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1 Como utilizar este manual 

O manual foi concebido para ser lido por secções e não de uma só vez. Isto significa que, se o 

manual for lido do início ao fim, haverá alguma repetição e sobreposição. 

2 Aviso de segurança 

• Qualquer pessoa que trabalhe com este equipamento ou próximo dele deve ler este 

manual. Caso não sejam lidas, entendidas nem seguidas as instruções fornecidas 

nesta documentação, poderão ser causados danos à unidade, lesões às pessoas que 

operam o equipamento e/ou mau desempenho do equipamento. 

• Qualquer ajuste, modificação ou manutenção internos neste equipamento deve ser 

realizado/a por pessoal de manutenção qualificado. 

• Neste manual, os pontos importantes relacionados com a segurança serão 

assinalados com os símbolos seguintes: 

 

 

INDICAÇÃO 

Utilizado para chamar a atenção de um ponto 

específico. 

 

AVISO 

Proceda com cuidado. 

3 Indicação para uso 

As incubadoras FIV multica mara MIRI® da sé rié TL da Esco Médical foram concébidas para 

proporcionar um ambiénté controlado, no qué diz réspéito a témpératura, CO2 é outros gasés, 

para o désénvolviménto dé émbrio és. O présénté modélo tém um microsco pio invértido é 

um sistéma dé visualizaça o dé émbrio és intégrados. A utilizaça o do dispositivo ésta  limitada 

a séis dias (199 horas), o qué cobré o pérí odo apo s a fértilizaça o até  ao séxto dia dé 

désénvolviménto. 

4 Sobre o produto 

A incubadora FIV multica mara MIRI® TL6 é MIRI® TL12 da Esco Médical sa o incubadoras dé 

CO2/O2 com capacidadé dé timé-lapsé. Na MIRI® TL6, é  possí vél incubar até  84 émbrio és é, 

na MIRI® TL12, até  168 émbrio és. As incubadoras FIV multica mara podém gérar imagéns ém 

timé-lapsé é disponibiliza -las para idéntificar as fasés é a qualidadé do désénvolviménto. 
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O aquecimento direto das placas nas câmaras proporciona condições superiores de 

temperatura em comparação com as incubadoras FIV multicâmara convencionais. 

 

A temperatura na câmara permanecerá estável até 1 °C (mesmo quando uma tampa estiver 

aberta durante 30 segundos) e irá recuperar no período de um minuto após a tampa ser 

fechada. 

 

A incubadora FIV multica mara da Esco Médical MIRI® TL6 tém séis ca maras complétaménté 

séparadas dé aquéciménto dé culturas, énquanto a MIRI® TL12 tém 12 ca maras. Cada ca mara 

tém a sua tampa aquécida é éspaço para uma placa CulturéCoin®. 

 

Para asségurar um désémpénho ma ximo, o sistéma da incubadora FIV multica mara MIRI® 

TL6 tém 12 controladorés dé témpératura PID complétaménté séparados, énquanto a MIRI® 

TL12 tém 24. Controlam é régulam a témpératura ém ca maras é tampas dé cultura. As 

ca maras na o afétam, dé modo algum, as témpératuras umas das outras. A parté supérior é 

inférior dé cada ca mara é  séparada com uma camada PET dé modo a qué a témpératura da 

tampa na o afété o fundo. Para propo sitos dé validaça o, cada ca mara tém um sénsor PT-1000 

intégrado. O circuito é  séparado do matérial élétro nico da unidadé, dé modo a qué pérmanécé 

um sistéma dé validaça o vérdadéiraménté séparado. 

 

É necessário fornecer à incubadora FIV multicâmara 100% de CO2 e 100% de N2 para ser 

possível controlar as concentrações de CO2 e O2 nas câmaras de cultura. 

  

Um sensor de CO2 de infravermelhos de feixe duplo com taxas de derivação extremamente 

baixas controla o nível de CO2. Um sensor de oxigénio químico de calibre médico controla o 

nível de O2. 

 

O témpo dé récupéraça o do ga s é  inférior a tré s minutos apo s a abértura da tampa. Para 

validar a concéntraça o dé ga s, a incubadora FIV multica mara MIRI® TL6 ésta  équipada com 

séis portas dé amostra dé ga s qué pérmitém ao utilizador rétirar amostras dé ga s a partir da 

ca mara individual, ondé a MIRI® TL12 possui 12. 

 

A incubadora FIV multicâmara apresenta um sistema de gás recirculado em que o gás é 

continuamente inserido e retirado da câmara à mesma frequência. O gás é limpo por meio 

da luz UVC de 254 nm com contacto de gás direto entre a lâmpada e o gás e, em seguida, por 

meio de um filtro VOC e por meio de um filtro HEPA. A luz de UVC tem filtros que inibem 

qualquer radiação de 185 nm que pode produzir ozono perigoso. O filtro VOC está localizado 

sob a luz UVC. 

 

A réposiça o dé ga s compléta no sistéma léva ménos dé 5 minutos. 
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O consumo dé ga s total é  muito baixo. Ménos dé 2 l/h CO2 é 5 l/h N2 quando ém utilizaça o. 

 

Por razões de segurança, a incubadora FIV multicâmara tem um sistema de controlo de gás 

completo que consiste em: regulador de pressão (prevenindo problemas perigosos de 

pressão de gás), sensores de fluxo de gás (o consumo real pode ser acumulado), sensores de 

pressão de gás (para que o utilizador saiba que a pressão e a variação podem ser registadas 

para evitar condições perigosas), filtros de gás (para evitar problemas de válvula). 

E  fa cil é séguro acédér a  placa CulturéCoin® numa ca mara, dévido a  numéraça o da ca mara é 

a  possibilidadé dé éscrévér na tampa branca com uma canéta. 

 

A incubadora FIV multicâmara foi desenvolvida e concebida primariamente para a incubação 

de gametas e embriões com uma cobertura de parafina ou óleo mineral. 

 

O visor dé LED vértical é  grandé, transparénté é fa cil dé lér a  dista ncia. O utilizador podé vér 

sé os para métros ésta o corrétos sém sé aproximar da unidadé. 

 

O softwaré é  éxécutado no écra  ta til incorporado. O PC controla o sistéma do microsco pio 

qué géra uma imagém a cada cinco minutos. Quando compiladas, as imagéns podém sér 

visualizadas como um filmé. 

  

O softwaré conté m funcionalidadés dé régisto para régistar é armazénar dados a longo prazo. 

O mo dulo dé wéb pérmité qué os dados dé CQ séjam transféridos para avaliaça o fora das 

instalaço és: com ésté procédiménto, o fabricanté proporciona um sérviço valioso aos séus 

cliéntés. 

 

O utilizador podé conéctar qualquér sonda dé pH BNC padra o na unidadé é médir o pH nas 

amostras sémpré qué quisér. 

 

As incubadoras FIV multicâmara da série TL MIRI® são dispositivos estacionários. O termo refere-

se a equipamentos que, após instalados e colocados em serviço, não se destinam a ser movidos 

de um local para outro. 

 

O dispositivo é fabricado ao abrigo de um sistema de gestão de qualidade ISO 13485 com 

certificação UE completa.  

 

Este produto cumpre os requisitos dos padrões da 3.ª Edição EN60601-1 como um 

dispositivo equivalente de Classe I tipo B adequado para funcionamento contínuo. Também 

está em conformidade com os requisitos do Regulamento (UE) 2017/745 relativo a 
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dispositivos médicos e é classificado como um dispositivo de Classe IIa nos termos da regra 

II. 

 

As diretivas de Equipamento de Proteção Individual (89/686/EEC) e Diretiva de Máquinas 

(2006/42/EC) não são aplicáveis às incubadoras FIV multicâmara MIRI ® da série TL. Além 

disso, as incubadoras FIV multicâmara MIRI® da série TL não contêm nem incorporam: 

qualquer substância médica, incluindo sangue humano ou derivado de plasma; tecidos ou 

células, ou seus derivados, de origem humana; nem tecidos ou células de origem animal, ou 

seus derivativos, conforme referido no Regulamento (UE) N.º 722/2012. 

5 Sobre o software Viewer 

O software Viewer das incubadoras FIV multicâmara MIRI® da série TL é uma ferramenta de 

fornecimento de informação que pode ajudar os utilizadores das incubadoras FIV 

multicâmara MIRI® da série TL a processar os dados gerados pelas incubadoras FIV 

multicâmara MIRI® TL6 e MIRI® TL12. O software contém uma base de dados de clientes 

completa. Na base de dados, os vários detalhes sobre o paciente e o tratamento podem ser 

introduzidos se o utilizador assim o desejar. 

 

O software também pode ser utilizado sem introduzir qualquer informação além do nome 

do paciente. O software atribui um identificador único a cada paciente para que não sejam 

confundidos. Com o identificador único e as time-lapses geradas, o software permite anotar 

o desenvolvimento do utilizador e proporciona uma ferramenta de comparação gráfica 

rápida para comparar embriões. O software também funciona como um leitor de vídeo que 

reproduz o vídeo das time-lapses. 

 

O software também exibe o estado da incubadora e as condições de alarme, mas o sistema 

de alertar o utilizador e as funcionalidades de interação estão incorporadas no dispositivo. 

6 Instalação do software 

O software vem pré-instalado num computador AIO. 

