
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manual do utilizador do Solana 
  



2 

 

 

 

 

Quidel Corporation 
Worldwide Headquarters 
9975 Summers Ridge Road 
San Diego, CA 92121 
Estados Unidos 
quidel.com 
858.552.1100 
 

 

 

 

 

 

 

MDSS GmbH 
Schiffgraben 41 
30175 Hannover,  
Alemanha 
 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Índice 
Índice ............................................................................................................................................................. 3 

Informações gerais ........................................................................................................................................ 6 

Informação de Contacto da Quidel ..................................................................................................................... 6 

Rótulos e Símbolos .............................................................................................................................................. 7 

Avisos breves, precauções e limitações .............................................................................................................. 8 

Precauções de segurança ................................................................................................................................ 8 

Uso pretendido .................................................................................................................................................. 10 

Descrição do produto ........................................................................................................................................ 10 

Componentes do sistema .................................................................................................................................. 10 

Ecrã do sistema ................................................................................................................................................. 10 

Descrição funcional ...................................................................................................................................... 11 

Hardware ........................................................................................................................................................... 11 

Configuração e procedimentos de ligação .................................................................................................... 13 

Desembalar o Solana ......................................................................................................................................... 13 

Colocação do Solana ......................................................................................................................................... 13 

Ligação a corrente CA ........................................................................................................................................ 14 

Ligar o Solana à corrente e desligar .................................................................................................................. 14 

Bloquear e desbloquear o Solana ..................................................................................................................... 15 

Bloqueio para transporte .............................................................................................................................. 15 

Iniciar o Solana .................................................................................................................................................. 17 

Ligar ............................................................................................................................................................... 17 

Funcionamento geral ................................................................................................................................... 18 

Notas sobre o procedimento ............................................................................................................................ 18 

Dados de acesso do utilizador ........................................................................................................................... 19 

Terminar sessão ................................................................................................................................................ 20 

Menu principal .................................................................................................................................................. 21 

Sistema ........................................................................................................................................................ 22 

Configurações .................................................................................................................................................... 22 



4 

 

Configurações de segurança ......................................................................................................................... 23 

Configurações do fluxo de trabalho .............................................................................................................. 23 

Configurações de ordem ........................................................................................................................... 24 

Manuseamento de resultados .................................................................................................................. 25 

Configurações do dispositivo ......................................................................................................................... 25 

Data e Hora ................................................................................................................................................ 26 

Idioma ........................................................................................................................................................ 26 

Controlo de acesso do utilizador ............................................................................................................... 26 

Configurações de rede............................................................................................................................... 29 

Brilho e Modo suspenso ............................................................................................................................ 33 

Eliminar info do doente em todos os registos .......................................................................................... 34 

Manutenção ...................................................................................................................................................... 34 

Estado do Virena ........................................................................................................................................... 35 

Estado do LIS ................................................................................................................................................. 35 

Software/Métodos de teste/Modelo de relatório ......................................................................................... 36 

Gerir idiomas ............................................................................................................................................. 37 

Instalar atualização de software ............................................................................................................... 37 

Gerir métodos ........................................................................................................................................... 37 

Modelo de relatório .................................................................................................................................. 38 

Registo de eventos ......................................................................................................................................... 38 

Iniciar novo teste ......................................................................................................................................... 40 

Iniciar novo teste (Seleção de teste: Modo de preenchimento auto desligado) .............................................. 40 

Iniciar novo teste (Seleção de teste: Modo de preenchimento auto ligado) ................................................... 41 

Método para execução de um teste .............................................................................................................. 41 

Procedimento para executar diferentes métodos de teste no mesmo lote .................................................. 42 

Atribuir tipo e ID da amostra............................................................................................................................. 44 

Ordem de amostras auto desligada .............................................................................................................. 44 

Entrada manual de amostras de doentes ................................................................................................. 45 

Entrada de amostras de doentes com código de barras ........................................................................... 45 

Entrada de amostras do doente quando usar o Virena ............................................................................ 46 



5 

 

Corrigir uma entrada de ID de amostra errada ......................................................................................... 46 

Ordem de amostras ligada ............................................................................................................................ 47 

Amostras para CQ ......................................................................................................................................... 47 

Entrada manual de amostras de doentes ................................................................................................. 47 

Entrada de amostras de doentes com código de barras ........................................................................... 47 

Entrada de amostras do doente quando usar o Virena ............................................................................ 48 

Corrigir uma entrada de ID de amostra manual errada ............................................................................ 48 

Corrigir uma entrada de ID de amostra com código de barras errada ..................................................... 48 

Teste em curso .................................................................................................................................................. 48 

Atribuição de amostras ou alteração da ID da amostra durante o teste .......................................................... 49 

Pedidos do LIS .............................................................................................................................................. 51 

Atribuição de Pedidos do LIS ............................................................................................................................. 51 

Rever e gerir resultados ............................................................................................................................... 54 

Visualizar resultados ......................................................................................................................................... 54 

Gestão de resultados......................................................................................................................................... 55 

Encerramento .............................................................................................................................................. 57 

Manutenção e limpeza ................................................................................................................................ 58 

Resolução de problemas .............................................................................................................................. 59 

Especificações técnicas ................................................................................................................................ 69 

Dados mecânicos e propriedades do hardware ................................................................................................ 69 

Sistema ótico ..................................................................................................................................................... 70 

Requisitos de alimentação do instrumento ...................................................................................................... 70 

Acessórios .......................................................................................................................................................... 70 

 
Pode ser consultado um glossário de símbolos em quidel.com/glossary 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Informações gerais 
Informação de Contacto da Quidel  
Website quidel.com 

Se tiver alguma dúvida sobre o uso deste produto, entre em contacto com o Suporte Técnico da Quidel através 
do número de telefone 1.800.874.1517 (nos EUA) ou technicalsupport@quidel.com.  Se estiver fora dos EUA, 
podem ser obtidas mais informações junto do seu distribuidor ou diretamente na Quidel através de um dos 
números listados abaixo. Consulte quidel.com para ver mais opções de Suporte.  

País Telefone  Endereço de e-mail 

Europa, Médio Oriente e África +353 (91) 412 474 (principal) 
0 1800 200441 (gratuito) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Áustria +43 316 231239 
França 0 (805) 371674 
Alemanha +49 (0) 7154 1593912 
Países Baixos 0 800 0224198 
Suíça 0 800 554864 
Reino Unido 0 800 3688248 
Itália +39 (800) 620 549 
América do Norte, Ásia-Pacífico, América 
Latina 

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com 

Canadá 437.266.1704 (principal) 
888.415.8764 (gratuito) technicalsupport@quidel.com 

China 0400 920 9366 ou 
+86 021 3217 8300 chinatechnicalservice@quidel.com 
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Rótulos e Símbolos 
Rótulo Descrição 

 
Fabricante 

 

Diagnóstico in vitro 

 
Marca de conformidade CE (Conformité Européenne) 

 
Consulte as Instruções de Utilização 

 
Representante autorizado na Comunidade Europeia 

 
Limite de temperatura 

 

Diretiva 2002/96/CE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos 
(REEE)  

 
Número de série 

 
Número de catálogo 

 
Número de peça 

 Informação de particular importância 

 

Aviso! Indica uma situação de perigo que, se não for evitada, pode resultar em 
lesões para o Operador ou observador (por ex., choque elétrico ou exposição a 
radiação UV). 

 

Potencial Perigo Biológico! Um agente de origem biológica que tem a 
capacidade de produzir efeitos nocivos em seres humanos, isto é, 
microrganismos, toxinas e alergénios derivados destes organismos, assim 
como alergénios e toxinas derivados de plantas e animais superiores. 

 

Atenção! Indica uma situação que, se não for evitada, pode resultar em danos 
no dispositivo ou em resultados incorretos. 

http://www.bath.ac.uk/internal/bio-sci/Images/haz%20general%20warning.gif
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://images.suite101.com/442406_com_biohazard.png&imgrefurl=http://www.suite101.com/view_image.cfm/442404&usg=__w6CxFt2UIM6V_9pGT4TiO-Bcbtg=&h=525&w=600&sz=1232&hl=en&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=kneSRBh1jtCXlM:&tbnh=118&tbnw=135&prev=/images?q%3Dbiohazard%2Bsymbol%2B101%26hl%3Den%26safe%3Dstrict%26sa%3DN%26um%3D1
http://www.bath.ac.uk/internal/bio-sci/Images/haz%20general%20warning.gif
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Avisos breves, precauções e limitações  
NOTA: Neste documento, o texto a negrito, com letra de cor roxa, indica hiperligações no documento 
eletrónico. A palavra “Solana” é permutável com a palavra “instrumento” ou “dispositivo” ao longo  
deste manual. 

 Opere sempre o Solana numa superfície plana, seca e estável, afastado de luz direta intensa.  

 O Solana deverá ser operado à temperatura ambiente entre 15 °C a 35 °C. 

 A luz de elevada intensidade e as vibrações podem influenciar os resultados e devem ser evitadas.  

 Nunca desloque o Solana enquanto este estiver a funcionar ou na posição não bloqueada. 

 Não exponha o Solana a radiação eletromagnética forte. 

 Não use nenhum outro adaptador de corrente que não seja o adaptador fornecido com o Solana.  

 Não deixe cair o Solana, uma vez que isso pode danificar a unidade. 

 Nunca coloque objetos em cima do Solana. 

 Nunca inicie o teste sem inserir os tubos de reação. 

 Não volte a abrir/abra a tampa do tubo de reação uma vez fechada.  

 Se verter líquidos nos poços para o teste pode danificar o Solana. Evite derramar lixívia no poço visto que 
tal pode causar corrosão das peças internas, o que pode levar à falha do instrumento. 

 A manutenção e descontaminação do local de trabalho e equipamento devem seguir e ser realizadas de 
acordo com os protocolos e programas laboratoriais estabelecidos. A Quidel não exige manutenção de 
prevenção para o instrumento como requisito.  

 Desligue o Solana quando este não estiver a ser utilizado. 

Precauções de segurança  
O Solana foi concebido para oferecer um funcionamento fiável e seguro quando utilizado em conformidade 
com as instruções incluídas neste Manual do Utilizador. Se o Solana for utilizado de uma forma não 
especificada no Manual do Utilizador, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser afetada. 
 
Devem ser seguidos todos os avisos e precauções a fim de minimizar lesões individuais ou danos no dispositivo. 

