MANUAL DO USUÁRIO
com software hybriSoft HSHS

Mobius Life Science Industria e Comércio de Produtos para
Laborário LTDA
Rua Paraíso do Norte, 866 – Pinhais – PR - CEP: 83.324-221.
Tel.: (41) 2108-5296
E-mail: info@mobiuslife.com.br
Website: www.mobiuslife.com.br
CNPJ: 04.645.160/0001-49
Registro: XXXXXXXX
Fabricado Por:
VITRO S.A
Rua Luís Fuentes Bejarano. Edificio Nudo Norte (Local 3)
41020 Sevilla (Espanha)
www.vitro.bio
T. +34 954 933 200
F. +34 954 922 892
vitro@vitro.bio

hybriSpot12 Manual do Usuário
Versão do hybriSoft: 2.1

Página 1 de 41

ÍNDICE
1

TABELA DE SÍMBOLOS .................................................................................................................... 3

2

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ........................................................................................ 3

3

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA ..................................................................................................... 4

4

REQUISITOS PARA A INSTALAÇÃO ............................................................................................... 5

5

DESCRIÇÃO GERAL ........................................................................................................................ 6

6

7

5.1

Introdução ............................................................................................................................... 6

5.2

Especificações técnicas ....................................................................................................... 7

5.3

Acessórios e kit de partida ................................................................................................... 8

INSTALAÇÃO DO SISTEMA ............................................................................................................ 8
6.1

Instalação do equipamento............................................................................................... 8

6.2

Calibração do sistema de captura de imagens ........................................................... 10

PROCEDIMENTO OPERACIONAL ................................................................................................ 14
7.1

Tela principal ......................................................................................................................... 14

7.2

Temperatura .......................................................................................................................... 15

7.3

Tempo ..................................................................................................................................... 16

7.4

Bombas ................................................................................................................................... 17

7.5

Captura de imagem ........................................................................................................... 17

7.6

Gerenciamento de amostras e captura de imagens com o software hybriSoft ... 18

7.7

Análise dos resultados ......................................................................................................... 32

7.8

Procedimento de limpeza .................................................................................................. 40

hybriSpot12 Manual do Usuário Rev.00

Página 2 de 41

1 TABELA DE SÍMBOLOS
NÚMERO

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

1

Corrente alternada

2

Terminal de terra

3

On (Liga)

4

Off (Desliga)

5

Fusível

6

Atenção: Risco de descarga elétrica

7

Atenção: consultar manual

8

Risco biológico

9

Marcação CE

10

Diagnóstico In Vitro

Tabela 1

2 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Nossa Empresa não se responsabiliza por danos que possam ser causados por
quaisquer tipos de modificações realizadas no hardware e/ou software devido a
conexões realizadas em outros equipamentos que não tenham sido desenvolvidos
por técnicos qualificados da Vitro ou que não tenham sido previamente autorizados
pela nossa empresa.
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Caso o equipamento esteja danificado, não utilizar até que o problema tenha sido
reparado por um técnico da nossa empresa. Qualquer tipo de instalação elétrica
ou reparo do equipamento, deve ser realizado por nossa equipe.
Para garantir que os resultados obtidos sejam equivalentes aos descritos nas
especificações técnicas, o equipamento deve ser utilizado de acordo com as
condições ambientais e requisitos de segurança fornecedidos neste manual.
Utilizar o equipamento somente após ler este manual.

3 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



•
•

Apesar de não apresentar nenhum risco ao operador, o hybriSpot12 deve ser
utilizado apenas por pessoal devidamente treinado.
O hybriSpot12 tem seu uso pretendido descrito neste manual. As instruções
devem ser seguidas junto às normas de prevenção de riscos e proteção
ambiental existentes no país onde o equipamento será utilizado.
A área deve estar isenta de substâncias perigosas durante a operação do
equipamento.
O hybriSpot12 não pode ser utlizado em zonas potencialmente explosivas e
não deve ser utilizado na presença de:
o

Materiais explosivos;

o

Materiais que, em contato com outros, possam provocar a liberação
de grandes quantidades de energia.

•

O usuário deve manusear as amostras conforme o protocolo de laboratório
descrito para materiais biológicos que contém patógenos.

•

O funcionamento seguro do equipamento hybriSpot12 e sua confiabilidade
somente são garantidos se utilizado em plena conformidade com as
orientações operacionais descritas.

•

O uso de acessórios e peças de reposições não originais é estritamente
proibido.

•

Todos os testes de reparação devem ser realizados por pessoal autorizado
pelo fabricante.
Os resíduos gerados durante a utilização do equipamento devem ser
descartados, de acordo com as diretrizes e regras de descarte de resíduos
químicos e substâncias biológicas do laboratório, conforme legislação em
vigor.Outros resíduos gerados devem ser manuseados como potencialmente
infectantes e descartados, de acordo com as diretrizes e regras relativas a
resíduos laboratoriais.

•
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ADVERTÊNCIA:
A garantia não se aplica para equipamentos que não forem utilizados conforme as
orientações deste manual.