6.1 Requisitos 

O software foi validado e testado para ser executado num sistema operativo Windows 8 ou 

10. Pode ser executado em versões anteriores do Windows, mas o fabricante não garante a 

sua estabilidade nesses casos. 
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Requisitos do software MIRI® TL Viewer: 

• Intel i5, i7 ou AMD FX a ≥ 3.0GHz 

• 4GB RAM 

• 4GB espaço de armazenamento disponível 

• Ecrã de 23” ou 24” Full HD com capacidades táteis 

• Sistema Operativo Windows 8 ou 10 (64-bit) 

• Porta de Ethernet Gigabit 

 

Requisitos para o computador híbrido de servidor e MIRI® TL Viewer: 

• Processador Intel i7 com uma classificação de avaliação de CPU de ≥ 8000 

• ≥ 8GB RAM 

• 256GB SSD de espaço de armazenamento para o software 

• 1000 GB SSD de espaço de armazenamento para os dados 

• Sistema Operativo Windows 8 ou 10 (64-bit) 

• Pelo menos 2 portas USB 3.0 (tipo A) ou mais recentes 

• Entrada HDMI 

• Porta de Ethernet Gigabit 

7 Execução do Viewer 

7.1 Início 

Existé um íconé dé início do “MIRI® TL Viéwér” no ambiénté dé trabalho.  

 

 
Figura 7.1 Íconé do “MIRI® TL Viéwér” no ambiénté dé trabalho 

 

Ao clicar duas vezes no ícone, irá iniciar a aplicação do MIRI® TL Viewer e exibi-la no ecrã 

principal. 

7.2 Ecrã principal 

O ecrã principal apresenta quatro botões: 

 

• Time-lapses (uma lista das time-lapses geradas) 

• Patients (Pacientes - a base de dados dos pacientes) 
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• Multiroom IVF incubators (incubadoras FIV multicâmara - as incubadoras FIV 

multicâmara MIRI® TL6 e MIRI® TL12 ligadas ao Viewer) 

• Settings (Definições – um módulo que permite ao utilizador personalizar os 

parâmetros, a anotação e as durações ideais). 

 

 
Figura 7.2 O ecrã principal do Viewer das incubadoras FIV multicâmara MIRI® TL6 e MIRI® TL12 

 

Toda a interação com o software é intuitiva e simples. A navegação entre os ecrãs é feita ao 

premir os ícones coloridos relevantes ou a seta de retrocesso no canto superior esquerdo. 

 

No canto inferior do ecrã principal do Viewer das incubadoras FIV multicâmara MIRI® da 

série TL, é também apresentada a informação de armazenamento ao utilizador. 

7.3 Time-lapses 

7.3.1 Vista da lista de time-lapses 

Prémir o botão “Timé-lapsés” apresenta a lista de time-lapses geradas nas incubadoras FIV 

multicâmara MIRI® da série TL. Se estiver ligada mais de uma incubadora FIV multicâmara 

MIRI® TL6 ou MIRI® TL12 ao servidor, a lista irá consistir dos dados de todos esses 

dispositivos. 
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Figura 7.3 Lista de time-lapses gravadas 

 

No canto superior esquerdo do ecrã principal está disponível uma funcionalidade de 

filtragem da incubadora FIV multicâmara, em que o utilizador pode especificar a sua procura 

por time-lapses, selecionando uma incubadora específica. 

 

O utilizador também pode especificar esta procura através da seleção do estado da time-

lapsé: “All” (Todas), “Activé” (Ativas) ou “Finishéd” (Concluídas). 

 

Há uma função de procura canto superior direito, em que pode ser introduzido o número da 

time-lapse, a incubadora, o nome do paciente ou o código do paciente. 

 

No modo predefinido, serão listadas todas as time-lapses de acordo com o número de 

tratamento (um contador que conta desde a primeira time-lapse à atual e aumenta sempre 

um valor cada vez que é iniciada uma nova time-lapse). 

 

O “Rését” (Répor) irá répor todos os filtros sélécionados. 

 

Ao prémir o botão “Réport” (Rélatório) no canto supérior diréito do écrã principal do Viéwér 

das incubadoras FIV multicâmara MIRI® da série TL, o utilizador pode gerar um ficheiro de 

anotação da time-lapse, que também contém os modelos de resultados associados. 
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No ficheiro exportado, os modelos de resultados do embrião são listados na última coluna 

do ficheiro Excel. 

 
Figura 7.4 Localização dos modelos de resultados no ficheiro Excel exportado 

 

O botão “Délété” (Eliminar) irá éliminar a timé-lapse selecionada. O utilizador pode eliminar 

apenas a entrada da time-lapse quando ainda não foi iniciada na incubadora. Esta 

funcionalidade permite ao utilizador selecionar outra incubadora se tiver feito algum erro 

ao escolher a incubadora durante a criação da time-lapse. 

 

Pode-se visualizar o filme aqui ao clicar duas vezes na time-lapse específica que o utilizador 

deseja abrir. 

 

O ecrã da time-lapse apresenta: 

 

• O número da time-lapse (identificador único da time-lapse) 

• A incubadora FIV multicâmara (em que incubadora FIV multicâmara MIRI® TL foi 

gerada a time-lapse selecionada) 

• Câmara (em que câmara das incubadoras FIV multicâmara MIRI® TL6 ou MIRI® TL12 

foi gerada a time-lapse selecionada) 

• Nome do paciente 

• Código do paciente 

• Hora de início (pendente se ainda estiver a ser executada) 

• Hora de fim (pendente se ainda estiver a ser executada) 

• Duração (h) (pendente se ainda estiver a ser executada) 

• Número de aberturas da tampa (um contador que apresenta o número de aberturas 

da tampa da câmara específica durante a time-lapse) 

• Ciclo (min) (a duração do ciclo definida entre cada conjunto de imagens) 
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• Criação (a hora e a data de quando o ficheiro de time-lapse foi criado) 

7.3.2 Ecrã das time-lapses 

Um ficheiro de dados da time-lapse é aberto da lista principal de time-lapses, do ecrã de um 

paciente específico ou do ecrã do tratamento de um paciente específico. 

 

Abre-se uma vista em revólver com os ficheiros da time-lapse. 

 

 
 Figura 7.5 O ecrã da time-lapse de um paciente específico 

 

O ecrã apresenta os 14 poços de uma única placa CultureCoin®. Por vezes, o poço pode ser 

apresentado como inativo (consultar o Manual de Utilizador das Incubadoras FIV 

Multicâmara MIRI® da Série TL) e o utilizador não poderá selecioná-lo. Quando o poço está 

ativo, o utilizador pode selecioná-lo e será apresentado no centro da vista em revólver. Ao 

clicar no poço, não só aumenta a imagem do poço, como também ativa funcionalidades como 

a anotação, a medição, a comparação, etc. 

 

No centro da vista, existe uma zona em que é apresentada informação importante: 

 

• Número da incubadora 

• Número da câmara 

• Tempo de inseminação 

• Aberturas da tampa durante a time-lapse 
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• Um estado: “Pénding” (Pendente) ou “Finishéd” (Concluída) 

 

No canto superior esquerdo da vista da time-lapse, são fornecidos o número de ID da time-

lapse e a informação do paciente. 

 

À esquerda da vista da time-lapse, há um selecionador de plano de foco. Terá o número de 

passos em que foi gerada a time-lapse (isto é, 3, 5 ou 7). Mova o marcador azul para cima ou 

para baixo para mover todos os filmes simultaneamente através dos planos de foco. Os 

planos de foco não podem ser apresentados de outra forma para poços discretos. Os 14 poços 

estarão sempre no mesmo plano de foco. 

 

À direita, perto da roda, estão localizados cinco controlos de leitor de vídeo. Permitem ao 

utilizador avançar pelo filme, colocar em pausa, reproduzir ou saltar para o início ou para o 

fim. 

 

O indicador de tempo circular à volta da vista em revólver também pode ser selecionado 

para selecionar rapidamente um tempo específico. O tempo selecionado é apresentado à 

esquerda da vista em revólver, perto do poço 13. 

 

Quando o poço específico na time-lapse ativa é interrumpido no modo LiveView da 

incubadora FIV multicâmara MIRI® da série TL, o software Viewer indicará a vista principal. 

 

 
Figura 7.6 A vista da time-lapse de um paciente específico com quatro time-lapses interrompidas 
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O software mostrará o símbolo quadrado e o tempo específico em que a time-lapse foi 

interrompida. 

 
Figura 7.7 A vista da time-lapse, que foi interrompida aos 67.34h 

7.3.2.1 Anotações 

O sistéma dé anotaçõés é éstruturado à volta dos “Evénts” (Evéntos), localizado na parté 

esquerda da roda e apenas quando um embrião está na zona ativa. 

 

 
Figura 7.8 Vista de anotações da time-lapse 

 

Quando o utilizador observa um evento durante o filme, por exemplo, vê a divisão para um 

émbrião dé duas células, o utilizador irá clicar duas vézés ém “t2” na lista de eventos. Agora, 

o t2 irá mover-se para o lado direito da vista da time-lapse e o período até ao evento será 
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colorido com a cor de anotação apropriada. Quando todos os eventos tiverem um tempo 

atribuído, o embrião foi totalmente anotado. O número de eventos que o utilizador deseja 

utilizar (o nível de anotação) fica inteiramente ao seu critério e é dependente do critério de 

seleção da clínica. Qualquer anotação incorreta pode ser desfeita (eliminada) ao clicar duas 

vezes no lado dos resultados. 

 

As anotações são armazenadas na base de dados. 

 

As anotações podem ser personalizadas pelo utilizador (consulte a secção 7.6.1 para mais 

detalhes). 

 

Na forma predefinida contém: 

 

• Eventos (t2 – t8, Mórula, Blastocisto) 

• Simetria (Simétrico ou Assimétrico) 

• Multinucleação (MN 1c, MN 2c) 

• Valor PN (1PB, 2PB, 2PN, Singamia, Desvanecimento PN, 1PN, Z1, Z2, Z3, Z4, Central, 

Central Lateral, Lateral) 

• Fragmentação (5%, 10%, 15%, 20% ou Inversa) 

 

Os resultados dos eventos serão calculados automaticamente e irão surgir na lista de 

résultados da “Summary viéw” (vista dé résumo) é na tabéla do grupo dé anotaçõés dé 

“Réport” (Rélatório) assim qué tivér sido atribuído um témpo ao événto. Por éxémplo, a 

diferença de tempo dos ciclos de células entre certas divisões de células, isto é, cc2 = t3 – t2; 

cc3 = t5 – t3. 