 

  Aviso!  
Para reduzir o risco de choque elétrico:  

 Desligue o Solana da corrente antes de limpar. Caso o instrumento Solana tenha de ser deslocado para 
limpeza da bancada, ative o bloqueio para transporte antes de o mover. Consultar a secção Bloqueio para 
transporte para obter detalhes. 

 Ligue o dispositivo a uma ficha aprovada e corretamente instalada ou a uma fonte de alimentação universal. 

 Não o mergulhe em água ou soluções de limpeza. 

 Não abra a cobertura do instrumento nem desmonte o dispositivo. 

 Use o cabo de alimentação adequado para a região.  

http://www.bath.ac.uk/internal/bio-sci/Images/haz%20general%20warning.gif
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O incumprimento destes avisos invalidará a garantia. 

 Potencial Perigo Biológico!  
Para reduzir o risco de perigo biológico:  

 Trate as amostras como material com potencial perigo biológico. 

 Elimine as amostras usadas de acordo com os requisitos locais, regionais e nacionais. 

 Limpe o Solana de acordo com a secção Manutenção e Limpeza antes do seu armazenamento, transporte 
ou eliminação. 

 Obtenha formação ou orientações específicas se não tiver experiência na recolha de amostras e nos 
procedimentos de manuseamento. 

 Use luvas descartáveis de nitrilo, látex ou outro material impermeável, que fiquem justas, quando 
manusear espécimes de doentes ou amostras que se sabe serem positivas.  

 

 Cuidado!  
Para reduzir o risco de resultados incorretos:  

 Devem operar o Solana operadores qualificados e formados. 

 Consulte o Folheto Informativo específico do teste para obter mais informações sobre testes específicos. 

 Use o kit de ensaio antes da data de validade. 

Para reduzir o risco de danos no Solana:  

 O Solana foi concebido para ser operado em bancada, sob condições laboratoriais normais. 

 O Solana não foi concebido para resistir à humidade, humidade extrema ou temperaturas extremas. 

 O Solana não foi concebido para resistir a choques ou vibrações fortes. 

 Não abra a cobertura do instrumento nem desmonte o dispositivo. 

 Não use lixívia no suporte dos tubos. 

O incumprimento das precauções supramencionadas invalidará a garantia.  

Para reduzir o risco de contaminação ambiental:  

 Se o interior do Solana estiver contaminado, contacte o Suporte Técnico da Quidel.  

 Limpe o Solana de acordo com a secção Manutenção e Limpeza antes da sua devolução ou eliminação.  

 Elimine o Solana e acessórios de acordo com os requisitos locais, regionais e nacionais. 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://images.suite101.com/442406_com_biohazard.png&imgrefurl=http://www.suite101.com/view_image.cfm/442404&usg=__w6CxFt2UIM6V_9pGT4TiO-Bcbtg=&h=525&w=600&sz=1232&hl=en&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=kneSRBh1jtCXlM:&tbnh=118&tbnw=135&prev=/images?q%3Dbiohazard%2Bsymbol%2B101%26hl%3Den%26safe%3Dstrict%26sa%3DN%26um%3D1
http://www.bath.ac.uk/internal/bio-sci/Images/haz%20general%20warning.gif


10 

 

Uso pretendido 

O Solana é um instrumento autónomo capaz de testar até 12 tubos  de ensaios de diagnóstico Solana. 
  
Deve ser utilizado de acordo com as precauções de segurança resumidas na secção Avisos breves, precauções 
e limitações. O Solana é apenas compatível com ensaios Solana da Quidel executados por pessoal qualificado 
e formado. 
 

Descrição do produto  
O Solana usa amplificação isotérmica, dependente de helicases, e deteção fluorescente, com base em sondas, 
que é iluminada por uma fonte de luz ultravioleta (UV) e visível de modo a gerar resultados específicos.  
 
Cada tubo de reação contém um controlo de processos interno que também pode ser lido via fluorescência. 
Isto garante que a amplificação ocorre dentro do tubo de reação de forma a permitir uma leitura precisa.  
 
Em seguida, o Solana apresenta o resultado do teste ao utilizador (por ex., Positivo, Negativo ou Inválido) no 
ecrã. Estes resultados podem ser impressos numa impressora integrada ou em rede, numa impressora de 
rótulos, guardados numa unidade USB e/ou enviados para um Sistema de Informação de Laboratório (LIS). 
 

Componentes do sistema 
Os seguintes componentes do sistema estão incluídos: 

 Instrumento Solana 
 Fonte e cabos de alimentação 
 Cabo de Ethernet  
 Impressora DYMO LabelWriter 450 
 Etiquetas para a impressora DYMO LabelWriter 450 
 Caneta 
 Tabuleiro de trabalho 
 Suporte para transporte 
 

Para fazer uma encomenda, contacte ou envie um fax para o Atendimento ao Cliente da Quidel.  

Os kits de reagentes consumíveis Solana e os materiais de Controlo de Qualidade Externo são fornecidos 
separadamente.  

Contacte o Atendimento ao Cliente da Quidel ou visite o website para obter uma lista de ensaios do Solana 
aprovados. 
 

Ecrã do sistema 
O Solana tem uma interface do utilizador com um ecrã tátil a cores de 6 × 3,5 polegadas. 
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Descrição funcional 
Hardware 
A Figura 1, Figura 2 e Figura 3 identificam os componentes do instrumento Solana.  

 
Figura 1 

 
Figura 2 

Aquecedor das tampas 
dos tubos 

Suporte dos tubos 

Ecrã tátil 

Porta USB 
(Tipo A) 

Indicador de 
alimentação 
Botão de 
ligar/desligar 
Digitalizador de 
código de 
barras interno 

Conector para 
fonte de 
alimentação 

3 x Porta USB (Tipo A) 
Porta USB (Tipo B) 
Porta RJ-45 
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Figura 3 

  

Diagrama de portas do dispositivo 
Compartimento da bateria 

Rótulo do instrumento 
Bloqueio para transporte 
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Configuração e procedimentos de ligação  
Desembalar o Solana 
Inspecione o recipiente para envio para verificar se existem danos óbvios antes de o abrir. Desembale 
o conteúdo, colocando o Solana na posição vertical em cima de uma superfície seca, estável e plana. Examine 
cuidadosamente o Solana para verificar se existem danos. Verifique se estão presentes todos os outros 
componentes do sistema (consulte a secção Componentes do sistema) e que se encontram em boas condições.  
 
Em caso de danos ou peças em falta, contacte o Suporte Técnico da Quidel.  

Colocação do Solana 
O Solana é portátil e pode ser deslocado para um local adequado para testes ou armazenamento quando 
devidamente bloqueado.  

 Quando mover o instrumento, ative o bloqueio mecânico para transporte. Consultar a secção Bloquear 
e desbloquear o Solana para instruções sobre como bloquear e desbloquear o instrumento e desligá-lo. 

O Solana deve ser colocado em cima de uma superfície seca, estável e plana e ser operado segundo as condições 
de funcionamento especificadas na secção Especificações técnicas. O local deve estar próximo de uma tomada 
elétrica de parede adequada e de outras ligações com fios (por ex., impressora DYMO). Além disso, o instrumento 
deve ser posicionado de forma a ter espaço circundante suficiente para desempenhar as seguintes funções: 

 Abrir e fechar facilmente o aquecedor das tampas dos tubos  para inserir ou remover os tubos de reação  

 O acesso fácil a todas as portas de conexão na parte de trás da unidade deve ser considerado durante o 
posicionamento do instrumento, tal como o conector para a fonte de alimentação, em caso de emergência 
ou sob condições de funcionamento anormais.  

O sinal medido pode variar devido ao seguinte: 

 Alterações nos níveis de luz ambiente 

 Contaminação das peças óticas (por ex. corrosão causada por lixívia e derrame de amostras) 

 Interferência eletromagnética 

 Alterações de temperatura (por ex. posicionamento debaixo de saídas de ar e luz solar direta). 

 Movimentos mecânicos (vibrações). (por ex. centrífugas e aparelhos de grandes dimensões.) 

 Não coloque o Solana em locais sujeitos a vibrações, tais como na proximidade de máquinas que vibram, 
agitam ou centrifugam. O Solana é um instrumento ótico extremamente sensível e preciso.  

 Não coloque o Solana em locais sujeitos a fontes diretas de fluxos de ar, tais como uma saída de ar 
superior ou um instrumento adjacente com uma ventoinha. Fluxos de ar diretos podem afetar a capacidade do 
Solana de manter uma temperatura adequada. 

 Não coloque o Solana na proximidade de fontes de luz intensa (por ex., luz solar direta). O Solana tem 
correção interna para níveis normais de luz ambiente, mas uma luz de elevada intensidade a incidir na porta 
do suporte do tubo pode causar interferências significativas com as medições. 

 Não coloque o Solana na proximidade direta de um micro-ondas ou de uma fonte de interferência 
eletromagnética. 

 Não exponha o Solana a temperaturas ambientes fora do intervalo de 15 °C a 35 °C.  
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Ligação a corrente CA 
 O Solana funciona com: 100–240 VCA, 0,5 A, 50–60 Hz. 

 Use apenas a fonte de alimentação fornecida. Deve evitar-se o uso de um cabo de alimentação temporário 
(por ex., cabos de extensão ou extensões). Pode ser usada uma fonte de alimentação universal. 

 Ligue o Solana a uma tomada elétrica devidamente instalada ou a uma fonte de alimentação universal. 
 

Ligar o Solana à corrente e desligar   
 Com a face plana do conector do dispositivo virada para baixo, segure firmemente no conector e ligue-o 

à porta de alimentação na parte de trás do Solana (Figura 4). 
 Ligue o conector de saída a uma tomada elétrica devidamente instalada.  

  
Figura 4 

 Para desligar a unidade, segure firmemente no conector do instrumento (Figura 5) e remova-o da porta do 
instrumento. Não puxe o cabo para desligar da corrente. Puxar o cabo pode causar afrouxamento do 
conector do instrumento, fazendo com que este não fique ligado corretamente ao instrumento.  

 

 
Figura 5 

 



15 

 

Bloquear e desbloquear o Solana 

Bloqueio para transporte  
A função de Bloqueio para transporte é usada para bloquear e desligar o instrumento antes de o mover ou 
expedir. 

 Após o envio inicial pelo fabricante, o Bloqueio para transporte do Solana será ativado. 

Para desativar o Bloqueio para transporte após a configuração inicial e quando estiver preparado para o transporte: 

 Ligue o Solana (consultar Iniciar o Solana). 

