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1. 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 por nossa empresa.
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
fornecidos neste manual.
Utilizar o equipamento somente após ler este manual.

2.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Ainda que o instrumento hybriSpot24 (HS24) não tenha nenhum risco para o operador, deve ser
usado somente por pessoal devidamente capacitado e exclusivamente para o uso previsto. As
instruções de uso devem ser aplicadas simultaneamente às normas de prevenção de acidentes e
Proteção ambiental vigentes no país em o que o instrumento está instalado.
•

HS24 deve ser instalado em uma superfície firme e limpa.

•

Recomenda-se seguir os seguintes passos durante a instalação do instrumento: de acordo
com as Normas de Isolamento e Segurança para Instrumentos Electrónicos (IEC 1010-2-2), se
deve prever uma zona de segurança de 300 mm arredor do instrumento.

•

A área de segurança deve estar livre de sustâncias perigosas durante o funcionamento do
instrumento.

•

De acordo com a norma internacional EN 61010-2-101, o sistema eléctrico deve estar
equipado com uma parada de segurança em caso de emergência.

•

HS24 não se deve utilizar em áreas com risco de explosões.

•

HS24 não se deve utilizar em presença de:
o

Materiais explosivos

o

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

•

O usuário deve manipular as amostras conforme a os protocolos de laboratório descritos
para materiais biológicos que contém patógenos.

•

É estritamente proibido o uso de acessórios e peças não originais.

•

O funcionamento seguro do equipamento HS24 e sua confiabilidade somente são garantidos
se utilizado em plena conformidade com as orientações operacionais descritas.
Todos os testes de reparação devem ser realizados por pessoal autorizado pelo fabricante.
A instalação eléctrica de localização do instrumento deve cumprir com as normas IEC.

•
•
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•

•

Este equipamento IVD cumpre com os requisitos de emissões e imunidade de IEC 61326-26:2006. Este equipamento foi desenhado e provado segundo CISPR 11 Clase A. Em um
ambiente doméstico, pode causar interferências de radio, em alguns casos, pode ser
necessário tomar medidas para mitigar as interferências. Deve-se avaliar o ambiente
magnético antes da utilização do equipamento. Não utilize este equipamento perto de
fontes com fortes radiações eletromagnéticas (Ex.: fontes RF sem proteção de forma
intencionada) porque pode interferir no funcionamento correto.
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.

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

3. DISPOSIÇÃO DE ESPAÇO E CONEXÃO ELÉTRICA
As dimensões do instrumento, e o espaço necessário para sua alocação são indicadas nas
especificações técnicas.
o
o

Certifique-se que há ventilação suficiente e a voltagem, tomadas, e frequência estão corretas
(ler as informações das etiquetas).
O instrumento HS24 deve estar conectado a uma ligação terra padrão fornecida no Kit de
partida.

ALIMENTAÇÃO

100-240 V

DISTRIBUIÇÃO

69 x 60,5 x 84 cm

FUSÍVEL

5x 20 mm “T” tipo 3,15 A
5 x 20 mm “T” tipo 10 A
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4. TABELA DE SÍMBOLOS
NUMERO

SIMBOLO

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

Advertência: superfície quente

10

Advertência: peças em movimento

11

Marcação CE

12

Diagnóstico In Vitro

Tabela 1: Símbolos
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5. DESCRIÇÃO GERAL
5.1 Introdução
O equipamento HS24 é uma nova plataforma automática que reúne todas as especificações técnicas
necessárias para facilitar o trabalho ao cliente e obter um elevado rendimento e eficácia.
A plataforma se baseia em uma tecnologia DNA-FLOW que oferece um sistema de diagnóstico para a
análise rápida e simultânea de múltiplos biomarcadores, tanto DNA como proteínas, mediante dot
blot reverso sobre macroarrays. Esta tecnologia permite que as moléculas alvo atravessem a
membrana a través de um fluxo vertical e se unam as suas moléculas complementares imobilizadas
numa matriz porosa em um ambiente tridimensional, em contraste com a hibridização em superfície
convencional.
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5.2 Especificações Técnicas
MODELO

HS24

CÓDIGO

VIT-HS24

TENSÃO

100-240 V

MAX. NÚMERO DE AMOSTRAS

24

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO

25oC-51oC

HUMIDADE RELATIVA

Máx. 80% sem condensação

DIMENSÕES

69 x 60,5 x 84 cm

PESO

55 kg

Tabela 2: Especificações

Número de amostras por corrida

Tempo de processamento no HS24

2 amostras

50 minutos

6 amostras

1 hora e 10 minutos

12 amostras

1 hora e 36 minutos

15 amostras

2 horas e 18 minutos

24 amostras

2 horas e 52 minutos

Tabela 3: Tempos de processamento.
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6. INSTALAÇÃO HS24
A instalação do HS24 deve ser efetuada por um Serviço Técnico qualificado segundo as instruções
recomendadas no Manual do HS24.
6.1 Superfície
O equipamento deve ser instalado sobre uma superfície plana.

10cm

6.2 Espaço requerido
Ao redor do equipamento deve haver um espaço livre de ao menos 10 cm.

hybriSpot 24

10cm

10cm

FRONT SIDE

6.3 Conexão USB
O equipamento deve conectar-se a um computador através de um cabo USB (incluído com o
equipamento).
A conexão com o computador deve ser feita em um ponto USB 2.0, nunca a um ponto USB 3.0.
6.4 Instalação do leitor de códigos de barras
É necessário um leitor de código de barras. Neste caso, deve-se assegurar que o leitor de código de
barras tenha a configuração do teclado de PC USB correto. É necessário adicionar um sufixo CR para
o funcionamento de uma forma adequada.
Consulte a instrução do leitor de código de barras específico do fabricante para obter mais
informações a respeito de como configurá-lo.

7. INSTALAÇÃO DO HYBRISOFT
HybriSoft HSHS ( Em processo de registro na ANVISA) é o software de gestão de amostras para as
plataformas hybriSpot. Sua instalação deve ser realizada pelo Serviço Técnico, segundo instruções
técnicas estabelecidas.
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8. GESTÃO DE HS24 COM HYBRISOFT
O instrumento HS24 necessita do suporte de hybriSoft para realizar o processamento das amostras.
8.1 Inicio do HS24
O interruptor de HS24 se encontra na parte traseira do equipamento. Conecte o cabo e a corrente,
ligue o equipamento pressionando o interruptor.

Figura 1: Interruptor do equipamento HS24

Uma vez ligado o equipamento, o braço robótico realiza automaticamente um posicionamento
(“homing”) para recuperar as posições de referencia em cada um de seus eixos de movimento.
Na parte frontal superior esquerda do equipamento (a esquerda do braço do robô) há indicadores
luminosos que avisam de erros no braço robótico e na seringa.

Figura 2: painel LCD do braço robótico

Figura 3: painel LCD da seringa.

Com um funcionamento adequado e sem erros os paneis LCD possuem a luz verde de “Power” acesa
de forma contínua.

Figura 5: painel de erros do braço robótico aceso.

Figura 4: painel de erros da seringa aceso.

A luz intermitente em vermelho indica a existência de um erro, caso no painel do braço robótico
apareça um número identificando o tipo de erro (ver manual técnico do equipamento). Os erros
correspondentes a ambos aparecem em janelas emergentes no hybriSoft.
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8.2 Inicialização hybriSoft
Antes de iniciar o hybriSoft comprovar que o equipamento HS24 está conectado ao computador por
um cabo USB 2.0. Para iniciar hybriSoft, realizar um duplo clique no ícone hybriSoft, completar os
campos de usuário e senha então clicar na chave verde para iniciar a sessão.

Figura 6: Janela de inicio do hybriSoft.

Existe um usuário “administrador” com o máximo de permissões. Para obter o acesso com este
usuário deve entrar em contato com o distribuidor.
8.3

Configuração

Figura 7: Janela principal do hybriSoft
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Este ícone permite ligar e configurar hybriSoft segundo as necessidades e requerimentos
do usuário.

Advertência: quando o instrumento está executando um protocolo não se deve ligar a janela
de Serviços e Configuração, pois geram modificações diretamente relacionadas com o
instrumento e fazem com que o instrumento seja bloqueado. Caso isso ocorra deve-se
reiniciar o instrumento e começar o protocolo desde o principio.
8.3.1 Amostras /Parâmetros do teste
Esta aba permite configurar diferentes opções do hybriSoft.

Figura 8: Janela inicial de Configuração

8.3.1.1 Teste
Nesta aba configura-se a possibilidade de ativar e desativar os diferentes testes incluídos.

Figura 9: Seleção de Teste.
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Nesta seleção se pode comprovar que testes estão criados no sistema, e quais ativos. No caso de
precisar ativar ou desativar algum deles deve-se clicar na casa que aparece na coluna “Ativo”.
Somente os testes ativos podem ser atribuídos às amostras. Quando um teste for desativado, o
histórico com a base de dados das amostras processadas pode ser filtrado e identificado.
Nota: Para que as alterações sejam efetivas deve-se reiniciar a teste.
8.3.1.2 Descrição de Protocolo
Nesta função aparecem os protocolos assinados e o teste selecionado na função “Teste”. Permite
criar e eliminar protocolos.

Figura 10: Função Descrição de protocolos.

Para todos os testes aparecem dois protocolos, um deles para realizar a captura e análise de imagens
e outro que contém o protocolo completo de hibridização.
o

Adicionar: com este ícone se adicionar um novo protocolo a um teste. Ao clicar no ícone
adicionar aparece uma janela para selecionar o teste ao qual se deve adicionar o novo
protocolo.

Figura 11: Seleção do teste
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Uma vez selecionado o teste aparecem o restante dos parâmetros necessários para criar o novo
protocolo.

Figura 12: dados necessários para novo teste.

No campo “Descrição de protocolo” se deve complementar com um nome que identifique o novo
protocolo. Caso este campo esteja vazio ou a descrição já exista na base de dados, o ícone “Guardar”
do campo “Ficheiro de protocolo (.csv)” permanece inativo. Somente será ativada caso não coincida
com as existentes.
Ao clicar no ícone “Guardar”, é aberto o explorador dando acesso a pasta “Protocolos”, nesta pasta
se encontra o arquivo “.csv” para atribuir um novo protocolo. Caso o arquivo já esteja atribuído a um
protocolo, aparece uma janela indicando que o arquivo já está em uso e a que teste está atribuído.
A continuação estabelece o limite de detecção correspondente ao novo protocolo, isto somente será
permitido para o usuário administrador. Selecione “Aceitar” para criar o novo protocolo.
o

Excluir: esta ação permite eliminar um protocolo que não este sendo usado na base de
dados. Para excluir um protocolo é necessário selecionar o protocolo e clicar no ícone
“Excluir”. Aparece a seguinte mensagem:

Figura 13: Advertência de excluir um protocolo
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Caso aceite este aviso, e o protocolo já tenham sido usados para processar uma amostra, aparecerá
uma mensagem advertindo de que o protocolo selecionado não poderá ser excluído. Caso contrário
o protocolo será eliminado da base de dados.

