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Este manual cobre os procedimentos operacionais para o seguinte produto da Specific Diagnostics:  

 

 

SPECIFIC REVEAL, 900-00001 

 

Copyright © 2019 por Specific Diagnostics, Inc. Todos os direitos reservados. 

 

 

Apenas para uso diagnóstico in vitro. 

Apenas para uso profissional. 

 

Nota: O seguinte símbolo é utilizado ao longo deste manual para chamar a atenção para Avisos, Precauções 

ou procedimentos operacionais que possam afetar diretamente o funcionamento seguro do SPECIFIC 

REVEAL. Leia e compreenda estas instruções e declarações antes de operar o SPECIFIC REVEAL. 

 

Aviso. Declaração de cautela ou procedimento operacional que pode afetar diretamente a operação segura. 

 

 

 

    Produto em conformidade  

 

A Specific Diagnostics e o SPECIFIC REVEAL são marcas registadas nos EUA pela Specific Diagnostics, Inc. 

 

Para utilizadores na União Europeia (Regulamento [UE] 2017/746) e em países com requisitos semelhantes: 

Caso ocorra um incidente grave durante a utilização deste dispositivo ou no decorrer da sua utilização, 

comunique o incidente ao fabricante e/ou ao seu representante autorizado, assim como à autoridade nacional. 
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Responsabilidade do proprietário 

O produto SPECIFIC REVEAL da Specific Diagnostics ®  funcionará conforme descrito neste manual e 

acompanhado das etiquetas e/ou inserções quando estiver a ser operado, mantido, e reparado de acordo com 

as instruções fornecidas. O SPECIFIC REVEAL deve ser verificado periodicamente, tal como descrito neste 

manual. Não deve ser utilizado um SPECIFIC REVEAL defeituoso. As peças que estejam partidas, em falta, 

claramente desgastadas, distorcidas ou contaminadas devem ser substituídas imediatamente. Caso tal 

reparação ou substituição se torne necessária, recomenda-se que seja feito um pedido de serviço à Specific 

Diagnostics, Inc. O SPECIFIC REVEAL, ou qualquer uma das suas peças, só devem ser reparadas de acordo 

com as instruções fornecidas pela Specific Diagnostics, Inc., representantes autorizados da Specific 

Diagnostics, Inc., ou por pessoal formado pela Specific Diagnostics, Inc. O SPECIFIC REVEAL não deve ser 

alterado sem a aprovação prévia por escrito da empresa Specific Diagnostics, Inc. 

O proprietário deste produto será o único responsável por qualquer avaria que resulte de utilização 

inadequada, manutenção defeituosa, reparação inadequada, dano ou alteração por qualquer outra pessoa 

que não os representantes autorizados da Specific Diagnostics, Inc. 

Qualquer manutenção não autorizada, reparações ou actividades de modificação de equipamento podem 

anular a garantia do produto SPECIFIC REVEAL. 

Informação de contacto da Specific Diagnostics 

A Specific Diagnostics agradece as suas perguntas e comentários. Se tiver quaisquer perguntas ou 

comentários, contacte o nosso serviço e equipa de apoio. 

 

Sede da Specific Diagnostics, serviço e suporte 
130 Baytech Dr 
San Jose, CA 95134 

www.Specificdx.com 

650.938.2030 

 

 

Representante Europeu 

Qarad EC-REP BV 

Pas 257, 2440 Geel 

BÉLGICA 

www.QARAD.com 

Para informações sobre os produtos e para ver as últimas notícias sobre nós, visite-nos online em 

https://specificdx.com/. Para suporte ao cliente, envie um email para customerservice@specificdx.com.

http://www.specificdx.com/
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Indicações e contraindicações de utilização 

Declaração de utilização pretendida 

O Instrumento Reveal é uma incubadora de bancada que processa até quatro descartáveis AST.  

Os detalhes de instalação e funcionamento do Instrumento Reveal são fornecidos neste manual. 

Indicações de utilização 

O Sistema Reveal Rapid AST é uma plataforma automatizada para a realização de testes de suscetibilidade 

antimicrobiana (AST) fenotípicos quantitativos e qualitativos de amostras bacterianas, incluindo colónias de 

bactérias isoladas ou amostras colhidas diretamente de um frasco positivo de hemocultura.  O sistema utiliza 

princípios de microdiluição do caldo para estabelecer rapidamente concentrações inibitórias mínimas (CIM) 

para os fármacos testados, e em combinação com a identificação da espécie (obtida a partir de um método de 

teste ou plataforma separada) pode fornecer uma determinação Suscetível/Intermédia/Resistente ("S/I/R") 

para as espécies testadas.   

