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© 2022 F. Hoffmann-La Roche Ltd
Todos os direitos são reservados. A reprodução ou transmissão, total ou parcial, sob qualquer
forma ou por qualquer meio, eletrónico, mecânico ou outro, é proibida sem o consentimento
prévio por escrito do proprietário dos direitos de autor.

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.

Não se destina a fins de diagnóstico, monitorização ou terapêuticos ou de qualquer outra
forma para a prática médica regular.



Floodlight™ MS | Notas de lançamento | Página 3

Símbolos utilizados

A tabela seguinte apresenta os símbolos utilizados neste Notas de lançamento.

Fabricante do produto: o nome e o endereço do fabricante da

aplicação.

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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Prefácio

A Floodlight™ MS Mobile Application irá ajudá-lo a recolher dados sobre o seu estado de
saúde em poucos minutos em cada sessão, acompanhar a sua saúde ao longo do tempo,
recolhendo dados entre consultas clínicas e permitindo-lhe analisar os dados com o seu
prestador de cuidados de saúde.

Utilização prevista

A aplicação Floodlight™ MS Mobile Application destina-se a apresentar vários módulos de
avaliação a doentes com esclerose múltipla e visualizar os resultados destas avaliações. A
aplicação destina-se a enviar resultados dos módulos de avaliação a um servidor, de forma a
serem visualizados por profissionais de cuidados de saúde (PCS) qualificados num portal. A
aplicação destina-se também a receber respostas do utilizador a questões relacionadas com
os seus sintomas ou pessoa.

A aplicação Floodlight™ MS Mobile Application não se destina a interpretar ou analisar testes
clínicos laboratoriais ou outros dados, resultados ou descobertas do dispositivo.
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Novidades?

Esta versão da aplicação Floodlight™ MS Mobile Application foi atualizada com novas
funcionalidades, para ajudar a enriquecer a interação com a sua equipa de cuidados de saúde
e oferecer uma experiência mais conveniente. Dê uma vista de olhos!

l Notificação na aplicação para futuras manutenções, trocas e atualizações.

l Melhoria em termos de feedback e maior facilidade ao efetuar alterações de
agendamento dos testes.

l Assistência adicional para análises, estudos clínicos e muito mais.

Esta versão da aplicação Floodlight™ MS Mobile Application também inclui melhorias para o
Floodlight™ MS Pinching Test. Assim, poderá espremer mais tomates com a nova versão do
que com as anteriores. Este acréscimo pode não representar uma melhoria na sua função
motora das mãos. Com o tempo, as suas pontuações vão estabilizar e, por conseguinte, vão
começar a refletir as tendências a longo prazo. Se tiver dúvidas relacionadas com a sua
pontuação Floodlight™ MS Pinching Test, recomendamos que fale com o seu profissional de
saúde. Se tiver dúvidas relacionadas com as melhorias nesta versão, entre em contacto com a
assistência ao Cliente Roche.
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Plataformas compatíveis

A tabela seguinte indica as plataformas compatíveis com a aplicação Floodlight™ MS Mobile
Application.

Plataformas Versão

SDK Floodlight™ MS: iOS 1.3

SDK Floodlight™ MS Android 1.3

SDK Floodlight™ MS Backend 1.3

Versão iOS 12.x a 14.x

Versão Android 9 a 12



Floodlight™ MS | Notas de lançamento | Página 7

Telefones não compatíveis

A Floodlight™ MS Mobile Application não é suportada nos seguintes telemóveis:

Marca Nome do modelo

Alcatel 7

Alcatel Tetra

Alcatel ZIP LTE

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
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Marca Nome do modelo

Motorola Moto E5 Play

Motorola Moto E4

Samsung Galaxy J6
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Problemas resolvidos

Foram resolvidos os seguintes problemas:

l Alguns defeitos foram corrigidos para auxiliar os estudos clínicos.
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Limitações e soluções alternativas conhecidas

Os seguintes problemas são identificados como problemas conhecidos com soluções
alternativas na versão atual da Floodlight™ MS Mobile Application.