Figura 14: Aviso de não exclusão do protocolo.

8.3.1.3

Tipo de amostras

Figura 15: Seleção- Tipo de amostras.

Esta seleção permite criar qualquer tipo de amostra necessária para identificar corretamente as
amostras com as quais irá se trabalhar.
Para poder realizar alterações nesta seleção deve estar ativa a opção “Habilitar alterações”. Para
ativá-la é necessária a contras senha de administrador. Para criar um novo tipo de amostra
selecionar a seleção vazia com o “Tipo” e introduzir a identificação do novo tipo de amostra, clicar
“Enter” para a continuação e então selecionar o ícone “Guardar” (Figura 37). Desta forma estará
salvo o novo tipo de amostra.
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8.3.1.4 Cópia de segurança
A copia de segurança gera um arquivo comprimido que contêm as pastas resultados, relatórios
documento var_ini.xml; todos os documentos necessários para restabelecer a base de dados no
hybriSoft.

Figura 16: Ícones de Cópia de
segurança.

Para realizar a copia de segurança selecione o ícone “BackUp DB e Arquivos” então aparece o
explorador para selecionar o nome desejado a base de dados. Uma vez estabelecido o nome, clique
no ícone “Guardar” do explorador.
Na continuação aparece uma janela que obriga a estabelecer uma contrassenha para o arquivo
comprimido, esta contrassenha é necessária para restabelecer a copia de segurança e para
descomprimir o arquivo.
Para restaurar a base de dados selecione o ícone “Restaurar DB e Arquivos”, abra o explorador para
selecionar o arquivo que contenha a base de dados desejada. Ao selecionar “Abrir”, se fecha o
explorador e aparece uma janela onde se deve introduzir a senha correspondente ao arquivo
comprimido selecionado.

Figura 17: Janela de introdução de senha

Uma vez introduzida a senha e guardados alterações na janela de configuração aparece uma janela
emergente que indica que é necessário reiniciar hybriSoft para que as alterações realizadas sejam
efetivas.
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Figura 18: Janela de Reinicio hybriSoft

Ao restaurar a base de dados, carrega-se a informação de todas as amostras de back-up e mantem-se
as demais que se mantiveram no momento do início.
8.3.1.5

Outras opções configuráveis

Figura 19: Opções extras










ID de amostra automático: ativa ou desativa a possibilidade da identificação das amostras
auto numéricas. Caso inativa não aparecerá um ID de forma automática, o usuário terá que
introduzir o identificador alfanumérico manualmente.
Pedir reagente: permite ativar ou desativar o aviso de reagentes vencidos. Caso esteja
inativo não impede o uso de reagentes vencidos.
Mostrar detalhes de resultados: permite ativar ou desativar a opção de visualizar a imagem
da amostra Finalizada, Validada e armazenada. Caso esteja inativa não permite a visualização
da imagem capturada. Para ser ativada é necessária a contrassenha de Administrador.
Guardar estadísticas de resultados: permite ativar ou desativar a criação de um Excel com os
dados de as amostras e o valor numérico da intensidade de cinza de cada um dos pontos da
planilha. Caso esteja inativo não se gera este Excel.
Conexão HL7 habilitada: permite a comunicação bidirecional entre hybriSoft y o sistema LIS
do usuário. Se está habilitada permite que as amostras registradas em um LIS sejam enviadas
automaticamente ao hybriSoft para ser processadas e a continuação hybriSoft devolver o
resultado no sistema LIS. Em o caso de esta inativa esta comunicação não será realizada.

Figura 20: Seleção teste e protocolo por analito.
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Esta aba permite a seleção de um teste e um protocolo por analito, ambos serão assinados por
analito a cada uma das amostras. A suspensão de protocolos somente conterá os protocolos
correspondentes ao teste selecionado.
8.3.2 hS Control
Esta aba permite ativar ou desativar diferentes sensores do equipamento HS24. Somente aparece
caso o instrumento HS24 estiver ligado e conectado ao PC.

Figura 21: sensores hS control.



Detectar tampões: este sensor permite detectar os tampões dos frascos. Depois de realizar a
leitura do código QR do reagente se localiza sobre a boca do frasco e verifica se há ou não
tampão. Caso estiver inativo não realiza a comprovação dos tampões.

Precaução: caso este sensor estiver desativado, prestar máxima atenção a retirar os
tampões antes de iniciar o protocolo.


Detectar nível de líquidos (lavagem e resíduos): este sensor permite detectar o nível mínimo
estabelecido da garrafa de solução de lavagem e o nível máximo da garrafa de refugo. Estes
sensores se ativam somente no inicio de cada protocolo, não permanecem ativos durante o
tempo de execução do mesmo. Caso esteja inativo não aparecerão as advertências
correspondente no software. O nível mínimo estabelecido para a solução de lavagem
permite executar um protocolo completo de 24 amostras, por tanto ainda que apareça a
advertência, não invalida a execução do protocolo. O usuário deveria garantir que os niveis
de líquido de lavagem sejam sempre suficientes.
No caso do frasco de resíduos, se o sensor detecta que está cheia, não permite executar o
protocolo.
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8.3.3

Sensor de nível de líquidos automático (Reagentes): este sensor permite identificar o nível
de reagentes existente em cada um dos frascos. Uma vez detectado, a sonda baixa 6 mm
para aspirar o reagente, se este nível não é detectado, a sonda baixará a profundidade
máxima permitida para o frasco, com objeto de garantir a aspiração de líquido. Se o sensor
está inativo a sonda baixará sempre a profundidade máxima.
Configuração de relatórios

Figura 22: Configuração de relatório Ampliado.







Permite alterar a Logo que aparece no relatório. Selecione o ícone “Cargar Logo”, é aberto
explorador para trocar a imagem em formato .jpg.
Relatório ampliado: esta opção inclui o mapa de interpretação e a imagem da amostra já
analisada. É necessário a contrassenha de administrador para ativa-la. Caso esteja inativa
não aparecem as opções seguintes.
Incluir texto de interpretação: está opção inclui uma legenda explicativa no mapa de
interpretação.
Incluir informação de análise: está opção inclui ao relatório a informação da análise de
alterações realizadas manualmente sobre a análise automática das amostras. Se está inativo
ainda que realizadas as alterações não aparecem indicadas no relatório.

8.3.4 Usuários
Esta aba permite consultar os Usuários que são criados no sistema, incluir novos, modificar e excluir
os existentes e estabelecer doutores e técnico por analito.
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Figura 23: Aba Usuários

Aparece uma tabela com todos os usuários que são criados em a base de dados, exceto o usuário
administrador.


Incluir usuário: este ícone permite criar um novo usuário. Ao clicar no ícone “Incluir usuário”
aparece uma janela com todos os campos requeridos. Em o caso de sair sem incluir algum
campo dos campos obrigatórios, ao clicar “Aceitar” o campo se marcara em vermelho.

Figura 24: Janela com dados de Usuário.



Excluir Usuário: este ícone permite eliminar um usuário da lista. Se usuário foi usado e faz
parte da base de dados não se pode eliminar. Aparece uma janela emergente indicando que
não se pode excluir.
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Figura 25: Janela de exclusão de usuário



Editar usuário: este ícone permite modificar qualquer informação correspondente ao
usuário. Ao clicar em o ícone “Editar usuário” aparece uma janela com todos os dados do
usuário selecionado permitindo modificar qualquer campo.

Figura 26: Janela Editar usuário.
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8.3.5

Idioma

Figura 27: Janela de configuração de idioma

Esta aba permite configurar o idioma e o formato de data correta. Para que as alterações realizadas
nesta aba sejam corretamente aplicadas deve-se reiniciar o equipamento.
Para realizar a alteração de idioma, selecionar o idioma desejado nas pastas suspensas. Ao trocar o
idioma aparece uma mensagem indicando que formato de data é o aconselhado para o idioma
selecionado. Selecionar o formato de data desejado e salvar as alterações. Uma vez realizados estas
alterações o equipamento deve ser reiniciado.
8.3.6 Configurar Câmera
Esta aba somente válida para configurar o sistema de captura do equipamento HS12.
8.3.7 Eliminar amostras antigas
Esta aba permite eliminar amostras em estado “Armazenados” ou “Cancelados” registradas
anteriormente a data selecionada. Para que as alterações realizadas sejam efetivos deve reiniciar a
teste.
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Figura 28: Eliminar amostras antigas

Em primero lugar aconselha-se realizar uma cópia de segurança de a base de dados, para não perder
informação (Veja sessão 8.3.1.4 Copia de Segurança)
Depois de haver realizado a copia de segurança, selecionar a data inicial para eliminar as amostras e
clique no ícone “Eliminar”. Aparece uma janela indicando o número de amostras a excluir e uma
recomendação de realizar uma copia de segurança previa.

Figura 29: Janela emergente de Exclusão de amostras antigas

Caso não existam amostras com data anterior a selecionada, aparece uma mensagem indicando.

Figura 30: Janela informativa
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Uma vez realizada a eliminação das amostras antigas aparece um mensagem para oferecer a opção
de reiniciar o software neste momento ou mais tarde. É necessário reiniciar o hybriSoft para que as
alterações realizadas se apliquem corretamente.

Figura 31: Opção de reinicio.

8.3.8

Instrumentos

Figura 32: Aba de Instrumentos.

Esta aba permite incluir e excluir novos instrumentos, editar a informação dos instrumentos ja
existentes e realizar a limpeza da base de dados do instrumento selecionado (somente para HS24).
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Incluir instrumento: esta opção permite introduzir novos instrumentos não encontrados na
base de dados. Para incluir um novo instrumento em primeiro lugar aparece uma janela para
selecionar o número máximo de amostras do instrumento e em seguida inserir o número de
série do instrumento.

Excluir instrumento: esta opção permite eliminar instrumentos de a base de dados. Para eliminar o

Figura 34: janela 1 Seleção de nº máximo de amostras.

Figura 33: janela 2 cumplimentar Alias.

instrumento clicar no ícone “Excluir instrumento” (Figura 32).
Caso não tenha selecionado um instrumento aparece uma mensagem informativa indicando “Não foi
selecionado nenhum instrumento para ser excluído”. Caso seja selecionado um instrumento aparece
uma janela para confirmação:

Figura 35: Janela emergente informativa de exclusão de instrumento.