 Quando aparecer a mensagem para inativar o bloqueio para transporte (Figura 6), coloque o Solana numa 
superfície estável. Virado para a frente do instrumento, incline o instrumento de modo a este ficar apoiado 
no seu lado esquerdo.  

 Desbloqueie a unidade deslizando a alavanca para a posição desbloqueada (consultar a Figura 7). 

 

 
Figura 6 

 

 
Figura 7 

 Toque no botão  após ter confirmado que o instrumento está desbloqueado. Nota: Esta mensagem 
não aparece se a unidade tiver sido desligada seguindo procedimentos de encerramento normais 
(encerramento sem ativação do bloqueio para transporte incorporado ou bloqueio manual do instrumento). 
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Para ativar o Bloqueio para transporte para transporte ou envio: 

 Seguir para Sistema  Manutenção  Bloqueio para transporte. 

 Toque no botão Bloqueio para transporte.  

 Toque no botão   para confirmar o bloqueio e o encerramento. 
 A mensagem a seguir (Figura 8) aparece brevemente enquanto o instrumento se prepara para o bloqueio.  

 
Figura 8 

 Uma nova mensagem dá instruções para o utilizador configurar o bloqueio para transporte (Figura 9). 

 
Figura 9 

 Bloqueie o dispositivo.  

 Mantendo o Solana numa superfície estável, incline a unidade para a esquerda de modo a que 
fique apoiada no seu lado esquerdo.  

 Mova a alavanca de bloqueio para transporte para a posição bloqueada.  

 Volte a colocar a unidade na posição vertical.   

 Toque no botão  para confirmar que o instrumento está bloqueado.  

O instrumento desliga-se automaticamente. 
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Iniciar o Solana 

Ligar 

 Prima e mantenha premido o botão de ligar/desligar  (Figura 1) durante aproximadamente 
2 segundos. O ecrã de visualização ilumina-se com o logotipo da Quidel (Figura 10). O instrumento liga-se 
e a luz indicadora de alimentação fica verde. 

 

 
Figura 10 

 Durante a iniciação, o Solana mostra um ecrã de auto-verificação (Figura 11). É executada uma auto-
verificação de modo a garantir que os valores dos padrões de referência interna se encontram dentro do 
intervalo definido. O Solana compara as configurações internas com um padrão interno sólido fluorescente.  

 Enquanto o Solana permanecer Ligado, ocorrerá uma auto-verificação a cada 15 horas. 

 Em caso de falha na Auto-verificação, consulte a secção Resolução de problemas ou contacte o Suporte 
Técnico. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Figura 11 
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Funcionamento geral 
Notas sobre o procedimento  
A ID do utilizador e a palavra-passe predefinidas para o Administrador são “Admin” e “admin”, 
respetivamente. As palavras-passe devem ser alteradas e geridas de acordo com os procedimentos da sua 
organização. Pode ser obtida uma palavra-passe temporária (válida por 24 horas), ao nível do Administrador, 
contactando o Suporte Técnico da Quidel e indicando o número de série do instrumento, localizado na parte 
inferior do instrumento.  

O Solana tem um ecrã de visualização tátil. Toque num ícone para selecionar a ação desejada. Para introduzir 
informações, toque no campo de entrada para ativar o teclado do ecrã de visualização tátil e use as teclas no 
ecrã. 

 Toque no botão do sinal de visto verde  para confirmar/guardar as alterações, seleções ou ações 
na maioria dos ecrãs. 

 Toque no botão de Stop vermelho  para sair dos menus, cancelar alterações, seleções ou 
processamentos na maioria dos ecrãs. 

 Toque no botão de Stop azul  para apagar seleções, informações de campo, Ficheiros de métodos 
e testes. 

 Toque no botão da Página de Início  para voltar ao Menu principal. 

 Os botões a cinzento representam ações que não estão disponíveis. Por exemplo, o botão de rede 

 fica inativo porque o Solana não está ligado à rede. 

 O Solana entra em hibernação após 20 minutos de inatividade quando em Modo suspenso e encerra 
completamente após 2 horas. Prima o botão de ligar/desligar para ativar o Solana.  

 Se o Modo suspenso estiver Desligado, o Solana permanece ligado e ativo. 
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Dados de acesso do utilizador 
Se o Controlo de acesso do utilizador estiver Ligado, é mostrado o ecrã de acesso (Figura 12) e o utilizador 
tem de introduzir a ID do utilizador e a Palavra-passe para prosseguir para o Menu principal. Se o Controlo de 
acesso do utilizador estiver Desligado, os dados de acesso não são necessários e o Menu principal aparece. 
Consulte a secção Terminar sessão a seguir. Consulte a secção Controlo de acesso do utilizador para obter 
detalhes sobre como modificar esta função. 
 

 
Figura 12 

Se o Controlo de acesso do utilizador estiver Ligado, cada utilizador deve terminar a sessão após cada 
utilização. 

 Toque no ícone para terminar a sessão  no Menu principal (Figura 14).  

 Toque no botão  para confirmar que deseja terminar a sessão (Figura 13). 

 Introduza a ID do utilizador e a Palavra-passe. 

 Alternativamente, digitalize um código de barras com a ID do utilizador.  

 Toque na tecla Enter (retorno) para introduzir as configurações.  

 O Menu principal (Figura 14) aparece se os  dados de acesso introduzidos estiverem corretos, 
independentemente de passar/falhar a calibração interna. O Menu principal irá sempre aparecer. 
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Terminar sessão 
Se o Controlo de acesso do utilizador estiver Ligado, cada utilizador deve terminar a sessão após cada 
utilização. 

 Toque no ícone para terminar a sessão  no Menu principal (Figura 14).  

 Toque no botão  para confirmar que deseja terminar a sessão (Figura 13). 

 

Figura 13 
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Menu principal 
As seguintes opções estão disponíveis no Menu principal (Figura 14). 

 Novo teste: para iniciar um novo teste 

 Rever resultados: para mostrar os resultados dos testes concluídos  

 Sistema: para alterar o fluxo de trabalho e as configurações do instrumento, aceder a propriedades de 
manutenção e obter informações sobre o instrumento  

 Pedidos do LIS (se a ligação do servidor LIS estiver Ativada): para visualizar os pedidos do LIS recebidos  

 Terminar sessão de utilizador (se Controlo de acesso do utilizador estiver Ligado): para terminar a sessão 
do instrumento ou trocar de utilizador 

 

Figura 14 

As opções são descritas em secções separadas a seguir.  
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Sistema 
Existem 3 escolhas no menu Sistema (Figura 15). 

 Configurações 

 Manutenção 

 Info 

 

Figura 15 

A opção Info mostra a versão do software do instrumento, a versão do Linux, o número de série do 
instrumento, o endereço MAC e o número da compilação.  

NOTA: As alterações feitas em Configurações e Manutenção são guardadas e aplicadas em utilizações 
subsequentes do instrumento. Sugere-se a revisão do Sistema: Configurações antes de utilizar o Solana pela 
primeira vez. 

Configurações 
Existem três tipos de Configurações (Figura 16):  

 Configurações de segurança 

 Configurações do fluxo de trabalho  

 Configurações do dispositivo 

 
Figura 16 
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Configurações de segurança 
Configurações de segurança Nas Configurações de segurança, pode ser configurado o seguinte (Figura 17):  

 Interface CUPS 

 USB 

 Rede (SSH) 

 
Figura 17 

Interface CUPS LIGADA (predefinição) – Esta opção permite o acesso à Interface de impressão CUPS, 
necessária para a Impressão de rede. Veja a secção Software/Métodos de teste/Modelo de relatório.    

USB LIGADO (predefinição) – Esta opção permite que o instrumento Solana reconheça dispositivos USB 
ancorados. 

Rede (SSH) LIGADA (predefinição) – Esta opção permite o acesso com início de sessão remoto ao instrumento 
Solana.   

Configurações do fluxo de trabalho 
Nas Configurações do fluxo de trabalho, pode ser configurado o seguinte (Figura 18):   

 Configurações de ordem 

 Manuseamento de resultados 

 
Figura 18 
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Configurações de ordem 
Nas Configurações de ordem, pode ser configurado o seguinte (Figura 19):   

 Preenchimento auto da seleção do teste  

 Ordenação de amostras ordem das amostras auto  

 
Figura 19 

Seleção do teste: A configuração padrão de Preenchimento auto é Desligado. Consulte a secção Iniciar novo 
teste para obter mais informações sobre seleção do teste. 

Preenchimento auto desligado – Esta opção permite que o utilizador selecione primeiro o método de 
teste e, de seguida, atribua o teste selecionado aos tubos de amostra individuais, em qualquer ordem. 
A seleção de teste não tem de ser repetida para cada tubo.  

Preenchimento auto ligado – Esta opção permite que o utilizador selecione primeiro os tubos e, de 
seguida, atribua o método de teste selecionando o teste uma vez.   

 Para alterar a configuração mostrada, toque no ícone Ligado/Desligado.  (Quando marcada a 
roxo, a opção de teste está ativada.) 

 Toque no botão  para confirmar a seleção. 

Ordenação de amostras: A configuração padrão de Ordem das amostras auto é Desligada. Consulte a secção 
Atribuir Tipo e ID da amostra para obter mais informações sobre a ordenação de amostras.  

Ordem das amostras auto desligada – Esta opção permite que o utilizador atribua uma única ID de 
amostra a vários tubos. A entrada para a ID da amostra não tem de ser repetida para cada tubo.  

Ordem das amostras auto ligada – Esta opção permite que o utilizador atribua automaticamente uma ID 
de amostra ao tubo disponível seguinte. Esta configuração é útil quando se digitalizam os códigos de 
barras dos espécimes do doente em ordem sequencial.  

 Para alterar a configuração mostrada, toque no ícone Ligado/Desligado.  (Quando marcada a 
roxo, a opção de teste está ativada.) 

 Toque no botão  para confirmar a seleção. 
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Manuseamento de resultados 
Em Manuseamento de resultados, pode ser configurado o seguinte (Figura 20).  

 Gravar por cima dos resultados  

 Impressão auto de resultados  
 

Gravar por cima desativado (predefinido) – Esta opção não permite que se gravem os resultados mais 
recentes por cima dos resultados mais antigos. Quando a memória do Solana estiver cheia, aparece um 
aviso e o utilizador não pode iniciar um novo teste (o botão Iniciar novo teste não está disponível no 
Menu principal). Os resultados devem ser apagados manualmente para libertar espaço na memória. 

