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Informações gerais
Esta seção fornece informações gerais sobre o sistema VICTOR² D.

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

Marcas comerciais
Direitos autorais © 2015-2022, PerkinElmer, Inc. Todos os direitos reservados.

PerkinElmer e DELFIA são marcas registradas da PerkinElmer, Inc.

Windows 10 é uma marca registrada da Microsoft nos EUA e em outros países.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários

Finalidade
O fluorômetro VICTOR2™ D se destina à análise de fluorescência com resolução temporal de amostras em placas de
microtitulação de 96 poços. O instrumento é usado em conjunto com ensaios IVD cujas instruções de uso o listam
como compatível. A função, desordem específica, condição ou fator de risco a ser identificado, o tipo de amostra e
a população de testes são baseados e descritos dentro do objetivo pretendido do ensaio aplicável. O fluorômetro
VICTOR2™ D deve ser usado somente por profissionais de saúde treinados.

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

Explicação dos símbolos

Dispositivo médico de diagnóstico in vitro

Marca de conformidade com a CE

Fabricante

Data de fabricação

Consultar as instruções de uso
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Explicação dos símbolos

Número de série

Número de catálogo

Consultar as instruções de uso

Frágil, manuseie com cuidado

Mantenha seco

A bateria deve ser reciclada

Seguir as diretrizes nacionais ao descartar o equipamento

Símbolo e sensor para uso durante o transporte

Utilize meios de proteção apropriados, tais como luvas.
Consulte também "AVISOS E PRECAUÇÕES" no encarte de
cada kit.

Apenas Rx Cuidado: A lei federal restringe a venda deste
equipamento por ou em encomenda de um
profissional licenciado (aplicável apenas nos
territórios dos EUA e nos EUA).

Conteúdo da embalagem
• Fluorômetro (1420-020)
• Estação de trabalho do PC
• DVD do instrumento e manuais do usuário

Materiais necessários mas não fornecidos nesta embalagem
Os encartes do kit descrevem todos os materiais necessários para os testes de ensaio.

Introdução
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Informações de segurança
Esta seção fornece informações de segurança sobre o sistema VICTOR² D.

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

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

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

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

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

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

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

Alerta: Este equipamento foi projetado para uso em um ambiente de instalações de saúde profissional. É provável
que tenha um desempenho incorreto se usado em um ambiente doméstico de saúde.

Alerta: Se você suspeita que o desempenho é afetado por interferência eletromagnética, o aumento da distância
entre o equipamento e a fonte da interferência pode restaurar a operação correta.

A seguir, há uma série de avisos e notas importantes encontrados neste manual:

Alerta: Todas as amostras devem ser tratadas como se fossem potencialmente infecciosas. Consulte Orientação da
placa na página 28.

Alerta: A lâmpada e os componentes ópticos podem estar quentes. Consulte Troca da lâmpada CW na página 67.

Alerta: O instrumento e o computador só podem ser usados por profissionais de laboratório treinados. Consulte
Finalidade na página 4.

Alerta: Somente os protocolos de fábrica PerkinElmer com parâmetros padrão e ajustes de configuração de ensaio
pré-definidos são validados para uso diagnóstico. Consulte Protocolos de fábrica na página 40.

Alerta: Verifique a temperatura interna na tela. As condições ambientais são importantes, verifique as especificações
de temperatura e umidade. Consulte Especificações na página 20

Alerta: Use o tipo e o tamanho correto das placas e coloque as placas cuidadosamente no suporte das placas.
Consulte Tipo de placa na página 46.

Alerta: Se você inserir códigos de barras de placas e identificadores de amostras manualmente no gerador de placas
ou no software de controle de instrumentos, tome cuidado extra para garantir que você registre as informações
corretas para cada placa. Consulte Opção de leitor de código de barras (1420-221D) na página 12.

Alerta: A superfície do transportador deve ser mantida limpa para evitar que poeira e sujeira entrem no instrumento
óptico na posição de medição. Consulte Como limpar o instrumento na página 19.

Alerta: Quando o sistema encontra situações inesperadas e exibe uma mensagem de erro, escolher a opção Ignorar
pode causar resultados incorretos. Consulte Mensagens de erro na página 74.

Alerta: Verificar o volume certo de amostras do protocolo de ensaio do kit.

Introdução
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Alerta: Verifique se o porta-fusível do seletor de tensão de alimentação está de acordo com a tensão de alimentação
à qual o instrumento será conectado. Observe também o tamanho dos fusíveis. Consulte Configuração da tensão de
alimentação na página 23.

Cuidado: Não utilize o dispositivo se os componentes ou a mecânica estiverem danificados. Siga devidamente as
instruções de manutenção preventiva. Entre em contato com o seu representante local da PerkinElmer em caso de
qualquer problema. Consulte Como limpar o instrumento na página 19.

Cuidado: Não toque nos componentes ópticos nem na lâmpada ou no interior do refletor sem proteção para os
dedos. Consulte Troca da lâmpada CW na página 67.

Cuidado: Use o tipo certo de código de barras. Ver Opção de leitor de código de barras (1420-221D) na página 12.

Cuidado: Não olhe diretamente para o raio do leitor de código de barras, ele pode ser prejudicial aos seus olhos.

Cuidado: Mantenha a tampa fechada. Ver Troca da lâmpada CW na página 67.

Cuidado: Tome cuidado ao mover o equipamento. Ver Deslocamento do instrumento na página 25.

Cuidado: Não coloque os dedos na área de carregamento de amostras. No modelo Stacker (com empilhador), a área
de carregamento fica descoberta quando os compartimentos não estão no lugar. Evite o risco de prender os dedos
no mecanismo de elevação da placa. Caso precise fazer algo nessa área, desligue o aparelho primeiro. Consulte
Operação com Magazines na página 36.

Cuidado: O uso prolongado do suporte da placa como agitador pode resultar em danos ao instrumento devido ao
desgaste acelerado.

Cuidado: A lei federal restringe a venda deste equipamento por ou em encomenda de um profissional licenciado
(aplicável apenas nos territórios dos EUA e nos EUA).

Segurança dos computadores e da informação
O Fluorômetro PerkinElmer 1420 D é operado por meio de software executado em um PC externo. Observe os
seguintes pontos:

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

Alerta: O software emite um aviso antes que o espaço de armazenamento disponível fique cheio. Você pode arquivar
e excluir resultados antigos do banco de dados.

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

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

Alerta: Não interrompa este procedimento desligando o PC ou o instrumento. Espere até que a atualização seja
concluída, pois uma interrupção pode causar danos permanentes nas placas do microcontrolador e a única maneira
de se recuperar disso é substituindo as placas!

Cuidado: A PerkinElmer recomenda que não se conecte o PC a uma rede local (LAN). Se você se conectar a uma
LAN, use proteção adequada contra vírus e firewall. Certifique-se de que as configurações da LAN não interfiram no
processo de medição do fluorômetro PerkinElmer 1420 D.

Cuidado: Não conecte um cartão de memória a uma porta USB do PC da estação de trabalho, a menos que você
saiba que o cartão de memória está livre de vírus.

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

Cuidado: Não altere as configurações do sistema operacional Windows. Elas vêm predefinidas de fábrica.

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

Wallac Oy

Mustionkatu 6, FI-20750 Turku, Finlândia

http://www.perkinelmer.com

Telefone: +358 2 2678 111

Introdução
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Informações sobre a qualidade

Instruções WEEE para Produtos PerkinElmer

 ou 

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

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

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

Endereço eletrônico:

www.perkinelmer.com/WEEE

Europa: siga o link fornecido acima para acessar as instruções sobre manuseamento de WEEE (Resíduos de
Equipamentos Elétricos e Eletrônicos) específicas de diferentes países europeus

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

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

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

Consulte o site da PerkinElmer (acima) para obter o nome e o endereço eletrônico de todos os fabricantes envolvidos.

Garantia
O instrumento vem com uma garantia limitada (a "Garantia") da Wallac Oy ("Wallac"), uma empresa PerkinElmer. Este
é apenas um resumo da garantia do instrumento e não altera ou modifica os termos da Garantia. Consulte os termos e
as condições, e o contrato de compra ou aluguel para uma descrição completa da Garantia.
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Em geral, por um período de doze (12) meses a partir da data de instalação, ou quinze (15) meses a partir da data
de envio (o "Período de Garantia do Instrumento"), prevalecendo o que ocorrer primeiro, a Wallac garante que este
instrumento está livre de defeitos de materiais e mão de obra.

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

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

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

https://www.perkinelmer.com/corporate/policies/terms-conditions-of-sale.html
https://www.perkinelmer.com/corporate/policies/terms-conditions-of-sale.html


Parte

II
Fluorômetro PerkinElmer 1420 D
Tópicos:

• Descrição funcional
• Manutenção de rotina
• Especificações
• Instruções de instalação



Descrição funcional

Introdução
O fluorômetro PerkinElmer 1420 D é uma unidade compacta de bancada projetada para uso com uma variedade de kits
PerkinElmer que empregam fluorescência de resolução temporal ou fluorescência imediata.

O software é um aplicativo do Windows executado em um PC conectado ao contador. As medições são controladas
por protocolos vinculados a protocolos de ensaio com o mesmo nome e número no software de avaliação de dados e
controle de qualidade da PerkinElmer 1420 D Workstation (Estação de trabalho PerkinElmer 1420 D). As placas podem
ser carregadas manualmente (modelos 1420-020 e 1420-021) ou, em certos casos, com o Stacker (empilhador) para
operação semiautomática (somente modelo 1420-021).

A figura abaixo mostra o fluorômetro PerkinElmer 1420-020 com um PC e uma impressora.

Como ligar e desligar o instrumento
O botão liga/desliga está localizado no painel traseiro do instrumento, no lado direito, quando se está voltado para
a frente do instrumento, logo acima do conector de entrada da rede elétrica. Lembre-se de que se deve reiniciar o
software que permite a comunicação entre o PC e o instrumento sempre que reiniciar o instrumento.

Operação do instrumento
Para iniciar o processo de leitura da placa, coloque a placa na posição de carregamento e pressione o botão
LOAD (Carregar) localizado no lado esquerdo do painel frontal do instrumento. Para obter mais informações sobre
carregamento de placas, consulte Orientação da placa na página 28

Opção de leitor de código de barras (1420-221D)
O leitor de código de barras 1420-221 opcional permite a leitura de códigos de barras de identificação da placa. A ID
da placa pode ser definida na lista de trabalho e, assim, ser usada para verificar o vínculo entre os resultados e as
amostras do paciente.

Modelo de placa única (1420-020)
No modelo sem Empilhador (ver figura abaixo), uma única microplaca é carregada no instrumento.

Fluorômetro PerkinElmer 1420 D
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Modelo Stacker (1420-021)

Na operação do empilhador, as placas são carregadas na magazine de entrada com a primeira placa a ser medida
na parte inferior. A magazine de saída vazia é encaixada primeiro no instrumento; ocupa a posição à esquerda. Em
seguida, a magazine de entrada com placas é encaixada na posição à direita. Durante a operação, as placas são
movidas uma a uma a partir da magazine de entrada para a posição de medição. Após cada placa ter sido medida, ela é
movida para a magazine de saída. Quando a medição estiver concluída, a magazine de saída poderá ser removida. Um
mecanismo de liberação rápida permite que as placas sejam esvaziadas facilmente a partir da magazine.

Observação: se necessário, o modelo Stacker também pode ser usado como modelo de placa única, simplesmente
removendo as magazines.

Observação: Placas que têm uma estrutura removível (por exemplo, as placas Labsystems utilizadas em
determinados kits DELFIA®) não podem ser utilizadas com o empilhador. Para esses kits, deve ser usado o modelo de
placa única ou o modelo Stacker com a magazine removida.

Fluorômetro PerkinElmer 1420 D
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Princípio de operação: Fluorometria

Dentro do fluorômetro PerkinElmer 1420 D, há uma lâmpada de onda contínua de tungstênio-halogênio (75 w,
intervalo espectral 340-700 nm). Isso é usado como fonte de luz para medições de fluorometria. A unidade da lâmpada
é isolada termicamente do cabeçote de medição usando um guia de luz líquido para canalizar a luz para a amostra. O
comprimento de onda real usado é selecionado por meio de uma roda contendo até 8 filtros.

O filtro a ser usado pode ser selecionado por meio do software. O intervalo espectral da lâmpada CW é de 340 a
700 nm. Cinco posições da roda do filtro padrão de 8 posições (roda do filtro A) são usadas para filtros de 340, 355,
390, 485 e 544 nm, projetados especialmente para a excitação por fluorescência. Todos os filtros padrão são filtros de
interferência de alta qualidade com um diâmetro de 15 mm.

Existem três posições de filtro vazias nas quais filtros personalizados podem ser inseridos. Veja a figura.

Fluorômetro PerkinElmer 1420 D
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Também há uma segunda roda de filtro (B) que possui apenas quatro posições, mas elas são para o tamanho mais
comum de filtros comerciais, ou seja, "redondo, de uma polegada" e a roda é fornecida vazia com anéis de travamento.

A luz do comprimento de onda selecionado que passou pela guia de luz é colimada através da amostra. A energia de
excitação estabilizada pode ser ajustada pelo usuário para ajudar a encontrar o intervalo linear ideal para as amostras
que estão sendo medidas e, assim, manter o sinal de saída dentro do intervalo linear do instrumento.

A fluorescência brilha a partir da placa e passa através de uma corrediça de espelho, um sistema de lentes e uma
corrediça do filtro de emissão de 8 posições para um fotomultiplicador de baixo ruído (intervalo espectral 400-700 nm)
equipado com eletrônica de simples contagem rápida de fótons.

