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Os direitos de autor e todos os outros direitos de propriedade relativos a qualquer software e
documentação relacionada («Software») disponibilizados ao utilizador são exclusivos da
Roche ou dos seus licenciantes. Nenhum título ou propriedade do Software é conferido ao
utilizador. A utilização do software está sujeita ao contrato de licença do utilizador final.

Até à extensão máxima permitida por lei, o utilizador não deve descompilar e/ou inverter a
engenharia do software ou de qualquer parte do mesmo.

Qualquer incidente grave que implique o dispositivo deve ser comunicado à Assistência ao
cliente da Roche e às autoridades competentes do Estado Membro onde reside. Consulte a
secção Assistência para obter mais informações sobre como contactar a Assistência ao
cliente da Roche.
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Símbolos utilizados

A tabela seguinte apresenta os símbolos utilizados neste Manual do utilizador.

Marcação CE: a marcação CE é um símbolo que tem de
ser afixado a diversos produtos para que estes possam
ser vendidos no mercado europeu. A marcação indica
que um produto:

l Satisfaz os requisitos das diretivas europeias
relevantes sobre produtos

l Satisfaz todos os requisitos das normas
harmonizadas europeias de desempenho e
segurança reconhecidas e relevantes

l É adequado à sua finalidade e não colocará em
perigo vidas ou propriedade

A presença de marcação CE indica também que existe
documentação técnica adequada que suporta a
utilização da marca está disponível e pode ser fornecida
pelo fabricante, importador ou pessoa responsável pela
colocação do produto no mercado da UE, quando
solicitado.

Representante autorizado na Comunidade

Europeia: indica o representante autorizado na

Comunidade Europeia/União Europeia.

O nome e o endereço do importador da aplicação da UE.

Fabricante do produto: o nome e o endereço do

fabricante da aplicação.
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Número de referência: indica a Referência ou o

Número de catálogo deste manual do utilizador.

Avisos e Precauções: realça as informações que são

fundamentais para um desempenho ideal do sistema.

Pode também indicar a possibilidade de perda de dados

ou de dados inválidos, se as precauções ou instruções

não forem respeitadas.
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1 Visão geral

Bem-vindo ao Floodlight™ MS Pinching Test Manual do utilizador. Este Manual do utilizador é
aplicável tanto às plataformas iOS como Android e usa o Floodlight™ MS Mobile Application
como um exemplo de uma aplicação compatível que inclui o Floodlight™ MS Pinching Test.

Nesta secção:

1.1 O que é o Floodlight™ MS Pinching Test? 9

1.2 Utilização prevista 9

1.3 Desempenho 9

1.4 Contraindicações 9

1.5 Riscos e benefícios 10

1.6 Avisos e precauções 10

1.7 Segurança 10

1.8 Atualizações relacionadas com a segurança 11

1.9 Requisitos de formação 11
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1.1 O que é o Floodlight™ MS Pinching Test?

O Floodlight™ MS Pinching Test é um dispositivo médico que mede a função da sua mão. Este
teste irá ajudá-lo, enquanto pessoa que vive com esclerose múltipla (EM). recolher e analisar
dados sobre a função da mão ao longo do tempo.

1.2 Utilização prevista

A aplicação Floodlight™ MS Pinching Test destina-se a proporcionar uma medição objetiva da
função da mão em doentes com esclerose múltipla com idade igual ou superior a 18 anos. O
Teste Floodlight™ MS Pinching Test é realizado pelo doente na sua casa, e os os resultados
podem ser revistos pelo doente e exportados para um profissional de cuidados de saúde
(PCS) qualificado para análise. O doente não deve tomar medidas relativamente aos
resultados do dispositivo sem consultar um PCS qualificado.

O Teste Floodlight™ MS Pinching Test fornece apenas medições objetivas da função da mão,
e não uma interpretação ou uma implicação clínica das medições. A aplicação Floodlight™
MS Pinching Test deve ser utilizada apenas como ajuda para medir a função da mão e não se
destina a ser utilizada como um dispositivo de diagnóstico independente nem para identificar
a presença ou ausência de diagnósticos clínicos.