Gravar por cima ativado – Esta opção permite que se gravem os resultados mais recentes por cima dos 
resultados mais antigos quando a memória do Solana estiver cheia.  

Impressão auto de resultados (desligada) – É necessário fazer a seleção manual da opção de impressão. 

Impressão auto ligada – O Solana imprime automaticamente os resultados de cada teste. Deve estar 
ligado uma impressora. 

Figura 20 

 Para alterar a configuração mostrada, toque no ícone Ligado/Desligado.  (Quando marcada a 
roxo, a opção de teste está ativada.) 

 Toque no botão  para confirmar a seleção. 

Configurações do dispositivo 
Em Configurações do dispositivo, podem ser configurados os seguinte parâmetros (Figura 21):  

 Data & Hora 

 Idioma 

 Controlo de acesso do utilizador 

 Configuração da rede 

 Brilho e Modo suspenso 

 Eliminar info do doente em todos os registos 
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Figura 21 

Data e Hora 
Nas configurações da Data e Hora, pode configurar-se a data e hora e os formatos (Figura 22).  

 

Figura 22 

 Data – Para alterar a data, toque na seta esquerda  ou direita  para selecionar o ano, mês 
ou dia apropriado. 

 Formato da data – Para alterar o formato da data, toque na seta suspensa para ver as seleções 
(dd. MM aaaa, aaaa-MM-dd, ou MM/dd/aaaa). Toque no formato da data desejado. 

 Hora – Para alterar a hora, toque na seta esquerda ou direita para selecionar a hora ou minuto apropriado. 

 Formato da hora – Para alterar o formato da hora, toque na seta suspensa para ver as seleções. Está 
disponível um formato de 12 ou 24 horas. Toque no formato da hora desejado. 

 Toque no botão  para confirmar a seleção. 

Idioma 

Nas configurações do Idioma, o idioma preferido (se disponível) pode ser definido. O idioma também pode ser 
definido para o teclado (se disponível). O idioma predefinido é o inglês. 

Controlo de acesso do utilizador 
Apenas o Administrador tem acesso ao menu do Controlo de acesso do utilizador (Figura 23). A configuração 
padrão para o Controlo de acesso do utilizador é Desligado. 
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Figura 23 

Controlo de acesso do utilizador desligado – Esta opção não tem funções de utilizador atribuídas a nenhum 
utilizador e não requer os dados de acesso do utilizador. 

Controlo de acesso do utilizador ligado – Esta opção tem funções de utilizador de laboratório ou de 
Administrador atribuídas a utilizadores e requer os dados de acesso do utilizador. 

 Para alterar a configuração mostrada, toque no ícone Ligado/Desligado.   Veja a seguir as 
funções que podem ser desempenhadas por um Utilizador de laboratório e o Administrador. 

Existem dois tipos de níveis de acesso ou funções para o utilizador: Administrador e Utilizador de laboratório, 
cada utilizador no laboratório pode ser atribuído à função de Administrador ou de Utilizador de laboratório. 
Quer o Administrador quer os Utilizadores de laboratório podem desempenhar todas as funções relacionadas 
com a execução de um teste. Todos os utilizadores podem ainda visualizar, imprimir e exportar os resultados 
para uma unidade USB. 

 

Os Administradores podem aceder a funções que os Utilizadores de laboratório não podem. Os administradores 
podem adicionar ou eliminar utilizadores e palavras-passe, alterar as funções dos utilizadores e apagar 
resultados. O Administrador não pode alterar os direitos atribuídos das funções específicas dos utilizadores.  

As funções ou menus que não são acessíveis para uma função não são visíveis na interface gráfica do utilizador 
após o utilizador introduzir os seus dados de acesso. A tabela a seguir resume as funções disponíveis para os 
Administradores e os Utilizadores de laboratório relativamente às configurações do instrumento e à gestão do 
sistema.   

 

Função Utilizador de laboratório Administrador 

Alterar as configurações do instrumento 

Preenchimento auto da seleção do teste 
ligado/desligado  X 

Ordenação das amostras auto ligada/desligada  X 

Manuseamento de resultados auto 
ligado/desligado  X 
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Função Utilizador de laboratório Administrador 

Ajustar Data, Formato da Data, Hora, Formato da 
Hora  X 

Alterar idioma  X 

Alterar teclado  X 

Interruptor ligado/desligado  X 

Adicionar um novo utilizador  X 

Eliminar utilizador  X 

Editar um utilizador existente  X 

Editar configuração da rede  X 

Ativar LIS  X 

Editar configuração da rede LIS  X 

Ativar Virena®  X 

Editar configurações da rede Virena  X 

Ativar transferência de resultados X X 

Ativar atualizações da rede SW  X 

Ajustar volume e brilho X X 

 

Gestão e manutenção do sistema 

Visualizar estado do Virena X X 

Virena – Enviar o último resultado, enviar todos os 
resultados, enviar resultados não enviados  X 

Rever pedidos do LIS X X 

Ver novas entradas de pedidos do LIS X X 

Eliminar pedidos do LIS  X 

Instalar atualização do SW  X 

Instalar métodos  X 
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Eliminar métodos  X 

Importar novo modelo de relatório  X 

Visualizar registo de eventos X X 

Exportar eventos para unidade USB X X 

Eliminar eventos do registo de eventos  X 

Ativar bloqueio para transporte para envio  X 

 

Quando o Controlo de acesso do utilizador está Ligado  (Figura 23), estão disponíveis as seguintes opções 
para os Administradores no menu do Controlo de acesso do utilizador: 

 
Adicionar um novo utilizador 

  

 
Editar um utilizador existente 

  

 
Eliminar um utilizador 

 
 Para Adicionar um novo utilizador, toque no ícone apropriado (ver acima) e introduza a informação nos 

campos da ID do utilizador, Palavra-passe e Função.  

 Toque no botão  para confirmar as entradas. 

 

 Para Editar um utilizador existente, selecione o utilizador da lista suspensa com a ID do utilizador.   

 Toque no ícone apropriado (ver acima). 

 Altere os campos da ID do utilizador, Palavra-passe e Função conforme for necessário. 

 Toque no botão  para confirmar as alterações. 

 Para Eliminar um utilizador, selecione o utilizador da lista suspensa com a ID do utilizador.   

 Toque no ícone eliminar. 

 Toque no botão  para confirmar a eliminação permanente do utilizador selecionado. 

Para sair do ecrã do Controlo de acesso do utilizador, prima o botão da esquerda  (voltar). 

Configurações de rede 
As Configurações do LAN, servidor LIS e Virena podem ser programadas (Figura 24).  
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Figura 24 

LAN  
 Para adicionar configurações de rede LAN, toque no botão LAN.  

 Selecione um IP estático ou um IP dinâmico (Figura 25). 

 Introduza o Endereço de IP, a Máscara de sub-rede e a porta predefinida nos campos aplicáveis (podem 
ser disponibilizados pelo seu administrador de rede).  

 Toque no botão  para confirmar as entradas. 

 

 
Figura 25 

Servidor LIS 
Selecionar o Servidor LIS Ativado permite que o utilizador visualize os Pedidos do LIS a partir do Menu 
principal. A configuração padrão é Desligado. 

 Para modificar as configurações do Servidor LIS, toque no botão Servidor LIS (Figura 24).  

 Para alterar a configuração mostrada, toque no ícone Ligado/Desligado.  (Figura 26).   

 Se o Servidor LIS estiver Ligado, introduza as informações do IP do Servidor, da Porta do servidor e da 
Porta do interlocutor (estas podem ser disponibilizadas pelo coordenador do LIS do seu laboratório).  
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 Núm de ordem auto é uma opção que pode ser Ligada/Desligada.  Quando o Núm de ordem 
auto estiverá Ligado, o Solana gera e atribui automaticamente números de ordem na ausência de números 
de ordem selecionados ou introduzidos. 

 Toque no botão  para confirmar as entradas. 

 Quando o Servidor LIS está conectado, o símbolo  fica visível.  

 Para testar a ligação do Servidor LIS, toque no botão Teste. Uma janela emergente informará sobre o 
estado do Teste do LIS. 

 Toque no botão  para aceitar o estado do teste. 

 
Figura 26 
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Configurações do Virena® 
O Virena é um Sistema de Vigilância Global Sem Fios e de Gestão de Dados de Instrumentos à Distancia que 
fornece uma base de dados anonimizados quase em tempo real. Quando o Virena é ativado, os resultados 
anonimizados das amostras dos doentes podem ser enviados para o Virena. A configuração padrão é 
Desligado. Para instruções detalhadas sobre como ativar o Virena, consultra as Instruções de Utilização do 
Solana Virena incluídas na embalagem do router do Virena.  
 Para modificar as Configurações do Virena, toque no botão das Configurações do Virena (Figura 24).  

 Para alterar a configuração mostrada, toque no ícone Ligado/Desligado. (Figura 27).   

 
Figura 27 

 Se a função Ativar Virena estiver Ligada, selecione Ligado/Desligado para as configurações de 

Transferência de resultados e Atualizações da rede.   
o A Transferência de resultados refere-se ao envio de resultados para o Virena. Se este modo 

estiver Ligado, os resultados são automaticamente enviados para o Virena uma vez terminado 
o teste. Se estiver Desligado, os resultados não são enviados automaticamente. 

o Atualizações da rede Esta função pode não estar atualmente disponível. Contacte o Suporte 
Técnico para obter informações sobre a disponibilização de atualizações de software ou visite 
o Portal do Cliente em myquidel.com para mais informações. 

 Toque no botão da seta direita (seguinte)  no fundo do ecrã para avançar para o ecrã seguinte.  
 Introduza o endereço IP do Virena (Figura 28). 

 
Figura 28 
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 Se aplicável, introduza o Núm de porta para a transferência de resultados. (Número) e o Núm de porta da 
atualização de rede.  

 Se desejado, toque no botão Testar para testar a ligação do Virena. Uma janela emergente informará 
sobre o estado do Teste do Virena. Nota: Quando o Virena é ativado e o Solana tem resultados que não 

foram enviados, é mostrado um “V” a amarelo  no banner no topo (Figura 28). 

 Toque no botão  para aceitar o estado do teste. 

 Toque no botão da seta direita (seguinte) no fundo do ecrã para avançar para o ecrã seguinte.  

 Introduza o Código postal (Figura 29).  

 
Figura 29 

 Toque no botão  para guardar e confirmar as seleções e entradas ou toque no botão da seta 

esquerda (voltar)  para cancelar as alterações e voltar aos ecrãs anteriores.  
 

