto superior esquerdo. Ao carregar as placas, certifique-se de
posicioná-las entre os pinos guia.

Coloque os códigos de barras da placa no lado longo da placa (virado para dentro do instrumento) para que o
instrumento possa lê-los automaticamente.

O instrumento detectará posições vazias da placa pelo código de barras "vazio" impresso na rota de cada posição da
placa.

Pressione Concluído quando todas as placas forem carregadas na rota da placa. A rota da placa voltará para dentro do
instrumento. Aguarde até que a rota da placa esteja completamente no interior do instrumento antes de fechar
a abertura. O instrumento começará a ler os códigos de barras da placa depois que a abertura for fechada.

Quando o instrumento tiver lido os códigos de barras das placas, ele exibirá um mapa de placas para cada placa na
visualização Plates (Placas). Se o instrumento encontrar um problema com a placa (por exemplo, nenhum código de
barras ou análito desconhecido), ele indicará o mapa de placa correspondente com um contorno vermelho e exibirá
um ponto de exclamação próximo ao campo onde o código de barras da placa deveria estar. Você pode preencher
as informações faltantes de cada campo pressionando-o. Você deve começar fornecendo o código de barras ou uma
ID (com pelo menos 3 caracteres) no primeiro campo. Os outros campos ficarão desativados até que um código de
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barras seja inserido. Depois escolha o análito no segundo campo. O terceiro campo (mapa de placa) será preenchido
automaticamente com o próximo número de mapa de placa disponível e ainda não usado no ensaio atual ou, se os
mapas de placa desse análito tiverem sido usados, ele reutilizará o último mapa de placa. Você pode alterar o mapa de
placa pressionando o terceiro campo e escolhendo um mapa de placa na lista exibida. Você pode redefinir a sequência
incremental do mapa de placa selecionando manualmente um novo mapa de placa.

Na seleção de mapa de placa, um botão liga/desliga permite selecionar se serão picotados somente os controles
iniciais (3 pontos verdes) ou todos os controles (6 pontos verdes) da placa antes das amostras do paciente. Por padrão,
ele está configurado para picotar somente os controles iniciais, para que a placa possa ser agrupada caso não esteja
completa.

Se souber que a placa ficará cheia e quiser perfurar controles antes de perfurar pacientes, você pode selecionar a
perfuração de todos os 6 controles no início da placa. No entanto, se não tiver certeza de que a placa será preenchida
com amostras do paciente, escolha picotar somente os controles iniciais antes das amostras do paciente, isto permitirá
a embalagem da placa após a picotagem das amostras dos pacientes. O agrupamento da placa move os controles do
final da placa para os poços, depois da amostra do último paciente.

Quando a picotagem dos controles iniciais e o interruptor de 3 pontos do Control Toggle estiverem selecionados, o
programa não permitirá que os poços de amostra colocados antes dos controles iniciais se mantenham não picotados.

Uma placa deve ter um código de barras único, um analito e um mapa de placas atribuído a ela ou o instrumento não
será capaz de perfurar discos para ela.

Para o primeiro disco de uma determinada substância em análise, o instrumento usará o mapa de placa número
1 para a substância em análise correspondente. Quando essa placa for preenchida com os discos picotados e você
substituí-la por uma nova placa vazia da mesma substância em análise, o instrumento usará o próximo mapa de
placa programado (por exemplo, 2 nesse caso). Você pode substituir essa funcionalidade e alterar o mapa de placa.
Simplesmente pressione a caixa de texto contendo o nome do mapa de placa e selecione o mapa de placa desejado na
lista.

Para criar um mapa de placa para um único uso, selecione a placa pressionando-a e acessando a visualização Editor de
placa.

Para criar um mapa de placa para uso frequente, crie um mapa de placa na área das configurações do análito
específico. Para obter mais detalhes sobre isso, consulte Mapas da placa na página 30. O picotador obterá os mapas
de placa do Specimen Gate Laboratory se estiver conectado a ele.

Você pode desativar as placas da visualização Placas pressionando o botão liga/desliga correspondente. Todas as
consultas dessa placa serão removidas até que sejam ativadas novamente.

Se uma placa tiver um análito que exija um tamanho de picotagem não disponível no instrumento no momento do
carregamento, no modo independente, o software exibirá uma mensagem de aviso para informar que os discos dos
análitos em questão não podem ser picotados com a configuração atual do cabeçote de picotagem. Quando conectado
ao Specimen Gate Laboratory, todas as amostras com o tamanho de disco indisponível ainda serão exibidas na tela de
picotagem, embora estejam desativadas, e você não poderá ativá-las até que um cabeçote de picotagem do tamanho
certo seja instalado no instrumento.

Observação: Quando conectado ao Specimen Gate, não há nenhum aviso sobre o cabeçote de picotagem faltante ao
carregar as placas. O tamanho do picote está incluído nas informações da amostra provenientes do Specimen Gate.

Observação: As placas com molduras podem sofrer falhas de leitura de código de barras da placa se as protuberâncias
da moldura da borda da placa obscurecerem o código de barras.

Observação: Usar placas transparentes sem código de barras pode criar problemas, uma vez que o instrumento
poderá ler o código de barras de "posição vazia" na bandeja de placa através da placa e, consequentemente,
considerar essa posição vazia. Uma maneira de impedir que isso aconteça é ter um adesivo de código de barras
na placa ou, pelo menos, um adesivo de ID em branco.

Descarregamento das placas do instrumento
Se as placas estiverem cheias ou se houver outra razão para descarregá-las, pressione Eject (Ejetar) na visualização
Plate (Placa). É importante observar que as listas de trabalho serão gravadas no disco rígido quando as placas tiverem
sido descarregadas, a rota da placa tiver sido reinserida no instrumento e os códigos de barra tiverem sido lidos. Para
os clientes Specimen Gate, as placas irão do status punching (picotando) quando carregadas no instrumento para
unloaded (descarregada), punched (picotada) ou measured (medida) quando descarregada do instrumento. As
placas não serão consideradas removidas do instrumento até que a rota da placa entre novamente no instrumento e o
código de barras para cada posição da placa tenha sido lido.

Observação: Para os clientes Specimen Gate, as placas só podem ser carregadas novamente no Panthera-Puncher 9 se
seu status for unloaded (descarregada) ou punched (picotada).
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O software irá criar um arquivo de recuperação para cada placa descarregada do instrumento.

Ao descarregar, certifique-se de que confirma visualmente que todos os poços de todas as placas contêm a quantidade
correta de discos. Pode ocorrer um erro de picotagem e permanecer não detectado pelo instrumento. Ao descarregar
na tela Punch/Check (Picotar/Checar), os erros de picotagem podem ser corrigidos escolhendo Repunch sample
(Repicotar amostra) para repicotar um paciente ou Clear (Limpar) para repicotar um calibrador ou controle ou
picotar uma ID de amostra diferente no poço. Ao descarregar na visualização Plates (Placas), não há opção para
repicotar.

Visualização Editor de placa
Você pode obter os detalhes de uma determinada placa pressionando-a na visualização Placas. A visualização Editor
de placa será aberta. Essa visualização permite alterar o mapa da placa, mas não o conteúdo da placa. Você pode ver
o estado de cada poço, e definir e alterar os poços para conter diferentes tipos de amostras, amostras de paciente,
controles, calibradores ou poços vazios. Você não pode alterar poços com amostras já perfuradas neles.

Para selecionar um único poço, pressione-o. Para selecionar vários poços, deslize seus dedos pela placa para selecionar
uma área contendo os poços desejados. Os poços são selecionados com base na ordem de enchimento (linha ou
coluna). Para selecionar uma única coluna, pressione o número correspondente e, de modo semelhante, se quiser
selecionar uma linha, pressione a letra correspondente. Para selecionar toda a placa com um único toque, pressione o
canto superior esquerdo da placa.

O botão do calibrador abre uma subvisualização que permite ver e selecionar os níveis do calibrador. Há também uma
função semelhante para os controles. O tipo de amostra Pacientes representa amostras desconhecidas e o tipo Vazio
representa poços que não vão ser usados para picotagem. O tipo Picotado representa amostras que foram picotadas
fora do instrumento ou, por exemplo, um controle líquido que deseja que o sistema apresente na lista de trabalho. Se
um poço estiver marcado como Picotado, ele será exibido como um disco preto sobre um fundo branco até que receba
uma ID.

Observação: O poço aparecerá como se estivesse vazio na lista de trabalho se nenhuma ID lhe for atribuída.

Observação: Picotado não é utilizado quando estiver anexado ao Specimen Gate Laboratory. Caso seja utilizado, os
poços aparecerão como se estivessem vazios no Specimen Gate Laboratory.

