
Pasul 3: Realizarea testării

1.Pentru a deschide
sertarul de încărcare a
discului de analiză apăsați
START.

2. Țineți discul de margini
și așezați-l pe sertar.

3. Introduceți ID-ul 
Pacientului și apăsați OK.

4. Selectați specia.
* Daca ați selectat Opțiunea Report
Heading, sistemul va solicita
introducerea datelor despre Gen si
Greutate. La final apăsați OK.

5. Sistemul va începe analiza.
Mesajul: “Analyzing…” va fi
afișat pe ecran.

Pasul 1: Pregătirea discului de analiză Nota

* Discurile de analiză ce
au fost păstrate la 2-8°C
pot fi utilizate imediat,
fără încălzire.
* Nu păstrați discuri de
analiză în ambalajul de
aluminiu intact, la 25°C ,
mai mult de 48 de ore.

1. Desfaceți plicul din
aluminiu în zona
indicată.

2. Extrageți discul de
analiză cu 2 degete.

3. După extragere, țineți
discul de analiză numai de
margini.

4. Îndepărtați
folia protectoare
din hârtie .

5. Îndepărtați stripul
din aluminiu ce
acoperă portul probei.

◼ Pornirea analizorului

◼ Analizarea probei
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Pasul 4: Rezultatele analizei

1. Sistemul va afișa automat
rezultatele. Acestea pot fi
printate.

2. Apăsați HOME pentru a
deschide sertarul și a îndepărta
discul de analiză utilizat. Analiza
este încheiată.

Pasul 2: Inserarea probei Nota

* Cînd pipetați evitați aspirarea aerului cu vîrful pipetei.
* Vîrful pipetei trebuie sa intre ușor în contact cu partea inferioară a camerei

probei din discul de analiză. Nu apăsați cu putere pentru a nu deforma vîrful
pipetei.

* După pipetarea probei în discul de analiză, mențineți pistonul pipetei apăsat
pînă la extragerea completă a vîrfului de pipetă din dispozitiv, pentru a evita
extragerea înapoi a probei.

* Nu apăsați repetat pistonul pipetei deoarece acest lucru poate determina
eroarea de înregistrare a volumului probei.

* Analizați discul de analiză in maxim 10 minute de la pipetarea probei în
dispozitiv.

1. Utilizați pipeta si vîrfurile
oferite pentru a aspira 220 μL
de probă.

2. Mențineți pipeta perpendiculară
pe suprafața discului de analiză.
Apăsați pistonul pipetei cu o mișcare
constantă, continuă și moderata pînă
în punctul minim.

Sînge integral
* Utilizați tuburi de recoltare cu Litiu-

heparină (Capac verde).
* NU utilizați tuburi de recoltare cu sodium

heparină.
* NU utilizați tuburi de recoltare cu EDTA.
* După recoltare analizați proba in maxim 2

ore (păstrată la temperatura camerei).
* Volumul probei nu trebuie sa fie mai mic

de jumătate din volumul tubului de
recoltare.

Plasma

Ser
* Utilizați tuburi de recoltare cu Activator de

coagulare (Capac auriu).
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*  Culorile capacelor tuburilor de recoltare pot fi diferite în funcție de țară.
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