1.3 Desempenho

Espera-se que a precisão do Floodlight™ MS Pinching Test seja 100%.

A precisão corresponde à proximidade dos valores medidos se o teste for repetido várias
vezes exatamente nas mesmas condições. A precisão pode ser influenciada por muitos
fatores, nomeadamente a exatidão e precisão dos sensores disponíveis no seu dispositivo.

Consulte Telefones não compatíveis (na página 14) para obter uma lista de telefones não
compatíveis, e Requisitos mínimos — Software (na página 13) para os sistemas operativos
(SO) compatíveis.

1.4 Contraindicações

Nenhuma conhecida.
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1.5 Riscos e benefícios

Todos os riscos conhecidos e previsíveis foram reduzidos tanto quanto possível e não foi
identificado qualquer risco inaceitável. Os potenciais benefícios incluem o acompanhamento
de medições em domínios-chave fora do contexto clínico e apoio a consultas informadas
entre profissionais de saúde e respetivos doente. Em geral, o potencial benefício do
dispositivo excede em muito os riscos prováveis conhecidos e previsíveis.

1.6 Avisos e precauções

Realize o teste com a frequência recomendada pelo seu prestador de cuidados
de saúde. Note que o autoteste em casa não substitui as consultas regulares
com o seu prestador de cuidados de saúde.

Não tente interpretar os dados apresentados pelos gráficos de resumo. Só o
seu prestador de cuidados de saúde pode interpretar os dados recolhidos
através do Pinching Test Floodlight™ MS.

Coloque o telemóvel numa superfície plana. Não colocar o telemóvel numa
superfície plana irá alterar a precisão dos dados.

Utilize apenas o polegar e o dedo indicador para realizar a atividade. Comece
com o polegar e o dedo indicador bem afastados para espremer o tomate.

Utilize a mão correta, conforme indicado no ecrã Instruções ou no ecrã
Espremer um tomate, para realizar a atividade.

1.7 Segurança

Para garantir que as informações protegidas são o mais seguras possível, tome as seguintes
precauções:

l Selecione uma palavra-passe forte que não possa ser facilmente adivinhada por um
intruso.

l Não partilhe a sua palavra-passe.

l Não utilize um dispositivo desbloqueado por jailbreak.
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1.8 Atualizações relacionadas com a segurança

Nenhuma.

1.9 Requisitos de formação

Não precisa de nenhum treino específico para usar este dispositivo médico. É simplesmente
necessário saber como realizar no seu telemóvel operações básicas, como descarregar e
iniciar uma aplicação móvel.
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2 Transferir e instalar

O Floodlight™ MS Pinching Test é um dispositivo médico e está disponível como parte de
várias aplicações compatíveis. Uma das aplicações compatíveis usadas como exemplo neste
manual do utilizador é a Floodlight™ MS Mobile Application. Neste manual do utilizador, as
instruções para transferir, instalar, configurar e utilizar o dispositivo médico Floodlight™ MS
Pinching Test baseiam-se no modo como o dispositivo funciona dentro do Floodlight™
MS Mobile Application.

Nota

Se não estiver a utilizar o Floodlight™ MS Mobile Application para aceder ao dispositivo

médico Floodlight™ MS Pinching Test, as secções 2.1 a 2.4 deste capítulo não se

aplicam a si. Para transferir, instalar e configurar a aplicação móvel compatível, consulte

as instruções da aplicação móvel compatível que está a utilizar para aceder ao Floodlight™

MS Pinching Test.

Para usar o dispositivo médico Floodlight™ MS Pinching Test, é necessária uma aplicação
como Floodlight™ MS Mobile Application, que é compatível com telefones iOS e Android. Se
instalar o Floodlight™ MS Mobile Application, é também instalado o Floodlight Software
Development Kit (SDK). Neste caso, não são necessários requisitos adicionais ou
configurações do sistema.

