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Informações gerais
Informações de contato da Quidel
Contato do Suporte Técnico da Quidel das 7h às 17h Horário do Pacífico
Tel.:

800.874.1517 (nos EUA);
858.552.1100 (fora dos EUA)

Fax:

858.552.7905

E-mail:

technicalsupport@quidel.com ou entre em contato com seu distribuidor local

Website:

quidel.com
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Estrutura do menu principal
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Rótulos e Símbolos
Rótulo/Símbolo Descrição
Fabricante
Dispositivo médico para diagnóstico in vitro
Consultar instruções para uso
Representante autorizado na Comunidade Europeia

Limitação de temperatura

Limitação de umidade

Equipamento eletrônico e resíduo elétrico (WEEE)

Número de série
Número do catálogo
Advertência/Cuidado

Radiação ultravioleta

Possível risco biológico
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Ícones
Menu

OK / Confirmar

Home

Cancelar / Excluir

Executar teste

Ajuda

Operador

Adicionar / Criar Novo

Paciente

Editar

Número do pedido

Navegar para a Direita

Modo Leitura Imediata

Voltar / Navegar para a
Esquerda

Modo Automático

Navegar para cima

Resultado Positivo

Navegar para baixo

Resultado negativo

Imprimir

Controle Válido

Excluindo

Controle Inválido

Data

Controle Positivo

Data de vencimento

Controle Negativo

Horário

Confirmação

Aviso / Erro
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Analisar dados

Nível da bateria

Controle de qualidade

Bateria muito baixa

Calibração

Carregamento de Bateria /
Alimentado por fonte

Calibração necessária em 3
dias

4G

Supervisor

Dispositivo USB

Logout

Virena

Resultados de paciente

Som desligado

Resultados de CQ

Som ligado

Resultados de Calibração

Pular

Teste / Tipos de teste

Enviar ao Virena

Caixa do Kit / Lote

Enviar para o LIS

Configurações

Estatísticas

Gerenciar usuários

Exportar, Importar, Excluir
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Avisos breves, precauções e limitações
 Sempre opere o Sofia 2 em uma superfície plana e seca, que não esteja diretamente
exposta à luz do sol.
 Não empilhe ou coloque objetos em cima do Sofia 2. Mantenha uma folga mínima de 15
cm nas laterais e na parte de trás do Sofia 2.
 O Cassete de Calibração do Sofia 2 é sensível à luz. Armazene-o na bolsa opaca sempre que
não estiver em uso.
 Não escreva no código de barras ou na superfície do Cassete.
 Nunca mova o Sofia 2 ou abra a gaveta enquanto houver um teste em andamento.
 Use somente o adaptador de energia fornecido com o Sofia 2.
 Não deixe o Sofia 2 cair, uma vez que isso pode danificá-lo.
 Entre em contato com o suporte técnico se o instrumento estiver danificado.
 O Sofia 2 foi desenvolvido de acordo com a norma CISPR 11 Classe A. Em um ambiente
doméstico, pode causar interferência. Neste caso, talvez seja necessário tomar medidas
para diminuir a interferência.

Precauções de segurança
O Sofia 2 foi desenvolvido para oferecer segurança e operação confiável quando usado de acordo
com este Manual do Usuário. Se o Sofia 2 for usado de uma forma não especificada no Manual do
Usuário, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser afetada.
Todos os avisos e precauções devem ser respeitados para evitar ações arriscadas que possam
resultar em dano pessoal ou dano ao dispositivo.

Advertência!
Para reduzir o risco de choque elétrico:
 Desconecte o Sofia 2 antes de limpá-lo.
 Conecte o dispositivo a um receptáculo aprovado.
 Não o imerja em água ou soluções de limpeza.
 Não tente abrir o invólucro.

Radiação ultravioleta!
Para reduzir o risco de exposição UV:
 Não tente abrir ou desmontar o Sofia 2.
 Não tente olhar para dentro do Sofia 2 enquanto estiver operando o dispositivo.
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Não seguir as orientações e as advertências invalidará a garantia.

Possível risco biológico!
Para reduzir o risco biológico:
 Descarte as amostras usadas de acordo com os requisitos locais, estaduais e federais.
 Trate as amostras e amostras de pacientes como material com possível risco biológico.
 Certifique-se de que o Sofia 2 seja limpo de acordo com a seção Manutenção e Limpeza.
 Busque orientação e treinamento específicos se você não tiver experiência com coleta de
amostras e procedimentos de manuseio.
 O uso de luvas de borracha, nitrilo ou outros tipos de luvas é recomendado ao manusear
amostras de pacientes.

Cuidado!
Para reduzir o risco de resultados incorretos:
 O Sofia 2 só deve ser usado por operadores treinados.
 Não use o Sofia 2 se for exibida uma condição de erro que não possa ser corrigida.
 Para obter resultados precisos, consulte o Folheto Informativo específico do teste para
informações sobre testes específicos.
 Use o Kit de teste dentro do prazo de validade.
Para reduzir o risco de danos ao Sofia 2:
 O Sofia 2 foi desenvolvido para operação em bancada.
 O Sofia 2 não foi projetado para ser empilhado um sobre o outro.
 Não obstrua o fluxo de ar em cada lado da unidade.
 Mantenha uma folga mínima de 15 cmem todos os lados, incluindo a parte de trás do dispositivo.
 O Sofia 2 não foi desenvolvido para resistir à umidade, umidade extrema ou temperaturas
extremas.
 O Sofia 2 não foi desenvolvido para resistir a choque grave ou vibração.
 Não abra ou desmonte o dispositivo.
Não seguir as precauções mencionadas acima invalidará a garantia.
Para reduzir o risco de contaminação ambiental:
 Entre em contato com o Suporte Técnico da Quidel pelo número 800.874.1517 para devolução
ou descarte do Sofia 2. Consulte a página 3 para obter mais informações de contato.
 Limpe o Sofia 2 de acordo com a seção Manutenção e Limpeza deste Manual do Usuário
antes de devolvê-lo ou descartá-lo.
 O Sofia 2 deve ser descartado de maneira segura e adequada. As exigências
regulamentares locais, estaduais e federais aplicáveis devem ser seguidas para garantir
que o Sofia 2 não seja descartado como resíduo municipal. Se você estiver inseguro sobre
os métodos de descarte apropriados, entre em contato com um agente de descarte de
resíduos certificado para obter orientações.
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Nota: Os equipamentos médicos que podem ter entrado em contato com material
potencialmente infeccioso (p.ex., amostras de paciente, como sangue, soro, etc.) devem ser
adequadamente descontaminados antes do descarte ou da reciclagem.