Ao clicar “Não” não se realiza nenhuma alteração. Ao clicar “Sim” se elimina o instrumento
selecionado da base de dados sempre que não exista nenhuma amostra associada. Em caso contrario
o instrumento não se poderá excluir.
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8.4

Gestão de Amostras

8.4.1

Janela “Gestão de amostras”

Figura 36: Janela principal de hybriSoft

Esta janela é composta dos seguintes ícones:
ÍCONES DE AÇÃO:

Figura 37: ícones de Ações











No canto superior direito ícones de: minimizar, tela completa e fechar.
Ícone “Processar”: realiza o envio de as amostras pendentes ao instrumento desejado para
começar o processo. Acesso a janela “Parâmetros de processo”
Ícone “Control”: acesso a janela onde se visualiza as ações do HS24. Acesso a janela “hS
Control”.
Ícone “Leer Instr.”: permite realizar análise de as amostras que aparecem em estado
“Procesando ”. Acesso a janela “Parámetros de leitura”. Somente operativo para HS12.
Ícone “Validar”: acesso a janela de “Parámetros de Validação”, se houver alguma amostra
em estado “Finalizado”.
Ícone “IRelatórios”: acesso a janela de “Resultados”. Os informes de amostras validadas se
obtienem desde esta janela.
Ícone “Almacenar”: acesso a janela de “Confirmación de armazenamento” se houver alguma
amostra validada.
Ícone “Nueva Tira”: permite atribuir uma tira as amostras selecionadas.
Ícone “Nuevo Kit”: permite excluir ou introduzir kit com novos ID que anteriormente não
estava introduzidos no sistema.
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Tela “Estado”: aparece a informação sobre as ações que se estão realizando.
Ícone “Config.”: acesso a janela “Configuração”.
Ícone “Servicio”: acesso a janela “Servicio”

ICONES DE SELEÇÃO:

Figura 38: ícones de seleção.

Permitem ativar/filtrar os elementos e estados das amostras que aparecem na janela “Gestión de
Amostras”. Os ícones ativos aparecem em azul e em cinza os inativos. Por analito se mostram ativos
os ícones “Pendiente”, “Procesándo” e “Finalizado”.
Os ícones se ativam/desativam clicando sobre eles.
Os filtros/ícones ativados são acumulativos.
Quando não há nenhum ícone ativado, não aparece nada na janela de Gestão.
Os ícones selecionáveis são:









Campo “Instrumentos”: permite filtrar as amostras atribuídas a um determinado
instrumento.
Campo “Testes”: permite selecionar em função do teste atribuído.
Ícone “Pendiente”: quando está ativo se visualizam as amostras em estado “Pendente”.
Ícone “Procesándo”: quando está ativo se visualizam as amostras em estado “Processando”.
Ícone “Finalizado”: quando está ativo se visualizam as amostras em estado “Finalizado”.
Ícone “Cancelado”: quando está ativo se visualizam as amostras em estado “Cancelado”.
Ícone “Armazenado”: quando está ativo se visualizam as amostras em estado “Armazenado”.
Campo “Filtros”: permite filtrar as amostras segundo a condição selecionada e com os
critérios introduzidos nos campos de texto livre/datas. Estes filtros se aplicam as amostras
em os estados selecionados (ícones ativos) por analito, todas as amostras da base de dados,
se não houver nenhum ícone no campo selecionado:
o ID de Amostra: filtra as amostras que contenham total ou parcialmente os caracteres
introduzidos no campo de texto.
o Data de recebimento: filtra as amostras em função da data de recebimento das
mesmas.
o Data de inicio: filtra as amostras em função da data de inicio de as mesmas.
o Data de finalização: filtra as amostras em função da data de finalização das mesmas.
o Data de validação: filtra as amostras em função da data de validação das mesmas.

hybriSpot24- Manual do Usuário Rev 00

Página 26 de 75

TABELA DE AMOSTRAS :

Figura 39: ventana principal.

Na tabela aparecem os dados de cada amostra em colunas, mostrando somente as amostras ativas:












ID Amostra: identificador de amostra.
“Instr.”: instrumento para qual foi enviadas as amostras. Esta coluna não aparece concluída
em amostras com estado “Pendente”.
“ID Tira”: identificador de tira de tubos. Esta coluna somente aparece concluída em amostras
que tenham sido atribuídas a uma tira.
“Pos.”: posição que ocupa a amostra em na tira, esta coluna somente aparece concluída
quando a amostra é atribuída a uma tira.
“Test”: acrônimo do teste que vai ser realizado com a amostra.
“Prioridad”: preferência requerida a uma amostra no momento do processamento (Alta o
Normal). Ao selecionar prioridade a “Alta” a amostra passa a ser a primeira na tabela de
amostras.
“Recebido”: data de criação de amostra no software.
“Status”: situação atual da amostra.
Resultado: resumo do resultado da amostra.
“Validado”: data de validação da amostra.

Para selecionar todas as amostras visualizadas e o estado atual, clique no ícone “Seleccionar todo”:

Este ícone cancela todas as amostras selecionadas independentemente de seu estado.
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Este ícone volta a janela anterior.

Este ícone mostra o manual de usuário e o “CLUF - o Contrato de Licencia de Usuário Final.”
(Não implementado)
No lado direito de cada amostra aparece o ícone “Detalle de la muestra”. Ao selecionar, abre
a janela “Datos de la muestra”, que proporciona a possibilidade de completar dados da
amostra e permitirá consultar e modificar alguns dados em qualquer momento (ver 8.4.2 Janela
“Dados de amostra”)
8.4.1.1 Registro de Reagentes
Esta ação permite introduzir novos kits na base de dados.
Selecione o ícone de “Novo Kit” para introduzir o kit novo na base de dados.

Aparece uma janela emergente que permite introduzir os dados do kit de forma automática ou
manual.

Figura 40: Janela de novo Kit

Automática: deve estar marcada a opção de “Automático” (que aparece marcado por analito).
Introduzir o código bidimensional do kit (Figura 41, ponto 1) mediante um leitor, os dados se
completam automaticamente.
Manual: deve de estar marcada a opção “Manual”. Permite completar os dados requeridos do kit.
Estes dados aparecem na etiqueta geral do kit.
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Figura 41: Etiqueta grande do kit









“ID Kit “(1): identificação única de cada kit. Aparece no canto inferior direito da etiqueta
grande do kit. Este campo deve se completar com 6 caracteres.
“Test” (2): é a sigla do teste. Coincide com a sigla que aparecem no teste (hybriSotf). Este
campo se deve preencher com 3 caracteres, que podem ser consultados no módulo de
Configuração na aba Amostras /Parâmetros de Teste.
Número de Teste (3): quantidade máxima de amostras que podem ser realizadas com esse
kit. Aparece a referencia do Kit entre parêntesis. Este campo deve ser completo com no
máximo de 10 caracteres.
Lote (4): identificação dos reagentes. Encontra-se no centro da etiqueta, identificado pela
palavra “LOT”. Este campo deve ter um máximo de 20 caracteres.
Validade (5): Data na qual reagentes funcionam corretamente. Encontra-se no centro da
etiqueta grande do kit, identificada por um símbolo de relógio de ampulheta. Este
campo se possui seis dígitos, tal qual como indicado em formato de data na
janela.

Figura 42: Janela de novo kit completa
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HybriSoft permite eliminar um kit já registrado. Para proceder a eliminação de um kit existente na
base de dados deve-se abrir a janela “Novo kit”. Realizar a leitura do código bidimensional, aparece a
seguinte janela:

Figura 43: Janela de exclusão kit ja registrados.

Caso selecione “Cancelar” o kit permanecerá na base de dados, no contrario, ao clicar “Aceptar” o kit
é eliminado da base de dados e fecha janela “Nuevo kit”.
8.4.1.2 Registro de Amostras -Esta ação permite introduzir as amostras no hybriSoft.
Na janela “Gestión de amostras” aparece uma línha com todas as colunas sem completar.

Figura
Gesão
de amostras.
Figura 44:
45: Janela
Ventana
de Gestión
de amostras.

Marque a célula vazia “ID Muestra” com um clique, irá alterar a cor azul. Na continuação, introduza
os caracteres alfanuméricos que identificam a amostra no campo ID Amostra (máximo número de
caracteres permitidos 32). Outra possibilidade é fazer duplo clique na célula “ID Muestra”, neste caso
o sistema atribuí um identificador numérico de forma automática e sequencial (esta última ação será

hybriSpot24- Manual do Usuário Rev 00

Página 30 de 75

possível se está configurado na “Configuração”). Os dados introduzidos na célula ID Amostra são
editáveis sempre que a amostra permanecer em estado “Pendente”.
Automaticamente aparece a amostra em estado “Pendente”, a data e hora em que foi recebida a
amostra, o teste definido por analito, prioridade “normal” por analito e o resto de campos aparecem
vazios.
No lado direito de cada amostra aparece o ícone “Datos de la muestra”.

8.4.1.3 Eliminação de amostras
Selecionar as amostras que vão ser Canceladas. Selecione o ícone de “Cancelar amostras” situado no
canto inferior direito da janela de “Gestión de muestras ” (Figura 46).

Figura 46. Seleção de amostras para cancelar.

Para confirmar o cancelamento das amostras , aparece a seguinte janela:

Figura 47: Confirmação de Cancelamento de amostras.

Ao selecionar “No” as amostras permanecem sem alterações. Para cancelar selecione “Si”. HybriSoft,
permite a opção de reprocessar as amostras canceladas, esta opção é de utilidade para amostras
que se encontram em algum estado intermediário de processamento. Aparece a seguinte janela:
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Figura 48: Reprocesamento de amostras.

Ao selecionar “No” as amostras são definitivamente canceladas. Ao selecionar “Si” as amostras
selecionadas passam a estado “Pendente” para ser reprocessadas conservando o ID amostra. No
filtro de canceladas aparecem amostras identificadas com <ID amostras >_CANCEL_X, onde X é o
número de vezes que essa amostra foi cancelada e reprocessada.
Nota: as amostras procedentes do LIS somente podem ser reprocessadas se voltarem a enviar desde
o sistema do LIS.

Figura 49: Janela informativa de cancelamento.

Figura 50: Janela informativa de reprocessamento
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8.4.2

Janela “Dados da amostra”
Na parte direita inferior da janela “Gestión de muestras”, na linha de cada amostra encontrase o ícone Detalhe da amostra, que da acesso a seguinte janela.

Figura 51: Janela de dados da amostra.