Nesta secção:

2.1 Para iOS ou telemóveis Apple 13

2.2 Para telemóveis Android 13

2.3 Requisitos mínimos — Software 13

2.4 Requisitos mínimos — Hardware 13

2.5 Telefones não compatíveis 14
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2.1 Para iOS ou telemóveis Apple

Efetue os seguintes procedimentos no seu telefone iOS:

1. Abra a App Store.

2. Procure a Floodlight™ MS.

3. Toque no ícone para ver os detalhes e toque em Obter.

4. Toque em Instalar para iniciar o processo de instalação.

5. Pode ser-lhe pedido para introduzir a sua palavra-passe da App Store.

Depois de introduzir a palavra-passe, começa a transferência e instalação da Floodlight™
MS Mobile Application.

2.2 Para telemóveis Android

Efetue os seguintes procedimentos no seu telefone Android:

1. Abra a Google Play Store no seu telemóvel.

2. Procure a Floodlight™ MS.

3. Toque no ícone para ver os detalhes.

4. Toque em Instalar para iniciar o processo de instalação.

5. Ser-lhe-á pedido para aceitar as condições de transferência da Google.

Depois de aceitar, começa a transferência e instalação da Floodlight™ MS Mobile
Application.

2.3 Requisitos mínimos — Software

A Floodlight™ MS Mobile Application requer o seguinte:

l iOS versão 12.x - 14.x

l Android versão 8 - 11

2.4 Requisitos mínimos — Hardware

Os requisitos mínimos de hardware para a aplicação Floodlight™ MS Mobile Application são:

Para telemóveis iOS:

l iPhone SE de 2.ª geração ou mais recente
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Para telemóveis Android:

l Dimensões mínimas do ecrã:110 mm x 56 mm (4,33 x 2,20 in)

l São necessários os seguintes sensores:

l Magnetómetro

l Acelerómetro

l Giroscópio

Além disso, a Floodlight™ MS Mobile Application requer um mínimo de 450 MB de espaço
de armazenamento disponível no seu telemóvel. Isto garante que, se terminar uma atividade
no modo offline, os dados da sua atividade continuam a ser guardados no telemóvel.

Se o seu telemóvel não tiver pelo menos 200 MB de espaço de armazenamento disponível, a
aplicação apresenta a seguinte mensagem:

Quando tiver disponível no telemóvel o armazenamento necessário, pode continuar a utilizar a
Floodlight™ MS Mobile Application.

2.5 Telefones não compatíveis

A Floodlight™ MS Pinching Test não é suportada nos seguintes telemóveis:

Marca Nome do modelo

Alcatel 7

Alcatel Tetra

Alcatel ZIP LTE
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Marca Nome do modelo

Huawei P20 Lite

Huawei P Smart (2018)

Huawei Mate 10 Lite

Huawei Y6 (2018)

Huawei P10

LG Electronics Aristo 2

LG Electronics K20 Plus

LG Electronics Risio 3

LG Electronics Tribute Dynasty

LG Electronics Rebel 4

LG Electronics Stylo 3 Plus

Motorola Moto E5 Play

Motorola Moto E4

Samsung Galaxy J6
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3 Terminar sessão e desinstalar

O Floodlight™ MS Pinching Test é um dispositivo médico e está disponível como parte de
várias aplicações compatíveis. Uma das aplicações compatíveis usadas como exemplo neste
manual do utilizador é a Floodlight™ MS Mobile Application. Neste manual do utilizador, as
instruções de desinstalação e de término de sessão do dispositivo médico Floodlight™ MS
Pinching Test são baseadas na forma como o dispositivo funciona dentro do Floodlight™
MS Mobile Application.