 

O Sistema Reveal deteta o crescimento bacteriano através da observação de uma série de pequenos 

sensores químicos proprietários (SMS) que mudam de cor na presença de vários gases metabólicos emitidos 

pelas bactérias em crescimento durante a incubação.  As matrizes de sensores SMS impressas são 

colocadas em cima de cada poço da placa do medicamento inoculado num conjunto descartável AST.  O 

Instrumento Reveal funciona como uma incubadora para as amostras em teste e lê oticamente as cores do 

sensor à medida que as bactérias crescem. O software integrado interpreta o resultado do teste e gera 

relatórios de teste. 

 

Os resultados destinam-se a ser utilizados em conjunto com a coloração de Gram, identificação do organismo 

e outras descobertas laboratoriais clínicas.  O Sistema Reveal gera valores para a CIM para as bactérias e 

medicamentos testados.  A determinação do estado S/I/R da estirpe bacteriana testada requer uma 

identificação da espécie que pode ser obtida por qualquer um dos vários métodos de teste comuns, incluindo 

a espectroscopia de massa MALDI-TOF ou testes moleculares de PCR. 

Precauções de utilização 

• Ponto de aperto durante o fecho da gaveta. 

 

Contra-indicações de utilização 

• Para utilização apenas com o ENSAIO SPECIFIC REVEAL. 
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Seguranca: Avisos e precauções 

Leia este manual antes de utilizar o SPECIFIC REVEAL. 

 

PERIGO: Situação iminentemente perigosa a ser evitada que resultará em lesões 

graves ou morte. 

 

• Não modificar a ficha elétrica do SPECIFIC REVEAL. O SPECIFIC REVEAL vem equipado com um 

cabo de alimentação amovível. 

• Não utilizar quaisquer adaptadores elétricos. Ao fazê-lo poderia resultar num risco de choque elétrico. 

• Consultar um eletricista qualificado antes de utilizar qualquer cabo de extensão. Os cabos de 

extensão longos podem provocar uma queda de tensão no SPECIFIC REVEAL, o que pode fazer 

com que este funcione de forma incorreta A Specific Diagnostics fornece um cabo de alimentação. 

• Não utilizar o SPECIFIC REVEAL em ambientes molhados ou húmidos. 

• Desligar sempre o SPECIFIC REVEAL antes da limpeza ou manutenção. 

• Não molhar qualquer parte do SPECIFIC REVEAL com líquido durante a limpeza; utilizar um 

pulverizador ou um pano húmido. Manter todos os líquidos afastados dos componentes elétricos. 

Desligar sempre o SPECIFIC REVEAL antes da limpeza e manutenção. 

• O serviço deve ser executado por um técnico autorizado da Specific Diagnostics. O serviço por 

técnicos não autorizados pela Specific Diagnostics anulará a garantia. Entre em contacto com a 

Specific Diagnostics antes de você ou um eletricista tentar executar qualquer trabalho de 

manutenção. 

• Não colocar líquidos em nenhuma parte do SPECIFIC REVEAL. 

• Não desligar ou alterar nenhuma das cablagens internas do SPECIFIC REVEAL após a instalação. 
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CUIDADO: Situação potencialmente perigosa a ser evitada que pode resultar em 
lesões menores ou moderadas. 

 

• Montar e utilizar o SPECIFIC REVEAL sobre uma superfície sólida e plana. 

• Manter as mãos afastadas da gaveta para evitar beliscões. 

• Manter as mãos afastadas de todas as partes móveis. 

• A segurança e integridade do SPECIFIC REVEAL só pode ser mantida quando o SPECIFIC 

REVEAL for examinado regularmente quanto à existência de danos e desgaste e for devidamente 

reparado. É da exclusiva responsabilidade do utilizador/proprietário ou do operador da instalação 

assegurar que a manutenção regular é efetuada. Os componentes desgastados ou danificados 

devem ser substituídos imediatamente, e o SPECIFIC REVEAL deve ser retirado de serviço até 

que a reparação seja efetuada. Apenas os componentes fornecidos pelo fabricante ou aprovados 

devem ser utilizados para manter e reparar o SPECIFIC REVEAL. 

 

SÍMBOLO 

 

AVISO OU TEXTO DE ALERTA 

TENSÃO ALTA Perigo de choque de alta tensão – Não remover ou soltar tampas.  Sem peças 
reparáveis pelo utilizador.  O instrumento deve ser ligado a uma tomada elétrica 
devidamente ligada à terra. Não enfiar os dedos ou outros artigos alheios na 
abertura da gaveta.   

Perigo de 
queimadura/Incêndio 

Não abra ou solte as tampas.  Sem peças reparáveis pelo utilizador.  Não 
colocar os dedos ou qualquer outro artigo alheio na abertura da gaveta ou na 
frente da gaveta 

Perigo de 
esmagamento 

Tem elementos em movimento que apresentam um risco potencial de 
esmagamento.  Nunca colocar nada na gaveta ou através da abertura da 
gaveta, exceto conjuntos de sensores aprovados pelo fabricante.   