Os poços esmaecidos nessa exibição pertencem a classes explicativas:

Explicação da Classe

Repicotar amostra Para amostras que serão picotadas novamente no mesmo
poço.

Poço inválido Poços que contêm algum tipo de erro.

Localização inicial O primeiro local de picotagem do paciente, se não o
primeiro local do paciente. Pode ser definido para a placa
com um modelo de carregamento.

Se você selecionar um poço que já tenha sido picotado, as informações da amostra serão mostradas no lado direito do
mapa da placa.

Observação: Editar um poço picotado requer que você esteja no modo Check (Verificar) na visualização Punch
(Picotar).

Se você quiser exportar os dados da placa manualmente, pressione o botão Export as (Exportar como) e, na caixa de
diálogo que aparecer, selecione o tipo de arquivo de exportação e o local onde quer salvá-lo.

Observação: Somente um caminho de pasta é armazenado para exportação e importação manual. Se você tiver
importado um arquivo anteriormente e agora quiser exportar dados, o caminho padrão da pasta ainda será aquele
do arquivo importado anteriormente. Se necessário, lembre-se de alterar o caminho da pasta para apontar para a
localização correta.

Se uma placa precisar ser recarregada no instrumento, você pode recuperar seus dados do arquivo de recuperação ou
de um arquivo de exportação do tipo panthera.xml, se disponível. Para ativar a importação de dados da placa, a placa
deve ter o mesmo código de barras, o mesmo analito e ela não pode conter nenhum disco novo, ou seja, picotado
após ter sido descarregado. Existem diversas pastas onde os dados da placa podem ser carregados; portanto, se você
não puder imediatamente ver o arquivo de dados, verifique as seguintes pastas: panthera exports e seus subdiretórios,
panthera recovery ou qualquer outra localização de exportação possível que você possa ter definido. Clicar na caixa de
entrada do caminho irá abrir um navegador de diretórios que fornece links rápidos para as localizações de exportação
e de recuperação do Panthera.
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Para agrupar todos os poços na placa, pressione Pack (Agrupar). Isso faz com que os controles apareçam após o
último poço picotado do paciente. Nas placas que não possuam controles finais, o agrupamento remove todos os
poços vazios do mapa de placa. A função Pack (Agrupar) funcionará, como descrito acima, em modo autônomo. Com
o Specimen Gate Laboratory, Pack (Agrupar) só funciona se o ensaio tiver Controles Finais programados no Specimen
Gate.

Se, por algum motivo, você precisar atribuir uma nota a um determinado poço, selecione o poço e pressione o campo
Nota à direita do mapa da placa. O software mostrará a você a tela Nota, na qual você poderá inserir o texto (forma
livre) no campo Nota atual ou selecionar uma das notas inseridas anteriormente. O software lembrará das últimas 12
notas inseridas. Se necessário, o pessoal da PerkinElmer pode bloquear notas da lista para você, para que nunca sejam
removidas, mesmo que não sejam usadas por algum tempo. O número total de notas permitidas pelo software é 12,
independentemente de estarem bloqueadas ou não.

Observação: As notas só podem ser adicionadas aos poços que já contenham uma amostra, a menos que uma nota
tenha sido selecionada antes da picotagem. Caso uma nota seja selecionada antes da picotagem, a nota será anexada
a cada poço que for picotado.

Observação: Ao trabalhar com o Specimen Gate, para que as notas sejam sinalizadas como informativas ou de
qualidade, as notas inseridas no software Panthera devem corresponder às notas programadas no Specimen Gate.
Uma vez conectado ao Specimen Gate, as notas não podem ser removidas, mas podem ser atualizadas.
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Operações em detalhes
Esta seção contém informações mais detalhadas sobre o funcionamento do Panthera-Puncher 9.

Picotagem e consulta de amostras
O Panthera-Puncher 9 facilita a picotagem. No modo autônomo, as consultas de picotagem de todos os análitos
carregados provêm das configurações do análito. Para obter mais detalhes sobre isso, consulte Analitos na página 27.

Com o software na visualização Picotar, coloque o cartão de amostra na área de picotagem. Você pode ver a imagem
do cartão de amostra na tela. Supondo-se que você esteja usando códigos de barras para identificação de amostras, o
picotador irá ler o código de barras da imagem exibida na tela.

Observação: A área de leitura do código de barras na imagem consiste na área em torno da pinça que prende o cartão
de amostra durante a picotagem, ou seja, a área abaixo da pinça, e as áreas ao lado da mesma. A área dentro do
quadro da pinça está excluída da área de leitura. Certifique-se se pode ver o código de barras completo na área de
leitura do código de barras quando inserir o cartão.

1. Área excluída da área de leitura do código de barras
2. Área de leitura padrão do código de barras

Quando o picotador tiver lido o código de barras, você poderá ajustar a posição do cartão de amostra conforme
necessário e dar o comando Picotar. A pinça do instrumento manterá o cartão no lugar até que todas as picotagens
planejadas da amostra de sangue atual tenham ocorrido.

Se nem todas as consultas puderem ser atendidas (por exemplo, se alguns discos ainda precisarem ser picotados a
partir da amostra após o primeiro comando de picotagem), realinhar o cartão e o instrumento localizará as próximas
posições para picotar os discos faltantes.

Dica: Você pode alternar facilmente da visualização de Plates (Placas) para a visualização de Punch (Picotagem)
trazendo o cartão para a área de picotagem.

Dica: Se você estiver usando os calibradores ou controles em formato de folha, é aconselhável não destacar a tira da
folha completa antes da picotagem. Há a possibilidade de que a pinça não segure o papel-filtro firmemente, fazendo-o
se mover. Também pode fazer com que o sistema reconheça um cartão como não disponível.

Observação: O sistema lê o código de barras seis vezes para cada cartão de amostra antes que a identificação do
cartão de amostra apareça no campo Sample ID (ID da Amostra). O modo de leitura de código de barras está ativado
quando o botão disparador de picotagem exibe o texto Lendo código de barras e uma moldura verde contorna a
imagem da câmera. Para fazer a leitura do próximo código de barras do cartão de amostra, limpe a área de detecção
do cartão de amostra, removendo o cartão de amostra processado antes de introduzir o próximo. A área de detecção
do cartão de amostra é a parte localizada abaixo da pinça na imagem visualizada na tela de Punch (Picotagem).

Observação: Quando o instrumento tem uma conexão de Specimen Gate ativa, todas as consultas de amostra vêm
do Specimen Gate Laboratory. Isso significa que algumas consultas de testes não carregadas podem aparecer, mas
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elas serão exibidas como consultas inativas. Para garantir uma transição suave para as configurações locais no caso
de uma falha de conexão, é altamente recomendado que as configurações locais correspondam tanto quanto possível
às configurações do Specimen Gate Laboratory. Se não houver nenhum análito local que corresponda ao análito
Specimen Gate, a placa será desativada. Entre em contato com o seu representante local da PerkinElmer ou o suporte
do Specimen Gate para solucionar o problema.

O Panthera-Puncher 9 pode ser usado em dois modos que definem como ele obterá as consultas de amostra. No modo
Specimen Gate (link direto para o Specimen Gate Laboratory), o Panthera-Puncher 9 obterá as consultas de amostra do
software Specimen Gate Laboratory ao qual está conectado. No modo autônomo, as consultas de amostra são obtidas
das configurações do analito e das placas carregadas.

Observação: Se uma amostra não combina com as regras de código de barras do Specimen Gate, é preciso remover
o espécime do plano de amostras e reintroduzi-lo para atualizar consultas. Se o código de barras estiver ilegível na
amostra, digite o código de barras antes de introduzir a amostra no instrumento.

Quando a placa estiver quase completa, o instrumento irá exibir um aviso pop-up se todas as réplicas de uma consulta
de picotagem de análito não puderem ser picotadas na mesma placa. Isso serve como um aviso de que, a menos que a
placa em questão seja substituída por uma nova, algumas consultas não serão picotadas.

Alterar um cartão antes que todos seus discos necessários tenham sido picotados irá originar um aviso. O aviso não
contará as consultas desativadas (manual ou automaticamente pelo software Specimen Gate Laboratory).