Brilho e Modo suspenso 
Nas configurações de Brilho e Modo suspenso, pode ser ajustado o seguinte (Figura 30).  

Brilho 

A configuração padrão é a de brilho máximo. 

 Toque nos botões esquerda (–) ou direita (+) da configuração atual para diminuir ou aumentar o brilho, 
respetivamente.  

 Toque no botão  para confirmar a seleção. 
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Figura 30 

Modo suspenso 

Os utilizadores do Solana têm a opção de desligar o Modo suspenso. Quando o Modo suspenso está ativado, 
o instrumento Solana entra em modo suspenso, de baixo consumo, após um período de inatividade. Prima 
e mantenha premido o botão de ligar/desligar do Solana para sair deste modo. 

Eliminar info do doente em todos os registos 
A configuração Eliminar info do doente em todos os registos apaga todos os identificadores do doente ou 
números de pedidos do LIS de uma só vez, uma vez ativado. Esta propriedade seria usada ao devolver 
instrumentos à Quidel. Nota: Este não apaga os resultados, mas apaga qualquer informação que possa 
potencialmente identificar uma pessoa. Se existirem Resultados LIS não enviados que estejam pendentes, 
estes devem ser apagados manualmente. Consulte a secção Estado do LIS para obter detalhes. 

 Se desejado, toque no botão Eliminar info do doente em todos os registos para ativar esta função.  

 Toque no botão  para confirmar a seleção.  
 

Manutenção  
As seguintes opções estão disponíveis nas configurações da Manutenção: 

 Estado do Virena 

 Estado do LIS  

 Software/Métodos de teste/Modelo de relatório 

 Registo de eventos 

 Bloqueio para transporte (consultar o Bloqueio para transporte para obter detalhes) 
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Estado do Virena 
Se o Virena estiver ativado, o ecrã do Estado do Virena mostra se os resultados foram transmitidos através do 
Virena e permite que o utilizado envie resultados ainda não enviados. Consulte as Instruções de Instalação do 
Modo Virena do Solana para o router Virena WR11. (disponível em Quidel.com ou contacte o Suporte Técnico 
da Quidel através do número 1.800.874.1517) (nos EUA) ou para o endereço technicalsupport@quidel.com.  

 Toque no botão do Estado do Virena. 
 Visualizar as mensagens mostradas (Figura 31). 
 

 
Figura 31 

 Se necessário, toque no botão Transferir .  
 Visualize o estado no fundo do ecrã.   

 Se os resultados tiverem de ser enviados, toque no botão  ao lado da opção apropriada (Enviar 
resultados não enviados, Enviar último resultado, Enviar todos os resultados na BD [base de dados]).  

 Por exemplo, se estiverem disponíveis resultados não enviados, toque no botão seguinte   
para Enviar resultados não enviados. 

 Se as informações tiverem sido enviadas, aparece uma mensagem sobre o estado da exportação (por ex., 
“Exportação de resultados iniciada”).  

 Toque no botão  para confirmar. 

 Toque no botão da seta esquerda (voltar)   para voltar aos ecrãs anteriores. 

Estado do LIS 
Se o Servidor LIS estiver conectado e confirmado, o ecrã de Estado do LIS mostra o estado dos Resultados do 
LIS que não foram enviados (Figura 32). 
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Figura 32 

 Toque no botão do Estado do LIS.  
 Visualizar os resultados do LIS mostrados. 
 Selecione o resultado que exige uma ação tocando na primeira coluna da linha com o resultado relevante.  

Aparece um sinal de visto ao lado do resultado do LIS selecionado. 
 Se necessário, toque no botão Transferir.  
 Visualize o estado no fundo do ecrã.   

 Se os resultados tiverem de ser enviados, toque no botão  ao lado da opção apropriada (Enviar 
resultados não enviados, Enviar último resultado, Enviar todos os resultados na BD [base de dados]).  

 Por exemplo, se estiverem disponíveis resultados não enviados, toque no botão seguinte  
para Enviar resultados não enviados. 

 Se as informações tiverem sido enviadas, aparece uma mensagem sobre o estado da exportação (por ex., 
“Exportação de resultados iniciada”).  

 Toque no botão  para confirmar. 

 Toque no botão da seta esquerda (voltar)  para voltar aos ecrãs anteriores. 

Software/Métodos de teste/Modelo de relatório 
Este menu permite instalar atualizações de software, atualizar e eliminar métodos de teste,  gerir a impressão 
e selecionar entre os idiomas disponíveis (Figura 33). 
 

 

Figura 33 
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Gerir idiomas 
A opção Gerir idiomas é utilizada para selecionar os idiomas preferidos entre as opções disponíveis. 

Instalar atualização de software  
A opção Instalar atualização de software é usada para atualizar software mediante transferência a partir de 
uma unidade USB.  
 Insira a unidade USB.  

 Toque no botão Instalar atualização de software.  

 Selecione a origem da atualização tocando no ícone da Unidade USB (Figura 34). 

 Toque no botão  para confirmar a instalação.  

 Irá aparecer uma mensagem instantânea a solicitar que reinicie o Solana a fim de prosseguir com 
o processo de instalação. 

 Prima o botão  e o Solana irá encerrar e reiniciar automaticamente.   

 Durante o reinício do sistema, irá aparecer uma mensagem para indicar que a atualização está a decorrer 
— não desligue o Solana.   

 Uma vez concluída a instalação, o Solana irá reiniciar automaticamente.  

 Após este reinício final do sistema, o processo de instalação está concluído. 

 
Figura 34 

Gerir métodos 
A função Gerir métodos é usada para importar novos métodos de teste ou apagar métodos existentes. Não 
é possível gravar por cima dos Ficheiros de métodos. Para instalar uma nova versão de um método existente, 
tem de apagar primeiro a versão antiga. 

Instalar um novo ficheiro de métodos 
 Toque no botão Gerir métodos.  

 Para adicionar um novo método, insira a unidade USB.  

Nota: Se Atualizar um ficheiro de métodos, tem de apagar primeiro o ficheiro anterior (ver a seguir) antes de 
instalar o Novo ficheiro de métodos. 

 Toque no botão da Unidade USB. 

 Selecione os ficheiros de métodos tocando na caixa ao lado do método, ou toque no sinal de visto no topo 
da lista para selecionar todos os métodos. 
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 Toque no botão  para confirmar a instalação. 

Eliminar um ficheiro de métodos 
 Para apagar um método, selecione o método de teste da lista mostrada. 

 Toque no ícone eliminar.  

 Toque no botão  para confirmar a eliminação. 

Modelo de relatório 
O Modelo de relatório é usado para importar novos modelos de impressoras disponibilizados pela Quidel.  

 Toque no botão do Modelo de relatório.  

 Insira a unidade USB. 

 Toque no botão  para confirmar a instalação. 

Nota: Os resultados do teste podem ser impressos com uma impressora da rede. Para o fazer, é necessário 
o seguinte: 

 Endereço IP da impressora da rede e marca/modelo 

 PC (computador pessoal) com direitos de administrador para modificar as configurações da rede 

 Ligue o Solana à LAN (consulte a secção Configurações de rede). 

 Configurações da LAN definidas como IP dinâmico 

 Se o Solana estiver conectado ao Virena, contacte o Suporte Técnico para configurar a 
impressão simultânea do Virena e da rede. 

 Transfira o modelo de impressora para o Solana (consulte a secção Modelo de relatório). 

 Ligar o PC à LAN 

 Configure o controlador da impressora no PC 

Consulte as instruções em separado sobre a Configuração da impressora de rede do Solana para obter 
detalhes. Contacte o Suporte Técnico ou aceda ao website da Quidel para obter estas instruções.  

Registo de eventos  
O Registo de eventos (Figura 35) é usado para rever os eventos recentes do software do Solana, tais como 
dados sobre o acesso, registos de auto-verificação e mensagens de erro do instrumento.  

 
Figura 35 
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 Para visualizar as informações numa outra página, toque na barra de deslocamento no lado direito do 
ecrã. 

 Para visualizar informações detalhadas, toque na linha respetiva no ecrã.  

 Para alterar a ordem de classificação das datas, toque na seta para cima ou para baixo  no 

cabeçalho da coluna da Data .  

 Toque no botão da seta esquerda (voltar)  para voltar ao ecrã anterior. 
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Iniciar novo teste 
Iniciar novo teste (Seleção de teste: Modo de preenchimento auto 
desligado) 
Para iniciar testes com base nos Pedidos do LIS, consulte ainda a secção Atribuição de pedidos do LIS.  
Com o Modo de preenchimento auto desligado, o método de teste é selecionado primeiro e, de seguida, o 
teste é atribuído aos tubos aplicáveis. Consulte a secção Configurações de ordem para configurar o modo de 
Preenchimento auto da seleção do teste. 
Nota: O botão Novo teste não aparece se o instrumento não passar na calibração interna. Reinicie 
o instrumento ou contacte o Suporte Técnico da Quidel.  

 A partir do Menu principal, toque no botão Novo teste  para iniciar um novo teste. 
 O ecrã de seleção do método de teste aparece (Figura 36).  

 

Figura 36 
 Toque na lista suspensa Selecionar teste para selecionar o método de teste (Figura 37).  

 Introduza a ID do lote e, em seguida, toque na tecla Enter.  
 Introduza a Val do kit. Data usando o formato de data MM/DD/AAAA (Figura 37). Por exemplo, se a data 

for 23 de junho de 2019, introduza “06/23/2019.” Toque na tecla Enter  para confirmar as entradas.  
Nota: A digitalização do código de barras do ensaio que é incluído em cada kit de ensaio Solana irá 
automaticamente preencher o método de teste, a ID do lote e a Data de val do kit Data. 

 

Figura 37 
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 Selecione os tubos que deseja testar (Figura 38). 

Nota: As seleções podem ser revertidas (anuladas) tocando no tubo selecionado por engano e então no 
botão eliminar. Por exemplo, se o tubo 1 foi selecionado por engano, toque no tubo 1 para o marcar e, de 

seguida, toque no botão  “X” para reverter a seleção.   

 

Figura 38 

É possível atribuir vários métodos de teste num só teste se o ficheiro de métodos for compatível. Após 
a atribuição do primeiro teste, o menu pendente do instrumento oferece apenas testes que são compatíveis.  

 Para adicionar um teste com um ficheiro de métodos compatível, selecione ou digitalize as informações do 
teste e atribua os locais dos tubos, como descrito acima.   