4 REQUISITOS PARA A INSTALAÇÃO
O equipamento deve ser instalado sobre uma superfície completamente lisa e
nivelada. Para a correta ventilação e conexões elétricas e hidráulicas, o
equipamento deve ser instalado respeitando as seguintes distâncias mínimas:

10cm

REAR CONNECTIONS

10cm

hybriSpot 12

10cm

FRONT SIDE

Prever um espaço para a fonte de alimentação com as seguintes dimensões:
12VDC EQUIPMENT CABLE

8 cm

POWER CHORD CONNECTION

20,5 cm

Conectar a fonte de alimentação deve a uma tomada de aterramento padrão
utilizando o cabo fornecido.
ALIMENTAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO
FUSÍVEL
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5 DESCRIÇÃO GERAL
5.1

Introdução

O hybriSpot12 é uma nova plataforma semiautomática que reúne todos os
requisitos necessários para realizar a hibridização reversa de DNA ou proteína sobre
uma membrana porosa aplicando o vácuo vertical
à uma temperatura
selecionada. A plataforma é baseada na metodologia DNA-Flow.
A aplicação do fluxo de vácuo permite a rápida ligação entre as moléculas-alvo
imobilizadas sobre a membrana e a amostra. O ambiente poroso tridimensional da
membrana do chip, aumenta substancialmente a eficiência da ligação entre as
duas moléculas e reduz o tempo de incubação quando comparada a uma
hibridização em superficie convencional.
Possui uma câmera digital para capturar imagens com os resultados e outros dados
das amostras. Com a análise automática dos resultados, pode-se gerenciar os
resultados através do software hybriSpot ( Em proceso de registro na ANVISA).

Figura 1
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5.2

Especificações técnicas

MODELO

hybriSpot12

CÓDIGO

VIT-HS12

VOLTAGEM

100/240 VAC, 50/60 Hz

N° MÁXIMO DE AMOSTRAS

12

RENDIMENTO(AMOSTRAS/H)

12/h

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO

18°C/30°C

UMIDADE RELATIVA

Max 80% sem condensação

DIMENSÕES
(comprimentox largura x altura, sem a
câmera web)

350 x 230 x 200 mm

PESO (sem a embalagem)

5 kg

FAIXA DE TEMPERATURA
VELOCIDADE DE AQUECIMENTO

VELOCIDADE DE REFRIGERAÇÃO
PRECISÃO DE TEMPERATURA

30°C - 51°C (leva mais tempo para atingir
a temperatura limite)
4,5°C/MIN (medido entre 30 -40ªC com
temperatura ambiente de
aproximadamente 23°C)
2°C/MIN (medido entre 30°- 40°C
com temperatura ambiente de
aproximadamente 23°C)
± 2 °C (pode se alterar em altas
temperaturas)

UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA

± 1,5ªC

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE O
ARMAZENAMENTO

Sugerida entre + 5 ° C e + 45 ° C

CONFIGURAÇÕES DE AMOSTRAS

Max. 12 amostras

PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO

Apenas testado à pressão atmosférica

UMIDADE DE FUNCIONAMENTO

Sugerida entre 20% - 80%

UMIDADE DURANTE ARMAZENAMENTO

Sugerida entre 20% - 80%

Tabela 2
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5.3

Acessórios e kit de partida

CABO DE ALIMENTAÇÃO

UD. 1

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

UD. 1

DEPÓSITO DE RESÍDUOS E TUBO

UD. 1

SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS

UD. 1

TAMPA DA CÂMERA

UD. 1

O-RING

UD. 12

GRIDES

UD. 12

PLUGUE

UD. 12

Tabla 3

6 INSTALAÇÃO DO SISTEMA
6.1

Instalação do equipamento

Conectar o equipamento na fonte de alimentação e a fonte de alimentação a um
plugue, utilizando o cabo incluído na embalagem do equipamento.

Figura 1

Ligar o hybriSpot12 pressionando o interruptor no próprio equipamento.
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Figura 2

Verificar se hybriSpot12 está corretamente conectado à linha de alimentação
elétrica e na posição correta.
Colocar o equipamento completamente na posição horizontal sobre à mesa de
trabalho a fim de permitir uma sucção mais homogénea possível pelo sistema de
bombas de vácuo.

Figura 3

Conectar o depósito de resíduos utilizando o tubo destinado para a ele (conexão
vermelha).

Figura 4
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6.2

Calibração do sistema de captura de imagens
1. Conectar o sistema de captura de imagens ao computador onde se
encontra instalado o software hybriSoft (Em proceso de registro na ANVISA).

Figura 5

2. Clicar no ícone do software hybriSoft para acessar a tela de início:

Figura 6

3. Para iniciar a aplicação, introduzir o “Nombre de Usuario” (nome do usuario),
“Clave” (senha) e clicar no ícone
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4. A partir da tela principal do software, clicar no ícone “Config”.

Figura 7

5. Clicar na janela “Configurar Cámara”:

Figura 8
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6. Clicar no ícone “Ajustes”:

Figura 9

7. Irá abrir a tela “Configuración de la cámara”. Clicar no ícone “Ajustes”:

Figura 10
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A configuração aparece pré-determinada com parâmetros da câmera Microsoft
LifeCam Cinema.
Inserir os valores de fábrica para a interpretação correta dos resultados. Os valores
de fábrica são informados na parte inferior de cada câmera.

