
BIOMÉRIEUX EPISEQ CS
for clinical pathogen outbreak monitoring  

para a monitorização de surto de patogéneo clínico

Not for diagnostic use - English only

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

NOT FOR DIAGNOSTIC USE - NÃO SE DESTINA À UTILIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO
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2. Aguarde o processamento da análise.

3. Visualize os resultados:
• É apresentado um aviso, se as amostras estiverem geneticamente 

relacionadas com as estirpes no sistema.
• Avisos de QC (CQ) e relatório de QC (CQ).

• O resistoma e o viruloma*. 
• A árvore epidemiológica.

Além disso, pode criar uma análise personalizada ou exportar um 
relatório em PDF.

Confirme a espécie 
caso seja detetada outra 
diferente da carregada. 

1. Carregue as suas amostras:
• Selecione os seus ficheiros FASTQ ou FASTA para cada amostra.
• Introduza os metadados para cada amostra utilizando a folha de 

amostras ou preencha os campos.
• Opcional: Adicione o nome e descrição do painel à lista de trabalho.

• Selecione Upload (Carregar) para iniciar o processamento dos dados.

* O viruloma está disponível apenas para C. difficile, E. coli / Shigella spp. e S. aureus

VISÃO RÁPIDA DO FLUXO DE TRABALHO

Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho, visite http://www.biomerieux-episeq.com. 

Antes de utilizar a aplicação, tem de selecionar um clone do(s) isolado(s) de interesse e extrair, purificar 
e sequenciar o ADN. Estes passos são representados na figura abaixo onde a interação do utilizador 
com a aplicação inicia depois de garantir que os dados de sequenciação cumprem os critérios de 
qualidade apresentados em Pré-requisitos da sequenciação, na página 5.

Quando os dados de sequenciação são carregados, a aplicação apresentará automaticamente os resultados ao 
seguir este fluxo de trabalho:

http://www.biomerieux-episeq.com


COMO INICIAR

1. Contacte o distribuidor local da bioMérieux
Contacte o departamento de vendas da bioMérieux para comprar um dos seguintes planos de crédito: 
• Pagamento por utilização: pague por submissão de amostras e 15 dias de armazenamento de dados
• Subscrição por um ano: um número fixo de análises de amostras e um ano de armazenamento de dados
•  Subscrição anual: um número fixo de análises de amostras, um ano de armazenamento de dados e armazenamento 

e análises anteriores 

Depois de comprar os créditos, a bioMérieux irá enviar-lhe um código de vale. 
Este código irá permitir-lhe ativar o seu plano de crédito.

2. Efetue o registo na Plataforma bioMérieux Data Analytics

1. No seu computador, introduza https://data-analytics.biomerieux.com.
> É apresentado o ecrã Sign-In (Iniciar sessão).

2. Clique na ligação Register (Registar).
> É apresentado o ecrã Register (Registar).

3. Preencha as informações nos campos.
4. Assinale a caixa Terms and conditions (Termos e condições).
5. Clique no botão Register (Registar).

> É apresentada a página inicial da plataforma bioMérieux Data Analytics.
6.  Verifique o seu endereço de e-mail ao clicar na hiperligação presente no e-mail enviado pela plataforma 

bioMérieux Data Analytics.

3. Crie uma organização na plataforma bioMérieux Data Analytics

1.  Na página inicial, clique no ícone Settings (Definições) na barra (    ) e, em seguida, clique em Create 
organization (Criar organização).
> É apresentado o ecrã Create a new organization (Criar uma nova organização).

2.  Preencha o campo Name (Nome) para a sua organização e clique em Next (Seguinte).
Agora, pode convidar utilizadores para a sua organização (Passo 3) ou pode fazê-lo posteriormente e continuar 
para o Passo 4 desta secção.

3.  Convide utilizadores ao digitar ou colar o endereço de e-mail do utilizador e ao clicar no botão + Add  
(+ Adicionar).
> Edite ou elimine cada endereço de e-mail, conforme necessário.

4. Percorra até ao fundo da página, clique em Next (Seguinte) e, em seguida, clique em Finalize (Terminar).

4. Instale a aplicação BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS no portal da sua organização

1. Clique no separador Application store (Loja de aplicações) na barra.
2. Clique no botão BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS Install (Instalar BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS).
3. Se for útil, adicione um sufixo ao nome da aplicação na caixa Suffix (optional) (Sufixo [opcional]).
4. Selecione a caixa para concordar com os Termos e condições e clique em Install (Instalar).