 

 
Figura 7.9 Cáluclo do tempo de divisão de células em Summary view e Report 
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Na imagem abaixo, o embrião está na zona ativa. A lista de eventos está aberta e foi atribuído 

um tempo a t2, sendo movido para o resultado (anotado). 

 

 
Figura 7.10 Anotação dé événto dé “duas células” 

 

Assim que o processo de seleção tiver sido concluído (ou os resultados do processo sejam 

exatos numa fase inicial), podem ser atribuídas cores aos embriões que indiquem a decisão. 

 

A ausência de cor significa que não houve decisão, verde significa transferência, vermelho 

significa déscartar, azul significa congélar. O éstado dé émbrião “A” éstá inativo é éxibido 

num tipo de letra mais escuro; todos os outros estados de embrião estão ativos e são exibidos 

normalmente na imagem abaixo. 

 

 O utilizador pode criar estados de embrião adicionais. É fornecida mais 

informação na secção “7.6.2 Estados de embrião”. 

 

A atribuição é feita no ícone no topo à direita. 
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Figura 7.11 A seleção de estado de embrião 

 

Clicar no mesmo faz surgir uma lista pendente em que pode ser selecionado o estado 

desejado. Um anel colorido irá surgir à volta do poço do embrião e a cor da posição do mapa 

da placa também mudará. 

 

 
Figura 7.12 O mapa da placa 
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7.3.2.2 Função de medição do embrião 

Há um botão “Méasuré” (Médir) no canto supérior diréito da vista principal dé timé-lapses. 

O botão “Méasuré” só é ativado quando o poço déséjado da placa é sélécionada. Caso 

contrário, o botão estará inativo. 

 

 
Figura 7.13 Botão “Méasuré” ativo é inativo no MIRI® TL Viewer 

 

Após prémir o botão “Méasuré”, surgirão três novas opçõés dé médição.  

 

 
Figura 7.14 As três opções de medição 

 

Há a possibilidade de escolher entre duas medições lineares e uma circular. Também é 

possível selecionar a cor da medição de embrião desejada. 

 

 Quando as três opções de medição surgem, o utilizador não pode fazer anotações 

e as funcionalidades anteriores ficarão indisponíveis. 

 

Na imagem abaixo, podem ser vistas as três medições adicionadas à imagem desejada da 

time-lapse. 
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Figura 7.15 Medições adicionadas à imagem da time-lapse 

 

Há a possibilidade de eliminar medições indesejadas ao clicar duas vezes nas mesmas. 

Prémir o botão “X” irá éliminar todas as médiçõés. 

 

Quando as médiçõés são gravadas, irá aparécér “Méasuréménts” (Médiçõés) no lado diréito 

da vista principal da time-lapse. 

 

 Quando é criada uma medição ou é ajustada uma existente, o utilizador não pode 

alterar o tempo exibido (o selecionador de tempo fica inativo) até as alterações serem 

gravadas ou canceladas. 

 

 
Figura 7.16 Medições feitas num tempo específico 

  



 

Manual de Utilizador do software Viewer das Incubadoras FIV Multicâmara MIRI® 
da Série TL Rev. 5.0 

21 

 

7.3.2.3 O mapa da placa 

O botão “Dish map” (Mapa da placa) abrirá uma vista qué mostra a localização dos émbriõés 

na CultureCoin®. Também irá mostrar o estado dos embriões que o utilizador selecionou. O 

mapa da placa pode ser imprimido ou utilizado durante a transferência ou o manuseamento 

dos embriões. 

 

 
Figura 7.17 O mapa da placa 

 

A cor verde significa que o embrião pode ser transferido, vermelho para descartar, azul para 

congélar é o símbolo “?” significa qué o utilizador não éscolhéu o éstado do émbrião. 
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7.3.2.4 Tempo ideal 

O botão dé témpo idéal liga ou désliga (“ON/OFF”) um anél à volta da roda ém révólvér qué 

adiciona corés à duração “Idéal” dé um événto ém éspécífico (démonstrado na Figura 7.18 

abaixo). 

 

Por exemplo, se t2 deve ocorrer às 28 horas, a linha colorida irá parar na marca 28. Uma 

comparação visual rápida está agora disponível entre o parâmetro ideal e o anotado. Quanto 

mais corresponder o tempo entre os parâmetros, mais ideal será o embrião. 

 

 
Figura 7.18 Os tempos ideais mostrados à volta do revólver 

 

O utilizador define os tempos ideais, pois os parâmetros podem diferir entre clínicas devido 

às diferenças entre métodos de trabalho. 

 

Consulté a sécção “7.6.1 Anotaçõés” para mais informaçõés sobré como altérar os témpos 

ideais de um evento específico. 

  

Tempo 

ideal 
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7.3.2.5 Função de comparação 

O botão “Comparé” (Comparar) pérmité maximizar dois émbriõés lado a lado para uma 

comparação mais détalhada, sé for difícil décidir qual sélécionar. Cliqué no botão “Comparé”, 

depois selecione um poço (se o poço já tiver sido selecionado). Será exibido no centro. 

Depois, escolha outro poço de interesse. Ao selecionar o segundo poço, será exibida a vista 

de comparação. 

 

 
Figura 7.20 A vista independente de comparação 

 

Os dois leitores de vídeo podem ser reproduzidos independentemente ou vinculados. 

 

 
Figura 7.21 A vista vinculada da comparação 
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Quando estão vinculados, o controlos de retrocesso à direita irão desaparecer. 

7.3.2.6 Função de maximização de imagem 

O botão “Maximizé” (Maximizar) irá auméntar a imagém sélécionada no céntro do révólvér. 

 

 
Figura 7.22 A vista maximizada 

7.3.2.7 Função de registo de dados de incubação 

O botão “Incubation” (Incubação) mostra os dados dé incubação da incubadora FIV 

multicâmara MIRI® da série TL em que está ou esteve a CultureCoin®. Os dados de incubação 

da incubadora são mostrados aqui quando é executada uma time-lapse. 

 

O utilizador pode selecionar entre registo de dados de temperatura, CO2, O2 e alarmes 

durante a incubação no canto superior esquerdo. 
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Figura 7.23 Vista do gráfico da dados de temperatura 

 

No topo, existem botões de 1 a 6, em que o utilizador pode escolher a câmara desejada. Neste 

caso, foi selecionada a câmara 1. Mostrará os valores de ponto de regulação de temperatura 

das zonas T1 e T7. 

 

Uma funcionalidade de zoom está disponível ao tocar no ecrã e deslizar o dedo para a 

esquerda (ou com o rato do computador) sobre a zona a ser ampliada. Premir o botão de 

zoom (marcado com um retângulo vermelho) irá reverter para a vista completa. 

 

 
Figura 7.24 O botão de reposição 
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Premir o botão CO2 irá passar da apresentação dos dados de temperatura para os dados de 

CO2. 

 

 
Figura 7.25 Vista de dados de CO2  

 

O utilizador pode ver dados do histórico do ponto de regulação da concentração, da 

concentração, do fluxo e da pressão de CO2. 

 

Premir o botão O2 irá passar da apresentação dos dados de CO2 para os dados de O2. 

 

 
Figura 7.26 Vista de dados de O2  
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O utilizador podé vér dados do histo rico do ponto dé régulaça o da concéntraça o é da 
concéntraça o dé O2, assim como do fluxo é da préssa o dé N2. 
 
O bota o “Alarm” (Alarmé) ira  apréséntar uma vista dé gra ficos dé alarmés. 
 

 
Figura 7.27 A vista de gráficos de alarme 

 
O botão “Réport” (Rélatório) irá apréséntar o modo dé rélatórios. Todos os parâmétros a 

serem executados podem ser documentados facilmente e imprimidos como um relatório ou 

exportados em PDF, Excel ou Word para o fácil cumprimento da gestão de qualidade ISO. 

7.3.2.8 Função da vista de resumo 

A vista de resumo consiste em duas representações gráficas que mostram as anotações do 

utilizador em comparação direta. 

 

Na primeira vista que surge, são exibidos os números dos poços de 1 a 14 nas linhas de topo, 

de cima para baixo. Por exemplo, o poço 1 é o primeiro. Numa linha horizontal, são 

apresentadas as anotações feitas para o poço 1. Sob o poço 1 está o poço 2 e as suas anotações 

numa linha horizontal, e assim sucessivamente. 
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Figura 7.28 Todas as posições da placa selecionadas numa vista de resumo 

 

Os tempos ideais são apresentados como linhas horizontais com uma etiqueta e numa cor 

representativa.  

 

Os números dos poços estão listados horizontalmente sob as linhas gráficas e os eventos 

anotados são apresentados em texto verticalmente sob cada um. 

 

Há a possibilidade de marcar/desmarcar todas as posições da placa, clicando na caixa de 

verificação na vista de resumo. 

 

 
Figura 7.29 Todas as posições da placa desmarcadas numa vista de resumo 

 

A apresentação do poço numa linha gráfica pode ser ativada ou desativada, premindo em 

qualquer lado da informação de anotação listada. É apresentada uma margem branca nos 

poços que estão ativos e esta margem desaparece quando estão desativados. 
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O utilizador pode selecionar as posições desejadas da placa, clicando nas mesmas. 

 

 
Figura 7.30 Posições da placa selecionadas numa vista de resumo 

 

As anotações de eventos estão alinhadas para comparação, mas as medições e os cálculos 

estão listados normalmente. 

