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AFINION™ Lipid Panel Testkassett
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Testkitet kan förvaras i kylskåp (2-8°C) fram till utgångsdatum eller i
rumstemperatur (15-25°C) i högst 14 dagar.
Testkassetten måste uppnå en temperatur på 18-30°C före användning. Låt den
oöppnade foliepåsen ligga på bänken i cirka 15 minuter.
Öppna påsen omedelbart före användning. Undvik exponering för direkt solljus.
Håll testkassetten i handtaget, vänd den sedan upp och ned en gång och vänd
tillbaka till normal position innan den används.
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Kapillärblod direkt från fingret.
Venöst helblod (med EDTA eller heparin), serum eller plasma.
Kapillärprover måste användas omedelbart. Venöst helblod med
antikoagulantia (EDTA eller heparin) kan förvaras i upp till 4 timmar
i rumstemperatur (15-25°C) eller i kylskåp (2-8°C) i 4 dagar. Serum och
plasma kan förvaras i kylskåp i 10 dagar.

AFINION™ Lipid Panel Control
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Kontroller ska förvaras i kylskåp (2-8°C). Kontroller i öppnade förpackningar
är hållbara i 8 veckor.
Kontrollerna kan användas kylskåpskalla.
Det uppmätta värdet ska ligga inom de godkända gränser som anges
i bruksanvisningen till Afinion Lipid Panel Control.
Se bruksanvisningen för information om hur ofta kontroller bör testas.

För att få ett bra kapillärprov är
det viktigt att handen är varm och
punktionsstället har god blodtillförsel.
Tvätta patientens hand i varmt vatten
och/eller massera fingret försiktigt
från basen till spetsen flera gånger.
Använd alltid handskar.
Välj en plats för hudpunktion på ett av
de mellersta fingrarna på ena handen.
Tvätta fingret två gånger med sprit.
Torka noga med en kompress före
fingersticket.
Använd en lansett för att sticka fingret
på vald plats.
Tryck försiktigt på fingret för att få
fram en droppe blod och torka bort
denna första droppe.
Tryck försiktigt på fingret igen tills
en ny stor bloddroppe bildas. Mjölka
inte fingret. Punktionen ska ge en
fritt flödande bloddroppe. Ett för hårt
tryck på fingret kan ge ett felaktigt
resultat.
Fyll provtagningskapillären i enlighet
med testproceduren på omstående
sida.

AFINION™ 2-instrumentet
n
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Starta instrumentet och ange eventuellt operatörs-ID.
Analysera patientprover och kontroller i enlighet med testproceduren på
omstående sida.
En informationskod kan visas under analysen. Möjliga orsaker och åtgärder
finns listade i användarmanualen till AFINION 2-instrumentet.

Läs användarinstruktionerna till AFINION™ för fullständig
information:
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Bruksanvisningen till Afinion Lipid Panel.
Bruksanvisningen till Afinion Lipid Panel Control.
Användarmanualen till AFINION 2-instrumentet.

Viktiga informationskoder
Kod

Orsak

101

EVF/ Hematokrit under 20 %

102

EVF/ Hematokrit under 60 %

201

Otillräcklig provvolym

202

Överskott av prov på
provtagningsenhetens utsida
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Testprocedur
1

2

Håll testkassetten i handtaget,
vänd den sedan upp och ned en
gång och vänd tillbaka till normal
position innan den används. Dra
provtagningsenheten rakt upp från
testkassetten.

3

Rikta provtagningsenheten lite snett uppåt.
Vidrör inte ytan på patientprovet eller kontrollmaterialet. Luta inte
provtagningsenheten nedåt. Fyll kapillärröret helt med patientprov eller
kontroll. Undvik luftbubblor och överskottsprov på utsidan av kapillärröret.
Torka inte av kapillärröret.

4

Sätt omedelbart tillbaka
provtagningsenheten. Analysen av
testkassetten måste startas inom
1 minut.

6

Tryck på
för patientprover
eller på
för kontroller.
Luckan öppnas automatiskt.

7

Tryck på
och ange patient-ID,
eller tryck på
och ange
kontroll-ID. Tryck på
för att
bekräfta.

5

Sätt i testkassetten med
streckkoden åt vänster. Stäng
luckan manuellt för att starta
analysen.

8

Anteckna resultatet när det visas
på skärmen. Tryck på
för
att godkänna. Luckan öppnas
automatiskt.

Ta omedelbart bort och kasta den
använda testkassetten. Stäng luckan
manuellt när instrumentet inte ska
användas.
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