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1.

Handtekening

WERKWIJZE
1.1. Uitvoering
 Laat voor de meting de patiënt zijn/haar handen wassen met water en zeep.

1

2

Neem de analyser uit de docking.
Zet de analyzer aan door op de
zwarte knop te drukken.
Open de cuvettehouder.
Druk op knopje met het cuvetje.
Volg de instructies op het scherm.

3

Druk op 123 en toets het BSN in.
Druk op OK (2x)

5

4

Open de cuvetteverpakking op de 2
aangegeven witte pijltes en pak de
cuvette aan de achterkant vast.

6

Vul de cuvette in 1 keer. NOOIT
BIJVULLEN. Controleer de
cuvette op luchtbellen en veeg
overtollig bloed aan de zijkanten
weg met een gaasje.

8 Plaats de analyser terug in het

7

dockings station
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.
De uitslag verschijnt op het
display, druk op OK.
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Indien meerdere artsen: druk op
ABC en toets de arts-initialen in.
Druk op OK (2x)

Leg de gevulde cuvette binnen 40
seconden in de cuvettehouder en
druk deze dicht.

9

Cuvette verwijderen:
Open de cuvettehouder en
verwijder de cuvette
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KOPPELING
2.1. Verbinding
Controleer voor het meten:
 Dat het Dockingstation van de HemoCue en de Rasperry Pi via de netwerkkabel verbonden zijn.
 De Bluetooth stick in de Rasperry Pi zit en dat op de Rasperry Pi het lampje brandt.
 Indien van toepassing, de Bluetooth adapter in de PC zit.

2.2. Foutoplossing
 Als er geen lampje op de Rasperry pi brandt, kunt u deze uit/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. De
HemoCue uit het dockings station halen en er weer in leggen kan het versturen versnellen.
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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