Nota

Se não estiver a utilizar o Floodlight™ MS Mobile Application para aceder ao dispositivo

médico Floodlight™ MS Pinching Test, este capítulo não se aplica a si. Para desinstalar

e terminar sessão na aplicação móvel compatível, consulte as instruções da aplicação

móvel compatível que está a utilizar para aceder ao Floodlight™ MS Pinching Test.

Nesta secção:

3.1 Terminar sessão no Floodlight™ MS Mobile Application 17

3.2 Eliminar a sua conta 18

3.3 Desinstalação 19
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3.1 Terminar sessão no Floodlight™ MS Mobile Application

Por razões de segurança, a sua sessão na conta da Floodlight™ MS Mobile Application
termina automaticamente após 30 minutos de inatividade.

O Floodlight™ MS Mobile Application apresenta a seguinte mensagem de aviso cinco
minutos antes de a sessão estar prestes a expirar. Neste ecrã de mensagem, pode tocar em
CONTINUAR para continuar a sua sessão ou TERMINAR SESSÃO para terminar a sua
sessão.

Também pode terminar sessão no ecrã Definições.

Para terminar sessão:

1. Toque no ícone Definições no canto inferior direito do ecrã.

2. No ecrã Definições, desloque-se para a parte inferior e toque em Terminar sessão.
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3. No ecrã de confirmação, toque em TERMINAR SESSÃO.

Nota: também pode tocar em CANCELAR para continuar a utilizar a Floodlight™
MS Mobile Application.

3.2 Eliminar a sua conta

Desinstalar a aplicação Floodlight™ MS Mobile Application não elimina a sua conta nem os
seus dados. Se não quiser continuar a utilizar a Floodlight™ MS Mobile Application e
pretender eliminar a sua conta e todos os dados associados à sua conta, pode utilizar a opção
Eliminar conta no ecrã Definições.

Nota

A sua conta Floodlight™ MS Mobile Application só pode ser eliminada a partir do

Floodlight™ MS Mobile Application. Por isso, execute os seguintes passos antes de

desinstalar a Floodlight™ MS Mobile Application. Para obter mais informações sobre a

desinstalação da aplicação, consulte a aplicação Desinstalação (na página 19)

Para eliminar a sua conta:

1. Toque no ícone Definições no canto inferior direito do ecrã.

2. No ecrã Definições, toque em Eliminar conta.

3. No ecrã Eliminar conta? escreva ELIMINAR no campo de texto.

A entrada de texto é sensível a maiúsculas e minúsculas.
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4. Toque em ELIMINAR TUDO.

5. Toque em OK.

3.3 Desinstalação

Esta secção inclui instruções sobre como desinstalar a aplicação Floodlight™ MS Mobile
Application a partir de um telemóvel iOS ou um telemóvel Android. Pode executar estes
passos se não pretender continuar a utilizar a aplicação Floodlight™ MS Mobile Application.

Nota

Desinstalar a aplicação Floodlight™ MS Mobile Application não elimina a sua conta nem

os seus dados. Se não pretender continuar a utilizar a aplicação Floodlight™ MS Mobile

Application e pretender eliminar a sua conta e todos os dados associados à sua conta,

pode utilizar a opção Eliminar conta no ecrã Definições antes de desinstalar a

aplicação. Para obter mais informações, consulte Eliminar a sua conta (na página 18).

3.3.1 Para iOS ou telemóveis Apple

Efetue os seguintes procedimentos no seu telemóvel iOS para desinstalar a aplicação
Floodlight™ MS Mobile Application:

1. Localize a aplicação Floodlight™ MS Mobile Application no seu ecrã principal.

2. Toque sem soltar no ícone da aplicação Floodlight™ MS Mobile Application para abrir
um menu de ações rápidas.

3. Toque em Remover aplicação.

4. Toque em Eliminar aplicação para a eliminar do seu telemóvel.

3.3.2 Para telemóveis Android

Efetue os seguintes procedimentos no seu telemóvel Android para desinstalar a aplicação
Floodlight™ MS Mobile Application:

