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1.

Handtekening

WERKWIJZE
1.1. Condities
 Voor gebruik moet de cartridge op kamertemperatuur komen (dit duurt ca. 15 minuten).
1.2. Uitvoering
 Indien verschillende artsen: Ga naar “Menu”’, “groen poppetje”, “arts code invoeren”.

1

2

Trek de monsterafnamehouder
recht uit de Test Cartridge.

4

Vul het capillair volledig met
het patiëntenmonster Veeg het
capillair niet af.

5

Raak
aan. De klep
opent zich automatisch.

7

Voer de Test Cartridge in met de
barcode naar links gericht.

8

Raak
aan om te
accepteren. De klep opent zich
automatisch.

3

Plaats de monsterafnamehouder
meteen terug.

6

Sluit de klep met de hand om de
analyse te starten.

9

Het resultaat wordt automatisch
verstuurd naar PC waar
Mobihealth OneTM is geïnstalleerd.
Controleer op de PC of resultaat is
ontvangen.

Raak
Raak

aan en voer de
BSN in.
aan om te
bevestigen.
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Controleer het BSN en verzend
de meting.

Verwijder de gebruikte Test
Cartridge en gooi deze weg. Sluit
de klep met de hand.
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KOPPELING
2.1. Verbinding
Controleer voor het meten:
 Dat de Afinion met de DCC (hier: grijs met witte sticker) is verbonden, eerste 3 lampjes branden.
 De DCC via een netwerkkabel is verbonden met de Rasperry Pi.
 Dat de Bluetooth stick in de Rasperry Pi zit en dat op de Rasperry Pi het lampje brandt.
 Indien van toepassing, dat de Bluetooth adapter in de PC zit.
 Dat op de Afinion het groene lampje brandt, en het rode niet.

2.2. Foutoplossing
 Als het groene lampje op de Afinion niet brandt, of het rode juist wel, is er een probleem. Zet de
Afinion uit en aan (na aanzetten duurt het ongeveer een minuut voordat de meter gereed is).
 Als er geen lampje op de Rasperry pi brandt, de Afinion uit en aanzetten.
 Als de draadloze verbinding niet in orde is zullen metingen niet op de PC aankomen. In dit geval
worden de nieuwe metingen automatisch verstuurd zodra de verbinding weer opgezet is.
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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