Identificação da amostra
Se o seu laboratório usar identificação de código de barras nas amostras, o software detectará o código de barras a
partir da imagem da câmera e atribuirá a ID correta à amostra. Ao usar códigos de barras, certifique-se de que você
pode ver o código de barras completo na tela ao inserir o cartão para permitir que o instrumento leia a identificação
apropriadamente. Quando o instrumento tiver lido o código de barras, você poderá ajustar a posição do cartão de
amostra conforme necessário. Se um código de barras for ilegível, estiver faltando ou precisar de edição, o software
permitirá que você digite a ID manualmente. Você não poderá picotar uma amostra a menos que uma ID tenha sido
atribuída à mesma. Se você tiver uma regra ativa de código de barras de amostra, o software atribuirá uma consulta à
amostra somente se o código de barras seguir a regra. Para obter mais detalhes, consulte Regra do código de barras
para amostras na página 26

Se seu laboratório não estiver usando códigos de barras, o software incluirá um sistema de identificação automática
usando os números de execução. O sistema pode ser ativado ou desativado na exibição Settings (Configurações)
(para saber mais, consulte Geração automática de ID da amostra na página 26).

Para fornecer a ID de uma amostra manualmente, pressione o campo Sample ID (ID da amostra) e insira os detalhes
usando o teclado na tela. A ID da amostra deve ter pelo menos dois caracteres.

Tenha em mente que o uso de códigos de barras é altamente recomendado, pois ele assegura a identificação positiva
da amostra. Tanto a geração automática como a entrada manual da ID da amostra permitem erro do operador e
podem levar a uma identificação errada dos pacientes.

Os calibradores e controles também são identificados por seu código de barras. Isso significa que todos os calibradores
e controles devem ter um código de barras e uma regra de código de barras correspondente definidos nas
configurações de análitos. Caso a função Automatic Sample ID generation (Geração automática de ID da amostra)
estiver ativada, o instrumento não lerá os códigos de barras. Portanto, você deverá desativá-la para poder picotar
calibradores e controles com códigos de barras.

Você também pode inserir notas para uma amostra específica na visualização Picotar pressionando o campo
Nota. Quando você inserir uma nota a partir da visualização de picotagem ela será adicionada a todos os poços
subsequentemente picotados a partir do mesmo cartão até que ele seja removido.

Detecção de áreas de picotagem
Ajuste a posição do cartão da amostra de modo que a amostra de sangue seco que deseja picotar ajuste-se o melhor
possível na área de destino indicada por um círculo. O software detecta as áreas que podem ser picotadas e exibe cada
picote sugerido como um disco verde plano numerado. Ao emitir o comando de picotagem, todos os discos mostrados
na imagem da câmera serão picotados.

Observação: O Panthera-Puncher 9 detecta as áreas de sangue, mas não detecta as amostras, portanto sugerimos
picotar os discos de duas amostras diferentes, se elas estiverem na área de picotagem (círculo) definida pela câmera.

Observação: O espaço mínimo a ser deixado entre os dois discos e entre um disco e a borda da amostra de sangue
pode ser configurado pelo software de serviço.
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Ao usar o Intellipunch, o software otimizará a área da superfície disponível da amostra de sangue e mostrará na
tela apenas os discos que pode picotar. Se você estiver usando um padrão de picotagem estática, qualquer disco que
não puder ser picotado em uma determinada amostra aparecerá como um círculo verde (desde que a função Blood
detect (Detecção de sangue) esteja ativada na visualização Manual punch configuration (Configuração manual de
picotagem). Para obter mais detalhes sobre isso, consulte Padrões de picotagem na página 15).

Independentemente de você estar usando o Intellipunch ou um padrão de picotagem estática, se você emitir
o comando de picotagem e nem todos os discos puderem ser picotados para a mesma amostra, você precisará
apresentar a próxima amostra de sangue no cartão de amostra do mesmo paciente em que o material esteja
disponível, de modo que os discos faltantes possam ser picotados.

Prioridade de picotagem
A prioridade de picotagem das diferentes substância em análise é mostrada no lado esquerdo da imagem da câmera,
sendo que em modo autônomo, ela é determinada pela ordem de carregamento (posição 1 = prioridade mais alta,
posição 9 = prioridade mais baixa). No modo Specimen Gate, a ordem de prioridade vem do Specimen Gate Laboratory,
podendo ser alterada pelo Suporte do Specimen Gate, se desejado. O número correspondente também é exibido para
cada disco a ser picotado na imagem da câmera. O software aplica essa ordem de prioridade ao detectar o material
disponível para picotar. Ou seja, se três discos tiverem que ser picotados, mas apenas dois estiverem disponíveis a
partir do ponto atual, ele picota os dois discos com a maior prioridade (1 e 2) e deixa o terceiro de fora para ser
picotado a partir do próximo ponto, desde que haja um disponível. Se necessário (por exemplo, se a quantidade de
material for insuficiente), você pode desativar a picotagem de um ou mais analitos de uma determinada amostra
pressionando as consultas correspondentes na área de prioridade de picotagem.

Se a picotagem planejada envolver 2 tamanhos de picotagem diferentes, o instrumento identificará o tamanho de
disco do analito com a prioridade mais alta e iniciará a picotagem de todos os discos desse tamanho antes de picotar
os discos do outro tamanho. Isso é para evitar movimentos desnecessários para a frente e para trás dos cabeçotes,
otimizando o tempo de picotagem. Como o software já planeja a picotagem antecipadamente para toda a amostra de
sangue, a prioridade não é afetada, no sentido de que se não houver material suficiente na amostra de sangue para
picotar todos os discos, os discos de prioridade mais baixa ainda serão deixados para a próxima rodada (na próxima
amostra de sangue do cartão de amostra, se disponível).

Ao usar o Panthera-Puncher 9 com 2 tamanhos de picotagem (2 cabeçotes de picotagem), recomenda-se colocar
o cabeçote de picotagem com a mais alta prioridade de tamanho na posição certa, para diminuir alterações
desnecessárias no cabeçote de picotagem. A posição correta é a posição primária do cabeçote de picotagem. No
modo Specimen Gate, o cabeçote de picotagem direito é sempre trazido para frente enquanto aguarda o comando
de picotagem, uma vez que o instrumento não sabe o tamanho correto priorizado antes que as consultas sejam
recuperadas no Specimen Gate.

Observação: Quando o instrumento tem uma conexão de Specimen Gate ativa, as prioridades de picotagem vêm do
Specimen Gate Laboratory.

Padrões de picotagem
Se você optar por não usar o Intellipunch, você terá que escolher um padrão de picotagem. Na visualização Punch
(Picotagem), se a função Intellipunch estiver desativada (na coluna direita), o botão de padrão de picotagem estática
estará ativado e as opções atuais serão exibidas. Pressione o botão e a visualização Manual punch configuration
(Configuração manual de picotagem) aparecerá. Escolha o padrão de picotagem estática desejado e, então,
pressione OK. Ao escolher um padrão de picotagem, o tamanho máximo de picotagem que pode ser usado no padrão
é mostrado próximo a ele. O software mostra apenas os padrões de picotagem que estão disponíveis para os cabeçotes
atualmente no instrumento.

O comando Blood detect (Detecção de sangue) nesta visualização alternará a detecção automática de sangue entre
ativada e desativada. Se você desativá-lo, o picotador funcionará em modo totalmente manual e ficará a cargo do
usuário se certificar de que cada disco seja picotado a partir da área de sangue do cartão de amostra.

O programa lembrará os últimos valores que você selecionou para o padrão de picotagem e para a detecção de sangue
até ser desligado. Isso permite a rápida comutação entre o Intellipunch e a picotagem padrão estática: basta desativar
o Intellipunch para ativar a mais recente opção de padrão.
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O modo de reteste (autônomo)
Quando o Panthera-Puncher 9 estiver trabalhando em modo autônomo, a visualização Picotagem conterá um
comando chamado Retest mode (Modo de reteste). Quando desativado, isso significa que os discos picotados são as
amostras iniciais. A replicação de quantidades para iniciais e retestes pode ser definida nas configurações do analito.

Quando as amostras iniciais do dia forem picotadas e você quiser fazer retestes com outras configurações de
reprodução, pressione essa chave para ativá-la e passar ao Retest mode (Modo de reteste). As configurações do
analito serão alteradas para corresponder aos retestes de seu laboratório.

As consultas nesse modo funcionam de modo semelhante ao modo de teste inicial, uma vez que o usuário terá que
selecionar os analitos necessários desativando as placas e consultas que não precisam de reteste.

Quando conectado ao Specimen Gate Laboratory, este software enviará as consultas de reteste ao Panthera-Puncher 9
e o comando Retest mode (Modo de reteste) não estará visível.

O comando Retest mode (Modo de reteste) também estará oculto se o Picotador estiver desconectado do Specimen
Gate através do software Panthera Manager. Ele só estará visível se o Panthera estiver configurado como autônomo a
partir do software de serviço do Panthera.

