
 

Sistema PCR em tempo real AriaDx
Guia de Referência Rápida

K8930A Instrumento PCR em tempo real AriaDx 
Para uso no diagnóstico in vitro
Este guia de referência rápida resume os procedimentos para a instalação e configuração do sistema PCR em Tempo Real AriaDx e a 
realização de experiências no sistema. O Guia do Utilizador e de Configuração integral encontra-se disponível na página do produto 
AriaDX do website Agilent.

Utilização prevista O instrumento PCR em Tempo Real AriaDx é um sistema quantitativo de amplificação, deteção e análise de 
dados PCR totalmente integrado para amostras de ácidos nucleicos. 

O instrumento destina-se a ser utilizado apenas por operadores com formação em técnicas e procedimentos 
de laboratório.

O cliente é responsável pela validação dos ensaios e a conformidade com os requisitos regulamentares que 
dizem respeito aos seus procedimentos e utilizações do instrumento.

Aviso Cada laboratório deve validar os seus próprios ensaios para utilização no Sistema PCR em Tempo Real 
AriaDx. Os ensaios devem incluir controlos concebidos para detetar inconsistências no desempenho do 
instrumento devido a, por exemplo, alterações no desempenho ótico ou na uniformidade do bloco térmico.

Devido ao design do sistema ótico do Sistema PCR em Tempo Real AriaDX, a Agilent recomenda a realização 
da verificação do sistema com reações de controlo positivo e negativo em cada linha da placa (ou tiras de 
tubos) relativamente a todos os módulos óticos, antes da utilização inicial. 

Materiais fornecidos

Antes de começar

Materiais fornecidos com o K8930AA, Conjunto de PCR em Tempo Real 
AriaDx

Quantidade

Instrumento AriaDx 1

Certificado de Conformidade 1

Cartaz de instalação AriaDx 1
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O instrumento AriaDx, o Certificado de Conformidade e o cartaz de instalação AriaDX são enviados em 
conjunto na mesma embalagem. O cabo de alimentação e os módulos óticos são fornecidos na sua própria 
embalagem.

Precauções de 
segurança

Este produto foi concebido para um funcionamento prático e fiável e está em conformidade com as normas de 
segurança estipuladas. A sua utilização não implica qualquer perigo se operado de acordo com as instruções 
fornecidas neste documento. No entanto, o funcionamento incorreto poderá provocar danos ao equipamento 
ou ser um perigo para a saúde. É importante que as seguintes precauções de segurança sejam lidas e 
compreendidas antes de utilizar o instrumento. Todos os utilizadores devem ler e compreender o Manual de 
Configuração e Utilização e devem apenas operar a unidade de acordo com as instruções fornecidas. O 
incumprimento das instruções poderá danificar a proteção fornecida pelo instrumento.

Parte elétrica

Precauções de segurança elétrica devem ser aplicadas, incluindo o seguinte:

•Coloque sempre o instrumento num local onde, se necessário, a fonte de alimentação pode ser 
imediatamente desligada.

•A tensão adequada (100–240 V CA) deve ser fornecida antes de ligar o instrumento pela primeira vez.

•O dispositivo deve estar ligado a uma tomada com ligação à terra. Não opere o instrumento a partir de uma 
tomada de alimentação que não tenha ligação à terra.

•Não toque nos interruptores ou nas tomadas com as mãos molhadas.

•Desligue o instrumento antes de desligar o cabo de alimentação.

•Desligue o instrumento antes de limpar derrames de líquidos e antes de efetuar a manutenção de 
componentes elétricos e internos.

•Não ligue o instrumento à mesma tomada múltipla que outros equipamentos de alta potência (por exemplo, 
frigoríficos e centrífugas).

•Não efetue a manutenção de componentes elétricos a menos que esteja qualificado a fazê-lo.

Fluidos e reagentes

•Encha vasos de reação fora do instrumento de forma a que os fluidos não penetrem no instrumento.

•Nunca efetue a rotação ou incubação de substâncias explosivas, inflamáveis e reativas no instrumento.

•Deve observar os regulamentos de segurança relevantes quando manusear material patogénico, substâncias 
radioativas ou outras substâncias perigosas para a saúde.

•Não submerja o instrumento em qualquer líquido.

