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1. ESITTELY  
 
Kiitos että olet valinnut Polymer Technology Systems Incin (PTS) CardioCheckTM P•A-analysaattorin.  
 
CardioCheck P•A on nopea ja tarkka verentestausmenetelmä. Laitetta on helppo kuljettaa mukana ja 
siihen kuuluvat analysaattori, MEMo Chip ja testiliuskat. Järjestelmä on tarkoitettu in vitro diagnostiseen 
käyttöön veren testaamiseksi. Terveydenhoidon ammattilaiset voivat menetelmää käyttäen mitata 
nopeasti erilaisia veren osatekijöitä yhdestä pienestä näytteestä. CardioCheck P•A auttaa myös paitsi 
diabeteksen ja muiden sairauksien seurannassa myös lipidien seulonnassa. 
 
CardioCheck P•A käyttää testaamiseen heijastusfotometriaa. Se lukee liuskalle tapahtuvia värimuutoksia 
liuskalle asetetusta verinäytteestä. 
 
Lue käyttöohje ja testiliuskapakkauksessa olevat ohjeet huolellisesti ennen testauksen aloittamista.  
Muista myös palauttaa mukana oleva takuukortti jotta saat tuotteeseen liittyvät päivitykset.  
 
Polymer Technology Systems Inc. 
Indianapolis, IN46268 USA  
+1 317 870 5610  
www.ptspanels.com  
 
Mahdollisissa ongelmatilanteissa sinua palvelee asiakaspalvelumme:  
+1 877 870 5610  
+1 317 870 5610 
Fax: +1 317  870 5608 
Email: inforequest@ptspanels.com 
 
 

2. CARDIOCHECK P•A:N ESITTELY  
 
CardioCheck P•A koostuu kolmesta osasta: analysaattorista, testiliuskoista ja MEMo Chipistä. Kun 
verinäyte siirretään testiliuskalle, tapahtuu kemiallinen reaktio ja testiliuskan väri muuttuu. Tätä väriä 
verrataan MEMo Chipiin varastoituun tarkistuskäyrään. Analysaattori muuttaa lukeman testitulokseksi 
ja tämä testitulos näkyy näytöllä.  
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NÄYTTÖ (a) 
Näyttö näyttää testituloksen, viestit, ajan, päivämäärän ja tallennetut tulokset.  
 
ENTER (b) 
Paina näppäintä laitteen käynnistämiseksi tai hyväksyäksesi näytössä näkyvän valikon.  
 
NEXT (c) 
Paina näppäintä laitteen käynnistämiseksi tai siirtyäksesi seuraavaan valikkoon.  
 
TESTILIUSKA-AUKKO (d)  
Aukko sijaitsee analysaattorin etupuolen alaosassa. Liuska asetetaan aukkoon kohoviivat ylöspäin.    
 
MEMo Chip-portti (e) 
MEMo Chip-portti on analysaattorin yläosassa. MEMo Chip asetetaan aukkoon sormiura (etupuoli) 
ylöspäin. Samaa porttia voidaan käyttää myös tulostimen yhteyskaapelille.   
 
MEMo CHIP  
Jokaisessa testiliuskapakkauksessa on pieni suorakulmion muotoinen Memo Chip jossa on liitin. MEMo 
Chip on valmistettu muovista ja varustettu värikoodeilla.  
 
MEMo Chip sisältää asetukset kaikkia testejä varten.  
 
MEMo Chipin etupuolella on sormiura. Pohjassa on etiketti josta ilmenevät testin nimi ja eränumero.  
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kun MEMo Chip on asetettu laitteeseen sormiura (etupuoli) ylöspäin, se huolehtii seuraavista 
toiminnoista:  
 

 Kertoo analysaattorille otettavat testit.  
 Sisältää tarkistuskäyrän ja eränumeron tietylle testiliuskasarjalle.  
 Kontrolloi testisarjaa ja ajoitusta.  
 Määrittää testin mittausalueen.  
  Lukee testiliuskan viimeisen käyttöpäivän.  

 
MEMo Chipin avulla varmistut oikeista asetuksista käytössä olevalle testiliuskalle.  
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OHJEITA MEMo CHIPIN KÄYTTÖÖN  
 

 MEMo Chipin täytyy testauksen aikana olla sille kuuluvalla paikalla.  
 Käytä vain testiliuskojen mukana tullutta MEMo Chipiä. Testiliuskojen, MEMo Chipin ja 

analysaattorin näytössä näkyvän eränumeron tulee vastata toisiaan.  
 Jos MEMo Chip on vanhentunut, analysaattorin näyttöön tulee teksti EXPIRED LOT.  
 Jos MEMo Chip katoaa, ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja pyydä tilalle uusi.     

 
 
 
MEMo Chip-portti on analysaattorin päässä 
keskellä. MEMo Chip asetetaan aukkoon sormiura 
ylöspäin. Työnnä MEMo Chip kokonaisuudessaan 
aukkoon ja varo samalla taivuttamasta liitintä.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTILIUSKAT 
 
Käytä eri testeihin niihin tarkoitettuja testiliuskoja. Testiliuska asetetaan analysaattoriin, jonka jälkeen 
veri siirretään testiliuskalle. Analysaattori tulkitsee testiliuskalla näkyvää väriä ja testin tulos ilmestyy 
näytölle. Jokaisessa testiliuskapakkauksessa on mukana käyttöohje kaikkia testejä varten. Lue nämä 
ohjeet huolellisesti ennen testauksen aloittamista.  
 