A janela de contexto inteligente não interrompe uma atividade

Se utilizar um telemóvel Samsung numa plataforma Android, podem aparecer janelas de
contexto inteligentes enquanto estiver a utilizar a aplicação Floodlight MS. Se aparecer uma
janela de contexto inteligente, pode interagir com ela e, em seguida, continuar a realizar o
teste sem interrupções.

A Floodlight™ MS Mobile Application falha se definir a data e a hora do seu
dispositivo para o futuro.

Se definir manualmente a data e a hora do seu dispositivo para o futuro num telemóvel
Android, a aplicação Floodlight MS falha, uma vez que as suas credenciais não podem ser
validadas para uma data e hora futuras. Como solução alternativa, se estiver a utilizar a
aplicação Floodlight MS não defina a data e a hora do seu dispositivo para o futuro.

Tocar em OK não navega até ao ecrã esperado

Se efetuar demasiadas tentativas falhadas de início de sessão, a sua conta é bloqueada. Se
utilizar um dispositivo Android, em alguns casos, depois de a sua conta ser bloqueada, poderá
ver duas mensagens de erro antes de regressar ao ecrã de início de sessão. Toque em OK em
cada mensagem de erro para que a aplicação o conduza de volta ao ecrã Início de sessão.

Tocar no botão Voltar termina a sessão na aplicação

Se utilizar um dispositivo Android, a sessão pode terminar quando tocar no botão Voltar do
Android. Neste caso, pode voltar a iniciar sessão continuar as suas atividades desse dia.

O ecrã do código QR bloqueia se perder a ligação à Internet durante a leitura

Nos telemóveis iOS, se perder a ligação à Internet durante a leitura do QR code, o ecrã de QR
code pode bloquear. Neste caso, pode fechar a aplicação e reiniciar o processo de inscrição.
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É permitido repetir um fluxo de teste completo alterando manualmente a hora

Num telemóvel iOS, se alterar manualmente a data e a hora do seu telemóvel para uma data e
hora no passado, poderá fazer o teste mesmo que já o tenha concluído nesse dia. No entanto,
os dados continuam a ser registados com a data atual e é possível ver os resultados no ecrã
Histórico.

O ícone Teste Cognitivo permanece ativo durante dois dias consecutivos

Num telemóvel iOS, um utilizador pode ver o teste cognitivo ativado todos os dias. No entanto,
o utilizador não consegue realizar o teste Cognitivo se o tiver realizado nos últimos 6 dias e
este comportamento é esperado.

Tocar no botão Precisa de ajuda? redireciona-o para a secção errada no manual
do utilizador

Em alguns telemóveis Android, se tocar no botão Precisa de ajuda, é redirecionado para o
início do manual do utilizador e não para a secção Assistência. Neste caso, desloque-se para
cima no manual do utilizador para encontrar a secção Assistência no manual do utilizador.

Alterar a palavra-passe na funcionalidade do Web site

Se a utilizar um iPhone com iOS14, irá ver uma opção para alterar a palavra-passe no Web site
caso a palavra-passe seja fraca. Neste caso, ignore a mensagem e utilize a funcionalidade da
Floodlight™ MS Mobile Application para alterar a palavra-passe no ecrã Definições.

A opção para escolher a opção preferida de início de sessão com dados
biométricos não está disponível

Se estiver a utilizar um telemóvel Samsung com sistema operativo Android 9, a preferência de
biometria padrão não pode ser definida através da Floodlight™ MS Mobile Application. Neste
caso, pode utilizar as definições do telemóvel para definir as suas preferências biométricas,
que serão depois usadas como predefinição pela Floodlight™ MS, quando ativa a biometria
para iniciar sessão.
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A Floodlight™ MS Mobile Application repõe o valor do campo Ano do diagnóstico
se efetuar alguma alteração no seu Aniversário.