Introdução
Uso pretendido
O Sofia 2 é um analisador de bancada fabricado pela Quidel Corporation para ser usado com
testes diagnósticos in vitro imunofluorescentes em cassete. O Sofia 2 destina-se ao uso
profissional e laboratorial.
Somente Rx
Após a amostra do paciente ter sido adicionada ao Cassete de Teste, dependendo da escolha do
usuário, o Cassete de Teste deve ser colocado dentro do Sofia 2 para desenvolvimento com
tempo automático (Modo AUTOMÁTICO) ou colocado na bancada para controle de tempo
manual, e depois colocado no Sofia 2 para ser lido (Modo LEITURA IMEDIATA). O Sofia 2 escaneará
a tira-teste e medirá o sinal fluorescente ao processar os resultados usando algoritmos específicos
do método. O Sofia 2 exibirá os resultados do teste.
Consulte o Folheto Informativo específico do teste para mais informações e detalhes específicos
dos testes.

Descrição do Produto
O Sofia 2 usa um marcador fluorescente que é iluminado por uma fonte de luz ultravioleta (UV)
para gerar resultados específicos.
Em cada teste, uma linha de controle de procedimento interno também é escaneada. Isso garante
que o fluxo de amostra ocorra dentro do Cassete de Teste permitindo uma leitura precisa.
O Sofia 2 então exibe os resultados do teste para o usuário na tela e salva os resultados
automaticamente no dispositivo. Se configurados, os resultados também podem ser enviados
para uma impressora anexada ou armazenados na nuvem usando o Virena.

Verificação de Calibração e Controle de Qualidade (CQ)
A Verificação de Calibração e os Testes Externos de Controle de Qualidade do Sofia 2 devem ser
realizados periodicamente.
 Verificação de Calibração do Sofia 2: A Verificação de Calibração é uma função obrigatória que
verifica sistemas e ópticas internas do Sofia 2. Uma Verificação de Calibração deve ser feita a
cada 30 dias ou menos. Um Cassete de Calibração especial é fornecido com o Sofia 2. Para a
substituição de Cassetes de Calibração, entre em contato com o Suporte Técnico da Quidel.
 Controles de Qualidade Externos: Consulte o Folheto Informativo específico do teste para
mais informações e detalhes específicos dos testes.
São fornecidas instruções nas seções Executar Calibração e Executar CQ.
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Modos de Desenvolvimento
Quando uma amostra de paciente é adicionada ao Cassete de Teste, ela começa a fluir na tirateste. O tempo de desenvolvimento necessário varia por tipo de teste. Consulte o Folheto
Informativo específico do teste para determinar o tempo de desenvolvimento exigido de cada
teste, as condições de armazenamento do teste e os controles externos.
O tempo de desenvolvimento correto é exigido para obter resultados precisos.
O Sofia 2 foi desenvolvido para operar em diferentes modos de desenvolvimento. O Supervisor e o
Usuário podem identificar o modo que funciona melhor com o teste de volume e o fluxo de trabalho.
Modo AUTOMÁTICO pode ser o mais conveniente para leitura de uma única amostra de um
paciente específico, já que o Usuário pode se ausentar no período de desenvolvimento. O Sofia 2
tem duas funcionalidades diferentes de Modos AUTOMÁTICOS: Modo AUTOMÁTICO selecionado
pelo usuário e Modo AUTOMÁTICO BLOQUEADO.
 O Modo AUTOMÁTICO selecionado pelo usuário pode ser o mais conveniente para leitura

de uma única amostra de um paciente, pois o Usuário pode se ausentar durante o
desenvolvimento. Neste modo, o Usuário coloca a amostra do paciente no Cassete, e
depois insere imediatamente o Cassete no Sofia 2. O Sofia 2 permitirá automaticamente
que o Cassete de Teste opere pelo período de tempo requerido (pré-programado para
cada teste), escaneie o Cassete de Teste, analise e interprete os dados e exiba de forma
automática e objetiva o resultado do teste. Dependendo do teste, o Sofia 2 também pode
ler o Cassete de Teste periodicamente durante o tempo de desenvolvimento e exibir um
resultado positivo antes do tempo de teste final.

 O Modo AUTOMÁTICO BLOQUEADO somente pode ser selecionado no acesso como
Supervisor. Neste modo, durante o desenvolvimento AUTOMÁTICO de execução de
TODOS os testes do analisador, o Sofia 2 fica bloqueado. O tempo de processamento da
LEITURA IMEDIATA não é informado quando selecionado o Modo Padrão.
Modo LEITURA IMEDIATA pode ser mais conveniente para situações de alto volume, uma vez que o
Sofia 2 pode ler várias amostras de paciente sequencialmente. O Usuário coloca a amostra do
paciente no Cassete de Teste. Depois, o Usuário controla manualmente o tempo de desenvolvimento
fora do Sofia 2. Isso pode ser feito no balcão ou bancada com um cronômetro. Consulte o Folheto
Informativo específico do teste para o tempo de desenvolvimento requerido. Uma vez que o tempo
de desenvolvimento for concluído, o Usuário insere o Cassete de Teste no Sofia 2. O Sofia 2 vai ler e
exibir o resultado do teste em um minuto.

Componentes do sistema
Os seguintes componentes do sistema são fornecidos com o Sofia 2:

Sofia 2

 Sofia 2 com bateria recarregável
 Adaptador de energia
 Guia de Início Rápido
 Cassete de Calibração
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Acessórios adicionais (opcional)
 Impressora Dymo LabelWriter 450 (Número da Peça 1752264)
 Rolo de etiquetas de vinil Dymo, 2 5/16” x 4” (Número da Peça 30256)
 Bateria de substituição
Entre em contato com o Suporte Técnico da Quidel para obter suprimentos adicionais pelo
número 800.874.1517 (nos EUA). Consulte a página 3 para obter mais informações de contato.
Os kits de teste consumíveis do Sofia 2, incluindo Cassetes de Teste e materiais de Controle de
Qualidade Externo, são enviados separadamente.
Consulte seu representante da Quidel para obter uma lista de testes aprovados do Sofia 2.

Tipos de Usuário
Os Usuários sem autorização do Supervisor têm acesso às seguintes funções:

Usuário/Operador







Ligar o Sofia 2
Executar a Calibração
Executar o CQ (Controles Externos)
Executar o Teste com Amostras de Pacientes
Analisar os Dados (Paciente, Calibração e CQ)

Os Usuários com autorização de acesso como Supervisor podem desempenhar as seguintes
funções:
 Importar Métodos de Ensaio
 Adicionar ou Excluir Usuários
Supervisor

(Deve ter o seguinte registro válido
para acessar o Menu do Supervisor.)