 

3. KÄYNNISTYS 
 
PARISTOJEN KÄYTTÖ JA VAIHTO  
CardioCheck P•A:ssa on kaksi AAA 1,5 voltin alkaliparistoa.  
 
PARISTOJEN VAIHTO  
Analysaattorin näyttö kertoo kun paristot on vaihdettava. Kun näytöllä on teksti CHANGE 
BATTERY  ei uusia testejä voida tehdä ennen kuin paristot on vaihdettu. Käytä aina korkealaatuisia 
alkaliparistoja. Poistamalla testiliuskan välittömästi tuloksen ilmestyttyä näyttöön pidennät paristojen 
elinikää. Muistiin varastoidut aika-, päivä- ja tulostiedot eivät katoa paristojen vaihdon yhteydessä.  
 

1. Avaa CardioCheck P•A:n takapuolella olevan  paristolokeron kansi painamalla ja liu’uttamalla  
sitä nuolen suuntaisesti (MEMo Chip-aukkoa kohti).  



 6

2. Poista vanhat paristot ja hävitä ne ohjeiden mukaisesti.  
3.  Aseta uudet paristot lokeroon siellä olevan kuvan mukaisesti.  
4. Sulje lokeron kansi. Paristojen oikean asennuksen voit varmistaa painamalla jompaakumpaa 

analysaattorin etupuolella olevista näppäimistä jolloin laite käynnistyy.    
 
Varoitus! Hävitä vanhat paristot määräysten mukaisesti.  
 
 
ANALYSAATTORIN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ 
Analysaattori kytkeytyy pois päältä automaattisesti, mikä pidentää paristojen elinikää. Kun laite on ollut 
poissa käytöstä kolme minuuttia, se katkaisee virran kymmenen sekunnin kuluessa (ellei uutta 
testiliuskaa aseteta paikalleen). Kun haluat keskeyttää laitteen sammumisen itsestään, paina kumpaa  
tahansa -näppäimistä .Voit sammuttaa laitteen manuaalisesti pitämällä samanaikaisesti alhaalla 
molempia   -näppäimiä kolmen sekunnin ajan. Valikossa tulee silloin näkyä RUN TEST, 
MEMORY, UTILITY tai USER SET.  Voit myös poistaa paristot halutessasi sulkea laitteen.  
 
Kun analysaattori kytketään päälle ensimmäisen kerran, käyttäjän täytyy valita kieli sekä asettaa päiväys 
ja aika.       
 
KIELEN VALINTA 
Kielivalikossa on seuraavat vaihtoehdot: englanti (English), saksa (Deutsch), italia (Italiano), ranska 
(Francais), espanja (Espanol) ja portugali (Portuguese).  
 

1. Käynnistä analysaattori painamalla jompaakumpaa näppäimistä .  
2. Näytössä näkyy LANGUAGE. Paina .   
3. Näytössä näkyy ENGLISH.  Jos kielivalintasi on englanti, paina .  
4. Jos haluat käyttää jotakin muuta kieltä, paina  kunnes näytössä näkyy valitsemasi kieli. 

Paina sen jälkeen . 
 
KIELEN UUDELLEENVALINTA 

1. Odota kunnes analysaattori kytkeytyy pois päältä tai poista paristot ja vaihda ne uuteen.  
2. Pidä  näppäintä alhaalla käynnistettäessä  noin viiden sekunnin ajan kunnes näytössä 

näkyy LANGUAGE.  
3. Paina . Paina selataksesi kielivaihtoehtoja.  
4. Paina kun haluat valita näytössä näkyvän kielen. Tämän jälkeen näyttöön ilmestyy teksti 

SET TIME.  
 
 
AJAN ASETTAMINEN 

1. Jos analysaattori on sammutettu, käynnistä se painamalla jompaakumpaa näppäimistä  . 
(Jos näytössä on teksti RUN TEST, siirry suoraan kohtaan 3.) Odota kunnes näytössä näkyy 
teksti INSTALL MEMO CHIP (ellei MEMo Chipiä ole asennettu) tai INSERT STRIP (jos 
MEMo Chip on asennettu). Paina . Näytössä näkyy teksti RUN TEST.  

2. Paina   kunnes näytössä näkyy teksti USER SET.  
3. Paina  . Paina  kunnes näytössä näkyy teksti SET TIME.  
4. Paina valitaksesi 12 tai 24 tunnin näytön.  
5. Paina   valitaksesi 12 tai 24 tunnin näytön. Paina valitsemasi näytön hyväksymiseksi. 

Näyttöön tulee teksti HOUR ja tunnit numeroilla ilmaistuna.  
6. Paina  tunteja määrittäessäsi. Huomaa AM/PM näytön oikeassa yläkulmassa  
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7. Paina   kun tunnit näyttävät oikein. Näyttöön tulee teksti MINUTE ja minuutit numeroilla 
ilmaistuna.  

