
CRP 5.2 mg/l

easy CRP

Rövid használati utasítás

QuikRead go® easy CRP

3 Helyezze a mintagyűjtőt 
eszköz a küvettába  

2 percen belül.
2 Tartsa a QuikRead go 

Sample Collector  
10 μl-t  szinte vízszintesen, 
csak a minta felszíne alá. 
Töltse fel teljesen a minta-
gyűjtő kapilláris eszközt.

Fontos! Ellenőrizze, hogy a 
kapilláris rész teljesen  
feltöltődött-e. Ne törölje le  
a mintagyűjtő eszközt!  
Ha többlet minta van a  
mintagyűjtő eszközön, dobja 
ki a mintagyűjtőt eszközt.

5 Válassza ki a Mérés le-
hetőséget a QuikRead 

go készülék kijelzőjén. He-
lyezze a küvettát helyesen  
a készülék mérőrekeszébe. 
A vonalkódnak Ön felé kell 
lennie. 

4 Zárja be a küvettát 
a easy CRP reagens 

kupakkal. Ne nyomja le a 
reagens kupak türkiz belső 
részét. Futtassa a tesztet 2 
órán belül.

6 A mérés befejeztével 
az eredmény meg-

jelenik a képernyőn, és 
a küvetta automatikusan 
kiemelkedik ha a mérés 
befejeződött.

www.aidian.hu

1 Távolítsa el a küvetta 
védőfóliáját.  

Ne érintse a küvetta alsó 
részén található átlátszó, 
sima felületeket.

A mérés  
elvégzése előtt  
olvassa el a 
használati
utasítást.



A reagensek tárolása

QuikRead go® easy CRP

Készlet Bontatlan készlet tárolása 2–25°C-on: a készlet lejárati idejéig

Küvetták 
Bontatlan fóliatasak 2-25 ° C-on: a készlet lejárati idejéig
Bontatlan küvetták alumínium-védőfólia nélkül
Tárolja 2–8˚C-on: 6 hónapig / Tárolja 18–25˚C-on: 3 hónapig

Felnyitott  
küvetta

A mérés elvégzése előtt hagyja a küvettát szobahőmérsékletűre 
felmelegedni. A minta a pufferoladatban két órán át stabil.  
Végezze el a mérést a küvetta felnyitásától számított két órán belül.

Reagenskupakok 
tartályban

Bontatlan tartály tárolása 2–25°C-on a készlet lejárati idejéig
Az első felbontás után 2–25°C-on 6 hónapig

CRP kontrolla-
nyagok

Bontatlan üvegcse 2–8°C-on: a lejárati idejéig
Felnyitott üvegcse 2–8°C-on: 2 hónapig

Mintagyűjtő  
eszközök

Tárolás 2–25°C-on: a Sample Collector 10μl doboz  mintagyűjtő  
lejáratának dátumáig

Termék Kat. szám

QuikRead go easy CRP és QuikRead go Sample Collector 10µl 153287

QuikRead go CRP Control Low  153765

QuikRead go CRP Control  153764

QuikRead go CRP Control High  153763

QuikRead go készülék 135867

QuikRead go Sample Collector 10µl 153211
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