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1.

Handtekening

WERKWIJZE
1. Zorg dat er een RFID kaart aanwezig is op de
analyzer.

2. Druk op “Meting” om een meting te starten

3. Het test scherm geeft het type test en de
hoeveelheid tests die nog aanwezig zijn in de
kit weer. Druk op de “Play” knop om door te
gaan.

4. Alle opgeslagen operators worden hier in een
dropdown menu weergegeven. Selecteer de
juiste.

5. Door op het gewenste veld te tikken kun je de
informatie hierin wijzigen.

Druk op de
om door te gaan.
6. Wanneer hematocriet wordt geselecteerd, kan
deze manueel worden ingevoerd of
automatisch worden berekend.

Druk op de
om door te gaan.
7. Vul de capillair met behulp van een vingerprik
(let erop dat er niet teveel materiaal aan de
buitenkant kleeft).

Druk op de
om door te gaan.
8. Verwijder het dopje van de cup, en vervang
deze voor de capillair(druk deze goed aan).

9. Meng de cup nu kort, totdat het materiaal uit
het capillair in de vloeistof komt.

10. Zet de cup in de analyzer en duw de deur dicht.
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ONDERHOUD
2.1. Schoonmaken
2.2.1.1 Tablet PC
Maak het scherm van de Tablet PC schoon met een vezelvrij doekje en een klein beetje water. Gebruik
geen andere vloeistoffen, en niet te veel water.
2.2.1.2 Binnenkant
Maak de binnenkant van de lade schoon met een wattenstokje en isopropyl alcohol.
2.2.1.3 Buitenkant
Maak de buitenkant schoon met een vezelvrij doekje en isopropyl alcohol.
2.2.2 Transport
Voordat de analyzer getransporteerd kan worden moet eerst het roodgekleurde transport slot in de lade
worden geplaatst.

Druk op service

Druk op Service voor gebruikers

Druk op deur open

Plaats/verwijder het slot

Duw de deur dicht.

3. BEWAARTERMIJN
3.1 Houdbaarheid
Het reagens in de cups is na openen 3 maanden houdbaar, buiten de koelkast 1 maand, en mits het
minimaal 16 uur per dag in de koelkast wordt bewaard 2 maanden.
Na het vullen van de capillair en het plaatsen daarvan op de cup dient het monster binnen 4 uur
gemeten te worden op de Cube-S analyzer
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