Perigos de derrube, 
Reveal 

O Instrumento Reveal deve ser instalado sobre uma bancada robusta e nivelada 
com amplo espaço para aberturas de exaustão e abertura de gaveta.  O 
Instrumento Reveal é empilhável até três unidades de altura e não deve ser 
empilhado acima de três unidades sem consultar o seu representante de apoio.  
Para evitar o perigo de derrube, os instrumentos devem ser colocados num local 
onde não serão colididos por pessoal ou equipamento, e longe das áreas de 
passagem.  Não colocar artigos em cima do Instrumento Reveal ou da pilha de 
instrumentos.  

Alerta de 
sobreaquecimento 

Para evitar o sobreaquecimento, todas as aberturas de admissão e escape de 
unidades devem estar livres de obstruções e os filtros de ar de admissão devem 
ser mantidos limpos e substituídos de acordo com as orientações de 
manutenção do fabricante.   

Aviso de perigo 
biológico, sensores 

Na preparação das amostras, todas as suspensões de organismos devem ser 
consideradas como líquido potencialmente infeccioso e perigoso para a saúde.  
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O pessoal qualificado do laboratório deve utilizar procedimentos aceitáveis para 
o manuseamento e eliminação de material perigoso para a saúde 

Aviso de perigo 
biológico, conjunto de 
sensores 

Embora o conjunto de sensores descartáveis AST seja uma unidade selada, as 
superfícies e o conteúdo do conjunto devem ser considerados potencialmente 
como perigo biológico.  O pessoal qualificado do laboratório deve utilizar 
procedimentos aceitáveis, incluindo o uso de luvas de proteção ao manusear o 
conjunto descartável do sensor AST.   

Aviso de perigo 
biológico, sensor 
usado no ensaio 

Embora o conjunto de sensores descartáveis AST seja uma unidade selada, as 
superfícies e o conteúdo do conjunto devem ser considerados potencialmente 
como perigo biológico.  Nunca furar a membrana do sensor nem abrir ou 
desmontar o conjunto de sensores AST.  Os conjuntos usados devem ser 
eliminados com outros resíduos de perigo biológico de acordo com 
procedimentos laboratoriais aceitáveis.   

Risco biológico e 
elétrico 

É possível que a caixa ou os elementos interiores da gaveta possam ficar 
contaminados com soluções de amostra ou outro líquido com potencial risco 
biológico.  Para limpar os componentes da gaveta, a unidade deve ser desligada 
e retirada da corrente e deixada a arrefecer.  As superfícies podem ser limpas 
com uma solução alcoólica ou clorada e um pano macio, de acordo com os 
procedimentos laboratoriais aceitáveis.  A unidade inclui elementos eletrónicos 
sensíveis, e deve ter-se o cuidado de nunca pulverizar soluções de limpeza no 
interior da unidade através da abertura da gaveta, aberturas de ventilação ou de 
qualquer outra forma.  A pulverização de líquidos de qualquer tipo dentro da 
unidade anulará a garantia.  Se o interior da unidade ficar contaminado, deve 
ser removido de serviço e os representantes de serviço do fabricante devem ser 
contactados para providenciar a descontaminação e inspeção do interior.   

Alerta de 
temperatura 

O compartimento interior do Instrumento Reveal é um compartimento aquecido 
para incubação de amostras, e a temperatura é precisamente controlada.  Para 
conservar energia e assegurar o bom funcionamento do Sistema, o operador 
deve limitar o tempo que uma Gaveta de instrumentos está aberta para a 
colocação/remoção.   

Alerta de 
manuseamento de 
montagem de 
sensores 

A montagem da amostra selada é sensível ao tempo.  Para assegurar os 
resultados mais exatos, o conjunto descartável deve ser colocado num 
Instrumento Reveal dentro de quinze minutos após o fim do ciclo. 

Etapa de 
carregamento, Alerta 

Tenha o cuidado de empurrar a placa até ao fim, assegurando que está 
nivelada.  Nunca forçar o fecho da gaveta. 

Perigo de 
entalamento dedos, 
Instrumento Reveal 

Tenha cuidado ao fechar a gaveta do Instrumento Reveal para evitar entalar ou 
encravar os dedos.  
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Configuração e instalação 

O SPECIFIC REVEAL será instalado por um técnico qualificado da Specific Diagnostics após a entrega. 