> A aplicação BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS é apresentada no portal da sua organização.

Por predefinição, é atribuída a função de administrador ao criador de uma organização. Enquanto administrador, pode 
atribuir funções de utilizadores (Gestor laboratorial, Higienista e Técnico de laboratório), que estão associadas a permissões 
específicas dos utilizadores convidados.

https://data-analytics.biomerieux.com


 

CARREGAR AS SUAS AMOSTRAS

ATENÇÃO 
Esta aplicação foi concebida e validada para trabalhar em ficheiros FastQ gerados apenas 
em instrumentos da Illumina e ficheiros FastA montados a partir de dados em bruto da 
Illumina, seguindo os pré-requisitos de sequenciação descritos na página 5. A aplicação 
BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS irá aceitar o carregamento de ficheiros FastA montados a 
partir de outros tipos de dados de sequenciação embruto, mas a relevância do relatório de 
QC (CQ) e dos resultados nesta situação não é garantida.

1. Inicie a sessão na aplicação BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS.

2.  Inicie a aplicação na sua organização, clique no separador Upload (Carregar) na barra para abrir a página Upload 
(Carregar).

3.  Abre-se a página Upload (Carregar) com o nome predefinido do painel apresentado no campo Panel title (Título 
do painel). 
Opcionalmente, mude o nome do painel e adicione uma descrição.

4.  Clique no botão Select sequence files (Selecionar ficheiros de sequência) para carregar os ficheiros FastA ou 
FastQ das amostras de interesse.

5.  Adicione metadados das amostras ao clicar no botão Select sample sheet (Selecionar folha de amostras) ou ao 
preencher manualmente os campos.
Quando todos os dados obrigatórios estiverem preenchidos, o botão Upload (Carregar) na parte inferior fica ativo.

6. Clique no botão Upload (Carregar).
Os cartões do painel são apresentados no lado esquerdo para cada um dos diferentes microrganismos que foram 
carregados. 
Dentro dos cartões do painel, são apresentados os cartões de cada amostra.

IMPORTANTE: É utilizado um crédito para cada amostra carregada.

5. Introduza o código do vale

1. Tenha o seu código de vale disponível.
2. Na plataforma bioMérieux Data Analytics, clique no nome da organização.

> É apresentado o mosaico da aplicação BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS, com a exibição do número da versão da 
aplicação e um botão “Credit plan” (Plano de crédito).

3. Clique no botão “Credit plan” (Plano de crédito) no mosaico da aplicação BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS. 
4. Introduza o seu código do vale no campo e clique no botão Activate (Ativar). 

> É apresentado o número de créditos adquiridos.
Se o código do vale for inválido, é apresentada uma mensagem para contactar a Assistência ao Cliente. 



ESPECIFICAÇÕES E DEFINIÇÕES

Especificações do computador
O computador ou portátil da estação de trabalho tem de cumprir as seguintes especificações:

• Sistema operativo Microsoft Windows® 7 ou posterior
• Acesso à Internet 
• Acesso ao e-mail
• Internet Explorer® versão 11, Firefox® versão 60
• Resolução do ecrã de 1366 x 768 e tamanho do ecrã de 19”
• Opcional: Acesso a uma impressora

Para um melhor desempenho do software, recomendamos utilizar um processador de 64 bit. A utilização de um processador de 32 bit pode 
resultar num desempenho mais lento da aplicação.

Embora nos esforcemos por garantir a confidencialidade e segurança dos seus dados carregados de, e enviados para a nossa cloud protegida, 
é da sua responsabilidade proteger a sua rede e garantir que esta proteção é apropriada e mantida. Recomendamos utilizar todos os meios 
adequados (incluindo software antivírus, patches de segurança e firewall) para proteger a sua rede da intrusão de vírus, utilização não 
autorizada, alteração, manipulação e divulgação.