8. Paina   minuutteja määrittäessäsi. 
9. Paina kun minuutit näyttävät oikein. Näyttöön tulee teksti SET TIME.  
10. Kun olet valmis, paina  kunnes näyttöön tulee teksti EXIT. Paina .  
11. Paina  palauttaaksesi näyttöön tekstin RUN TEST.  

 
 
PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN  

1. Jos näytössä on teksti RUN TEST, siirry kohtaan 3. Jos laite on sammutettu, paina 
jompaakumpaa näppäimistä  analysaattorin käynnistämiseksi. Odota kunnes näyttöön 
tulee teksti INSTALL MEMO CHIP tai INSERT STRIP.  

2. Paina . Näyttöön tulee teksti RUN TEST.  
3. Paina kunnes näyttöön tulee teksti USER SET. Paina . 
4. Paina  kunnes näyttöön tulee teksti SET DATE.  
5. Paina . Näyttöön tulee kuukauden numero.  
6. Paina  kuukautta määrittäessäsi. 
7. Paina kun näytössä on oikea kuukausi. Näyttöön tulee teksti DAY ja päivä numeerisesti.  
8. Paina  päiväystä määrittäessäsi.  
9. Paina kun näytössä on oikea päivämäärä. Näyttöön tulee teksti YEAR  ja vuosi numeroilla 

ilmaistuna.  
10. Paina  vuotta määrittäessäsi.  
11. Paina kun näytössä on oikea vuosiluku. Näyttöön tulee teksti SET DATE.  
12. Paina  kunnes näytössä näkyy EXIT. Paina .  
13. Paina  palauttaaksesi näyttöön tekstin RUN TEST.  

 
 
YKSIKÖIDEN ASETTAMINEN 
CardioCheck P•A:ssa on valmiina USA:n yksiköt (esim. mg/dL).Seuraa alla olevia ohjeita kun haluat 
muuttaa yksiköt INTL-yksiköiksi (International Standard Units, esim. mmol/L). 
 

1. Jos näytössä on teksti RUN TEST, siirry kohtaan 3. Jos laite on sammutettu, paina 
jompaakumpaa näppäimistä  . Odota kunnes näyttöön tulee teksti INSTALL MEMO 
CHIP tai INSERT STRIP.  

2. Paina  . Näyttöön tulee teksti RUN TEST. 
3. Paina  kunnes näyttöön tulee teksti USER SET.  
4. Paina . Näyttöön tulee teksti PRINT.  
5. Paina  kunnes näyttöön tulee teksti UNITS.  
6. Paina  . Näyttöön tulee teksti US. Jos haluat käyttöön INTL-yksiköt, paina .  
7. Paina yksikön valitsemiseksi. Näyttöön tulee teksti UNITS.  
8. Paina  kunnes näyttöön tulee teksti EXIT.  
9. Paina palauttaaksesi näyttöön tekstin USER SET.  
10. Paina  jolloin näyttöön tulee teksti RUN TEST.  

 
 
ÄÄNEN ASETTAMINEN  
CardioCheck P•A:n ennakkoasetuksena on BEEP ON. Mikäli haluat kytkeä hälytysäänen pois, seuraa 
alla olevia ohjeita. 
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1. Jos näytössä on teksti RUN TEST, siirry kohtaan 3. Jos laite on sammutettu, paina 
jompaakumpaa näppäimistä  . Odota kunnes näyttöön tulee teksti INSTALL 
MEMO CHIP tai INSERT STRIP.  

2. Paina . Näyttöön tulee teksti RUN TEST. 
3. Paina  kunnes näyttöön tulee teksti USER SET 
4. Paina . Näyttöön tulee teksti SOUND. 
5. Paina . Näyttöön tulee teksti BEEP ON tai BEEP OFF.  
6. Paina  valitaksesi BEEP ON tai BEEP OFF.   
7. Paina valitaksesi joko signaalin tai äänettömän toiminnon.  
8. Paina  kunnes näyttöön tulee teksti EXIT. 
9. Paina palauttaaksesi näyttöön tekstin USER SET. 
10. Paina  jolloin näyttöön tulee teksti RUN TEST. 

 
 
TULOSTAMINEN  
CardioCheck P•A:lta (versio 2.20 ja sitä uudemmat versiot) on mahdollista tulostaa joko pääte- tai 
kannettavalla tulostimella paperi- tai etikettitulosteita. Cardio Check P •A:n versio tulee näyttöön 
käynnistämällä analysaattori joko näppäimestä  tai .  
 

1. Käynnistä analysaattori painamalla jompaakumpaa näppäimistä  tai . 
2. Paina kunnes näyttöön tulee teksti RUN TEST.  
3. Paina  kunnes näyttöön tulee teksti USER SET. Paina .  
4. Näyttöön tulee teksti PRINT. Paina . Näyttöön tulee teksti MEDIA.  
5. Paina valitaksesi tulostustyyppi (MEDIA). L tulostaa etiketti- ja P paperitulosteita. 