Certifique-se de que inspeciona o SPECIFIC REVEAL no momento da entrega para detetar quaisquer danos 

que possam ter ocorrido durante o transporte. Tire fotografias e comunique imediatamente quaisquer danos à 

empresa de transporte e à Specific Diagnostics. Ao assinar o envio do seu SPECIFIC REVEAL, está a 

assumir a responsabilidade por quaisquer danos que possam ocorrer antes da instalação. 

Requisitos elétricos 

A ligação elétrica recomendada para o SPECIFIC REVEAL é de 85-264 VAC 

Requisitos de ligação à terra 

AVISO: Para evitar o risco de choque elétrico, este equipamento só deve ser ligado a uma rede 

de alimentação com ligação de proteção à terra. 

 

O SPECIFIC REVEAL deve ser ligado à terra eletricamente. Se houver uma avaria elétrica, a ligação à terra 

proporciona um caminho de menor resistência à corrente elétrica para reduzir o risco de choque elétrico. O 

cabo de alimentação do SPECIFIC REVEAL inclui uma ficha de ligação à terra. Esta ficha deve ser ligada a 

um recetáculo apropriado, devidamente instalado e ligado à terra, de acordo com o Código Elétrico Nacional 

em vigor, bem como com todos os códigos e portarias locais. Se tiver alguma dúvida sobre estes requisitos, 

contacte a Specific Diagnostics ou um eletricista qualificado. 

Transportar o seu SPECIFIC REVEAL  

Certifique-se de que utiliza duas pessoas para deslocar o SPECIFIC REVEAL entre locais. Certifique-se de 

que os requisitos de localização do SPECIFIC REVEAL são mantidos.  Consulte o Apêndice A:Especificações 

do SPECIFIC REVEAL. 
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Componentes do SPECIFIC REVEAL 

Os componentes principais para o funcionamento do SPECIFIC REVEAL estão etiquetados nas fotos abaixo 

 

 

LED 

Indicador luminoso de estado - As cores apresentadas no indicador luminoso de estado 

sinalizam o estado de funcionamento do Reveal  É fornecida uma tabela de indicações na 

secção de resolução de problemas. 

LD 

ou 

RD 

Gavetas de carregamento: Os componentes do conjunto de sensores são colocados no 

transportador montado no interior da gaveta de carga. 

 

  

Gaveta 
esquerda (LD) Gaveta direita 

(RD) 

LED da gaveta 
esquerda 

Gaveta direita 
LED 
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R1 Ligação do cabo de alimentação  

R2 Fusível 

R3 Botão de ligar/desligar 

R4 Exaustor 

R5 Porta Ethernet 

R6 Porta Ethernet 

R7 Porta USB 

R8 Porta USB 

R9 Porta HDMI 

R10 Etiqueta do produto 

 

 

R8 

R6 

R7 

R5 R4 

R3 

R2 

R1 R9 

R10 
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Funcionamento 

Nota: As seguintes instruções de funcionamento são executadas por, ou sob a direção de, um técnico de 

laboratório qualificado. Assegure-se de que o sistema foi instalado conforme indicado no Guia de referência 

rápida fornecido no momento do envio. 

 

Ligar o SPECIFIC REVEAL 

 

1. O interruptor de alimentação está localizado na 

parte de trás do SPECIFIC REVEAL. Ligue-o 

para iniciar o sistema e para arrancar o software.  

2. Se ainda não estiver ligado, ligue o mini 

computador e o ecrã tátil que está ligado ao mini 

computador. 

 

 

3. O sistema está pronto quando os LED frontais 

acenderem em VERDE. 

Se ocorrer um erro durante o arranque, o LED 

frontal do SPECIFIC REVEAL indicará o erro por 

uma cor e padrão específicos. Consulte a secção 

de resolução de problemas deste manual para 

referência e ações apropriadas.  
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Carregar e descarregar o Ensaio AST SPECIFIC REVEAL no 
SPECIFIC REVEAL. 

 

1. Certifique-se de que o LED acende em VERDE 

estático antes de começar a selar. Se não 

estiver ligado, certifique-se de que o instrumento 

tem energia. Se estiver ligado e não estiver 

aceso em VERDE estático, consulte a secção de 

resolução de problemas deste manual. 

 

2. O monitor deve estar no ecrã de ARRANQUE 

PRINCIPAL. Se não estiver, pressione o ÍCONE 

DE MENU localizado na parte superior esquerda 

do ecrã para voltar ao ecrã principal. 

 

3. Uma vez no ecrã principal, toque no botão Ejetar 

para abrir a gaveta.  

 

4. Segure os bordos da gaveta e puxe gentilmente 

para fora até esta estar totalmente estendida. 
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5. Com a gaveta de carga totalmente aberta, 

coloque o ENSAIO DE SENSORES REVEAL no 

tabuleiro de retenção REVEAL, alinhando as 

etiquetas na seguinte ordem: 

a. As placas à esquerda devem ter as suas 

abas viradas para a parte de trás do 

sistema ao longo da linha central. 

b. As placas à direita devem ter as suas 

abas viradas para a frente do sistema ao 

longo da linha central. 