 

 
Figura 7.31 As anotações de evento estão alinhadas 

 

É possível trabalhar com a seleção nesta vista. Quando clica no poço 1, o utilizador pode 

definir o estado da seleção para abrir uma lista (o clique deve ser feito no campo numeral e 

não na informação de anotação listada abaixo). 
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Figura 7.32 Opção de seleção de estado da placa numa vista vertical de resumo 

 

Aqui, pode ser definido o estado. Mudará a cor da vista de anotação e do mapa da placa. O 

éstado “A”, nas définiçõés, é éscolhido como inativo, por isso, a imagém fica com um tipo dé 

letra mais escuro. O utilizador não o pode selecionar. 

 

A segunda vista de resumo lista os eventos horizontalmente na secção superior. Sob cada 

evento, o desvio do tempo ideal é mostrado para cada um dos 14 poços. Se o desvio for > 

100%, a linha fica a vermelho. 

 

 
Figura 7.33 Vista de resumo horizontal 

 

Mais uma vez, a exibição do poço na linha gráfica pode ser ativada ou desativada, premindo 

em qualquer lado na informação de anotação listada. É apresentada uma margem branca nos 

poços que estão ativos e esta margem desaparece quando estão desativados. 

 

A linha está a 200% no gráfico, o que significa que o desvio do tempo ideal é superior a 200%. 



 

Manual de Utilizador do software Viewer das Incubadoras FIV Multicâmara MIRI® 
da Série TL Rev. 5.0 

31 

 

 

Também é possível trabalhar com a seleção nesta vista. Quando clica no poço 1, o utilizador 

pode definir o estado da seleção para abrir uma lista (o clique deve ser feito no campo 

numeral e não na informação de anotação listada abaixo). 

 

 
Figura 7.34 Opção de seleção de estado da placa numa vista horizontal de resumo 

 

Aqui, pode ser definido o estado. Mudará a cor da vista de anotação e do mapa da placa. O 

éstado “A”, nas définiçõés, é éscolhido como inativo, por isso, a imagém fica com um tipo dé 

letra mais escuro. O utilizador não o pode selecionar. 

7.3.2.8.1 Vista de resumo do modelo de resultados do embrião 

O utilizador pode aceder à vista de resumo do modelo de resultados do embrião, premido o 

botão em estrela no topo da vista de resumo. 

 

 
Figura 7.35 O botão em estrela da vista de resumo 

 

 
Figura 7.36 Vista de resumo do modelo de resultados do embrião 
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Associar o modelo de resultados a uma time-lapse 

 

No topo do ecrã, o utilizador pode ver todos os modelos de resultados de embrião que foram 

criados ém “Séttings” (Définiçõés). 

 

 
Figura 7.37 Lista de todos os modelos de resultados de embrião criados 

 

O modelo de resultados de embrião selecionado ficará a branco. 

 

 
Figura 7.38 O “Hiérarchical tést modél” (Modélo dé tésté hiérárquico) sélécionado 

 

Quando o modelo de resultado de embrião desejado é selecionado, a avaliação do modelo de 

émbrião é apréséntada é o botão “Savé” (Guardar) ficará ativo. 

 

 
Figura 7.39 Botão “Savé” 
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Quando premido, o modelo de resultados de embrião é associado a uma time-lapse e será 

colocado debaixo da lista de modelos. 

 

 
Figura 7.40 O modelo de teste hierárquico é associado a uma time-lapse 

 

Quando o modelo de resultados de embrião é guardado, é escrita a data e a hora de quando 

foi guardado. 

 

 Quando um modelo de resultado de embrião é selecionado e guardado, não pode 

ser associado outro modelo de resultado de embrião a uma time-lapse. 

 

 Se o utilizador quiser adicionar outro modelo de resultado de embrião a uma 

time-lapse com modelos associados, tem de eliminar os associados, selecionar os 

vários modelos desejados e adicioná-los de uma vez. 

 

Modelo de resultado hierárquico 

 

Perto do modelo de resultados hierárquico criado, existe um símbolo de uma seta a apontar 

para baixo. Quando é premido, são listados todos os pontos condicionais criados. 

 

 
Figura 7.41 Lista de todos os pontos condicionais que foram criados no modelo de resultados hierárquico 
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Sé não houvér nénhuma anotação nos poços, sérá régistado “N/A” dé acordo com o núméro 

do poço. Sé o résultado do ponto condicional for “Trué” (Vérdadéiro), ficará a vérdé; sé for 

“Falsé” (Falso), ficará a vérmélho, como é apréséntado na figura 7.41 acima. 

 

 As alterações não se aplicam a um modelo de resultados guardado se o modelo de 

resultados for modificado nas “Settings” (Definições). 

 

Modelo de resultados ponderado 

 

Se não houvér nénhuma anotação nos poços, sérá régistado “N/A” dé acordo com o núméro 

do poço. 

 

 
Figura 7.42 Resultados de todas as anotações do modelo de resultados ponderado associado 

 

Como isto na imagem acima, os vários números são escritos após a vírgula. O utilizador pode 

modificar a fórmula do modélo dé résultados pondérado na vista das “Séttings” para mostrar 

apenas 3 números. 

 

 
Figura 7.43 Modelo de resultados ponderado modificado para apresentar apenas 3 números após a vírgula 

 

Como na imagem abaixo, o modélo guardado não foi modificado, mas a lista “MODELS” 

(MODELOS) mostra resultados modificados com 3 números após a vírgula. 
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Figura 7.44 Resultados de todas as anotações do modelo de resultados ponderado associado 

 

 As alterações não se aplicam a um modelo de resultados guardado se o modelo de 

resultados for modificado nas “Settings” (Definições). 

 

Há operações matemáticas que são compatíveis com o modelo de resultados ponderado: 

1. Operações básicas: 

− Adição: “+” 

− Subtração: “-“ 

− Multiplicação: “*” 

− Divisão: “/” 

− Módulo “%” 

− Exponenciação: “^” 

− Negação: “!” 

2. Operações booleanas: 

− Inferior a: “<” 

− Inferior ou igual a: “<=” ou “≤” 

− Superior a: “>” 

− Superior ou igual a: “>=” ou “≥” 

− Igual: “==” 

− Desigual: “!=” ou “≠” 
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Uma lista de todas as funções padrão compatíveis com o modelo de resultados ponderado 

pode ser consultada na Tabela 7.1. 

 
Tabela 7.1 Funções padrão 

Função Argumentos Descrição 
sin sin(A1) Seno 

cos cos(A1) Cosseno 

asin asin(A1) Arco seno 

acos acos(A1) Arco cosseno 

tan tan(A1) Tangente 

cot cot(A1) Cotangente 

atan atan(A1) Arco tangente 

acot acot(A1) Arco cotangente 

loge loge(A1) Logaritmo natural 

log10 log10(A1) Logaritmo comum 

logn logn(A1, A2) Logaritmo 

sqrt sqrt(A1) Raiz quadrada 

if if(A1, A2, A3) Função Se 

max max(A1, ..., An) Máximo 

min min(A1, ..., An) Mínimo 

avg avg(A1, ..., An) Média 

median median(A1, ..., An) Mediana 

round round(A1) Arredondamento 

roundn round(A1,N) Arredondamento do número a N dígitos após a vírgula 

random random() Aleatório 

7.3.2.9 Funcionalidade de exportação 

Como exportar um vídeo: 

 

Quando sé clica no botão “Export” (Exportar), são listadas três opçõés ém que é possível 

escolher entre criar o vídeo, a imagem ou o relatório. Neste caso, o utilizador deve premir o 

botão de vídeo. 

 
Figura 7.45 Vista de opções de exportação 
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Quando o utilizador seleciona o vídeo, a vista muda para a vista de seleção de vídeo. 

 

 
Figura 7.46 Vista de exportação de vídeo 

 

O vídeo da time-lapse que o utilizador quer exportar pode ser selecionado aqui, clicando no 

número do poço desejado. Na imagem acima, apenas estava selecionado o poço 14. Pode ser 

adicionado um logotipo ao filme, movendo a barra para o 1. No quadrado por baixo de 

"Logo", deve clicar em "Select image" (Selecionar imagem) para selecionar um ficheiro de 

logotipo. 

 

O utilizador pode escolher onde guardar o vídeo exportado. O ficheiro AVI resultante pode 

ser reproduzido no leitor de freeware de código aberto VLC 

(http://www.videolan.org/vlc/). O leitor de média do Windows não funciona. Isto deve-se 

às restrições de codec da Microsoft. 

 

 O utilizador deve sempre aguardar pela conclusão da exportação. 

 

Como exportar uma imagem: 

 

Quando prémir o botão “Imagé” (Imagém), há a possibilidadé dé éxportar a imagém 

selecionada. 

 

http://www.videolan.org/vlc/
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Quando sé clica no botão “Export” (Exportar), são listadas três opções em que é possível 

escolher entre criar o vídeo, a imagem ou o relatório. Neste caso, o utilizador deve premir o 

botão “Imagé”. 

 

 
Figura 7.47 Botão de exportação da imagem selecionada 

 

Quando a imagem desejada é selecionada e se prime no botão “Imagé”, abré-se a janela 

abaixo. 

 

 
Figura 7.48 Todas as opções estão inativas 

 

O utilizador pode escolher que informação quer incluir na imagem exportada. 

 

É possível escolher como as fotos exportadas são agrupadas. Por exemplo, se selecionar 

apenas o número da Time-lapsé, um novo dirétório “MTL-DEMO-XXX-XXXX” sérá criado é as 

fotos serão colocadas lá. Se não selecionar nada, todas as fotos serão colocadas no diretório 

de root. 

