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Informações Gerais
O produto CRR® vem acompanhado do software ConexSys, o qual tem a
função de gerar relatórios de auditoria através da conexão com o
container. O ConexSys é compatível com o Windows Vista, Windows 7 e
Windows 8. A porta mini USB do produto CRR® deverá ser usada
unicamente para conexão do produto com o software ConexSys.
O usuário denominado Administrador tem acesso total ao controle de
senhas, dos usuários Operador e Receptor, à auditoria e demais funções
especiais. Portanto, recomendamos que o Administrador seja o gerente
e/ou supervisor da área.
Para higienização do container recomendamos que a assepsia seja feita
com pano, álcool isopropílico e o descartável seja substituído.
Por medida de segurança, o display permanecerá ativo apenas alguns
segundos após o uso do teclado.

Informações Gerais

Ao primeiro uso do CRR®, ativar os usuários desejados
(vide item 3.3.) e alterar a senha inicial de fábrica
denominada DEFAULT (vide tabela item 3.1.).

02

1. Abrir o CRR®
Ao primeiro uso do CRR® é necessário que o Administrador (usuário 01)
cadastre sua senha de 4 dígitos, (vide item 3).
· Pressione os botões trava da tampa externa;
· Levante a tampa externa, em seguida abaixe-a para um dos lados;
· Pressione qualquer tecla para iniciar o sistema;
· Digite o número de usuário e a senha cadastrada;
· Selecione a opção ABRIR CRR®, a tela inicial aparecerá e o CRR® irá abrir;
· Puxe a porta para abrir.

2. Fechar o CRR®
Apenas o Administrador e o Operador (usuários 01 a 05) possuem
permissão para inserir a atividade do produto.
Por medidas preventivas, o produto não irá fechar se as baterias estiverem
com 10% ou menos da carga.

2.1. Usuários Administrador e Operador

Abrir e Fechar o CRR ®

· Abaixe a porta do CRR®;
· Pressione qualquer tecla para iniciar o sistema;
· Insira o número de usuário (01 a 05) e a senha cadastrada;
· Selecione a opção FECHAR CRR®;
· Insira a hora no formato 24h (HH:mm) e a atividade do radiofármaco ou
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confirme a atividade já inserida, (vide item 4).
· Pressione a tecla ENTER, a tela inicial aparecerá e o CRR® irá fechar;
· Levante a tampa externa até a posição vertical;
· Desça a tampa externa até encaixar nos botões trava.

2.2. Usuário Receptor
· Abaixe a porta do CRR®;
· Pressione qualquer tecla para iniciar o sistema;
· Insira o número de usuário (06 a 09) e a senha cadastrada;
· Pressione a tecla ENTER, a tela inicial aparecerá e o CRR® irá fechar;
· Levante a tampa externa até a posição vertical;
· Desça a tampa externa até encaixar nos botões trava.

3. Cadastrar, Alterar e Gerenciar Senhas
Os 2 (dois) primeiros dígitos, são dígitos verificadores correspondentes ao
usuário e os 4 (quatro) dígitos, seguidos do dígito verificador, são
correspondentes a senha do usuário.
As senhas cadastradas não poderão ser iguais a DEFAULT ou 0000.
Caso apareça a mensagem CHAVE no display, pressione a tecla CANCEL
seguida da tecla ENTER.

3.1. Cadastrar Senhas: Administrador, Operador e Receptor
Apenas Administrador e Operador (usuários 01 a 05) possuem permissão
para realizar as demais funções.
· Pressione qualquer tecla para iniciar o sistema;
· Insira o número de usuário e a senha DEFAULT;
· Insira uma nova senha de 4 dígitos;
· Confirme digitando a mesma senha novamente;
· Confirmada a nova senha a tela inicial aparecerá.
O sistema oferece três categorias de usuários e as seguintes senhas DEFAULT:
Nº