 Configurações de exportação
e importação
 Atualizar o Firmware do Sofia 2
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 Importar Arquivos de Idioma
 Visualizar Registros de
Mensagem
 Analisar Estatísticas
 Alterar Configurações

Tela do sistema
Tela do sistema
O Sofia 2 contém uma tela LCD colorida de 4 polegadas para interação com a interface do
usuário (Figura 1).
Figura 1

Tela sensível ao
toque

Leitor de Código de
barras

Gaveta do cassete

Instalação, configuração e operação
Configuração do Sofia 2
 Coloque o Sofia 2 na bancada. A unidade é portátil e pode ser removida para um
local adequado para testes. Certifique-se de que o balcão seja estável, plano, seco e
livre de obstruções. Evite luz solar direta.
 Certifique-se de que o balcão tenha espaço adequado para o Sofia 2 e uma folga
mínima de 15 cm ao redor da unidade. Deve haver espaço para permitir ventilação
adequada e para abrir/fechar a gaveta do Sofia 2 e acessar as portas de conexão na
parte traseira da unidade.
 Conecte o cabo de energia na porta de alimentação na parte traseira do Sofia 2.
Depois conecte o adaptador em uma saída elétrica disponível.
 Se estiver usando a impressora de etiquetas Dymo Label, conecte-a ao Sofia 2 por
meio de uma porta USB na parte traseira do instrumento (Figura 2).
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Ligar
Ligue o Sofia 2 usando o interruptor localizado no painel traseiro (Figura 2).
Figura 2

Interruptor de
energia
Portas USB (2)

Compartimento da
bateria

RJ45
Porta de
alimentação

O Sofia 2 exibirá a tela de progresso da ativação e fará o auto-teste de ativação (POST).
Quando ligado, o Sofia 2 exibirá a tela Executar Teste (Figura 3) e ele estará pronto para ser
utilizado.
Figura 3

Ao ligar o Sofia 2 pela primeira vez, o Sofia 2 pede ao usuário que insira o Código de CEP de
sua localidade (Figura 4). Selecione
para confirmar e seguir para a próxima tela.
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Figura 4

Uma Verificação de Calibração deve ser feita antes de usar o Sofia 2 pela primeira vez
(Figura 5). A ID do Supervisor padrão (1234) será usada para a Verificação da Calibração.
Figura 5

Menu do Supervisor
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Fazendo login como Supervisor
O Menu do Supervisor permite que o supervisor acesse opções de segurança e
funcionalidade adicionais dependendo do ambiente de trabalho e da localização do Sofia 2.

Configurações
É possível acessar o menu Configurações através do login como Supervisor. O Sofia 2 vem
do fabricante com uma ID padrão para login como Supervisor, que deve ser alterada quando
o Sofia 2 for inicialmente instalado no local do cliente. A ID padrão do supervisor é 1234.
Nota: Se a ID padrão de fábrica for apagada e todos os outros códigos do Supervisor
forem perdidos ou esquecidos, ligue para o Suporte Técnico da Quidel para obter um
código temporário de 1 dia para ID de supervisor que permitirá que o usuário crie um
novo código de ID de supervisor. Entre em contato com o Suporte Técnico da Quidel para
obter ajuda pelo número 800.874.1517 (nos EUA). Consulte a página 3 para obter mais
informações de contato.

Configurar Requisitos de Entrada
A configuração dos Requisitos de Entrada permite que o Supervisor controle quais
informações são fornecidas antes de se fazer um teste.
Nota: O ID de Usuário e o ID do Pedido podem ser configurados como Obrigatório ou
Opcional. O ID do paciente pode ser definido como Obrigatório, Opcional ou Desativado. Os
campos configurados como Obrigatórios devem ser preenchidos para o Usuário executar um
teste do paciente.
Após a conclusão dos Requisitos de Entrada, continue para Definir o Modo Padrão e o Limite
de Tempo usando .

Definir o Modo Padrão e o Limite de Tempo
Modo Padrão
Quando o supervisor configurar o Sofia 2 em um modo padrão determinado, esse se tornará
o modo de operação normal, a menos que seja alterado.
Selecione o modo de desenvolvimento AUTOMÁTICO, LEITURA IMEDIATA ou
AUTOMÁTICO BLOQUEADO.
Limite de tempo ocioso do ID
O limite de tempo ocioso do ID define o período em que o acesso do ID do usuário fica ativo
como Usuário a fim de executar diferentes testes e atividades. Após o tempo limite se
esgotar, o Usuário deve acessar novamente seu número ID.
Com o teclado numérico na tela, registre o número de minutos do tempo ocioso de 1 a 20.
Pressione
para confirmar quando as alterações forem concluídas e retorne à tela
Executar Teste.

Calibração e CQ
Lembrete de calibração
Usando o teclado numérico na tela, insira o número de dias para o intervalo do lembrete de
Calibração de 2-30. Quando o número de dias selecionado alcançar a Calibração obrigatória,
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um lembrete aparecerá próximo ao ícone do menu na tela Executar Teste. Pressione
para confirmar a conclusão das alterações e retorne à tela Executar Teste.

Segurança de Dados
A tela Segurança de Dados permite que o Supervisor selecione o número de resultados do
paciente que permanece armazenado no Sofia 2. O Supervisor também pode escolher se os
dados do paciente foram salvos juntamente com os dados do teste em uma unidade flash
USB conectada.
No campo Dados armazenados do paciente, use o teclado numérico na tela para inserir o
número de 1 a 1000 referente ao número de resultados do paciente salvos no dispositivo.
No campo Salvar os dados do paciente no USB, selecione Ligado ou Desligado. Se definido
para Ligado, os dados do paciente serão salvos juntamente com os registros do teste ao
exportar para uma unidade flash USB conectada. Uma unidade flash USB deve ser inserida
antes de começar o teste para o resultado ser salvo. Pressione
para confirmar quando as
alterações forem concluídas e retorne à tela Executar Teste.

Outras configurações
Defina o Nome do Local e o CEP
As configurações do Nome do Local e CEP definem o nome e localização da clínica, hospital,
laboratório ou consultório do médico em que o Sofia 2 está sendo usado.
No campo do Nome do Local, use o teclado numérico na tela para inserir o nome do local
com até 20 caracteres e/ou espaços.
Para excluir uma letra, pressione

no teclado numérico.