1. Abra a Google Play Store no seu telemóvel.

2. Toque no menu As minhas aplicações e jogos.

3. Toque em Floodlight™ MS Mobile Application.

4. Toque em Desinstalar.
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4 Atividade Espremer um tomate

Esta atividade mede a função da sua mão. A medição é efetuada:

l Pedindo-lhe que utilize o polegar e o dedo indicador para espremer a imagem de um
tomate no ecrã

l Medindo o número de tomates que espremeu no período de tempo determinado

Nesta secção:

4.1 Começar 21

4.2 O que vou ver no meu ecrã? 27

4.3 Como realizo esta atividade? 28
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4.1 Começar

No ecrã inicial Espremer um tomate, pode:

A. Verificar a mão correta a utilizar durante a atividade.

B. Rever as instruções (na página 21) para ver como realizar a atividade.

C. Iniciar a atividade (na página 23)

D. Ler o rótulo do produto Espremer um tomate (na página 24).

E. Cancelar a atividade (na página 26).

Nota: não é possível cancelar a atividade depois de a iniciar.

4.1.1 Rever as instruções

Deve seguir as instruções ao realizar cada atividade. Dessa forma, garante que os dados
recolhidos para a atividade são precisos. Pode rever rapidamente as instruções no ecrã inicial
de cada atividade. Além disso, pode rever este manual do utilizador para rever instruções mais
detalhadas para a atividade.

Das primeiras cinco vezes que realizar uma atividade, ser-lhe-á pedido que reveja as
instruções quando tocar em INICIAR. Depois disso, sempre que premir INICIAR, a atividade
começa sem apresentar primeiro as instruções.

É possível:
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l Rever as instruções no ecrã

l Rever este manual do utilizador

Para rever as instruções desta atividade:

1. No ecrã inicial da atividade, toque em INSTRUÇÕES para rever rapidamente como
executar a atividade.
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Para rever este manual do utilizador:

1. No ecrã inicial da atividade, toque em INSTRUÇÕES.

2. No ecrã seguinte, toque emManual do utilizador para ver o manual do utilizador da
atividade.

4.1.2 Iniciar a atividade

Sugestão

O melhor é concluir as suas atividades num ambiente onde possa concentrar-se e

minimizar as interrupções.

Quando se encontrar num ambiente confortável e estiver pronto para concluir a sua atividade:

1. Coloque o telemóvel numa superfície plana, como uma mesa ou uma secretária.

2. Toque em INICIAR para iniciar a atividade.
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3. Aparece um ecrã de contagem decrescente de 5 segundos. Certifique-se de que
utiliza a mão correta para concluir esta atividade.

Descontraia e prepare-se para concluir a atividade assim que a contagem terminar.

4.1.3 Ler o rótulo do produto Espremer um tomate

Pode obter mais informações sobre o produto no rótulo do produto.
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Para apresentar o rótulo do produto:

1. Toque no botão Informação (D) no ecrã inicial Espremer um tomate.

2. Toque no botão Voltar para voltar ao ecrã inicial Espremer um tomate.



4 Atividade Espremer um tomate

Floodlight™ MS Pinching Test | Manual do utilizador | Página 26

4.1.4 Cancelar a atividade

Pode cancelar esta atividade antes de tocar em INICIAR. Se cancelar a atividade, terá a
oportunidade de voltar mais tarde nesse dia e retomar a sua rotina a partir do ponto em que
parou.

Os dados de todas as atividades que tenha concluído até este ponto irão ser guardados.

Para cancelar a atividade:

1. Toque no botão Cancelar no canto superior direito.

2. Toque em SIM no ecrã de confirmação.
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4.2 O que vou ver no meu ecrã?

Quando a atividade começar, verá primeiro um contador durante 5 segundos para que se
possa preparar. Este ecrã também lhe irá lembrar que tem de utilizar uma mão específica para
realizar esta atividade.

Em seguida, irá ver a imagem de um tomate.

