
Strep A

Strep A Positive and Negative Control  
(inkludert i testkitet)

iFOBT

06027 QuikRead FOB Positive Control
152390 QuikRead go iFOBT Control Quantitative

HbA1c

154520 QuikRead go HbA1c Control Set NEW

Epost for bestillinger: ordre@aidian.no 

www.aidian.no / www.quikread.com / www.tackleamr.com
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Regelmessig bruk  
av kvalitetskontroller 
anbefales.

Kvalitetskontroller easy CRP wrCRP wrCRP+Hb CRP CRP+Hb CRP (101)

153764 QuikRead go CRP Control

154812 QuikRead CRP Control

153763 QuikRead go CRP Control High

153765 QuikRead go CRP Control Low

153656 QuikRead go Hb 10 µl Control

141154 QuikRead go Hb Control

Mellomverdier 
(~25 mg/l)

Høye verdier 
(~75 mg/l)

Lave verdier 
(~2.5 mg/l)

Hb (~125 g/l)

NEW
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9156-03NO, 09/2021. Aidian® og QuikRead go® er registrerte varemerker som tilhører Aidian Oy. Aidian har nærmere 50 års erfaring med å utvikle, produsere og markedsføre diagnostiske testsystemer for helsepersonell. 

Bruk av QuikRead go kvalitetskontroller
Generell informasjon Tester med sample collector prøvetakingsenhet

• Samle kontrollprøven med sample collector pekende mot ytterflaten  
av kontrollvæsken.

• Forsikre deg om at kapillærdelen er fullstendig fylt
• Prøv på nytt hvis det er luftbobler eller rammen er farget med kontroll
• Ikke tørk av prøvetakeren

Tester med kapillærrør
• Fyll kapillærrøret til den hvite stopperen
• Sørg for at det ikke er luftbobler
• Husk å tørke av kapillærrøret

Alle QuikRead go-kontroller er klare til bruk.

Håndter kontrollen som en pasientprøve og analyser den som Kvalitet-
skontroll slik at resultatet lagres som en kontrollmåling.

Bland godt, risting av kontrollen kan forårsake luftbobler.

Vær oppmerksom på utløpsdato, lagringstemperatur og stabilitet på kon-
trollen ved bruk.

La kontrollen oppnå romtemperatur før bruk. Som et unntak kan 
HbA1c-kontrollene brukes direkte fra kjøleskapet.

Se instruksjonene for mer informasjon.

Uåpnet kontroll Åpnet kontroll

CRP-kontroller 2-8°C 2-8°C: 2 måneder

Hb-kontroller 2-8°C 2-8°C: 1 måned

HbA1c-kontroll 2-8°C 2-8°C: 50 dager

FOB positiv kontroll 2-8°C 2-8°C: til utløpsdato

iFOBT kvantitativ kontroll 2-8°C 2-8°C: 1 måned

Strep A-kontroller 2-25°C 2-25°C: 12 måneder

Oppbevaring Tester med prøvetakingsrør

• Fyll den medfølgende pipetten med iFOBT kvantitativ kontrolløsning  
opp til nedre del av oppsamleren

• Forsikre deg om at det ikke er bobler
• Tøm pipetten ved å klemme på oppsamleren

• Bruk 2 dråper FOB positiv kontroll i stedet for tre dråper  
fra prøvetakingsrøret

Tester med prøvetakingspinne
• Tilsett 2 dråper kontrollvæske i ekstraksjonsrøret 