USUÁRIO

SENHA DEFAULT USUÁRIO

01

ADMINISTRADOR

01-1111

02 a 05

OPERADOR

02-2222/03-3333/04-4444/05-5555

06 a 09

RECEPTOR

06-6666/07-7777/08-8888/09-9999

Nº

USUÁRIO

ABRIR E FECHAR

INSERÇÃO
ATIVIDADE DO ALTERAR SENHAS
RADIOFÁRMACO

ATIVAR E
DESATIVAR
USUÁRIOS

ALTERAR
DATA E HORA

AUDITORIA

01

ADMINISTRADOR

ü

ü

ü

ü

ü

ü

02 a 05

OPERADOR

ü

ü

ü

ü

X

X

06 a 09

RECEPTOR

ü

X

X

X

X

X

3.2. Alterar Senhas
Somente o Administrador e Operador (usuários 01 a 05) poderão alterar
a senha do Receptor (usuários 06 a 09), (vide item 3.1.1.).

Senhas

3.1.1. Usuários e Funções
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· Pressione qualquer tecla para iniciar o sistema;
· Insira o número de usuário (01 a 05) e a senha cadastrada;
· Selecione a opção SENHAS
ALTERAR SENHA;
· Insira o número do usuário desejado e uma nova senha de 4 dígitos;
· Confirme digitando o mesmo usuário e senha novamente;
· Confirmada a nova senha a tela SENHAS aparecerá.

3.3. Gerenciar Senhas
Esta função é designada para ATIVAR e DESATIVAR usuários.
Funções disponiveis apenas para Administrador e Operador (usuários 01
a 05), (vide item 3.1.1.).
· Pressione qualquer tecla para iniciar o sistema;
· Insira o número de usuário (01 a 05) e a senha cadastrada;
· Selecione a opção SENHAS GERENCIAR SENHAS;
· Pressione o dígito correspondente ao número dos usuários que deseja
ATIVAR ou DESATIVAR;
· Pressione a tecla ENTER e a tela SENHAS aparecerá.

3.4. Esqueceu a Senha
Em caso de esquecimento de senhas e com a prévia autorização do Administrador, entrar em contato com a MMConex para gerar a contrassenha.

3.4.1. Usuário Administrador
Entrar em contato com o SAC da MMConex para redefinição de senha.

Email: sac@mmconex.com.br
Telefone: +55 11 3855 4050

Senhas

3.4.2. Usuário Operador
Entrar em contato com o Administrador para alteração de senhas.
Com a senha provisória em mãos seguir orientação conforme item 3.2.

3.4.3. Usuário Receptor
Entrar em contato com o Operador.
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4. Cadastro de Atividade do Radiofármaco
Funções disponíveis apenas para o Administrador e Operador (usuários
01 a 05).
A atividade cadastrada se autoajustará para o horário atual.

4.1. Formas de Inserção do Horário e da Atividade

4.2. Inserção do Horário e Atividade
A atividade informada no produto CRR® não isenta a necessidade de aferição.
· Pressione qualquer tecla para iniciar o sistema;
· Confirme se a data e a hora do CRR® estão de acordo com o horário atual,
(vide item 5 para ajustes);
· Insira o número de usuário (01 a 05) e a senha cadastrada;
· Selecione a opção INCLUIR ATIVIDADE;
· Insira a hora no formato 24h (HH:mm);
· Insira a atividade (mCi);
· Pressione a tecla ENTER e a tela PRINCIPAL aparecerá.

5. Funções Especiais
Funções disponíveis apenas para o Administrador (usuário 01).

5.1. Alterar Data e Hora do CRR®
Se a atividade do radiofármaco estiver inserida, não será possível o ajuste
de data e hora do CRR®
· Pressione qualquer tecla para iniciar o sistema;
· Digite o número de usuário (01) e a senha cadastrada;
· Selecione a opção ALTERAR DATA/HORA;
· Digite a data correta no formato (dd/mm/aa);
· Digite o horário correto no formato 24h (HH:mm);
· Pressione a tecla ENTER e a tela PRINCIPAL aparecerá.

Atividade do Radiofármaco/Funções Especiais

· Horário e atividade inicial;
· Horário e atividade atual;
· Horário e atividade futura.
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5.2. Auditoria
A visualização da auditoria pode ser realizada no produto CRR® ou através
do software ConexSys.
Caso ainda não tenha o software ConexSys instalado no computador,
consulte o Guia de Instalação do software para mais informações.

