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AFINION™ Lipid Panel testkassette
n

n

n
n

Opbevar testkittet i køleskab (2-8°C) indtil udløbsdatoen eller ved
stuetemperatur (15-25°C) i højest 14 dage.
Testkassetten skal have en temperatur på 18-30°C før brug; lad den
uåbnede foliepose ligge på laboratoriebænken i ca. 15 minutter.
Åbn folieposen umiddelbart inden brug. Undgå direkte sollys.
Hold testkasetten i håndtaget, vend bunden i vejret på den én gang, og vend
den om igen til normal position før brug.

Fingerprik-procedure





Patientprøve
n
n
n

Kapillærblod direkte fra fingeren.
Venøst fuldblod (med EDTA eller Heparin), serum eller plasma.
Kapillærblod kan ikke opbevares. Venøst fuldblod tilsat antikoagulanter
(EDTA eller Heparin) kan opbevares i op til 4 timer ved stuetemperatur
(15-25°C) eller i køleskab (2-8°C) i 4 dage. Serum og plasma kan opbevares
i køleskab i 10 dage.

AFINION™ Lipid Panel Kontrol
n
n
n
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Opbevar kontroller i køleskab (2-8°C). Åbne kontroller er stabile i 8 uger.
Kontroller kan bruges direkte fra køleskabet.
Den målte værdi skal være inden for det acceptable område, der er angivet i
indlægssedlen for Afinion™ Lipid Panel Kontrol.
Læs indlægssedlen angående anbefalet hyppighed for kontroltestning.










AFINION™ 2-instrumentet
n
n

n

Tænd for analyseinstrumentet og intast eventuelt operatør-ID.
Analyser patientprøverne og kontroller i henhold til testproceduren på
bagsiden.
Der fremvises muligvis en informationskode under analysen.
Mulige årsager og korrigerende behandlinger til at løse problemet, er angivet
i brugermanualen til AFINION™ 2-instrumentet.

Konsulter AFINION brugervejledning for komplet
information
™

n
n
n

Afinion Lipid Panel-indlægsseddel.
Afinion Lipid Panel Kontrol-indlægsseddel.
Brugermanual til AFINION 2-instrumentet.



En varm hånd og god blodgennem
strømning fra punkturstedet er vigtigt
for at udtage en brugbar kapillærprøve:
Vask patientens hånd i varmt vand
og/eller massér forsigtigt fingeren fra
roden til spidsen flere gange.
Brug altid handsker.
Vælg et punktursted på en af de
midterste fingre på en af hænderne.
Rengør fingeren to gange med alkohol.
Tør fingeren grundigt med en
gazeserviet, inden der stikkes i
fingeren.
Brug en lancet til at prikke i fingeren
på det udvalgte sted.
Klem forsigtigt om fingeren for at
trykke en dråbe blod ud og tør denne
første dråbe væk.
Klem igen forsigtigt om fingeren, indtil
der dannes en ny stor dråbe. Malk
ikke fingeren. Punkturen skal skabe en
fritflydende bloddråbe. Overdreven
klemning af fingeren kan give et
fejlagtigt resultat.
Fyld kapillærrøret i henhold til
proceduren beskrevet på modsatte
side.

Vigtige informationskoder
Kode Årsag
101

Hæmatokrit under 20%

102

Hæmatokrit over 60%

201

Utilstrækkelig mængde
prøvemateriale

202

Overskydende prøve på kapillærrørets
yderside
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Testprocedure
1

2

Hold testkasetten i håndtaget, vend
bunden i vejret på den én gang, og
vend den om igen til normal position
før brug. Træk prøvetagningsenheden
lige op af testkassetten.

3

Hold prøvetagningsenheden lidt opad.
Lad enden af kapillærrøret berøre overfladen på patientprøven eller
kontrolmaterialet. Sørg for at prøvetagningsenheden ikke hælder nedad. Sørg
for, at kapillærrøret er helt fyldt med patientprøve eller kontrolmateriale.
Undgå luftbobler og overskydende prøvemateriale uden på kapillærøret. Tør
ikke kapillærrøret af.

4

Sæt straks prøvetagningsenheden
tilbage i testkassetten. Analysen af
testkassetten skal påbegyndes inden
for 1 minut.

6

for patientprøver,
Tryk
for kontroller.
eller tryk
Låget åbner automatisk.

7

Tryk
eller tryk
ID. Tryk

og indtast patient-ID,
og indtast kontrolfor at bekræfte.

5

Isæt testkassetten med
stregkoden mod venstre. Luk låget
manuelt for at starte analysen.

8

Gem resultatet, når det kommer
for
frem på displayet. Tryk
accept. Låget åbner automatisk.

Fjern og bortskaf den brugte
testkassette straks efter
brug. Luk låget manuelt, når
analyseinstrumentet ikke er i brug.
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