Agrupando placas parciais
Se as últimas placas do dia não estiverem cheias, você pode usar a função Agrupar para mover os poços de controle
finais para seguirem imediatamente o poço de amostra de paciente picotado por último e indicar que a placa foi
finalizada.

O comando Pack (Agrupar) está disponível na visualização Plate edit (Editor de placa) (na visualização Plate (Placa),
selecione uma placa para exibir seus detalhes).

Esta função afetará também as placas que não contenham controles finais, uma vez que todas as posições de amostra
não picotadas são removidas. Qualquer poço que tenha sido definido para permanecer vazio assim permanecerá e não
será removido do mapa de placa se estiver entre poços picotados.

Observação: Quando o instrumento tem uma conexão de Specimen Gate ativa, a função Pack (Agrupar) só funciona
se o ensaio tiver sido programado no Specimen Gate Laboratory para ter Controles Finais.

Verificar a funcionalidade da placa
Na visualização Punch (Picotagem), a qualquer momento quando o instrumento não estiver picotando, o usuário
poderá verificar a placa visualmente. Pressione o botão Check (Verificar) para trazer a rota da placa fora do
instrumento.

Essa funcionalidade permite alterar o conteúdo da placa, os poços picotados e seus estados. As visualizações Check
plates (Verificar placas) e de placa individual podem ser distinguidas das visualizações Plates (Placas) e Plate Edit
(Editor de placa) com esquema na cor vermelha.

O instrumento forçará essa função se notar um erro de picotagem.

Observação: Se você remover uma ou várias placas, o software exportará os dados recuperados de modo que possa
recarregar a placa posteriormente, exatamente como se tivesse descarregado as placas na visualização Plate/Eject
(Placa/Ejetar).

O instrumento solicitará que você verifique a placa caso ocorra um erro de picotagem. Qualquer poço susceptível
de ser afetado por um erro aparece na cor vermelha e cada placa com um poço vermelho é delineada também em
vermelho. Selecione cada placa destacada de vermelho para ver a visualização detalhada. Depois da verificação visual
do poço, você pode alterar o status do poço selecionando o poço adequado e pressionando Approve (Aprovar) se o
poço contiver o disco, Clear (Limpar) se quiser picotar novamente um calibrador ou controle ou se quiser picotar uma
ID de amostra diferente no poço, Disable (Desativar) se por algum motivo você não quiser que o poço seja usado
ou Repunch sample (Repicotar amostra) se quiser que a mesma ID de amostra seja picotada novamente no mesmo
poço.

Nessa visualização, há também dois botões esmaecidos:

• Bad well (Poço inválido), para poços com erro
• Start location (Localização inicial), que só aparece na placa se for configurado para ser diferente da primeira

localização da amostra do paciente
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Se os poços vermelhos não forem tratados durante a operação Check plate (Verificar placas), eles permanecerão em
vermelho e poderão ser tratados depois. Lembre-se de tratá-los antes de descarregar a placa.

Modo de Repicotagem
Se um ou diversos poços tiverem sido marcados para repicotagem, o instrumento de punção entra no modo de
repicotagem. O texto Pronto para repicotar é mostrado na visualização Picotar.

No modo de repicotagem, o picotador permitirá picotar apenas as amostras selecionadas que contenham consultas
de repicotagem. Ele não aceitará nenhuma outra ID de amostra além das marcadas para repicotagem. Para a
última amostra analisada antes de entrar no modo de repicotagem, o instrumento mostra também as consultas não
picotadas, para que você picote de uma vez todos os discos restantes na amostra. O texto Nova picotagem na consulta
diferencia a consulta de repicotagem das outras.

Para ver a lista das IDs das amostras que foram selecionadas para repicotagem, pressione o botão Samples
(Amostras). Quando todas as amostras selecionadas tiverem sido repicotadas, o software mudará automaticamente
para o modo de picotagem normal.

Se, por algum motivo, você não puder picotar uma amostra marcada para repicotagem, pressione Verificar placas
e no modo de visualização Verificar placas, mude o status do poço correspondente para Limpar ou Desativar para
retornar ao modo de picotagem normal.
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Manutenção e encerramento
A tela de manutenção do software Panthera Manager contém três seções:

Seção Função

Manutenção do cabeçote de picotagem Limpeza diária

Limpeza do disco rígido Para a limpeza de arquivos de exportação antigos e
imagens antigas

Informações do sistema Exibe os contadores do cabeçote de punção e a versão do
software

O botão Quit (Sair) na parte inferior direita da tela permite fechar o software.

Manutenção do cabeçote de picotagem
Quando for necessário trocar ou limpar os cabeçotes de picotagem, pressione o botão Start (Iniciar) no lado direito
da área Punch head maintenance (Manutenção do cabeçote de picotagem). O Assistente de manutenção do
cabeçote de picotagem inicia e guia você em um procedimento passo a passo. Será solicitado que você remova e
limpe os cabeçotes de picotagem um por um e que os reinstale em seguida. Instruções detalhadas na tela o guiarão
ao longo do procedimento. Para obter mais detalhes sobre isso, consulte Removendo e limpando os cabeçotes de
picotagem na página 19.

Se um dos cabeçotes de picotagem não precisar de limpeza, ele poderá ser ignorado.

Quando o instrumento estiver em uso, os cabeçotes de picotagem deverão ser limpos pelo menos uma vez ao dia.
Caso você esteja observando mais erros de picotagem do que o normal, ou se o movimento do cabeçote de picotagem
diminuir, pode ser necessário limpar os cabeçotes de picotagem mais do que uma vez ao dia.

Se mais de 24 horas se passarem desde a última limpeza, o software lembrará você de realizar o procedimento
de limpeza exibindo o botão Maintenance (Manutenção) em vermelho e, quando na tela Manutenção, o plano
de fundo da área Punch head maintenance (Manutenção do cabeçote de picotagem) também aparecerá em
vermelho.

Mesmo se o software lembrar você da limpeza dos cabeçotes, você ainda poderá continuar a picotar. Entretanto, é
altamente recomendado executar as operações de limpeza pelo menos uma vez ao dia e mais, se necessário.

Aconselha-se limpar os cabeçotes de picotagem mesmo que não tenham passado 24 horas desde a última limpeza nas
seguintes situações:

• o instrumento começa exibindo o erro Disco não detectado durante a picotagem, embora o disco esteja no poço
correto

• o instrumento parece estar em esforço ao aplicar a força para picotar

Limpeza do disco rígido (disponível apenas aos usuários dos
níveis Admin e Service do Panthera)

Todos os tipos de arquivos temporários podem ocupar muito espaço no disco rígido do computador. Esse recurso
permite remover antigos arquivos de exportação e arquivos de recuperação. Você também tem a opção de excluir
antigos arquivos de imagem ativando ou desativando o comando Limpar também arquivos de imagem. Como o
Panthera-Puncher 9 cria um arquivo de recuperação para todas as placas picotadas, recomenda-se usar esse recurso
regularmente.

Quando você quiser iniciar a limpeza de disco, pressione o botão Clean Now (Limpar agora).

O escopo dessa função está restrito à unidade de disco rígido local, o que significa que, se os locais de gravação
tiverem sido alterados para uma unidade de rede, os arquivos não serão removidos.

As configurações padrão para que os arquivos sejam considerados como antigos é de mais de 15 dias, mas se
necessário, ela pode ser alterada no software de serviço para ser de até 90 dias.
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Informações do sistema
Esta área contém dois contadores de picotagem:

Contador de picotagem Explicação

Picotagens desde a última manutenção Esse é o número de picotagens desde a última ação de
manutenção pela equipe de manutenção da PerkinElmer.
O contador é zerado pelo pessoal da PerkinElmer sempre
que a manutenção for executada. A data da última
manutenção será exibida à direita da barra de título da
área System information (Informações do sistema).

Número total de picotagens Isso mostra a quantidade total de picotagens feitas com
esse instrumento específico durante todo o seu tempo de
vida. Este contador não pode ser reiniciado.

Ele também contém o número da versão de software e o botão Encerrar que permite fechar o software Panthera
Manager.

Limpeza do instrumento
É aconselhável limpar o pó do instrumento regularmente. Abrir os painéis laterais facilitará a operação de limpeza do
instrumento. Observe que o instrumento precisa ser desligado para abertura dos painéis laterais.

Removendo e limpando os cabeçotes de picotagem
Para limpar um cabeçote de picotagem, você precisa removê-lo do picotador, desmontá-lo e, então, limpar as várias
peças. O deslizador interno é a parte que mais acumula poeira.

Cuidado: Use luvas protetoras ao limpar ou manipular os cabeçotes de picotagem.