Ennakkoasetuksena on L (etiketit). 
6. Paina . Näyttöön tulee teksti COPIES. Ennakkoasetuksena on yksi kopio.  
7. Paina valitaksesi COPIES ja valitse haluamasi määrä kopioita näppäimellä  (1, 2 tai 3 

kopiota). 
8. Vahvista valintasi painamalla näppäintä . Näyttöön tulee teksti COPIES.  
9.  Paina  kunnes näyttöön tulee teksti EXIT. Paina . 
10. Paina näppäintä kunnes näyttöön tulee teksti RUN TEST. Varmista että tulostimen 

virtakytkin on OFF-asennossa. 
11. Kytke laite Cardio Check P•A-tulostimeen yhteyskaapelilla. Liitä yhteyskaapelin 9-haarainen 

pää tulostimeen. Liitä kaapelin toinen pää analysaattorin MEMo Chip-porttiin.  
12. Asenna MEMo Chip analysaattoriin liitettynä olevan yhteyskaapelin yläosaan.  
13. Kannettava tulostin liitetään samalla tavalla, paitsi että yhteyskaapeli yhdistetään 9-haaraiseen 

tulostuskaapeliin, joka edelleen liitetään kannettavaan tulostimeen.    
 
Kun testaus on päättynyt,  CardioCheck P•A: tulostaa automaattisesti valitun määrän kopioita 
testituloksista..  
 
TULOSTAMINEN MUISTISTA 
(ENIMMÄISMÄÄRÄ 30 TULOSTA / TESTI JA 10 KONTROLLITESTITULOSTA) 
 

1. Käynnistä analysaattori painamalla jompaakumpaa näppäimistä tai . 
2. Paina RUN TEST-valikossa ollessasi . 
3. Paina kunnes näytössä näkyy teksti RUN TEST.  
4. Näyttöön tulee teksti MEMORY. Paina . 
5. Paina valitaksesi CHEM. 
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6. Paina  valitaksesi testityypin, esimerkiksi LIPIDS. 
7. Paina  valitaksesi haluamasi testituloksen päivämäärän ja kellonajan.  
8. Paina valitaksesi haluamasi määrän kopioita. 
9. Kontrollitulokset voidaan tulostaa valitsemalla ensin CONTROL ja sen jälkeen testityyppi 

kuten yllä.  
 

4. JÄRJESTELMÄN TARKISTAMINEN  
 
KONTROLLILIUSKA 

 
Pakkauksessa on harmaa kontrolliliuska CardioCheck P•A:n elektronisten ja optisten perustoimintojen 
varmistamista varten. Kontrolliliuskassa sisältää väristandardin, jonka analysaattori lukee. Säilytä 
kontrolliliuskaa analysaattorin kantolaukussa kun se ei ole käytössä.   
 
Analysaattori on syytä tarkistaa:  

 Saapumisen jälkeen.  
 Mikäli se putoaa. 
 Tulos vaikuttaa väärältä tai herättää muuten epäilyksiä.  

 
KONTROLLILIUSKAN KÄYTTÖ 
 

1. Käynnistä analysaattori painamalla jompaakumpaa näppäimistä   tai  . 
2. Kun näytössä näkyy teksti INSTALL MEMO CHIP tai RUN TEST, paina  kunnes 

näyttöön tulee teksti UTILITY. Paina .  
3. Paina kun näytössä näkyy teksti CK STRIP.  
4. Aseta kontrolliliuska urapuoli ylöspäin testiliuskalle tarkoitettuun aukkoon.  
5. Näyttöön tulisi ilmestyä teksti PASSED. (Mikäli näyttöön tulee teksti FAILED, katso kohta 

Huomio! alla.) Poista kontrolliliuska ja siirrä se takaisin kantolaukkuun.   
6. Paina  kunnes näytössä näkyy EXIT. Paina .  
7. Paina  kunnes näytössä näkyy teksti RUN TEST.  
8. Paina . Testaus voidaan aloittaa.  

 
Huomio! 

1. Puhdista CardioCheck P•A:n testiliuska-aukko pehmeällä, nukkaamattomalla, kostealla 
liinalla. Katso lisäohjeita kohdasta ”Huolto ja puhdistus”. 

2. Tarkista että kontrolliliuska on puhdas ja vahingoittumaton. Käytä tarpeen tullen varaliuskaa 
ja takista myös se ennen käyttöä.  

3. Katso lisäohjeita kohdasta ”Vianmääritys”. 
 
LAADUNVARMISTUS  
 
Laadunvarmistusvälineistöllä  testataan koko järjestelmän suorituskyky, t.s. analysaattori, MEMo Chip ja 
testiliuskat. Käytä vain PTS:n toimittavia välineitä.  
 
PTS PANELS HDL-välineistö  REF/Cat. No. 0722 
PTS PANELS Multi-Chemistry-välineistö       REF/Cat. No.0721 
 
Lisätietoja pakkauksessa.  
 
Terveydenhoitoalan ammattilaisten tulee noudattaa työnantajan ohjeita ja käytäntöjä.  
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Tärkeää! 
Älä käytä vanhentunutta laadunvarmistusvälineistöä.. Tarkista pulloissa ja laatikoissa oleva viimeinen 
käyttöpäivä.  
 