Depois de conseguir espremer um tomate com sucesso, este desaparece e aparece um novo
tomate num local diferente. Continue a espremer tantos tomates quantos conseguir até a
atividade terminar ao fim de 30 segundos.
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4.3 Como realizo esta atividade?

Para concluir esta atividade, esmague o máximo de tomates possível, espremendo-os entre o
polegar e o dedo indicador.

Para concluir esta atividade:

1. Certifique-se de que utiliza a mão correta, conforme indicado no ecrã. Pode utilizar a
outra mão para ajudar a manter o telemóvel no lugar.

2. Comece com o polegar e o dedo indicador bem afastados para espremer um tomate.

3. Quando o tomate rebenta, aparece uma nova imagem de um tomate num local
diferente no ecrã.

4. Para concluir esta atividade, esprema o maior número possível de tomates em 30
segundos.

A atividade para automaticamente quando o tempo termina.

Não se esqueça:

Tenha em mente as seguintes instruções para espremer um tomate com sucesso:

l Utilize apenas o polegar e o dedo indicador para espremer o tomate. Tenha cuidado
para não tocar no ecrã com outra parte da mão.

l Inicie o movimento de espremer com o polegar e o dedo indicador bem afastados (um
pouco mais de 2,5 cm [1 pol.] de distância).

l Tente manter o tomate centrado entre o polegar e o dedo indicador enquanto espreme.

l Movimente apenas o polegar e o dedo indicador um em direção ao outro.

l Coloque o telemóvel numa superfície plana. Não colocar o telemóvel numa superfície
plana irá afetar a precisão dos dados.

l Utilize a mão correta para realizar a atividade. Isto é apresentado no ecrã quando inicia
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a atividade, conforme indicado abaixo:
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5 Resolução de problemas

Nesta secção:

5.1 Porque vejo os ecrãs de instruções quando toco em INICIAR? 31

5.2 Posso cancelar uma atividade depois de a iniciar? 31

5.3 Como posso cancelar uma atividade? 31

5.4 E se receber uma chamada enquanto realizo a atividade? 32

5.5 E se for interrompido ou distraído por alguém durante a realização desta atividade? 32

5.6 Posso repetir a atividade? 32

5.7 Porque não consigo esmagar um tomate de cada vez que espremo? 32
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5.1 Porque vejo os ecrãs de instruções quando toco em

INICIAR?

Das primeiras cinco vezes que realizar uma atividade, ser-lhe-á pedido que reveja as
instruções quando tocar em INICIAR.

Depois disto, irá ser direcionado para o ecrã de contagem decrescente ao premir o botão
INICIAR. Pode sempre rever as instruções tocando no botão INSTRUÇÕES quando
necessário.

5.2 Posso cancelar uma atividade depois de a iniciar?

Não, não é possível cancelar uma atividade depois de tocar em INICIAR.

5.3 Como posso cancelar uma atividade?

Só é possível cancelar uma atividade antes de a iniciar. Para cancelar a atividade, toque no
botão Cancelar no canto superior direito do ecrã inicial da atividade, conforme indicado

abaixo:
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5.4 E se receber uma chamada enquanto realizo a atividade?

Se receber uma chamada enquanto realiza a atividade, esta é automaticamente interrompida
e não é submetido qualquer dado. Pode reiniciar a atividade mais tarde.

5.5 E se for interrompido ou distraído por alguém durante a

realização desta atividade?

É melhor concluir esta atividade num local, ou ambiente, onde possa concentrar-se para obter
maior precisão. No entanto, se for interrompido, ou distraído, enquanto realiza esta atividade
isso não constitui um problema. No futuro, terá mais oportunidades para concluir este teste.
Os dados recolhidos durante um período de tempo alargado são mais relevantes do que um
único ponto de dados.

5.6 Posso repetir a atividade?

Pode repetir a atividade apenas se:

l Tiver recebido um telefonema durante a atividade.

l Tiver cancelado a atividade mais cedo nesse dia.