Perigo de queimaduras

•Não toque no bloco térmico, no interior da tampa aquecida e nos vasos de reação. Estas áreas atingem 
rapidamente temperaturas superiores a 50ºC. Mantenha a tampa aquecida fechada até serem alcançadas 
temperaturas de 30ºC ou inferior.

•Não utilize quaisquer materiais (placas, vedantes, lâminas, tapetes) que não sejam suficientemente estáveis 
em termos de temperatura (até 120ºC).

Ambiente operativo

•As ranhuras de ventilação do dispositivo devem permanecer desobstruídas de forma a ventilarem o tempo 
todo. Deixe, no mínimo, 10 cm de espaço à volta do instrumento.

•Mantenha a temperatura ambiente entre 20ºC e 30ºC com níveis de humidade entre 20% e 80% sem 
condensação.

•Não opere o instrumento num ambiente perigoso ou potencialmente explosivo.

•Não tente abrir a porta do instrumento quando o instrumento estiver a realizar uma experiência.

Cabo de alimentação 1

Módulos óticos Até 6 módulos óticos, conforme selecionado pelo 
utilizador

Materiais fornecidos com o K8930AA, Conjunto de PCR em Tempo Real 
AriaDx

Quantidade
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Classificações do equipamento

•Poluição grau 2

•Categoria de instalação II

•Altitude 2000 m

•Humidade 20% a 80%, sem condensação

•Alimentação elétrica 100-240 V CA, 50/60 Hz, 1100 VA

•Temperatura 20°C a 30°C

•Apenas para utilização no interior

Descarga eletrostática

O instrumento é sensível à estática. As descargas eletrostáticas superiores a 8000 volts poderão interferir 
com o funcionamento normal das portas USB no instrumento. As precauções de manuseamento são 
necessárias quando trabalhar em ambientes com elevadas cargas estáticas. Utilize uma pulseira antiestática 
com ligação à terra e tome outras precauções antiestáticas antes de efetuar o contacto com o dispositivo em 
ambientes com elevadas cargas estáticas. ESD STM5.1-1998 Classe 3B.

O Sistema PCR em Tempo Real AriaDx cumpre as normas IEC 61326-2-6 que regulam a Conformidade 
Eletromagnética para equipamento médico para diagnóstico in vitro (IVD). Este equipamento foi concebido e 
testado de acordo com a norma CISPR 11 Classe A. Num ambiente doméstico poderá provocar interferência 
radioelétrica e, nesse caso, poderá necessitar de tomar medidas para mitigar a interferência. É recomendado 
que escolha um ambiente eletromagnético adequado para o instrumento AriaDx antes da utilização.

Símbolos de segurança

Os seguintes símbolos de segurança/elétricos descritos poderão ser exibidos no instrumento.
 
Ligado

Desligado

Atenção

Atenção, superfícies quentes

Escolha uma 
localização

Localize uma superfície sólida, plana e limpa para o instrumento. Certifique-se de que:

•O instrumento está completamente estável.

•As ranhuras do ar na parte traseira não devem ser tapadas.

•O instrumento tem, no mínimo, 10 cm (aproximadamente 4 polegadas) até a próxima parede ou 
instrumento. 

•O instrumento não está localizado próximo de algo que poderia ser uma fonte de vibrações.

•A temperatura (ambiente normal) está entre 20ºC e 30ºC com níveis de humidade entre 20% e 80% sem 
condensação.

•A atmosfera não é explosiva.

Remova as 
embalagens

O instrumento AriaDx é enviado em duas embalagens separadas. A embalagem pequena tem o cabo de 
alimentação. A embalagem grande tem o instrumento e a bandeja acessória. Quaisquer módulos óticos que 
encomendar com o instrumento são embalados e enviados em separado na sua própria caixa. 

1 Abra a embalagem pequena que tem o cabo de alimentação. Remova o cabo de alimentação e coloque-o de 
lado por agora.

2 Certifique-se de que a embalagem grande está na posição vertical e corte as quatro tiras de plástico que 
seguram a embalagem.

Instalação e configuração do instrumento AriaDx
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3 Abra as abas superiores da embalagem grande. No interior da embalagem está uma bandeja acessória, que 
contém o Certificado de Conformidade e o cartaz de instalação.

4 Remova a bandeja acessória. Desembale o cartaz de instalação da bandeja acessória e utilize-o para guiá-lo 
através do restante processo de desembalagem.