Figura 11

Uma vez modificados os parâmetros, clicar em “Aceitar” e sair da janela
“Configuración de la cámara” clicando na flecha inferior esquerda.

Figura 12
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Uma vez configurada a câmera, clicar no ícone “Salvar” para que as alterações
sejam aplicadas corretamente e depois voltar para a tela principal do software
hybriSoft.

Em caso de troca de sistema de captação de imagens, realizar a calibração e
ajustes necessários conforme as configurações de cada câmera.

7 PROCEDIMENTO OPERACIONAL
7.1

Tela principal

Ao ligar o hybriSpot12 irá aparecer o nome do equipamento, assim como a versão
so software instalado.

Figura 13

Pressionar “Enter” para acessar a tela principal de trabalho. Em seguida, aparecerá
a temperatura atual da câmara de reação e o tempo zerado.

Figura 14
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7.2

Temperatura

Para programar a temperatura na câmara, presionar o botão
Aparecerá a temperatura atual à esquerda e a temperatura programada à direita.

Figura 15

Pressoionar
o
ícone
Para continuar, pressionar “Enter”.

para selecionar a temperatura adequada.

Uma vez apertado “Enter”, a temperatura começará a mudar e quando alcançar
a temperatura programa, um alarme sonoro será ativado avisando que a
temperatura programada foi alcançada. Para silenciar o alarme, pressionar
“Cancel”.
Para mudar a temperatura programada ou parar
aquecimento/resfriamento, pressionar o ícone de temperatura

o

processo

de

Figura 16



Pressionar “Enter”: o sistema manterá a temperatura selecionada.
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7.3

Para
cancelar,
pressionar
“Cancel”:
o
processo
de
aquecimento/resfriamento será interrompido e voltará para
a
tela
inicial. Para selecionar outra temperatura, pressionar o ícone
e seguir
as instruções do item 7.2.

Tempo

Para programar o tempo, pressionar o ícone
Aparecerá o tempo atual à esquerda e o tempo programado à direita (mm:ss).

Figura 17

Pressionar o ícone

para selecionar o tempo requerido e

pressionar

“ENTER”. O tempo aumentará de 10 em 10 segundos.
Uma vez pressionado “Enter”, começará a contagem regressiva e ao finalizar, um
alarme sonoro será ativado. Para silenciar o alarme, pressionar “Cancel”. Caso o
“Cancel” não seja pressionado, o alarme se desligará após 60 segundos. Ao
pressionar “Cancel”, voltará para tela inicial de trabalho.
Para cancelar o tempo programado, presionar o botão
tela que indica:

e aparecerá uma

Figura 18
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7.4

Pressionar “Enter”: o sistema realizará a contagem regressiva do tempo
programado.
Para cancelar, pressionar “Cancel”: a contagem para e volta para a tela
inicial.

Bombas de Vácuo

Para acionar as bombas de vácuo, pressionar o ícone

e aparecerá uma tela

que indica o tempo em segundos, durante o qual serão ativadas as bombas de
vácuo. O tempo é programado a partir de 5 segundos até 60 segundos
modificando seu valor de 5 em 5 segundos.

Figura 19

Após programar o tempo correspondente, pressionar “ENTER” para ativar as
bombas.
Para o vácuo funcionar corretamente, todas as posições da mesma fileira da
câmara de reação devem estar ocupadas por membranas ou fechadas com as
tampas pretas. Isso irá tornar a pressão de vácuo equilibrada em todas as posições.

7.5

Captura de imagem

Após finalizar o protocolo de hibridização com o hybriSpot12, a captura de imagens
e análise de resultados é gerenciado através do software hybriSoft, mediante a
conexão da câmara a um computador com o software previamente instalado.
O software hybriSoft gerencia, identifica amostras/ pacientes, informa resultados, e
tem conexão bidirecional ao LIS. É imprescindível que antes de iniciar a captura de
imagens pela primera vez, seja realizada a calibração da câmara (ver item “6.2
Calibração do sistema de captura de imagem” deste manual).
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7.6

Gerenciamento de amostras e captura de imagens com o software
hybriSoft

Para consultar como entrar na janela “Gestión de muestras” ver o item “6.2
Calibração do sistema de captura de imagem” deste manual.
7.6.1

Gerenciamento de Amostras

Na tela principal irá aparecer “Gestión de muestras”:

Figura 20

7.6.1.1 Estrutura da tela “Gestión de muestras”
Esta tela está dividida nas seguientes partes:
ÍCONES DE AÇÕES:

Figura 21





Ícone “Procesar”: Envia as amostras pendentes para o equipamento
desejado para iniciar a análise. Acessar a tela “Parâmetros de análise”
Ícone “Control”: Apenas para gerenciamento de equipamentos hybriSpot24.
Ícone “Capturar.”: Permite realizar a captura de imagem ou consultar
amostras que estão em “Análise”. Acessar a tela “Parámetros de lectura”.
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Ícone “Validar”: Acessar a tela “Parámetros de Validación”, caso haja
alguma amostra selecionada com status “Finalizado”.
Ícone “Informação”: Ao acessar a tela “Resultados”, existirá a possibilidade
de obter mais informações e lista de relatórios individuais.
Ícone “Almacenar”: Acessar a tela “Confirmación de almacenamiento”,
caso haja alguma amostra validada selecionada.
Ícone “Nueva Strip”: Ícone para trabalhar com amostras em strips. Somente
válido para trabalhar com kits para equipamentos hybriSpot24.
Ícone “Nuevo Kit”: Para introduzir dados de identificação, lote e validade de
kits, somente válido para trabalhar com kits para equipamentos hybriSpot24.
Painel “Status”: Aparecerá a informação sobre as ações que estão sendo
realizadas.
Ícone “Config.”: Acessar a tela “Configuración”.
ícone “Serviço”: Válido apenas para o equipamento hybriSpot24.

FILTROS E ÍCONES DE SELEÇÃO:

Figura 22

Permite ativar/filtrar os elementos ou o status das amostras que aparecem na janela
“Gestión de muestras”. Os ícones ativos aparecem em azul e os inativos em cinza. O
padrão é aparecerem ativos os ícones “Pendiente”, “Procesándose” e “Finalizado”.
Os ícones se ativam/desativam ao clicar sobre eles.
Os filtros/ícones ativados são cumulativos.
Quando não há nenhum ícone ativado, a tela de gerenciamento de amostras
aparece vazia.
Os ícones selecionáveis são:







Campo “Instrumentos”: Permite filtrar as amostras atribuídas à um
determinado equipamento.
Campo “Tests”: Permite selecionar a função do teste atribuído.
Ícone “Pendiente”: Quando está ativado, selciona as amostras como
“Pendiente”.
ícone “Procesándose”: Quando está ativado, as amostras são selecionadas
como “Procesándose”.
Ícone “Finalizado”: Quando está ativado, as amostras são selecionadas
como “Finalizado”.
ícone “Validado”: Quando está ativado, as amostras são selecionadas como
“Validado”.
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Ícone “Cancelado”: Quando está ativado as amostras são selecionadas
como “Cancelado”.
Ícone “Almacenado”: Quando está ativado, as amostras são selecionadas
como “Almacenado”.
Campo “Filtros”: Permite filtrar as amostras dependendo da condição em
que as amostras foram selecionadas e os citérios inseridos nos campos de
texto livre. Estes filtros são aplicados às amostras nos estados selecionados
(ícones ativos) ou o padrão para todas as amostras do banco de dados, se
não houver nenhum campo selecionado:
o “ID da Muestra”: Filtra as amostras que contenham total ou
parcialmente os caracteres introduzidos no campo de texto.
o “Fecha de Recebido”: Filtra as amostras em função da data de
recebimento.
o “Fecha de iniciado”: Filtra as amostras em função da data de início.
o “Data de Finalizado”: Filtra as amostras em função da data de
finalização.
o “Fecha de validado”: Filtra as amostras em função da data de
validação.

TABELA DE AMOSTRAS:

Figura 23

Na tabela aparecem os dados de cada amostra em colunas, mostrando somente
as amostras correspondentes aos ícones ativos:


“ID Muestra”: Identificação da amostra.
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“Instr.”: Aviso do equipamento que as amostras foram enviadas. Esta coluna
não aparece concluída em amostras com status “Pendente”.
“ID Tira”: Função apenas para o equipamento hybriSpot24.
“Pos.”: Posição que a amostra ocupa no equipamento, esta coluna somente
aparece concluída quando as amostras são enviadas para processamento.
“Test”: Acrônimo de teste que vai ser realizado com a amostra.
“Prioridad”: Preferência para amostras no momento da realização do teste
(Alta ou Normal).
“Recibido”: Data de criação do cadastro da amostra no software.
“Status”: Situação atual da amostra.
“Resultado”: Resumo do resultado da análise da amostra.
“Validado”: Data de Validação da amostra.

Para selecionar todas as amostras visualizadas na lista atual, clicar no ícone
“Seleccionar todo”:

Figura 24

Este ícone cancela todas as amostras selecionadas independentemente de seu
status.


Em primero lugar o software irá preguntar se deseja cancelar as amostras:

Figura 25

No caso de aceitar esta opção, o software irá preguntar se deseja voltar a
processar esta amostra. Desta forma pode-se voltar a processar a amostra com a
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mesma identificação. Com esta opção a amostra pasará para o status
“Pendiente”.

Figura 26

Aparecerá uma mensagem que indica que a amostra se encontra com o status
“pendiente”.
Este ícone volta à tela anterior.

Este ícone mostra o manual do usuário e o Contrato de Licença de Usuário
Final.
7.6.1.2 Registro de Amostras:
Esta ação permite introduzir as amostras no hybriSoft. Na tela “Gestión de muestras”
aparecerá uma linha com todas as colunas com conclusão pendente.