“ID muestra”: identificação da amostra, não editável nesta janela. Amostra código ID
Amostra de a amostra atual.
“Paciente”: mostra os seguintes dados do paciente:
o “ID Paciente”: é um campo editável alfanumérico de 30 caracteres, para identificar o
paciente segundo outra codificação elegida pelo usuário do teste.
o “Nombre”: campo editável alfanumérico de 20 caracteres para inserir o nome
próprio do paciente.
o “Apelido”: campo editável alfanumérico de 30 caracteres para inserir o sobrenome
do paciente.
o “Sex”: campo que permite selecionar o sexo do paciente.
o “Fecha de Nacimiento”: campo modificável de data que indica a data de nascimento
do paciente. Este campo dispõe a direita de um calendário para a eleição da data de
nascimento.
“Instrumento”: este bloco mostra os seguintes dados do instrumento onde se processa a
amostra:

“Alias”: campo alfanumérico não editável que mostra o pseudónimo com o que se identifica o
instrumento atribuindo a esta amostra no teste.



“Resultados”: campo alfanumérico não editável de 1024 caracteres que se preenche
automaticamente uma vez processada e analisada a amostra.
“Test:” este bloco mostra os seguintes dados relativos ao teste realizado na amostra atual:
o “Test”: campo com a sigla do teste elegido. Somente se aceitam as alterações os
neste campo se a amostra está em estado “Pendente”.
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o
o





“Desc. Prot.”: campo não editável com o protocolo aplicado a amostra.
“Doctor”: campo com os apelidos do doutor associado a esta amostra. Pode ser
modificado nos estados Pendente, Processado e Finalizada.
o “Tipo de muestra”: Somente pode ser modificado se o estado da amostra é
“Pendente”.
o “Técnico”: campo com os apelidos do técnico associado a esta amostra. Pode ser
modificado nos estados Pendente, Processado e Finalizada.
o “Solicitante”: campo com o nome do médico solicitante do exame. Clicar nos pontos
suspensivos situados a direita para impedir a edição ou eliminação do médico
solicitante. Pode ser modificado nos estados Pendente, Processado e Finalizada.
o “Prioridad”: campo com a urgência associada a amostra. Este campo somente pode
ser modificado quando a amostra está em estado “Pendente”
o “Estado”: campo não edital com o estado em que se encontra a amostra.
o “Fecha Recepción”: campo de data/ hora que amostra foi recebida na base de dados
do teste.
o “Fecha inicio de processo”: campo de data / hora que amostra foi enviada para
processamento no instrumento.
o “Fecha fin de processo”: campo de data / hora que os resultados da amostra foram
lidos pelo instrumento e atualizados na base de dados do teste.
o “Fecha validación”: campo de data / hora que a amostra foi validada pelo usuário.
“Reactivo”: este bloco mostra os seguintes dados associados aos reagentes utilizados no
processamento da amostra. Este campo se completa uma vez a amostra for enviada ao HS24
e o equipamento ler o kit com o que irá processar as amostras.
o “LOTE”: campo alfanumérico de 30 caracteres não editável que mostra o lote dos
reagentes.
o “Fecha caducidad”: campo data não editável, mostra a data de validade dos
reagentes utilizados.
Notas: campo texto livre para incluir as notas / comentários que se considerem oportunos
relativos à amostra / processo / teste / paciente / reagentes / instrumento ou qualquer outra
questão.

Esta janela contém os seguintes ícones:

Ícone de cancelamento de amostra: permite cancelar a amostra
independentemente do estado em que se encontra. As amostras canceladas passam ao
estado “Cancelado”, para eliminar estas amostras do software deve-se realizar uma copia de
segurança e eliminar amostras antigas (Veja os epígrafes 8.3.1.4 Copia de segurança e 8.3.7 Eliminar
amostras antigas).

Ícone de edição de imagem processada: abre a janela de “Procesado de Imágenes”
em que aparece a imagem real e a imagem processada correspondente a amostra, assim
como a interpretação de resultados e controle de limiares. Este ícone aparece no caso da amostra
nos estados “Finalizado”, “Validado” e “Armazenado” e este ativa em configuração a opção “Mostrar
detalhes de Resultados”. Nos dois últimos status somente permite visualizar ambas imagens e o
resultado, mas não modificar a análise.

Ícone de informe: gera o informe em PDF da amostra. Este informe é gerado com o
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nome “report_<ID amostra>.pdf” sendo < ID amostra > o código ID da amostra. Se encontra ativo no
caso da amostra no estado Validado ou Armazenado. Para mais detalhes ir ao Informes Erro! Fonte
de referência não encontrada.

Ícone de salvar alterações: guarda as alterações realizadas nos campos da janela
sempre que o estado da amostra permitir, segundo a descrição de cada campo desta janela.

Ícone de ajuda: este ícone amostra o manual de usuário e o “CLUF o Contrato de
Licença de Usuário Final”. (Não implementado)

Ícone de encerramento: fecha esta janela volta a janela principal.
8.4.2.1

Atribuir Amostras a uma Tira

Uma vez introduzidas todas as amostras, com o filtro “Pendiente” ativo, selecionar um máximo de
oito amostras para serem atribuídas a uma tira. Se o total de amostras para processar for maior de 8
deverão ser agrupadas em varias tiras.

Figura 52: Amostras selecionadas

No caso de selecionar mais de 8 amostras aparecerá uma janela emergente advertindo de que 8
amostras é o máximo permitido para incluir a uma tira.

Figura 53: Janela de aviso do máximo de amostras por tira.

Uma vez selecionadas as amostras (marcadas em cor azul) seleciona o ícone “Editar Tira”
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Aparece a janela “Editar Tira”
O identificador da tira é obrigatoriamente introduzido para que as amostras sejam enviadas ao
processamento. É possível incluir de forma manual (alfanumérico) ou mediante leitor de código de
barras.

Figura 54: Inclusão manual de ID tira.

Nesta janela é possível modificar a posição das amostras na tira, arrastando com o mouse a amostras
para sua posição correta.

Figura 55: Disposição das amostras na tira.

Ao incluir o nome na tira de forma manual deve clicar no ícone “Guardar”. No caso de introduzir o
Nome com o leitor de código de barras, é salvo automaticamente.
È possível alterar o nome da tira clicando em “editar”, selecionando de novo no ícone “Editar Tira” e
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trocando o nome existente. Conclui-se clicando em “Guardar”.
As amostras podem ser liberadas da tira selecionando o campo “Liberar Muestras” localizado na
parte inferior direita da janela “Editar Tira”. Esta opção somente aparece quando existe uma tira ID
criada.

Figura 57: Liberação de amostras.

No caso de usar tubos soltos, sem código de barras , é igualmente obrigatorio criar um ID ficticio
que permita estabelecer o ordem das amostras para ser enviadas ao equipamento HS24.
8.4.2.2 Processamento de Amostras
Esta ação permite enviar as amostras em estado pendente para serem processadas no instrumento.
A seleção de amostras pode-se realizar de várias formas:
 Selecionar simultaneamente todas as amostras em estado pendente: ativar unicamente o
filtro de amostras pendentes e clicar no ícone “Selecionar todo”.
 Selecionar as amostras uma por uma selecionando o campo a esquerda da coluna ID
Amostra. No caso de clicar fora do campo deixam de serem selecionadas todas as amostras
que haviam sido previamente selecionadas.
 Selecionar amostras associadas a um ID tira: ao clicar sobre a ID tira se selecionam todas as
amostras atribuídas a essa tira.
 Selecionar um grupo de amostras : clicar em “ID muestra” da primeira amostra da lista,
deixar selecionada a tecla maiúscula e baixar com a flecha até a última amostra que se quiser
marcar. Outra opção possível é uma vez que as amostras estão atribuídas a “ID tira”, manter
selecionada a tecla control e clicar na “ID tira” de cada uma das tiras a processar.
 Selecionar um grupo de amostras : selecionar a primeira amostra e arrastrar até a última
amostra que se deseja selecionar

NOTA: o máximo de amostras e tiras que podem ser enviadas ao instrumento são 24
amostras agrupadas em no máximo 6 tiras.
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Uma vez selecionadas as amostras , clicar no ícone “Procesar”:

Figura 58: Amostras selecionadas.

Se abre a janela “Parámetros de Proceso”
CONFIGURAÇÃO DO PROCESSO
Esta janela permite selecionar o instrumento, o protocolo, a opção de obter uma lista de trabalho e
as ações a aplicar nas amostras que serão processadas (Figura 59). No caso de selecionar o
equipamento HS24, na janela aparecem as opções de protocolo disponíveis para o teste selecionado
(a opção de protocolo completo o protocolo de captura de imagens, figura 60).
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Figura 59: Janela general de parâmetros do processo.

Figura 60: Janela de parâmetros do processo de HS24.

8.4.2.3 Estrutura da Janela “Parámetros do Proceso”:
 Instrumento: permite selecionar o instrumento onde se processará as amostras (neste caso
HS24). No despegable aparecem os instrumentos que previamente se haviam dado de alta na
janela de configuração. Em função de seu estado os instrumentos aparecem em cores distintas:
o Verde: o instrumento está conectado e apto para receber amostras
o Vermelho: o instrumento está conectado, mas ocupado com amostras enviadas para
processar ou em processo.
o Preto: o instrumento está desconectado.
 “Lista de Carga de Trabajo (PDF)”: permite obter um PDF com uma lista de trabalho. Se
selecionar “SI”, gera a lista de trabalho onde aparecem as amostras a se processar, e o
instrumento no qual se realiza o processo, posição que ocupam no instrumento, estado e dados
recebidos. Se selecionar “NO”, a lista não é gerada.
 “Lote”: lista os lotes de reagentes existentes e a base de dados correspondente ao
equipamento HS12. Al selecionar um HS24 este campo não aparece, pois, a seleção de lote é
automática com a leitura de os códigos bidimensionais dos frascos.
 “Protocolos”: lista os protocolos disponíveis para o teste a se realizar. Aparece por analito
marcando o protocolo definido em “Configuração”, há ainda a possibilidade de trocar a seleção
por analito desta janela (Figura 60).
 “Seleccione acciones”: permite selecionar as ações que deseja aplicar ás amostras que serão
processadas.
o “Capturar Imágenes”: uma vez finalizado o protocolo o HS24, analisa os resultados e
as amostras passam a estado “Finalizado”.
o “Validar Resultados”: realiza automaticamente a validação das amostras para
finalizar a análise.
o “Crear listado de informes”: cria uma lista com os resultados obtidos de todas as
amostras
selecionadas. Esta
lista
é
criada
automaticamente
em
C:\hybriSoft\REPORTS
em
formato
PDF
com
o
nome
“list_<dia>_<mês>_<ano>_<hora>_<minuto>_<segundo>.pdf” sendo a data e hora
em que foi gerada.
o “Crear informes individuales”: cria um relatório individual de cada amostra, em PDF
com os dados completos do paciente e amostra. Este relatório é criado
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o
o

automaticamente em C:\hybriSoft\REPORTS com o nome “report_<ID
amostra>.pdf”. Somente é gerado informes individuais de amostras validadas e
arquivadas.
“Exportar Resultados a LIS”: enviam os resultados de as amostras ao sistema de
gestão para finalizar a análise, será validada e enviadas ao LIS.
“Almacenar resultados”: passa as amostras ao estado “Armazenado”. Somente
podem ser arquivadas as amostras validadas, no caso de amostras procedentes do
LIS não passam a estado Armazenado si o resultado não han sido enviado al LIS. Em
este estado se encontram todas as amostras do sistema que foram processadas,
validadas e arquivadas.