5 Remova o suporte de espuma que está em cima do instrumento na embalagem.

6 Coloque uma mão de cada lado da embalagem e eleve para remover a capa da caixa que envolve o 
instrumento. O instrumento está na base da embalagem.

7 Remova o plástico do instrumento.

8 Eleve o instrumento da base da embalagem e pouse-o no local escolhido. A Agilent recomenda que duas 
pessoas elevem o instrumento em conjunto.

Instalar os módulos 
óticos

1 Abra a porta do instrumento ao levantar a partir da pega na parte superior do instrumento. Eleve a porta 
totalmente para cima e para trás. 

2 Remova o pedaço de espuma e, em seguida, remova a tira de cartão em torno da montagem do bloco 
térmico. A caixa de alojamento do módulo ótico está posicionada à esquerda da montagem do bloco 
térmico.

3 Deslize a caixa de alojamento do módulo ótico para a direita até estar centrada na abertura da porta do 
instrumento. Utilize o entalhe na parte superior da caixa para ajudar a deslizá-lo.

4 Abra a tampa na caixa de alojamento do módulo ótico.

a Com o polegar e o dedo indicador, aperte os dois pedaços de plástico no entalhe na parte superior da 
caixa.

b Levante a tampa completamente para trás para revelar as seis ranhuras para os módulos óticos.

5 Abra as caixas contendo os módulos óticos. Remova a parte superior de espuma de cada caixa e remova o 
saco de plástico contendo o módulo ótico.

6 Instale os módulos óticos.

a Abra o saco de plástico e remova o módulo ótico. 

b Desembrulhe a película de plástico da extremidade do módulo ótico. Após a película ser removida, não 
toque na extremidade exposta.

c Coloque o módulo ótico numa ranhura disponível no alojamento do módulo ótico. A orientação correta 
para o módulo ótico é com a etiqueta virada para cima com a faísca Agilent mais próxima da parte 
frontal do instrumento.  
NOTA: Se estiver a instalar menos de seis módulos óticos, certifique-se de que as ranhuras vazias estão 
do lado mais à esquerda do alojamento.

7 Baixe a tampa no encaixe do módulo ótico até fazer um clique. Quando ligar o instrumento pela primeira 
vez, ser-lhe-á solicitado a calibrar o fundo para os módulos óticos. 

Limpar o bloco 
térmico

Com a porta do instrumento ainda aberta, limpe as superfícies exteriores e interiores do bloco térmico.

1 Levante a tampa do bloco térmico ao puxar para a frente na pega da tampa e eleve a tampa para cima e 
afastada do bloco térmico.

2 Utilizando uma lata de aerossol de ar comprimido, limpe as aberturas do bloco térmico. Segure na lata a 
uma distância de 8 a 10 cm do bloco térmico à medida que prime o acionador.

3 Humedeça um pano de limpeza sem pelo com H20 deionizada e limpe gentilmente o bloco térmico e a parte 
inferior da tampa. Em seguida, feche a tampa do bloco térmico e limpe a parte superior da tampa.

4 Feche a porta do instrumento.

Ligar o cabo de 
alimentação e os 
dispositivos USB

1 Ligue o cabo de alimentação no conector de alimentação na parte traseira do instrumento. Ligue o cabo de 
conexão a uma tomada de CA com ligação à terra. Consulte “Precauções de segurança” na página 2 para 
obter mais informações sobre os requisitos de segurança elétrica.

2 Ligue o cabo USB de um teclado e/ou rato à porta USB na parte frontal ou traseira do instrumento.

Ligar a um PC ou 
rede

Ligue o instrumento a um PC, quer diretamente ou através de uma rede. Se não ligar o seu instrumento a um 
PC, tem de transferir os dados da experiência após a execução ao copiá-los do instrumento para uma unidade 
USB (formato FAT) e, em seguida, da unidade USB para o seu PC.

O uso do software para PC Aria para ligar remotamente um instrumento AriaDx (através da rede ou de uma 
ligação direta ao PC), requer uma rede fiável e uma configuração adequada do instrumento AriaDx durante a 
instalação. Trabalhe de perto com o seu administrador de TI para assegurar que a sua configuração de rede 
está devidamente configurada. Em caso de suspeita de rede instável, evite utilizar a ligação remota até a 
fiabilidade da rede ter sido confirmada pelo seu administrador de TI. Reconfirme a estabilidade da sua 
ligação de rede sempre que o instrumento AriaDx seja deslocado para um novo local, lhe seja atribuído um 
novo endereço de IP ou haja uma interrupção no fornecimento de energia na rede.
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Sinais de uma ligação de rede fraca podem incluir.