Figura 27
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Ao clicar na caixa “ID Muestra” ela ficará azul.
Introduzir os caracteres alfanuméricos que identificam a amostra no campo “ID
Amostra” (número máximo de caracteres permitidos 32). Outra posibilidade é clicar
duas vezes em” ID Amostra”, neste caso o sistema atribuí um identificador numérico
de forma automática e sequencial. Os dados introduzidos em “ID Muestra” são
editáveis enquanto a amostra permanecer com status “Pendiente” (esta última
ação é possível se a opção estiver ativa na janela “Configuración”).
Automaticamente aparecerá a amostra com status “Pendente”, a data e hora em
que foi recebida a amostra.
Ao
final
da
linha
ícone “Detalhe da amostra” .
amostra”.
Nesta
tela
é
amostra.
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7.6.1.3 Tela Dados da Amostra:

Figura 28

“ID Muestra”: Identificação da amostra, não editável nesta janela. Indica o código
“ID Muestra” atribuído à amostra atual.
“Paciente”: Este item mostra os seguintes dados do paciente:






“ID Paciente”: Campo editável alfanumérico de 30 caracteres, para
identificar o paciente segundo codificação escolhida pelo usuário do
software.
“Nombre”: Campo editável alfanumérico de 20 caracteres para salvar o
primeiro nome do paciente.
“Apellido”: Campo editável alfanumérico de 30 caracteres para salvar o
sobrenome do paciente.
“Sexo”: Campo que permite selecionar o sexo do paciente.
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“Fecha de Nacimiento”: Campo editável que indica a data de nascimento
do paciente. Este campo dispõe a direita um calendário para selecionar a
data de nascimento.

Instrumento: Este item mostra os seguintes dados do equipamento onde são
processadas as amostras:


“Alias”: Campo alfanumérico não editável que mostra o pseudônimo com
que é identificada a amostra na aplicação.

“Resultados”: Campo alfanumérico não editável de 1024 caracteres,
automáticamente preenchido uma vez processada e analisada a amostra.
“Test”: Este item mostra os seguintes dados relativos ao ensaio realizado da amostra
atual:















“Test”: Campo com o acrônimo do teste escolhido. Somente é possível
alterar este compo se a amostra estiver com status “Pendente”.
“Doctor”: Campo com o sobrenome do médico solicitante.
“Técnico”: Campo com o sobrenome do técnico que irá realizar o ensaio.
“Solicitante”: Campo com o nome do médico solicitante do ensaio. Clicar na
seta à direita para adicionar, editar ou excluir um médico solicitante. Pode
ser modificado em qualquer status da amostra.
“Tipo de muestra”: Campo para descrição do tipo de amostra que será
utilizada. Somente pode ser modificado se a amostra estiver com status
“Pendiente”.
“Prioridad”: Campo que descreve a urgência da amostra. Este campo pode
ser modificado quando a amostra estiver com status “Pendiente”.
“Status”: Campo não editável. Descreve o status em que se encontra a
amostra.
“Fecha de recepción”: Campo de data/hora. Mostra a data e a hora em
que o ensaio com a amostra foi concluída na base de dados.
“Fecha de início de proceso”: Campo de data/hora. Mostra a data e hora
em que a amostra foi enviada para processamento ao equipamento.
“Fecha fin do proceso”: Campo de data/hora. Mostra a data e hora em que
os resultados da amostra foram lidos pelo equipamento e atualizados na
base de dados da aplicação.
“Fecha de validación”: Campo de data/hora. Mostra a data e hora em que
a amostra foi validada pelo usuário.

“Reactivo”: Este item descreve os dados associados aos reagentes utilizados no
processamento da amostra. Este campo é completado uma vez que a amostra
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tenha sido enviada para processamento com os dados de “Parâmetros do
processo”.



“Lote”: Campo alfanumérico de 30 caracteres não editável que mostra o
lote dos reagentes.
“Fecha de caducidad”: Campo com data não editável. Mostra a data de
validade dos reagentes.

Nota: Campo “texto livre” para incluir notas/comentários pertinentes à amostra/
processo/teste/paciente/reagentes/equipamento ou qualquer outra questão.
Esta janela dispõe dos seguintes ícones:
 Ícone “Cancelamento da amostra”: Permite cancelar a amostra
independientemente do status em que se encontra.
 Ícone “Salvar alterações”: Salva as alterações realizadas nos campos
da tela sempre que o status da amostra permitir, conforme discutido na
descrição de cada campo desta tela.
 Ícone “Ajuda”: Este ícone mostra o manual do usuário e o Contrato de
Licença de Usuário Final.


Ícone “Fechar”: Fecha a janela e volta para a tela principal.