Na corrediça do filtro de emissão padrão (A), cinco posições são usadas para filtros de emissão de fluorescência
convencional nos comprimentos de onda de 405, 460, 486, 535 e 590 nm. Outras duas posições são para filtros de
emissão para fluorescência de resolução temporal a 615 e 642 nm. Também há uma posição reservada para ficar vazia
para fins de calibração do instrumento.

Os seguintes pares de excitação/emissão são usados:

• Umbeliferona

• Filtro de excitação F355
• Filtro de emissão F460

• Fluoresceína

• Filtro de excitação F485
• Filtro de emissão F535

• Ninidrina (usada para PKU)

• Filtro de excitação F390
• Filtro de emissão F486
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• HPPA (usado para GAO)

• Filtro de excitação F340
• Filtro de emissão F405

• NaDPH (usado para GALT e G6PD)

• Filtro de excitação F355
• Filtro de emissão F460

• Resorufina (usada para LEUCINA)

• Filtro de excitação F544
• Filtro de emissão F590

• 6-aminoquinolina (usada para biotinidase)

• Filtro de excitação F355
• Filtro de emissão F460

A corrediça do filtro de emissão A pode ser substituída por outra que não possua filtros predefinidos, o que significa
que o usuário pode escolher quais filtros serão carregados. Existem oito posições, as mesmas do filtro A. O tamanho é
"redondo, de uma polegada".

No caminho de emissão, também há uma corrediça combinada de obturador e abertura.

Observação: quando as propriedades de uma etiqueta são definidas, os filtros a serem usados para medições com
essa etiqueta são especificados. Quando um protocolo é selecionado para uma medição, os filtros apropriados são
movidos automaticamente para a posição.

As luzes de excitação e emissão são direcionadas a partir da parte superior do poço.

Para oferecer o melhor desempenho, existem parâmetros definidos de fábrica para todos os kits PerkinElmer validados
para uso diagnóstico.

Princípio de operação: fluorometria de resolução temporal
Na fluorescência de resolução temporal, a luz de excitação é produzida por uma lâmpada de flash de xenônio UV
(intervalo espectral 280-400 nm). A luz passa através de um filtro de excitação instalado em uma corrediça. Essa
corrediça não é acessível ao usuário.

Um sistema de lentes e espelhos é usado para direcionar a luz através do poço de amostra. A luz emitida pela amostra
passa através de um sistema de lentes e filtros para o fotomultiplicador, como no caso da fluorescência.
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As luzes de excitação e emissão são direcionadas a partir da parte superior do poço.

Duas posições da corrediça do filtro de emissão padrão de 8 posições (A) são usadas para filtros de emissão adequados
para quelatos de európio (615) e de samário (642). Ambos são filtros de interferência de alta qualidade, com larguras
de banda bastante estreitas (6-8 nm) e transmissões de pico excepcionalmente altas (> 70%).

Há vários parâmetros ajustáveis que podem ser definidos para a fluorescência de resolução temporal. As opções são:

Área de energia do flash
Existem duas opções para esse parâmetro "Low” (Baixo) e "High” (Alto). A energia do flash da lâmpada de flash usada
na fluorescência de resolução temporal depende do valor do capacitor de descarga da lâmpada. A "Low” Flash Energy
Area (Área de energia do flash baixa) seleciona um capacitor básico de 22 nF. A "High” Flash Energy Area (Área de
energia do flash alta) seleciona um segundo capacitor do mesmo valor no circuito de descarga da lâmpada, dobrando
a energia.

Flash Energy Level (Nível de energia do flash)
O Flash Energy Level (Nível de energia do flash) define a tensão do capacitor de descarga; o intervalo é de 550 a 800
volts. No entanto, observe que, embora a energia de entrada da lâmpada dependa da potência quadrada da tensão de
descarga, a potência óptica de saída não depende linearmente da energia de entrada.

Capacitor de integração de luz
Um circuito de referência monitora a energia de excitação. Quando a quantidade de energia selecionada é atingida, os
flashes param.

O circuito de referência utiliza três capacitores de integração de luz, numerados como 1, 2 e 3, qualquer um deles pode
ser selecionado. O capacitor selecionado determina a energia de excitação nas mesmas proporções que os números
do capacitor (dentro das tolerâncias do componente). Isso significa que a seleção do capacitor 2 em vez do capacitor
1, aproximadamente dobra a energia de excitação para uma medição, ou seja, o número de flashes para uma medição
dobra e, portanto, o tempo usado para uma medição dobra. A seleção do capacitor 3 em vez do capacitor 1 triplica a
energia de excitação.

Observação: cada flash contribui para a energia total de excitação. Os flashes continuam ocorrendo até que a energia
total de excitação necessária seja alcançada. No entanto, como a energia é fornecida em flashes discretos, o último
flash fará com que a energia total de excitação exceda a quantidade necessária em um máximo não superior à energia
de um flash. Isso não será significativo se houver muitos flashes, mas poderá ser significativo se houver apenas alguns
flashes. Por exemplo, nas medições padrão, a quantidade de flashes é de cerca de 1000, a variação na energia total de
excitação é de 1/1000 ou 0.1%. Se a quantidade de flashes for de cerca de 100, a variação nas energias de excitação
é de 1/100 ou 1%, o que significa que o coeficiente de variação pode dobrar dentro de uma placa. No entanto, esses
erros instrumentais são normalmente pequenos em comparação com outros erros de manipulação de amostras

Light Integration Reference Level (Nível de referência de integração de luz)
Esses valores alteram a energia de excitação aproximadamente de forma linear. Alterar esse valor de 50 para 100 tem o
mesmo efeito que alterar o capacitor de 1 para 2.

Filtro de excitação
Existem dois filtros de excitação de vidro colorido não modificáveis no caminho de excitação do flash. O filtro principal é
o D 340, que tem uma transmitância máxima a 340 e meia largura de banda de cerca de 50 nm. Esse filtro é usado para
protocolos definidos de fábrica. O segundo filtro, D320, tem uma transmitância máxima de 320-330, mas sua largura
de banda é muito mais ampla (cerca de 90 nm).
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Corrediça de abertura
Na frente do tubo fotomultiplicador, há uma corrediça de abertura de 4 posições, que possui três aberturas diferentes
e uma posição de obturador.

A abertura normal é circular com um diâmetro de cerca de 4 mm e é usada para todas as etiquetas de fábrica.

A abertura atenuada também é circular, mas com 1 mm de diâmetro apenas. Isso permite que se altere o intervalo
dinâmico do sinal de emissão para uma etiqueta selecionada pelo usuário que pode exceder o intervalo linear do
instrumento.

A abertura da banda é um retângulo de aproximadamente 1 mm x 3 mm e é reservada principalmente para futuras
aplicações. Seu tamanho e alinhamento são praticamente os mesmos da área de excitação da lâmpada do flash.

O obturador é usado sempre que nenhuma medição está ocorrendo para impedir que a luz difusa chegue ao tubo
fotomultiplicador.

Timing (Cronometragem)
Os seguintes fatores de tempo estão envolvidos no processo de medição de fluorescência de resolução temporal, todos
os tempos são em microssegundos:

Counting delay (Atraso na contagem) - o tempo após o pulso de excitação no qual a contagem do sinal de emissão
começa

Counting window (Janela de contagem) - o período dentro do qual a contagem ocorre

Counting cycle (Ciclo de contagem) - o tempo entre os pulsos de excitação dentro de uma medição.

Valores definidos de fábrica
Marcador Atraso Janela Ciclo

Eu 400 400 1000

Sm 50 100 1000

O tempo de medição típico para etiquetas padrão deve ser de cerca de um segundo para um poço e cerca de três
minutos para uma placa de 96 poços. O tempo de medição por poço pode ser alterado, se necessário. Por exemplo, se
o tempo para um poço for ajustado para 0.1 s, o tempo de medição para a placa inteira pode ser de cerca de 1 minuto.
No entanto, a diminuição do tempo de medição diminui o número de contagens e, portanto, devido às estatísticas de
Poisson, aumenta o coeficiente de variação.

Nas medições de fluorescência, a energia de excitação pode ser aumentada, mas levando em consideração que o
intervalo linear do contador depende do tempo de medição. Com um segundo tempo de contagem, o intervalo linear
do contador isolado é de quase 6 décadas, mas com o tempo de medição de 0.1 segundo, é uma década a menos.

Medições de filtro duplo
Um segundo filtro e outros parâmetros podem ser especificados para medições de etiqueta dupla. Nesse caso, o
sistema muda rapidamente o filtro e faz imediatamente a segunda medição para o mesmo poço, sem necessidade de
ajustes entre as medições.
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Manutenção de rotina

Como limpar o instrumento
A superfície do transportador deve ser mantida limpa para evitar que poeira e sujeira entrem na óptica na posição
de medição. A superfície do transportador deve ser limpa, pelo menos, uma vez por semana, com um pano macio ou
lenço de papel embebido em uma solução de detergente neutro ou álcool.

A limpeza e descontaminação do restante do instrumento fazem parte da manutenção realizada pelo pessoal de
serviço treinado da PerkinElmer.

Em caso de derramamento de uma amostra que contenha qualquer componente de geração de sinal, limpe a área
onde ocorreu o derramamento de maneira semelhante à descrita acima, exceto que primeiro se usa a solução
intensificadora para remover, por exemplo, o európio, depois um detergente neutro ou álcool e, finalmente, água
destilada. Deixe a área secar antes de começar a usar o instrumento.

Troca da lâmpada CW
Se a lâmpada CW precisar ser substituída - levante a tampa para obter acesso à lâmpada. Verifique se a lâmpada está
desligada e deixe a lâmpada esfriar antes de removê-la e substituí-la. Siga as instruções na parte interna da tampa.
Provavelmente, você achará mais fácil usar a mão esquerda para remover a lâmpada dos clipes que a seguram.

Após substituir a lâmpada, feche a tampa e ligue novamente.

Figura 1: Como substituir a roda e a lâmpada (Código da lâmpada: 1420-401)

• A: Gire a alça
• B: Levante a roda do filtro verticalmente e retire-a do suporte
• C: Substitua a roda e feche a alça
• 1: Levante a lâmpada verticalmente, soltando-a dos clipes que a seguram
• 2: Retire a lâmpada do soquete.

Cuidado: Mantenha a tampa fechada

Cuidado: Não toque nos componentes ópticos nem na lâmpada ou no interior do refletor sem proteção para os
dedos

Alerta: A lâmpada e os componentes ópticos podem estar quentes
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Especificações
Requisitos de energia
Consumo máximo de energia: 400 VA

Tensão de alimentação 110-120 V / 220-240 V, 50/60 Hz

Normas de segurança
Certificação:

• CE, IEC-CB e NRTL

O instrumento preenche os requisitos das normas:

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

Condições ambientais
Para uso:

Temperatura: 15-35 °C

Umidade relativa: 10%-80%

Para transporte e armazenamento:

Temperatura: -25-60 °C

Umidade relativa: 5%-90%

Fontes de luz
Fonte de luz contínua para medições fluorométricas:

1. Lâmpada de tungstênio-halogênio, 75 W, vida útil > 300h, intervalo espectral 340-700 nm.
2. Roda giratória do filtro A, fornecida com 8 posições de filtro (Ø 15 mm). Filtros de interferência de alta qualidade

padrão 340 nm, 355 nm, 390 nm, 485 nm, 544 nm. Roda giratória modificável do filtro B, fornecida com 4 posições
de filtro (Ø 25.4 mm)

Fonte de luz do flash para medições fluorométricas TR:

1. Tubo de flash de xenônio UV, L4642 ou equivalente, intervalo espectral 280-400 nm.
2. Corrediça de filtro, fornecida com 3 posições de filtro

(Ø 22.4 mm). Os filtros 340 nm e 320 nm estão instalados.

Unidades de detecção
Fluorometria e fluorometria TR:

1. Tubo fotomultiplicador, R 1527
2. Corrediça do filtro de emissão A, fornecida com 8 posições de filtro (Ø 25.4 mm) com os seguintes filtros:

405, 460, 486, 535, 590, 615 e 642 nm

Corrediça de emissão modificável do filtro B, fornecida com 8 posições de filtro (Ø 25.4 mm)

Placas
Placas de 1 a 384 poços são compatíveis com o instrumento.
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Observação: apenas placas de 96 poços são usadas nos protocolos de ensaio para uso diagnóstico.

O usuário pode definir configurações de placas não padrão. As dimensões exteriores máximas são 86.0 × 128.2 × 25
mm.

Mistura de placas
Estão disponíveis três modos de mistura de placas: linear, orbital e duplo orbital. Três níveis de velocidade podem ser
selecionados e a amplitude do movimento é ajustável.

Observação: esse recurso não é suportado nos protocolos de ensaio para uso diagnóstico.

Varredura
A varredura de poços (vários pontos de medição dentro de um poço) está disponível para todas as tecnologias.

Observação: esse recurso não é suportado nos protocolos de ensaio para uso diagnóstico.

Repetições
Medições ou operações repetidas podem ser definidas por placa, tiras ou poço.

Observação: esse recurso não é suportado nos protocolos de ensaio para uso diagnóstico.

Tempo da medição
O tempo de detecção por poço é selecionável por software entre 0.1 e 600 segundos.