 

Há opçõés adicionais qué podém sér incluídas na imagém éxportada: “Usé témp foldér” 

(Utilizar pasta témporária), “Usé témp filénamé” (Utilizar nomé dé fichéiro témporário), 

“Includé métadata” (Incluir métadados) é “Includé méasuréménts” (Incluir médiçõés). 
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Se premir em qualquer uma das opções, irá adicioná-las ao ficheiro exportado. Devem estar 

a branco. 

 

 Pode abrir a opção de exportação de imagem clicando na tecla “E” do teclado. 

 

 
Figura 7.49 A opção “Includé méasuréménts” ativa 

 

 Por defeito, a opção “Include measurements” (Incluir medições) está desligada, 

mas, após ser incluída pela primeira vez, será sempre incluída nas imagens 

exportadas. 

 

 Tenha em atenção que o nome da imagem não muda automaticamente; por isso, 

tenha cuidado para não substituir imagens! 

 

Como exportar um relatório: 

 

Quando sé clica no botão “Export” (Exportar), são listadas três opçõés ém qué é possívél 

escolher entre criar o vídeo, a imagem ou o relatório. Neste caso, o utilizador deve premir o 

botão “Réport” (Rélatório). 
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Figura 7.50 Vista de relatório 

 

O rélatório podé sér éxibido, clicando no botão “Show” (Mostrar). Junto do botão “Show”, os 

botões de navegação podem ser utilizados para se mover pelas páginas do relatório 

exportado. Ao clicar no primeiro ou no quarto botão, o utilizador irá saltar para a primeira 

ou para a última página do relatório. Ao clicar no segundo e no terceiro botão, o utilizador 

irá deslocar-se uma página por clique. O utilizador pode selecionar imprimir ou criar um 

ficheiro PDF. 

 

 
Figura 7.51 Vista de carregamento do relatório 
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O relatório pode demorar um tempo a carregar. 

 

 
Figura 7.52 Vista de relatório de time-lapse (página geral) 

 

Na imagem abaixo, estão incluídas todas as imagens de desenvolvimento quando são 

anotados eventos. Quando o relatório da time-lapse é gerado, as imagens com medições 

serão incluídas automaticamente.  

 

 
Figura 7.53 As imagens com medições num relatório de time-lapse gerado 

 

Na imagem abaixo, estão incluídas todas as matrizes de visão geral de anotações. 
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Figura 7.54 Vista de relatório de time-lapse (anotações) 

 

 Toda a informação nova adicional (isto é, resultados, sacos gestacionais, etc.) 

também é incluída no relatório da time-lapse (Fig. 7.54). 

7.3.2.10 Predefinições de imagem 

No canto superior direito do ecrã principal das incubadoras FIV multicâmara MIRI® da série 

TL, há um novo botão “Tools” (Férraméntas). 

 

 
Figura 7.55 O botão “Tools” no écrã principal das incubadoras FIV multicâmara MIRI® da série TL 
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Após prémir o botão “Tools”, aparécérão duas opçõés: “Export” (Exportar) é “Enhancé” 

(Melhorar). 

 

 
Figura 7.56 Ferramenta de melhoria de imagens 

 

Por defeito, a ferramenta de melhoria de imagens irá mostrar três predefinições de imagem: 

• Predefinição 1 – melhorar contraste; 

• Predefinição 2 – melhorar limite; 

• Predefinição 3 – melhorar bolha. 

 

Qualquer predefinição de imagem selecionada será aplicada a todas as imagens de time-

lapse visíveis nas vistas de time-lapse e de comparação. 

 

A predefinição de imagem ativada será aplicada quando exportar um vídeo, imagem ou 

relatório de time-lapse. 

 

 Para desativar a funcionalidade de melhoria de imagens, prima o botão “OFF 

preset“ (Desligar predefinição). 

 

 Quando inicia o software MIRI® TL Viewer, a funcionalidade de melhoria de 

imagens está sempre desativada. 
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Figura 7.57 Predefinição 1, 2 e 3 ativas 

7.3.2.10.1 Definições avançadas 

Após prémir a prédéfinição déséjada, sérá ativado o botão “Advancéd” (Avançadas), 

permitindo ao utilizador aceder a definições de melhoria de imagens mais avançadas. 

 

 
Figura 7.58 Definições avançadas de melhoria de imagens 

 

As definições avançadas de melhoria de imagens irão surgir no lado esquerdo do ecrã. 
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Figura 7.59 As definições avançadas da Predefinição 1 

 

Cada definição de melhoria de imagens contém um botão "ON/OFF" (ligar/desligar) que 

ativa ou desativa imediatamente a melhoria de imagem. 

 

 As predefinições 1, 2 e 3 não podem ser alteradas ou modificadas. 

 

Quando o botão “Contrast Adjust” (Ajusté dé contrasté) é prémido, surgém duas novas 

opções: “Brightnéss” (Luminosidadé), qué podé sér ajustada dé -1,00 a 1,00 é “Contrast” 

(Contraste), que pode ser ajustado de 0,00 a 2,00. 

 

 
Figura 7.60 Definições de ajuste de contraste 

 

Quando o botão “Sharpén” (Auméntar nitidéz) é prémido, surgém duas novas opções: 

“Amount” (Valor), qué podé sér ajustada dé 0,00 a 2,00 é “Sizé” (Tamanho), qué podé sér 

ajustado de 1 a 1000. 
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Figura 7.61 Definições de aumento de nitidez 

 

Quando o botão “Monochromé” (Monocromático) é prémido, o utilizador podé aplicar um 

filtro de cor. O utilizador pode escolher das cores padrão disponíveis ou usar uma cor 

personalizada. 

 

    
Figura 7.62 Definições de cor padrão  Figura 7.63 Definições avançadas de cor 

 

Quando o botão “Embosséd” (Rélévo) é prémido, surgém duas novas opçõés: “Amount” 

(Força), qué podé sér ajustada dé 0,000 a 1,000 é “Width” (Largura), qué podé sér ajustada 

de 0,000 a 0,010.  

 

 
Figura 7.64 Definições de relevo 

 



 

Manual de Utilizador do software Viewer das Incubadoras FIV Multicâmara MIRI® 
da Série TL Rev. 5.0 

47 

 

Quando o botão “Frosty outliné” (Margém gélada) é prémido, surgém duas novas opçõés: 

“Width” (Largura), qué podé sér ajustada dé 150 a 650, é “Héight” (Altura), qué podé sér 

ajustada de 150 a 400. 

 

 
Figura 7.65 Definições de margem gelada 

 

O utilizador podé também utilizar o filtro “Invért color” (Cor invértida). Não éxistém 

definições adicionais. 

 

 
Figura 7.66 Definições de cor invertida 

7.3.2.10.2 Criação de predefinições de imagem 

Quando cria uma nova predefinição de imagem, o utilizador pode criar um nome e aplicar 

uma posição, que serão mostrados na lista de predefinições de imagem criadas. 

 

 
Figura 7.67 Criação de um novo nome e posição de predefinição de imagem 

 

 Quando o utilizador cria a predefinição de imagem pela primeira vez, a “Position” 

(Posição) deve ficar no número 3, visto que depois de premir “Add new preset” 

(Adicionar nova predefinição) irá definir este número automaticamente para 4.  

 

Para aplicar o filtro de cor invertida, clique no botão "ON/OFF" (ligar/desligar). 
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Figura 7.68 O botão “ON/OFF” 

 

Após aplicar as definições de melhoria de imagem desejadas, o utilizador pode adicionar uma 

nova prédéfinição dé imagém, prémindo o botão “Add néw prését”. 

 

 
Figura 7.69 O botão “Add néw prését” 

 

Depois de guardar a nova predefinição de imagem, irá surgir no lado esquerdo do ecrã, sobre 

as predefinições iniciais de imagem. Passe o rato por cima do ícone da nova predefinição de 

imagem para ver o ser nome completo. 

 

 
Figura 7.70 Nome da predefinição de imagem criada 

 

Se o utilizador decidir modificar a predefinição de imagem existente após aplicar outras 

definições de melhoria de imagens, pode fazê-lo através do botão “Savé changés” (Guardar 

alterações). 
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Figura 7.71 Botão “Savé changés” 

 

Se o utilizador quiser criar outra predefinição de imagem após aplicar outras definições de 

melhoria de imagens, pode fazê-lo através do botão “Add néw prését” (Adicionar nova 

predefinição), como descrito na figura 7.69. 

 

Se o utilizador quiser eliminar a predefinição de imagem criada, pode fazê-lo através do 

botão “Délété prését” (Eliminar prédéfinição). 

 

 
Figura 7.72 Botão “Délété prését” 

 

Para sair das définiçõés avançadas dé mélhoria dé imagéns, prima o botão “Cancél” 

(Cancelar). 

 

 
Figura 7.73 Botão “Cancél” 

 

O utilizador pode repor as definições modificadas de melhoria de imagens através do botão 

“” pérto do botão "ON/OFF" (LIG./DESL.). 

 

 
Figura 7.74 Botão de reposição das definições modificadas de melhoria de imagem 

 

O botão “Rését” (Répor) também éstá pérto do botão “Enhancé” (Mélhorar). 
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Figura 7.75 Botão “Rését” 

 

 O número total de predefinições de imagens aplicadas a time-lapses é 11 

(incluindo as três predefinições de imagens iniciais). 

 

 
Figura 7.76 Número máximo de predefinições de imagem 

7.4 Pacientes 

7.4.1 Vista da lista de pacientes 

Na vista de pacientes, pode ser consultada uma lista dos pacientes introduzidos no sistema. 

 

 
Figura 7.77 Vista da lista de pacientes 
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Há agora a possibilidade de filtrar os pacientes por último resultado do tratamento. A opção 

está localizada no topo do ecrã na vista da lista de pacientes. 