Pressionar a qualquer momento cancela as alterações e retorna o Nome do Local para a
configuração anterior.
No campo do CEP, use o teclado numérico na tela para inserir o CEP de 5 dígitos. O CEP local
correto inserido no MyVirena deve ser usado para configurar com êxito o Virena conforme
descrito na página 19.
Quando o Nome do Local e o CEP estiverem completos, continue para configurar o Som usando .
Definir o Idioma
Sofia 2 pode ser configurado para exibir os idiomas que foram instalados previamente dos
menus Exportar, Importar e Excluir (página 27).
Use ou para selecionar o idioma adequado. Este idioma será exibido quando o usuário
retornar para a tela de Executar Teste.
Quando for definido o idioma, continue para Definir o Som.
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Configurar Som
A configuração do Som no Sofia 2 permitirá que o Supervisor ligue
ou desligue
sonoro para notificações ou quando um código de barras é escaneado.

o sinal

Quando o Som for configurado, continue a configurar Hora e Data usando .
Configurar Hora e Data
A opção de Hora permite dois formatos diferentes de horário para se adequar aos requisitos
do país.
O Usuário pode alterar o formato de horário exibido para formato 12h ou 24h.
No campo , selecione 12h ou 24h. Use o teclado numérico na tela para registrar o horário
correto.
Quando o formato de 12h for selecionado, selecione também AM ou PM. Quando o
formato de 24h for selecionado, os botões AM/PM não são funcionais. Se for adicionado
um horário inválido, o campo é destacado em vermelho e o
fica indisponível.
A opção de Data permite que dois formatos diferentes de data adéquem aos requisitos
específicos do país.
No campo , o Usuário pode selecionar o formato de data como o formato mm/dd/aa ou
dd/mm/aa. Use o teclado numérico na tela para inserir a data correta. Se for adicionada
uma data inválida, o campo é destacado em vermelho e o
fica indisponível.
Pressione
para confirmar quando as alterações forem concluídas e retorne à tela
Executar Teste.

Configurações de rede

Configurações Ethernet
Para Definir o Endereço de IP, selecione Manual ou DHCP. Se for selecionado o DHCP,
selecione
para testar a conexão e retorne para a tela Executar Teste. Se for selecionado
Manual, pressione para continuar para a próxima tela. Use o teclado numérico na tela
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para inserir o Endereço de IP, Máscara de sub-rede e Gateway. Pressione para continuar
à próxima tela. Use o teclado numérico na tela para inserir as informações do DNS Primário
e DNS Secundário. Selecione
para testar a conexão e retornar à tela Executar Teste.

Configurações LIS

Use o teclado numérico na tela para inserir o Endereço de IP de LIS. O LIS Port é preenchido
automaticamente e nenhuma entrada de usuário adicional é necessária (Figura 6).
Figura 6

Pressione para continuar à próxima tela. Para Envio automático, selecione Ligar ou
Desligar. Se definido para Ligado, quando os testes estiverem prontos, os resultados do teste
serão enviados para o LIS. Se a configuração estiver em Desligado, os resultados do teste
precisarão ser enviados manualmente ao LIS, se desejado. Consulte a seção Enviar Dados na
página 35 para informações adicionais. Selecione
para confirmar a configuração e retornar
à tela Executar Teste.

Configurações do Virena
Antes de configurar o Virena, verifique se o CEP correto foi inserido na inicialização ou no
menu Outras Configurações. Consulte a página 17 para obter mais informações. Na primeira
tela de configurações do Virena, o Nome de Domínio do Virena é preenchido
automaticamente e não é necessária nenhuma entrada adicional de usuário (Figura 7).
Nota: A funcionalidade do Virena através de conexão de celular sem fio atualmente somente
se encontra disponível nos Estados Unidos. Atualmente, fora dos Estados Unidos, o Virena
precisa ser configurado usando uma conexão de Ethernet.
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Figura 7

Pressione para continuar à próxima tela. Para Envio automático, selecione Ligar ou
Desligar. Para Resultados na fila, selecione Ligado ou Desligado (Figura 8). Ambas as
configurações devem ser definidas para Ligado para enviar resultados para a nuvem Virena
diariamente. Mediante a ativação dos recursos de rede do Sofia 2, o Sofia 2 transmitirá
dados com a identificação removida de acordo com a norma 45 C.F.R. § 164.514(b)(1), do
Sofia 2 do cliente à rede de servidores seguros hospedados remotamente de terceiros da
Quidel.
Figura 8

Pressione para continuar à próxima tela. Para Transmitir ID do Paciente, selecione Ligar
ou Desligar. Para Transmitir Número do Pedido, selecione Ligado ou Desligado (Figura 9).
Estas informações são usadas para as finalidades do estudo e estas informações não serão
transmitidas, independente da seleção.
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Figura 9

Pressione para continuar à próxima tela. Para Idade obrigatória, selecione Sim ou Não
(Figura 10). Se definido para Sim, o Usuário precisará inserir a idade do paciente antes de
executar cada teste. Em Interface de Conexão, selecione Ethernet ou Celular. Se definido
para Ethernet, o Usuário deverá configurar as Configurações de Ethernet. Consulte a página
18 para obter mais informações.
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Figura 10

Selecione

para confirmar a configuração e retornar à tela Executar Teste.

Testar conexão do Virena
A etapa final da configuração do Virena é testar a conexão. Isso pode ser feito na tela Enviar
Dados (página 35). Selecione Testar Conexão e pressione
para iniciar o teste de conexão
(Figura 11). Se bem-sucedido, o pop-up na tela exibirá Êxito ao testar conexão. Se não for
bem-sucedido, o pop-up na tela exibirá Erro ao testar a conexão. Se o teste de conexão não
for bem-sucedido após uma segunda tentativa, entre em contato com o Suporte Técnico da
Quidel.
Figura 11
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Estatísticas

Visualizar informações do Analisador
A primeira tela de Visualizar Informações do Analisador exibe a Versão do Firmware, Versão
do Hardware, Número de Testes e Número de Série (Figura 12).
Selecione
Teste.

para avançar para a próxima tela ou

para retornar para a tela Executar

Figura 12

A segunda tela do Visualizar Informações do Analisador exibe o Ethernet MAC, WiFi MAC,
versão do firmware do celular, IMEI e ICCID (Figura 13).
Selecione

para retornar à tela Executar Teste.
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Figura 13

Visualizar Registro de Mensagem
Visualizar Registro de Mensagem exibe o Código de Erro, Hora e Data (Figura 14).
Selecione

para retornar à tela Executar Teste.

Figura 14

Gerenciamento de Usuários
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Adicionar usuário
Para adicionar um Usuário, selecione

na tela Adicionar Usuário (Figura 15).

Use o teclado na tela ou leitor de código de barras para inserir a ID do Usuário. A ID de
Usuário deve ter pelo menos 4 dígitos.
Escolha o Tipo de Usuário selecionando Operador ou Supervisor.
Digite o Nome do novo Usuário usando o teclado numérico na tela.
Para excluir uma letra, pressione

no teclado numérico.

Pressionar a qualquer momento cancela as alterações anteriores e retorna o Nome para
a configuração anterior.
Quando o nome estiver concluído, pressione

.

Figura 15

Editar usuário
Selecione um Usuário tocando em qualquer lugar dentro da linha, depois selecione
teclado numérico na tela para editar as informações do Usuário (Figura 16).
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. Use o

Figura 16

Quando as informações estiverem completas, pressione

.