Desempenho
Fluorometria Limite de detecção de fluoresceína < 10 fmol / poço

Fluorometria TR Limite de detecção de európio < 12 amol / poço

Linearidade de Eu 5 décadas

Dimensões físicas
Peso 47 kg (modelo manual)

58 kg (modelo Stacker com magazines)

Altura 380 mm (510 mm modelo Stacker)

Largura 490 mm

Profundidade 650 mm (com cabos)

Software
O programa da estação de trabalho é executado em um PC com Windows 10, no mínimo 8 GB de memória RAM,
equipado com uma unidade de DVD e uma placa de interface de instrumento PerkinElmer.

Conexões de entrada/saída
PC: conector arcnet coaxial (93 ohm). O PC deve ser fornecido com uma placa de interface de instrumento PerkinElmer.

Impressoras: conectadas ao PC

Stacker
A versão 1420-021 do instrumento inclui um recurso de carregamento de placas semiautomatizado, incluindo uma
magazine de entrada e uma magazine de saída. As magazines são projetadas para receber placas que atendem aos
seguintes requisitos:

Comprimento: 127.2-128.2 mm

Largura: 84.5-86.0 mm
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Altura: 14.0-25.0 mm

Altura da borda: 1.5-6.5 mm

Observação: Placas que têm uma estrutura removível (por exemplo, as placas Labsystems utilizadas em determinados
kits DELFIA®) não podem ser utilizadas com as magazines. Para esses kits, deve ser usado o modelo de placa única ou o
modelo Stacker com as magazines removidas.

Opções

Leitor de código de barras (1420-221D)
Códigos de barras que podem ser lidos: EAN, UPC, 2 de 5 intercalados, CODEBAR, CODE39, CODE128

Modos de contagem
Fluorescência (340-700 nm)

Fluorescência de resolução temporal (TRF)

TRF de janela dupla*

Fluorescência de dupla excitação*

Fluorescência de dupla emissão*

Varredura*

Medições cinéticas rápidas e lentas*

Observação: * esse recurso não é suportado nos protocolos de ensaio para uso diagnóstico.
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Instruções de instalação
A instalação e a configuração do sistema devem ser realizadas pelo pessoal da PerkinElmer. O guia de instalação pode
ser encontrado na pasta Support (Suporte) do disco do software PerkinElmer 1420 D.

Ambiente
Embora as condições normais de laboratório limpo sejam geralmente bastante satisfatórias como ambiente
operacional, é útil levar em consideração os seguintes pontos.

A ventilação na sala deve ser adequada para todas as condições de uso, a temperatura deve ser razoavelmente
constante a cerca de 22 °C, a umidade relativa não deve ser excessiva e a luz solar direta não deve incidir no
instrumento.

Energia elétrica
Devem estar disponíveis três tomadas elétricas, cada uma com um aterramento de proteção, se possível, com uma
linha de energia separada para o próprio instrumento, com um interruptor de isolamento e uma caixa de fusíveis. Se
forem previstas flutuações excessivas na tensão da rede elétrica, pode ser necessário um estabilizador da rede.

Conexões
• Conexões de cabo de alimentação do instrumento, PC e monitor.
• Conexões de monitor, teclado e mouse ao PC.
• Cabo Arcnet entre a porta A do instrumento e o conector T da placa de interface do instrumento no PC.
• Terminadores instalados corretamente na porta B do instrumento e no conector T da placa de interface do

instrumento no PC.

Configuração da tensão de alimentação
Verifique primeiro se o porta-fusível do seletor de tensão de alimentação (consulte as
imagens na próxima página) está de acordo com a tensão de alimentação à qual o
instrumento será conectado. Observe o tamanho dos fusíveis!!

• conecte o cabo de rede
• conecte o cabo arcnet à porta A
• verifique se o terminador está encaixado corretamente na porta B
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Alimentação de 220-240 V

Alimentação de 110-120V
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Pontos a serem notados sobre o PC
O Fluorômetro PerkinElmer 1420 D é operado por meio de software executado em um PC externo. Observe os
seguintes pontos:

Cuidado: A PerkinElmer recomenda que não se conecte o PC a uma rede local (LAN). Caso se conecte a uma LAN,
deve-se usar proteção antivírus e firewalls adequados. Deve-se garantir que as configurações da LAN não interfiram
no processo de medição do fluorômetro PerkinElmer 1420 D.

Cuidado: Não conecte um cartão de memória a uma porta USB do PC da estação de trabalho, a menos que você
saiba que o cartão de memória está livre de vírus.

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

Cuidado: Não altere as configurações do sistema operacional. Elas vêm predefinidas de fábrica.

Instalação da impressora
Caso não possua a impressora fornecida de fábrica, instale-a de acordo com as instruções fornecidas com a sua
impressora.

Se estiver usando a impressora fornecida de fábrica, primeiro conecte o cabo de força à tomada. Em seguida, conecte
o cabo USB da impressora à porta USB do computador. Quando estiver pronto, ligue a impressora. O computador
irá detectá-lo e o processo de instalação do novo hardware será iniciado. Siga as instruções na tela para concluir a
instalação da impressora.

Instalação do leitor de código de barras portátil
Para instalar um leitor de código de barras, conecte-o à porta USB do computador. O computador irá detectá-lo e o
processo de instalação do novo hardware será iniciado. Siga as instruções na tela para concluir a instalação do leitor de
código de barras.

Deslocamento do instrumento
Se, por algum motivo, o instrumento precisar ser movido, recomendamos que duas pessoas o levantem, segurando o
instrumento pela parte inferior. Tenha cuidado para não inclinar muito o instrumento.

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

III
Software PerkinElmer 1420 D Manager
Tópicos:

• Partida
• Operação sem Magazines
• Operação com Magazines
• Como parar a operação
• Explorer
• Editor de protocolo
• Resultados
• Menu Tools (Ferramentas)
• Sair
• Solução de problemas



Partida
Ao abrir o programa PerkinElmer 1420 D Manager, a janela abaixo é exibida.

Note que a active protocol list bar (barra de lista de protocolo ativo) está vazia e Start (Iniciar) fica desativado até
que, pelo menos, um protocolo tenha sido usado

Como usar a Live Display (Exibição ao vivo)
A Live Display (Exibição ao vivo) mostra os resultados na forma de um mapa de placas com código de cores para
indicar o tamanho dos resultados. Ao mover o cursor para um poço que foi medido, o valor numérico será exibido.

É possível escolher o result range (intervalo de resultados) que deseja usar para determinar o código de cores dos
poços. Quanto mais próximo o resultado estiver do limite superior do intervalo, mais vermelho ele parecerá. Quanto
mais próximo do limite inferior, mais azul ele parecerá. Escolha o intervalo apropriado para as amostras que estão
sendo medidas para obter a maior variação nas cores da amostra.

É possível escolher se deseja que a escala seja logarithmic (logarítmica) (o que significa que a diferença entre os
valores menores serão mais visíveis enquanto a diferença entre os valores mais altos serão menos visíveis), ou uma
escala linear em que todas as partes do intervalo são tratadas igualmente.

Orientação da placa
A figura abaixo mostra uma placa típica de 96 poços e como ela deve ser orientada ao carregá-la diretamente no
fluorômetro PerkinElmer 1420 D ou em uma magazine de entrada. A posição A1 deve estar no canto esquerdo mais
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distante de você, ou seja, o lado que entra primeiro no contador. Se um código de barras for usado, também deve estar
no lado que entra no contador primeiro. O código de barras pode ser usado para identificar a placa.

Direção de 
carregamento

Código de barras opcional

Posição A1

As placas usadas em uma magazine 
devem ficar com a borda pelo 
menos nas laterais curtas

Observação: Rotulagem correta da placa, preparação da amostra e ordem das amostras em uma placa são fatores
essenciais para a obtenção de resultados corretos

Alerta: Todas as amostras devem ser tratadas como se fossem potencialmente infecciosas.
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Operação sem Magazines
O instrumento pode ser operado usando o Start Wizard (Assistente de início) ou o botão Start (Iniciar).

Como usar o Start Wizard (Assistente de Início) diretamente
O Start Wizard (Assistente de Início) permite selecionar o protocolo a ser usado e especificar o número de placas e o
layout da placa. Caso as placas tenham código de barras, a ID da placa será associada aos resultados.

Clique no ícone Start Wizard (Assistente de Início) e siga as instruções que aparecerem.

 

O Start Wizard (Assistente de Início) será exibido. Clique em Next (Avançar).

Selecione o protocol (protocolo) da pasta Kits quando solicitado.
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Clique em Next (Avançar). Em seguida, especifique o plate layout (layout da placa). É possível selecionar placas
adicionais clicando no ícone Add plate (Adicionar placa).

Clique em Next (Avançar).

Caso deseje executar apenas parte de uma placa, especifique quais poços devem estar vazios colocando o cursor do
mouse no primeiro poço não utilizado, mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse e arrastando para o último
poço na placa. Especifique que esses são os poços vazios.

Observação: Erros na seleção do protocolo ou na definição do layout da placa levarão a resultados incorretos.

Agora você pode adicionar text (texto) para acompanhar a impressão dos resultados.
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Clique em Next (Avançar).

Carregue a placa como mostrado na figura. Primeiro abra a tampa da posição de carregamento.
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Carregue a primeira placa e feche a tampa. Consulte Orientação da placa na página 28 para obter a orientação correta
da placa.

Carregar a primeira placa

Agora, clique em Finish (Concluir) na janela do Start wizard (Assistente de início). Esta placa será medida agora.

É possível acompanhar o processo de medição selecionando o Live display (Exibição ao vivo).

A Live Display (Exibição ao vivo) mostra o mapa da placa. Cada poço medido é mostrado em uma cor que indica o
número de contagens do poço. Na parte inferior da exibição ao vivo, há informações sobre o poço que está sendo
medido no momento. Consulte Como usar a Live Display (Exibição ao vivo) na página 28 para obter mais informações
sobre a Live Display (Exibição ao vivo).

Quando a placa tiver sido medida, remova-a e carregue a próxima placa.
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1. Retirar a placa medida

2. Carregar a próxima placa

3. Pressionar brevemente o botão

Pressione brevemente o botão no balcão, ele estará piscando se o protocolo selecionado mostrar que há mais placas a
serem carregadas. Se não estiver piscando, significa que todas as placas especificadas no protocolo foram medidas.

A luz piscando mostra que a execução continua

Continue até que todas as placas tenham sido medidas.

Usando o botão Start (Iniciar)
Observação: O botão Start (Iniciar) só pode ser usado após a execução de pelo menos um protocolo usando o Start
Wizard (Assistente de Início). Imediatamente após a instalação, a lista de protocolos ativos está vazia e o botão Start
(Iniciar) desativado.

Selecione o protocolo que deseja usar rolando pela list of active protocols (lista de protocolos ativos).
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Use o mouse para clicar no botão Start (Iniciar) na interface do usuário.

A medição começará.
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Operação com Magazines
Observação: As magazines só podem ser usadas com o modelo 1420-021.

Observação: Placas que têm uma estrutura removível (por exemplo, as placas utilizadas em determinados kits
DELFIA®) não podem ser utilizadas com magazines. Para esses kits, deve ser usado o modelo de placa única ou o
modelo Stacker com as magazines removidas.

Cuidado: Não coloque os dedos na área de carregamento de amostras. No modelo Stacker, a área de carregamento
fica descoberta quando as magazines não estão no lugar, portanto, deve-se evitar o risco de prender os dedos no
mecanismo de elevação da placa. Caso precise fazer algo nessa área, desligue o aparelho primeiro.

Na operação do empilhador, as placas são carregadas na magazine de entrada com a primeira placa a ser medida na
parte inferior. Consulte Orientação da placa na página 28 para obter a orientação correta da placa.

A magazine de saída vazia (aquela com as guias para o mecanismo de liberação rápida) deve ser instalada primeiro no
contador de etiquetas múltiplas; ocupa a posição esquerda.

Coloque a magazine de entrada (com placas) na posição direita.

1. Carregar a magazine de saída

Guia de liberação da magazine

2. Carregar a magazine de entrada

Observação: Verifique se as magazines se encaixaram na posição corretamente.

Observação: Apenas placas a serem medidas com um protocolo devem ser carregadas.

As magazines estão carregadas
 prontas para operação

Mecanismo de liberação rápida 
para placas
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Ou use o Start Wizard (Assistente de início) (veja Como usar o Start Wizard (Assistente de Início) diretamente na
página 30) ou selecione o protocolo ativo e clique no botão Start (Iniciar) (veja Usando o botão Start (Iniciar) na página
34).

As placas serão movidas uma a uma a partir da magazine de entrada para a posição de medição. Após cada placa
ter sido medida, ela é movida para a magazine de saída. Quando a execução estiver concluída, a operação será
interrompida.

Quando todas as placas tiverem sido movidas para a magazine de saída, ela poderá ser removida. Para fazer isso,
pressione a guia de liberação na parte inferior da magazine e levante-a.

Depois de remover a magazine, puxe as alças do mecanismo de liberação rápida para permitir que as placas sejam
retiradas facilmente da magazine.

Observação: certifique-se de não operar esse mecanismo quando a magazine estiver carregada no fluorômetro
PerkinElmer 1420 D, pois irá congestionar o transportador.

Se o botão do fluorômetro PerkinElmer 1420 D estiver piscando, significa que o ensaio não terminou e deve-se remover
a magazine de entrada vazia e a magazine de saída cheia, carregar uma magazine de saída vazia e, em seguida, uma
magazine de entrada com as demais placas do ensaio.

