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Utføre en kvalitetskontroll 
Daily Routine > Quality Control

1. Velg Daily routine.

2.  Velg Quality Control for å kjøre en kontrollprøve. Velg control 
LOT fra listen som samsvarer med kontrollflasken. Merk: Den 
siste bokstaven indikerer kontrollnivå.

3.  Bland kontrollflasken ved å vende flasken forsiktig 5 ganger 
og sett den inn i instrumentet. Merk: Kontrollflasken må nå 
romtemperatur før bruk.

4. Trykk på Start for å analysere kontrollen.

5.  Sjekk at kontrollresultatene er innenfor måleområdet. En pil 
vil indikere om et parameter er utenfor måleområdet. Sveip 
mot venstre for å verifisere kontrollnivået i et Levey-Jennings-
målediagram.

Utføre en prøve
Daily Routine > Sampling

1. Velg Daily routine.

2.  Velg Human for å kjøre en pasientprøve. Tast eller scan  
Sample ID og velg Profil.

3.  Bland prøveflasken ved å vende flasken forsiktig 5 ganger og  
sett den inn i instrumentet. Minste prøvevolum er 300 µl.  
Merk: Prøven må nå romtemperatur før bruk.

4. Trykk Start tfor å analysere prøven.

5.  Avles resultatet på instrumentdisplayet. Trykk new result 
symbolet for å se siste resultater. Trykk result for å se resultatet 
på skjermen. Trykk på menu-symbolet for å printe, sende epost, 
lagre som pdf eller sende resultatet til LIS. 

Oppstart

Fjern 
flasken fra 

instrumentet, 
trykk deretter på 
Meny-ikonet og 
velg Shutdown.

Daily routine 
> menu

Slå av 
instrumentet når 
det ikke lenger er 
i bruk for dagen.

Skru av

Gå tilbake til 
startskjer-

men ved å trykke 
Home Screen-
ikonet.

Sveip til 
høyre for å 

komme tilbake til 
forrige menyvalg, 
for eksempel 
for gå tilbake til 
Sampling Modes 
under Daily 
Routine.

Lukk hurtig-
menyen med 

Back-ikonet.

Navigere

Trykk på 
Start-

knappen 
for å starte 
instrumentet.

1 1 1Trykk på 
sirkel-sym-

bolet Daily 
routine for å få 
klargjøre instru-
mentet til testing 
av prøver og 
kontrollmate-
riale.

2 2 2Trykk Press 
to Initialize 

System for å 
få klargjøre 
instrumentet til 
testing av prøver.
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Prøvetaking
Samle venøst   blod ved å bruke et K2EDTA- eller 
K3EDTA-vakuumrør. Bruk BD Vacutainer (13x75mm), 
Greiner Vacuette (13x75mm) eller et kompatibelt 
vakuumrør. Bland blodprøven raskt og grundig med 
antikoagulantia. Antikoagulantia bruker omtrent 15 
minutter for å få den påkrevde effekten på prøven.

Feilsøking
Lavt prøvevolum: Kontroller at vakuumglasset har  
nødvendig prøvevolum (300 µl i lukket modus).

Ingen WBC-resultat: Kjør WBC de-bubbling, for å 
fjerne luftbobler. Kjør prøve igjen.

Prøveflaske-symbol vises med rød tekst: 
Reagenser er utløpt, eller beholdere er tomme. 
Skann nye koder.Forholdsregler

Prøver som oppbevares i romtemperatur må 
analyseres innen 8 timer og nedkjølte prøver (2–8 °C) 
innen 24 timer. La avkjølte prøver nå romtemperatur 
(30 minutter) før bruk. Prøven må ikke fryses. 
Temperaturen på prøvematerialet må være mellom 
15–28 °C når analysen kjøres. Vakuumglasset må ikke 
varmes opp eller varmes i håndflaten. Ikke bland 
kalde prøver. Ikke bland mer enn 5 ganger. Ikke rist 
eller slipp vakuumglasset eller bruk vippemaskiner, 
homogenisatorer eller vortex-mikser.

Flagg
Flagg etter resultatet: Resultatet er under miniumum 
eller over det maksimale akseptansesområdet.

Flagg etter Sample-ID: Feil ved prøvetaking eller 
prøvehåndtering.

Gul tekst: Teknisk informasjon. Det kan være 
nødvendig å kjøre prøven igjen.

Resultatverdi strøket ut:
Resultatet kan ikke tolkes som trygt.

Rengjøring
Rengjør utsiden av instrumentet ved å tørke av det 
med en fuktig klut og vaskemiddel. Skyll kluten med 
rent vann, tørk av igjen og til slutt tørk med en ren 
tørr klut. Ikke bruk alkoholbaserte rengjøringsmidler. Se brukermanual for mer 

detaljert informasjon.

Nytt kontrollkit
Daily routine > Menu. Ta ut det forrige kontrollsettet. 
Velg Daily routine, og trykk på menyikonet. Trykk 
Read QR for å skanne QR-kode fra kontrollsettet 
med frontkameraet eller trykk Load QR for å 
importere kontrolldata fra en USB-pinne.

Nytt reagenskit 
Daily routine > Menu. Ta ut det forrige reagenssettet. 
Følg instruksjonene for nytt reagenssett når du skal 
koble det til Icon-5. Velg Daily routine, og trykk på 
meny-ikonet. Trykk Read QR for å skanne QR-kode fra 
reagenspakken med frontkameraet eller trykk Load QR 
for å importere reagensdata fra en USB-pinne. Gå til 
Daily Routine og trykk Press to Initialize System.
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