 

6. Segure os bordos do ENSAIO REVEAL 

SENSOR e coloque-o suavemente na guia do 

tabuleiro. O ENSAIO deve deslizar e descer para 

o tabuleiro. 

7. Assegure-se de que o ENSAIO DE SENSORES 

REVEAL está completamente plano no tabuleiro 

e não está inclinado ou preso no bloco guia do 

tabuleiro, ver imagem. Em caso afirmativo, 

corrija conforme necessário. 
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8. Assim que a amostra for totalmente colocada. 

Empurre suavemente a GAVETA REVEAL de 

volta para o REVEAL até se ouvir o som de um 

CLIQUE. 

 

9. Uma vez fechada a gaveta, o sistema iniciará 

uma contagem decrescente automática de 10 

segundos antes de começar. 

 

 

 

 

Se desejar cancelar o arranque automático, 

toque no botão Parar. 
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10. OPCIONAL: toque no botão editar para 

introduzir  

metadados adicionais para a execução 

O sistema Reveal começará a testar sem que lhe seja 

fornecida uma identificação da espécie. No entanto, 

para obter um resultado CIM, a identificação da 

espécie deve ser introduzida. A identificação pode ser 

acrescentada em qualquer altura durante ou após a 

execução. 

 

Se o sistema estiver ligado a um LIS ou a um sistema 

de identificação de espécies de terceiros, as espécies 

podem ser fornecidas automaticamente ao Reveal. 

 

Se o sistema Reveal não estiver ligado a um sistema 

de identificação rápida, a espécie deve ser introduzida 

na IU para se obterem resultados CIM.  

 

11. O REVEAL indicará VERDE no LED da gaveta e 

passará a AZUL quando o sistema estiver a 

funcionar. O REVEAL funcionará como 

requerido até à sua conclusão. 

12. Se o sistema encontrar algum erro durante as 

operações, o monitor tátil exibirá a mensagem 

de erro e código. Consulte a secção de 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS do manual para 

referência. 

VERDE: MODO DE SUSPENSÃO 

 

 

AZUL: MODO DE EXECUÇÃO 
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13. Após a conclusão do período de incubação, o 

REVEAL indicará os resultados do teste no ecrã 

principal. 

 

14. No Menu principal, tocar no botão ejetar para 

que a localização da amostra seja removida. O 

REVEAL irá proceder à abertura da gaveta 

selecionada. 

 

15. Deslize suavemente e abra a gaveta até estar 

completamente estendida. 
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16. Segurando os lados da moldura da amostra, 

remova suavemente O ENSAIO DE 

SENSORES REVEAL do tabuleiro. 

17. CUIDADO. A amostra contém um 

PERIGO BIOLÓGICO e deve ser descartada 

conforme necessário.  

 

 

 

 

18. Os dados da amostra serão automaticamente 

enviados pelo REVEAL para o local de 

armazenamento designado durante a 

instalação do REVEAL. 

 

19. Consulte as INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

DO SENSOR SPECIFIC para a interpretação 

dos dados da amostra. 
 

20. Depois de retirar a amostra, feche a gaveta 

REVEAL empurrando suavemente na gaveta 

até ouvir o som de um CLIQUE. 
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21. O REVEAL regressará ao modo de 

SUSPENSÃO. 

 

 
 

Mapa do ECRÃ DO MENU 

NOTA: Os ecrãs seguintes são para utilização apenas pelo Pessoal de Serviço e não devem 

exigir quaisquer interações ou modificações do utilizador.  O seu SPECIFIC REVEAL será 

instalado por um técnico de serviço qualificado, conforme necessário para a sua instalação. 

 

Ecrã de início de sessão 

O utilizador que entrou no 

sistema tem funções 

associadas à sua função.   

Após um período de 

inatividade, o utilizador será 

automaticamente 

desconectado.  
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MENU PRINCIPAL 

É apresentada ao utilizador 

uma vista dos locais prontos 

a carregar. O carregamento 

da gaveta iniciará 

automaticamente a 

execução, permitindo que o 

sistema de imagem a bordo 

leia a informação necessária. 

 

O utilizador vê uma visão 

geral da placa especificada.  

Podem tocar no ícone "lápis" 

para fornecer a Espécie ou 

outros metadados.  Se o 

sistema estiver ligado a um 

LIS ou a um sistema de 

identificação de espécies de 

terceiros, as espécies podem 

ser fornecidas 

automaticamente ao Reveal. 

As placas adicionais podem 

ser carregadas da mesma 

maneira. 
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O progresso da execução 

pode ser monitorizado, e os 

resultados da CIM serão 

fornecidos à medida que 

forem ficando disponíveis. 