7.6.1.4 “Procesado”:
Esta ação permite enviar as amostras para serem processadas. Para iniciar o
processamento das amostras é possível selecionar as amostras de diferentes formas:









Utilizar o ícone “Seleccionar todo”: ativar unicamente o filtro de amostras
pendentes e clicar no ícone “Seleccionar todo”, esta ação seleciona todas as
amostras que estejam com status pendente.
Selecionar uma por uma clicando a caixa à esquerda de “ID Muestra”.
Para selecionar um grupo de amostras, deixar selecionado a tecla maiúscula,
clicar em no “ID Muestras” desejado e baixar com a fecha do teclado até cobrir
as amostras que necessita marcar.
Existe a possibilidade de manter a tecla maiúscula selecionada pressionar na
primeira e na última amostra que se pretende processar. Desta forma a lista de
amostras é selecionada, incluindo as que foram clicadas.
Para selecionar um grupo de amostras existe a possibilidade de arrastrar o
mouse com o botão esquerdo presionado sobre “ID Muestra” a processar.
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Figura 29

Uma vez selecionadas, clicar em “Procesar”:

Abrirá a janela “Parámetros de Proceso”
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7.6.1.5 Parâmetros de processo

Figura 30

Esta janela permite selecionar o equipamento, o lote de reagentes, e ofrece a
opção de obter uma lista de carga de trabalho e ações para aplicar às amostras
que serão processadas. No momento em que se seleciona o hybriSpot12 como
equipamento, aparece a seção de lote que permite registrar novos lotes ou
selecionar um lote já existente.

Figura 31
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7.6.1.6 Estrutura da tela “parámetros de proceso”:


“Instrumento”: permite selecionar o equipamento ao qual se quer enviar o
processamento das amostras, neste caso, um hybriSopt12
Quando se abre a seta lateral, aparecem os equipamentos que previamente se
foram mostrados na tela de configuração. Estes equipamentos aparecerão em
diferentes cores em função de seu status:
o Verde: O equipamento está conectado e pronto para receber as
amostras para o processamento.
o Vermelho: O equipamento está conectado, mas neste momento está
processando amostras
o Preto: O equipamento não está conectado. Operação somento no
hybriSopt24
 “Lista de Carga de Trabalho” (PDF): selecionar “SI” e o software irpa gerar um
relatório de trabalho com todas as amostras que serão processadas. Ao
selecionar “NO”, este relatório não é gerado.
 “Lote”: Mostra os lotes selecionáveis de reagentes. Pode-se selecionar o lote
com o qual as amostras serão processadas. Este campo somente é visível no
em que se seleciona o hybriSopt12 como equipamento.
o É possível selecionar com o mouse ou através de um identificador de
lote. Caso a entrada não corresponda a nenhum dos lotes, pode-se
selecionar uma data de expiração e uma nova entrada é criada.
Quando tela se abre, mostra os últimos lotes usados.
 “Protocolos”: Mostra os protocolos disponíveis para o tipo de teste da
amostra. Funcional apenas para hybriSopt24.
 “Seleccionar acción”: Permite selecionar as ações que serão realizadas sobre
as amostras.
o “Captura de imágenes”: Aparecem as janelas de cada uma das
amostras para realizar a captura da membrana e a análise do
resultado. Passa a amostra para o status “Finalizado”
o “Validar Resultados”: Depois de realizar la captura e processamento
das membranas, realiza a validação das amostra com status
“Finalizado”.
o “Crear Listado de informes”: Cria um relatório com os resultados de
todas as amostras selecionadas.
o “Crear informes individuales”: Cria um relatório completo da amostra.
Se houverem muitas amostras selecionadas, gera um relatório em
formato PDF para cada amostra e o armazena em“reports” com o
nome “report_<ID muestra>.PDF”.
o “Exportar Resultados a LIS”: Envia os resultados das amostras para o
“LIS”

hybriSpot12 Manual do Usuário Rev.00

Página 29 de 41

o

“Almacenar

resultados”:

passa

as

amostras

para

o

status

“Almacenado”. Uma vez validadas, transfere o histórico para o
sistema.

Uma vez preenchidos todos os campos, clicar no ícone

salvar.
Aparecerá a seguinte mensagem:

Figura 32

“Todas as amostras selecionadas foram enviadas corretamente ao
equipamento HS12_01 para o processamento.”

Posteriormente aparecerá a seguinte tela:

Figura 33
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Colocar a membrana no sistema de captura, fechar e clicar no ícone “Capturar”
que aparece na janela do software.

Figura 34

Para continuar, clicar no ícone “Processar” para obter a análise da imagem e o
resultado da amostra.

Figura 35
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Salvar o resultado clicando sobre o ícone “Salvar” e repetir o processo com o
resto das amostras.

7.7

Análise dos resultados

Uma vez realizada a captura das imagens, as amostras passam para o status
“Finalizado” e gera um resultado resumido da análise na mesma tela:

Figura 36

Para visualizar os resultados detalhados de cada amostra, clicar no ícone “Detalle”,
situado à direita de cada amostra e aparecerá na tela “Dados da amostra”.

Figura 37

Esta janela dispõe dos seguintes ícones:
Ícone “Edição da imagem”: Abre a tela de imagens porcessadas, com a
imagem inicial da amostra atual. Quando este ícone está ativo, é possível
modificar o resultado se a amostra estiver com status “Finalizado”. Para consulta, a
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amostra deve estar com status “Validado” e “Almacenado”. Deve estar ativo em
“Configuración”, que disponibilizará detalhes dos resultados.
 Ícone “Salvar alterações”: Armazena as alterações realizadas nos
campos da tela sempre que o status da amostra permitir.
 Ícone “Relatórios”: Ativo somente se a amostra já tiver gerado um
resultado e estiver com o status “Validado” ou “Armazenado”. Este ícone
gera e exibe um arquivo em PDF com o nome “report_<ID muestra>.PDF”
sendo <ID muestra> o código “ID Amostra” da amostra atual. Para mais
detalhes verificar os relatórios individuais.
7.7.1