Para remover o cabeçote de picotagem, vá até a visualização de Maintenance (Manutenção) no software e escolha
a opção punch head maintenance (manutenção do cabeçote de picotagem). O Assistente de manutenção dos
cabeçotes de picotagem será iniciado. Siga as instruções do software para remover o cabeçote de picotagem.

Depois de remover o cabeçote de picotagem, deslize o picotador para longe dele. Ele se move livremente, então
colocando o cabeçote de ponta-cabeça, a base do picotador sairá. Tenha cuidado para não o deixar cair, ou poderá se
entortar ou embotar.

Observação: Se você estiver limpando diversos cabeçotes de picotagem ao mesmo tempo, tome muito cuidado para
não misturar peças de cabeçotes de picotagem diferentes.

A próxima operação envolve a remoção do detector de discos. Para fazer isso, segure o suporte aberto.
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Isso permitirá liberar o conector do detector de disco.

Em seguida, gire o detector de disco 90 graus no sentido anti-horário e deslize-o para fora.
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O detector de discos, o deslizador e a mola virão para fora do cabeçote de picotagem. Remova o deslizador e a mola
empurrando-os.

Separe a mola do deslizador.
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A princípio, você deve ter os diferentes componentes conforme mostrados na imagem abaixo.

Lave-os de acordo com os procedimentos padrão de seu laboratório.

Concentre-se principalmente nas seguintes peças: deslizador interno, a base do picotador e toda a área do eixo onde
se desloca a base do picotador e o disco:

Peça Limpeza

Picotador Limpe o picotador minuciosamente de cima para baixo
para remover toda a poeira.

Eixo superior Limpe toda a poeira acumulada do eixo superior de modo
a que o picotador se desloque livremente dentro dele.

Deslizador interno A maior parte da poeira acumula-se no deslizador
interno. Caso a poeira acumulada seja demasiada, existe
risco de cair poeira nos poços. Para evitar isso, limpe o
deslizador interno minuciosamente.

A matriz A matriz e o espaço por cima e por baixo dela também
acumulam poeira. Elas devem ser limpas sempre.
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Todas as peças têm que ser limpas e secas durante a remontagem para garantir a funcionalidade total e prolongar sua
vida útil.

Exceto pelos circuitos eletrônicos (detector de discos), as diferentes partes podem ser limpas com ar ou água sob
pressão e, em seguida, com álcool. Se escolher usar álcool, recomendamos que primeiro enxágue os componentes
com água. Como o álcool desnatura as proteínas, elas aderirão às superfícies e serão mais difíceis de remover. Usar
água primeiro praticamente eliminará esse problema.

Você pode usar cotonetes (espumas ou bastões aplicadores de nylon são melhores, pois os bastões aplicadores com
ponta de algodão podem deixar para trás filamentos de algodão) ou roupas de limpeza que não criam poeira. Evite os
panos de microfibras em condições secas uma vez que esfregar com eles as diferentes peças poderá criar eletricidade
estática.

O detector de discos deve ser limpo conforme a necessidade. Para limpar o detector de discos, remova a poeira com
ar comprimido. Você também pode usar o sistema de ar comprimido do laboratório, desde que esteja completamente
livre de óleo. Como alternativa, você pode usar uma escova macia ou uma haste aplicadora seca (de preferência
espuma ou nylon para limpar o pó do detector.

Ao terminar a limpeza (e secagem) das diferentes peças, você precisará remontá-las na ordem a seguir. Primeiro,
coloque o deslizador interno de volta no detector de discos e certifique-se de que foi até o fim.

Pode ser necessário girar o deslizador interno ao empurrá-lo (o deslizador tem uma pequena saliência que deve
deslizar para a abertura correspondente no detector) para garantir que a borda do cilindro esteja no mesmo nível que
o plástico. Para que a detecção de disco funcione corretamente, os quatro orifícios na calha interna devem se alinhar
com os dois LEDs infravermelhos e seus sensores correspondentes.
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Deslize a mola em torno do deslizador.

Para ligar o detector à estrutura do cabeçote de picotagem, coloque-o primeiro em um ângulo de 90 graus, depois
insira o deslizador interno na guia e certifique-se de que os pinos de fixação da estrutura estejam na ranhura da parte
plástica do detector.

Você poderá, então, girar o detector no sentido horário para prendê-lo.

Coloque o conector do detector novamente na posição empurrando o suporte aberto e ajustando a fenda do detector
com o pino da estrutura.
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Depois, deslize o picotador de volta à sua posição e reinstale o cabeçote de picotagem no instrumento.

Observação: Em algumas ocasiões, ao se inserir o cabeçote de picotagem de volta no instrumento depois da
manutenção diária, o software Panthera apresentará o botão Skip (Ignorar) em vez do botão Next (Avançar) de
costume. Para corrigir esse problema, remova o cabeçote de picotagem do instrumento e insira-o novamente.

É importante proteger o detector de qualquer líquido.
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Configurações
A tela Configurações é dividida em seis áreas:

• Área sensível ao toque
• Geração autom. de ID da amostra
• Regra do código de barras
• Conexão SG
• Modelos de carregamento
• Parâmetros

Área sensível ao toque
Este comando ativa ou desativa a área sensível ao toque da plataforma de picotagem. A sensibilidade da área pode ser
ajustada através do software de serviço pela equipe de manutenção da PerkinElmer. Ao usar a área sensível ao toque,
toque ou passe o dedo sobre ela.

Geração automática de ID da amostra
Se seu laboratório não usar amostras com códigos de barras, você pode configurar o sistema para criar IDs
automáticos para as amostras. A ID automática pode consistir em duas partes:

• Prefixo estático ou dinâmico: para definir um prefixo, insira-o no campo Prefix (Prefixo). O prefixo estático só
precisa inserido se desejado. O sistema foi projetado para permitir datas dinâmicas no prefixo. Essas datas podem
ser expressas em diferentes formatos e devem ser incluídas entre sinais de %. Todos os caracteres inseridos fora
das marcas de % serão considerados como estáticos. Eis alguns exemplos do que inserir no campo e qual será a
saída se a data atual for 31 de maio de 2011:
Entrada Saída

Amostra-%yyyyMMdd% Amostra-20110531

%yy-M-d% 11-5-31.

%MM-dd%BB 05-31BB

AB--%yy-ooo% (sendo ooo uma data ordinal, ou seja, o número
correspondente ao dia atual no ano atual; 31 de maio é o dia 151 do ano de
2011)

AB-11-151

%hh-mm-ss% (observe as letras m minúsculas versus a letra maiúscula M
para meses)

12-01-01 (horas-minutos-segundos)

• Número de execução: o número inicial da numeração pode ser inserido no campo Start numbering from (Iniciar
numeração em). O campo Next sample ID (Próxima ID de amostra) não pode ser editado. Ele mostra toda a ID
(prefixo + número da execução) da próxima amostra.

Quando Automatic Sample ID (ID automática da amostra) é ativada, um símbolo de mudança de marcha aparece
no campo Sample ID (ID da amostra) na tela de visualização Punch (Picotagem).

Observação: Quando Automatic Sample ID (ID automática da amostra) é ativada, o instrumento Panthera-Puncher
não lê nenhum código de barras.

Regra do código de barras para amostras
Esta seção permite criar e ativar ou desativar um regra de código de barras de amostra.

Se a regra estiver ativa, o software só atribuirá uma consulta a uma amostra se seu código de barras corresponder à
regra. O comando para ativar/desativar a regra está disponível para todos os usuários, mas somente usuários do nível
Panthera Admin podem editar a regra.

A regra do código de barras usa a mesma notação que a placa, calibrador e regras de controle descritas abaixo.
Consulte também Notação de regra do código de barras na página 31.

Se a conexão Specimen Gate estiver ativa, o software obterá as regras do Specimen Gate.
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Leitor de código de barras externo (opção)
Esta seção permite criar e ativar ou desativar a leitura do código de barras usando o leitor de código de barras
externo. Se desejar usar esta funcionalidade, entre em contacto com o seu representante local da PerkinElmer para
mais detalhes.

Quando o interruptor do código de barras externo está ativo, você pode ler o código de barras da amostra quer com a
câmera incorporada, quer com o leitor de código de barras externo.

O leitor de código de barras externo possui dois modos de leitura: o modo de acionamento, no qual é necessário
puxar o gatilho para iniciar a leitura do código de barras, e o modo fixo, no qual o scanner detecta automaticamente a
presença de um código de barras e lê esse código. Para obter mais detalhes sobre isso, consulte as instruções do leitor
do código de barras externo.