 Toque no botão da seta direita (seguinte) para  avançar para o ecrã de ordenação das 
amostras. Consulte a secção Atribuir tipo e ID da amostra para obter instruções adicionais. 

Iniciar novo teste (Seleção de teste: Modo de preenchimento auto 
ligado) 
Para iniciar testes com base nos Pedidos do LIS, consulte ainda a secção Atribuição de pedidos do LIS. 

Com o Modo de preenchimento auto ligado, os tubos são selecionados primeiro e, de seguida, o utilizador 
atribui o método de teste selecionando o teste uma vez.  Consulte a secção Configurações de ordem para 
configurar o modo de Preenchimento auto da seleção do teste. 

Um teste consiste num máximo de 12 tubos testados ao mesmo tempo, no mesmo lote. Incluem-se a seguir 
instruções para executar um teste numa única execução, bem como para executar vários testes numa única 
execução. 

Método para execução de um teste  
 A partir do Menu principal, toque no botão Novo teste para iniciar um novo teste. 

 O ecrã de seleção do método de teste aparece (Figura 39). O primeiro tubo está marcado. 
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Figura 39 

 Toque na posição do último tubo necessária de modo a selecionar todos os tubos entre o tubo 1 e o último 
tudo selecionado. Ver exemplo na Figura 39. O tubo 4 foi escolhido para ser o último tubo, por isso são 
selecionados os tubos de 1 a 4.  

 

 
Figura 40 

 Introduza a ID do lote e, em seguida, toque na tecla Enter.  

 Introduza a Val do kit. Data usando o formato de data MM/DD/AAAA. Por exemplo, se a data for 
23 de junho de 2019, introduza “06/23/2019.” Toque na tecla Enter para confirmar as entradas.  

 Toque na lista suspensa Selecionar teste para selecionar o método de teste (Figura 41).  

Nota: A digitalização do código de barras do ensaio que é incluído em cada kit de ensaio Solana irá 
automaticamente preencher o método de teste, a ID do lote e a Data de val do kit uma vez selecionados os 
tubos para o teste. 

 Toque no botão da seta direita (seguinte) para  avançar para o ecrã de ordenação das 
amostras. Consulte a secção Atribuir tipo e ID da amostra para obter instruções adicionais. 

Procedimento para executar diferentes métodos de teste no mesmo lote 
É possível atribuir vários métodos de teste num só teste se o ficheiro de métodos for compatível. Após 
a atribuição do primeiro teste, o menu pendente do instrumento oferece apenas testes que são compatíveis. 
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 Siga as instruções para a secção Método de execução de um teste a fim de selecionar os tubos e testes 
para o primeiro conjunto de tubos a serem testados num único teste mas NÃO toque no botão da seta 

esquerda (seguinte) . 
 Para o segundo teste, o primeiro tubo disponível está marcado (Figura 41). No exemplo da Figura 41, os 

tubos 1 a 4 são testados no primeiro teste. O tubo 5 está marcado e disponível para o segundo teste. 

 

Figura 41 

 Toque na posição do último tubo para o segundo teste de modo a selecionar todos os tubos intermédios. No 
exemplo da Figura 42, o tubo 8 foi escolhido para ser o último tubo, por isso são selecionados os tubos de 5 a 8.  

 

 

Figura 42 

 Introduza a ID do lote e, em seguida, toque na tecla Enter.  

 Introduza a Val do kit. Data usando o formato de data MM/DD/AAAA. Por exemplo, se a data for 
23 de junho de 2019, introduza “06/23/2019.” Toque na tecla Enter para confirmar as entradas. 

 Toque na lista suspensa Selecionar teste para selecionar o nome do teste. 

 Nota: A digitalização do código de barras do ensaio que é incluído em cada kit de ensaio Solana irá 
automaticamente preencher o método de teste, a ID do lote e a Data de val do kit uma vez selecionados os 
tubos para o teste. 

 Toque no botão da seta direita (seguinte) para  avançar para o ecrã de ordenação das 
amostras. Consulte a secção Atribuir tipo e ID da amostra para obter instruções adicionais. 
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Atribuir tipo e ID da amostra 
O Tipo de amostra e a ID são definidos no ecrã de ordenação de amostras (Figura 43). O Tipo de amostra 
predefinido é Doente. A ID predefinida está em branco. 

 
Figura 43 

Ordem de amostras auto desligada  
Esta opção permite ao utilizador atribuir a mesma ID de amostra a vários tubos. A entrada para a ID da 
amostra não tem de ser repetida para cada tubo aplicável. 

Amostras para CQ 
 Selecione CQ a partir da lista suspensa Tipo de amostra (Figura 43). 

 Aparece uma mensagem para digitalizar o código de barras CQ (Figura 44).  

Nota: A ID da amostra de CQ é introduzida usando apenas um digitalizador de código de barras. 

 

 
Figura 44 

 Para introduzir a ID da amostra de CQ, toque no botão  para confirmar a seleção de uma amostra 
de CQ. 

 Se o tipo de amostra de CQ foi introduzido por engano, toque no botão para sair. O Tipo de 
amostra reverte para Doente. Consulte as instruções acima para Amostras de doentes. 
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Nota: As amostras de CQ identificadas como amostras de doentes têm os resultados tratados como 
amostras de doentes, o que tem impacto no relatório do Virena, se aplicável. 

 Digitalize o código de barras da amostra de CQ. 

 Se for digitalizado um código de barras que não é uma ID reconhecida para uma amostra de CQ, 
aparece uma mensagem de erro.  

 Toque no(s) tubo(s) aplicável(eis) para atribuir a ID ao tubo de CQ.  

 Repita conforme for necessário para amostras de CQ adicionais. 

Entrada manual de amostras de doentes 
 Se necessário, selecione Doente na lista suspensa Tipo de amostra. 

 Se o Virena não estiver ativado, toque no campo da ID e introduza as informações de amostra (Figura 43). 

 Toque na tecla Enter e, em seguida, toque no(s) tubo(s) aplicável(is) para atribuir as informações de 
amostra apresentadas. 

 Para introduzir informações de amostra adicionais:  

 Toque no campo da ID 

 Apague a ID atualmente mostrada usando o botão Voltar  

 Repita o procedimento como descrito acima. 

 Toque no botão Iniciar  para iniciar os testes. 

 Toque no botão  para confirmar se todos os tubos foram colocados e para iniciar o teste (Figura 45). 

 

 
Figura 45 

Entrada de amostras de doentes com código de barras 
 Se necessário, selecione Doente na lista suspensa Tipo de amostra. 

 Se o Virena não estiver ativado, toque no campo da ID e digitalize o código de barras da amostra. 

 

 Toque no(s) tubo(s) aplicável(is) para atribuir as informações de amostra apresentadas. 
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 Para introduzir informações de amostra adicionais, repita os passos acima. 

 Toque no botão Iniciar  para iniciar os testes. 

 Toque no botão  para confirmar se todos os tubos foram colocados e para iniciar o teste. 

Entrada de amostras do doente quando usar o Virena 
 Se o Virena estiver ativado, introduza a ID da amostra ou digitalize o código de barras (Figura 46).  

 Introduza a Idade (em anos, usando números inteiros).  

 Selecione Estado (Internado, Ambulatório ou Proficiência) usando a lista suspensa.  

Nota: A ID da amostra, Idade e Estado são necessários para o Virena. Se estes não forem introduzidos, 
aparece uma mensagem de erro após o teste ter terminado. 

 
Figura 46 

 Se necessário, introduza Campos de estudo tocando no botão Abrir.  

Nota: Esta propriedade é opcional e pode ser útil para monitorizar amostras em estudos de investigação. 

 Introduza valores numéricos com 2 dígitos para um máximo de 4 Campos de estudo.  

 Toque na tecla Enter  quando as informações estiverem completas. 

 Toque no botão  para confirmar as entradas dos Campos de estudo. 

 Toque na tecla Enter  (Figura 46). 

 Prossiga com as entradas das amostras como descrito acima. 

Corrigir uma entrada de ID de amostra errada 
 Toque no tubo que tem o erro na entrada. 

 Toque no botão Eliminar para apagar a informação. 

 Volte a introduzir as informações de amostra corrigidas, como descrito acima. 
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Ordem de amostras ligada 
Esta opção permite que o utilizador atribua automaticamente uma ID de amostra ao tubo seguinte. Esta 
configuração é útil quando se digitalizam os códigos de barras dos espécimes do doente em ordem sequencial.  

Amostras para CQ 
 Se necessário, selecione o tubo apropriado.  

 Selecione CQ a partir da lista suspensa Tipo de amostra. 

 Aparece uma mensagem para digitalizar o código de barras CQ (Figura 44). Nota: A ID da amostra de CQ 
é introduzida usando apenas um digitalizador de código de barras. 

 Para introduzir a ID da amostra de CQ, toque no botão  para confirmar a seleção de uma amostra 
de CQ. 

 Se o tipo de amostra de CQ foi introduzido por engano, toque no botão para sair. O Tipo de 
amostra reverte para Doente. Consulte as instruções acima para Amostras de doentes. 

 Nota: As amostras de CQ identificadas como amostras de doentes têm os resultados tratados 
como amostras de doentes, o que tem impacto no relatório do Virena, se aplicável. 

 Digitalize o código de barras da amostra de CQ. 

 Se for digitalizado um código de barras que não é uma ID reconhecida para uma amostra de CQ, 
aparece uma mensagem de erro.  

 Atribua a ID ao tubo de CQ. 

 Repita conforme for necessário para amostras de CQ adicionais. 

Entrada manual de amostras de doentes 
 Se necessário, selecione o tubo apropriado.  

 Se necessário, selecione Doente na lista suspensa Tipo de amostra. 

 Se o Virena não estiver ativado, toque no campo da ID e introduza as informações de amostra. 

 Toque na tecla Enter.  A ID irá ser automaticamente preenchida para o tubo disponível seguinte. 

 Para introduzir informações de amostra adicionais, repita os passos acima. 

 Toque no botão Iniciar  para iniciar os testes. 

 Toque no botão  para confirmar se todos os tubos foram colocados e para iniciar o teste. 

Entrada de amostras de doentes com código de barras  
 Se necessário, selecione o tubo apropriado.  

 Se necessário, selecione Doente na lista suspensa Tipo de amostra. 

 Toque no campo da ID e digitalize o código de barras da amostra. A ID irá ser automaticamente preenchida 
para o tubo disponível seguinte. 

 Para introduzir informações de amostra adicionais, digitalize o código de barras da amostra seguinte. 
A ID irá ser automaticamente preenchida para o tubo disponível seguinte. 