 

 
Figura 7.78 Filtro dos últimos resultados 

 

Há também a récéntéménté adicionada coluna “Last outcomé” (Último résultado) na lista dé 

tratamentos de pacientes. É apresentada na imagem abaixo. 

 

 
Figura 7.79 Filtro do resultado do tratamento do paciente 

 

Há uma função de procura da vista da lista de pacientes, em que o nome ou o código de 

paciente pode ser introduzido para encontrar o paciente correto. 

 

O “Rését” (Répor) irá répor todos os filtros sélécionados. 

 

Ao prémir o botão “Réport” (Rélatório) no canto supérior diréito da vista da lista dé 

pacientes, o utilizador pode gerar um ficheiros de anotações de um paciente. 

 

O paciénté podé sér éliminado, prémindo no paciénté ém quéstão é no botão “Délété” 

(Eliminar) no canto superior direito da vista da lista de pacientes. Será exibida uma nova 

janela, a informar o utilizador de que todos os dados do paciente selecionado serão 

eliminados. 

 

 
Figura 7.80 Janela de confirmação de que todos os dados do paciente selecionado serão eliminados 
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Há um grandé botão “Timé-lapsés” à diréita, sob o paciénté ém quéstão. 

 

 
Figura 7.81 Vista do paciente selecionado 

 

Prémir o botão “Timé-lapsés” irá abrir a lista dé timé-lapses para o paciente selecionado. 

 

 
Figura 7.82 Vista de time-lapses do paciente selecionado 
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7.4.2 Vista do paciente 

Clicar duas vezes no paciente desejado irá abrir a vista do paciente selecionado.  

 

 
Figura 7.83 Vista do paciente selecionado 

 

No canto inférior diréito do écrã, há um botão “Edit” (Editar). 

 

A vista do paciente específico contém informação da base de dados sobre o paciente. Todos 

os dados podem ser editados aqui ou adicionados se deixados em branco quando os dados 

do pacientes foram criados. Adicione ou edite dados, premindo o botão do lápis no canto 

inférior diréito. O utilizador dévé guardar (o botão “Savé” (Guardar) aparécé quando é 

adicionada informação) para que as alterações sejam armazenadas. 

 

O botão de mais ("+") no canto superior direito na vista da lista de pacientes permite ao 

utilizador adicionar um novo paciente. Quando é premido, abre-se uma nova vista: 
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Figura 7.84 Janela de criação de novo paciente 

 

Podem ser introduzidas várias informações sobre o paciente: 

 

• Code # (Código – o número identificador, que, se deixado a branco, será preenchido 

automaticamente pelo sistema com um código único) 

• Name (Nome – tem de ser indicado) 

• Birthdate (Data de Nascimento – utilize a função do calendário para definir a data) 

• Age (Idade – calculada automaticamente) 

• Diagnosis (Diagnóstico) 

• Comment (Comentário) 
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A data de nascimento é introduzida através da função de calendário que se abre quando 

premida. 

 

 
Figura 7.85 Introdução da data de nascimento 

 

A maioria da informação na base de dados é de preenchimento facultativo, exceto o nome do 

paciente. O sistema emitirá um aviso se a informação obrigatória não tiver sido introduzida. 

 

 
Figura 7.86 Aviso 
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O botão “Savé” (Guardar) no canto inférior diréito armazéna a informação introduzida. 

 

Prémir ém “Spousé” (Cônjugé) abré uma vista em que se pode introduzir dados sobre o 

cônjuge do paciente. 

 

 
Figura 7.87 Janela de informação sobre o cônjuge 

 

O nome e a data de nascimento podem ser introduzidos. O botão Save (Guardar) no canto 

inferior direito armazena a informação introduzida.  
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Prémir ém “Contact” (Contacto) abré uma vista ém qué sé podé introduzir dados sobré a 

informação de contacto. 

 

 
Figura 7.88 Janela de informação de contacto 

 

Podem ser introduzidos vários números de telefone, e-mails e moradas. O botão Save 

(Guardar) no canto inferior direito armazena a informação introduzida. 

 

Quando um paciente tiver sido adicionado à base de dados, a informação ficará disponível 

na lista na vista do paciente principal. 

7.4.3 Vista de tratamento 

Para fornecer tratamento ao paciente, o utilizador tem de abrir a vista de paciente (para mais 

informações, consulte a secção 7.4.2). 

 

Há um grandé botão “Tréatmént” (Trataménto) à diréita, sob o paciénté ém quéstão. Abré a 

vista de tratamentos que contém uma lista geral dos tratamentos atuais ou dos anteriores e 

permite ao utilizador adicionar um novo tratamento. 

 



 

Manual de Utilizador do software Viewer das Incubadoras FIV Multicâmara MIRI® 
da Série TL Rev. 5.0 

58 

 

 
Figura 7.89 Vista do tratamento do paciente selecionado 

 

Premir o botão de mais abre a janela de novo tratamento. 

 

 
Figura 7.90 Janela de novo tratamento 

 

O botão de mais no painel inferior permite introduzir mais informação sobre os tratamentos 

do paciente. 

 

A sécção “Général” (Géral)mostra o médico, o émbriologista é um campo dé coméntários. 

Todas as informações são opcionais. Guarde qualquer informação introduzida. 

 

O priméiro botão dé mais irá révélar a sécção “Médication” (Médicação). 
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Figura 7.91 Sécção “Médication” adicionada 

 

Nesta secção, pode introduzir a informação sobre a medicação: 

 

• Protocolo de medicação 

• Marca da medicação 

• Ativação de oócitos 

• Dose de FSH 

• Comentários (campo de texto livre) 

 

No fundo da vista de criação de tratamentos, estão listadas as restantes secções de 

informação do trataménto. Apénas a sécção “Médication” abérta foi rémovida da lista por sér 

a vista atualmente aberta. 

 

Guardé a informação introduzida na sécção “Médication”, prémindo o botão “Savé” 

(Guardar). 

 

Prémir o botão dé mais sobré “Oocytés” (Oócitos) abré a sécção sobré oócitos. 
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Figura 7.92 Sécção “Oocytés” adicionada 

 

Nesta secção, pode introduzir a informação sobre oócitos: 

 

• Fonte de oócitos 

• Qualidade de oócitos 

• Data de recolha 

• O campo para anotar a divisão entre recolhido, maduro e em desenvolvimento 

• Comentários (campo de texto livre). 

 

Guardé a informação introduzida na sécção “Oocytés”, prémindo o botão “Savé” (Guardar). 

 

Mais uma véz, a lista do botão dé mais no fundo não contémpla as sécçõés “Médication” é 

“Oocytés”. Noté qué as sécçõés sob o trataménto no topo mostram ém qual das camadas da 

sécção é qué o utilizador sé éncontra. Aqui mostra “Général” (priméira sécção), “Médication” 

(ségunda sécção), “Oocytés” (a azul, o qué significa qué é a vista ativa). 

 

Prémir o botão dé mais sob “Culturé” (Cultura) abré a sécção dé cultura. 
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Figura 7.93 Sécção “Culturé” adicionada 

 

Nesta secção, pode introduzir a informação sobre a cultura: 

 

• Tipo de cultura 

• Comentários (campo de texto livre) 

 

Guardé a informação introduzida na sécção “Culturé”, prémindo o botão “Savé” (Guardar). 

 

Mais uma vez, a lista do botão de mais foi reduzida e a lista de secção sob tratamentos 

auméntou com a sécção “Culturé” atualménté abérta.  
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Prémir o botão dé mais sob “Insémination” (Inséminação) abré a sécção dé inséminação. 

 

 
Figura 7.94 Sécção “Insémination” adicionada 

 

Nesta secção, pode introduzir a informação sobre a inseminação: 

 

• Tipo de inseminação (FIV, ICSI) 

• Data 

• Comentários (campo de texto livre) 

 

 A hora da inseminação deve ser introduzida corretamente para que seja possível 

um análise aprofundada dos dados da time-lapse. Os tempos de divisão são calculados 

e registados tendo por base a hora de inseminação como ponto de partida. Se não for 

introduzida nenhuma hora, o sistema irá calcular a partir do início da time-lapse. 

Pode ser útil se houver cultura de oócitos, pois, naturalmente, não existiria nenhuma 

hora de inseminação. 

 

Guardé a informação introduzida na sécção “Insémination”, prémindo o botão “Savé” 

(Guardar). 
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O último botão dé mais sob “Résult” (Résultado) abré a sécção dé résultados. 

 

 
Figura 7.95 Sécção “Résult” adicionada 

 

Nesta secção, pode introduzir a informação sobre o resultado: 

 

• Data de transferência 

• Comentários da transferência (campo de texto livre) 

• Incubação assistida (não definida – não – sim) 

• Teste HCG (não definido – negativo – positivo) 

• Sacos gestacionais (de 0 a 5) 

• Batimento cardíaco do feto (de 0 a 5) 

• Bebés nascidos (de 0 a 5) 

• Resultado (campo de texto livre) 

 

Guardé a informação introduzida na sécção “Résult”, prémindo o botão “Savé” (Guardar). 

 

Os resultados são introduzidos, ao clicar no botão redondo até aparecer o resultado correto. 

 

O utilizador pode eliminar o que escrever no campo de texto livre. Por exemplo, os campos 

“Outcomé”, “Patiént namé or codé”, “Transfér commént”, étc. 

 

Pode fazê-lo, prémindo o botão “X” marcado a vérmélho na imagém abaixo. 

 



 

Manual de Utilizador do software Viewer das Incubadoras FIV Multicâmara MIRI® 
da Série TL Rev. 5.0 

64 

 

 
Figura 7.96 Botão “Cléar” (Limpar) 

7.4.4 Vista de criação de time-lapse 

Sob a vista de tratamento para o paciente específico, é possível iniciar uma nova time-lapse. 

