- INSTRUKTIONER & INFORMATION -

ATT TÄNKA PÅ

-

CardioChek är enkel att använda och är liten till storleken, men tänk på att det är en högteknologisk och känslig apparat. Precis som vilken
annan diagnostisk mätare som helst. Betrakta och hantera den därefter!!!

-

Detta innebär att mätaren bör kontrolleras med teststickorna och kontrollösningen regelbundet, för att öka/bibehålla tillförlitligheten. I
förpackningen med Multi-kemikalie kontrollen finns instruktioner och ett score-card med gränsvärden för hur värdena ska vara.

-

CardioChek och mätstickorna fungerar bäst i rumstemperatur (18-25ºC). Vid lägre temperaturer hos utrustningen är normalt mätvärdena lägre:
ju lägre temperatur, desto lägre mätvärde (gäller alla mätstickor utom kreatinin).

-

Mätstickorna reagerar på fukt och burken bör därför vara stängd så mycket som möjligt: SÄTT ALLTID PÅ LOCKET DIREKT EFTER ATT
EN MÄTSTICKA TAGITS UT!

-

Memo-Chipet och mätstickorna är noggrant kontrollerade och kalibrerade i varje förpackning och har samma LOT-nummer. Se därför till att
förvara dessa tillsammans och förvara/blanda inte olika burkar med olika Memo-chip!

-

Varje förpackning med mätstickor har instruktioner på engelska för användning och hantering. Läs dessa för att få mer information om
respektive mätsticka.

VÄRDETABELL FÖR GRÄNSVÄRDEN
Namn
Total Kolesterol

Uppmätt värde
< 5,0
5,0 – 6,2

Utlåtande
Bra
Gränsfall

> 6,2

Hög risk

HDL

< 1,04
> 1,5

Hög risk
Låg risk

Triglycerider

< 1,70
1,70 – 2,3
2,3 – 5,6

Normalt
Gränsfall
Hög risk

LDL

< 3,0
3,0 – 3,4

Bra
Ganska bra

3,4 – 4,1
4,1 – 4,9

Gränsfall
Hög risk

> 4,90

Mycket hög risk

<4

Bra

Kvoten Total Kolesterol/HDL

Förklaringar:
< = mindre än
> = mer än
Låg risk = Låg risk för CVD (Cardio Vascular Disease).Gränsfall = Risk finns för CVD.
Hög risk = Hög risk för CVD.
Mycket hög risk = Mycket hög risk för CVD.
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CardioChek &
CardioChek P•A

Snabbguide
för provtagning
• Sätt i MEMo-chipet
med det lot-nummer
som stämmer överens
med teststickans burk.
• Tryck antingen på
• (
eller
) för att slå
på CardioChek P•A.
• Mätaren kommer att
visa lot-numret.

2
•Håll pipetten mot
fingret och vidrör
bloddroppen med
spetsen.
•Kläm inte pipetten
blodet sugs upp
automatiskt.
•Fyll pipetten till
linjen, för att få rätt
mängd för provet.
•När APPLY SAMPLE
visas, applicera hela
mängden blod från
pipetten på det vita
reaktionsfältet på
mätstickan.

•När INSERT STRIP visas,
sätt i mätstickan i
mätaren så långt som
möjligt, på avsedd plats.

• Inom 10-20
sekunder, visar
mätaren TESTING,
efter att ett blodprov
applicerats på
mätstickan.

•Använd en ny
engångslancett för
provtagning.
•Gör provtagningen på
sidan av fingerspetsen.
•För att få en droppe
blod, pressa försiktigt på
hela fingret nerifrån och
upp mot fingerspetsen.

•Inom två minuter
kommer det första
resultatet, CHOL
(kolesterol) att visas i
fönstret.

3
• Tryck på
knappen för att se
andra lipidpanelresultat: HDL KOL,
TRIG, BERÄKNAD
LDL, och TK/HDL
kvoten.

•Ta bort och kassera
mätstickan, enligt
föreskrivna regler.
•Tryck på
för att
starta nästa test,
INSERT STRIP kommer
nu att visas.

Oväntat resultat

CardioChek & CardioChek P•A

Snabbguide
för
problemsökning

Inte
tillräckligt
med blod
på
mätstickan

Tillräckligt
med blod
på
mätstickan

• Kontrollera så att tillräckligt med blod
har applicerats på mätstickan.
• När testet är slutfört, ta bort mätstickan
och kontrollera baksidan. Om ytan inte
är helt eller jämnt färgad, kassera
mätstickan och gör om testet.