Se todas as placas na magazine de entrada tiverem sido medidas, a operação poderá continuar, removendo-se as
magazines e carregando uma magazine de saída vazia e uma magazine de entrada com placas. Basta pressionar
brevemente o botão no instrumento para continuar a operação.
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Como parar a operação
Botão Stop (Parar)

Clicar no botão Stop (Parar) na estação de trabalho interrompe o processo de medição imediatamente e o software
exibe uma caixa de diálogo com três opções:

• Cancelar (Abort): clique nessa opção para interromper a medição. A placa que está sendo medida é levada para a
posição de carregamento (ou a magazine de saída, se houver).

• Repetir (Retry): clique nessa opção para começar a medir a placa novamente, começando do início.
• Ignorar (Ignore): clique nessa opção para continuar a medição da placa de onde foi interrompida

Alerta: Escolher ignorar para continuar a medição da placa não oferece garantia de que os resultados estarão
corretos.

Botão End (Terminar)

Clicar no botão End (Terminar) na estação de trabalho conclui o ensaio depois que a placa atual tiver sido
completamente medida, incluindo qualquer possível medição repetida. A placa é retirada como descrito acima.

Luz no botão
A tabela a seguir mostra como será a luz do botão, dependendo do que está acontecendo com o fluorômetro
PerkinElmer 1420 D.

Condição (Condition) Luz no instrumento

Sem medição, sem ensaio Desligada

Sem medição, aguardando próxima placa Piscando

Medição, carga ou descarga Ligada
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Explorer
No Explorer, é possível acessar o Protocol Editor (Editor de protocolo) e o Result Viewer. Clique no ícone Explorer para
abri-lo.

O Explorer será aberto.

Menu Tools (Ferramentas) do Explorer
O menu de linha de comando Tools (Ferramentas) tem um item Options (Opções). Ao clicar nele, é exibida uma caixa
de diálogo com uma caixa de seleção. Ela é selecionada para mostrar que sempre que clicar no ícone Start (Iniciar), o
Start Wizard (Assistente de início) será usado para iniciar a medição do protocolo selecionado.

Pastas do Explorer
Na pasta Wallac, há três pastas, por padrão, duas nomeadas de acordo com as tecnologias e uma chamada System
(Sistema). Em cada uma dessas pastas, existem protocolos usando a tecnologia apropriada. A pasta System (Sistema)
não é para protocolos de usuário; inclui o protocolo de normalização Eu/Sm de dupla etiqueta.

No mesmo nível da pasta Wallac, existem três outras pastas: Users (Usuários) e Projects (Projetos), cada uma com dez
subpastas criadas pelo usuário.

Kits que contêm os protocolos para os testes a serem executados com o PerkinElmer 1420 D.
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Ao criar um protocolo, você pode salvá-lo, por exemplo, como um protocolo de usuário na pasta Users (Usuários) ou
pode salvá-lo de acordo com a tecnologia. A escolha é sua, mas a estrutura padrão fornece um ponto de partida e
ajuda a encontrar os protocolos predefinidos.

É possível mover um protocolo criado pelo usuário para uma pasta diferente selecionando-o, mantendo pressionado o
botão do mouse, arrastando-o para a pasta de destino e soltando o botão do mouse.

Uma subpasta de Users (Usuários) ou Projects (Projetos) pode ser renomeada selecionando-a e clicando no botão
direito do mouse e selecionando Rename (Renomear).

Ícones do Explorer
Os protocolos predefinidos de fábrica (que não podem ser renomeados ou excluídos) são representados por ícones
diferentes dos protocolos ou grupos criados pelo usuário. Os primeiros incluem um símbolo de cadeado para mostrar
que não podem ser alterados. Os últimos não incluem o cadeado porque o usuário pode alterá-los. Veja os exemplos
abaixo:

 O ícone de uma pasta predefinida de fábrica

 O ícone de um protocolo predefinido de fábrica

 O ícone de uma pasta criada pelo usuário

 O ícone de um protocolo criado pelo usuário

Seleção de protocolo com o Explorer
É possível: open (abrir), copy (copiar), paste (colar), start (iniciar) ou create (criar) um protocolo, delete (excluir) um
protocolo feito pelo usuário (e também seus resultados associados).

Para abrir um protocolo existente, é possível executar um dos seguintes procedimentos:

1. Mova o cursor do mouse sobre ele e clique no botão esquerdo do mouse para selecioná-lo, em seguida, clique no
menu File (Arquivo) e clique em Open (Abrir).

2. Mova o cursor sobre ele, clique com o botão direito do mouse e selecione Open (Abrir) no menu que aparece.
3. Clique duas vezes no mouse quando o cursor estiver sobre o ícone.

Ao criar um protocolo, você pode salvá-lo, por exemplo, como um protocolo de usuário na pasta Users (Usuários) ou
pode salvá-lo de acordo com a tecnologia. A escolha é sua, mas a estrutura padrão fornece um ponto de partida e
ajuda a encontrar os protocolos predefinidos.

É possível mover um protocolo criado pelo usuário para uma pasta diferente selecionando-o, mantendo pressionado o
botão do mouse, arrastando-o para a pasta de destino e soltando o botão do mouse.

Observação: O protocolo de dupla etiqueta não deve ser copiado nem editado, por exemplo, criar um protocolo de
etiqueta única de európio ou samário. Deve-se começar com um protocolo de etiqueta única existente. Para operação
com dupla etiqueta, deve-se primeiro selecionar a etiqueta európio e depois a etiqueta samário. Depois de selecionar
a segunda etiqueta, uma terceira, samário na janela do európio, será criada automaticamente. Ao executar com estas
três etiquetas, deve-se ter uma normalização Eu/Sm válida; consulte o menu Tools (Ferramentas) para saber como
fazer essa normalização.

Observação: Para obter informações sobre resultados, consulte Resultados na página 51

Protocolos de fábrica
O sistema PerkinElmer 1420 D vem com protocolos de medição de fábrica, correspondentes aos protocolos de ensaio
para vários testes da PerkinElmer. Eles são fornecidos no disco de instalação e carregados automaticamente no sistema
PerkinElmer 1420 D quando o software é instalado. Esses protocolos não podem ser alterados pelo usuário.

Eles podem ser encontrados abrindo o Explorer e pesquisando na pasta Kits.

A estação de trabalho PerkinElmer 1420 D, instalada ao mesmo tempo, inclui versões padrão dos protocolos de ensaio
para esses mesmos ensaios. Eles podem ser usados como estão ou podem ser modificados conforme necessário pelo
usuário, mas veja o aviso:
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Observação: Alterações nos protocolos devem ser feitas apenas por pessoas autorizadas. Somente os protocolos de
fábrica PerkinElmer com parâmetros padrão são validados para uso diagnóstico.

Também existem protocolos para cada uma das etiquetas de fluorescência imediata e de resolução temporal que
podem ser usadas com o sistema PerkinElmer 1420 D. Eles podem ser encontrados na pasta Wallac, nas subpastas
Fluorometria e Fluorometria de resolução temporal, respectivamente. Os parâmetros nesses protocolos podem ser
alterados pelo usuário, exceto o nome da etiqueta.
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Editor de protocolo
Observação: A edição só pode ser feita por um usuário Advanced (Avançado). Protocolos na pasta Kits não podem ser
alterados, exceto pelo mapa da placa e pela saída do arquivo. Protocolos na pasta Wallac podem sofrer alterações nos
parâmetros adicionais, mas a seleção de etiquetas é fixa. Os usuários podem criar seus próprios protocolos, copiando e
editando um protocolo existente ou criando diretamente um novo.

A janela do editor de protocolo contém sete guias:

• Amostras (Samples): mostra um mapa de placas para permitir a edição de poços e placas
• ID: é possível identificar o protocolo
• Medição (Measurement): é possível selecionar as etiquetas usadas para a medição
• Placa (Plate): é possível selecionar o tipo de placa e outros parâmetros
• Saídas (Outputs): é possível definir a saída
• Eventos (Events): é possível dar um comando a ser seguido após a execução de um ensaio com este protocolo (não

disponível em protocolos de fábrica)
• Geral (General): informações sobre o protocolo

Observação: Alterações nos protocolos devem ser feitas apenas por pessoas autorizadas. Somente os protocolos
produzidos de fábrica PerkinElmer com parâmetros padrão, conforme encontrados na pasta Kits, são validados para
uso diagnóstico.

As entradas de protocolo são verificadas quanto à validade pelo software e as entradas inválidas são informadas
quando você tenta alternar de uma visualização para outra.

Ao editar um protocolo, é possível usar a linha de comando ou a barra de botões para salvar ou imprimir o protocolo.

Observação: Se quiser alterar o tipo de placa, faça isso antes de definir outros parâmetros de placa. Isso ocorre
porque quando o tipo de placa é alterado, todas as placas anteriores serão excluídas e aparecerá uma placa do tipo
selecionado.

Guia Samples (Amostras)
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A seleção dessa guia faz com que um mapa de placas seja exibido para permitir a edição de amostras. Os botões
permitem selecionar a first plate, previous plate, next plate ou last plate (primeira placa, placa anterior, próxima
placa ou última placa).

Também é possível adicionar uma nova placa ou excluir a placa selecionada atualmente. Uma placa adicionada possui
todas as posições marcadas como Measured (Medidas) e se tornará a última placa na sequência. Ao excluir uma placa,
é aquela atualmente visível que é excluída. Uma placa duplicada é uma cópia da placa atual e se tornará a última placa
na sequência.

Um mapa de todos os poços é exibido. Um poço vazio (ou seja, um que não será medido) ficará cinza, um poço com
uma amostra (ou seja, um que será medido) ficará colorido. Se mover o cursor para um poço, o tipo de amostra será
exibido. Se clicar no poço, uma lista de tipos de poços disponíveis será exibida.

Para alterar as marcações dos poços individuais em uma placa, é possível selecionar um grupo de poços usando o
mouse. Para iniciar a seleção, clique no botão esquerdo do mouse na posição inicial desejada e arraste o cursor do
mouse para a posição final desejada na placa sem soltar o botão esquerdo do mouse.

Para selecionar fileiras ou colunas completas, selecione-as clicando no caractere/número na estrutura da placa
correspondente à linha/coluna. Para selecionar mais de uma fileira/coluna, clique com o mouse e arraste da mesma
maneira que ao selecionar áreas livres do poço.

Para selecionar a placa inteira, clique no canto superior esquerdo da estrutura da placa.

Para selecionar uma área retangular de poços na placa, mantenha pressionada a tecla Shift enquanto arrasta com o
mouse.

O número de poços selecionados é mostrado no texto indicador da placa após o número da ordem da placa.

Após selecionar os poços e soltar o botão esquerdo do mouse, um menu suspenso de tipos de amostra será exibido.
Esses serão os tipos definidos no item de menu PerkinElmer 1420 D Manager Tools (Ferramentas) Miscellaneous
settings (Configurações diversas). Ao selecionar um desses tipos, especifica-se qual deve ser o tipo da área
selecionada.

Guia ID

Essa guia permite selecionar o número e o nome do protocolo. O número pode ser selecionado em uma lista suspensa
de números disponíveis. O nome do protocolo deve ser digitado. No caso de um protocolo predefinido de fábrica, não
é possível alterar o número.
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Notas ou comentários adicionais podem ser vinculados ao protocolo. Eles aparecem na parte inferior da janela do
Explorer.

Guia Measurement (Medição)

A guia Measurement (Medição) especifica a sequência de medidas a ser usada no protocolo.

Observação: Se o protocolo que está sendo editado estiver predefinido, a sequência de medição não poderá ser
alterada.

Modo de medição
Observação: Nenhuma alteração pode ser feita nesses parâmetros para nenhum protocolo definido de fábrica.

Esse campo permite especificar em qual unidade a sequência de medição completa deve ser executada antes de passar
para a próxima unidade similar. A unidade possível é: um único poço, uma tira ou uma placa.

Os modos de placa e tiras são desativados ao usar uma medição cinética rápida ou de varredura na sequência de
operação.

O modo de poço será desativado ao usar mais de uma etiqueta na sequência de operações.

O modo de placa pode ser usado para cinética lenta, fazendo contagens repetidas da placa com atrasos entre elas.

Operações de medição
Esse campo lista as operações que foram especificadas para serem usadas no ensaio. As operações estão listadas na
ordem em que serão executadas.

Se selecionar um item na lista e, em seguida, clicar com o botão direito do mouse, um menu aparecerá para permitir
Copy (Copiar), Delete (Excluir) ou ver as Properties (Propriedades) do item selecionado. Uma fileira de botões ao lado
da lista Operations (Operações) permite adicionar itens à lista. Clique no botão referente à operação desejada. Defina
os parâmetros e clique em OK para adicionar o item à lista.
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Botão Down
(Para baixo)

Move a operação selecionada na lista de operações um passo mais perto do fim. Esse botão é
habilitado quando a operação atualmente selecionada na lista de operações de medição não é a
última operação na lista.

Botão Up (Para
cima)

Move a operação selecionada na lista de operações um passo mais perto do início. Esse botão é
habilitado quando a operação atualmente selecionada na lista de operações de medição não é a
primeira operação na lista.

Botão Delete Exclui a operação selecionada na lista de operações. Esse botão é habilitado quando há uma
operação selecionada na lista de operações de medição.

Botão Delay
(Atrasar)

Clicar nesse botão faz aparecer uma caixa de diálogo que permite especificar a duração do atraso
entre a conclusão da operação anterior e o início daquela que sucede a operação de atraso na lista
de operações. Usa-se uma barra deslizante para fazer isso. Clicar no botão OK insere a operação
de atraso na lista de operações de medição. Um único atraso pode ser de 0.1 s a 600 s. Um único
atraso pode ser de até 600 s e, agrupando os atrasos, é possível obter um tempo de atraso máximo
de 9 × 600 s (1 h 30 m).