5.7 Porque não consigo esmagar um tomate de cada vez que

espremo?

Tenha paciência. Pode demorar algum tempo até se sentir confortável com a atividade. Pode
ainda não conseguir espremer alguns tomates, mas isso é de se esperar.

Tenha em mente as seguintes instruções para espremer um tomate com sucesso:

l Utilize a mão correta para realizar a atividade.

l Utilize apenas o polegar e o dedo indicador para espremer o tomate. Tenha cuidado
para não tocar no ecrã com outra parte da mão.

l Inicie o movimento de espremer com o polegar e o dedo indicador bem afastados (um
pouco mais de 2,5 cm [1 pol.] de distância).

l Tente manter o tomate centrado entre o polegar e o dedo indicador enquanto espreme.

l Movimente apenas o polegar e o dedo indicador um em direção ao outro.

l Coloque o telemóvel numa superfície plana. Não colocar o telemóvel numa superfície
plana irá afetar a precisão dos dados.
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6 Informações adicionais

Nesta secção:

6.1 Ligação à Internet 34

6.2 Eventos adversos 34

6.3 Garantia 34
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6.1 Ligação à Internet

Pode concluir as suas atividades no modo Offline. No entanto, irá necessitar de uma ligação à
Internet (Wi-Fi ou dados móveis) para transferir os dados da sua atividade para o servidor.

6.2 Eventos adversos

Um evento adverso é definido como qualquer ocorrência médica desfavorável, doença ou
lesão não intencional, ou sinais clínicos desfavoráveis (incluindo resultados de testes
anormais), relacionados com este teste Floodlight™ MS. Embora não existam eventos
adversos conhecidos relacionados com as atividades, os potenciais eventos adversos incluem
depressão e/ou comportamento suicida desencadeado por uma interpretação incorreta dos
resultados dos testes. Para mitigar este risco, tenha em atenção o aviso para não tentar
interpretar os dados apresentados pelos gráficos de resumo (secção Avisos e precauções).
Se tiver ou pensar que pode ter tido um evento adverso, comunique essa informação
(consulte a secção Assistência para obter informações de contacto).

6.3 Garantia

Consulte a secção Sem Garantias na secção Floodlight™ MS Mobile Application Termos e
condições.
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7 Assistência

Se ocorrer algum problema com a utilização da Floodlight™ MS Mobile Application, pode
contactar-nos a qualquer momento.

l Por e-mail:

l Austrália— floodlightms_support.au@roche.com

l Áustria— floodlight_support.at@roche.com

l Brasil— floodlightms_support.br@roche.com

l Finlândia— floodlight_support.fi@roche.com

l Alemanha— grenzach.support_floodlight@roche.com

l Itália— italy.floodlightms@roche.com

l Portugal— floodlightms_support.pt@roche.com

l Espanha— FloodlightMS_support.es@roche.com

l Suíça— floodlightms_support.ch@roche.com

l Reino Unido— uk.floodlightms_support@roche.com

l EUA— FloodlightMS_support.us@gene.com

l Por telefone:

l Austrália— 1800 570 627

l Áustria— 0800 012 327

l Brasil— 0800 555 2125

l Finlândia— 800 02662

l Alemanha— 0800 4268426

l Itália— 800 098 389

l Portugal— 800 910 428

l Espanha— 0900 922 301

l Suíça— 0800 35 66 35

l Reino Unido— 0800 066 5557

l EUA— 888-455-8668 (888-ILLUMN8)

mailto:floodlightms_support.au@roche.com
mailto:floodlight_support.at@roche.com
mailto:floodlightms_support.br@roche.com
mailto:floodlight_support.fi@roche.com
mailto:grenzach.support_floodlight@roche.com
mailto:italy.floodlightms@roche.com
mailto:floodlightms_support.pt@roche.com
mailto:FloodlightMS_support.es@roche.com
mailto:floodlightms_support.ch@roche.com
mailto:uk.floodlightms_support@roche.com
mailto:FloodlightMS_support.us@gene.com
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8 Anexo A

