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Toimenpiteet ennen määritystä
AFINION™ Lipid Panel -testikasetti
 Säilytä testipakkausta jääkaapissa (2−8 °C) viimeiseen käyttöpäivämäärään
saakka tai huoneenlämpötilassa (15−25 °C) enintään 14 vuorokautta.
 Testikasetin on saavutettava 18−30 °C:n lämpötila ennen käyttöä; anna
avaamattoman suojapussin olla työalustalla noin 15 minuuttia.
 Avaa suojapussi vasta juuri ennen käyttöä. Vältä suoraa auringonvaloa.
 Pidä kiinni testikasetin kahvasta.
 Pidä testikasettia kiinni kahvasta, käännä se kerran ylösalaisin ja palauta
normaaliin asentoon ennen käyttöä.

Potilasnäyte
 Kapillaariveri suoraan sormesta.
 Kokolaskimoveri (EDTA:n tai hepariinin kanssa), seerumi tai plasma.
 Kapillaarinäytteitä ei voi säilyttää. Kokolaskimoverta, joka sisältää

antikoagulantteja (EDTA tai hepariini), voi säilyttää enintään 4 tuntia
huoneenlämpötilassa (15−25 °C) tai jääkaapissa (2−8 °C) 4 vuorokautta.
Seerumia ja plasmaa voi säilyttää jääkaapissa 10 vuorokautta.

Sormenpääverinäytteen ottaminen
Lämmin käsi ja hyvä verenvirtaus
pistoskohdasta ovat tärkeitä hyvän
kapillaariverinäytteen saannin
suhteen; pese potilaan käsi lämpimällä
vedellä ja/tai hiero sormea useita
kertoja hellävaroen sormen tyvestä
sormen päähän.



Käytä aina suojakäsineitä.



Valitse pistoskohta toisen käden
keskisormesta.



Puhdista sormi kahdesti alkoholilla.



Kuivaa sormi hyvin harsotupolla
ennen pistoa.



Käytä pistämiseen lansettia, ja
tee sillä vakaa pisto valittuun
pistoskohtaan.



Purista sormea kevyesti, jotta saat
tipan verta, ja pyyhi ensimmäinen
tippa pois.

AFINION™ Lipid Panel -kontrolli
 Säilytä kontrolleja jääkaapissa (2−8 °C). Avatut kontrollit ovat



 Kontrolleja voi käyttää suoraan jääkaapista.
 Mitatun kontrollin arvon tulee olla hyväksytyissä rajoissa, jotka ilmoitetaan



käyttökelpoisia 8 viikon ajan.

Afinion™ Lipid Panel -kontrollin pakkausselosteessa.

 Katso pakkausselosteesta suositellut kontrollitestin aikavälit.
AFINION™ 2 -analysaattori
 Kytke analysaattori päälle ja syötä tarvittaessa käyttäjän ID.
 Analysoi potilasnäytteet ja kontrollit kääntöpuolella kuvatulla
testausmenetelmällä.

Puhdista sormea varovasti uudelleen,
kunnes toinen iso veripisara
muodostuu. Älä lypsä verta. Pistoksen
jälkeen veripisaran on muodostuttava
vapaasti. Liian voimakas sormen
puristelu voi vääristää mittaustulosta.
Täytä näytteenottolaitteen
kapillaari kääntöpuolella annettujen
testausohjeiden mukaan.



 Analyysin aikana saattaa näkyä informaatiokoodi. Mahdolliset syyt

ja tarvittavat toimenpiteet on koottu AFINION™ 2 -analysaattorin
käyttöohjeeseen.

Tärkeät informaatiokoodit
Koodi

Katso lisätietoja AFINION™ -käyttöohjeista
§§ Afinion Lipid Panel -pakkausseloste
§§ Afinion Lipid Panel -kontrollin pakkausseloste
§§ AFINION 2 -analysaattorin käyttöohje
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Hematokriitti alle 20%
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Hematokriitti yli 60%
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Riittämätön näytemäärä
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Näytteenotto-osan ulkopuolella on
ylimääräistä näytettä
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Testaaminen
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2

Pidä testikasettia kiinni kahvasta,
käännä se kerran ylösalaisin ja
palauta normaaliin asentoon ennen
käyttöä. Vedä näytteenotin suoraan
ylöspäin testikasetista.

3

Pidä näytteenotinta hieman kallistettuna ylöspäin.
Kosketa potilasnäytteen ja kontrollimateriaalin pintaa. Älä käännä
näytteenotinta alaspäin. Täytä kapillaari kokonaan potilasnäytteellä tai
kontrollilla. Vältä ilmakuplia ja näytteen valumista kapillaarin yli. Älä pyyhi
kapillaaria.

4

Laita näytteenotin välittömästi
taikaisin testikasettiin. Testikasetin
analyysin pitää käynnistyä 1
minuutin kuluessa.

6

Paina
potilasnäytteille
tai paina
kontrolleille.
Kansi avautuu automaattisesti.

7

Kosketa
ja syötä potilaan
ID, tai kosketa
ja syötä
kontrollin ID. Vahvista painamalla
.

5

Aseta testikasetti paikalleen niin,
että viivakoodi on vasemmalla
puolella. Sulje kansi. Analyysi
käynnistyy.

8

Kirjaa tulos, kun se tulee
näkyviin näyttöön. Hyväksy
painamalla
. Kansi avautuu
automaattisesti.

Poista käytetty testikasetti ja
hävitä se välittömästi. Pidä kansi
suljettuna, kun analysaattori ei ole
käytössä.
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