 Toque no botão Iniciar  para iniciar os testes. 
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 Toque no botão  para confirmar se todos os tubos foram colocados e para iniciar o teste. 

Entrada de amostras do doente quando usar o Virena 
 Se o Virena estiver ativado, introduza a ID da amostra ou digitalize o código de barras (Figura 46).  

 Introduza a Idade (em anos, usando números inteiros). 

 Selecione Estado (Internado, Ambulatório ou Proficiência) usando a lista suspensa.  

Nota: A ID da amostra, Idade e Estado são necessários para o Virena. Se estes não forem introduzidos, 
aparece uma mensagem de erro após o teste ter terminado. 

 Se necessário, introduza Campos de estudo tocando no botão Abrir.  

Nota: Esta propriedade é opcional e pode ser útil para monitorizar amostras em estudos de investigação. 

 Introduza valores numéricos com 2 dígitos para um máximo de 4 Campos de estudo.  

 Toque na tecla Enter  para completar. 

 Toque no botão  para confirmar as entradas dos Campos de estudo. 

 Toque na tecla Enter  (Figura 46). 

 Toque no botão  para confirmar as entradas de ID para a amostra. 

 Prossiga com as entradas das amostras como descrito acima. 

Corrigir uma entrada de ID de amostra manual errada 
 Toque no tubo que tem o erro na entrada. 

 Introduza as informações de amostra corrigidas no campo da ID. 

 Toque na tecla Enter.   

Corrigir uma entrada de ID de amostra com código de barras errada 
 Toque no tubo que tem o erro na entrada. 

 Toque no botão Eliminar para apagar a informação. 

 Digitalize o código de barras da amostra corrigida. A ID corrigida irá ser automaticamente preenchida. 
 
 

Teste em curso 
Uma vez iniciado o teste, a barra de Teste em curso irá mostrar a percentagem de finalização do teste e um 
temporizador no topo do menu indicará a progressão global do teste (Figura 47).  

 Se necessário, aborte o teste tocando no botão Abortar . 

 Toque no botão  para confirmar que o teste terminou. 

 Deite fora os tubos após abortar o(s) teste(s).  
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 Se o teste abortado tiver de ser repetido, consulte o Folheto Informativo do Ensaio Solana individual para 
verificar se as amostras originais se encontram dentro das especificações de armazenamento.  

 
Figura 47 

Quando o teste tiver terminado, os resultados são mostrados (Figura 48). 

 

Figura 48 

Nota: Não é possível editar as informações específicas do lote ou as informações de amostra após o teste ter 
terminado. 

 

Atribuição de amostras ou alteração da ID da amostra durante 
o teste 
É possível editar os nomes ou números das amostras durante o teste (Figura 49).  

 Tipo de amostra de CQ não está acessível para esta função. As informações do CQ devem ser 
adicionadas antes de se iniciar o teste.  

 No ecrã Teste em curso, toque no botão Editar  para alterar as informações (Figura 47). 
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 Adicione ou edite as informações de amostra conforme for necessário. Consulte a secção Atribuir tipo e ID 
da amostra para obter detalhes. 

 

 
Figura 49 

 

 Toque no botão Iniciar  para guardar as alterações e voltar ao ecrã Teste em curso. 
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Pedidos do LIS  
A opção Pedidos do LIS está disponível no Menu principal (Figura 14) se as configurações do servidor LIS 
estiverem definidas e o LIS estiver conectado. Toque em Pedidos do LIS para visualizar os pedidos do LIS 
recebidos (Figura 50). 

 
Figura 50 

Atribuição de Pedidos do LIS 
Para enviar um resultado do Solana para um sistema LIS, deve ser atribuído um Pedido do LIS a um tubo. 

 Para atribuir uma ordem a um teste, toque no botão Novo teste  no Menu principal.  

 Atribua os métodos de teste de acordo com as instruções na secção Iniciar novo teste (Figura 51). 

 
Figura 51 

 Toque no botão da seta direita (seguinte) para  avançar para o ecrã de ordenação das 
amostras. 

 Atribua as informações de amostra de acordo com as instruções na secção Atribuir tipo e ID da amostra. 

 Toque no botão da seta direita (seguinte)  para avançar para o ecrã de Número de pedido. 
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 Introduza manualmente um Número de pedido no campo de Número de pedido usando o digitalizador de 
código de barras, ou tocando no botão da lista dos Pedidos do LIS à direita do campo do Número de 
pedido (Figura 52). 

 

 
Figura 52 

 Toque na primeira coluna da linha com a ordem relevante (Figura 53). Aparece um sinal de visto ao lado 
do pedido do LIS selecionado. 

 

 
Figura 53 

 Toque no botão  para confirmar a seleção. O Número do pedido LIS é agora mostrado. 
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 Toque no(s) tubo(s) apropriado(s) para atribuir o Número de ordem. O Número de ordem aparece com 
o tubo correspondente (Figura 54). 

 
Figura 54 

 

 Toque no botão Iniciar  para iniciar o teste.  

 Toque no botão  para confirmar se todos os tubos foram colocados e para iniciar o teste. 

 Quando o teste terminar (Figura 55), os resultados são transmitidos automaticamente para cada tubo que 
tem um pedido do LIS atribuído. 

 
Figura 55 
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Rever e gerir resultados 
O menu Rever resultados é usado para visualizar e gerir os resultados dos testes concluídos. 

  

Visualizar resultados 
 Toque no botão Rever resultados no Menu principal (Figura 14).  

 É mostrada uma lista de testes com a Data e a ID do teste juntamente com os resultados mais recentes no 
topo (Figura 56). São mostrados cinco testes por página. 

 

 
Figura 56 

 Se necessário, percorra a lista de testes tocando nos botões para avançar ou retroceder. 

 Para visualizar os resultados individuais de um teste, toque na Data  ou ID do teste  do 
teste relevante. 

 Os resultados são mostrados (Figura 57) uma página de cada vez. 

 Se necessário, percorra os resultados tocando nos botões para retroceder  ou avançar . 

 Consulte o Folheto Informativo do ensaio Solana para obter informações sobre a interpretação de 
resultados. 
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Figura 57 

 

Gestão de resultados 
Os dados do teste podem ser impressos, exportados para uma unidade USB ou eliminados.  

Nota: Os registos oficiais de todos os resultados dos testes são mostrados e/ou impressos. Os dados guardados 
(resultados) são apenas para conveniência e devem ser geridos pelo Administrador.  

 No ecrã dos Resultados, selecione o(s) teste(s) relevante(s) (Figura 58). 

 
Figura 58 

 Toque no botão Eliminar , Imprimir  ou Exportar  no fundo do ecrã, 
conforme for apropriado.  

 Se exportar para uma unidade USB, aparecem instruções para inserir uma unidade USB.  

Nota: Os dados são exportados no formato CSV. 

 Se necessário, insira a unidade USB. 

 Toque no botão  para confirmar que a unidade USB foi inserida.  
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Os resultados dos tubos individuais podem ser impressos se o Solana estiver conectado a uma impressora. 

 Selecione o(s) tubos(s) a partir do ecrã dos Resultados das amostras (Figura 56). 

 Toque no botão Imprimir no fundo do ecrã.  

 Uma vez concluída a atividade, o utilizador é notificado. Toque no botão  para aceitar. 

 

Para obter mais informações, consulte a secção Resolução de problemas.   
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Encerramento 
Nota: Se o instrumento for desligado para transporte, consulte a secção Bloquear e desbloquear o Solana 
para obter instruções detalhadas. Se o instrumento for transportado sem ativar o Bloqueio para transporte, 
poderão ocorrer danos e a funcionalidade do Solana pode ser afetada.  

 Prima o botão de ligar/desligar  durante pelo menos 4 segundos.  

 Aparece uma mensagem a pedir que confirme o encerramento. 

 Toque no botão  para confirmar o encerramento. 

O encerramento estará completo quando o ecrã fica preto e a luz indicadora de alimentação se desligar. 
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Manutenção e limpeza  

 
As informações de segurança devem ser lidas cuidadosamente e compreendidas antes de 
se iniciar qualquer trabalho de manutenção e reparação. 

 
O Solana deve ser limpo regularmente. A manutenção e descontaminação do local de trabalho e equipamento 
devem seguir e ser realizadas de acordo com os protocolos e programas laboratoriais estabelecidos. 

Não use produtos de limpeza agressivos, tais como acetona ou lixívia, no suporte dos tubos. Deve ter-se 
cuidado e evitar a aplicação de quaisquer líquidos no interior do Solana através dos orifícios dos tubos abertos, 
os rebordos do ecrã de visualização ou os conectores traseiros. Se o interior do Solana estiver contaminado, 
contacte o Suporte Técnico da Quidel. 
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Resolução de problemas 
As informações disponibilizadas na interface gráfica do utilizador do Solana podem ser divididas em três níveis 
diferentes: 

 Para informação apenas: Nenhuma ação é exigida e a janela emergente desaparece automaticamente, ou 
o utilizador confirma ou aceita as ações tocando no botão do sinal de visto verde. Estas janelas 
instantâneas são marcadas a cor verde.  

 Interação da parte do utilizador necessária: É solicitado ao utilizador que forneça informações, que 
confirme ou rejeite usando o ecrã tátil. Estas janelas instantâneas são marcadas a cor amarela.  

 Informação crítica: O utilizador deve empreender ações corretivas para evitar danos adicionais. Estas 
janelas instantâneas são marcadas a cor vermelha.  

A tabela a seguir mostra mensagens comuns, juntamente com a causa e solução. Nota: As mensagens 
instantâneas mostradas na tabela a seguir servem como exemplos de mensagens que se podem encontrar. 
A redação das mensagens nos exemplos pode diferir das mensagens efetivas mostradas na versão atual do 
Solana.  

 

Apenas para informação (verde) 

Mensagem instantânea Causa Solução 

 

O utilizador selecionou a opção 
Info.   

Aceite a mensagem tocando no 
botão verde. 

 

Impressão em curso. Nenhuma ação necessária. 

 

Trabalho de impressão 
concluído. 

Aceite a mensagem tocando no 
botão verde. 
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Apenas para informação (verde) 

Mensagem instantânea Causa Solução 

 

O utilizador eliminou os 
resultados do teste.  

Aceite a mensagem tocando no 
botão verde. 

 

Exportação de dados para 
unidade USB em curso. 

Nenhuma ação necessária ou 
cancele tocando no botão 
vermelho. 