 

 

No final da execução, os 

resultados da CIM estarão 

disponíveis para visualização 

ou exportação. 

O utilizador fica então livre 

para descarregar as placas e 

começar a executar placas 

adicionais.  
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Mapa do software 

 

INFORMAÇÕES 

Apresenta as versões atuais 

de todo o software instalado 

no instrumento. 

 

ALARMES 

Apresenta mensagens de 

erro e alarmes encontrados 

durante as incubações. 

 

ENCERRAR/REINICIAR 

Apresenta comandos para 

Reiniciar o serviço de 

controlo ou o computador de 

bordo. 
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CONFIGURAÇÃO DE 

INSTRUMENTO 

Apresenta a configuração 

atual do instrumento e 

permite a inspeção ótica 

manual do tabuleiro de 

placas. 

 

TRANSFERÊNCIA DE 

DADOS 

Apresenta o registo das 

transferências de dados e as 

respetivas mensagens de 

erro de qualquer um. 

Permite a configuração de 

alvos de transferência de 

dados. 

 

ATUALIZAÇÕES DE 

SOFTWARE 

Apresenta as revisões atuais 

do software 
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INSTRUMENTOS- 

Apresenta o número total de 

REVEALS ligados em rede 

 

SAIR- 

Sair do Software REVEAL  

SAIR DA APLICAÇÃO-  

Sair do Software REVEAL  
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Manutenção, desinfeção, limpeza geral e inspeção 

 

TODA A ENERGIA DEVE SER DESLIGADA OU DESCONECTADA DA FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL ANTES DE SE PODER FAZER QUALQUER MANUTENÇÃO. 
 

Manutenção  

O SPECIFIC REVEAL utiliza um ventilador para libertar o calor do equipamento de controlo, o 

ventilador localizado na parte de trás do REVEAL pode ficar sujo com cotão. A acumulação de cotão 

deve ser aspirada ou removida, conforme apropriado e com a frequência necessária. 

 

Limpeza geral e inspeção 

As superfícies exteriores podem ser limpas com um pano sem cotão e 70% IPA.  
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Apêndice A: Especificações do SPECIFIC 

 

 

Dimensões da unidade Comprimento: 68.3 cm (26.9 in) 

Largura: 42.4 cm (16.7 in) 

Altura: 20.1 cm (7.9 in) 

Peso: 29.5 kg (65 lb) 

Dimensões 
recomendadas da 
bancada 

Distância mínima de 12,7 cm (5 in) atrás (acesso de energia, cabo de energia, 
exaustor do ventilador) 

Distância mínima de 12,7 cm (5 in) de cada lado (acesso de libertação manual) 

Distância mínima de 38,1 cm (15 in) à frente para acesso a gavetas. 

Pegada para condizer com as dimensões da unidade 

Ambiental Condições de funcionamento: 

• Temperatura ambiente 18 C a 28 C 

• Humidade relativa: 20% a 95% 

Classificações 
elétricas 

Requisitos energéticos: 

• Recomendado: 85-264 VAC, 50-60 Hz 

• Gama de tensão AC operacional; 85-264 VAC, 50-60 Hz 

Localização: Instalar o SPECIFIC REVEAL num raio de 1,83 m a partir da 

tomada elétrica. 

Ligação elétrica (EUA): O instrumento tem um recetáculo IEC 320-C14 para 

entrada de energia. 

Configuração internacional: O instrumento tem um recetáculo IEC 320-C14 

para entrada de energia.  
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Apêndice B: Opções e acessórios 

Contacte o seu representante de vendas da Specific Diagnostics para consultar preços e encomendas 

 

Apêndice C: Resolução de problemas 

Na maioria dos casos, as reparações do seu SPECIFIC REVEAL devem ser efetuadas por um técnico 

qualificado da Specific Diagnostics. Contacte o seu representante da Specific Diagnostics. 

Abaixo estão as cores LED e a sua indicação do estado do sistema. 

1. Amarelo estático - durante o arranque; ligado e após o encerramento 
2. Verde estático - inativo, pronto a funcionar 
3. Três piscadelas brancas - a interface do utilizador está a mudar de uma Reveal para outra 
4. Verde intermitente - Porta aberta 
5. Azul estático - execução em curso 
6. Laranja intermitente - erro de gaveta 
7. Vermelho estático - estado do problema; contactar o suporte da SpecificDx 

 

Se ocorrer um problema, o utilizador também será alertado na secção de Alarmes.  O código do alarme e a 

mensagem devem ser comunicados ao suporte da SpecificDx, se o sistema não limpar o alarme ou se o 

utilizador não conseguir resolvê-lo com as mensagens ou instruções que os alarmes fornecem. 

