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1.

Handtekening

WERKWIJZE
1.1. Opstartprocedure
Zet de Clinitek Status+ aan met de

knop op het apparaat.

1.2. Uitvoering

1

2

3
6

Druk <Strip Test>

4

Druk <Enter New Patient>

5

7

6

Meng het monster. Pak een
teststrip. Druk <START>

Indien van toepassing:
Initialen arts invoeren

Het resultaat wordt automatisch
verstuurd naar PC waar
Mobihealth OneTM is geïnstalleerd.
Controleer op de PC of resultaat is
ontvangen.
Controleer het BSN
en verzend de meting.
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Doop een teststrip in het monster.
Dep de zijkant van de strip met
tissue af om overtollig monster te
verwijderen.

9

8

Plaats de teststrip in de
striphouder.

Toets het BSN nummer in van de
patiënt en druk op <Enter>.

Druk op <DONE>.
Gooi de gebruikte teststrip weg en
verwijder, wanneer het hele
meetproces beëindigd is, de
striphouder uit de Clinitek Status+
met een tissue.
Einde van de dag testtafel en
striphouder reinigen (Z.O.Z)
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KOPPELING
2.1. Verbinding
 Controleer voor het meten dat het lampje van de Firefly groen brandt en niet knippert.

2.2. Foutoplossing
 Als het Firefly lampje wel groen is maar knippert, controleer dan dat de PC aan staat en de
Bluetooth adapter goed is aangesloten. Helpt dat niet, probeer dan de Firefly enkele seconden van
de stroom af te halen.
 Als de draadloze verbinding niet in orde is (Firefly lampje knippert of is uit) zullen metingen niet op
de PC aankomen. In dit geval kunnen metingen als volgt handmatig opnieuw verstuurd worden
vanaf de Clinitek:

2.3. Metingen versturen
Het programma opent automatisch na ontvangst van nieuwe meting(en):




3.

Controleer het BSN en verzend de metingen met de verzend knop.
Klik op "Alles verwijderen" als de metingen verstuurd zijn en u de metingen niet meer in het
programma wil zien.

ONDERHOUD
3.1. Dagelijks
Aan het einde van de dag moet het onderstaande onderhoud worden uitgevoerd.
 Schuif de striphouder uit de urine striplezer om deze te reinigen.
 Verwijder de testtafel uit de Clinitek en reinig deze met water.
 Reinig vooral de groef, m.b.v. een wattenstokje met water. Raak de witte kalibratiestrook niet aan!
 Plaats de testtafel en striphouder op een tissue en laat deze aan de lucht drogen.
 Plaats de volgende ochtend, de striphouder terug in de testtafel en plaats deze weer volledig terug
in de Clinitek.


Zet het apparaat nu uit (druk enkele seconden op de
gezet zal het systeem worden gereset.
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knop). Zodra het apparaat weer aan wordt