Laadunvarmistuksen tekemiseksi tarvitaan:  

1. CardioCheck P•A-analysaattori  
2. PTS PANELS-testiliuskat  
3. Laadunvarmistusvälineistö  
4. Ohjeet laadunvarmistuksen tekemiseksi  
5. Laadunvarmistuskortti testiliuskaerille.  

 
 
5. TESTAUS 

 
KONTROLLITESTAUS  
 
Kontrollitestauksella eli laadunvarmistustestauksella varmistetaan että kaikki testin osa-alueet toimivat 
moitteettomasti ja että tulokset ovat tarkkoja ja luotettavia. Laadunvarmistusvälineistön nesteessä oleva  
analyytti toimii tiettyjen rajojen sisällä. Nämä rajat on mainittu laadunvarmistusvälineistössä. 
Terveydenhoitoalan ammattilaisten tulee noudattaa työnantajan antamia ohjeita testauksesta.  
 

1. Asenna käytössä olevan liuskaerän kanssa täsmäävä MEMo Chip.  
2. Paina jompaakumpaa näppäimistä    jolloin analysaattori käynnistyy.  
3. Paina  kunnes näyttöön tulee teksti UTILITY.  
4. Paina . Paina   kunnes näyttöön tulee teksti RUN CONTROL. Paina . 
5. Aseta testiliuska analysaattoriin. Näyttöön tulee teksti APPLY SAMPLE. Järjestelmä on tällöin 

valmis näytteen (tarkistuksen) ottoon.  
Sulje ampullin korkki välittömästi ja tiiviisti.  

6. Poista varmistinkorkki ja käännä pullo ylösalaisin.  
TESTILIUSKAN TARKISTUS TULEE TEHDÄ KAHDEN MINUUTIN KULUESSA 
SEN OTTAMISESTA AMPULLISTA.  

7. Pidä pulloa kohtisuoraan testiliuskan valkoisen alueen yläpuolella.  
8. Purista pulloa niin että muodostuu pieni tippa kontrolliliuosta.  
9. Anna tipan pudota testiliuskalle. Älä anna pullon kärjen koskettaa testiliuskaa.  
10. Sulje varmistinkorkki.  
11. Tulokset näkyvät yhden - kahden minuutin kuluttua (useimpien testien osalta). 
12. Poista testiliuska ja heitä se pois. 
13. Vertaa tuloksia kontrolliliuosten mukana tulleessa laadunvarmistuskortissa oleviin arvoihin. 

Varmista että testiliuskojen eränumerot ja levels käytetystä kontrolliliuoksesta riippuen 
täsmäävät.   

14. Paina  kahdesti päästäksesi pois testausvalikosta. Näyttöön tulee teksti RUN CONTROL.  
15. Paina  kunnes näyttöön tulee teksti EXIT. Paina .    
16. Paina  kunnes näyttöön tulee teksti RUN TEST.  
 
 
 
 
 
 
 



 11

ELLEIVÄT KONTROLLITESTAUKSEN TULOKSET LÖYDY KORTISTA 
 

1. Varmista että kortti on oikea. Eränumeroiden ja levels tulee olla samat kuin käytössä 
olevalla liuoksella ja testiliuskoilla.  

2. Varmista etiketistä etteivät testiliuskat tai controls ole vanhentuneet.  
3. Toista testi käyttäen uusia välineitä.  
4. (Soita asiakaspalveluun saadaksesi lisäohjeita.) 

 
 
VEREN TESTAUS 
Jokaisessa testiliuskapakkauksessa on mukana käyttöohjeet. Lue tämä käyttöohje ja pakkauksessa olevat 
ohjeet huolellisesti ennen testauksen aloittamista.  
 
VÄLINEET  

 CardioCheck P•A-analysaattori  
 PTS PANELS-testiliuskat  
 MEMo Chip   
 Lancing device  
 Steriili lansetti   
 Pipetti tai capillary blood collector  
 Sideharsoa tai pumpulia  
 Saippuaa, vettä ja spriitä  

 
Testauksessa tarvitaan whole verta. Älä käytä analysaattoria suorassa valossa. Katso lisäohjeita 
kohdasta ”Huolto ja puhdistus”. 
 
OHJEITA VERINÄYTTEEN OTTAMISEEN 
 

1. Lämmitä sormet parantaaksesi verenkiertoa.  
2. Anna potilaan käden roikkua hetken aikaa vapaasti sivulla jolloin veri pääsee virtaamaan 

sormenpäihin.  
3. Pyydä potilasta pesemään kädet lämpimällä saippuavedellä, huuhtelemaan hyvin ja 

kuivaamaan huolellisesti. Jos käytät spriipyyhettä, anna sormen kuivua hetken ennen testausta.  
4. Valmistele lancing device valmistajan ohjeiden mukaisesti.  

 
VERINÄYTTEEN OTTAMINEN SORMENPÄÄSTÄ 
 

1. Pyyhi sormenpää spriipyyhkeellä ja anna sen kuivua.  
2. Käytä pistämiseen steriiliä kertakäyttölansettia.   
3. Ota näyte sormenpään sivusta, ei keskeltä. (Katso kuva.) 
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4. Paina veritippaa ottaessasi varovasti koko sormea edeten alhaalta kohti sormenkärkeä. Pyyhi 
ensimmäinen veritippa pois sideharsolla ja käytä vasta toinen tippa testaukseen. Poimi näyte 
pipetillä tai capillary blood collector.  