Conexão SG
A área SG Connection (Conexão SG) contém um comando. Se habilitá-la, o instrumento se conectará ao Specimen
Gate Laboratory, desde que tenha sido configurada uma conexão SG no software de serviço. Se nenhuma conexão
Specimen Gate tiver sido configurada, a chave aparecerá esmaecida e não será possível ativar a SG Connection
(Conexão SG). O instrumento pode ser configurado a partir do software Panthera Service para se conectar
automaticamente ao Specimen Gate Laboratory. Se a conexão automática estiver habilitada, o botão SG Connection
(Conexão SG) ficará disponível toda vez que você iniciar o software Panthera. A SG Connection (Conexão SG) pode
ser desligada somente quando não há placas carregadas e quando você estiver logado como Panthera Admin ou tiver
privilégios de Puncher Administrator (administrador de picotagem).

Modelos de carregamento
Pressione o botão Editar para exibir a tela Modelos de carregamento, onde você poderá criar modelos de
carregamento que funcionam como guias para as placas a serem carregas no picotador e para a posição na bandeja
da placa. Você pode criar modelos de carregamento para diferentes finalidades e editar os modelos existentes, exceto
para o modelo atualmente em uso e o modelo Freeform (Opção livre), que é basicamente um modelo vazio no qual as
placas podem ser carregadas em qualquer ordem e serem reconhecidas por seus códigos de barras.

Ao criar um modelo de carregamento, comece selecionando um analito para a localização de uma placa. Feito isso,
pressione o botão embaixo do nome do analito para definir parâmetros de mapa da placa, incremento automático e
localização inicial.

Ao pressionar o botão, uma nova janela se abre, permitindo selecionar e visualizar um mapa de placa, definir a
localização inicial do mapa da placa no modelo e selecionar se o incremento automático de mapas de placa será usado
nesse modelo ou não.

No modo autônomo, a ordem de prioridade de picotagem segue a ordem de carregamento das placas. A placa na
posição 1 tem o analito de prioridade mais alta e a placa na posição 9 tem o analito de prioridade mais baixa. O modelo
pode conter apenas uma só placa de determinado analito. Depois que um analito tiver sido escolhido para uma placa,
ele não estará disponível para as próximas placas do mesmo modelo.

Os modelos de carregamento são apenas guias e seu uso não restringirá suas ações. Se o modelo contiver outros
analitos diferentes dos atualmente carregados ou se a prioridade mudar, o software avisará você, mas não impedirá
a picotagem. Entretanto, nenhuma notificação será mostrada em casos em que houver mais analitos do que os
necessários no modelo.

As prioridades do analito serão sempre provenientes do Specimen Gate Lab quando o picotador estiver conectado a
ele.

Observação: Ao trabalhar com Specimen Gate e com placas parcialmente picotadas com modelos de carregamento,
o modelo tem que ser selecionado antes de carregar as placas parciais. Ao tentar alterar um modelo durante o
carregamento das placas, o instrumento informa que o modelo não pode ser alterado.

Analitos
A área Analytes (Analitos) contém um botão para cada analito disponível. Se nem todos os analitos couberem na área,
os botões de seta à direita e à esquerda permitirão navegar por toda a seleção.
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Para alterar o nome de uma substância em análise ou o nome de sua lista de trabalho, entre em contato com o seu
representante local da PerkinElmer.

Para adicionar um novo analito, role para baixo até o final da lista de analitos e pressione o botão Add new analyte
(Adicionar novo analito). Insira o nome do novo analito e pressione a tecla Enter. O novo analito é exibido na parte
inferior da lista. Veja abaixo mais informações sobre como ajustar todas as configurações.

Observação: Cada analito deve ter um formato de código de barras de placa único. Se dois ensaios diferentes tiverem
o mesmo formato de código de barras, nenhum dos ensaios pode ser picotado até que os formatos do código de
barras sejam alterados para diferenciar os dois ensaios.

Observação: Para usuários do Specimen Gate Laboratory: se um analito estiver no Specimen Gate Laboratory, mas
não programado localmente no software Panthera, não se pode picotar. Você ainda pode visualizar e editar as
configurações locais do analito no Panthera-Puncher 9, mas as configurações do Specimen Gate Laboratory são usadas
quando a conexão Specimen Gate está ativa. Lembre-se também de que alterar as configurações na interface de
usuário do Panthera-Puncher 9 não atualizará as configurações no Specimen Gate Laboratory. Ao trabalhar no modo
SG, as mudanças nas configurações de analitos devem ser feitas tanto no Specimen Gate Laboratory quanto nas
configurações locais de analitos do Panthera-Puncher.

Para evitar um conflito de programação, as configurações locais do analito no Panthera-Puncher 9 devem corresponder
à programação do Specimen Gate. Há dois casos em que o picotador pode usar as configurações locais mesmo se
você usar o Specimen Gate Laboratory: quando desativar a conexão SG e se a conexão SG estiver desativada (por
exemplo, devido a erro na rede). No último caso, o software perguntará se você deseja continuar a picotagem usando
as configurações locais.

Se um analito disponível no Specimen Gate Laboratory estiver ausente nas configurações locais, o Panthera-Puncher
9 irá desativar qualquer pesquisa de placa vinda do Specimen Gate Laboratory com esse analito até que o mesmo
apareça nas configurações locais.

No modo autônomo, para editar as configurações de um determinado analito, pressione o botão correspondente. Uma
página exibe as configurações do analito que estão organizadas em seis áreas:

• Picotagem
• Picotagens por poço
• Regras do código de barras do cartão
• Placa
• Mapas da placa
• Exportação

Picotagem
Explicação da Configuração

Tamanho da picotagem Há cinco tamanhos de picotagem de diâmetro de disco
suportados:

• 1.5 mm
• 3.2 mm
• 3.8 mm
• 4.7 mm
• 6 mm

Picotagens iniciais Define o número de discos a serem picotados em poços
consecutivos na picotagem inicial.

Picotagens de reteste Define o número de discos a serem picotados em poços
consecutivos na picotagem de reteste.

Picotagens por poço
Se for preciso picotar mais de um disco em um único poço, a seleção Punches per well (Picotagens por poço)
permite definir a quantidade de discos com base no tipo de amostra (calibrador, controle e amostra do paciente) no
modo autônomo. A contagem de discos picotados pode ser exportada para um arquivo .xml.

Em sistemas autônomos, a configuração Punches per well (Picotagens por poço) afetará os ensaios inicial e de novo
teste.
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O recurso de vários discos por poço do Panthera-Puncher 9 está disponível no Specimen Gate Laboratory a partir da
versão 1.7.

Observação: Ao picotar vários discos em um poço, se o instrumento encontrar um erro de picotagem e solicitar a
verificação da placa, há duas possibilidades:

• Se solicitar a repicotagem, você deverá esvaziar o poço, pois todos os discos serão picotados.
• Se o poço tiver a quantidade certa de discos (a imagem do poço com os discos corresponde à quantidade física

deles no poço), você pode aprovar a mensagem e continuar picotando o restante das reproduções.

Regras do código de barras do cartão
Pressione o botão Editar para acessar a tela de regras do código de barras do cartão, onde você pode editar regras
que permitam ao software identificar automaticamente os controles e calibradores com base no código de barras. Para
testes da PerkinElmer, as regras de códigos de barras foram predefinidas. Aqui estão as instruções básicas sobre como
criar novas regras de código de barras para ensaios no Panthera-Puncher 9 (para obter mais regras avançadas, entre
em contato com o seu representante local da PerkinElmer):

• use as marcas ^ (dígito de início) e $ (dígito de final) para definir um código de barras que possa conter apenas os
dados especificados entre eles.

• \d = qualquer dígito único de 0 a 9 e \d{x} sendo x = quantidade de dígitos

Por exemplo:

• um código de barras de calibrador começando com a letra C, depois 6 dígitos para as informações de lote, 2 dígitos
para a ID de analito (neste exemplo NTSH=01) e 5 dígitos da ID da sequência:

^C\d{6}01\d{5}$ or ^C\d\d\d\d\d\d01\d\d\d\d\d$ pode ter um resultado como C4564560156789

Consulte Notação de regra do código de barras na página 31 para obter mais informações sobre notação de regras.

Observação: Os códigos de barras de amostra do tipo intercalados 2 de 5 com menos de 6 caracteres não são mais
legíveis pela câmera Panthera-Puncher 9 ou pelo leitor de código de barras externo opcional.

Placa
Explicação da Configuração

Tipo de placa Define o tipo de placa usada para o analito. A lista contém
todas as placas disponíveis. Para adicionar mais tipos de
placa, entre em contato com o seu representante local da
PerkinElmer.