•Endereço de IP autoatribuído no instrumento AriaDx no formato 169.254.x.y

•Dificuldade de ligação a um instrumento AriaDx

•Perda de ligação a um instrumento anteriormente ligado, falhas de conectividade ou erros de ligação 
similares

Para ligar o instrumento a uma rede:

1 Ligue uma extremidade de um cabo Ethernet na porta ethernet na parte traseira do instrumento. Utilize 
um cabo ethernet reto Cat 6 padrão.

2 Ligue a outra extremidade do cabo a uma porta de rede.

3 Verifique se o endereço IP atribuído ao instrumento AriaDx no formato 169.254.x.y. Um endereço IP com 
aquele formato é indicativo de uma ligação de rede fraca.

Para ligar o instrumento diretamente a um PC:

1 Ligue uma extremidade de um cabo Ethernet na porta ethernet na parte traseira do instrumento. Utilize 
um cabo ethernet reto Cat 6 padrão.

2 Ligue a outra extremidade do cabo a um PC.

3 Após ligar o instrumento AriaDx, configure um endereço IP estático, máscara subrede e gateway 
predefinido no instrumento utilizando as instruções abaixo. (Para ver o endereço IP, prima o ícone de rede 
no canto inferior direito do ecrã tátil.)

NOTA: A primeira vez que ligar o instrumento, é-lhe pedido que calibre o fundo para os módulos óticos. 
Consulte o Manual de Configuração e Utilização do Sistema PCR em Tempo Real AriaDx para obter mais 
informações sobre esta calibragem. Após a calibragem estar concluída, pode continuar seguindo as 
instruções abaixo.

a No ecrã Início do ecrã tátil AriaDx, prima Settings.

b Prima Connection Settings. Se visualizar uma mensagem de erro indicando que nenhuma ligação de 
rede foi detetada, prima OK para fechar a mensagem de erro.

c No ecrã Definições de ligação, selecione Use Manual Configuration.

d Nos campos de endereço IP, máscara subrede e gateway predefinido, introduza os valores apresentados 
na captura de ecrã abaixo. Prima OK.

4 No PC, defina um endereço IP estático, máscara subrede e gateway predefinido utilizando as instruções 
abaixo.

a Abra o Painel de controlo para o Windows.

b Sob Rede e Internet, clique Ver estado da rede e tarefas. A janela Rede e Centro de Partilha abre, 
exibindo as suas ligações de rede ativas

c Para ver a rede do domínio, clique Ligação da Área Local. A caixa de diálogo de Estado da Ligação de 
Área Local abre-se.

d Na caixa de diálogo de Estado da Ligação de Área Local, clique em Properties. A caixa de diálogo de 
Propriedades de Ligação de Área Local abre-se.

e Na lista de itens sob This connection uses the following items, clique duas vezes em Internet Protocol 
Version 4 (TCP/IPv4). A caixa de diálogo de Propriedades da Versão de Protocolo de Internet 4 
(TCP/IPv4) abre-se. 

f No separador Geral da caixa de diálogo, selecione Use o seguinte endereço IP e defina o endereço IP, 
máscara subrede e gateway predefinido para os valores apresentados abaixo. Clique em OK para fechar 
a caixa de diálogo.
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Requisitos mínimos Antes de instalar o software Aria, consulte a seguinte tabela para conhecer os requisitos mínimos de PC 
necessários para executar o software. 

* Instaladores para Microsoft .NET Framework 4.0 e Microsoft SQL Server 2012 são fornecidos na página do produto AriaDx no website da Agilent. 
Consulte o Manual de Configuração e Utilização do Sistema PCR em Tempo Real do AriaDx para obter as instruções de instalação para essas 
aplicações. Se não tem os componentes Microsoft Visual C++ 2010, o instalador Aria irá automaticamente instalá-los no seu PC quando iniciar a 
instalação do software Aria.

Instalar o software 
Aria padrão

As instruções fornecidas são para a instalação do software Aria padrão. Se adquiriu a opção de software Aria 
Electronic Tracking (ET) com funcionalidades compatíveis com o Título 21 do CFR Parte 11, utilize as 
instruções de instalação do Manual de Configuração e Utilização do Sistema PCR em Tempo Real AriaDX.