Blodet stannar kvar i pipetten

Oväntat resultat

Fönstret visar < “värdet”

Oväntat resultat

• Placera fingret över lufthålet på den svarta
linjen på pipetten och kläm samtidigt.

•
•

Resultat under mätarens gränsvärde.
Varje test har olika mätområden (se
produktbladet för respektive mätsticka).

Fönstret visar > “värdet”

• Resultat över mätarens gränsvärde.
• Varje test har olika mätområden (se
produktbladet för respektive mätsticka).

Fönstret visar ---- för LDL resultat

• Resultat är inte möjligt pga. att någon
komponent i LDL-beräkningen
LDL =
KOL – HDL – (TRIG/5) är utanför
gränsvärdet.
• Beräknad LDL är endast möjlig om TRIG
nivån är mindre än 4,52 mmol/L

Fönstret visar ---- för TC/HDL kvoten

• Resultat är inte möjligt pga. att CHOL eller
HDL CHOL är utanför gränsvärdet.

• Det optiska mätfönstret kan vara
smutsigt..
• Rengör försiktigt genom att torka med
en torr, fuktig (inte blöt), luddfri servett,
duk eller tops.
• Säkerställ så att glaset är helt rent utan
damm eller fingeravtryck.
• Kontrollera om några andra substanser
kan ha hamnat i blodprovet.
• Varje test har olika substanser som kan
påverka störande.

Oväntat Triglycerid-resultat

• För bästa Triglycerid-resultat, testas
patienten på fastande mage; ingen mat
eller dryck, endast vatten, under minst
8 timmar före provtagningen.

MENYSTRUKTUR
-

Jämför menystrukturen med operativsystemets menystruktur i en dator. Det finns fyra huvudmenyer, som var och en har undermenyer. När
”Enter”-knappen trycks in öppnas respektive rubrik. För att komma tillbaka till huvudmenyn, tryck ”Enter” när ”Exit” visas. Bläddra mellan
rubrikerna med ”Pil”-knappen.

-

Mätaren stänger av sig själv efter 5 min. För att stänga av mätaren manuellt: Håll in båda knapparna samtidigt i 2 sek, när någon av de fyra
huvudmenyerna visas i displayen.

RUN TEST
INSERT STRIP
APPLY SAMPLE
TESTING

LANGUAGE

MEMORY
CHEM
CONTROL
EXIT

UTILITY
CK STRIP
RUN CONTROL
CLEAR MEMORY
EXIT

USER SET
PRINT (endast PA)
SOUND
SET TIME
SET DATE
UNITS
EXIT

Utföra ett kontrolltest med kontrollmätstickan (“CHECK STRIP”)
- De gråa som följer med i förpackningen.

1. Kontrollmätstickan används för att säkerställa att mätarens hårdvaror fungerar korrekt.
2. Använd den gärna varje dag, innan dagens tester börjar.
3. Starta mätaren genom att trycka ner Enter-knappen (det spelar ingen roll om det sitter ett MEMo-chip i eller inte).
4. Tryck på Enter-knappen tills det står “RUN TEST”, tryck på “Pil-tangenten” 2 gånger tills displayen visar “UTILITY”, tryck sedan på Enter-

knappen så att displayen visar “CK STRIP”. Tryck på Enter-knappen, fönstret visar nu “Insert strip”, sätt in kontrollmätstickan.
5. Mätaren kommer nu ganska snart visa “PASSED”, vilket betyder att mätaren fungerar som den ska. Tryck sedan på Pil-knappen tills “EXIT” visas
och tryck ner Enter-knappen. Mätaren kommer nu att visa “UTILITY” igen.
- Om det skulle visa “FAILED”, är det antagligen mätsticksfönstret som är smutsigt, rengör då med en fuktig luddfri tyg- eller pappersbit, ev. en tops.

Utföra kontrolltest med kontrollvätskan (Multi-kemikalie kontrollen)
- De små flaskorna med vit (Level 1) och röd (Level 2) kapsyl. Level 1 kontrollerar mätarens lägre mätområden, medan Level 2 kontrollerar mätarens
högre mätområden. Det går åt en mätsticka till Level 1 och en mätsticka till Level 2 (alltså två mätstickor per kontroll). Multi-kemikalie kontrollen
mäter inte HDL-värdet, utan man måste då ha en kontrollvätska enbart för HDL (finns med på prislistan).