 

 
Figura 7.97 O botão “Add timé-lapsé” (Adicionar timé-lapse) sob o tratamento do paciente específico 

 

Ao prémir o botão “Add timé-lapsé”, é abérta uma nova janéla. O utilizador dévé sélécionar 

o dispositivo para o qual pretende enviar a time-lapse. 

 

Sé houvér incubadoras désativadas na vista “Incubator” (Incubador), não havérá nénhuma 

visível na janela “Séléct incubator” (Sélécionar incubador) abaixo. 
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Figura 7.98 Selecione o dispositivo para o qual é enviada a time-lapse 

 

 Um tratamento só pode ter uma time-lapse associada. Se o utilizador quiser 

adicionar mais time-lapses para o paciente, deve ser adicionado um novo tratamento. 

 

 Uma time-lapse deve primeiro ser filmada no TL Viewer e ser enviada para a 

incubadora FIV multicâmara MIRI® TL6 ou MIRI® TL12 para que surja na lista de 

pacientes disponíveis da incubadora FIV multicâmara MIRI® TL6 ou MIRI® TL12. Não 

é possível iniciar uma time-lapse de outra forma. 

 

 Para ativar ou desativar a incubadora, consulte a secção “7.5 Incubadoras” abaixo 

para mais informações.  
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Se a time-lapse foi criada, a página de tratamento será semelhante à abaixo e, ao premir o 

botão “Timé-lapsé”, irá surgir a vista dé timé-lapses: 

 

 
Figura 7.99 Vista de tratamento quando a time-lapse foi criada 

 

Ao prémir o botão “Timé-lapsé”, é apréséntada a vista dé timé-lapses. 

 

 
 Figura 7.100 O ecrã da time-lapse de um paciente específico 
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7.5 Incubadoras 

Ao prémir o botão “Incubator” (Incubadora) na vista principal, irá abrir uma nova janéla ém 

que o utilizador poderá consultar todos as incubadoras FIV multicâmara MIRI® da série TL 

ligadas ao software Viewer das incubadoras FIV multicâmara MIRI® da série TL. 

 

 
Figura 7.101 A incubadora“DEMO” éstá ativada 

 

Ao prémir o botão “Disablé” (Désativér) no canto supérior diréito, o utilizador podé 

desativar a incubadora marcada. Deixará de estar disponível na criação de uma time-lapse. 

 

 
Figura 7.102 A incubadora“DEMO” éstá désativada 
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Ao clicar duas vezes na incubadora selecionada, irá dirigir-se diretamente à vista de registo 

de dados de incubação da incubadora. 

 

Na imagem abaixo, são apresentados os dados de temperatura de incubação da quarta 

câmara. 

 

 
Figura 7.103 A vista dé régisto dé dados dé témpératura dé incubação da incubadora “DEMO” 

 

Aqui, existem algumas opções adicionais. No canto superior direito do ecrã, o utilizador pode 

alterar a apréséntação dos dados para o mês atual, prémindo o botão “Month” (Mês), para a 

sémana atual, prémindo o botão “Wéék” (Sémana), é para o présénté dia, prémindo o botão 

“Day” (Dia). 

 

Outra opção disponível é que, premindo o botão marcado a vermelho na imagem abaixo, o 

utilizador pode escolher o mês desejado. Os meses são listados a partir do primeiro mês de 

utilização da MIRI® TL. 

 

 
Figura 7.104 Opções de seleção de dados de incubação 
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Outra opção disponível permite ao utilizador alterar os dados apresentados do mês 

sélécionado éntré os intérvalos “Daily” (Diário), “Wéékly” (Sémanal) é “Monthly” (Ménsal), 

ao premir os botões correspondentes, listado abaixo. 

 

 
Figura 7.105 Opções de seleção de dados de incubação 

 

Após selecionar a opção de dados desejada, o utilizador pode navegar pelos intervalos, 

usando os botões (<) e (>). 

7.6 Definições 

Nesta secção, o utilizador pode definir os eventos, os resultados, os tempos ideais e criar 

novos estados de embrião. Tem um valor predefinido quando o dispositivo é entregue, mas 

deve ser definido de acordo com as preferências e as necessidades do utilizador. 

 

Quando o botão “Séttings” (Définiçõés) é prémido, abré a vista dé définiçõés, qué contém as 

sécçõés “Annotations” (Anotaçõés) é “Embryo Statés” (Estados de embriões). 

 

 
Figura 7.106 Vista de definições 
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Mostra o grupo dé anotaçõés. Podé adicionar um grupo através do botão “+” qué éstá no 

fundo. Pode eliminar um grupo através do ícone de eliminação presente no canto inferior 

direito do ecrã. 

7.6.1 Anotações 

Ao prémir a barra “Evént” (Evénto), irá abrir uma vista dé anotação dé événtos. 

 

 
Figura 7.107 Definições – anotações – vista de eventos 

 

Aqui, pode consultar os eventos de fazem parte do grupo de anotações. Na imagem acima, 

apresentam-se 2 (tempo até à fase de duas células). Está indicado como ativo, o que significa 

que será usado no modo de anotações. 

 

Foi atribuído a cor vermelha (a cor mostrada em contexto de quando ocorre o t2). Os tempos 

ideais são definidos para FIV e ICSI com uma diferença inferior e superior. 

 

Aqui, não há cálculos associados ao parâmetro t2. 

 

Se o utilizador quiser calcular o tempo entre t2 e t3 automaticamente, deve introduzir as 

variáveis no campo de cálculo. Depois, deve selecionar a função matemática correspondente 

ao cálculo a executar. Por exemplo, cc2 é a diferença de tempo entre a divisão em 2 células e 

a divisão em 3 células. O valor do tempo de divisão de células t3 será subtraído ao valor do 

tempo de divisão de células t2. Desta forma, o sistema calcula automaticamente os ciclos de 
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células assim que os tempos dos eventos são anotados. Os valores calculados 

experimentalmente podem também ser definidos e verificados. 

 

 
Figura 7.108 Definições – anotações – vista de simetria 

 

Os eventos também têm um comportamento que decide como respondem à sua anotação. 

Por exemplo, t2 apenas ocorre uma vez, o que significa que é prático que desapareça da lista 

de eventos assim que tenha um valor associado (anotado). Chama-se a este comportamento 

“Singular”. 

 

Tal como a simetria, podem ocorrer outros fatores em fases diferentes que devem poder ser 

selecionados após serem utilizados uma vez. Chama-sé a ésté comportaménto “Multi”. 

 

O utilizador pode também ter um grupo de anotações associado, para que o resto do grupo 

desapareça se for escolhido. Chama-sé a ésté comportaménto “Todos”. 

 

Existém também as anotaçõés “Multinucléation” (Multinucléação), “PN Scoré” (Valor PN), 

“Fragméntation” (Fragméntação) é “Méasurémént” (Médição). 

7.6.2 Estados de embrião 

Nas versões anteriores, não havia uma éscolha dé définiçõés, apénas a sécção “Annotations“ 

(Anotações). Com a versão 1.19.0.0 do Viewer das incubadoras FIV multicâmara MIRI® da 
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sérié TL, foi adicionada uma nova sécção “Embryo Statés” (Estados dé émbrião) qué pérmité 

ao utilizador adicionar mais estados de embrião. 

 

 
Figura 7.109 Novo estado de embrião ativo 

 

 
Figura 7.110 Estado dé émbrião “Abnormal” (Anormal) inativo 

 

A criação de um novo estado de embrião consiste em 4 opções: 

 

1. A possibilidade de ativar/desativar o estado de embrião criado. 

2. “Kéy” (Chave) – um símbolo, que identifica o poço num mapa da placa. Deve ser único 

e não pode corresponder a nenhum já existente. 
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3. “Namé” (Nome) – o nome do estado de embrião criado. 

4. A seleção de cores do estado de embrião. 

7.6.3 Modelos de resultados 

Com a versão 1.20.0.0 do Viewer das incubadoras FIV multicâmara MIRI® da série TL, é 

possível criar modelos de resultados de embriões. 

 

Existé uma nova função no ménu “Séttings” (Définiçõés), “Scoré Modéls” (Modélos de 

resultados). 

 

 
Figura 7.111 Modelos de resultados 

 

É apréséntada a introdução dé um modélo dé résultados ao prémir o botão “+”, ém qué o 

utilizador pode criar um modelo de resultados de embriões desejado. 

 

 
Figura 7.112 Janela da criação de um novo modelo de resultados de embriões 

 

Escolha do tipo de modelo 

 

O utilizador podé éscolhér éntré dois tipos dé modélos: “Hiérarchical” (Hiérárquico) é 

“Wéightéd” (Pondérado). A principal diférénça éntré éstés tipos dé modélos é qué 

“Hiérarchical” é féito graficaménté é “Wéightéd” a partir dé uma fórmula. 
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Figura 7.113 Tipo dé modélo “Hiérarchical” 

 

 
Figura 7.114 Tipo dé modélo “Wéightéd” 

 

O modelo pode ser ativado ou desativado, premindo o botão (marcado a vermelho) na 

imagem abaixo. 

 

 
Figura 7.115 Ativar ou desativar o modelo de resultados selecionado 

 

Criação de variáveis 

 

Pérto do botão “Modél” (Modélo), éxisté também o botão “Variablés” (Variávéis). Ao prémi-

lo, surge uma lista de variáveis. A lista contém variáveis predefinidas retiradas 

automaticamente da lista de anotações de cálculo de eventos. 
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Figura 7.116 As variáveis da lista de anotações 

 

Ao prémir o botão “+”, o utilizador podé criar uma nova variávél, introduzindo o nomé é a 

fórmula. 

 

 
Figura 7.117 Criação de novas variáveis 

 

 O nome da variável não pode conter símbolos, por exemplo, “+”, “-”, “/”, etc. Se o 

símbolo for usado, a caixa ficará marcada a vermelho. 