Seleciona todos os campos requeridos clicando em “Guardar”.
HybriSoft envia todas as amostras selecionadas ao instrumento especificado:

Figura 61: Janela emergente informativa.

8.5

Controle hybriSpot

Uma vez que as amostras foram enviadas ao instrumento se abre automaticamente a janela “hS
control”.
Esta janela permite controlar as diferentes zonas de trabalho do equipamento HS24. Contem um
esquema de zona de reagentes, zona de amostras , zona de membranas, um campo de estado e
ícones de inicio/parada de protocolo, “Homing” e ativação do AutoScroll.
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Figura 62: Janela hS Control.

8.5.1

Estrutura da Janela “hS Control”

Figura 63: Janela com reagentess detectados.



“Zona de Reactivos”  Nesta zona aparecem situados os reagentes que estão em uso e
colocados no instrumento. É dividido em duas zonas:
o “Zona de Reactivos A” Consta de 4 posições para colocar o reagente A e permite
aquecer deste reagente. Esta zona por sua vez está dividida em 2 partes com
controle independente de temperatura, em cada uma delas se pode colocar dos
frascos do reagente A.
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O reagente A deve alcançar a temperatura estabelecida antes de começa o protocolo. Ao clicar no
ícone pré-aquecer 1 ou 2, aparecerá o teste a que pertence o reagente A, temperatura final a
alcançar, temperatura atual do reagente e um cronometro que indica o tempo que leva o
preaquecimento da zona.
No caso de não realizar pré-aquecimento do reagente A, ao começa o protocolo precisará préaquecer até alcançar a temperatura mínima estabelecida.

Figura 64: Indicador de Aquecimento do Reagente A

“Rack de Reagentes”  Zona onde é colocado o resto de reagentes do kit. Não é
necessário eleger uma posição concreta para cada reagente, se determina
automaticamente com a leitura do código bidimensional que possui cada frasco.
o Legenda de cores  Aparece uma legenda indicando as colores e o estado dos
reagentes:
 Verde: reagente válido.
 Amarillo: reagente não registrado na base de dados.
 Vermelho: reagente vazio, vencido ou incorreto.
 Branco: reagente necessário
o “Nuevo Kit” Este ícone permite realizar o registro na base de dados de novos kits.
(Veja ítem 8.4.1.1 Registro de Reagentes)
“Zona de Muestas “ É dividida em duas racks de 24 poços (3 tiras x 8 amostras ). Quando
esta zona está marcada em azul, indica que o poço está ocupado por uma amostra a ser
processada. O lado direito da zona de amostras indica a posição da tira com o ID da mesma.
Na parte superior da zona indica o teste a se realizar.
Na parte inferior se encontra “Verificar Tira”, esta opção permite comprovar em qual lugar se
deve colocar a tira.
Situar o cursor no campo de texto e realizar a leitura da identificação da amostra, caso a
amostra tenha sido enviada para ser processada, o identificador ficará de cor vermelha.
Para eliminar o identificador introduzido clicar no ícone “Excluir” situado a direita do campo
de texto.
o
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Figura 65: Verificação da colocação da tira.



“Zona de Membranas”  Há duas câmaras para 12 amostras cada uma. Em azul aparecem
marcadas as posições em estão carregadas as membranas correspondentes às amostras a
serem processadas. Na parte superior de cada câmara aparece o teste se será realizado na
parte inferior o Controle de Temperatura. Este último indica a temperatura da câmara em
cada momento durante o protocolo.
o “Mapa”: aparece um arquivo PDF com o posicionamento das amostras na zona de
amostras a na zona de membranas. Este arquivo fica arquivado em a pasta
REPORTidentificadocom
“map_<dia>_<mes>_<año>_<hora>_<minuto>_<segundo>.pdf”. No caso de não
haver amostras enviadas ao instrumento este documento não será gerado.

Nota: ao posicionar o mouse em qualquer posição azul da zona de amostras ou de
membranas, passa a fica na cor vermelha e indica a localização desta amostra em ambas
zonas. Além disto, a zona de membranas mostra um quadro de texto em o que aparece a ID
da amostra e a ID da tira onde se encontra a zona de amostras indica o ID amostra.





“Estado”  neste quadro fica registrada a informação sobre os passos que está executando
o instrumento quando está em funcionamento.
“Tiempo transcurrido”  aparece na parte superior direita da janela “hS Control”. Indica o
tempo transcorrido desde o começo do protocolo.
“Tiempo del comando actual”  aparece abaixo do anterior e indica o tempo transcorrido
do comando que está realizando o equipamento neste momento.
“Iconos de Funcionamiento”  na zona inferior direita da janela aparecem os seguintes
icones:
o “Iniciar” Tem a função de começar o protocolo.
o “Parar” permite finalizar o protocolo. Uma vez acionado aparece um segundo
aviso confirmatório, que se aceito interrompe definitivamente o protocolo em
curso. No caso de ser necessário realizar um homing, aparece uma janela de
obrigatoriedade. Caso contrário aparece uma janela com a opção de realizar um
homing. Caso negado a confirmação de parada o protocolo continuará de onde
estava.
o “Homing” Recupera as posições de referencia em cada um dos eixos de
movimento do braço robótico.
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“Park 1” este ícone move o braço até a esquina esquerda traseira, deixando livre a
zona de membranas.
o “Park 2” este ícone move o braço para a esquina direita do instrumento, deixando
acessível a zona de reagente A.
“Ativación de AutoScroll” na parte inferior direita da janela existe a possibilidade de
ativar a opção de movimento automático da barra de deslocamento no campo estado, de
forma que na tela se visualizará a cada momento os últimos passos executados. No caso de
ter inativado o estado atual pode-se visualizar deslocando-se manualmente a barra lateral.

8.6 Início do protocolo
Uma vez enviadas as amostras ao instrumento, desnaturar o produto de PCR como indica a ficha
técnica do produto. Uma vez finalizada a desnaturalização colocar as amostras nas posições
correspondentes (figura 62, ver item 8.5.1 Estrutura de a janela “hS Control”)
Deve-se comprovar que todos os sensores estão ativos (ver item 8.3.2 Controle) e que as garrafas
estão conectadas seguindo o código de cores correspondentes.
Colocar as membranas nas posições a utilizar, estas posições estão indicadas na janela “hS Control”
(figura 62).
Colocar os reagentes nas posições correspondentes, comprovar que o kit corresponde com o teste a
realizar e que não há nenhum problema de volume em nenhum dos reagentes. A contagem de
número de teste se realiza mediante a leitura do código “QR”, o sensor não quantifica volumes de
líquido, por tanto se ocorre um vazamento acidental de algum dos componentes do kit se
recomenda não usa-lo e consultar com o fabricante ou o distribuidor.
O reagente E se prepara no momento do uso misturando os reagentes E1 e E2 segundo as
proporções indicadas na ficha técnica do produto.
Para pré-aquecer o reagente A, até a temperatura requerida deve-se colocar o reagente na posição
correta em seguida clicar no preaquecimento da zona correspondente (Ver item 8.5.1 Estrutura da
janela “hSControl”)
Uma vez confirmado tudo, clicar no ícone “Iniciar” da janela hS Control. Antes de começar o
protocolo o sistema confirma as garrafas de resíduo e de solução de lavagem, identifica todos os
reagentes necessários para realizar o teste, comprovando a identificação do teste, a data de validade
e que o nº de testes que contem o kit é suficiente para o protocolo programado.
Caso a garrafa de resíduos esteja cheia aparece a seguinte mensagem:
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Figura 66: aviso de garrafa de resíduos cheia.

Caso a garrafa não seja esvaziada não é permitido continuar. Clicar em “Aceptar” depois de eliminar
os resíduos a um coletor apropriado e a continuação clicar “Iniciar”, se a garrafa não foi esvaziada
voltará a aparecer a mensagem.
Se a garrafa de solução de lavagem tem um nível de volume insuficiente para realizar um protocolo
completo de 24 amostras incluindo uma lavagem final do circuito interno, aparece a seguinte
mensagem:

Figura 67: aviso de garrafa de solução de lavagem

Se garrafa não esta cheia, o sistema permite ao usuário continuar, entretanto, é recomendado
encher a garrafa sempre que o sensor detecta níveis baixos de solução de lavagem para garantir que
o protocolo se realize corretamente.

Advertência: conectar os sensores e os conectores seguindo a codificação de cores. Caso
contrário haverá um funcionamento incorreto do protocolo de alarmes.
Ao posicionar o mouse sobre os reagentes detectados na janela “hS Control” aparece um quadro
com a informação do kit. Este contém o estado do kit, o teste, o identificador, o lote, validade e
numero de teste.

Figura 68: informação do kit.
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Se faltar reagentes, ou o nº de teste for insuficiente, aparece a seguinte janela emergente de aviso:

Figura 69: aviso de falta de reagentes.

O usuário deve verificar se estão todos os reagentes necessários colocados, se todos estão
corretamente posicionados, a mensagem está indicando que o nº de teste não é suficiente, neste
caso se deve colocar um novo kit do mesmo teste que deverá incluir-se no sistema (ver item 8.4.1.1
Registro de reagentes). O sistema incluirá os reagentes do kit inicial e completará o volume restante
com o novo kit. Se o sistema trabalha com dois kits do mesmo teste, a prioridade de uso será sempre
do kit que tenha validade mais baixa, independentemente do número de teste que tenha cada um.
Se os reagentes não estão corretamente posicionados (reagente A na zona de Reagente A e o resto
de reagentes na rack) o reagente aparece marcado em vermelho na janela de controle e no campo
estado indica que está mal posicionado.
Ainda que esteja ativado o pré-aquecimento, ao iniciar se realiza a leitura do reagente A para
comprovar se o teste do reagente coincide com o teste de as amostras enviadas.
No caso de algum dos frascos de reagentes conter tampão, estes aparecem marcados de cor azul na
zona de reagentes.
É importante não desgrudar as etiquetas azuis dos tampões, caso contrario o software não poderá
identificá-los. Uma vez terminada a leitura, se houver detectado frascos com tampão aparece a
seguinte mensagem:

Figura 70: advertência de existência de tampões

Aceitar e proceder a retirada dos tampões de forma manual. Caso necessário utilize os ícones “Park
1” e “Park2” (ver item 8.5.1 Estrutura da janela “hS Control”)
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Na continuação se desmarcam manualmente os tampões da janela de controle:

Figura 71: existência de tampões nos frascos

Ao clicar sobre o tampão azul que aparece na zona de reagentes, aparece uma janela emergente
preguntando se está seguro que quer retirar o tampão, clicar “Si” o tampão desaparece. No caso de
clicar “No” o tampão permanece colocado e o protocolo não começa.