Botão Shake
(Agitar)

Clicar nesse botão faz aparecer uma caixa de diálogo que permite especificar os parâmetros para
uma operação de agitação. É possível especificar a duração da operação, a velocidade (lenta,
normal ou rápida), a extensão do agitador e o caminho a seguir - linha reta, elíptica ou em forma
de oito (linear, orbital ou orbital duplo, respectivamente). Clicar no botão OK insere a operação de
agitação na lista de operações de medição.

Cuidado: O uso prolongado do suporte da placa como agitador pode resultar em danos ao
instrumento devido ao desgaste acelerado.

Botão Label
(Etiqueta)

Abre o Label Selector (Seletor de etiquetas) que permite especificar uma etiqueta a ser inserida na
lista de operações de medição. Pode haver até 10 etiquetas na lista.

Ao usar o modo poço ou tiras, o botão de etiqueta será desativado quando já houver uma etiqueta
na sequência de medição. No entanto, é possível copiar e colar a mesma etiqueta. Para informações
detalhadas sobre etiquetas, consulte Etiquetas na página 58.

Botão Kinetics
(Cinética)

Clicar nesse botão faz aparecer uma caixa de diálogo que permite especificar os parâmetros para
uma medição cinética. É possível fornecer o número de medições repetidas (até 10) e o atraso entre
cada medição (0 a 600 s). Também é preciso selecionar a etiqueta clicando no botão de etiqueta e,
em seguida, selecionando na caixa de diálogo de etiqueta.

O botão Kinetics (Cinética) é ativado apenas ao usar o modo de poço e não há outras etiquetas na
sequência de medição. No entanto, é possível copiar e colar a mesma etiqueta cinética.

Botão
Scanning
(Varredura)

Clicar nesse botão faz aparecer uma caixa de diálogo que permite especificar os parâmetros para
uma medição da varredura. Isso significa que várias medições são feitas para um único poço e as
medições são feitas a partir de diferentes pontos do poço. Esses pontos estão na forma de uma
matriz para a qual é possível fornecer o número de etapas horizontais, o número de etapas verticais
e o deslocamento do ponto, ou seja, a distância entre cada ponto no poço onde a medição é feita. A
distribuição dos pontos pode ser quadrada ou arredondada.

Também é preciso selecionar a etiqueta clicando no botão Label (Etiqueta) e, em seguida,
selecionando na caixa de diálogo de etiqueta.

O botão Scanning (Varredura) é ativado apenas ao usar o modo de poço e não há outras etiquetas
na sequência de medição. No entanto, é possível copiar e colar a mesma etiqueta de varredura.
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Guia Plate (Placa)

Parâmetro Plate Repeat (Repetição de placa)
O número de vezes que cada placa deve ser medida (1-99). Se esse valor for maior que 1, deverá ser indicado o tempo
entre o final de uma medição e o início da próxima (0-600 segundos). Isso permite fazer medições cinéticas lentas.

Altura de medição
Standard (Padrão) - Essa seleção é ativada apenas quando se usa um tipo de placa cujos dados de dimensão estão
armazenados no instrumento.

O conjunto de altura padrão é cerca de 8 mm acima da parte inferior da placa.

User defined (Definido pelo usuário) - Se não quiser usar a medição padrão, poderá inserir um novo valor aqui.
Deve-se clicar no botão "user defined" (definido pelo usuário). O valor mínimo é 3.0 mm e o máximo 18.0 mm,
dependendo do tipo de placa. A altura é medida a partir do fundo da placa. Isso é útil se estiver medindo amostras em
papel filtro e precisar otimizar para que a amostra esteja na parte superior ou inferior dos poços.

Tipo de placa
Selecione o tipo desejado na lista de tipos de placas disponíveis na barra de rolagem. Se o tamanho e/ou formato
da placa for diferente do atual, todas as placas no mapa de placas serão excluídas e uma placa do tipo selecionado
aparecerá. Certifique-se de selecionar o tipo de placa antes de definir o mapa de placas para evitar perder suas
configurações.

Tipos de placas são lidos a partir do banco de dados PerkinElmer 1420 D quando o Protocol Editor (Editor de protocolo)
é iniciado, por isso ele não reconhecerá os tipos de placas adicionados enquanto o Protocol Editor (Editor de protocolo)
estiver aberto.
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Observação: a seleção genérica de placas de 8 × 12 não verifica a altura da placa antes de uma medição.

Guia Outputs (Saídas)
A guia Outputs (Saídas) no Protocol editor (Editor de protocolo) permite selecionar para onde os resultados serão
enviados ao fim de uma execução. Isso pode ser em uma impressora e/ou arquivo. Clique na caixa de seleção do(s)
dispositivo(s) de saída que deseja.

Se selecionou Printer output (Saída da impressora), deve-se selecionar o formato, que pode ser formato de placa (os
resultados estão em um formato de tabela com linhas e colunas na ordem mostrada no mapa da placa) e/ou formato
de lista (os resultados estão em uma única coluna começando com os do primeiro poço). Quando essa opção não está
definida, a caixa de listagem selecionada "Include in output” (Incluir na saída) fica desabilitada. Essa caixa de listagem
define quais partes dos dados da execução do ensaio devem ser incluídas na saída impressa: List, Plate, Protocol
description, Error description, Notes (lista, placa, descrição do protocolo, descrição do erro, notas).

Se selecionou File output (Saída do arquivo), deve-se especificar o tipo de arquivo no menu suspenso dos tipos
possíveis. Os tipos em que os arquivos podem ser salvos são Excel 5 ou versões posteriores, texto delimitado por
tabulações ou MultiCalc.

Se a caixa de listagem Include in output (Incluir na saída) estiver assinalada, especifica quais partes opcionais das
informações da execução do ensaio devem ser incluídas no arquivo salvo quando a medição for concluída. São os
mesmos da saída da impressora: List, Plate, Protocol description, Error description, Notes (lista, placa, descrição do
protocolo, descrição do erro, notas).

Também deve-se digitar o nome do arquivo. Isso pode incluir palavras-chave conectadas ao arquivo, conforme descrito
em Events (Eventos). O botão à direita da caixa de nome do arquivo fornece uma lista de todos os argumentos de
espaço reservado válidos para se escolher. Outros nomes de arquivos possivelmente usados em outros protocolos
também estão disponíveis nesse botão.

Observação: não será possível mudar para outra guia se for encontrado um argumento de espaço reservado inválido.
No entanto, se houver um arquivo anterior com o mesmo nome, ele será substituído pelo novo arquivo sem aviso.
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Guia Events (Eventos)
Observação: essa guia não aparece se tiver selecionado um protocolo de fábrica; consulte Protocolos de fábrica na
página 40.

Essa guia permite dar um comando que será executado quando um protocolo for executado. A palavra-chave deve
estar entre colchetes < > exatamente como mostram os exemplos fornecidos na guia. Esses comandos são substituídos
automaticamente pelo nome ou número apropriado etc., após o término da execução do ensaio.

A primeira caixa especifica o item a ser executado, enquanto a segunda caixa especifica os argumentos da linha de
comando a serem usados. O botão à direita da primeira caixa permite procurar o arquivo executável que deseja usar.
O botão à direita da segunda caixa novamente lista todos os argumentos de palavras-chave válidos que podem ser
escolhidos; consulte Palavras-chave na página 48 abaixo.

Por exemplo, é possível iniciar uma planilha externa em execução e executar o arquivo gerado pela execução. Esse
arquivo será identificado, por exemplo, pelo nome ou número do protocolo. Também existem identificadores internos
exclusivos que o sistema fornece para cada protocolo e execução de ensaio.

Palavras-chave
As seguintes palavras-chave podem ser usadas para nomes de arquivos na guia Outputs (Saídas) do editor de
protocolo e no comando de sistema final Assay (Ensaio) na guia Events (Eventos):

<NomeDoProtocolo>, o nome do protocolo. Especificado na guia ID na caixa de edição do nome do protocolo.

<NúmeroDoProtocolo>, o número do protocolo. Especificado na guia ID na caixa do número do protocolo.

<IDdoProtocolo>, um identificador numérico exclusivo para o protocolo.

<IDdoEnsaio>, um identificador numérico exclusivo para a execução do ensaio.

<IDdaExecução>, um valor numérico que identifica a execução específica de um determinado protocolo.

<DataDaExecução>, data em que o ensaio foi executado no formato AAAAMMDD.
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Em alguns casos, o valor numérico da AssayID (IDdoEnsaio) ou RunID (IDdaExecução) pode não ser adequado para o
programa utilizado para o arquivo. É possível adicionar uma função "encher" para permitir diminuir ou aumentar o
número. É possível especificar <AssayIDpadX> onde X = 1..7 ou <RunIDpadX> onde X = 1..4.).

Exemplos

Se <AssayID> = 1234 e você adicionar o pad 2 para obter <AssayIDpad2>, o resultado será 34. Isso seria útil com o
MultiCalc, que não pode aceitar um ID de ensaio tão grande quanto 1234.

Se <AssayID> = 234 e você adicionar o pad 4 para obter <AssayIDpad4>, o resultado será 0234. Isso seria útil se
precisasse de um identificador de quatro dígitos.

A validade dos possíveis argumentos de palavras-chave é verificada ao tentar alternar dessa exibição para outra. Se um
argumento inválido for encontrado, você será notificado e a mudança de página será cancelada.

Guia General (Geral)

Essa guia fornece informações sobre o protocolo, quando foi criado, quando foi editado mais recentemente, por quem
foi criado e editado e quando um ensaio foi executado pela última vez.

Os nomes de usuário usados são provenientes do identificador fornecido quando o Windows foi inicializado. Protocolos
predefinidos são gerados na fábrica.

Menu File (Arquivo)
O menu de arquivos do editor de protocolo contém os seguintes itens, dos quais Save (Salvar) e Print (Imprimir) têm
botões correspondentes.

Salvar Ao selecionar esse item ou clicar no botão, as informações atuais do protocolo são salvas.

Imprimir Ao selecionar esse item ou clicar no botão, uma caixa de diálogo é aberta para selecionar o tipo
de impressora e outros detalhes da impressão.

Pré-exibição da
impressão

Esse item permite ver o que será impresso. É possível selecionar se deseja exibir duas páginas
lado a lado ou uma única página. Também é possível ampliar (ampliar a página) para ver
mais detalhes; alternativamente, é possível reduzir (reduzir a ampliação) se a página já estiver
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ampliada. É possível ir para a próxima página ou retornar à anterior. Quando terminar de
visualizar as páginas que serão impressas, clique no botão Print (Imprimir) para obter a
impressão ou Close (Fechar) para retornar ao editor de protocolo.

Configuração de
impressão

É possível definir o tipo de impressora que será selecionado. Também é possível definir o
tamanho e a orientação do papel.

Iniciar Inicia a medição com o protocolo selecionado atualmente. No modo de segurança aprimorada,
é preciso pertencer ao grupo de usuários Operator (Operador) para iniciar a medição.

Observação: se o protocolo foi alterado, será solicitado que salve o protocolo antes do início da
medição.

Sair Isso fecha o editor de protocolo. Se o protocolo foi alterado, será solicitado que o salve primeiro.
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Resultados

Últimos Resultados

Os resultados do ensaio mais recente podem ser visualizados clicando no ícone Latest assay run (Última execução do
ensaio).

O Result Viewer é iniciado e os últimos resultados mostrados após a conclusão da medição. Esse comando executa as
seguintes ações:

1. Se ainda não houver ensaios executados no banco de dados, um aviso será exibido e o Result Viewer não aparecerá.
2. Se esse botão for clicado enquanto uma execução de ensaio estiver em andamento, esse ensaio será exibido no

Viewer.
3. Se esse botão for clicado e não houver nenhum ensaio atual em execução, a última execução do ensaio será exibida

no Viewer.

Resultados no Explorer
Como alternativa, depois que os resultados são recebidos e armazenados no computador, é possível visualizá-los por
meio do PerkinElmer 1420 D Explorer. Veja a figura abaixo.

O protocolo conectado aos resultados mais recentes será selecionado automaticamente, mas é possível selecionar
qualquer protocolo usado para fazer as medições que deseja visualizar. Os arquivos de resultados associados ao
protocolo aparecerão no lado direito da janela. Cada entrada para um arquivo de resultados compreende os seguintes
itens: ID do ensaio, a data e a hora em que o ensaio começou e quando terminou, notas e erros.

Observação: para alterar a largura da coluna no Results Viewer, mova o cursor do mouse para a linha entre duas
colunas. O formato do cursor mudará para uma barra vertical com duas setas. Mantenha pressionado o botão
esquerdo do mouse e mova a divisão da coluna na direção escolhida. As informações em uma coluna estão completas
se nenhum "....." for mostrado no final.

Clique no arquivo de resultados e, em seguida, clique no ícone Open (Abrir).
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Observação: esses resultados estão na forma de dados numéricos brutos.

O Result Viewer apresenta detalhes da medição real. Existem cinco guias e elas são descritas abaixo.

O Result Viewer também apresenta as seguintes funções por meio dos menus da linha de comando ou, na maioria dos
casos, dos botões:

• File (Arquivo) - Export (Exportar) (botão), Print (Imprimir) (botão), Print preview (Visualização da impressão), Page
setup (Configuração da página) e Exit (Sair).