Tela “Processamento da imagem”.
Ao clicar no ícone “Edição da imagem” abrirá a janela de imagens
processadas, mostrando as imagens iniciais e processadas da amostra.
7.7.1.1 Estrutura da tela “processamento da imagem”

Figura 38



Imagens
das
membranas capturadas:
o Na janela da esquerda irá mostrar a imagem capturada (*).
o Na janela da direita irá mostrar a imagem processada. Esta última,
aparece deslocada, com uma grade sobreposta e com os pontos
detectados marcados com círculos. Caso seja necessário, é possível
alterar o resultado clicando no ícone “Procesar”, em seguida verificar
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o resultado na imagem do lado direito.
Relatório:
o Neste campo aparece o resultado da análise da imagem, de acordo
com o teste selecionado para a análise.
Ícone “Guardar”: Salva os resultados que aparecem na janela
“Procesamiento de imágenes”, junto com a imagem carregada e a imagem
tratada. Por último, voltar para a janela “Datos de la Muestra”.
Ícone “Sair”: fecha a janela cancelando todas as alterações realizadas.
Voltar para a janela de dados da amostra.
Ícone “Ajuda”: mostra ajuda sobre referente a tela “Processamento de
imagens”.

(*) Existe a opção de voltar a carregar e processar a imagem a partir de um
arquivo JPG previamente selecionado. Ao clicar no ícone “Carregar”, irá abrir a
janela do navegador para acessar a pasta com imagens compatíveis e
visualizar a imagem desejada. Clicando no ícone “Processar” a imagem é
analisada automáticamente e altera a imagem da janela direita e o relatório.
7.7.2 Captura de imagens em atraso
No caso de ter enviado as amostras para processar antes da finalização do
protocolo de hibridização no hybriSpot12, as amostras estariam com o status de
“Processando”. Para capturar, ativar o filtro de amostras em processamento
e clicar sobre o ícone “Ler instrumento”. Abrir a janela “Parámetros de
relectura” e selecionar o equipamento hybriSopt12 e suas opções de
análise.

Figura 39
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7.7.2.1 Estrutura da janela “Parámetros de relectura”









“Instrumento”: Aparecerá uma opção com os equipamentos que têm
amostras pendentes a capturar. Em seguida, selecionar o equipamento que
será utilizado para realizar a captura das imagens e pressionar “Salvar”. No
caso de selecionar as amostras antes de clicar no ícone “Capturar” esta
opção não irá aparecer.
“Lista de Carga de Trabajo (PDF)”. Podemos selecionar a opção “SI” e o
software gera um relatório com todas as amostras que serão processadas.
Caso seja selecionada a “NO” este relatório não é gerado.
Seleção de ações:
o “Capturar Imágenes”: aparecem as janelas de captura de cada uma
das membranas em ordem de processamento.
o “Validar Resultados”: Realiza a validação das amostras uma vez
finalizada a captura de imagem. Apenas são validadas as amostras
selecionadas “Capturar”.
o “Crear Lista de informes”: Cria um relatório com os resultados de todas
as amostras selecionadas. O relatório em formato PDF é armazenado
na
pasta
“report”
com
o
nome
“list_<dia>_<mes>_<año>_<hora>_<minuto>_<segundo>.PDF ”
o “Crear informes individuales”: Cria um relatório completo da amostra.
Se houverem várias amostras em processamento ou selecionadas,
gera um relatório em formato PDF para cada amostra e o armazena
na pasta “Reports” com o nome “report_<ID muestra>.PDF”.
o “Exportar Resultados a LIS”: Permite exportar os resultados para “LIS”.
o “Armazenar resultados”: Passa as amostras para o status “Armazenar”
deixando todas as informações no histórico do sistema.
Ícone “Salvar alteração” inicia o processo com os parâmetros configurados
Ícone “Fechar”: fecha esta janela e volta para a tela inicial sem iniciar o
processsamento.
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7.7.3

Validação de resultados

Uma vez revisadas as imagens e resultados das amostras finalizadas, o usuário pode
valida-las caso tenha permissão.
Para validar os resultados, selecionar todas as amostras finalizadas. Na janela
“Gestión de Muestras” clicar no ícone “Validar”.

Figura 40

Irá aparecer a tela de “Parámetros de validación”:

Figura 41
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Selecionar as ações desejadas e clicar em “Salvar”. Uma vez que as amostras estão
validadas, o “Estado” será alterado para “Validado” e aparecerá a data e hora em
que as amostras foram validadas.
Caso tenha sido selecionada a opção:
o

“Crear lista de informes”: Cria um relatório com os resultados de todas as
amostras selecionadas. É um relatório genérico com um resumo dos
resultados de cada amostra conforme a imagem a seguir:

Figura 42

o

O relatório em formato PDF é armazenado na pasta “Report” com o nome
“list_<dia>_<mes>_<año>_<hora>_<minuto>_<segundo>.PDF”
“Criar informe individual”: Cria um relatório completo da amostra. Caso haja
muitas amostras selecionadas, gera um relatório em formato PDF para cada
amostra e os armazena na pasta “Reports” com o nome
“report_<IDmuestra>.PDF”. O formato do relatório é como se mostra a seguir:

Figura 43
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7.7.4

ícone “Relatórios”

Uma vez validadas as amostras, pode-se obter um relatório ao clicar no ícone
“Informes”.

