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Se a ID requerida do lote estiver disponível na lista, selecionar a ID de lote
apropriada no menu (D, 1) e prossiga com
a etapa H.

Ligue o Quantum Blue® Reader e siga as instruções mostradas na tela.
Se solicitado, forneça a ID de usuário e
senha.

Se a ID requerida do lote não estiver disponível, pressione "Novo teste/ID Lote"
(D, 2) e prossiga com a etapa E.

Remova o cartão de código de barras e
pressione "Continuar".

Uma janela-resumo aparecerá na tela, exibindo todos os parâmetros específicos do
teste.
Se o resumo específico do teste e as configurações estiverem corretos, pressione
"Continuar". Caso contrário, retorne ( ) à
etapa C, se desejar, para alterar as configurações do teste.
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Para iniciar uma nova medição, pressione
"INICIAR NOVO TESTE".
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Alguns métodos de teste podem requerer
a seleção do tipo de espécime e/ou a diluição da amostra.

Abra a gaveta e coloque o cartão de código
de barras no suporte, conforme indicado.

Se solicitado, selecione o seu tipo de
espécime e/ou a diluição da amostra no
submenu de opções.
Insira a ID do paciente/amostra usando o
teclado ou um leitor de código de barras
externo*.
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Pelo menos 3 caracteres precisam ser
inseridos. Pressione "Continuar" para
acessar a tela de medição.
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Selecione um teste disponível (C, 1) e
prossiga com a etapa D, ou então pressione "Novo teste/ID Lote" (C, 2) para inserir
um novo método e prossiga com a etapa E.

Feche a gaveta e inicie o processo de leitura pressionando "Ler". O método de teste
apropriado será então carregado no leitor.

BI-POCTR-ABS 		

Na tela IGNORAR INCUBAÇÃO, pressione "SIM" se o tempo de incubação for
controlado por um cronômetro externo.
Pressione "NÃO" caso o tempo de incubação precise ser cronometrado pelo leitor.
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CRONÔMETRO INTERNO
IGNORAR INCUBAÇÃO, OPÇÃO "NÃO"
SELECIONADA

CRONÔMETRO EXTERNO
IGNORAR INCUBAÇÃO, OPÇÃO "SIM"
SELECIONADA

L1

N1

N2

L1

Desembale o cassete do teste. Aplique a
amostra no orifício de carga da amostra
de cassete do teste (L1)...

Desembale o cassete do teste. Aplique a
amostra no orifício de carga da amostra
de cassete do teste (L1).

Nota: Para verificar os volumes de aplicação, consulte as instruções de uso correspondentes do teste.

Nota: Para verificar os volumes de aplicação, consulte as instruções de uso correspondentes do teste.
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... e ajuste um cronômetro manualmente
(L2). O tempo de incubação específico do
teste é definido nas instruções de uso correspondentes do teste.

O leitor executará o teste, começando pela incubação específica do método
(N1), seguida da medição do cassete do
teste (N2).
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Abra a gaveta e coloque o cassete do teste no suporte de cassete, conforme indicado (L2),...
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O resultado é mostrado na tela-resumo
dos resultados. Você pode imprimir o resultado (O, 1); repetir o teste, usando as
mesmas configurações (O, 2), ou então
retornar à tela inicial (O, 3).
Nota: Os resultados são salvos automaticamente. A impressão somente é possível
se uma impressora dedicada estiver
conectada via USB*.

Abra a gaveta e coloque o cassete do teste no suporte de cassete, conforme indicado (L3).

...feche a gaveta e continue imediatamente, pressionando "Iniciar medição".

Pressione o botão liga/desliga por 2 segundos para desligar o Quantum Blue®
Reader.

M
*consulte o manual do Quantum Blue® Reader, capítulo
"Instalação de componentes de hardware / acessórios"
para obter informações detalhadas.

Feche a gaveta e pressione "Iniciar medição" assim que o tempo de incubação
houver decorrido. O leitor irá fazer a medição do cassete do teste (N2).
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