 

 

Abaixo encontra-se uma lista de alarmes e a sua possível resolução. 

Código 
do 

alarme 
Descrição do alarme Ação de recuperação 

2 ConfigurationFailureAlarm Contactar o serviço 

3 ActivationFailureAlarm Contactar o serviço 

4 InstrumentUnavailableAlarm 
Assegurar que o instrumento está ligado e 
ligado à rede. Alternar a potência. Se não for 
resolvido, contactar o serviço. 

5 InstrumentMaintenanceModeAlarm 

Definir espécies em funcionamento existente e 
esperar até que a atualização do software 
termine. Ou clique na fita de construção e 
selecione “Reagendar", depois utilize o 
instrumento. 

6 SleepModeNotDisabled Contactar o serviço 

101 ScannerConnectionFailure 
O software irá tentar restabelecer a ligação. 
Se não for resolvido, contactar o serviço. 

102 ScannerCommunicationFailure 
O software irá tentar restabelecer a ligação. 
Se não for resolvido, contactar o serviço. 

103 ScannerMissingSource Contactar o serviço 

105 ScannerPowerFailure 
Tente efetuar um ciclo de ativação no 
instrumento. Contacte o serviço para verificar 
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os cabos internos. 

106 ScannerRecurringDisconnect 
Tente efetuar um ciclo de ativação no 
instrumento. Contactar o serviço. 

201 RockerConnectionFailure Contactar o serviço 

202 RockerCommunicationFailure Contactar o serviço 

203 RockerHomingFailure Contactar o serviço 

204 RockerPositionFailure Contactar o serviço 

301 TemperatureConnectionFailure Contactar o serviço 

302 TemperatureCommunicationFailure Contactar o serviço 

303 TemperatureLow 
Se a condição não desaperecer dentro de 
alguns minutos, contacte o serviço. 

304 TemperatureHigh 
Se a condição não desaperecer dentro de 
alguns minutos, contacte o serviço. 

305 TemperatureControlFailure Contactar o serviço 

306 TemperatureOutOfRange 
Se a condição não desaperecer dentro de 
alguns minutos, contacte o serviço. 

307 TemperatureParityFailure Contactar o serviço 

401 DrawerConnectionFailure 
Tente efetuar um ciclo de ativação no 
instrumento. Se não for resolvido, contactar o 
serviço. 

402 DrawerCommunicationFailure Contactar o serviço 

701 DataRetentionInsufficentDiskspace 
Contacte o serviço para verificar as definições 
e limpar espaço na unidade 

801 ImageProcessingError Automaticamente comunicado ao serviço 

802 UpdatePlateMetadataError 
Verifique os campos de entrada e tente 
novamente 

803 SpeciesNotRecognized Automaticamente comunicado ao serviço 

804 PlateNotFound Automaticamente comunicado ao serviço 

805 PlateNotAligned 
Pause, ejete o tabuleiro, empurre a placa até 
ao fim, reinicie a execução. 

807 UnableToLocateSensors 
Folha de sensor errática, prepare uma placa 
nova. 

808 AnalysisSummaryError Automaticamente comunicado ao serviço 

809 SpeciesUnknown Introduza a espécie 

810 UsedSensorDetected Apague a placa antiga, reinicie a execução. 

812 SpeciesNotSupported 
Nenhum CIM/SIR será exibido para as 
espécies selecionadas, porque o algoritmo 
ainda não as suporta. 

813 DetectPlateMapError Automaticamente comunicado ao serviço 

901 BarcodeReadingError 
Limpe a área do código de barras, recomece a 
execução 

902 MissingBarcodeDefinitionFile Contactar o serviço 

904 CreateExperimentFileError Contactar o serviço 

905 CallMICError Automaticamente comunicado ao serviço 

906 CallSIRError Automaticamente comunicado ao serviço 

907 MakeSummaryTableError Automaticamente comunicado ao serviço 

908 MICAlgorithmError Automaticamente comunicado ao serviço 

909 PlateMapConfigurationError 
Contacte o serviço para a reinstalação do 
software 

911 SlowGrowerError 
O instrumento pode não ter provas suficientes 
para dar resultados de CIM e interpretação 
SIR 

1002 SampleBarcodeMissing Insira a identificação da amostra manualmente 
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1003 SensorBarcodeMissing Automaticamente comunicado ao serviço 

1004 PlateMissing Adicione uma placa 

1005 SensorBarcodeMismatch Reveja as informações do código de barras 

1006 SampleBarcodeMismatch Reveja as informações do código de barras 

1007 CreatePlateError Automaticamente comunicado ao serviço 

1008 TooManyBarcodesFound 

É possível que o software tenha escolhido o 
código de barras errado para a identificação 
da amostra. Verifique ou introduza 
manualmente a identificação da amostra. 