5. Seuraa kussakin testiliuskapakkauksessa annettuja ohjeita näytteenotosta. Pipetillä varmistat 
oikean verimäärän ottamisen testiliuskalle.  

6. Varmista että testiliuska on työnnetty sille tarkoitettuun aukkoon kokonaisuudessaan.  
7. Käytä testiliuskaa ja lansettia vain kerran. Älä myöskään anna lansetteja muiden käyttöön.  
 
Terveydenhoidon ammattilaiset  
Jos analysaattoria käytetään useamman ihmisen testaamiseen, seuraa tarkasti infektioiden 
välttämiseksi annettuja ohjeita.  
 
Huomio 
Käsittele ja hävitä kaikki veren kanssa kosketuksiin joutuneet välineet annettujen ohjeiden 
mukaisesti.     

 
TESTAUS  
 

1. Aseta MEMo Chip sille varattuun aukkoon. 
2. Aseta MEMo Chip aukkoon sormiura ylöspäin. Eränumero jää tällöin alapuolelle. 
3. Käynnistä CardioCheck P•A painamalla tai  .  
4. Kun näyttöön tulee teksti IN SERT STRIP, aseta liuska sille varattuun aukkoon.  
5. Ota verinäyte.  
6. Kun näyttöön tulee teksti APPLY SAMPLE, siirrä verinäyte liuskalle. Katso lisäohjeet 

kulloisessakin liuskapakkauksessa olevasta käyttöohjeesta.   
7. Useimpien testien tulokset näkyvät kahden minuutin kuluttua.  
8. Analysaattorin tulosten pyöristämisestä johtuen näytössä olevat tulokset saattavat poiketa 

manuaalisesti lasketuista.  
9. Analysaattori  katkaisee virran kolmen minuutin kuluttua ellei uutta testiliuskaa aseteta 

paikalleen. 
 
Huomio 
Älä jätä aukkoon käytettyä liuskaa. Tämä estää virtaa kytkeytymästä pois päältä ja lyhentää paristojen 
käyttöikää 
 
 
TESTAUKSEN PIKAOPAS 
 

  
 

1. Aseta mittariin MEMo Chip, jossa on sama eränumero kuin 
testiliuskan ampullissa. Paina  tai  mittarin käynnistämiseksi. 
Mittari näyttää tällöin eränumeron. Varmista vielä että numero 
täsmää testiliuskan ampullin kanssa.    
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2. Kun näytössä näkyy teksti INSERT STRIP, aseta 
testiliuska mittariin sille tarkoitetulle paikalle niin syvälle 
kuin on mahdollista.  

 
 
 
 

 
 

3. Kun näytössä näkyy teksti APPLY SAMPLE, siirrä veri* 
capillary blood collector tai pipetillä testiliuskan valkoiselle 
osalle.  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Tulos tulee näytölle kahden minuutin kuluessa. Poista ja 
hävitä testiliuska. Älä koskaan lisää verta käytetylle 
testiliuskalle.  

 
 
 

• Katso lisäohjeet kussakin liuskapakkauksessa olevasta käyttöohjeesta. 
 
 
6. MUISTI 
 
Testitulokset tallennetaan analysaattorin muistiin automaattisesti. CardioCheck P•A:n muisti pystyy 
varastoimaan 30:n kemiallisen ja 10:n kontrollitestin tulokset. Tuloksia voi selata aikajärjestyksessä 
tuoreimmasta vanhimpaan ja näytössä näkyy niiden kellonaika ja päiväys. Muistiin varastoidut tulokset 
eivät häviä paristojen vaihdon yhteydessä.   
 
TULOSTEN SELAUS  
 
1. Paina jompaakumpaa näppäimistä tai  jolloin analysaattori käynnistyy. Odota kunnes 

näyttöön tulee teksti INSTALL MEMO CHIP tai INSERT STRIP.  
2. Paina  kunnes näyttöön tulee teksti MEMORY.  
3. Paina jolloin näyttöön tulee teksti CHEM. 
4. Paina ensin ja sitten  oikean testin valitsemiseksi (testin nimi ei näy näytöllä ennen kuin testi 

on tehty ensimmäisen kerran). 
5. Painamalla pääset selaamaan tuloksia.  
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a. Esimerkiksi Lipid Panel-tuloksia pääsee selaamaan CHEM-valikosta. Paina  kunnes 
näyttöön tulee teksti LIPIDS ja sen jälkeen . Tällöin näyttöön tulevat kellonaika ja 
päiväys. Paina kun näytössä on etsimäsi kellonaika ja päiväys. Paina  tulosten 
selaamiseksi.  

b. Kun haluat selata kontrollituloksia, paina   kunnes näyttöön tulee teksti EXIT. Paina 
. Paina  kunnes näyttöön tulee teksti CONTROL. 

c. Paina kun näytössä on haluamasi kontrollitesti.  
6. Kun haluat poistua valikosta, paina  kunnes näyttöön tulee teksti EXIT. Paina sen jälkeen . 

Toista nämä vaiheet kunnes näyttöön tulee teksti RUN TEST.  
 