 

Ao prémir a técla “E” na caixa das fórmulas, surgirá uma lista dé anotaçõés dé événtos, ém 

que o utilizador pode escolher o evento desejado em vez de escrever tudo por extenso. 

 

 
Figura 7.118 Criação de novas variáveis 
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 Quando o campo da fórmula tem texto que faça surgir a lista de eventos, deve ser 

usada a barra de espaços. Em caso contrário, o utilizador terá de escrever o nome do 

grupo de anotações, underscore e o nome da anotação (por exemplo, eventos_t2). 

 

 
Figura 7.119 Criação de fórmula sem premir a barra de espaços 

 

 O quadrado vermelho à volta de “Formula” irá desaparecer se a fórmula da 

variável for introduzida corretamente. 

 

 
Figura 7.120 Criação de fórmula, premindo a barra de espaços 

 

 Se os utilizadores criarem variáveis adicionais, apenas se aplicarão a um modelo 

de resultados de embriões específico. Quando for criado um novo modelo de 

resultados de embriões, as variáveis também devem ser criadas separadamente. 

 

Prima o botão de guardar localizado no fundo do ecrã. Se estiver tudo devidamente 

préénchido, irá surgir a ménsagém ”Savéd” (Guardado); ém caso contrário, irá surgir a 

ménsagém “Scoré modél variablés has érrors” (As variávéis do modélo dé résultados 

possuem erros). 
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7.6.3.1 Modelos de resultados hierárquicos 

A primeira coisa que o utilizador deve fazer é dar um nome ao modelo de resultados 

hierárquico. Após introduzir o nome, o quadrado vermelho à volta dé “Namé” (Nomé) irá 

desaparecer. 

 

 
Figura 7.121 Nomear o modelo de resultados de embrião hierárquico 

7.6.3.1.1 Criação de ponto condicional 

Abaixo do campo do nome, existe uma zona em que o utilizador pode colocar pontos. Ao 

premir no botão direito do rato nesta zona, é apresentada uma lista de ações possíveis. O 

utilizador pode adicionar um ponto condicional, um ponto de resultado ou remover o ponto 

selecionado (apenas aplicável quando um ponto é selecionado). 

 

 
Figura 7.122 Criação de um novo ponto condicional ou de resultado 
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Quando primé “Add Conditional Nodé” (Adicionar ponto condicional), dévérá préénchér o 

campo “Condition” (Condição). 

 

 
Figura 7.123 Condições que pode escolher 

 

O utilizador pode escolher entre sete condições: igual (símbolo “=”), diferente (símbolo 

“!=”), superior a (símbolo “>”), superior ou igual a (símbolo “>=”), inferior a (símbolo “<”), 

inferior ou igual a (símbolo “<=”) é Intervalo. 

 

Quando escolher a condição desejada, irá surgir automaticamente uma lista com variáveis e 

anotações. 

 

 O sistema escolhe automaticamente a primeira variável da lista! 

 

 
Figura 7.124 Opções de anotação e da condição de superioridade 
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 Apenas são apresentadas as anotações cujo comportamento de grupo de 

anotações é “Singular” ou “Todos”. 

 

 
Figura 7.125 Opções possíveis de comportamento de anotações 

 

 O modelo de resultados hierárquico não pode ter dois pontos condicionais 

diferentes no mesmo modelo de resultados. Podem existir vários pontos condicionais, 

mas têm de estar ligados entre si. 

7.6.3.1.2 Criação de ponto de resultado 

Vamos définir qué a variávél “cc2” é supérior a 10. (A variávél “cc2” corréspondé ao témpo 

qué passou éntré “t2” é “t3”). 

 

 
Figura 7.126 A variávél “cc2” é définida como supérior a 10 

 

Quando o ponto condicional é criado, o próximo passo é criar um ponto de resultado, que 

pode ser feito ao clicar no botão direito do rato na zona de um ponto e escolher a opção “Add 

Résult Nodé” (Adicionar ponto de resultado). 
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Figura 2.127 Janéla “Add Résult Nodé” 

 

 
Figura 7.128 O ponto de resultado criado sem um valor definido 

 

O valor do ponto de resultado pode ser criado de acordo com as preferências do utilizador. 

Nésté caso, irémos définir como “Accéptablé” (Acéitávél). Ficará définido com o valor “Trué” 

(Vérdadéiro). Para o valor “Falsé” (Falso), vamos criar um ponto dé résultado “Not 

accéptablé” (Inacéitávél). 

 

 
Figura 7.129 Ponto condicional com dois pontos de resultados 

 

Depois de criar os pontos de resultados, o ponto condicional tem de ser associado a cada um 

dos pontos de resultados. Pode ser associado, ao premir o botão esquerdo do rato nos lados 

do ponto condicional e, depois, ao mover a linha que surgirá em direção ao círculo presente 

no ponto de resultado. 
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Figura 7.130 O ponto condicional associado ao ponto dé résultado “Accéptablé” 

 

 O modelo de resultados não pode ser guardado se o ponto condicional e os pontos 

de resultados não estiverem associados. Se o utilizador tentar guardar, irá surgir a 

mensagem “Score models has errors” (O modelo de resultados tem erros). 

 

 O modelo de resultados de embrião pode ser guardado apenas quando criado de 

acordo com os passos acima e premindo o botão de guardar no lado direito. O 

utilizador será notificado com a mensagem “Saved” (Guardado). 

7.6.3.1.3 Remoção de pontos condicionais e de resultados 

A associação entre pontos condicionais e de resultados pode ser eliminada, movendo o rato 

para a linha criada. Quando se tornar várias linhas pequenas e azuis, clique nas mesmas com 

o botão esquerdo do rato. 

 

 
Figura 7.131 Remover a associação entre pontos condicionais e de resultados  

 

O ponto condicional ou de resultados pode ser eliminado, premindo o botão direito do rato 

sobre o ponto selecionado. Irá surgir a opção “Rémové nodé” (Rémovér ponto). 

 

 
Figura 7.132 Rémoção do ponto dé résultado “Accéptablé” 
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Existem dois métodos para eliminar pontos indesejados. O primeiro método é movendo o 

rato e marcando todos os pontos. 

 

 
Figura 7.133 Seleção de todos os pontos 

 

Depois de selecionar os pontos (ficarão marcados com uma linha azul à sua volta), escolha 

“Rémové séléctéd nodés” (Rémovér pontos sélécionados), prémindo o botão diréito do rato 

na janela da célula. 

 

 
Figura 7.134 Remoção de todos os pontos selecionados 

 

O ségundo método é clicando nos pontos um a um é prémindo a técla “Ctrl”. Dépois dé 

selecionar todos os pontos, repita o passo de eliminação acima. 

7.6.3.1.4 Funcionalidades adicionais 

Após premir e manter premido o botão direito do rato na caixa de células, o utilizador pode 

mover a vista de resultados de embrião. 

 

O utilizador pode maximizar ou minimizar a vista, ao utilizar a roda de deslocamento do rato. 
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Figura 7.135 Vista maximizada do modelo de resultados de embrião 

 

 
Figura 7.136 Vista minimizada do modelo de resultados de embrião 

 

Ao prémir o botão “Rését” (Répor), a vista voltará ao normal. 

 

 
Figura 7.137 Reposição da vista normal do modelo de resultados 

 

Os pontos podem ser movidos em todas as janelas de células, selecionando-as e movendo-as 

com o botão do rato. Pode mover vários pontos (selecionados enquanto mantém premido a 

técla “Ctrl”) ao mésmo témpo. A linha dé associação do ponto sérá ajustada 

automaticamente. 
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Figura 7.138 Mover os pontos de resultados simultaneamente 

7.6.3.2 Modelos de resultados ponderados 

A primeira coisa que o utilizador deve fazer é dar um nome ao modelo de resultados 

ponderado. Após introduzir o nome, o quadrado vermelho à volta dé “Namé” (Nomé) 

desaparecerá. 

 

 
Figura 7.139 Atribuir um nome ao modelo de resultados de embrião ponderado 

 

Ao prémir a técla “E” na caixa dé résultados, surgirá uma lista dé anotaçõés ém qué o 

utilizador pode escolher o evento desejado em vez de escrever tudo por extenso. 
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Figura 7.140 Criação de novos resultados 

 

 Aplicam-se as mesmas regras à criação de uma fórmula de resultados que se 

aplicam à criação de uma fórmula de variáveis. Para mais informações, consulte a 

secção de criação de variáveis. 

 

 
Figura 7.141 Criação de novo resultado sem premir a barra de espaços 

 

 O quadrado vermelho à volta de “Score” (Resultado) irá desaparecer se a fórmula 

do resultado for introduzida corretamente. 
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Figura 7.142 Criação de novo resultado, usando a barra de espaços 

7.6.3.3 Eliminação de modelos de resultados 

O modelo criado de resultados de embrião pode ser eliminado, premindo o botão de caixote 

do lixo pérto dé “Modél typé” (Tipo dé modélo). 

 

 
Figura 7.143 Botão de caixote de lixo para eliminar o modelo criado de resultados de embrião 

 

O modelo de resultados de embrião não pode ser eliminado se tiver sido atribuído a uma 

time-lapsé éspécífica. No fundo do écrã, irá surgir a ménsagém “Scoré modél cannot bé 

délétéd” (O modélo dé résultados não podé sér éliminado). 
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Figura 7.144 Mensagem de erro quando se tenta eliminar um modelo de resultados atribuído a uma time-

lapse 

 

 O botão “X” localizado no fundo do ecrã regressa à vista principal dos modelos de 

resultados. 

8 Assistência técnica 

Para mais informações, entre em contacto com a Esco Medical ou com o representante local. 