NOTA: Se ligou o seu instrumento diretamente a um PC, instale o software nesse PC. Se ligou o seu 
instrumento a uma rede, instale o software no PC da rede. Pode instalar o software Aria padrão num número 
ilimitado de PCs.

1 Vá para a página de produto AriaDx no website da Agilent www.agilent.com/genomics/AriaDx. Clique em 
Download Software (Transferir software) para aceder ao website de transferência de software para Aria.

2 Clique na hiperligação para transferir a mais recente versão do software Aria Real-Time PCR. Guarde o 
instalador no seu computador. Se necessário, clique nas hiperligações para transferir instaladores para 
Microsoft .NET Framework 4.0 e Microsoft SQL Server 2012.

3 Inicie o instalador do software para Aria.

4 Abra a subpasta Aria PC Software Installer. Nesta subpasta, clique duas vezes no ficheiro Agilent Aria 
Software Setup X.X.exe (em que X.X é a versão do software). O assistente de instalação do software 
inicia-se. Após o processo de extração de ficheiros, o assistente abre na janela de Boas-vindas. 
NOTA: Se receber uma mensagem de erro indicando que Microsoft .NET Framework 4.0 necessita de ser 
instalado, cancele a instalação do software Aria e instale Microsoft .NET Framework 4.0 primeiro. Um 
instalador para Microsoft .NET Framework 4.0 encontra-se disponível no website de transferência de 
software para Aria.

5 Na janela de Boas-vindas, clique em Seguinte para continuar a instalação. A janela de Contrato de Licença 
abre-se.

6 Se aceitar os termos deste contrato, selecione I agree to the terms in the license agreement e clique em 
Next. A janela de Modo de Aplicações abre-se.

7 Na janela de Modo de Aplicações, selecione AriaDx e clique em Next. A janela de Tipo de Configuração 
abre-se. 
NOTA: O modo AriaDx do software é apenas compatível com o instrumento AriaDx. O modo AriaMx do 
software é apenas compatível com o instrumento AriaMx.

8 Na janela de Tipo de Configuração, selecione Standard e clique em Next. A janela de Pasta de Destino 
abre-se.

9 Atribua uma pasta para os ficheiros de software. A pasta predefinida é C:\Program Files (x86)\Agilent\Agilent 
Aria.

•Se pretende instalar o software para a pasta predefinida, clique em Next para continuar. 

•Se pretende designar uma pasta diferente, clique em Change na janela de Pasta de Destino. Na caixa de 
diálogo que se abre, procure a pasta pretendida, selecione a pasta e clique em Open. Em seguida, na 
janela de Pasta de Destino, clique em Seguinte para continuar.

A janela de Preparado para Instalar abre-se.

10 Clique em Install. O assistente instala o software Aria para a pasta designada no passo 9. Quando a 
instalação estiver concluída, a janela de Conclusão do Assistente InstallShield abre-se.

11 Clique em Finish para encerrar o assistente de instalação do software.

Instalar o software Aria

Sistema operativo Windows 10 – com formato regional definido para português (Portugal)

Arquiteturas suportadas ×64 (64 bits) suportado pelo Windows 10

Programas* Microsoft .NET Framework 4.0
Componentes em tempo de execução de Bibliotecas Microsoft Visual C++ 2010
Microsoft SQL Server 2012 (necessário apenas para a versão de Electronic Tracking do software)

Processador Processador 2 GHz Dual Core

Memória operacional (RAM) 2 GB (mais é recomendado) 

Espaço no disco rígido 40 GB

Resolução do ecrã 1024 × 768 (1280 × 1024 é recomendado)
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Após a instalação estar concluída, o software está preparado para ser lançado. Para lançar o software Aria a 
partir do menu Iniciar, clique em All Programs > Agilent > Agilent Aria > Agilent Aria X.X (em que X.X é a 
versão do software). O software abre-se no ecrã de Introdução.

Verifique o 
desempenho

Antes de executar a sua primeira análise no Sistema PCR em Tempo Real do AriaDx, a Agilent recomenda a 
realização da verificação do sistema para verificar o desempenho do instrumento e de todos os corantes que 
pretende usar nas suas análises.

Para realizar esta verificação do sistema, realize uma experiência usando uma placa PCR 96-well (ou um 
conjunto de tubos PCR) que contém as reações de controlo positivo noutra coluna, através de todas as linhas 
da placa que estão a ser utilizadas nas suas análises. Use os mesmos reagentes e corantes que serão usados 
nas suas análises.