Excluir usuário
Selecione um Usuário tocando em qualquer parte da linha, depois selecione para excluir
o Usuário (Figura 17). Esta ação não pode ser desfeita. Se um usuário for excluído por
engano, adicione-o novamente como descrito acima.
Figura 17

Nota: O número máximo de Usuários é 1000.
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Exportar, Importar, Excluir

Exportar, Importar ou Excluir tipos de dados
Os Supervisores podem exportar, importar ou excluir dados para/de uma unidade flash USB ou
dispositivo (Figura 18). A maioria das unidades flash USB padrão pode ser usada com o Sofia 2.
Figura 18

Exportar configurações para uma unidade flash USB
Os Supervisores podem exportar as configurações de um Sofia 2 para importar para outro
Sofia 2.
Use

ou

no primeiro campo para selecionar Exportar.

No próximo campo, use

ou

para selecionar Configurações.

Insira uma unidade flash USB e selecione
, depois selecione
para exportar os dados de
configurações do Sofia 2. Uma vez concluído, é seguro remover a unidade flash USB.
Na clonagem do Sofia 2 todos os Usuários serão transferidos. Histórico de Usuário, Status de
Lote, CQ e dados do teste não serão transferidos.
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Importar configurações de uma unidade flash USB
Para importar as configurações de um Sofia 2 para outro Sofia 2, insira a unidade flash USB
de um Sofia 2 “Master” que tiver as configurações que deseja duplicar.
Use

ou

no primeiro campo para selecionar Importar.

No próximo campo, use

ou

para selecionar Configurações.

Assegure de que
esteja selecionado, depois selecione
para importar os dados de
configuração do Sofia 2. Uma vez concluído, é seguro remover a unidade flash USB.
Nota: Ao importar as configurações de um Sofia 2 para outro, os resultados de CQ e do
paciente no Sofia 2 de entrada serão excluídas.

Firmware do Sofia 2 e Métodos de Ensaio
Ocasionalmente, a Quidel pode lançar atualizações do firmware e de método de ensaio para
melhorar a funcionalidade do Sofia 2. Os usuários podem certificar-se de que o seu Sofia 2
tenha o firmware e os métodos de ensaio mais atuais inscrevendo-se para uma conta ou
registrando o Sofia 2 em myquidel.com. Ao seguir as instruções no site, os Supervisores
poderão instalar atualizações a partir de uma unidade flash USB. Detalhes adicionais podem
ser encontrados em myquidel.com.

Importar Firmware da unidade flash USB
Inserir a unidade flash USB com o firmware para instalar.
Use

ou

no primeiro campo para selecionar Importar.

No próximo campo, use

ou

para selecionar Firmware.

Assegure-se de que
esteja selecionado, depois selecione
para importar os dados de
configuração do Sofia 2. O Sofia 2 completará a auto-instalação e depois acionará a tela de
inicialização normal. Uma vez concluído, é seguro remover a unidade flash USB.

Importar os Métodos de Ensaio da Unidade flash USB
Inserir a unidade flash USB com o método de ensaio a ser instalado.
Use

ou

no primeiro campo para selecionar Importar.

No próximo campo, use

ou

para selecionar Métodos de Ensaio.

Assegure-se de que
esteja selecionado, depois selecione
para importar os métodos
de ensaio do Sofia 2. O Sofia 2 completa a autoinstalação e retorna à tela anterior. Uma vez
concluído, é seguro remover a unidade flash USB.
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Importar Arquivos de Idiomas da Unidade flash USB
Inserir a unidade flash USB com o arquivo de idioma a ser instalado.
Use ou no primeiro campo para selecionar Importar.
No próximo campo, use

ou

para selecionar os Arquivos de Idioma.

Assegure-se de que
esteja selecionado, depois selecione
para importar os arquivos
de idiomas do Sofia 2. O Sofia 2 completa a autoinstalação e retorna à tela anterior. Uma
vez concluído, é seguro remover a unidade flash USB.

Executar Teste (Amostras de Paciente)

A tela Executar Teste também pode ser acessada selecionando

na maioria das telas.

Inserir a ID do Usuário
A ID do Usuário pode ser inserida usando o leitor de código de barras ou manualmente
usando o teclado numérico na tela.
Selecione o campo ID do Usuário na tela Executar Teste. Use o digitalizador de códigos de
barras (Figura 19) para digitalizar o código de barras de um Cartão ID de Usuário ou insira
manualmente os dados usando o teclado numérico na tela do Sofia 2.

Inserir a ID do Paciente
A ID do Paciente pode ser inserida usando o leitor do código de barras ou manualmente
usando o teclado numérico na tela.
Selecione o campo ID do Paciente na tela Executar Teste. Use o digitalizador de códigos de
barras (Figura 19) para digitalizar o código de barras da ID do Paciente de um prontuário ou
outra fonte ou insira manualmente os dados usando o teclado numérico na tela do Sofia 2.
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Figura 19

Inserir o Número do Pedido, se aplicável
O Número do Pedido pode ser inserido usando o código de barras ou manualmente usando
o teclado numérico na tela.
Selecione o campo Número do Pedido na tela Executar Teste. Use o leitor de código de
barras para ler o código de barras do número do pedido em uma requisição de teste do
paciente ou outra fonte ou insira manualmente os dados usando o teclado numérico na tela
do Sofia 2.

Alterar modo de desenvolvimento
Selecione o modo de Desenvolvimento desejado: AUTOMÁTICO ou LEITURA IMEDIATA
(Veja descrição dos modos AUTOMÁTICO e LEITURA IMEDIATA na página 11).
IMPORTANTE: Consulte o Folheto Informativo específico do teste para cada teste
específico a fim de obter instruções sobre a preparação dos Cassetes de Teste com as
amostras do paciente.
O modo de desenvolvimento atual será destacado abaixo do campo Número do Pedido
(Figura 20). Se o modo destacado for o modo desejado, nenhuma alteração será necessária.
Figura 20

Procedimento de Teste
No modo de desenvolvimento AUTOMÁTICO, prossiga diretamente às próximas etapas
assim que a amostra do paciente tiver sido processada e adicionada ao Cassete de Teste.
Não deixe o Cassete de Teste operar fora do Sofia 2.
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No modo de desenvolvimento LEITURA IMEDIATA, lembre-se de começar computando
manualmente o tempo de desenvolvimento do teste do Cassete de Teste da amostra do
paciente fora do Sofia 2 à temperatura ambiente pelo período exigido (conforme definido
no Folheto Informativo específico do teste) antes de prosseguir para a próxima etapa.
Para acessar detalhes adicionais sobre os dois modos de desenvolvimento da tela Executar
Teste selecione . Para retornar à tela Executar Teste a partir do pop-up, selecione .

Pressione
Depois que forem inseridas as informações de ID e modo de desenvolvimento, pressione
para avançar para a próxima tela.
Se o Virena foi configurado, o Usuário avançará para a tela de Informações do Paciente
onde pode inserir informações adicionais do paciente.
Se Idade obrigatória foi definida para Sim, o Usuário será solicitado a inserir a idade do
paciente antes de avançar. Consulte a seção Configurações do Virena na página 21 para
obter mais informações.
Pressione

para avançar para a próxima tela e abra cuidadosamente a gaveta do Sofia 2.