Pré-requisitos da sequenciação
• Utilização obrigatória de um instrumento de sequenciação da Illumina®

• Uma profundidade média ótima de 45x
• Um tamanho de comprimento médio ótimo entre 300 e 500 bp
• Leituras da extremidade emparelhada de, pelo menos, 150b (2x150b)
• Uma qualidade da sequência superior a 70% das bases com uma pontuação Phred ≥Q30

As recomendações para a sequenciação num instrumento da Illumina estão disponíveis na Ajuda Online ao pesquisar: Wet lab procedure.

Plataforma bioMérieux Data Analytics
O portal web da plataforma Data Analytics da bioMérieux aloja a aplicação BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS. Suporta as funções de gestão de 
utilizadores e de gestão do crédito para as aplicações integradas.

User Management
A aplicação BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS suporta funções de utilizador que determinam o nível de acesso à aplicação e dados subjacentes. 
Os administradores da organização podem gerir os utilizadores na sua organização. Também podem convidar ou remover utilizadores, bem 
como instalar, mudar o nome e desinstalar aplicações. As funções de utilizador correspondem a vários privilégios e podem ser associadas a 
grupos de utilizadores.
Ao atribuir utilizadores ao grupos de utilizadores, os administradores podem determinar as permissões dos utilizadores, ou seja, que ações 
um utilizador pode realizar na plataforma Data Analytics da bioMérieux ou nas respetivas aplicações. 

Apoio ao utilizador
Contacte a Assistência ao Cliente através do e-mail episeq_support@biomerieux.com ou ao enviar um e-mail a partir da aplicação através 
do centro de Ajuda.

Documentação do utilizador
Para além deste guia, poderá encontrar instruções de utilização ao clicar no ícone do centro de Ajuda (    ) na barra de navegação. O centro 
de Ajuda é constituído pelos separadores Topics (Tópicos) e Documentation (Documentação), que contêm informações para o orientar pela 
aplicação.

Plano de crédito e período de retenção dos dados
Atualmente, existem dois planos de créditos disponíveis: Pagamento por utilização e subscrição. Contacte o seu representante de vendas 
para obter mais informações.
Os dados serão armazenados durante 15 dias se escolher o plano de pagamento por utilização, ou durante um ano se escolher o plano 
de subscrição. Também poderão ser armazenados durante mais tempo se optar por um plano de armazenamento prolongado dos dados 
existentes.

Créditos
Antes de utilizar a aplicação, tem de comprar créditos para utilizar para efetuar análises de estirpes. O carregamento de uma amostra exige 
um crédito. Depois de comprar os créditos, receberá um código de vale para introduzir na aplicação.

Código de vale
Um código de vale é uma cadeia de caracteres necessários para ativar os créditos comprados (ou plano de crédito) no sistema. O código de 
vale será comunicado pelo seu contacto de vendas da bioMérieux assim que a encomenda tiver sido confirmada.



GARANTIA LIMITADA

Exceto conforme expressamente estipulado nos Termos de utilização da aplicação BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS e 
na medida máxima permitida por lei, a BIOMÉRIEUX não fornece quaisquer garantias, expressas ou implícitas ou 
regulamentares, em relação à Solução BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS ou qualquer um dos seus serviços fornecidos 
através da Solução BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS, incluindo sem limitação, qualquer garantia de comercialização, 
adequação a um determinado fim, não infração ou resultante da execução, manuseamento, utilização ou 
comercialização.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

A BIOMERIEUX, o logótipo BIOMERIEUX, APPLIED MATHS e BIOMERIEUX EPISEQ são marcas utilizadas, 
depositadas e/ou registadas propriedade exclusiva da bioMérieux, de uma das suas filiais ou de uma das suas 
empresas.
Qualquer outro nome ou marca comercial é propriedade do respetivo proprietário.

UTILIZAÇÃO PREVISTA E UTILIZADORES

A aplicação de software BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS permite ao utilizador caracterizar uma matriz de estirpes 
bacterianas a nível genómico e estudar a sua relevância epidemiológica.

A aplicação de software BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS destina-se a ser utilizada por profissionais de laboratório com 
formação e microbiologia e familiarizados com as análises epidemiológicas de estirpes bacterianas, sem ter a 
preocupação com a segurança do pessoal, uma vez que se baseia apenas na web.

LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A aplicação de software BIOMÉRIEUX EPISEQ® CS não se destina à utilização em diagnóstico.

AVISOS LEGAIS
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