Rövid használati utasítás

QuikRead go HbA1c
®
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Távolítsa el a küvetta
védőfóliáját. A folyadék
felszínének a küvettán jelölt
két vonal között kell lennie.
Ne érintse meg a küvetta
alsó részének átlátszó sima
felületeit.
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Tartsa a 1µl-es
mintagyűjtőt szinte
vízszintesen, kizárólag
a minta felszíne alá.
Töltse meg teljesen
a Sample Collector
mintagyűjtő eszközt.

Fontos! Ellenőrizze, hogy
a kapilláris rész teljesen
feltöltődött-e. Ne törölje le
a mintagyűjtőt! Ha túl sok
a minta a Sample Collector
mintagyűjtőben, dobja ki
a Sample Collector
mintagyűjtőt.

HbA1c
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Zárja le szorosan
a küvettát a HbA1c
reagens kupakkal.
Ne nyomja be a reagens
kupak ibolyaszín részét.
Futtasa le a tesztet 5 percen
belül. A küvettát tartsa függőlegesen, és ne rázza fel.
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Válassza a Mérés
lehetőséget
a QuikRead go készülék
kijelzőjén. Helyezze a küvettát megfelelően a készülék
mérőrekeszébe.
A vonalkódnak Ön felé
kell lennie.

42

mmol/mol
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Helyezze a mintagyüjtőt
a küvettába 1 percen
belül. A mintagyűjtő nem
érintkezik a küvettában
lévő oldattal.

A mérés
elvégzése
előtt olvassa
el a használati
utasítást.
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A mérés befejeztével
az eredmény
megjelenik a képernyőn,
és a küvetta automatikusan
kiemelkedik ha a mérés
befejeződött.
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A reagensek tárolása

QuikRead go HbA1c
®

Készlet

Bontatlan készlet 2–8 °C-on: a készlet lejárati idejéig
Bontatlan készlet 18–25 °C-on: 2 hónap

Küvetták

Bontatlan fólia tasak 2–8 ° C-on: a készlet lejárati idejéig
Bontatlan küvetták felbontott fóliatasakkal:
2–8 °C-on: 6 hónap / 18–25 °C-on: 2 hónap

Felnyitott
küvetta

A mérés elvégzése előtt hagyja a puffert 18-25 °C-ra felmelegedni
A küvetta felnyitásától számított 1 órán belül végezze el a tesztet
A minta a kupakkal történő lezárást követő 5 percig stabil a küvettában

A Reagens
kupak tubusa

Bontatlan tubus 2–8 °C-on: a készlet lejárati idejéig
Az első felbontás után 2–8 °C-on: 6 hónap / 18–25 ° C-on: 2 hónap

A mintavételi
eszközök

Tárolás 2-25 °C-on: a Sample Collector 1µl
mintagyűjtő dobozon lévő lejárati dátumáig

HbA1c
kontroll szett

Bontatlan üveg 2–8 °C-on: a lejárati dátumig
Nyitott üveg 2–8 °C-on: legfeljebb 50 napig

Kapcsolat
Aidian Oy Finnország
HU, CZ, SK, PL képviselet:
Csehország, Prága, Bělohorská u. 57
Magyarországi munkatárs telefonszáma:
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Termék

Kat. szám

QuikRead go HbA1c a QuikRead go Sample Collector 1µl
mintavételi eszközzel, 25 teszt

151058

QuikRead go HbA1c kontroll szett

154520

QuikRead go készülék

135867

QuikRead go Sample Collector 1μl, 25 db

154457
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