A Agilent recomenda a realização desta verificação antes de realizar a sua primeira análise e a seguir a 
qualquer intervenção no instrumento AriaDx (como as operações de manutenção preventiva, calibragem do 
motor e instalação, substituição e reposicionamento de um módulo ótico).

Preparar amostras Quando estiver a preparar as reações PCR, siga as seguintes diretrizes para obter os melhores resultados. O 
instrumento pode ser carregado com tubos de PCR individuais ou tiras de tubos ou uma placa PCR de 96 
aberturas.

•Utilize apenas tubos e placas PCR com temperaturas estáveis. Consulte "Material plástico recomendado" na 
página 10 do Manual de Configuração e Utilização do AriaDx integral para obter uma lista dos tubos e 
placas recomendados.

•Coloque as tampas nos tubos antes de carregar as amostras no bloco térmico.

•Rode brevemente as amostras numa centrífuga imediatamente antes de carregá-las no bloco térmico.

Configurar e 
executar a 

experiência 

Pode configurar a placa e o perfil térmico para uma experiência no software do ecrã tátil do instrumento ou 
no software Aria no PC. As seguintes instruções fornecem os passos básicos necessários para configurar uma 
experiência e começar a executar a experiência utilizando o software do ecrã tátil do instrumento. Para 
informações mais detalhadas sobre como configurar e executar experiências, consulte o sistema de ajuda no 
software AriaDX no PC.

1 (Opcional) Registe-se no instrumento. Registar-se na sua conta pessoal permite-lhe guardar a experiência 
para a sua pasta de utilizador. Se está registado como Convidado, deve guardar a experiência para a pasta 
Convidado.

2 No ecrã Início, prima New Experiment. 
O ecrã Tipos de Experiências abre-se.

3 Crie a experiência utilizando uma das seguintes abordagens.

•Prima o tipo de experiência pretendido.  
O ecrã de Configuração da Placa abre-se.

•Prima Open Template. O ecrã Modelo abre-se. Prima um ficheiro de modelo para selecioná-lo e, em 
seguida, prima Open. (Os únicos ficheiros de modelo enumerados são aqueles que foram anteriormente 
guardados no instrumento.) 
O ecrã de Configuração da Placa abre-se. 

4 No ecrã de Configuração da Placa, configure as aberturas da placa. Prima o ícone de ajuda para obter 
ajuda com o ecrã de Configuração da Placa.

5 Prima o separador de Perfil Térmico. 
O ecrã de Perfil Térmico abre-se.

6 Configure o perfil térmico para a experiência. Prima o ícone de ajuda para obter ajuda com o ecrã de Perfil 
Térmico.

7 Carregue as amostras no bloco térmico.

a Abra a porta do instrumento que cobre a montagem do bloco térmico ao elevar a pega na parte superior 
do instrumento. Eleve a porta totalmente para cima e para trás.

b Eleve a tampa aquecida ao puxar para a frente na pega da tampa e, em seguida, levante a tampa e 
afaste-a do bloco térmico. 

c Coloque a placa ou os tubos no bloco e verifique se estão corretamente posicionados. 

d Feche a tampa aquecida e empurre-a para trás de forma a ficar fixa na posição.

e Feche a porta do instrumento de forma a ficar fixa na posição.

Preparação e execução de experiências
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Perigo de queimaduras: O bloco térmico, os tubos de amostras e as placas poderão atingir temperaturas tão elevadas como 
100ºC. Mantenha as mãos afastadas até a temperatura ser de 30ºC ou inferior. 

8 Prima Run Experiment no ecrã de Perfil Térmico. Abre-se uma caixa de mensagem que pergunta se 
pretende guardar a experiência. Clique em OK para abrir o ecrã de Guardar Experiência.

9 Selecione uma pasta para o ficheiro da experiência e prima Save.  
O ecrã de Gráficos Básicos dos Dados abre-se, permitindo-lhe monitorizar o progresso.

Ver resultados Ver os resultados da experiência no software Aria no PC. Consulte o sistema de ajuda do software para obter 
informações detalhadas sobre os resultados de visualização.
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Suporte Técnico 

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido com o dispositivo será reportado ao fabricante e à autoridade 
competente do país em que o utilizador e/ou paciente se encontre domiciliado.
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