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1.

Handtekening

WERKWIJZE
1.1. Condities
 Voor gebruik moet de cassette op kamertemperatuur komen (dit duurt ca. 10 minuten).
 Bij opening van een nieuwe verpakking cassettes eerst de kalibratiekaart van de verpakking
inscannen om de batch te registreren op de meter (via de barcode-gleuf op de analyzer).
 Zorg dat de DCA Vantage analyser gereed staat in de "Ready" stand.
 Neem een capillair en de cassette uit de verpakking.
1.2. Uitvoering
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Scan de cassette. Er klinkt een beep signaal.
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Plaats de cartridge in de DCA Vantage, totdat er een
“klikgeluid” klinkt.
Trek voorzichtig het folie uit de cassette.
Sluit de klep.
Druk <Patient ID> om het BSN in te geven<Enter>.
Indien meerdere artsen, druk <Operator ID> om de
arts-initialen in te geven <Enter>.
Druk op <Next>.

1.3. Cartridge verwijderen
 Druk op de knop rechts naast de cassette.
 Duw de cassette iets naar rechts en trek de
cartridge uit het compartiment.
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Vul de capillair met bloed.
Plaats de capillair in de cassette.
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Na 6 minuten verschijnt de uitslag op het scherm.
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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KOPPELING
2.1. Verbinding
Controleer voor het meten:
 Dat de het lampje van de Firefly groen brandt en niet knippert.
 Indien van toepassing, dat de Bluetooth adapter in de PC zit.

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 DCA Vantage:
 Druk op “Recall”
 Druk op “Patient Tests”
 Druk op “HbA1c”
 Druk op “View Last 10”, selecteer gewenst resultaat.
 Druk op “View”
 Druk op “Send”
 Druk op “Home”
2.3. Metingen versturen
Het programma opent automatisch na ontvangst van nieuwe meting(en):




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.
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