1009 BadSensor 
O sensor expirou ou está em processo de 
recolha. Prepare outra placa com um sensor 
de um lote diferente. 

1101 PCBConnectionFailure 
Ciclo de potência do instrumento. Se não for 
resolvido, contactar o serviço. 

1301 DoorOpenTooLong Feche a gaveta 

1302 DoorSensorStateMismatch Contactar o serviço 

1303 DoorFailedToOpen 
Tente ejetar novamente. Use o botão manual 
na lateral do instrumento. Contactar o serviço 

1304 UnexpectedDoorOpen 
Feche a gaveta, pode ser capaz de retomar 
normalmente 

1305 FailedToReadDoorStatus Contactar o serviço 

1306 DatabaseProviderConnection 
Contacte o serviço para verificar se a 
configuração e o serviço de base de dados 
iniciou. 

1307 DatabaseProviderConfiguration Contactar o serviço 

1308 DatabaseOperationFailure Contactar o serviço 

1309 ExperimentDataTransferFailure Automaticamente comunicado ao serviço 

1310 TransferredFileCleanUpFailure Automaticamente comunicado ao serviço 

1311 ImageConversionFailure Automaticamente comunicado ao serviço 

1313 InstrumentDataAcqDatabaseOperationFailure Automaticamente comunicado ao serviço 

1315 WrongPlateMapSelected Verifique a seleção da placa 

1316 SoftwareUpgradeFailure Tente atualizar o software novamente 

1317 DatabaseMigrationFailure Contactar o serviço 

1318 ExperimentHistoryFailure Automaticamente comunicado ao serviço 

1319 AutoSyncFailure 
Tente configurar novamente a sincronização 
automática a partir do menu de atualizações 
de software. Contactar o serviço 

1320 RunDidNotStart 
Inicie a execução ou abra a gaveta para 
reiniciar o alarme e depois inicie a execução 

1401 LabConnectorCommunicationFailure 
Verifique a configuração dos conectores de 
laboratório. Contactar o serviço. 

1402 LabConnectorParseFailure Automaticamente comunicado ao serviço 
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Reparações 

Observe os pontos seguintes para que possamos ajudá-lo o mais rapidamente possível. 

• Qual é o número de série do SPECIFIC REVEAL? (A etiqueta do fabricante está localizada no 

painel traseiro do SPECIFIC REVEAL). 

• O que aconteceu antes do problema? 

• O problema ocorreu inesperadamente? 

• O problema piorou com o tempo? 

• Se ouvir um ruído invulgar, de onde provém o ruído? 

• Alguém estava a utilizar o SPECIFIC REVEAL na altura em que o problema ocorreu? 

• Note quaisquer outros sintomas que possam ser relevantes. 

• O LED exibe determinadas cores ou padrões? 

 

Erros de sistema 

O software do SPECIFIC REVEAL tem incorporado uma verificação de erros para assegurar que todos os 

sistemas estão a funcionar dentro das especificações. Se for detetado um erro, o LED do painel frontal (F1) 

apresenta certas cores e padrões e o ecrã táctil indicará o erro detetado, bem como apresentará uma 

mensagem de erro. Se detetar esta situação, anote a cor e o padrão e uma descrição das circunstâncias em 

que ocorreu.  Consulte o Apêndice C para mais detalhes. 
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ABERTURA MANUAL DA GAVETA 

Depois de executar a secção de resolução de problemas, se a gaveta não tiver aberto para remover o painel 

do sensor, poderá executar o seguinte processo manual para abrir a gaveta: 

Desligue sempre a energia da unidade antes de soltar o trinco da gaveta.  

Pressione o trinco da gaveta que se encontra na parte inferior da unidade para libertar manualmente a gaveta 

e remover o sensor.   
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Apêndice D: Declaração EMC 

Aviso: 

• O VIA SPECIFIC REVEAL é um EQUIPAMENTO ELÉTRICO MÉDICO e necessita de 

precauções especiais relativamente à CEM e precisa de ser instalada e posta em serviço de 

acordo com as informações de CEM fornecidas neste manual. 

• O equipamento portátil e móvel de comunicações de radiofrequência pode afetar o SELADOR SPECIFIC 

REVEAL 

• A utilização de acessórios, transdutores e cabos que não os especificados pela Specific 

Diagnostics pode resultar num aumento das EMISSÕES ou numa diminuição da IMUNIDADE do 

EQUIPAMENTO. 

 Este EQUIPAMENTO não deve ser utilizado adjacente ou empilhado com outro 

equipamento e que se for necessário o seu uso adjacente ou empilhado, o EQUIPAMENTO 

deve ser observado para verificar o seu funcionamento normal na configuração em que será 

utilizado. 