Figura 72: Mensagem de afirmação de eliminação do tampão

Uma vez eliminados todos os tampões detectados automaticamente começa o protocolo. No campo
“Estado” vai aparecer cada um dos passos que realiza o instrumento HS24. Se o Autoscroll está ativo
as linhas vão avançando automaticamente se está desativado o usuário deve ir ao final do campo
com a barra de movimento.
Ao clicar no ícone “X” para fechar a janela “hS Control” durante o protocolo, aparece a seguinte
janela de “Advertência”:
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Figura 73: Janela de Advertência de amostras em processo.

Uma vez o protocolo foi finalizado, o campo estado indica o tempo transcorrido e aparece uma
janela emergente indicando que os resultados foram tomados do instrumento e indicando uma
recomendação de ativar a lâmpada UV antes de abrir a porta do instrumento (ver o Item 8.8.1
Lâmpada UV).

Figura 74: Relatório de estado ao finalizar um protocolo
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Figura 75: Janela informativa com advertência de lâmpada UV.

Esta janela é de caracter informativo, ao clicar “Aceptar” não realiza nenhuma troca.
8.7 Análise de Resultados
Uma vez finalizado o protocolo e analisadas as imagens, as amostras passam de estado
“Processando-se” a estado “Finalizado”.

Figura 76: amostras finalizadas.

Para acessar os resultados detalhados de cada amostra selecionar o ícone “Detalhes da amostra”. Em
seguida clicar Detalhes de Resultado que dará acesso a janela “Procesamiento de Imagen”. Este ícone
só aparece caso esteja configurado em “Configuração” (ver item Erro! Fonte de referência não
encontrada. Outras opções configuráveis)
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Figura 77: Dados detalhados de cada amostra.

Automaticamente todas as imagens capturadas e analisadas são armazenadas na pasta
C:\hybriSoft\RESULTS em formato .JPG e identificadas como “sample_ID Muestra” e “sample_ID
Muestra_processed”
8.7.1 Processamento de Imagem
Nesta janela aparece de forma detalhada a análise da imagem, parâmetros com os quais foram
analisadas as imagens e o relatório de resultados.

Figura 78: imagem de usuário habitual.
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Figura 79: Janela de administrador

o








Imagens da membrana:
 Imagem esquerda corresponde a imagem capturada
 Imagem direita corresponde a imagem processada. Esta imagem aparece
centralizada com uma “régua” colocada sobre a imagem e com os pontos
detectados marcados com círculos. O usuário pode marcar/desmarcar
manualmente pontos da imagem analisada a direita, o que repercutirá em
uma troca de resultados de análise. Esta troca será informada no relatório,
indicando que a amostra foi modificada manualmente.
“Carregar”: permite abrir uma imagem, com o formato requerido (.JPG), capturada
anteriormente e validar a amostra manualmente. Desta forma poderá ser analisada uma
imagem capturada em outro momento.
“Procesar”: este ícone permite desbloquear a imagem processada para realizar trocas no
resultado ou realizar a análise de uma imagem nova. Uma vez desbloqueada a imagem
permite incluir ou eliminar qualquer Ponto da planilha do teste.
“Control de umbrales para el test XXX”: aparecem os pontos de corte que foram aplicados a
amostra e os estabelecidos pelo fabricante. Onde “XXX” é a sigla do teste aplicado à amostra.
“Informe”: aparece o resultado da análise da amostra. No caso de ser modificado
manualmente este resultado troca introduzindo a modificação.
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Ícone “Guardar”: este ícone deixa salvas as modificações nos resultados da imagem e decide
os genótipos marcados manualmente pelo usuário (Ilustração 78). As trocas realizadas nas
sombras desta amostra (Ilustração 79)

As trocas nas sombras somente podem ser realizadas pelo usuário “Administrador”. Para acessar
com este usuário se deve contatar o provedor. Para realizar uma troca deve-se realizar os seguintes
passos:






Desbloquear a imagem clicando o ícone “Procesar”;
Habilitar a troca de sombras selecionando o ícone “Modificar” situado a direita do quadro de
controle de sombras. Aparecem umas barras correspondentes às sombras;
Estabelecer os novos valores para aplicar na amostra;
Selecionar o ícone “Aplicar” para que seja realizada a troca na amostra
Salvar as trocas.

Figura 80: Mensagem de Salvar as novas sombras.

Advertência: Esta troca nas sombras somente é aplicável para amostras que já foram
processadas. Em nenhum caso é possível trocar os sombras estabelecidos e validados pelo
fabricante para cada teste. Se deseja restabelecer novamente nesta amostra as sombras de
fábrica deve-se realizar a mesma ação mas estabelecendo as sombras de fábrica indicados
no quadro de “Control de umbrales”.



Ícone de Sair
Ícone de Ajuda (não implementado)

Nota importante: O fabricante não se responsabiliza por relatórios de resultados emitidos
com qualquer das trocas introduzidas manualmente pelo usuário sobre a análise
automática realizada pelo software.
8.7.2 Validar Resultados
Para comprovar que os resultados são corretos, e emitir o relatório individual é necessário valida-los.
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Para validar selecionar as amostras em estado finalizado e clicar no Ícone Validar.

Figura 81: Amostras selecionadas para validar.

Aparece a janela “Parámetros de Validación”. Somente se pode acessar esta janela se ao menos uma
das amostras selecionadas se encontra em estado “Finalizado”.

Figura 82: Parâmetros de validação.

Aparece a possibilidade de eleger as ações a realizar nas amostras selecionadas (O ponto de Seleção
de ações é encontrado no item 8.4.2.3 Estrutura da Janela “Parámetros del Proceso”). A ação
“Capturar imágenes” nesta seleção está inativa, pois nesta função não é possível realizar esta ação.
Uma vez que as amostras estejam validadas, o estado de a amostra troca para “Validado” e aparece
a data/ hora em que foram validadas.
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Figura 83: Tela principal com filtro "Validado" ativo.

8.7.3 Relatórios
É possível obter relatórios de amostras validadas e listas com dados resumidos das amostras em
qualquer estado.
Selecionar as amostras das quais deseja obter um relatório.

Figura 84: Janela principal para relatórios.
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Se amostras estão validadas aparece a seguinte janela de “Resultados”:

Figura 85: Ações para realizar nasamostras validadas.

Ao selecionar a ação “Crear listado de informes” gera um documento com um resumo dos resultados
de todas as amostras selecionadas.

Figura 86: Listado de informes

O relatório fica armazenado automaticamente em C:\hybriSoft\REPORTS com o nome
“list_<dia>_<mes>_<año>_<hora>_<minuto>_<segundo>.pdf”
Ao selecionar a ação “Crear informes individuales” se gera um relatório que contém a informação
detalhada do paciente e da amostra. É gerado um documento PDF para cada uma das amostras
selecionadas.
Este relatório fica armazenado automaticamente em C:\hybriSoft\REPORTS com o nome “report_<ID
amostra>.pdf”. Somente podem ser criados relatórios individuais das amostras validadas e
armazenadas.
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Figura 87: Relatório ampliado.

A informação ampliada do relatório (imagem processada, modelo e legenda da planilha) e da análise
somente aparece se está configurada (ver item 8.3.3 Configuração relatórios). No caso de não conter
qualquer arquivos necessário para criar este tipo de relatório aparece uma janela emergente
indicando que não é possível imprimir o relatório.

Figura 88: janela informativa.

No caso das amostras se encontrarem em um estado diferente de validado a única ação possível de
realiza é “Crear listado de informes”. Em primeiro lugar aparece a seguinte mensagem informativa:
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Figura 89: Mensagem informativa com amostras finalizadas y
armazenadas.

Na continuação aparece a janela “Resultados” com a ação “Crear listado de informes” ativa. O
restante das ações aparecem inativas (Cinza escuro), pois não podem ser realizadas com estas
amostras.

Figura 90: Criação de listas de relatórios.

Desde aquí podemos obtener um listado de qualquera de as amostras existentes em a base de
dados.
8.7.4 Exportar resultados LIS
HybriSoft tem possibilidade de receber amostras procedentes do sistema LIS do usuário. Para isso
deve-se realizar a configuração de ambos sistemas para estabelecer a comunicação entre eles. Para
configurar hybriSoft com esta opção confira item “Erro! Fonte de referência não encontrada. Outras
opções configuráveis “o guia “Conexão HL7 habilitada”.
Uma vez configurada a comunicação, se pode gerir o envio de amostras ao hybriSoft do sistema LIS.
Automaticamente estas amostras aparecem em estado “Pendiente”, em cor verde, na janela de
gestão de amostras , para diferencia-las das criadas manualmente.

Figura 91: Amostra procedente do LIS
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Esta amostra conterá a informação de que foi enviada do LIS (paciente, teste, médico peticionário...).
A amostra se processa e se finaliza da mesma forma que as amostras criadas manualmente,
(hybriSoft permite gerir e processar simultaneamente amostras procedentes do LIS e amostras
carregadas manualmente).
Os resultados são enviados ao sistema LIS de forma automática. Para envia-los é necessário validar
as amostras e marcar a opção de “Exportar resultados o LIS”. AI LIS enviará a informação configurada
previamente no sistema.

Figura 92: Exportar resultados ao LIS.

A amostra passará ao estado “Almacenado”. Se o resultado não foi exportado ao LIS, não poderá ser
armazenada.
8.7.5 Armazenar Resultados
Esta função permite guardar os resultados de todas as amostras validadas no sistema e estarem
acessíveis para futuras consultas para imprimir os relatórios e visualizar as imagens capturadas e
analisadas.
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selecionar as amostras e clicar o ícone “Almacenar”

Figura 93: Armazenamento de amostras

Aparece a janela “Confirmación de almacenamiento”. Em esta janela somente aparece ativa a ação
de “Almacenar resultados”. O restante das ações estão inativas.