5.2.1. Visualização no CRR®
· Pressione qualquer tecla para iniciar o sistema;
· Insira o número de usuário (01) e a senha cadastrada;
· Pressione a tecla AUDIT;
· Selecione o evento desejado verificando DATA/HORA/LOGIN.

5.2.2. Visualização no software ConexSys
5.2.2.1. Gerar Relatórios

Auditoria/Software ConexSys

· Conecte o CRR® no computador através do cabo USB;
· Insira no CRR® o número de usuário (01) e a senha cadastrada;
· Clique no ícone do software ConexSys instalado em seu computador para
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iniciar;
· Localize o menu AUDITORIA;
· Selecione a opção GERAR RELATÓRIOS;
· Selecione a opção relatório DETALHADO ou PERSONALIZADO;
· O relatório será salvo para consulta.

5.2.2.2. Histórico de Relatórios
· Clique no ícone do software ConexSys instalado em seu computador para

iniciar;
· Localize o menu AUDITORIA;
· Selecione a opção HISTÓRICO DE RELATÓRIOS;
· Selecione a opção histórico de relatórios DETALHADO ou PERSONALIZADO;
· Clique duas vezes no arquivo desejado para visualizá-lo.

5.3. Atualização do CRR® através do software ConexSys
· Clique no ícone do software ConexSys instalado em seu computador para
iniciar;

· Localize o menu SETUP;
· Selecione a opção ATUALIZAÇÃO DO CRR®;
· Siga o passo a passo descrito em 4 etapas;
· Caso deseje atualizar outro CRR®, repita as etapas 2, 3 e 4.

6. Revestimentos Descartáveis
A substituição dos componentes descartáveis faz com que o processo de
descontaminação seja eficaz, preservando o produto.

6.1. Retirar o Revestimento Descartável Superior
· Abaixe a alça de transporte;
· Pressione os botões "trava da tampa externa";
· Puxe a tampa externa para cima até erguê-la completamente;
· Abaixe a tampa para o lado do operador;
· Deslize as mãos sobre a parede interna da tampa externa e puxe as abas

do revestimento até que se desprendam;
· Repita o mesmo procedimento para retirar o outro lado da aba do

6.2. Retirar o Revestimento Descartável Inferior
· Com a tampa externa aberta, abra e levante a porta do CRR®;
· Retire a trava do revestimento;
· Desencaixe o revestimento das laterais do CRR®;
· Puxe o revestimento até a retirada total.

6.3. Inserir o Revestimento Descartável Superior
· Abra a tampa externa do CRR®;
· Puxe a tampa externa para cima até erguê-la completamente;
· Encaixe as abas laterais na tampa externa;
· Repita o mesmo procedimento para inserir o outro lado da aba do reves-

timento.

6.4. Inserir o Revestimento Descartável Inferior

Revestimento Descartável

revestimento.

· Com a tampa externa aberta, abra e levante a porta do CRR®;
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· Retire a trava do revestimento;
· Encaixe o revestimento;
· Coloque a trava do revestimento.

7. Troca de Baterias
· Abra a porta do CRR®;
· Retire os dois parafusos da tampa interna;
· Retire as duas baterias do suporte desconectando-as do plug, desener-

gizando o CRR®;
· Substitua ambas as baterias 9V de preferência alcalina e de boa proce-

dência;
· Parafuse a tampa interna.

Tampa
Interna

Troca de Baterias

2 Baterias 9V
Alcalinas
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Para realizar a troca de baterias, retirar as duas baterias
sem carga antes de inserir as novas.

8. Certificação
O CRR® é uma embalagem para transporte de radiofármacos, qualificada
como embalagem tipo “A”. Certificada pelo órgão CDTN (Centro de
Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear) segundo a norma: CNEN-NE-5.01
(Transporte de Materiais Radioativos) sob o certificado CQ-LEET001/14.

Em caso de dúvidas contate o SAC da MMConex:
+55 11 3855 4050

sac@mmconex.com.br

Horário de atendimento:

Certificação

Seg a Qui: 08:00 às 18:00
Sex: 08:00 às 17:00
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11

Anotações
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Anotações

www.mmconex.com.br

Tel.: (11) 3855-4050

