1

Odstráňte z kyvety
fóliový obal. Nedotýkajte
sa kyvety v jej spodnej časti.

2

Držte Sample Collector
takmer vodorovne pod
povrchom vzorky. Úplne naplňte
celú kapilárnu časť Sample
Collectora.

X

Poznámka! Skontrolujte, či je celá
kapilára naplnená.
Sample Collector neutierajte!
Pokiaľ je na Sample Collectore
prebytočná vzorka, vyhoďte
Sample Collector.

3

Do 2 minút vložte Sample
Collector do kyvety
a zatvorte kyvetu viečkom s
reagenciou. Nestlačte tyrkysovú
vnútornú časť viečka. Test
vykonajte do 2 hodín.

®

QuikRead go easy CRP

Stručný návod

Pred vykonaním testu si prosím prečítajte
podrobnejšie informácie v návode na použitie.

4

Na displeji prístroja
QuikRead go zvoľte
možnosť “Meranie”. Vložte kyvetu
do meracieho otvoru prístroja
čiarovým kódom k sebe.

5

Po skončení merania sa na
displeji zobrazia výsledky
a kyveta sa automaticky vysunie
z meracieho otvoru.

®

QuikRead go easy CRP

Skladovanie reagencií

Súprava s reagenciami
Skladovanie neotvorenej
súpravy pri teplote 2–25°C:
do dátumu exspirácie
uvedeného na súprave

Krabička s odberovou
pomôckou Sample
Collector
Skladovanie zatvorenej
krabičky pri teplote 2– 25˚C:
do dátumu exspirácie
súpravy

Neotvorené kyvety
po otvorení vonkajšej
ochrannej fólie
Skladovanie pri teplote
2– 8˚C:
6 mesiacov

Neotvorená tuba pri
teplote 2–25˚C:
do dátumu exspirácie
súpravy

Skladovanie pri teplote
18 –25˚C:
3 mesiace

Po prvom otvorení
pri teplote 2–25˚C:
6 mesiacov
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Tuba obsahujúca
viečka s činidlom

Otvorená kyveta
Vzorka v pufri je stabilná
po dobu dvoch hodín. Test
je nutné vykonat do dvoch
hodín od otvorenia kyvety.
Pred vykonaním testu
nechajte pufer v kyvete
zahriať na izbovú teplotu.

Kontrolné materiály
easy CRP
(viď tabuľka nižšie)

Neotvorená fľaštička
pri teplote 2–8˚C:
do dátumu exspirácie
Fľaštička po prvom
otvorení pri teplote 2–8˚C:
2 mesiace

Produkt

Kat. č.

QuikRead go easy CRP, 50 testov
»» s odberovou pomôckou Sample
Collector 10 μl

153287

QuikRead go CRP Control Low
(kontrolný materiál)

153765

QuikRead go CRP Control
(kontrolný materiál)

153764

QuikRead go CRP Control High
(kontrolný materiál)

153763

Prístroj QuikRead go

135867

Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.quikread.sk