1. Kontrollvätskan används för att kontrollera så att mätaren och mästickorna mäter korrekta värden.
2. Utför kontrollerna 1 gång per månad om mätaren används varje dag eller om ni misstänker att mätaren inte mäter korrekt eller om något händer

med mätaren (t.ex. tappar den i golvet, spiller vätska på den mm.).
3. Starta mätaren genom att trycka på Enter/runda-knappen.
4. Tryck på Enter-knappen tills det står “RUN TEST”, tryck på Pil-knappen 2 gånger tills displayen visar “UTILITY”, tryck sedan på Enter-knappen 1
gång och på Pil-knappen 1 gång så att displayen visar “RUN CONTROL”. Tryck på Enter-knappen, fönstret visar nu “Install Memo Chip”, sätt in
Memo Chipet för de mätstickor som ska användas. I displayen visas nu LOT-numret för Memo Chipet.

5. Fönstret visar nu “Insert Strip”. Sätt in mätstickan som ska testas.
6. Applicera 1 droppe från antingen Level 1- eller Level 2-flaskan.
7. Mätaren börjar nu analysera, vilket tar 1-2 minuter.
8. När värdet visas i fönstret, ta fram gränsvärdestabellen, som finns i förpackningen med mätstickorna. Läs sedan av under Level 1- eller Level 2kolumnen för mmol/l och se om värdet ligger inom gränsvärdena i tabellen. Obs! Det spelar inte någon roll var inom gränsvärdena värdet ligger, bara
det ligger inom gränserna.

9. Är värdet som det ska, är allt ok. Om värdet skulle ligga för lågt eller för högt beror det antagligen på smuts på det optiska fönstret (där man sätter
in mätstickan), rengör i så fall och gör om testet. Hjälper inte det, är det antagligen något som hänt med mätstickorna. Öppna då en ny förpackning
(som alltid är nykalibrerade) och gör om testet igen.

10. Skulle det fortfarande visa sig att värdet ligger utanför gränserna i tabellen, vänligen kontakta oss snarast!

Förslag till kontrollrutin av CardioChek
För att kontrollera CardioChek används de gråa mätstickorna och kontrollvätskorna.
Gråa kontrollmätstickan
De gråa mätstickorna kontrollerar endast så att mätarens optik och hårdvaror fungerar som de ska. Kontrollen rekommenderas att göras varje dag. För
utförande, se den svenska manualen.
Kontrollvätskan Multikemikaliekontroll
Multikemikalievätskan används för att kontrollera så att mätarens analys fungerar som den ska och för att kontrollera de mätstickor som används.
Således används vätskan (Level 1/Level 2) på de mätstickor som man vill kontrollera värdena på. För utförande, se den svenska manualen.
Multikemikalievätskan kontrollerar värden för:
- Total kolesterol
- Triglycerider
- Glukos
- Ketoner
När det gäller att kontrollera Lipidpanel-mätstickan får man därför endast fram värden från multikemikaliekontrollvätskan för Total kolesterol och
Triglycerider. Ligger dessa inom tabellens gränsvärden, kan man utgå från att LDL-värdet stämmer också (eftersom dessa ingår i beräkningen av LDL,
enligt Freidewalds formel).
Kontrollvätskan HDL-kontroll
För att kunna kontrollera HDL-värdet på de mätstickor som innehåller HDL-mätning, måste man använda en separat kontroll, eftersom HDL-värdet
inte kontrolleras av multikemikalievätskan. Kontrollen utförs på samma sätt som multikemikaliekontrollen utförs, se den svenska manualen. När det
gäller Lipidpanel-mätstickan, kan man dock utgå från att om övriga värden stämmer, så
stämmer även HDL-värdet. HDL-vätskan används mest av de som använder de mätstickor där HDL är det enda värdet eller ett av två eller tre värden
på mätstickan. Kontrollvätskorna rekommenderas att användas som en rutinkontroll en gång per månad, men även
vid misstanke om att värdena inte stämmer, om något händer med mätaren eller om något händer med mätstickorna. Kontrollvätskorna visar endast
värden för den mätsticka som används.

FÖR MER INFORMATION OCH FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA OSS:

MedCam AB

Adress:

Stora vägen 31
513 33 Fristad

Telefon:

033-23 30 50

Fax:

033-23 30 59

Hemsida:

www.medcam.se

E-post:

info@medcam.se