Figura 94: Armazenamento de amostras

Nesta janela somente pode ser acessada se as amostras selecionadas estão em estado “Validado”.
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Para imprimir um relatório individual de amostras em estado “Almacenado”, é necessário acessar
“Detalles de la muestra” e clicar o ícone “Reports”.

Figura 95: janela de Dados de amostra

As ações detalhadas anteriormente (8.7.2 Validar resultados, Erro! Fonte de referência não
encontrada. Relatórios 8.7.4 Exportar resultados LIS e 8.7.5 Armazenar resultados) podem ser
realizadas de forma individual ou simultânea, selecionando as opções desejadas na janela
correspondente.
8.7.6 Obter estadísticas de resultados
HybriSoft permite ao usuário guardar informação detalhada sobre a análise de resultados das
amostras para poder usar os em cálculos estatísticos.
Para que seja gerado este relatório deve estar ativa a opção “Guardar estadísticas de resultados”
(ítem 8.3 Configuração - Erro! Fonte de referência não encontrada. Outras opções configuráveis).
Quando esta opção está ativa, ao passar as amostras a estado armazenado se gera um arquivo Excel
em o sistema. O Excel é salvo automaticamente na pasta “REPORTS” com o nome de
“SVS_<dia>_<mes>_<año>_<hora>_<minuto>_<segundo>.xlsx”.
Neste arquivo podemos encontrar a seguinte informação:





Data e hora de criação do arquivo (armazenamento);
Instrumento e posição em que foram processadas as amostras;
Versão do hybriSoft com que foi processadas as amostras;
Lote de reagentes utilizados para processar as amostras;
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Versão de protocolo aplicado para as amostras;
Contraste, brilho e tolerância com que foram realizadas as capturas de imagem das
membranas;
ID câmera utilizada nas capturas;
Valores de zoom e foco utilizado nas capturas;
Identificação da amostra;
Nome do médico solicitante;
Dados do paciente;
Tipo de amostra;
Teste.

Esta última opção contém a informação sobre a análise e cada um dos pontos na membrana. Tem o
seguinte formato:

Figura 96: Fragmento do Excel de estadísticas.

Contém as seguintes informações:








Componente: resumo do resultado da análise;
Valor obtido: Relatório completo de resultados;
Nível de cinza;
Pos. : coordenada do ponto dentro da membrana;
Etiqueta: identificação do ponto dentro da membrana;
TH e LTH: valores máximo e mínimo das sombras da análise (threshold);
Nível de cinza: valor numérico do cinza do ponto;
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8.8

Dif. : diferença entre o nível de cinza da borda e do ponto. Este valor determina se o ponto é
positivo ou negativo, sempre que o valor da diferencia é superior às sombras estabelecidas o
ponto será positivo.

Serviço

Este ícone permite realizar funções de manutenção do HS24.
Advertência: Quando o instrumento está executando um protocolo não se deve acessar “Serviços”
nem “Configuração”, pois o equipamento fica bloqueado no passo em que se encontra e terá que ser
reiniciado o protocolo.
As funções que aparecem se encontram na seguinte janela:

Figura 97: Janela principal de Serviço.

8.8.1 Lâmpada UV
A lâmpada ultravioleta (UV) tem a finalidade de descontaminação de DNA (produtos de PCR
manipulados durante o processo de hibridização) a área de trabalho do equipamento HS24.
Na janela de “Servicio” ao selecionar o ícone “Lámpara UV (Descontaminación de DNA)” aparece a
seguinte janela.

98: Janela de lâmpada UV.
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A Janela permite selecionar o tempo de programação da lâmpada UV nos ícones “Play” e “Stop”. Em
vermelho indica a utilidade da lâmpada UV e uma advertência, para ter ciência que a porta do
equipamento deve estar fechada, se estiver aberta a lâmpada não se acenderá (Figura 98).
Selecionar o tempo e selecionar “Play”. Despois de clicar “Play” a lâmpada se acenderá e aparece o
tempo restante, em vermelho, que marca o tempo programado (Figura 99). Durante este tempo se
se minimiza a janela e pode continuar trabalhando com o teste hybriSoft.

Figura 99: Janela de lâmpada UV ativa.

No caso de clicar “STOP” ou fechar a janela, se apaga a lâmpada UV e o tempo se restabelece. Se
durante este tempo se abre a porta do HS24, por segurança para o usuário, a lâmpada se apaga, e o
tempo continua contando. Caso volte a fechar a porta, a lâmpada se acende novamente. O usuário
deve ter em conta que se isto ocorre o processo de descontaminação não será efetivo, pois o tempo
da lâmpada acesa não foi controlado.
Quando finaliza o tempo programado a lâmpada se apaga. E o tempo restante aparece fechado em
preto.

Figura 100: tempo finalizado de UV.
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8.8.2 Limpeza do Circuito Interno de Vácuo
A limpeza do circuito interno de vácuo se realiza diariamente (ao final da jornada laboratorial) com a
solução de lavagem, para evitar a obstrução parcial ou total do circuito. Periodicamente (uma vez ao
mês) se recomenda realizar o mesmo processo de lavagem interna do circuito com alvejante diluído
10 % para evitar possível crescimento microbiano.
Na janela de “Servicio” ao clicar o ícone “Limpieza del circuito interno de vacío”, aparece a seguinte
janela que indica os passos para realizar a limpeza do circuito.

Figura 101: lavagem interna do circuito de vácuo.

Ainda que só esteja trabalhando com uma das câmaras, é necessário que ambas câmaras estejam
fechadas com as tampas, ou a lavagem interna não se realiza corretamente. Deve-se tampar e
fechar as câmaras, ao clicar “Aceptar”, aparece uma janela com o tempo configurável em segundos,
uma barra de porcentagem de tempo transcorrido, os ícones “Play” e “Stop”.

Figura 102: Janela de limpeza interna desativada.
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Ao selecionar “Play” começa a realizar a limpeza do circuito interno de vácuo.

Figura 103: limpeza interna ativa.

Ao clicar “Stop” se fecha a janela de “Limpieza del circuito interno de vacío” e a limpeza é encerrada.
8.8.3 Ativação de Bombas nas Câmaras de Vácuo
A ativação das bombas de vácuo permite a limpeza dos pocinhos de cada uma das câmaras para
eliminar os restos de reagentes.

Figura 104: ativação de bombas nas câmaras de vácuo.
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Pode-se realizar individualmente para cada câmara selecionando o tempo de ativação das bombas e
selecionando “Iniciar” em cada uma das câmaras para ativar as bombas. Existem quatro tempos
programáveis indicados em segundos (30s, 60s, 90s e 120s).

Figura 105: bombas de câmaras de vácuo ativas.

Ao selecionar “Stop” antes que termine o tempo programado, o vácuo é interrompido e pode ser
reiniciar ao clicar novamente em “iniciar”.
8.8.4 Purgado
O purgado é utilizado para escovar o circuito de sonda e assegurar que o circuito está completo com
líquido.
Para realizar o purgado clicar em “Iniciar”, em seguida serão realizadas de forma automática várias
aspirações/dispensações de reagente de lavado com a agulha posicionada sobre a estação de
lavagem.

Figura 106: Janela de purgado/limpeza.
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9. MANUTENÇÃO DE HS24
O equipamento necessita duas limpezas diferentes:

9.1

Limpeza normal

Ao finalizar cada protocolo, uma vez verificados os resultados, se devem realizar as seguintes ações:
1. Ativar a lâmpada UV durante 10 minutos para descontaminar as superfícies internas do
instrumento (item Erro! Fonte de referência não encontrada. Serviço, item 8.8.1 Lâmpada
UV). As membranas perdem qualidade caso expostas a luz UV e não se poderão capturar
imagens posteriormente. Caso deseje armazena-las, é necessário retirá-las antes de ativar a
lâmpada UV, o usuário deve considerar que as membranas hibridizadas são um foco de
contaminação de DNA importante e se deve evitar manipula-las/armazená-las, sempre que
se tenha garantias de que foi armazenado corretamente a imagem digitalizada. Para que a
eficácia da descontaminação ambiente da luz UV seja eficaz, se recomenda ativar a lâmpada
ao finalizar o protocolo, e antes de abrir a porta do equipamento HS24.
2. Realizar uma limpeza dos pocinhos das câmaras. Entrar em “Servicio” e programar a
“Ativación de bombas de cámaras de vacío” durante o tempo máximo permitido (120 s)
(Item Erro! Fonte de referência não encontrada. serviço - 8.8.3 Ativação de bombas em
cámaras de vacío).
3. Com as bombas ativas, incluir água em cada um dos poços com um frasco de lavagem até
enche-los. A água será drenada de forma contínua. Realizar um mínimo de três lavagens
consecutivas em cada um dos poços durante o tempo que as bombas estejam ativas.
Ao final de a jornada de trabalho realizar as seguintes ações:
1. Tapar ambas as câmaras de reação de forma que o circuito interno fique completamente
fechado.
2. Ativar a “Limpieza del circuito interno de vacío” durante 240 segundos para que flua pelas
câmaras de reação a solução de lavagem. (item Erro! Fonte de referência não encontrada.
serviço item 8.8.2 Limpeza do circuito interno de vácuo)
3. É recomendável lavar as tampas das câmaras com alvejante 10 % e enxaguar com água
destilada, recomenda-se que sejam secas para o uso seguinte.

9.2

Limpeza descontaminante

O equipamento HS24 requer que se realize periodicamente uma limpeza com alvejante a uma
concentração final de 10 %.
Para realizar a limpeza descontaminante, realizar os seguintes passos:
1. Realizar uma limpeza dos poços das câmaras com alvejante 10 %. Incluir alvejante cobrindo a
totalidade do poço, deixar por 5 minutos e após Ativar a ação de “Ativación de bombas de
cámaras de vacío” durante 120 segundos. Secar muito bem cada um dos poços (ítem 8.6
Serviço item 8.8.3 Ativação de bombas em câmaras de vácuo).
2. Realizar uma limpeza interna do circuito de vácuo com alvejante 10 %. Preencher o frasco de
lavagem de 500 mL de alvejante ao 1% e ativar a “Limpieza do circuito interno de vacío”
durante 300 segundos. Durante este tempo se deve esvaziar meio litro de alvejante e fechar
o circuito completamente vácuo. (Ver ítem 8.8.2 Limpeza do circuito interno de vácuo)
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3. Realizar a mesma ação que no ponto 2 mas com água destilada.
4. Lavar os poços das câmaras de reação com água destilada. Se recomenda previamente secar
bem os poços dos restos de alvejante que possam ainda conter realizar ao menos 6 lavagens
com água abundante em de cada um dos poços. Para realizar esta lavagem é necessário
ativar duas vezes a opção de “Ativação de bombas de câmaras de vácuo” durante 120
segundos.