• View (Exibir) - List (Lista) (botão), Plate (Placa) (botão), Protocol (Protocolo) (botão), Errors (Erros) (botão), Notes
(Notas) (botão), Toolbar (Barra de ferramentas), Status bar (Barra de status)

• Plate (Placa) - first plate, previous plate, next plate, last plate (primeira placa, placa anterior, próxima placa, última
placa) (todas com os botões correspondentes). Esses botões ou itens de menu que permitem alternar entre placas
aparecem apenas quando o modo de placa é selecionado.

• Help (Ajuda) - informações sobre o Result Viewer.
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Lista

As seguintes informações são exibidas: ID da placa, número de repetições, número do poço e abreviatura do tipo de
amostra (por exemplo, M = Medida). Além disso, existem pares de colunas. O número de pares depende do que foi
definido nos parâmetros de edição do protocolo. A primeira coluna de cada par é o tempo de medição e a outra o valor
do resultado. É possível alterar as larguras das colunas para obter mais informações.

Mapa das placas
Este mapa de placas mostra os resultados organizados de cima para baixo na ordem em que apareceram na lista da
esquerda para a direita. Consulte o formato List (Lista) para obter uma maneira alternativa de visualizar os resultados.

Observação: no menu de placas, existe um item Split labels (Dividir etiquetas). Se essa opção estiver assinalada e você
tiver resultados com várias etiquetas ou etiquetas diferentes, então os resultados de cada etiqueta serão exibidos como
uma placa separada. Se não estiver assinalada, os resultados das etiquetas diferentes serão exibidos juntos nas caixas
que representam cada poço.
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As células nas duas primeiras linhas exibidas incluem informações sobre a placa exibida no momento. As informações
incluídas são:

• Plate (Placa): o número da placa física exibida atualmente.
• Repeat (Repetir): o número de repetições da placa física exibida atualmente.
• Measurement end time (Hora final da medição): data e hora em que a medição da placa de resultados foi

concluída.
• Barcode (Código de barras): o código de barras da placa, se usado, se não for usado, exibe o texto 'N/A'.

As células exibidas nas linhas diretamente acima de cada placa de resultados fornecem informações diretamente
relacionadas à etiqueta ou tipo de resultado exibido na grade de placas abaixo dela. As informações incluídas são:

• Name (Nome) da etiqueta ou tipo de resultado exibido na placa de resultados
• Unit (Unidade) para os resultados da placa de resultados
• Valor de Background (base) medido para a etiqueta ou tipo de resultado.
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Protocolo

Selecionar Protocol (Protocolo) faz com que uma lista de parâmetros de protocolo seja exibida. Há também um mapa
de placas mostrando quais tipos de amostras estavam na placa.

Erro
Error (Erro) fornece informações sobre a situação geral do erro e informações específicas sobre qualquer erro que
ocorreu para cada tipo de medição.

Notes (Notas)
Essa guia permite que você veja as notas relacionadas aos resultados que estão sendo visualizados.

Exportar resultados
Se selecionar Export (Exportar) no Result Viewer, poderá exportar os resultados da placa ativa. Aparece uma janela na
qual é possível fornecer o caminho, o nome do arquivo (digite-o), o tipo de arquivo (selecione-o na lista), um botão
Save (Salvar) e um botão Cancel (Cancelar).

Os tipos de arquivo em que os arquivos podem ser salvos são Excel 5.0 ou versões posteriores, texto delimitado por
tabulações ou MultiCalc.

Para ajudá-lo a selecionar onde você deseja que o arquivo seja salvo, é possível procurar a pasta que deseja. Os botões
permitem subir um nível, criar uma nova pasta e exibir as informações da pasta como uma lista mostrando apenas os
nomes das pastas ou com detalhes adicionais. A área branca no centro da janela é onde as pastas aparecem quando
você começa a procurar o caminho.
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Imprimir
Clicar nesse ícone leva a uma caixa de diálogo de impressão estendida que, além das opções normais de impressão,
oferece a opção de imprimir selected sheets (folhas selecionadas) ou entire workbook (toda a pasta de trabalho). A
primeira é a padrão.

Se pressionar OK na caixa de diálogo de impressão, as partes selecionadas das informações de execução serão
impressas na impressora selecionada na caixa de diálogo de impressão.
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Menu Tools (Ferramentas)
Observação: Essas operações podem afetar todo o sistema e devem ser realizadas apenas por alguém qualificado
para fazê-las.

Os itens deste menu dependem das opções instaladas:

Explorer: para edição de protocolo e visualização de resultados, consulte Editor de protocolo na página 42e Resultados
na página 51.

Start Wizard (Assistente de início): para iniciar quando você precisar definir placas e poços pela primeira vez, consulte
Como usar o Start Wizard (Assistente de Início) diretamente na página 30.

Results of latest assay run (Resultados da última execução do ensaio): o visualizador de resultados é iniciado e os
últimos resultados são mostrados, consulte Últimos Resultados na página 51.

Labels (Etiquetas): para definir etiquetas usadas nas medições, consulte Etiquetas na página 58.

Filters (Filtros): para definir os tipos de filtro, consulte Filtros na página 62.

EuSm Dual label normalization (Normalização de dupla etiqueta EuSm): consulte Normalização de dupla etiqueta
EuSm na página 68.

Miscellaneous settings (Configurações diversas): consulte Miscellaneous Settings (Configurações diversas) na página
69.

User level (Nível de usuário): consulte User Level (Nível de usuário) na página 57.

Options (Opções): consulte Opções na página 71.

User Level (Nível de usuário)

O User level (Nível de usuário) no menu Tools (Ferramentas) permite que você selecione o nível de usuário: Routine
(Rotina), Advanced (Avançado) ou Service (Serviço).
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Se selecionar Routine (Rotina), todos os outros itens no menu de configurações serão desativados e não poderão ser
alterados, e os protocolos também não poderão ser editados.

Advanced (Avançado) permite editar protocolos. Os outros itens no menu de configurações também estão ativados e
disponíveis para uso.

Service (Serviço) é apenas para especialistas de serviço qualificados. Dá acesso a, por exemplo, Instrument Options
(Opções de instrumento).

Etiquetas

Nessa janela, existem duas guias correspondentes às tecnologias de medição (etiquetas) fluorometria de resolução
temporal e fluorometria. Cada guia mostra os nomes das etiquetas definidas atualmente. Os nomes das etiquetas
definidas pelo usuário podem ser definidos livremente pelo usuário, mas os nomes das etiquetas predefinidas de
fábrica não podem ser alterados. Veja as seções abaixo para obter detalhes.
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Existem quatro botões na parte inferior da janela de etiquetas:

• Add (Adicionar) - adicionar um novo item à lista. Nomear e editar as propriedades.
• Copy (Copiar) - (selecione um item para ativá-lo). Fazer uma cópia de um item. Aparecerá com um novo ícone

mostrando que é diferente de um item padrão, e o nome será precedido pelas palavras "Copy of” (Cópia de). É
possível dar um nome diferente e editar outros parâmetros selecionando Properties (Propriedades).

• Remove (Remover) - (selecione um item criado pelo usuário para ativá-lo). Remover o item selecionado da lista.
Itens predefinidos e etiquetas usados em protocolos não podem ser removidos. Esse comando requer confirmação
porque você não pode desfazer o comando Remove (Remover).

• Properties (Propriedades) - (selecione um item para ativá-lo). Visualizar as propriedades do item selecionado. Se o
item for definido pelo usuário, as propriedades poderão ser editadas, mas se for uma predefinição de fábrica, não
será possível editá-las.

Guia Time-Resolved Fluorometry (Fluorometria de resolução temporal)

Na fluorometria de resolução temporal, uma lâmpada de flash é usada para iluminar a amostra, diferentes lantanídeos
são usados como etiquetas. A imagem mostra os parâmetros que podem ser definidos para a etiqueta de fluorometria
de resolução temporal.

Nome do
protocolo

Esse é o nome pelo qual o protocolo é identificado. Uma senha pode ser associada a ele para
impedir que os parâmetros sejam alterados por uma pessoa não autorizada. A data da edição
mais recente também é exibida.

Área de energia
do flash

Existem duas opções para esse parâmetro "Low” (Baixo) e "High” (Alto). A energia do flash da
lâmpada de flash usada na fluorometria de resolução temporal depende do valor do capacitor
de descarga. A "Low” Flash Energy Area (Área de energia do flash baixa) seleciona um capacitor
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básico de 10 nF. A "High” Flash Energy Area (Área de energia do flash alta) seleciona um segundo
capacitor do mesmo valor no circuito de descarga da lâmpada, dobrando a energia.

Flash Energy
Level (Nível de
energia do flash)

O Flash Energy Level (Nível de energia do flash) define a tensão do capacitor de descarga; o
intervalo é de 1 a 255 (correspondente a 500 a 800 volts). Observe que, embora a energia de
entrada da lâmpada dependa da potência quadrada da tensão de descarga, a potência óptica de
saída não depende linearmente da energia de entrada.

Filtro de
excitação

Existem dois filtros de excitação não modificáveis no caminho de excitação do flash. Ambos são
filtros de vidro colorido. O filtro principal é o D 340, que tem uma transmitância máxima a 340
e meia largura de banda de cerca de 60 nm. Esse filtro é usado para protocolos definidos de
fábrica. O segundo filtro, D320, tem uma transmitância máxima de 320, mas sua largura de
banda é muito mais ampla.

Capacitor de
integração de luz

Um circuito de referência monitora a energia total de excitação. Quando a quantidade total
selecionada de energia é atingida, os flashes param. O circuito de referência utiliza três
capacitores de integração de luz, numerados como 1, 2 e 3, qualquer um deles pode ser
selecionado. O capacitor selecionado determina a energia total de excitação nas mesmas
proporções que os números do capacitor (dentro das tolerâncias do componente). Isso significa
que a seleção do capacitor 2 em vez do capacitor 1, aproximadamente dobra a energia de
excitação para uma medição, ou seja, o número de flashes para uma medição dobra, portanto, o
tempo usado para uma medição dobra e o número de contagens dobra. A seleção do capacitor
3 em vez do capacitor 1 triplica a energia de excitação, o tempo de medição e o número de
contagens. O número de flashes pode ser visto no visualizador de resultados, selecionando View
all result data (Visualizar todos os dados do resultado).

Observação: Cada flash contribui para a energia total de excitação. Os flashes continuam
ocorrendo até que a energia total de excitação necessária seja alcançada. No entanto, como a
energia é fornecida em flashes discretos, o último flash fará com que a energia total de excitação
exceda a quantidade necessária em um máximo não superior à energia de um flash. Isso não
será significativo se houver muitos flashes, mas poderá ser significativo se houver apenas alguns
flashes. Por exemplo, nas medições padrão, a quantidade de flashes é de cerca de 1000, a
variação na energia total de excitação é de 1/1000 ou 0.1%. Se a quantidade de flashes for de
cerca de 100, a variação nas energias de excitação é de 1/100 ou 1%.

Light Integration
Reference Level
(Nível de
referência de
integração de
luz)

Esses valores alteram a energia de excitação aproximadamente de forma linear. Alterar esse valor
de 50 para 100 tem o mesmo efeito que alterar o capacitor de 1 para 2. O número de flashes
pode ser visto no visualizador de resultados, selecionando View all result data (Visualizar todos
os dados do resultado).

Filtros de
emissão

É possível selecionar o filtro de emissão na lista suspensa de filtros disponíveis. Consulte o
capítulo Filtros para obter mais informações sobre como definir filtros.

Os nomes de filtro de emissão predefinidos de fábrica começam com uma letra indicando a
tecnologia para a qual eles devem ser usados:

• D é para fluorometria de resolução temporal (DELFIA).
• Após a letra, vem o comprimento de onda.

Abertura de
emissão

Na frente do tubo fotomultiplicador, há uma corrediça de abertura de 4 posições, que possui três
aberturas diferentes e uma posição de obturador.

A abertura normal é circular com um diâmetro menor que 2 mm e é usada para etiquetas de
fábrica.

A abertura atenuada também é circular, mas com 1 mm de diâmetro apenas. Isso permite que se
altere o intervalo dinâmico do sinal de emissão para uma etiqueta selecionada pelo usuário em
particular, que pode exceder o intervalo linear do instrumento. Essa abertura atenuada é usada
para as principais etiquetas de fábrica de fluorometria.

A abertura da banda é um retângulo de aproximadamente 1 mm x 3 mm e é reservada
principalmente para futuras aplicações. Seu tamanho e alinhamento são praticamente os
mesmos da área de excitação da lâmpada do flash.

O obturador é usado sempre que nenhuma medição está ocorrendo para impedir que a luz
difusa chegue ao tubo fotomultiplicador.

Parâmetros de
contagem

Eles determinam os fatores de tempo envolvidos no processo de medição, todos os tempos estão
em microssegundos:
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• Counting delay (Atraso na contagem) - o tempo após o pulso de excitação no qual a
contagem do sinal de emissão começa

• Counting window (Janela de contagem) - o período dentro do qual a contagem ocorre
• Counting cycle (Ciclo de contagem) - o tempo entre os pulsos de excitação dentro de uma

medição.
• A segunda janela de contagem ou adicional é totalmente independente da primeira e é útil

para otimizar parâmetros de resolução temporal ou para cálculos do tempo de descida da
etiqueta.

Valores definidos
de fábrica para a
janela de
contagem
principal

Marcador Atraso Janela Ciclo

Eu 400 400 1000

Sm 50 100 1000

Os valores definidos de fábrica para a segunda janela de contagem são sempre 0/0. As contagens
nessa janela são exibidas apenas se os valores divergirem de zero

Parâmetros da
segunda
medição

Caso deseje fazer medições com dois filtros, é possível usar esse parâmetro para selecionar o
tipo do segundo filtro de emissão. As opções são as mesmas do filtro de emissão da primeira
medição. São feitas duas medições, primeiro com o filtro normal e depois com o segundo, no
qual o sistema posiciona automaticamente.

