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Kør en kontrol 
Daily Routine > Quality Control

1. Vælg Daily routine.

2.  Vælg indstillingen Quality Control for at køre en kontrolprøve. 
Vælg kontrol LOT fra listen, der matcher kontrolrøret. 
Bemærk: Det sidste bogstav angiver kontrolniveauet.

3.  Bland kontrolrøret ved at vende det forsigtigt 5 gange og indsæt 
kontrolrøret med prop i instrumentet.  
Bemærk: Kontrolrøret skal have stuetemperatur før brug.

4.  Tryk på Start for at analysere kontrollen.

5.  Kontroller, at kontrolresultaterne er indenfor måleområdet. En 
pil vil angive, om en parameter ligger udenfor området. Stryg til 
venstre for at verificere  kontrolniveauerne i et Levey-Jennings 
og et radar diagram.

Kør en prøve
Daily Routine > Sampling

1. Vælg Daily routine.

2.  Vælg Human for patient samples. patientprøver. Skriv eller scan 
Sample ID og vælg Profile for prøven.

3.   Bland prøven ved at vende røret forsigtigt 5 gange og 
indsæt prøverøret med en prop i instrumentet. Minimum 
prøvevolumen er 300 μl.  
Bemærk: Prøven skal være stuetemperatur inden brug. 

4.  Tryk på Start for at analysere prøven.

5.  Fortolk resultaterne, der ses på instrumentdisplayet. Tryk på new 
results symbolet for at få adgang til de seneste resultater. Tryk 
på result for at åbne det på skærmen. Tryk på menu symbolet 
for at udskrive, e-mail, gem som pdf eller send resultatet til LIS.
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Tag prøven
Indsaml venøst   blod ved hjælp af et K2EDTA 
eller K3EDTA blodprøverør. Brug BD Vacutanier 
(13x75 mm), Greiner Vacuette (13x75 mm) eller 
et kompatibelt rør. Bland blodprøven hurtigt og 
grundigt med antikoagulanten. Antikoagulanten 
kræver ca. 15 minutter for at virke effektivt.

Fejlfinding
Lav prøvevolumen: Kontroller, at røret har det minimale 
krævet prøvevolumen (300 μl i  lukket tilstand). 

Ingen WBC-resultater: Kør WBC- afgasning
Kør prøve igen.

Prøveudtagningssymbol med rød tekst: Reagenserne er 
udløbet, eller beholderne er tomme. Scan nye koder.

Forholdsregler
Prøver, opbevaret ved stuetemperatur, skal køres 
inden for 8 timer og afkølede prøver (2-8 °C) 
inden for 24 timer. Lad afkølede prøver stå til de 
har stuetemperatur (30 min) før brug. Frys ikke 
prøven. Prøvens temperatur skal være mellem 
15–28 °C. Opvarm ikke prøven i hånden. Bland ikke 
kolde prøver. Bland ikke prøven mere end 5 gange. 
Ryst ikke eller tab ikke røret og brug ikke blender, 
homogenisator eller vortex mixing.

Flag
Flag efter resultatet: Resultatet er under minimum 
eller over det maximalt accepteret måle område

Flag markeret efter prøve-ID: Fejl ved 
prøveudtagning eller prøvehåndtering.

Gul tekst: Teknisk information. Det kan være 
nødvendigt at køre prøven igen.

Resultatværdi står udslettet:
Resultatet kunne ikke tolkes sikkert

Rengøring
Rengør instrumentets yderside ved at aftørre det 
med en fugtig klud og vaskemiddel. Efter aftørring 
med vaskemiddel fugt kluden med rent vand, og tør 
til sidst med en tør klud. Brug ikke alkohol baseret 
rense midler.

Se brugermanualen for 
detaljeret information.

Nyt kontrol kit
Daily routine > Menu. Kasser den tidligere kontrol. 
Tryk Daily routine og menu. Tryk på Read QR for at 
scanne QR koden fra kontrol kittets pakningsvedlæg 
med frontkameraet eller tryk på Load QR for at 
importere kontroldata fra et USB stik.

Nyt reagens kit 
Daily routine > Menu. Frakobl det foregående reagens 
kit. Følg instruktionerne i det nye reagens kit og tilslut 
det til ikon-5. Indtast den Daily routine område og 
tryk på menu symbol. Tryk på Read QR for at scanne 
QR koden fra pakningsvedlægget med frontkameraet 
eller tryk på Load QR for at importere reagensdata 
fra et USB-stik. Gå ind i Daily Routine og tryk på 
Press to Initialize System.
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