Nota: Se o Virena não estiver configurado, o Usuário avançará diretamente para a tela
inserir cassete após pressionar .
Insira o Cassete de Teste na gaveta e feche-a cuidadosamente (Figura 21).
Figura 21

Ao fechar a gaveta, o Sofia 2 iniciará automaticamente e exibirá o progresso na tela.
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Resultados do Teste do Paciente
Quando o teste for concluído, os resultados dos testes da amostra do paciente e de controle
de procedimento interno serão exibidos na tela do Sofia 2 e automaticamente salvos no
dispositivo.
Se configurados, os resultados podem ser armazenados na nuvem usando o Virena ou
transmitidos ao LIS também.
Os resultados também podem ser impressos em uma impressora anexa, selecionando

.

Consulte o Folheto Informativo específico do teste para mais informações sobre como
interpretar os resultados de testes específicos.
Nota: Quando os resultados forem gerados por um Cassete de Teste individual, o Sofia 2
não aceitará o Cassete novamente.
Se o controle de procedimento for , repita o teste com uma nova amostra do paciente e
um novo Cassete de Teste. Para executar outra amostra de paciente, selecione
para
retornar à tela Executar Teste.

Analisar dados

Analisar Resultados do Paciente
Os resultados do paciente incluem os registros de testes anteriores do paciente.
Em qualquer lista de Resultados do Paciente, os resultados detalhados podem ser
visualizados selecionando o resultado para a sua visualização (Figura 22).
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Figura 22

Selecione

para retornar à tela Executar Teste.

Analisar Resultados de CQ
Os Resultados de CQ incluem os registros do processamento dos testes de CQ anteriores
(controles positivo e negativo).
O operador é capaz de localizar os detalhes do resultado de CQ da mesma forma que os
Resultados do Teste do Paciente (Figura 23).
Figura 23

Selecione

para retornar à tela Executar Teste.

Analisar Resultados de Calibração
Os Resultados de Calibração do Sofia 2 incluem os registros de processamento de testes de
Calibração anteriores.
Exibe a lista das calibrações realizadas (Figura 24).
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Figura 24

Selecione

para retornar à tela Executar Teste.

Visualizar Status do Lote
Visualizar Status do Lote
Status do Lote CQ exibe o Kit/Lotes CQ de testes e suas datas de validade. Essa informação é
capturada pelo Sofia 2 quando os Controles de Qualidade estão sendo processados.
Será exibida uma lista do Kit/Lotes que foram processados pelo procedimento CQ
juntamente com a data de validade.
Selecione

para retornar à tela Executar Teste.

Visualizar métodos de análise
Exibe a lista dos Métodos de Ensaio instalados e o número da Versão carregada.
Selecione

para retornar à tela Executar Teste.

Executar CQ

O Controle de Qualidade (CQ) Externo pode ser testado para demonstrar que os reagentes
específicos do ensaio, Cassetes de Teste e procedimentos do ensaio estão sendo realizados
de forma adequada.
Para processar os Controles Externos, consulte o Folheto Informativo específico do teste
para cada teste específico a fim de obter instruções passo-a-passo.
Nota: Ao processar os controles Positivo e Negativo com um teste qualitativo, o Controle
Positivo deve ser testado primeiro, antes do Controle Negativo.
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Resultados de CQ
Uma vez que Executar CQ estiver concluído, o sistema exibirá um resultado válido,
um resultado inválido, .
Selecione

, ou

para concluir o processo de CQ e retornar à tela Executar Teste.

Se os controles de CQ não forem aprovados, repita o processo de teste de controle externo
ou entre em contato com o Supervisor ou o Suporte Técnico da Quidel pelo número
800.874.1517 (nos EUA) para obter ajuda antes de testar amostras de pacientes. Consulte a
página 3 para obter mais informações de contato.

Executar Calibração

A Verificação de Calibração é uma função necessária que garante o bom desempenho ao
verificar as funções e ópticas internas do Sofia 2.
IMPORTANTE: A Verificação de Calibração deve ser realizada em 30 dias, antes do teste de
qualquer amostra de pacientes.
Consulte o Folheto Informativo específico do teste para checar a frequência da Verificação
de Calibração.

Realizar a Verificação de Calibração do Sofia 2

Use o Cassete de Calibração específico que acompanha o Sofia 2 para a Verificação da
Calibração. Para a substituição de Cassetes de Calibração, entre em contato com o Suporte
Técnico da Quidel.
Seguindo as instruções, insira o Cassete de Calibração no Sofia 2 e feche cuidadosamente a
gaveta. O Sofia 2 fará a Verificação de Calibração automaticamente.
Selecione

para retornar para a tela Executar Teste após a conclusão da Calibração.
Cuidado: Armazene o Cassete de Calibração na bolsa de armazenamento
fornecida à temperatura ambiente (15 °C a 30 °C) entre um uso e outro. O
armazenamento inadequado pode danificar o Cassete de Calibração, que pode
levar à falha na Verificação da Calibração do Sofia 2. Não toque na janela de leitura
do Cassete de Calibração, visto que isso pode causar impacto nos resultados.
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Resultados de Calibração
O Sofia 2 exibe os resultados como
concluída.

ou

indicando que a Verificação de Calibração está

Os resultados da Calibração são armazenados e podem ser revisados com a função Analisar
Resultados de Calibração do Sofia 2 do menu Analisar Dados (página 32).
Nota: Se a Verificação da Calibração não for concluída com êxito, notifique o Supervisor
local ou entre em contato com o Suporte Técnico da Quidel para obter ajuda pelo
número 800.874.1517 (nos EUA). Consulte a página 3 para obter mais informações de
contato.

Enviar dados

A tela Enviar Dados exibe as seguintes opções:
 Último resultado
 Todos os resultados
 Conexão do teste
Para enviar dados manualmente ao Virena, selecione uma das opções acima e pressione
.
Se os dados forem enviados com sucesso, aparecerá
na tela. Se os dados não foram
enviados com sucesso, aparecerá a mensagem Erro no Envio para o Virena. Reveja a
configuração do Virena e tente novamente enviar os dados. Se após a segunda tentativa
ainda não tiver sucesso, contate a Assistência Técnica.
Para enviar dados manualmente para o LIS, selecione uma das opções acima e pressione .
Se os dados forem enviados com sucesso, aparecerá
na tela. Se os dados não forem
enviados com sucesso, aparecerá a mensagem Erro no Envio para o LIS. Reveja a
configuração e tente novamente enviar os dados. Se após a segunda tentativa ainda não
tiver sucesso, contate a Assistência Técnica.