MUISTIN TYHJENNYS  
 
1. Paina jompaakumpaa näppäimistä   tai  jolloin laite käynnistyy. Odota kunnes näyttöön tulee 

teksti INSTALL MEMO CHIP tai INSERT STRIP. 
2. Paina  kunnes näyttöön tulee UTILITY. Paina .  
3. Paina  kunnes näyttöön tulee CLEAR MEMORY. Paina  .  
4. Paina  kunnes näyttöön tulee teksti CLR YES. Paina . Näyttöön tulee tekstit ERASE, 

CLEARED ja CLEAR MEMORY.  
5. Paina  poistuaksesi näytöstä kunnes näyttöön tulee teksti EXIT. Paina tämän jälkeen  . 

Toista tämä vaihe kunnes näyttöön tulee teksti RUN TEST.  
 
8. KÄSITTELY JA SÄILYTYS   
 

 CardioCheck P•A: on herkkä elektroninen laite, joten käsittele sitä huolella. Varo pudottamasta 
analysaattoria.  

 Älä säilytä tai käytä analysaattoria suorassa auringonvalossa, keinovalossa tai ikkunalla. Suora 
valo saattaa vääristää testituloksia.  

 Vältä analysaattoria ja sen osia säilyttäessäsi ja käsitellessäsi kosteutta, kuumuutta, kylmyyttä, 
pölyä ja likaa. Säilytä analysaattori huoneenlämmössä ( 20 - 30oC) suhteellisen kosteuden ollessa 
20 - 80 %. Ei saa pakastaa.  

  Lue testiliuskapakkauksessa olevat ohjeet liuskojen säilytyksestä ja käytöstä.  
 Puhdista analysaattori veteen kostutetulla liinalla pyyhkimällä pinnat ja näyttö huolellisesti. Varo 

kastelemasta testiliuska-aukkoa. Analysaattorin puhdistamiseen ja desinfiointiin on olemassa 
joukko desinfiointiaineita. Älä käytä valkaisuainetta, ikkunanpuhdistusainetta tai vetyperoksidia.  

 Pyyhi testiliuska-aukko huolellisesti puhtaalla, kostealla (ei märällä) nukkaamattomalla paperilla 
tai liinalla. Varmista että lasiin ei jää pölyä tai sormenjälkiä. Lasin on oltava täysin kuiva ennen 
testausta.    

 Handle the grey check strip by the base of the plastic strip.  Varo raaputtamasta tai 
vahingoittamasta esineen pintaa. Säilytä harmaata tarkistusliuskaa kantolaukussa silloin kun se ei 
ole käytössä.    

 Ruuvien poistaminen analysaattorin takapuolelta mitätöi takuun. Laukussa ei ole 
huollettavia osia.  

 
9. VIANMÄÄRITYS 
 

Ongelma Ongelman syy Ratkaisu 
Näytössä ei ole haluttua kieltä. Kieli on valittu väärin.  Sulje laite. Katso kohta 3 

”Käynnistys ja kielen valinta”.  
Näytössä on väärä kellonaika ja/ tai 
päiväys.  

Kellonaikaa ja päiväystä ei ole 
asetettu oikein.  

Katso kohta 3 ”Käynnistys ja ajan ja 
päiväyksen asettaminen”.  



 15

Näytössä ei lue mitään tai teksti 
CHANGE BATTERY.  

Paristot ovat lopussa.  Paristot on vaihdettava.  

Kontrolliliuskatestissä näyttöön 
tulee teksti FAILED.  

Analysaattori on puhdistettava.  
 
 
 
Kontrolliliuska on likainen tai 
vahingoittunut.  

Pyyhi testiliuska-aukko puhtaalla, 
kostealla, nukkaamattomalla liinalla. 
 
Käytä varakontrolliliuskaa. Mikäli 
laite ei edelleenkään hyväksy liuskaa, 
soita asiakaspalveluumme.  
 

Näyttöön tulee teksti HIGH TEMP 
tai LOW TEMP. 

Laitteen säilytys- ja käyttöolosuhteet 
poikkeavat annetuista ohjeista (10 - 
40oC, suhteellinen kosteus 20 – 80 
%). 
 
MEMo Chip on viallinen.  

Siirrä laite sopiviin olosuhteisiin ja 
toista testi.  
 
 
 
Käytä saman eränumeron omaavaa 
toista MEMo Chipiä.  

Näyttöön tulee teksti EXPIRED 
LOT, mutta testiliuskat eivät ole 
vanhentuneet.  

Analysaattorin aika- ja 
päivämääräasetukset eivät ole oikein. 

Katso kohta 3 ”Käynnistys ja ajan ja 
päiväyksen asettaminen”. 

Tulokset eivät tulostu.  Yhteyskaapelia ei ole kytketty 
kunnolla.  
 
Tulostimen kantta ei ole suljettu 
kunnolla (punainen merkkivalo 
palaa).  
 
Tulostimessa ei ole etikettejä/ 
paperia.  

Tarkista liitännät. Tulosta muistissa 
olevat tulokset uudelleen.  
 
Sulje tulostimen kansi ja tarkista että 
merkkivalo muuttuu vihreäksi. 
Tulosta muistissa olevat tulokset 
uudelleen.   
 