Direção do preenchimento Define como a placa é preenchida (por linha, coluna
ou padrão Z). A ordem em que os poços da placa
serão preenchidos é afetada, bem como o agrupamento
da placa. No padrão Z, duas linhas são preenchidas
simultaneamente.

Regras de código de barras de placa (primária e
secundária)

Define e edita as regras para identificação automática de
um analito do código de barras de uma placa. Consulte
Regras do código de barras do cartão na página 29 para
obter instruções básicas para escrever regras.

Por exemplo, se você quiser uma regra para o código de barras de placa contendo um zero à esquerda, depois 6 dígitos
de informações do lote, 1 dígito do ID do analito (neste exemplo NTSH = 1), 4 dígitos do ID da sequência, defina a
seguinte regra:

• ^0\d{6}1\d{4}$

ou
• ^0\d\d\d\d\d\d1\d\d\d\d$

que terão um resultado como 075375319519

Consulte Notação de regra do código de barras na página 31 para obter mais informações sobre notação de regras.
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Exportação
Nesta área, você pode selecionar o tipo de arquivo de exportação (Tipo padrão de arquivo) e o caminho (Caminho
padrão de arquivo). Você também pode ativar/desativar a criação automática de arquivos de exportação alternando o
comando Exportação autom.. A menos que você tenha um bom motivo para desativar isso, é altamente recomendado
mantê-lo ativado.

Existem três tipos diferentes de arquivos de exportação: SPW (single plate worklist), Panthera XML e Panthera
configurable XML.

Quando você escolhe o formato de exportação Panthera SPW, você obtém dois arquivos de exportação: plcodes.txt
e analyte.Wxx. O arquivo plcodes.txt descreve a relação entre o código de barras da placa e o nome do arquivo
que contém os dados da placa. Já o arquivo analyte.Wxx é denominado em função do analito, e sua extensão é
um W seguido por números corridos. O arquivo da placa contém as IDs da amostra de controle e da amostra.
Cada ID é escrita em sua própria linha e classificada na ordem A1->A12->B1->B12 etc. O arquivo SPW não contém
informações sobre o calibrador e pode conter dois mapas de placa diferentes, um com os calibradores e um sem eles
(isso é indicado pelo _ no nome do arquivo). Se necessário, contate o seu representante local da PerkinElmer para
personalizações como a omissão dos poços de controle da lista ou a configuração de um ambiente em que você pode
escrever listas de trabalho SPW a partir de múltiplos instrumentos ao mesmo tempo sem que sejam substituídas. Este
tipo de arquivo pode ser usado nos instrumentos autônomos, como AutoDELFIA®, VICTOR™ e GSP®.

Observação: Para isso funcionar, o mapa de placa precisa ser exatamente o mesmo tanto no picotador quanto no
outro instrumento. Caso contrário, os resultados da amostra serão vinculados às informações do paciente errado.

O arquivo Panthera XML (a exportação padrão) é um arquivo .xml que contém os dados de cada poço na placa. O
arquivo sempre contém 96 entidades. Cada uma delas contém a ID do poço, o código de barras da placa, o analito, o ID
da amostra, o tipo de amostra, o nível do tipo de amostra, qualquer nota associada à amostra e o status do poço. Use
o formato de exportação para transferir um conjunto de dados de placa de um Panthera-Puncher 9 para outro. Este
formato de lista de trabalho é compatível com leitura óptica e pode ser usado para modificações adicionais na lista de
trabalho.

O Panthera configurable XML é um arquivo de exportação personalizável baseado em .xml que permite (com a
ajuda da equipe de manutenção) criar uma solução de exportação personalizada, onde apenas os parâmetros do poço
escolhido são exportados. Ele pode ser configurado para ser compatível com outros sistemas e pode ser aberto em
qualquer computador para visualização ou cópia.

Observação: Quando o picotador tiver uma conexão Specimen Gate ativa e o instrumento de medição também estiver
conectado ao Specimen Gate Laboratory, os dados serão transferidos para o instrumento de medição através do
Specimen Gate Laboratory. Nesse caso, a função de exportação será desnecessária, mas ainda poderá ser útil no caso
de uma falha na conexão.

O caminho base para a localização de exportação padrão é C:\Users\Public\Documents.

• As exportações da lista de trabalho estão localizadas na pasta Panthera exports (Exportações do Panthera)
• Os arquivos de recuperação estão localizados na pasta Panthera recovery files (Arquivos de recuperação do

Panthera)
• As imagens dos cartões de sangue estão localizadas na pasta Panthera

Para um acesso mais conveniente, essas pastas estão disponíveis diretamente de cada Biblioteca de documentos dos
usuários do Panthera.

Mapas da placa
A área Plate maps (Mapas da placa) contém até 99 mapas de placa para o analito selecionado. Apenas três mapas de
placa são visualizados por vez. Você pode navegar por todos os mapas de placa pressionando as setas para a esquerda
e para a direita.

Cada análito deve ter pelo menos um mapa de placa associado a ele. Por esse motivo, o primeiro mapa de placa não
pode ser excluído. Todos os outros mapas de placa podem ser excluídos pressionando-se o ícone de lixeira à esquerda
dos mapas de placa.

Você pode editar os mapas de placa existentes ou preencher um vazio pressionando-o. O mapa de placa selecionado
será aberto no editor de placas. Ele mostra informações sobre o que (amostra do paciente, calibrador, controle) deve
ser picotado para cada um dos poços da placa ou se um poço deve permanecer vazio.

Quando estiver na visualização Plate editor (Editor de placa), você poderá navegar para outros mapas de placa
facilmente pressionando as setas esquerda e direita no canto superior esquerdo, e o campo Current plate map (Mapa
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de placa atual) mostrará a você o número do mapa de placa aberto atualmente no editor. Você pode preencher as
informações da mesma maneira que faria na visualização Plate edit (Editor de placa).

Após terminar de fazer as alterações no mapa de placa, pressione o botão Done (Concluído) no canto superior direito
para salvar o mapa e voltar à tela Settings (Configurações) do analito selecionado.

Notação de regra do código de barras
As regras do código de barras do Panthera-Puncher 9 estão todas usando a mesma notação. Ela é baseada nas
expressões regulares C#, mas com mais limitações.

As notações mais úteis na criação de suas próprias regras são descritas abaixo:

• Início de cadeia: se pretender um código de barras que se inicie de certa maneira, comece sua regra pela marca ^.
Se você omitir a marca ^, o programa irá procurar a regra em todo o código de barras e não apenas no seu início.

• Final de cadeia: se pretender um código de barras que termina de certa maneira, termine sua regra pela marca $.
Se você omitir a marca $, o programa permitirá códigos de barras que continuem após a regra (ou seja, maiores do
que o esperado).

• Dígito único: \d
• Dígitos múltiplos: \d{x}, em que x é a quantidade de dígitos.
• Caractere não-dígito: \D
• Caractere único: . (um ponto), caracteres múltiplos .{x}
• Todos os componentes estáticos das regras do código de barras são escritos sem o sinal \.
• As regras são sensíveis a maiúsculas e minúsculas nos componentes estáticos.

Regra Notação

Início de cadeia Se quiser que um código de barras se inicie de certa
maneira, comece sua regra pela marca ^. Se você omitir
a marca ^, o programa irá procurar a regra em todo o
código de barras e não apenas no seu início.

Final de cadeia Se quiser que um código de barras termine de uma
certa maneira, termine sua regra com $. Se você omitir
a marca $, o programa permitirá códigos de barras que
continuem após a regra.

Dígito único \d

Vários dígitos \d{x}, onde x é o número de dígitos.

Caractere não-dígito \D

Caractere único .

Vários caracteres .{x}, onde x é o número de caracteres.

Todos os componentes estáticos das regras do código de barras são escritos sem o sinal \.

As regras são sensíveis a maiúsculas e minúsculas nos componentes estáticos.

Tabela 1: Exemplos de notação de código de barras

Regra Notação

Código de controle estático de TSHQC ^TSHQC$

Código de controle que começa com TSHQC e que pode
continuar de qualquer maneira

^TSHQC

Código de controle que começa com TSHQC e contém
dois dígitos depois dele

^TSHQC\d{2}$

Código que começa com 3 dígitos, que contém sempre
3XA no meio e que continua com 4 letras

^\d{3}3XA\D{4}$

Código que termina sempre com 2013 2013$

Código que pode ser qualquer coisa, desde que consista
em oito caracteres alfanuméricos

^{8}$
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Armazenamento da imagem do cartão de amostra
O Panthera pode salvar um arquivo de imagem jpg do cartão de amostra todas as vezes que ele receber um comando
de picotar. A imagem é um instantâneo do que você vê na tela ao picotar. Ela consiste na imagem do cartão de amostra
e nas informações vistas na tela.