Figura 44

Para selecionar as amostras validadas das quais se queira gerar um relatório. As
amostras selecionadas aparecem na cor azul. Para proseguir, clicar no ícone
“Informes” e aparecerá a janela “Informes de parámetros”:

Figura 45

7.7.4.1 Estrutura da janela “Informes de parámetros”:


Seleção de ações:
o “Capturar Imágenes”: se encontra desabilitado nesta tela.
o “Validar Resultados”: se encontra desabilitado nesta tela.
o “Crear Listado de informes”: Cria um relatório com os resultados de
todas as amostras selecionadas. O relatório em formato PDF é
armazenado
na
pasta
“report”
com
o
nome
“list_<dia>_<mes>_<año>_<hora>_<minuto>_<segundo>.PDF ”
o “Crear informes individuales”: Cria um relatório completo da amostra.
Se existam várias amostras selecionadas, gera um relatório em formato
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o
o

PDF para cada amostra e os armazena na pasta “Reports” com o
nome “report_<ID muestra>.PDF”.
“Exportar Resultados a LIS”: Permite exportar os resultados para “LIS”.
“Almacenar resultados”: Passa as amostras para o status
“Almacenado” deixando toda a informação armazenada no histórico
do sistema.



ícone “Salvar alterações”
configurados.



Ícone “Fechar”
o processamento.

7.7.5

inicia o processo com os parâmetros

fecha esta janela e volta para a tela principal sem iniciar

Ícone Armazenar

Uma vez que as amostras estão validadas podem ser armazenadas. Para
selecionar, clicar no ícone “Almacenar”

Figura 46

A tela mostrará “Confirmación de almacienamiento”.

Figura 47
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Nesta tela é possível apenas acessar as amostras selecionadas e com status
“Validado”.
7.7.5.1 Estrutura da tela “Confirmação de armazenamento”:






Seleção de ações:
o “Capturar Imágenes”: se encontra desabilitado nesta tela.
o “Validar Resultados”: se encontra desabilitado nesta tela.
o “Crear Listado de informes”: se encontra desabilitado nesta janela.
o “Crear informes individuales”: se encontra desabilitado nesta tela.
o “Exportar Resultados a LIS”: se encontra desabilitado nesta tela.
“Almacenar resultados”: Passa as amostras para o status “Almacenado”
mantendo toda a informação no histórico do sistema.
Ícone “Salvar alterações”: Inicia o processo com os parâmetros configurados.
Ícone “Fechar”: fecha esta janela e volta para a tela principal sem iniciar o
processamento.

A partir das amostras com status “Almacenado”, pode-se obter um relatório
individual, acessando os detalhes da amostra e clicando no ícone “Informe”,
uma lista de relatórios, selecionando as amostras desde a tela principal de
gerenciamento de amostras e clicando sobre o ícone “Informes”.

7.8

Procedimento de limpeza

Recomenda-se realizar
manutenção mensal.




7.8.1



a

manutenção

diária

do

equipamento

e

outra

Limpeza diária: consiste em limpar os poços após cada protocolo com água
destilada o circuito interno de vácuo ao final de cada dia de utilização para
evitar que fiquem restos de componentes dos reagentes.
Limpeza mensal: consiste em descontaminar o circuito interno de vácuo. Esta
limpeza é realizada com alvejante a 1% e em seguida limpar com água
destilada para evitar que permaneçam restos de alvejante no equipamento.
Procedimento para limpeza diária
Após finalizar o protocolo, retirar as membranas da câmara de reação.
Preencher os poços com água destilada e acionar a bomba de vácuo
presionando o botão “ENTER”. Repetir este processo três vezes.

Para lavar o circuito interno:



Cobrir todas as posições com as tampas pretas e fehcar com a tampa de
proteção.
Preencher a vial com 100 mL de água destilada e acionar o ícone
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Aparecerá o indicador:

l Figura 48

o
o
7.8.2

Para iniciar o circuito de lavagem, pressionar “Enter”
Para parar a lavagem, pressionar “Cancel”

Procedimento de lavagem mensal

Lavar primeiramente o circuito interno:






Cobrir todas as posições com as tampas pretas e fechar.
Preencher com 100 mL de alvejante diluído a 10 % e acionar o ícone
Aparecerá o indicador:
o Para ativar o circuito de lavagem, pressionar “Enter”
o Para parar o lavado, pressionar “Cancel”
Repetir o processo com 500 mL de água destilada para eliminar os restos de
alvejante.

Após finalizar o lavado do circuito interno, encher os poços da câmara de reação
com alvejante diluído e deixar incubar por 2 minutos. A seguir, acionar a bomba de
vácuo pressionando“Pump” e “Enter”.


Repetir este proceso cinco vezes com água destilada para eliminar os restos de
alvejante.
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