Katso kohta 3 ”Käynnistys ja 
etikettien/paperin asettaminen 
tulostimeen”.  

 
Väärillä tuloksilla voi olla vakavia lääketieteellisiä seurauksia. Jos näyttöön tulee teksti HIGH > tai LOW 
< tai tulokset vaikuttavat väärältä, toista testi uudella käyttämättömällä liuskalla. Mikäli testitulos 
vaikuttaa väärältä, tutustu alla olevaan taulukkoon.  

 
 

Ongelma Ongelman syy Ratkaisu  
Tulokset poikkeavat odotetuista.  Liuskoja on säilytetty väärin.  

 
 
 
Paristot ovat vialliset.  
 
Laitetta on säilytetty väärin.  
 
 
 
Testiliuska-aukko on likainen.  
 
MEMo Chipissä ja testiliuskassa on 
eri eränumero. 

Toista testi eri liuskoilla. Toista 
kontrollitestaus and confirm that 
controls are in range. 
 
Vaihda paristot. 
 
Varmista ettei laitetta ole altistettu 
korkealla lämpötilalle tai kosteudelle 
ja toista testi.  
 
Puhdista testiliuska-aukko.   
 
Varmista että MEMo Chipissä ja 
testiliuskoissa on sama eränumero.  

Näytössä on teksti LOW OR < Tulos on testin mittausarvojen 
alapuolella.  

Jos potilaalla on oireita, ohjaa hänet 
välittömästi terveydenhoidon 
ammattilasien vastaanotolle. Toista 
testi ja tee kontrollitesti. 
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Näytössä on teksti HIGH OR > Tulos on testin mittausarvojen 
yläpuolella. 

Jos potilaalla on oireita, ohjaa hänet 
välittömästi terveydenhoidon 
ammattilasien vastaanotolle. Toista 
testi ja tee kontrollitesti. 

Näytössä on ”- - - - ” tai N/A. Laskelmista puuttuu jokin arvo tai 
arvo on mittausarvojen ulkopuolella. 

Toista testi, tee kontrollitesti ja 
varmista että tulokset ovat 
mittausarvojen sisällä.  

 
 

9. TEKNISET TIEDOT  
 
CardioCheck P•A-analysaattori  REF/Cat. No. 1708 
Tarkistuskäyrä  MEMo Chip / liuskaerä 
Paristot   2 AAA 1,5 voltin alkaliparistoa, käyttöikä n. 300 testiä  
Säilytyslämpötila  10 - 40 OC 
Säilytyspaikan ilmankosteus  20 - 80 %  
Mitat (L x P x K)  7,62 x 13,97 x 2,54 cm  
Paino (ilman paristoja)  121,9 g  
 
PTS Panels-testiliuskat 
Lue testiliuskapakkauksen sisällä olevat ohjeet.  
 
CardioCheck P•A-tulostin  
CardioCheck P•A-päätetulostin  REF/Cat. No. 0777 
Kannettava tulostin  REF/Cat. No. 0788 
 
Päätetulostimen mitat/ virtalähde 
Mitat (L  x P x K)  8,89 x 17,78 x 13,97 cm 
Paino    972 g  
Sisääntulo   100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz, 1,5 A 
Ulostulo    + 20 VDC, 2,5 A  
 
Kannettavan tulostimen mitat / virtalähde  
Mitat (L x S x K)  9,4 x 6,6 x 16,8 cm  
Paino    500 g  
 
 

10. TAKUU 
CardioCheck P•A-laitteella ja tulostimella on yhden vuoden takuu.   
 
PTS vahvistaa tuotteen alkuperäiselle ostajalle että analysaattorin ja tulostimen (tulostimen päitä 
lukuunottamatta)* tulee olla moitteettomassa kunnossa yhden vuoden ajan ostopäivästä lukien. Takuu 
astuu voimaan kun takuun rekisteröintikortti on palautettu täytettynä PTS:lle. Mikäli tuotteessa tämän 
vuoden aikana ilmenee vikaa, PTS korvaa tuotteen valitsemallaan vastaavalla tuotteella kuluitta. Takuu 
ei koske tuotetta jota on muunneltu, käytetty ohjekirjan vastaisesti, joka on asennettu väärin, 
rikkoutunut vahingossa tai huolimattomuudesta johtuneesta syystä tai jos osia on asennettu tai 
vaihdettu väärin.    
 
* Tulostimen päät 
Koska tulostimen päät kuluvat normaalissa käytössä, on alkuperäisten tulostimen päiden takuu 
rajoitettu kuuteen (6) kuukauteen ostopäivästä lukien.   
 



 17

Huomio 
Ruuvien poistaminen analysaattorin takaosasta mitätöi takuun. Laukussa ei ole huollossa käytettäviä 
osia. 
 

11. MERKKIEN SELITYKSET  
 

Katso liitteenä olevat tiedot.  
 
  
 

Säilytyslämpötila 
 

 
In vitro-diagnostiseen käyttöön  

 
  

 
Huomio! Katso liitteenä olevat tiedot. 

 
   

Sarjanumero  
  

Valmistaja  
 
  

Luettelonumero  
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