Todas as imagens são armazenadas na pasta C:\Users\Public\Documents\Panthera\Blood card images. São
organizadas em subpastas de acordo com seu indicador de data e hora. A pasta Blood card images (Imagens do
cartão de sangue) contém uma subpasta para cada ano, que são divididas em subpastas para cada mês, que são
divididas ainda em subpastas para cada dia, contendo os arquivos de imagens dos cartões de amostra picotados no
dia correspondente. O nome de cada arquivo é estruturado da seguinte forma: xxxxxxxxx-data-hora, onde xxxxxxxxx
é de comprimento variável e representa a ID do cartão de amostra. Isso é para assegurar que se um cartão único for
picotado várias vezes no mesmo dia, nenhum arquivo de imagem será sobregravado.

As informações de picotagem são armazenadas nos metadados do arquivo jpg. Para ver os dados de um arquivo
específico, abra suas propriedades, depois vá para a guia Details (Detalhes) e procure a propriedade Comments
(Comentários). Ela contém a ID do disco, o código de barras da placa e o código do poço para o qual o disco foi
picotado.

A ativação do armazenamento de imagens é feito através do software de serviço. Contate o seu representante local
PerkinElmer. Por padrão, o armazenamento de imagens fica desligado.
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Arquivos de log
Os arquivos de log do Panthera estão armazenados na pasta C:\ProgramData\PerkinElmer\SpotLight\Logs. A pasta
programdata é uma pasta oculta. Ela pode ser acessada digitando-se a localização na barra de endereços do Windows
Explorer.
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Solução de problemas
Problema Solução

Estou recebendo mensagens de erro relacionadas aos
cabeçotes de picotagem ou avisos de que os discos não
foram detectados.

Pode ser necessário limpar os cabeçotes de picotagem.

Estou tendo muitos problemas com os discos saltando
para posições erradas durante a etapa de secagem.

A eletricidade estática pode causar problemas quando
a umidade do ar é baixa. Para reduzir os efeitos da
eletricidade estática, o instrumento está equipado com
um ionizador. Se isso não fornecer ajuda suficiente, você
pode tentar o seguinte, desde que o teste que estiver
sendo executado não impeça o seguinte:

• Umidifique o ar no laboratório
• Reduza o uso de fibras sintéticas nas roupas do

operador
• Use uma pistola antiestática ou um instrumento

semelhante para reduzir a carga da placa antes de
iniciar o processo de picotagem

• Antes de descarregar as placas do instrumento,
molhe as placas com a substâncias adequada
(dependendo de seu teste)

• Use um ionizador externo no laboratório
• Aterre o usuário

Ao usar o Intellipunch, recebo um determinado número
de discos de uma única amostra. Após terem sido
picotados, o instrumento sugere que mais um disco seja
picotado para a mesma amostra. Isto é normal?

Isso se deve à imprecisão da calibração do tamanho
do pixel, o que garante que os discos encaixem. Em
algumas situações, pode acontecer de um disco ser
um pixel menor do que foi calculado, fazendo com
que o instrumento picote mais um disco. Dependendo
de sua configuração, isso também pode se dever às
configurações da borda de sangue e da borda do disco.

O Panthera desativa a placa e emite um aviso informando
que as configurações locais precisam ser criadas.

Ao trabalhar com o Specimen Gate, as configurações
de analito devem ser semelhantes no Specimen Gate
e no modo autônomo. Se as configurações não
corresponderem, o Panthera emitirá um aviso. Se
não forem encontradas configurações locais para um
analito, o Panthera desativará a placa e emitirá um
aviso informando que é necessário criar configurações
locais. Entre em contato com seu representante local
PerkinElmer.

Os locais de picotagem são repetidamente perdidos e
encontrados na tela.

Em situações em que as condições de iluminação
externas forem alteradas, o Panthera-Puncher 9 poderá
encontrar e perder locais de picotagem repetidamente.
Isso pode ser corrigido pelo ajuste da iluminação da
sala e do instrumento. Para ajustar as condições de
iluminação, entre em contato com seu representante
local PerkinElmer.
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Informações de contato
Em caso de dúvidas sobre este produto ou se você precisar de assistência, contate o seu representante do Suporte ao
Cliente PerkinElmer.

Resto do mundo: GS@customersupport@perkinelmer.com

América do Norte: gs.technical.support@perkinelmer.com
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Versões em vários idiomas
O CD na contracapa contém traduções deste manual do usuário no formato PDF. Essas traduções podem ser exibidas
eletronicamente e/ou impressas. Se você precisar que uma cópia impressa seja fornecida sem custo pelo fabricante,
ligue para seu número de telefone gratuito local, listado abaixo. 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 2081-9xxx-
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

China 800 820 5046

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

Manual do Usuário do Panthera-Puncher™ 9
Versões em vários idiomas

36



Índice

Caracteres Especiais
Área sensível ao toque 26

A
Amostras

Identificação da amostra 14
Analitos 27
Arquivos de log 33
Avisos e precauções 3

C
Conexão SG 27
Configurações 26
Configurações de exportação 30
Configurações de mapas de placa 30
Configurações de picotagem 28
Configurações de placa 29
Convenções 3

E
Exemplo de armazenamento de imagem de cartão 32

F
Finalidade 1
Funcionalidade da placa 16

G
Geração automática de ID da amostra 26

I
Instalação 5

L
Leitor de código de barras externo 27

M
Manutenção

Cabeçote de picotagem 18
Informações do sistema 19
Limpeza do disco rígido 18
Limpeza do instrumento 19
Removendo e limpando os cabeçotes de picotagem 19

Manutenção e encerramento 18
Marcas comerciais 1
Modelos de carregamento 27
Modo de Repicotagem 17
Modo de reteste 16

N
Notação de regra do código de barras 31

Notas gerais 1

O
Operação

Carregamento e configuração das placas 9
Descarregamento das placas do instrumento 10
Inicialização e encerramento 8
Picotagem e consulta de amostras 13
Visualização Editor de placa 11

Operação de rotina 8

P
Padrões de

Picotagem 15
Picotagem

Áreas de picotagem
Detecção 14

Picotagem e consulta de amostras 14
Picotagens por poço 28
Placas parciais 16
Prioridade de

Picotagem 15

R
Recursos 6

Intellipunch 6
Layout da página 6
Situações de erro 7
Tamanhos de picotagem 6
Teclado na tela 6
Tela de toque 6

Regra do código de barras para amostras 26
Regras do código de barras do cartão 29

S
Solução de problemas 34

T
Tabela de símbolos 1

37



38





2081-9070-13
26 de abril de 2022
Tradução de 2081-9020-13

Fabricante:
Wallac Oy
Mustionkatu 6, FI-20750, Turku, Finlândia.
Tel: 358-2-2678 111. Fax: 358-2-2678 357
www.perkinelmer.com


	Conteúdo
	Informações gerais
	Alterações da versão anterior do manual
	Marcas comerciais
	Finalidade
	Notas gerais
	Tabela de símbolos

	Informações de segurança
	Convenções
	Avisos e precauções
	Aviso sobre incidentes graves

	Instalação
	Recursos principais
	Tela de toque
	Layout de página geral
	Teclado na tela
	Intellipunch™
	Tamanhos de picotagem
	Situações de erro

	Operação de rotina
	Inicialização e encerramento
	Carregamento e configuração das placas
	Descarregamento das placas do instrumento
	Visualização Editor de placa

	Operações em detalhes
	Picotagem e consulta de amostras
	Identificação da amostra
	Detecção de áreas de picotagem
	Prioridade de picotagem
	Padrões de picotagem

	O modo de reteste (autônomo)
	Agrupando placas parciais
	Verificar a funcionalidade da placa
	Modo de Repicotagem


	Manutenção e encerramento
	Manutenção do cabeçote de picotagem
	Limpeza do disco rígido (disponível apenas aos usuários dos níveis Admin e Service do Panthera)
	Informações do sistema
	Limpeza do instrumento
	Removendo e limpando os cabeçotes de picotagem

	Configurações
	Área sensível ao toque
	Geração automática de ID da amostra
	Regra do código de barras para amostras
	Leitor de código de barras externo (opção)
	Conexão SG
	Modelos de carregamento
	Analitos
	Picotagem
	Picotagens por poço
	Regras do código de barras do cartão
	Placa
	Exportação
	Mapas da placa
	Notação de regra do código de barras


	Armazenamento da imagem do cartão de amostra
	Arquivos de log
	Solução de problemas
	Informações de contato
	Versões em vários idiomas
	Índice