8.1 Software de código aberto

8.1.1 Licenças e notificações de licença de código aberto (para iOS)

A tabela seguinte indica o software de código aberto utilizado como parte da aplicação
Floodlight™ MS Pinching Test para os dispositivos iOS.

l Library=commons-csv-1.7.jar

l Version=1.7

l License=Apache 2.0

l Link=https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

l Library=simpleclient_hotspot-0.9.0.jar

l Version=0.9.0

l License=Apache 2.0

l Link=https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

l Library=simpleclient_dropwizard-0.9.0.jar

l Version=0.9.0

l License=Apache 2.0

l Link=https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

l Library=commons-lang3-3.11.jar

l Version=3.11

l License=Apache 2.0

l Link=https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

l Library=simpleclient_vertx-0.9.0.jar

l Version=0.9.0

l License=Apache 2.0

l Link=https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

l Library=commons-math3-3.6.1.jar

l Version=3.6.1

l License=Apache 2.0, BSD 3
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l Link=https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

l https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

l Library=commons-math3-3.6.1.jar

l Version=3.6.1

l License=Apache 2.0, BSD 3

l Link=https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

l https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

l Library=vertx-core-3.9.4.jar

l Version=3.9.4

l License=Apache 2.0, Eclipse 2.0

l Link=https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

l https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/

l Library=logback-classic-1.2.3.jar

l Version=1.2.3

l License=Eclipse 1.0, LGPL 2.1

l Link=https://opensource.org/licenses/EPL-1.0

l https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.en.html

l Library=json-20190722.jar

l Version=20190722

l License=MIT

l Link=https://opensource.org/licenses/MIT

l Library=lombok-1.18.16.jar

l Version=1.18.16

l License=MIT

l Link=https://opensource.org/licenses/MIT

l Library=jquery-3.5.1.min.js

l Version=3.5.1

l License=MIT

l Link=https://opensource.org/licenses/MIT
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8.1.2 Licenças e notificações de licença de código aberto (para

Android)

A tabela seguinte indica o software de código aberto utilizado como parte da aplicação
Floodlight™ MS Pinching Test para os dispositivos Android.

l Library=commons-csv-1.7.jar

l Version=1.7

l License=Apache 2.0

l Link=https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

l Library=simpleclient_hotspot-0.9.0.jar

l Version=0.9.0

l License=Apache 2.0

l Link=https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

l Library=simpleclient_dropwizard-0.9.0.jar

l Version=0.9.0

l License=Apache 2.0

l Link=https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

l Library=commons-lang3-3.11.jar

l Version=3.11

l License=Apache 2.0

l Link=https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

l Library=simpleclient_vertx-0.9.0.jar

l Version=0.9.0

l License=Apache 2.0

l Link=https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

l Library=commons-math3-3.6.1.jar

l Version=3.6.1

l License=Apache 2.0, BSD 3

l Link=https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

l https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
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l Library=commons-math3-3.6.1.jar

l Version=3.6.1

l License=Apache 2.0, BSD 3

l Link=https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

l https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

l Library=vertx-core-3.9.4.jar

l Version=3.9.4

l License=Apache 2.0, Eclipse 2.0

l Link=https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

l https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/

l Library=logback-classic-1.2.3.jar

l Version=1.2.3

l License=Eclipse 1.0, LGPL 2.1

l Link=https://opensource.org/licenses/EPL-1.0

l https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.en.html

l Library=json-20190722.jar

l Version=20190722

l License=MIT

l Link=https://opensource.org/licenses/MIT

l Library=lombok-1.18.16.jar

l Version=1.18.16

l License=MIT

l Link=https://opensource.org/licenses/MIT

l Library=jquery-3.5.1.min.js

l Version=3.5.1

l License=MIT

l Link=https://opensource.org/licenses/MIT
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