
1a Valgmulighed 1, Fingerprik: Vælg en af midterfingrene, og start med at varme 
fingeren op. Rengør fingeren med sprit og tør den grundigt af. Efter at have 

prikket hul på siden af en finger med en Lancet og tørret den første dråbe blod af, 
skal du klemme fingeren forsigtigt, indtil der dannes endnu en dråbe blod. Fyld begge 
prøvetagningskapillærer i sampleren (2 x 20 µl) med blod direkte fra fingeren. Sørg for, 
at begge kapillærer er fyldt helt op. 
Valgmulighed 2, HemoCup: Indsæt HemoCup i blodrørets septum, skub ind, indtil den 
når septum.

2 Indsæt kapillærdelen på sampleren først i kassetten.  
Tryk sampleren fast, indtil der høres en “klik” -lyd.  

Sørg for, at kassettens overflade er ren.
3 Indsæt kassetten, med sampler-enden først i instrumentet, 

straks efter sampleren er indsat. Skub kassetten fast  
med begge tommelfingre. HemoScreen-kassetten er kun  
til engangsbrug.

1b Vend HemoCup ned mod en 
plan overflade. Tryk røret ned 

3-4 gange, indtil der overføres 3 dråber 
blod til koppen. Fyld begge kapillærer i 
sampleren med blod.
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Bemærk: Sørg for, at der ikke er nogen 
luftbobler i den fyldte kapillær. Hvis 
der identificeres luftbobler i ka-
pillæren, skal sampleren bortskaffes 
og en ny anvendes. Tør ikke oversky-
dende blod fra sampleren.
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HemoScreen™ måler 20 standard CBC-parametre, inklusiv 
5-parts leukocyt differential tælling. Resultaterne vises med 
referenceintervaller for både mand/kvinde. Værdier uden for 
referenceintervallet er markeret med rødt. Værdier inden for 
referenceintervallet er markeret med grønt.

HemoScreen™ kontrolmateriale bruges til overvågningsformål og 
for at sikre høj pålidelighed af instrumentet over tid. Brug kun 
PIX-CBC-kontroller som kontrolmateriale til HemoScreen™. 
Hvert kontrolsæt indeholder tre forskellige hætteglas: lave, 
normale og høje niveauer af kontroller. Kontroller skal bruges 
regelmæssigt, efter lokale specifikationer. Det anbefales at køre 
kontroller, når der skiftes lot nr. for kassetterne, eller hvis 
systemet ikke har været i brug i længere tid. 
HemoScreen™ PIX-CBC kontrol har 75-dages lukket hætte-
glasstabilitet og en åben hætteglasstabilitet på 14 dage i køle-
skabet.

Herunder markering for umodne granulocytter (IG), nukleeret røde blodlegemer (RBC),  blaster og atypiske lymfocytter.

Produkt Produkt nr. Vare nr.

PixCell HemoScreen Analyzer HS-FA-30219 154798

PixCell HemoScreen CBC 50 Tests+Samplers BC-FA-00400 155207

PixCell HemoScreen Samplers, 50 stk. BC-FA-00402 155208

PixCell Hemocup blod dispenser 100 stk. AC-FA-00100 154797

PixCell CBC-PIX control, 2 sæt 0PI222TA3 154852

Opticon L-46X 2D stregkode scanner 14007 155011

ZEBRA ZD220 stationær printer ZD22042-D0EG00EZ 155185

Thermal paper 80x80x12, 1 enhed 80/80/12 EH PAPER RO 155186