Desligamento
Desligue a unidade segurando o interruptor de energia na parte traseira da unidade. O
desligamento é concluído quando a tela escurece.
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Manutenção e Limpeza
Manutenção
Nota: O Sofia 2 deve ser enviado à Quidel se for necessário fazer manutenção. O Usuário
não deve tentar nenhum tipo de manutenção, exceto a substituição da bateria e limpeza
das superfícies externas e gaveta do Cassete.

Alimentação por bateria
Uso pretendido das baterias
O Sofia 2 inclui uma bateria recarregável. A bateria será carregada automaticamente
enquanto estiver conectada à alimentação CA. O Sofia 2 alternará automaticamente para
alimentação de bateria quando a alimentação CA não estiver disponível.
Substituição da bateria
O Sofia 2 é enviado com uma bateria recarregável LiPo com vida útil de aproximadamente
três anos.
Use somente a bateria de substituição do Sofia 2 fornecida pela Quidel.
Para otimizar o desempenho do instrumento e o carregamento, recomenda-se que a bateria
permaneça instalada no instrumento.
Antes de substituir a bateria, certifique-se de que não haja cassete no Sofia 2. Depois
desligue e desconecte o Sofia 2. Remova a tampa da bateria na parte traseira do
instrumento. Desconecte o cabo da bateria e deslize a bateria para fora cuidadosamente
(Figura 25).
Anexe a nova bateria e recoloque a tampa da bateria. Recicle ou descarte a bateria de lítio
de acordo com as leis locais, estaduais e federais. Para evitar riscos de incêndio e explosão,
não queime ou incinere a bateria. As baterias não devem ser descartadas com resíduos
urbanos.
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Armazenamento do Sofia 2
Se o Sofia 2 se destina a ser armazenado e/ou não usado por um longo período de tempo
(> 3 meses), desconecte a unidade da alimentação AC e remova a bateria. Quando estiver
pronto para usar o Sofia 2 novamente, instale a bateria e siga a seção Instalação,
configuração e operação deste manual do usuário.
Figura 25

Limpeza

Para reduzir o risco de choque elétrico:
 Não desmonte o Sofia 2. O Sofia 2 não contém componentes cuja manutenção possa
ser feita pelo usuário.
 Possível choque elétrico: Desligue e desconecte o Sofia 2 antes de limpá-lo. Não
limpe as portas na parte traseira do instrumento.
 Não imerja ou use spray líquido no Sofia 2.
 Não limpe a parte de baixo do instrumento.
Desligue e desconecte o Sofia 2 da tomada antes de limpá-lo. Use um pano macio com
álcool 70 % ou solução com 0,6 % de água sanitária para limpar a parte externa do Sofia 2.
Não use sabonete ou outras soluções, exceto aquelas mencionadas abaixo. Limpe apenas as
superfícies externas e a gaveta do cassete.
Nota: Os desinfetantes a seguir identificados na lista de desinfetantes da EPA para uso
contra o vírus Ebola foram constatados pela Quidel como sendo compatíveis para serem
usados com o Sofia 2:
•
•
•

Clorox Healthcare; Bleach Germicidal Cleaner (Nº de Reg. da EPA: 56392-7)
Clorox Commercial Solutions; Clean-Up Disinfectant Cleaner with Bleach 1 (Nº de
Reg. da EPA: 67619-17)
Clorox Healthcare; Bleach Germicidal Wipes (Nº de Reg. da EPA: 67619-12)
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Remoção da gaveta para limpeza
Certifique-se de que não haja Cassete na gaveta e desconecte o Sofia 2 da tomada. Puxe
cuidadosamente a gaveta até que ela pare, depois levante o Sofia 2 e pressione o botão
como mostrado na figura (Figura 26). A gaveta pode então ser removida.
Nota: Se houver resistência, não force. Pressione um pouco mais para liberar a aba.
Figura 26

Use um pano macio com álcool 70% ou uma solução de cloro (água sanitária) 0,6% somente
para limpar a gaveta. NÃO limpe o interior do Sofia 2. NÃO submerja a gaveta em solução
de limpeza.
Após limpar a gaveta, insira-a cuidadosamente alinhando a gaveta nos trilhos do Sofia 2
(Figura 27).
Figura 27

Deslize a gaveta até que ela fique travada. Se houver resistência ou a gaveta não deslizar
facilmente, verifique o alinhamento dos trilhos na bandeja. Vá ao Menu Principal e faça a
calibração.
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Apêndices
Apêndice A Especificações Técnicas
Sofia 2
Dimensões
Peso
Entrada da fonte de energia
Entrada do Sofia 2
Bateria Substituível
Tela
Interface LAN
Temperatura de Operação
Umidade de Operação
Altitude de Operação
Temperatura de Envio e
Armazenamento
Umidade de Envio e
Armazenamento
Armazenamento dos Resultados
do Teste do Paciente
Armazenamento dos Resultados
de CQ
Armazenamento dos Resultados
de Calibração
Armazenamento de Usuários

22 cm de profundidade x 12 cm de largura x 12 cm de
altura
2 lbs (1 kg)
100-240 V, 50/60 Hz, auto-alternada
(EUA/Internacional), 2,93 Amps no máximo
7,5V DC 2,5A
Bateria recarregável LiPo
Tela LCD sensível ao toque colorida de 4 polegadas
Conector RJ45
15°C a 30°C / 59°F a 86°F
20% a 85% HR sem condensação
2000 m, no máximo
–20 °C a 55 °C
20% a 85% HR sem condensação
1.000 testes, no máximo
200 resultados, no máximo
200 resultados, no máximo
1000 usuários no máximo
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Os seguintes códigos de barras foram configurados no momento do envio:
Códigos de barras em 1D:


UPC-A



CODE 39



UPC-E



CODE 93 E 93i



CODE 128



GS1 DATABAR

EAN – 13 COM CÓDIGO DE CUPOM
ESTENDIDO
 CODABAR




INTERLEAVED 2 OF 5

Códigos de barras em 2D:


DATA MATRIX



AZTEC CODE



QR CODE

Apêndice B Otimizando o Posicionamento do Analisador





Não empilhe os analisadores.
Não coloque o analisador perto de uma fonte de calor.
Permita um espaçamento mínimo de 15 cm entre os analisadores Sofia 2.
Não coloque o analisador perto de uma parede ou outra superfície que minimize a
ventilação adequada, incluindo a área atrás da unidade.

Apêndice C Solução de Problemas
Mensagens de erro
Nota: O gráfico a seguir descreve as mensagens de erro que podem ser exibidas ao usar o
Sofia 2. Se não conseguir solucionar o problema após a resolução de problemas, registre a
mensagem de erro e entre em contato com o Suporte Técnico da Quidel. A mensagem de
erro ajudará o Suporte Técnico a diagnosticar o problema.
ID
1

Texto Exibido
Erro inesperado.

2

A ID do Usuário deve ser inserida.

3

A ID do paciente deve ser inserida.

4

ID de Usuário inválida.