Advertência: é importante assegurar-se que os poços estão lavados corretamente com água
destilada sem traços de alvejante, os restos do mesmo nos poços podem degradar o DNA que
contem as membranas.
Para realizar uma boa frequência da manutenção do equipamento se recomenda utilizar a planilha
incluída no anexo 1.
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10. PASSOS RÁPIDOS E PERGUNTAS FREQUENTES
Como criar um relatório?
Para obter o relatório individual de amostras armazenadas entrar em “Detalles de la muestra” e
clicar no ícone “Informe individual” irá abrir o relatório individual da amostra.
Para obter relatórios individuais de amostras validadas, selecionar aquelas amostras que se deseja
obter um relatório individual. Clicar no ícone relatórios e selecionar a ação “Crear informe
individual”.
Como obter um relatório de amostras em qualquer estado?
Selecionar as amostras que se deseja obter um relatório da tela de gestão de amostras, clicar no
ícone “Relatórios”, caso as amostras selecionadas não estejam em estado “Validado” (as que se
encontrem em estados “pendente” “processando” ou “finalizada”), somente pode-se obter um
relatório de resultados, mas não relatórios individuais, aparece a seguinte janela:

Figura 107: informação de obtenção de relatório.

Irá abrir a janela “Resultados” com a opção de “Crear listado de informes” ativa, ao clicar no ícone
“Salvar” é gerado um relatório com as amostras selecionadas e os dados que contenham, estas listas
ficam armazenados automaticamente na pasta “Reports”.
Como enviar os resultados ao LIS?
Para que os resultados sejam enviados ao LIS as amostras devem estar validadas. Existem duas
possibilidades:




Selecionar as amostras procedentes do LIS que se encontram “Finalizado”, clicar no ícone
“Validar” e selecionar as ações “Validar resultados”, “Criar relatório individual”, “Exportar
resultados ao LIS” e de maneira opcional “Crear Listado de Informes” e “Almacenar
resultados”.
Selecionar as amostras procedentes do LIS se encontram em estado “Validado”, clicar o
ícone “Relatórios” e selecionar as ações “Crear informe individual” e “Exportar resultados ao
LIS”, de forma opcional se pode selecionar “Crear Lista de Informes” e “Almacenar
resultados”.
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11. IDENTIFICAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Erro: o equipamento HS24 está conectado ao PC mas não é reconhecido por hybriSoft.
Depois de haver enviado as amostras ao instrumento, no lugar de abrir “hS Control”, aparece o
seguinte mensagem “Assegure-se de que a câmara está conectada corretamente”. Para resolver este
problema desconectar e voltar a conectar o cabo USB correspondente ao instrumento. Depois, clicar
no ícone “Control” para acessar ao controle do instrumento e poder começar o processo.
Erro: não aparece a informação completa do reagente A no preaquecimento.
Caso no preaquecimento do reagente A não apareça toda a informação indicada neste manual (Ver
item 8.5.1 Estrutura de a Janela “hS Control”, ponto Zona de reagente A). Se deve fechar e voltar a
abrir a janela de “hS Control”, depois, clicar no ícone de Preaquecimento da zona correta. Desta
forma deverá aparecer toda a informação correspondente ao status do reagente colocado nesta
zona.
Erro: hybriSoft deixa de funcionar.
Caso hybriSoft deixa de funcionar e não está executando nenhum protocolo em HS24, se deve
reiniciar o teste e continuar com o processo que se estava executando.
Caso hybriSoft deixa de funcionar durante um protocolo em HS24, não é possível que o protocolo
continue quando se reinicie o teste. Se recomenda realizar os seguintes passos de comprovação para
ver possibilidade de recuperar as membranas e/ou as amostras :
1. Comprovar se já havia iniciado o processamento das membranas:
a. Caso todas as membranas estejam secas e forem visualizadas as “marcas vermelhas”
dos spots, estaria indicando que não foi dispensado nenhum reagente sobre elas e o
sistema não havia descontado nenhum teste do kit. Isto também indicaria que o
protocolo não havia começado e por tanto as amostras seguem nos tubos/tiras de
PCR. Neste caso, depois de iniciar o hybriSoft pode se reiniciar o protocolo da tela de
controle.
b. Caso alguma membrana esteja húmida e tenha perdido as “marcas vermelhas”, estas
membranas não podem voltar a ser utilizadas e o sistema desconta o número de
teste correspondente a estas membranas em processo. Neste caso, todas as
amostras seguem nos tubos/tiras de PCR. Para reiniciar o protocolo é necessário
substituir as membranas em processo por novas e começar o protocolo desde o
início desnaturalizando novamente as amostras de PCR.
c. Caso todas as membranas estejam úmidas e tenham perdido as “marcas vermelhas”,
isto pode indicar que o protocolo foi iniciado, todos os testes programados e foi
descontado deste kit o necessário para todas as membranas. O único que se poderia
recuperar seriam as amostras de PCR. Caso se comprove que todas as amostras
estão nos tubos/tiras (comprovar volume e perfuração de alumínio no caso de usar
tiras seladas). Caso tenha iniciado a dispensação de algumas das amostras se
recomenda repetir o processo completo desde a PCR.
2. Comprovar se as membranas estão reveladas:
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a.

Caso sejam visualizados sinais de revelação em todas as membranas ou na primeira
câmara de reação, existe a possibilidade de recuperar as imagens realizando uma
captura e análise destas amostras. Reinicie o teste, cancele todas as amostras em
estado “procesándose” e reprocesse novamente. Uma vez em estado pendente,
enviar as amostras a processar selecionando o teste e protocolo de Captura
(protocolo que somente realiza a captura e análise das imagens).

3. No caso do hybriSoft deixar de funcionar durante a análise, ao abrir o teste aparece a
seguinte janela:

Figura 108: Janela de aviso de amostras sem analisar.

Clicar “Aceptar”, na continuação abrir a janela “hS Control”, aparece uma janela indicando a
realização da análise automático das amostras sem resultados.

Figura 109: aviso de analise automática de amostras sem resultado.

Depois de aceitar esta janela se realiza a análise das amostras sem resultados. Tendo o
instrumento amostras enviadas sem resultado não permite enviar mais amostras para
processar.
Caso depois de realizar esta ação continua havendo amostras sem processar, seguir os passos:
1. Cancelar e reprocessar as amostras que se tenham caído em estado “Procesándo”. As
amostras passam a estado pendente.
2. Enviar as amostras a processar aplicando o teste correspondente e o protocolo de
captura.
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3. Colocar as membranas correspondentes nas posições que ocupam na janela “hS Control”.
4. Com as câmaras já fechadas e as membranas nas posições corretas. Clicar Iniciar na
janela “hS Control”.
5. Se realiza a captura e a análise das amostras com a mesma ID da amostra.
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Resolução de problemas para a versão 2.1
Erro: Posições não detectadas no Kit de Sepse.
No caso de ter uma disposição de três pontos positivos consecutivos em horizontal ou vertical, em
que o ponto central seja mais débil que os contíguos, pode ocorrer que o ponto mais débil não seja
detectado. Caso ocorra, se aconselha marcar manualmente o ponto não detectado.
Erro: Tempo total de protocolo.
Ao finalizar o protocolo, aparece uma mensagem indicando que o protocolo foi finalizado (figura 75),
e pode clicar “Aceptar”. Caso não selecionado “aceitar” o tempo de protocolo segue contando. Isso
implica que o tempo total de protocolo indicado nesta tela pode não ser real, sinal que inclui o
tempo do protocolo mais o tempo até clicar “aceitar” na janela de finalização do protocolo.
Erro: Bloqueio da temperatura atual Reagente A.
No preaquecimento do reagente A pode ocorrer que o indicador de temperatura atual do reagente
fique bloqueado (não apareça nenhuma troca na temperatura durante 30 segundos), isto impede
que comece o protocolo. Para desbloquear se deve reiniciar a janela de controle. Para evitar atraso
no inicio do protocolo se recomenda revisar que foi iniciado o protocolo corretamente transcorridos
uns 15 min de ter clicado “Iniciar” e reiniciar a janela controle se foi bloqueada a informação de
aquecimento do reagente A .
Erro: Informação que desaparece do reagente A.
Ao clicar no ícone “X” da janela de controle no transcorrer de um protocolo aparece uma janela que
pergunta se deseja finalizar o processo (figura 73). Ao clicar “No” a janela se fecha, o protocolo
continua a informação do aquecimento do reagente A desaparece, o protocolo e a ação de
aquecimento continua sua execução sem por em risco os resultados. Para realizar o seguinte
protocolo fechar a janela de Controle para reiniciar a conexão entre instrumento e hybriSoft.
Erro: hybriSoft aberto como um processo em segundo plano.
No caso do hybriSoft não se abra realizando duplo clique no ícone, realizar os seguintes passos:




Comprovar que não está minimizado na barra de tarefas se estiver minimizado realizar duplo
clique no ícone para abrir. Se não estiver passar ao seguinte passo.
Abrir o administrador de tarefas (digitar CTRL+MAY+ESC)
Comprovar se o hybriSoft está aberto em Aplicações nos processos de segundo plano. Em
caso de encontrar hybriSoft executando, finalizar o processo e iniciar hybriSoft novamente.

12. GUIA RÁPIDO DE TRABALHO
1. Iniciar hybriSoft.
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2. Colocar todos os reagentes nas posições correspondentes: o reagente A na posição indicada
para ele com controle de temperatura e o restante dos reagentes.
3. Clicar no preaquecimento para otimizar ao máximo o tempo (Ver item 8.5.1 Estrutura da Janela
“hS Control” o ponto Zona de membranas.)
4. Introduzir as amostras no hybriSoft (item 8.4.1.2 Registro de amostras )
5. Registrar as tiras e as amostras (Item 8.4.2.1 Atribuir amostras a uma tira)
6. Desnaturalizar os tubos/tiras de PCR (Ver ficha técnica do kit correspondente)
7. Selecionar e enviar as amostras ao instrumento (Ver item 8.4.2.2 Processamento de Amostras )
8. Colocar o número de membranas necessárias nas posições que indica o software (ìtem 8.5.1
Estrutura da Janela “hS Control” o Ponto Zona de membranas)
9. Uma vez desnaturalizado, colocar os tubos/tiras de PCR na zona de amostras nas posições que
indica o software (Ítem 8.5.1 Estrutura da Janela “hS Control” Zona de amostras ) comprovando
a posição de cada uma de as tiras.
10. Clicar o ícone “Play” para iniciar o protocolo (item 8.5.1 Estrutura da Janela “hS Control” ponto
Ícones de funcionamento).
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ANEXO 1
Data Realização Tipo de Limpeza
de Limpeza
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