Guia Fluorometry (Fluorometria)

Fluorometria - a luz de um comprimento de onda específico é selecionada com um filtro do espectro de uma lâmpada
de onda contínua e usada para excitar o fluorocromo na amostra. Os parâmetros que podem ser definidos para
fluorometria são os seguintes:
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Nome do
protocolo

Esse é o nome pelo qual o protocolo é identificado. Uma senha pode ser associada a ele para
impedir que os parâmetros sejam alterados por uma pessoa não autorizada. A data da edição
mais recente também é exibida.

Energia de
lâmpada CW

Com esse parâmetro, é possível alterar a energia de excitação fornecida pela lâmpada CW.

Filtros de
lâmpada CW

É possível selecionar o filtro de excitação de lâmpada CW na lista suspensa de filtros disponíveis.
Consulte o capítulo Filtros para obter mais informações sobre como definir filtros.

Os nomes de filtro de lâmpada CW predefinidos de fábrica começam com uma letra indicando a
tecnologia para a qual eles devem ser usados:

F é para fluorometria. Após a letra, vem o comprimento de onda.

Filtros de
emissão

É possível selecionar o filtro de emissão na lista suspensa de filtros disponíveis. Consulte o
capítulo Filtros para obter mais informações sobre como definir filtros.

Os nomes de filtro de emissão predefinidos de fábrica começam com uma letra indicando a
tecnologia para a qual eles devem ser usados:

F é para fluorometria. Após a letra, vem o comprimento de onda.

Abertura de
emissão

Na frente do tubo fotomultiplicador, há uma corrediça de abertura de 4 posições, que possui três
aberturas diferentes e uma posição de obturador.

A abertura normal é circular com um diâmetro menor que 2 mm e é usada para etiquetas de
fábrica.

A abertura atenuada também é circular, mas com 1 mm de diâmetro apenas. Isso permite que se
altere o intervalo dinâmico do sinal de emissão para uma etiqueta selecionada pelo usuário em
particular, que pode exceder o intervalo linear do instrumento. Essa abertura atenuada é usada
para as principais etiquetas de fábrica de fluorometria.

A abertura da banda é um retângulo de aproximadamente 1 mm x 3 mm e é reservada
principalmente para futuras aplicações. Seu tamanho e alinhamento são praticamente os mesmos
da área de excitação da lâmpada do flash.

O obturador é usado sempre que nenhuma medição está ocorrendo para impedir que a luz difusa
chegue ao tubo fotomultiplicador.

Posição
contrária

A posição do contador não é selecionável, mas está configurada para Top (Parte superior).

Contagem de
tempo

Esse parâmetro determina por quanto tempo a excitação continua.

Parâmetros da
segunda
medição

Caso deseje fazer medições com dois filtros e/ou duas energias diferentes, é possível definir esses
parâmetros nesse campo. Clique na caixa de seleção Second measurement (Segunda medição)
para ativá-los.

Existem três deles: CW-Lamp energy (Energia de lâmpada CW), CW-Lamp Filter (Filtro de lâmpada
CW) e Emission Filter (Filtro de emissão). Consulte as seções correspondentes da primeira
medição para obter mais detalhes. Ao selecionar um ou mais desses parâmetros, são feitas duas
medições, a primeira com as configurações normais e a segunda com essas novas configurações.
A alteração é automática.

Filtros
Nessa janela existem três guias: Emission Filters (Filtros de emissão), CW-Lamp Filters (Filtros de lâmpada CW) (ou
seja, filtros de excitação da lâmpada de onda contínua) e Filter Slides (Corrediças do filtro) (incluindo rodas de filtros).
Filter Slides (Corrediças do filtro) permite especificar as corrediças para os filtros de emissão e da lâmpada CW. Os
nomes dos filtros ou corrediças na guia selecionada atualmente são exibidos. Os nomes dos filtros definidos pelo
usuário podem ser definidos livremente pelo usuário, mas os nomes dos filtros predefinidos de fábrica não podem ser
alterados.

Existem quatro botões na parte inferior da janela:

• Add (Adicionar): adiciona um novo item à lista disponível, por exemplo, um novo filtro (não disponível para
corrediças). Nomear e editar as propriedades. Aparecerá com um novo ícone mostrando que é diferente de um
item padrão.
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• Copy (Copiar): (selecione um item para ativá-lo, não disponível para corrediças). Fazer uma cópia de um item.
Aparecerá com um novo ícone mostrando que é diferente de um item padrão, e o nome será precedido pelas
palavras "Copy of” (Cópia de). É possível dar um nome diferente e editar outros parâmetros selecionando
Properties (Propriedades).

• Remove (Remover): (selecione um item criado pelo usuário para ativá-lo; não disponível para corrediças). Remover
o item selecionado da lista. Não é possível remover um item predefinido da lista nem remover um filtro que foi
atribuído a uma posição em uma corrediça. Esse comando requer confirmação porque você não pode desfazer o
comando Remove (Remover).

• Properties (Propriedades): (selecione um item para ativá-lo). Visualizar as propriedades do item selecionado. Se o
item for definido pelo usuário, as propriedades poderão ser editadas, mas se for uma predefinição de fábrica, não
será possível editá-las.

Filtros de emissão

Se selecionar as propriedades de um filtro de emissão ou quiser definir as propriedades de um novo filtro, será exibida
uma caixa de diálogo adicional em que o nome do filtro e a tecnologia para seus usos podem ser definidos. Também há
uma seção onde é possível adicionar informações adicionais que podem ser vinculadas às propriedades do filtro.

Os nomes de filtro de emissão predefinidos de fábrica começam com uma letra indicando a tecnologia para a qual eles
devem ser usados:

D é para fluorometria de resolução temporal DELFIA.

F é para fluorometria.

Após a letra, vem o comprimento de onda.
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Filtros de lâmpada CW

Se selecionar as propriedades de um filtro da lâmpada CW ou desejar definir as propriedades de um novo filtro de
excitação, será exibida uma caixa de diálogo adicional em que o nome do filtro e a tecnologia para seu uso podem
ser definidos. Também há uma seção onde é possível adicionar informações adicionais que podem ser vinculadas às
propriedades do filtro.

Os nomes de filtro de lâmpada CW predefinidos de fábrica começam com uma letra indicando a tecnologia para a qual
eles devem ser usados:

F é para fluorometria

Após a letra, vem o comprimento de onda.

Corrediças do filtro

Software PerkinElmer 1420 D Manager
Menu Tools (Ferramentas)

64



Existem dois tipos de corrediças: filtro de emissão e filtro de excitação da lâmpada CW. O primeiro é uma tira e o
segundo uma roda. O instrumento é carregado com a corrediça A em cada caso, mas uma corrediça B vazia também
está disponível para os filtros do usuário, conforme descrito abaixo.

Ao clicar em um nome de corrediça na janela Filters (Filtros), o botão Properties (Propriedades) é ativado. Se clicar em
Properties (Propriedades), uma imagem da corrediça será exibida e haverá a possibilidade de alterar os filtros.

Nota: se alterar um filtro no software, também deverá alterá-lo fisicamente na corrediça ou na roda do filtro.

Corrediça do filtro de emissão

Existem 8 posições nas corrediças A e B do filtro de emissão. As dimensões físicas dos slots do filtro são:
diâmetro 25.5 mm

profundidade 11 mm

abertura desocupada 22 mm

Todos os filtros padrão com diâmetro de 25.4 mm (1 polegada) e espessura de 10 mm se encaixam nas corrediças do
filtro de emissão.

Na corrediça do filtro de emissão A, as posições 1 e 2 são usadas para filtros de emissão para quelatos fluorescentes
de resolução temporal, as posições 3, 4, 5, 6 e 8 são usadas para filtros de emissão para etiquetas de fluorometria.
A posição 7 é mantida aberta. Se houver necessidade de outros filtros, deve-se usar a corrediça B, que é totalmente
personalizável.

Os nomes de filtro predefinidos de fábrica começam com uma letra indicando a tecnologia.

D é para fluorometria de resolução temporal

F é para fluorometria

Após a letra, vem o comprimento de onda:

Os filtros definidos pelo usuário podem ser nomeados livremente, mas há espaço apenas para cinco letras, mostrado
na figura da posição do filtro. O nome completo será mostrado ao mover o cursor do mouse para o slot onde o filtro
está.

Substituição física da corrediça do filtro de emissão

Clique no botão Eject slide (Ejetar corrediça) na caixa de diálogo Emission filter slide (Corrediça do filtro de emissão).
Aparecerá uma mensagem solicitando que a placa seja desparafusada e removida na lateral do contador. Depois de
remover a placa, clique em OK para fazer com que a corrediça seja ejetada. Puxe a corrediça cuidadosamente. Evite
tocar nos filtros com os dedos.

Após retirar a corrediça, poderá inserir a corrediça B do filtro com os filtros instalados conforme necessário.

Quando a corrediça estiver pronta, retorne-a cuidadosamente para a sua posição. Empurre-a o máximo possível.
Recoloque a tampa da corrediça do filtro e encaixe-a na posição; em seguida, clique em OK na caixa de diálogo da tela.
Depois disso, é possível operar o instrumento.

Software PerkinElmer 1420 D Manager
Menu Tools (Ferramentas)

65



Roda do filtro de lâmpada CW

Os filtros de excitação encaixam-se em uma roda posicionada na frente da lâmpada CW. Existem oito posições nesta
roda e cinco são reservadas por padrão para fluorometria. As três restantes podem receber filtros adicionados pelo
usuário.

Observação: os filtros padrão podem ser removidos e substituídos pelos filtros do usuário.

Também há uma segunda roda de filtro (B) que possui apenas quatro posições, mas elas são para o tamanho mais
comum de filtros comerciais, ou seja, "redondo, de uma polegada" e a roda é fornecida vazia com anéis de travamento.

Substituição física da roda do filtro de lâmpada CW

Se deseja trocar um filtro na roda do filtro da lâmpada CW ou se deseja instalar a roda B, abra a tampa e retire a roda
do filtro, como mostrado na figura. Troque os filtros desejados ou pegue uma nova roda de filtro B. Substitua a roda de
filtro e feche a tampa antes de iniciar uma medição.

1: Levante a lâmpada verticalmente, soltando-a dos clipes que a seguram
2: Retire a lâmpada do soquete. Código da lâmpada: 1420-401
A: Abra a alça
B: Levante a roda do filtro verticalmente e retire-a do suporte
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Substitua a roda e feche a alça

Figura 2: Como substituir a roda e a lâmpada

Alerta: A lâmpada e os componentes ópticos podem estar quentes

Cuidado: Mantenha a tampa fechada

Cuidado: Não toque nos componentes ópticos nem na lâmpada ou no interior do refletor sem proteção para os
dedos

Troca da lâmpada CW

Se a lâmpada CW precisar ser substituída - levante a tampa para obter acesso à lâmpada.

Cuidado: Verifique se a lâmpada está desligada e deixe a lâmpada esfriar antes de removê-la e substituí-la.

Siga as instruções na parte interna da capa. Veja a figura na próxima página. Provavelmente, você achará mais fácil
usar a mão esquerda para remover a lâmpada dos clipes que a seguram. Após substituir a lâmpada, feche a tampa e
ligue novamente.

Alteração dos filtros no software

Observação: se alterar um filtro no software, também deverá alterá-lo fisicamente na corrediça ou na roda do filtro.

Ao selecionar Properties (Propriedades), uma imagem da corrediça selecionada aparece com os filtros carregados,
marcados em vermelho ou preto, como mostrado anteriormente. Os que estão em vermelho são predefinidos de
fábrica. A corrediça do filtro de excitação está na forma de uma roda e a corrediça do filtro de emissão é uma tira.

Para mover um filtro da lista para um local na corrediça, mova o cursor para o nome do filtro na lista, arraste-o
mantendo o botão do mouse pressionado até que fique sobre a posição vazia da corrediça que deseja que ele ocupe,
depois solte o botão do mouse. O nome do filtro aparecerá em preto na posição da corrediça.

Para mover um filtro de uma posição para outra, clique nele e arraste-o para o lugar vazio que deseja que ele ocupe.

Para remover um filtro da corrediça, clique nele e arraste-o de volta para qualquer lugar na área da lista dos
Available filters (Filtros disponíveis); em seguida, solte o botão do mouse.

Propriedades do filtro

Os filtros usados no instrumento têm as propriedades mostradas na tabela abaixo.

Tabela 1: Filtros de excitação

Posição Etiqueta ou ensaio Comprimento de
onda central
(nm)

Largura de
banda (nm)

Transmissão de
pico

1 vazio

2 vazio

3 vazio

4 Ensaio PKU 390 20 ≥ 0.3

5 Fluoresceína 485 14 ≥ 0.6

6 Umbeliferona, GALT, G6PD, ensaio de
biotinidase

355 40 ≥ 0.35

7 Ensaio de leucina 544 15 ≥ 0.6

8 Ensaio GAO 340 50 ≥ 0.45
Tabela 2: Filtros de emissão

Posição Etiqueta ou ensaio Comprimento de
onda central
(nm)

Largura de
banda (nm)

Transmissão de
pico

1 Quelato de európio 615 8,5 ≥ 0.8

2 Quelato de samário 642 6,5 ≥ 0.8
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Posição Etiqueta ou ensaio Comprimento de
onda central
(nm)

Largura de
banda (nm)

Transmissão de
pico

3 Ensaio de leucina 590 20 ≥ 0.6

4 Ensaio PKU 486 10 ≥ 0.45

5 Fluoresceína 535 25 ≥ 0.5

6 Umbeliferona, GALT, G6PD, ensaios
de biotinidase

460 25 ≥ 0.5

7 vazio

8 Ensaio GAO 405 10 ≥ 0.4

Normalização de dupla etiqueta EuSm
Antes de poder realizar medições de fluorescência de resolução temporal com dupla etiqueta európio samário, o
instrumento deve ser normalizado para o(s) tipo(s) de placa a ser(em) usado(s). Para iniciar esse procedimento,
selecione EuSm Dual label normalization (normalização de dupla etiqueta EuSm) no menu Tools (Ferramentas) do
PerkinElmer 1420 D Manager. Isso ativará um assistente que o guiará pelo procedimento de normalização.