 

Exportação dos dados para a 
unidade USB bem sucedida. 

Aceite a mensagem tocando no 
botão verde. 

 

O utilizador instalou a 
atualização do software. 

Continue tocando no  

botão . 

 

Importação do modelo de 
relatório (impressora) bem 
sucedido. 

Aceite a mensagem tocando no 
botão verde. 
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Apenas para informação (verde) 

Mensagem instantânea Causa Solução 

 

Eliminação do método de teste 
bem sucedida. 

Aceite a mensagem tocando no 
botão verde. 
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Interação da parte do utilizador necessária (amarelo) 

Mensagem instantânea Causa Solução 

 

O instrumento foi ligado após 
ser desligado com o bloqueio 
para transporte ativado. 

Certifique-se de que o bloqueio 
para transporte está 
desbloqueado e confirme tocando 
no botão verde. 

 

O aquecedor das tampas dos 
tubos está aberto.  

Feche a tampa do tubo para 
continuar. 

 

O utilizador selecionou a opção 
de impressão. 

Nenhuma ação necessária. 

 

O utilizador selecionou instalar a 
atualização do software. 

Insira a unidade USB (pen) com a 
atualização do software e toque 
no botão da unidade USB, ou 
cancele tocando no botão 
vermelho. 

 

O utilizador selecionou adicionar 
um novo Modelo de relatório 
(impressora).  

Insira a unidade USB (pen) com o 
novo modelo para a impressora e 
confirme tocando no botão verde, 
ou cancele tocando no botão 
vermelho. 
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Interação da parte do utilizador necessária (amarelo) 

Mensagem instantânea Causa Solução 

 

O utilizador selecionou 
exportação para unidade USB 
(pen). 

Insira a unidade USB (pen) e 
confirme tocando no botão verde, 
ou cancele tocando no botão 
vermelho. 

 

O utilizador selecionou adicionar 
um novo método de teste e 
selecionou a unidade USB como 
origem da atualização.  

Insira a unidade USB com os 
novos métodos e confirme 
tocando no botão verde, ou 
cancele tocando no botão 
vermelho. 

 

O utilizador selecionou eliminar 
resultados. 

Confirme tocando no botão 
verde, ou cancele tocando no 
botão vermelho. 

 

O utilizador iniciou um novo 
teste e tentou sair. 

Confirme tocando no botão 
verde, ou cancele tocando no 
botão vermelho. 

 

O utilizador abortou o teste. Confirme tocando no botão 
verde, ou cancele tocando no 
botão vermelho. 
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Interação da parte do utilizador necessária (amarelo) 

Mensagem instantânea Causa Solução 

 

O administrador selecionou 
eliminar utilizador. 

Confirme tocando no botão 
verde, ou cancele tocando no 
botão vermelho. 

 

O utilizador selecionou apagar o 
registo de eventos.  

Confirme tocando no botão 
verde, ou cancele tocando no 
botão vermelho. 

 

O utilizador selecionou eliminar 
método de teste. 

Confirme tocando no botão 
verde, ou cancele tocando no 
botão vermelho. 

 

O utilizador selecionou terminar 
a sessão.  

Confirme tocando no botão 
verde, ou cancele tocando no 
botão vermelho. 

 

O utilizador premiu o botão de 
ligar/desligar para encerrar.  

Confirme tocando no botão 
verde, ou cancele tocando no 
botão vermelho. 
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Interação da parte do utilizador necessária (amarelo) 

Mensagem instantânea Causa Solução 

 

O utilizador selecionou a 
ativação do bloqueio para 
transporte. 

Confirme tocando no botão 
verde, ou cancele tocando no 
botão vermelho. 

 

O instrumento está a ser 
preparado para o bloqueio para 
transporte.  

Nenhuma ação necessária. 

 

O utilizador confirmou a 
ativação do bloqueio para 
transporte. 

Coloque o bloqueio para 
transporte na posição bloqueada 
e confirme tocando no botão 
verde. 
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Informação crítica (vermelho) 

Mensagem instantânea Causa Solução 

 

Os dados de acesso não estão 
corretos ou não existem.  

Aceite a mensagem tocando no 
botão verde e volte a introduzir a 
ID do utilizador e a Palavra-passe.  

 

O utilizador digitalizou um 
código de barras para um 
método de teste que era 
inválido. O utilizador pode ter 
selecionado 2 métodos que não 
são compatíveis. 

Aceite a mensagem tocando no 
botão verde. Certifique-se de que 
foi digitalizado o código de barras 
correto e que o método de teste 
foi instalado. Certifique-se de que 
os testes selecionados são 
compatíveis. 

 

O utilizador digitalizou um 
código de barras para uma 
amostra de CQ que era inválido. 

Aceite a mensagem tocando no 
botão verde. Digitalize um código 
de barras com o formato 
adequado ou introduza as 
informações para a amostra do 
doente. 

 

Ocorreu um erro. Entre em contacto com o Suporte 
Técnico. Aceite a mensagem 
tocando no botão verde. 

 

A memória está cheia e não é 
possível gravar por cima dos 
resultados antigos. 

Se necessário, transfira os dados 
para outro dispositivo de 
armazenamento e apague os 
dados no Solana para libertar 
espaço na memória. Aceite a 
mensagem tocando no botão 
verde. Ou cancele tocando no 
botão vermelho. No entanto, 
o utilizador não poderá executar 
novos testes. 
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Informação crítica (vermelho) 

Mensagem instantânea Causa Solução 

 

Falha na transferência de dados.  Entre em contacto com o Suporte 
Técnico. Aceite a mensagem 
tocando no botão verde. 

 

Erro de impressão. Aceite a mensagem tocando no 
botão verde. Visualizar registo de 
eventos.  

 

O utilizador tentou atribuir mais 
do que 12 tubos.  

Aceite a mensagem tocando no 
botão verde. Rever atribuições 
dos tubos.  

 

Falha da instalação do novo 
método. 

Aceite a mensagem tocando no 
botão verde. Visualizar registo de 
eventos. 

 

Falha na instalação do novo 
modelo de impressora. 

Aceite a mensagem tocando no 
botão verde. Visualizar registo de 
eventos. 

 

Podem aparecer os seguintes símbolos adicionais: 
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Disco cheio  
(elimine os dados)  

A impressora DYMO local está 
conectada ou está configurada uma 
impressora de rede. 

 
Cuidado: Disco quase  
cheio  

O dispositivo está conectado a uma  
fonte de alimentação permanente. 

 
O LIS está ativado. Se existirem novos pedidos do 
LIS, este ícone aparece a amarelo.  

Sinal de aviso do Virena indicando  
um erro de ligação. 
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Especificações técnicas 
Propriedade Especificações 

Dimensões 
Altura: 150 mm (5,9 pol.) 
Largura: 240 mm (9,4 pol.) 
Profundidade: 240 mm (9,4 pol.) 

Peso Aprox. 4000 g (8,8 lb.) 

Condições de funcionamento 

Apenas para utilização em interiores 

Temperatura entre +15 °C e +35 °C 

Elevação até 2000 m de altura 

Humidade relativa máxima 80% para temperaturas até 31 °C 

Condições de transporte Temperatura entre -20 °C e máximo de +70 °C (20 a 80% de Hr) 

Segurança 
Fonte de alimentação de classe I 

Instrumento de classe III 

Grau de proteção IP20 

Grau de poluição 2 

Normas EN 61010-1 

 

Dados mecânicos e propriedades do hardware 
Propriedade Especificações 

Tubos Até 12 tubos de PCR  (50 μl) 

Entrada de dados Ecrã tátil interativo de 17,8 cm (7 pol)  

Sistema de 
aquecimento/arrefecimento 

Unidade de aquecimento/arrefecimento Peltier com 2 sensores de 
temperatura independentes 
(NTC) 
15 °C a 95 °C (59 °F a 203 °F) com ±0,5 °C; ramp ±0,5° C/s 

Aquecedor da cobertura Compensação de 5 °C para unidade do aquecedor (para evitar 
condensação) 

Exatidão da temperatura ±0,5 °C (entre 35 °C a 50 °C), ±1 °C (fora deste intervalo), ±2 °C (acima de 
80 °C) 

Ruído <12.000 Hz e ruído máximo <55 dB(A) 

Ligações 4 x USB e Ethernet 

Interfaces de comunicações USB (5V) 
Ethernet RJ-45 (3,3V) 
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Propriedade Especificações 

Funcionamento autónomo 
completo 

 Entrada de dados via ecrã tátil, código de barras 
 Vários ensaios por teste 
 Controlo de acesso do utilizador 
 Rastreabilidade completa de resultados 

Sistema ótico 

Propriedade Especificações 

Deteção de sinal  Vários comprimentos de onda até 4 corantes por tubo 
Combinações de 
comprimentos de onda   
estimulação/emissão (nm) 

470/520, 560/625, 520/570 e 625/680 

Corantes FAM™, ROX™, HEX™, CY®5, cumarina, TAMRA™, etc. 

Intervalo de varrimento 12 
tubos 

10 segundos (para um canal de comprimento de onda)  

Desempenho 1 ciclo de aquisição de dados em bruto para um máximo de 12 tubos com 
até 4 cores (em 2 detetores) em 35 segundos  

Sensibilidade 10 a 12 mol/l de fluoresceína sódica em 0,1 N de hidróxido de sódio 
(medido com  estimulação a 470 nm e deteção a 520 nm) 

Vigilância  Verificação interna entre padrões sólidos 

 

Requisitos de alimentação do instrumento  
Propriedade Especificações 

Fonte de alimentação externa Entrada: 100-240V ~ 1,5-0,7A 47 – 63Hz 
Saída: 24V 3A 

Instalação/Categoria de 
sobretensão Fonte de alimentação de classe I 

 

Acessórios 
Propriedade Especificações 

Impressora externa Impressora DYMO 450 

Digitalizador de código de 
barras interno 

Corrente máxima 500 mA (especificação USB 2.0) 
Os caracteres de controlo são CR/LF (carriage return line feed) 
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 20278 – Instrumento Solana 

 

 
 
 

 

 
MDSS GmbH 
Schiffgraben 41 
30175 Hannover, 
Alemanha 
 
 
 

 
Quidel Corporation 
2005 East State Street, Suite 100 
Athens, OH 45701, EUA 
quidel.com 
 

UM2027806PT00 (12/20) 

 

Solana, Quidel e Virena são marcas registadas da Quidel Corporation. 

Qualquer outra marca comercial contida neste documento é propriedade do respetivo titular. 
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