Num telemóvel iOS, se atualizar o seu Aniversário (dia/mês/ano) no ecrã Perfil de
utilizador, a Floodlight™ MS Mobile Application também repõe o valor do Ano do
diagnóstico. Neste caso, pode selecionar novamente o valor do Ano do diagnóstico depois
de acabar de efetuar alterações no seu Aniversário.

A secção de suporte no manual do utilizador desloca-se para o meio

Em alguns telemóveis Android, quando acede à secção Assistência no manual do utilizador,
desloca-se para o meio da secção. Neste caso, para ler a lista completa de e-mails e números
de telemóvel, desloque-se para cima no conteúdo apresentado no ecrã.

A aplicação Floodlight™ MS Mobile Application falha para utilizadores que
atualizam uma versão anterior para a versão 1.2 e superior

Em alguns telefones Android, ao atualizar a aplicação Floodlight™ MS Mobile Application de
uma versão anterior para a versão 1.2 e superior, a aplicação falha no ecrã Escolher o seu
país. Para evitar este erro, antes de atualizar a aplicação Floodlight™ MS Mobile Application,
apague a cache da Floodlight™ MS do seu telemóvel e desinstale e volte a instalar a
aplicação.

A sessão do utilizador é terminada após alterar as Permissões da câmara na
aplicação Floodlight™ MS Mobile Application

Num telemóvel iOS, depois de ter iniciado sessão com sucesso na aplicação Floodlight™
MS Mobile Application, se alterar as Permissões da câmara na aplicação Floodlight™
MS Mobile Application, a sua sessão terminará. Este é o comportamento predefinido do iOS,
uma vez que alterar uma definição do sistema requer uma aplicação para reiniciar. Neste
caso, tem de iniciar novamente sessão para continuar a usar a aplicação Floodlight™
MS Mobile Application.

Os cartões de teste não apresentam o sinal de visto verde ou o gráfico circular
preenchido para todos os testes após uma atualização

Num telemóvel iOS, se concluir os seus testes desse dia e, em seguida, atualizar a aplicação
Floodlight™ MS Mobile Application da versão 1.2 para a 1.3, os cartões de teste não
apresentam o sinal de visto verde ou o gráfico circular preenchido para todos os testes. No
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entanto, a aplicação Floodlight™ MS regista corretamente os dados do seu teste e o mesmo
também é exibido nos gráficos. Além disso, a aplicação Floodlight™ MS não lhe permite
repetir nenhum dos testes que concluiu antes de atualizar a aplicação Floodlight™ MS Mobile
Application. Pode evitar esta discrepância nos cartões de teste se atualizar a aplicação
Floodlight™ MS Mobile Application antes de concluir qualquer um dos testes agendados para
esse dia.
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Limitações conhecidas sem soluções alternativas

atuais

As seguintes limitações estão por resolver nesta versão da aplicação Floodlight™ MS Mobile
Application. Em futuras notas de lançamento serão comunicadas as resoluções ou soluções
alternativas.

l Na aplicação Floodlight™ MS Mobile Application, um teste ignorado é identificado
como Concluído na secção O seu histórico.

l O ecrã de Conclusão de teste refere-se apenas aos objetivos semanais, mesmo que
tenha definido na agenda de testes as opções Duas vezes por mês ou Mensalmente.

l Num telemóvel Android, a aplicação Floodlight™ MS Mobile Application não aceita o
caráter especial Apóstrofo (‘) nos campos Nome próprio e Apelido no perfil do
utilizador.

l No modo offline, a aplicação Floodlight™ MS Mobile Application envia um erro de
correspondência de Palavras-passe e Início de sessão se um utilizador já tiver iniciado
sessão a partir de um dispositivo, mas tentar iniciar novamente sessão no modo offline
usando um nome de utilizador e palavra-passe diferentes.

l Num telemóvel iOS, enquanto percorre os gráficos de vários testes para visualizar os
seus dados históricos, as etiquetas de alguns meses podem estar em falta.

l Num telemóvel iOS, quando percorre um gráfico de teste para visualizar dados
históricos, este permanece na hora atual ou próximo da hora atual em vez de exibir os
dados antigos.


