
1 Tryk på Login  
ogscan eller  

indtast Operatør-ID. 
Tryk på Accepter.

6 Påfør prøven for enden af strimlen ved at 
strimlen rører ved  QC dråben eller  

patientens blodprøve. Hold måleren på en plan 
overflade eller lodret. Bland forsigtigt kontrol-
opløsningen inden brug og kassér den første 
dråbe kontrolmateriale. Bemærk: Undgå at få 
prøve materiale ind i stripporten.

3 Scan strip LOT-
nummer fra 

stregkoden på test 
strip prøvebeholderen 
og tryk på Accepter.

7 Instrumentet vil vise resultatet. Patient test 
resultater kan accepteres ved at trykke på 

Accept knappen. Ved at trykke på Reject knappen 
afvises resultatet og en kommentar kan tilføjes  
resultatet med Comment knappen. For QC  
materiale vil instrumentet vise Pass eller Fail for at 
indikere om QC testen er godkendt. 

Anvend Ejector knappen bag på instrumentet for at 
fjerne den brugte strimmel.

2 Skift til kvalitet 
kontrol test ved at 

trykke på QC eller tryk  
på Accepter for at  
udføre en patienttest.

4 Scan eller indtast 
patient-ID eller 

QC materiale LOT-
nummer. Tryk på 
Accepter.

5 Indsæt test strip i 
instrumentet
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Kort brugsvejledning

Nova StatStrip Glucose og  
ß-Ketone Hospital Instrument

Touch test strip to blood drop 



Produkt Produkt nr. Varenr.
Nova Statstrip Glu Ket Meter 53712 154722

Nova Statstrip-Glu Ket Meter Wifi 1.86 54796 154767

Nova Statstrip Glucose Test Strips, 100T 42214 154727

Nova Statstrip Ketone Test Strips, 50 T 46951 154726

Nova Statstrip Glu Ket Control Level 1 46947 154725

Nova Statstrip-Glu Ket Control Level 2 46948 154766

Nova Statstrip Glu Ket Control Level 3 46949 154723

Nova Dock Single For Ver-1.75/.86 53400 154724

Kontakt information 

Aidian Denmark ApS

info@aidian.dk / +45 86103020 
For bestilling: order@aidian.dk

www.aidian.dk

Fejlfinding

Kun til professional in vitro diagnostik.

• Til professionel brug på alle 
sundhedsfaglige afdelinger

• Placér instrumentet i docking/lader 
stationen når det ikke anvendes

• Rengør med 70% isopropyl alkohol, 
10% fortynding af natrium hypoklorid 
eller anden kommerciel overflade 
dekontaminerings opløsning

• Sprøjt ikke opløsninger direkte 
på instrumentet eller nedsænk 
instrumentet i en oopløsning

Nova StatStrip glukose og ß-keton  
kontrolopløsninger
• Opbevar hætteglas med kontrolmateriale tæt lukket og 

under 30 °C.
• Må ikke nedkøles eller nedfryses.
• Efter åbning af hætteglasset er materialet stabilt op til  

3 måneder eller indtil udløbsdatoen.

• Opbevar strimlerne ved 15 °C - 30 °C
• Anvend strimler inden udløbsdatoen. 

Efter åbning er glukose strimler 
holdbare i 180 dage og ß-keton strimler 
er holdbare i 90 dage.

Prøve materiale
• Vask patientens hænder eller rens dem med alkohol, sørg for at 

hænderne er helt tørre inden prøven tages.
• Test strimlen skal fylde på én gang. Der bør ikke tilføres mere prøve.
• Der kan anvendes kapillær blodprøve fra finger, venøst fuldblod og 

arterielle prøver.
• Kan også anvendes til neonatale prøver samt patienter der  

modtager intensiv medicinsk behandling.
• Egnede antikoagulanter: natrium, lithium og ammoniumheparin.

GLU

Nova StatStrip glukose og ß-keton  
Hospitals Instrumenter

Nova StatStrip Glukose og ß-keton  
strips

Overførsel mislykkedes: Instrumenter blev fjernet 
inden data overførslen var færdig. Placer  
instrumentet i docken igen.

Flow fejl: Prøven var fejlagtigt opsamlet til test 
strimlen enten på grund af utilstrækkelig eller 
ukorrekt prøve påsætning. Gentag testen med en 
ny strimmel. Hvis fejlkoden vedbliver udføres med 
en alternativ metode.

Analyse annulleret: Testen er blevet annulleret, 
gentag testen med en ny strimmel. Lad test 
strimlen blive siddende indtil resultatet vises på 
skærmen.

Dårlig prøve: indsæt en ny strimmel og kør testen 
igen. Hvis fejlkoden vedbliver udføres testen med 
strimmel fra en anden pakning eller med en alter-
nativ metode.

Ombyt Strimmel: forekommer efter indsættelse 
af strimmel eller under analyse. Indsæt en anden 
strimmel og test igen. Hvis fejlkoden vedbliver 
udføres testen med strimmel fra en anden pakning 
eller med en alternativ metode.

Temperatur: Instrumenter virker kun inden for et 
temperatur interval på 1 °C - 40 °C. Sørg for at 
instrumentet befinder sig i det rette temperatur 
interval. 
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Overførsel mislykkedes: Serveren giver ikke 
tilladelse til kommunikation med instrumentet 
eller forbindelsen til serveren er blevet afbrudt. 
Undersøg netværks indstillinger, netværks status 
eller kontakt din administrator for support.