5

O armazenamento removível está
faltando ou não é gravável. Insira um

Ação
Entre em contato com o Suporte
Técnico.
Digite uma ID de Usuário válida para
prosseguir.
Digite uma ID de paciente para
prosseguir.
Digite uma ID de Usuário válida para
prosseguir.
Insira uma unidade flash USB.
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ID
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Texto Exibido
dispositivo de armazenamento USB e
tente novamente.
A ID do Lote do kit deve ser inserida.
Falha na gravação de arquivo.
Temperatura atual fora da faixa de
ensaio ou sistema.
Erro de impressão.
Código de barras do cartão de CQ
inválido.
A impressora não foi encontrada.
Código de barras do cassete ilegível.
O cassete não é válido para o teste
atual.
O arquivo do método de ensaio não
está disponível para o cassete
fornecido.
O cassete não pode ser reutilizado.
A gaveta do Cassete está aberta, não é
possível ler o código de barras.
Leitura de código de barras em
andamento.
O cassete está vencido. Teste
novamente com um cassete válido.
O período de calibração expirou e o
instrumento estará bloqueado até que a
calibração tenha sido concluída com êxito.
O código de barras do cassete é
inválido, está faltando ou não é legível.
Os dados não puderam ser exportados
com sucesso.
Não foi possível importar com êxito os
dados.
A ID do usuário já existe.
O cartão de CQ está vencido.
Houve um erro ao executar a
atualização. Reinicie e tente
novamente.
O nome de usuário contém caracteres
inválidos.
O arquivo de idioma não pôde ser
carregado com sucesso.

Ação
Digite o número do Lote do Kit.
Substitua a unidade flash USB.
A faixa de temperatura é de 15 °C a 30
°C/59 °F a 86 °F.
Verifique a conexão à impressora.
Verifique ou escaneie novamente o
Cartão de CQ.
Verifique a conexão à impressora.
Certifique-se de que o Cassete esteja
devidamente inserido e que não haja
marcas no código de barras.
Teste novamente usando um Cassete
do tipo de dispositivo correto.
Somente teste com ensaios aprovados
do Sofia 2.
Use um Cassete de Teste que ainda não
tenha sido executado.
Feche a gaveta para prosseguir com o
teste.
Aguarde o escaneamento do código de
barras ser concluído.
Teste novamente com um cassete
válido.
Calibrar o Sofia 2.
Teste novamente usando um Cassete
com um código de barras válido.
Confirme se a unidade flash USB correta
foi usada e inserida corretamente.
Confirme se a unidade flash USB correta
foi usada e inserida corretamente.
Escolha outra ID de Usuário.
Teste novamente com um Cartão de CQ
válido.
Confirme se a unidade flash USB correta
foi usada e inserida corretamente.
Digite um Nome de Usuário contendo
20 caracteres ou menos.
Confirme se a unidade flash USB correta
foi usada e inserida corretamente.
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ID
28

31

Texto Exibido
O carregamento do Método de Ensaio
falhou.
Arquivo de Registro não pôde ser
exportado com sucesso.
A bateria está baixa. Conecte o
aparelho a uma fonte de energia CA
antes de executar outro teste.
Falha na calibração.

32

Erro no autoteste de energia.

33

A ID do supervisor deve ter entre 4 e 12
caracteres.
O último supervisor não pode ser
alterado.

29
30

34
35

Luz difusa ou calibração incorreta.

36

Número de operador inválido.

37

O usuário conectado não pode ser
excluído.
O usuário conectado não pode ser
alterado para um operador.
Deve ser fornecida energia elétrica para
atualizar. Conecte-o a uma fonte de
energia CA e tente novamente.
O dispositivo de armazenamento USB
não contém um arquivo de atualização
válido.
Houve um erro ao executar a
atualização. Reinicie e tente
novamente.
O armazenamento removível está
faltando. Insira um dispositivo de
armazenamento USB com o arquivo de
atualização e tente novamente.
A ID de usuário e o número de
operador não devem corresponder.

38
39
40
41
42

43

Ação
Confirme se a unidade flash USB correta
foi usada e inserida corretamente.
Confirme se a unidade flash USB correta
foi usada e inserida corretamente.
Conecte o Sofia 2 a uma fonte de
alimentação AC ou carregue as baterias
antes de executar outro teste.
Entre em contato com o Suporte
Técnico.
Limpe a gaveta, incluindo os dois chips
localizados em cada lado da gaveta,
reinicialize o instrumento e tente
novamente.
Se não está correto, interrompa o uso e
entre em contato com o Suporte
Técnico.
Verifique a ID do Supervisor e digite
novamente.
Crie um Supervisor substituto ou
configure um novo Supervisor padrão
antes de alterar o Status do Usuário.
Reinicie o Sofia 2 e, se o problema
continuar, entre em contato com o
Suporte Técnico.
Insira um número válido do Operador
(por ex., não é um duplicado ou maior
do que 20 dígitos).
Faça logout do Usuário e faça login
como outro usuário antes de excluí-lo.
Faça logout do usuário antes de alterar
o status do Usuário.
Conecte o Sofia 2 à alimentação CA
antes de fazer o upgrade do firmware.
Certifique-se de que o arquivo de
upgrade do firmware correto tenha sido
baixado do myquidel.com.
Confirme se a unidade flash USB correta
foi usada e inserida corretamente.
Confirme se a unidade flash USB correta
foi usada e inserida corretamente.
Digite um PIN que seja diferente do
Número de Operador.
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ID
44
45
46

Texto Exibido
Os direitos de usuário são insuficientes
para esta função.
Erro de conexão de teste.

47

Não é possível aplicar alterações nas
configurações, os valores anteriores
foram mantidos.
Erro ao enviar para o Virena.

48
49

Idade inválida.
Código de estudo inválido.

50

Erro ao enviar para o Virena. A bateria
está com defeito.
Erro ao restaurar os padrões de fábrica.

51
52
53
54

A operação falhou sem produzir
resultado.
O dispositivo de armazenamento USB
não contém métodos de ensaio.
Alguns arquivos não foram importados
com êxito.

Ação
Faça o login como um Supervisor para
acessar esta função.
Entre em contato com o Suporte
Técnico.
Retorne para a tela de Configurações e
tente aplicar as alterações de novo.
Entre em contato com o Suporte
Técnico.
Digite uma idade entre 1-129.
Insira um código do estudo contendo 1
a 2 caracteres numéricos.
Entre em contato com o Suporte
Técnico.
Entre em contato com o Suporte
Técnico.
Entre em contato com o Suporte
Técnico.
Certifique-se de que o arquivo correto
de Método do Ensaio tenha sido
baixado do myquidel.com.
Certifique-se de que os arquivos
corretos foram baixados do
myquidel.com.

20299 – Sofia 2 (USA)
20300 – Sofia 2 (OUS)

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Alemanha
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Quidel Corporation
10165 McKellar Court
San Diego, CA 92121 EUA
quidel.com
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