Primeiro, aparecem as boas-vindas à página do assistente. É possível selecionar para que ela não apareça no futuro.
Após isso, as principais etapas da normalização são:

Seleção do tipo de placa

Deve-se selecionar na lista o tipo de placa que será usado. Isso é necessário porque a normalização é específica da
placa. A lista mostra:

Nome do tipo de placa.

Date (Data) quando a normalização para este tipo de placa foi realizada pela última vez.

Name (Nome) do usuário que executou a última normalização.

Valores de Correction (Correção) e background (de base) da última execução de normalização.

As placas devem ter 3 ou mais tiras, (no máximo 8), com 1 a 12 poços por tira. As tiras devem ser horizontais, por
exemplo, A1 a A12 etc.

Preparação da placa

O assistente explica quais amostras deve-se colocar na placa e onde deve-se colocá-las. A tira A deve estar cheia de
amostras do branco, a tira B deve estar vazia e a tira C deve estar cheia de amostras de európio.

Página de status da medição

Ela é mostrada durante a medição de normalização real e fornece feedback sobre a medição. O painel de status da
medição mostra o status atual da medição. O progresso da medição é mostrado pela barra de progresso. O botão Next
(Avançar) torna-se disponível quando a medição estiver concluída. Se a medição for concluída sem nenhum aviso, o
assistente passará diretamente para a página de confirmação de Normalização; caso contrário, o assistente passará
para a página de aviso de Medição.

Página Measurement Warning (Aviso de medição)

Isso é usado para informar que algo fora do comum aconteceu durante a medição do ensaio de normalização. Essa
página apresenta informações suficientes para decidir se os resultados podem ser aceitos, independentemente do
problema que causou os avisos. Clicar em Next (Avançar) nessa página leva o assistente à página de confirmação
de normalização. Clicar em Cancel (Cancelar) fecha o assistente e os fatores de normalização não são registrados no
banco de dados.
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Página de confirmação de normalização

Ela aparece após a normalização ter sido concluída com êxito. Ela mostra os valores de normalização medidos e requer
que você confirme se aceita esses valores antes que eles sejam armazenados no banco de dados.

Informações adicionais sobre a confiabilidade dos fatores também são mostradas para que você possa ter certeza de
que os resultados da medição estão corretos.

Para evitar o clique acidental do botão Finish (Concluir), ele só fica visível após cinco segundos desde a abertura da
página. Durante o tempo em que o botão Finish (Concluir) fica desativado, o texto do botão é 'Wait t’ (Aguarde t),
onde t é o tempo de espera restante e é atualizado a cada segundo. Ao clicar em Finish (Concluir), os novos valores
substituem os valores antigos no banco de dados.

O botão Back (Voltar) só é ativado se o assistente se moveu da página de aviso de medição para essa página.

Miscellaneous Settings (Configurações diversas)

Na caixa de diálogo que aparece ao clicar nesse item no menu Tools (Ferramentas), há três guias para:

• Plate types (Tipos de placas) - os tipos de placas disponíveis são listados, incluindo vários tipos padrão.
• Well names (Nomes dos poços) - os nomes disponíveis são listados. Existem dois tipos padrão: Empty (Vazio) e a

ser Measured (Medido).

Observação: nomes de poços não podem ser copiados.
• Instruments (Instrumentos) - ao selecionar essa guia, é possível ver os nomes dos instrumentos. Selecionar um

nome e propriedades apresenta mais informações.

Os seguintes botões aparecem em Miscellaneous (Diversas):

• Add (Adicionar): adiciona um novo item à lista disponível, por exemplo, um novo tipo de placa. Nomear e editar as
propriedades. Aparecerá com um novo ícone mostrando que é diferente de um item padrão.

• Copy (Copiar): (selecione um item para ativá-lo). Fazer uma cópia de um item. Aparecerá com um novo ícone
mostrando que é diferente de um item padrão, e o nome será precedido pelas palavras "Copy of” (Cópia de). É
possível dar um nome diferente e editar outros parâmetros selecionando Properties (Propriedades).

• Remove (Remover): (selecione um item criado pelo usuário para ativá-lo). Remover o item selecionado da lista.
Não se pode remover um item predefinido da lista nem um item usado em um protocolo. Esse comando requer
confirmação porque você não pode desfazer o comando Remove (Remover).

• Properties (Propriedades): (selecione um item para ativá-lo). Visualizar as propriedades do item selecionado. Se o
item for definido pelo usuário, as propriedades poderão ser editadas, mas se for uma predefinição de fábrica, não
será possível editá-las.
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Tipo de placa

Quando se clica na guia Plate types (Tipos de placa), os tipos de placas disponíveis são listados. Esta lista inclui vários
tipos padrão. Para definir uma nova placa, clique em Add (Adicionar). Também é possível clicar em um tipo de placa
existente e, em seguida, clicar em Copy (Copiar) para salvar o tipo de placa com um novo nome. Se desejar, é possível
editar os parâmetros para criar um novo tipo de placa. Clique em Properties (Propriedades) para ver as propriedades
da placa.

No caso de Properties (Propriedades), a caixa de diálogo que aparece fornece informações sobre a placa. Cada um dos
parâmetros nessa caixa de diálogo deve ser definido ao adicionar uma placa. O software não permite que você forneça
valores inviáveis, por exemplo, uma separação de poços, o que significaria que todos os poços não se encaixam na
placa. O número máximo de fileiras e colunas é mostrado.

Nome da placa Esse é o nome que aparecerá na lista de tipos de placas. É possível alterar esse nome editando o
nome atual ou marcando-o, excluindo-o e digitando um novo nome.

Número de fileiras
de poço

Esse é o número de poços em uma fileira. O produto disso com o número de colunas de poço é
igual ao número de poços na placa.

Número de
colunas de poço

Esse é o número de poços em uma coluna. O produto disso com o número de fileiras de poço é
igual ao número de poços na placa.

Altura da placa Define a altura da placa da base ao topo. As unidades são milímetros.

Orientação da tira Seleciona-se se as tiras são alinhadas horizontally (horizontalmente), isto é, enfileiradas de
modo que a primeira tira entre primeiro no instrumento, ou vertically (verticalmente), isto
é, em colunas, de modo que o primeiro poço de cada uma das tiras entre primeiro no
instrumento. A configuração normal é Horizontal. A ordem da medição é de acordo com a
definição da tira.

Dimensões da
placa

A figura mostra quais dimensões são necessárias para definir uma placa. As unidades são
milímetros e é possível especificar a dimensão para o centésimo de milímetro mais próximo.

Observação: as distâncias devem ser medidas a partir da parte mais externa da placa. As
placas usadas com as magazines devem ter uma borda em torno da base (é opcional se as
magazines não forem usadas) e a borda deve ser incluída na medição.
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Nomes de poços

Na caixa de diálogo que aparece, é possível definir um nome a um poço para fins de identificação, por exemplo,
padrão, desconhecido etc. É possível definir um formato abreviado (letra única) para o nome e selecionar uma cor para
ele em uma barra de rolagem de cores. O formato abreviado é assinalado para que não seja usado em nenhum outro
nome de poço. Os nomes padrão são "Empty” (Vazio) e "Measured” (Medido).

Propriedades do instrumento

Na guia Instrument (Instrumento) das configurações diversas, ao selecionar as propriedades de um instrumento, o
apelido selecionado aparece e pode ser alterado. Além disso, o nome oficial e o número do produto do instrumento,
bem como o número de série, serão exibidos. Não é possível mudá-los.

Opções
Isso só pode ser acessado se Advanced level (Nível avançado) tiver sido selecionado.

Guia General (Geral)

É possível definir o número de resultados que devem ser mantidos no banco de dados para um protocolo. Quando esse
número é excedido, os resultados mais antigos desse protocolo serão excluídos automaticamente do banco de dados
para abrir espaço para novos. O número máximo de resultados é 100.

Assinale a caixa de seleção "Start all assays with Start Wizard” (Iniciar todos os ensaios com o Assistente de início) se
deseja iniciar sempre por meio do Start Wizard (Assistente de início).

Se deseja executar o software como uma demonstração sem que o contador esteja conectado, assinale a caixa de
seleção "Run Workstation in demo mode” (Executar estação de trabalho no modo de demonstração).

Observação: se mudar para o modo Demo, seu PC deverá ser reiniciado antes que a alteração entre em vigor.
Verifique se não há outros programas em execução ao fazer essa seleção, pois eles serão fechados durante o
procedimento de desligamento.
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Se não houver a opção de leitor de código de barras, a linha "Barcode reader switched off” (Leitor de código de barras
desligado) será selecionada.

Se houver o leitor, o código de barras será usado como um número de placa para ser relacionado aos seus resultados.
Isso é mostrado pela seleção de "Barcode is stored to results” (O código de barras é armazenado nos resultados).

Deve-se selecionar o protocolo manualmente, consulte Iniciar ou Assistente de Início para obter mais informações.

Consulte Orientação da placa na página 28 para saber onde consertar o código de barras.

É possível especificar o que acontece quando o final das definições do mapa de placas é atingido para um protocolo.
Existem três possibilidades:

"Assay ends after last plate in the plate map” (O ensaio termina após a última placa no mapa da placa) - mais nenhuma
placa será medida até que uma nova instrução de início seja enviada ou uma nova leitura de código de barras. Se
houver mais placas, uma mensagem de erro será exibida.

"Additional plates possible (latest plate map is used)” (Possibilidade de placas adicionais (o último mapa de placas é
usado)) - outras placas serão medidas usando o último mapa de placas definido.

"Additional plates possible (all wells will be measured)” (Possibilidade de placas adicionais (todos os poços serão
medidos)) - outras placas serão medidas sem que seja levado em consideração o mapa das placas, ou seja, todos os
poços serão medidos.

Guia Instrument (Instrumento)

Essa guia pode ser acessada apenas se Advanced level (Nível avançado) tiver sido selecionado no nível do usuário.
Mostra quais opções estão instaladas. Elas incluem:

• Opção de empilhador
• Opções de leitor de código de barras

A seção final dessa guia informa quais tecnologias de medição estão instaladas e disponíveis.

Software PerkinElmer 1420 D Manager
Menu Tools (Ferramentas)
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Sair

O menu File (Arquivo) na janela principal contém um item, Exit (Sair). Isso permite sair do software Manager
(Gerenciador). É preciso confirmar a operação.

Se tentar sair enquanto estiver sendo realizada uma análise, você receberá uma mensagem de erro informando que
isso não é possível.

Software PerkinElmer 1420 D Manager
Sair
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Solução de problemas
Abaixo, encontram-se diferentes problemas que podem ocorrer ao operar o sistema e as soluções para resolvê-los.

Degradação do desempenho
Se achar que o software PerkinElmer 1420 D não está funcionando tão rápido quanto antes, execute o programa
PerkinElmer 1420 D Database Maintenance. De qualquer forma, deve-se fazer isso regularmente. Esse programa
compactará seu banco de dados e, em algumas situações, aumentará drasticamente o desempenho do software.

É possível encontrar esse programa clicando em PerkinElmer 1420 D Instrument Software (Software do instrumento
PerkinElmer 1420 D) no menu Start (Iniciar) do Windows. Chama-se PerkinElmer 1420 Database Maintenance.

Verifique se nenhum outro programa importante que consome recursos está sendo executado enquanto estiver
usando o software PerkinElmer 1420 D.

Verifique se há pelo menos 20 MB disponíveis na sua unidade C:.

Erro de processamento
Essa caixa de diálogo será exibida se o servidor do Instrumento entrar em um estado de erro ou se o Gerenciador não
puder se comunicar com o servidor do Instrumento.

Logo após o cabeçalho, há um texto informando ao usuário que o servidor do Instrumento parou de processar o
software da Estação de Trabalho devido a um erro. Depois disso, há uma descrição sobre o erro fornecido pelo servidor
do Instrumento ou uma explicação de que o Gerenciador não pode se comunicar com o servidor do Instrumento, se for
o caso. Ao clicar no botão OK, a sequência de reinicialização é ativada e o PC será reiniciado.

Mensagens de erro
Quando o sistema encontra situações inesperadas, pode exibir uma caixa de diálogo de erro na qual se deve escolher
como proceder. Geralmente, é possível escolher entre Abort (Cancelar), Retry (Repetir) e Ignore (Ignorar).

Geralmente,

• selecionar Abort (Cancelar) interromperá a operação atual
• selecionar Retry (Repetir) tentará executar novamente a ação que causou a primeira mensagem de erro de uma

maneira que não afete os resultados.
• selecionar Ignore (Ignorar) ignorará o erro e continuará com a operação.

Alerta: escolher Ignore (Ignorar) pode causar resultados incorretos! Selecione essa opção por sua conta e risco!
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