
 

 

 
Näytteenoton 
pikaopas 
 
CardioCheck & 
CardioCheck PA 

 
Pidä pipettiä sormea 
vasten ja kosketa 
veritippaa pipetin 
kärjellä.  
 
Älä purista pipettiä. 
Veri imeytyy pipettiin 
automaattisesti.  
 
Määrä on riittävä kun 
veri ulottuu pipetissä 
olevaan  merkkiviivaan 
asti. 

 

 

 
Paina  nähdäksesi muut 
tulokset.  
 

 

 
Aseta testiliuskan ampullin 
eränumeroa vastaava    
MEMo-chip laitteeseen.  
 
Paina  tai 

käynnistääksesi laitteen.  
 
Mittari näyttää eränumeron. 
Varmista vielä että se on 
sama kuin ampullissa.   

 
Kun näytössä näkyy 
APPLY SAMPLE, siirrä 
veri pipetistä mittaliuskan 
valkoiseen reaktio-
osaan.  

Hävitä mittaliuska 
annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Paina  
seuraavan kokeen 
aloittamiseksi. Näytössä 
näkyy nyt INSERT STRIP.  
 
Paina jos mittaliuskassa 
on useampia mittauksia.  

 

 
Kun näytössä näkyy INSERT 
STRIP, aseta mittaliuska 
laitteeseen sille varatulle 
paikalle niin syvälle kuin 
mahdollista. 
 
Tarkista testiliuskan vaatima 
verimäärä ja valitse pipetti 
sen mukaan. Oikea 
verimäärä on tärkeä.  

 

 
Kun verinäyte on siirretty 
mittaliuskalle, tulee 
näyttöön 10-20 sekunnin 
kuluttua TESTING.  

Lasipipetin käyttöohje (tuotteet 1739 / 15 µL ja 1745 / 40 µL) 
 
Lasipipetti on jaettu merkinnöillä musta ja punainen 2 x.  
Mustan merkin pää on imupuoli ja mustan merkin alla on 
rajoitin, joka varmistaa oikean verimäärän.  
Kun pisto on tehty ja veritippa sormenpäässä on riittävä, 
työnnetään pipetin imupää veritippaan, jolloin veri imeytyy 
automaattisesti pipettiin kapillaari-ilmiön avulla. Kun veri on 
noussut mustaan merkkiin asti lopetetaan imeminen.  
 
Seuraavaksi asetetaan työnnin (tuotteet 1740/15 µL ja 1749 
(40 µL) pipettiin sen punaisten merkkien puolelta ja imetty veri 
työnnetään mittaliuskan mittausalueelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Käytä uutta 
kertakäyttölansettia 
näytteenottoon. 
  
Valitse näytteenottokohta ja 
puhdista se. Ota näyte 
sormenkärjen sivusta.  
 
Paina veritippaa ottaessasi 
varovasti koko sormea 
edeten alhaalta kohti 
sormenkärkeä. Pyyhi 
ensimmäinen veritippa pois. 

 

 
Ensimmäinen tulos, 
CHOL (kolesteroli), tulee 
näyttöön kahden 
minuutin kuluttua. Muut 
tulokset tulevat näyttöön 
1 - 2 minuutin kuluessa 
riippuen mittaliuskasta.   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vianmääritys 
 
CardioCheck & CardioCheck PA 
 
 

 
 

 
Jos epäilet tuloksen oikeellisuutta: 
 
Varmista että mittaliuskassa on riittävästi verta.  
 
Tarkista testin lopuksi mittaliuskan kääntöpuoli. Jos 
pinnan väritys on epätasainen, heitä liuska pois ja tee 
testi uudelleen.  

 

 
Veri jää pipettiin 
 
Aseta sormesi pipetin mustalle viivalle ilmarei’än päälle ja 
purista samanaikaisesti.  
 
Kun näytössä näkyy APPLY SAMPLE, siirrä veri pipetistä 
mittaliuskan valkoiseen reaktio-osaan. 

 Jos epäilet tuloksen oikeellisuutta:  
Optinen mittaikkuna voi olla likainen. 
 
Puhdista varovasti pyyhkimällä kuivalla, kostealla (ei 
märällä), nukkaamattomalla pyyhkeellä, liinalla tai 
vanupuikolla.  
 
Varmista että lasi on täysin puhdas pölystä ja 
sormenjäljistä.  

 
 
 
 
 
 

 
Näytössä näkyy < ”arvo” 
 
Tulos alittaa mittarin raja-arvon.  
 
Jokaisella testillä on oma mittausalueensa (ks. kyseisen 
mittaliuskan tuotesivu). 

 
Jos epäilet tuloksen oikeellisuutta:  
 
Varmista ettei verikokeeseen ole joutunut muita 
ainesosia.  
 
Jokaisessa testissä on erilaisia, mahdollisesti häiriötä 
aiheuttavia ainesosia.  

 
 
 

 
Näytössä näkyy > ”arvo”: 
 
Tulos ylittää mittarin raja-arvon.  
 
Jokaisella testillä on oma mittausalueensa (ks. kyseisen 
mittaliuskan tuotesivu).  

 
Jos epäilet triglyseridituloksen oikeellisuutta:  
 
Luotettavan triglyseridituloksen saamiseksi potilaan 
vatsan tulee olla tyhjä. Potilaan tulee olla syömättä ja 
juomatta 12 tuntia ennen kokeen ottamista. Tänä aikana 
saa juoda vain vettä.  

 

 

 
Näytössä näkyy --- LDL-testissä: 
 
Tulos ei ole mahdollinen koska jokin LDL-laskelmassa 
mukana olleista osatekijöistä LDL = KOL – HDL – (TRIG/5) 
on raja-arvojen ulkopuolella.  
 
Laskettu LDL on mahdollinen vain jos TRIG-taso on 
pienempi kuin 4,52 mmol/L. 

 
 
 

 
 

 
Näytössä näkyy ---TC/HDL-suhdearvona: 
 
Tulos ei ole mahdollinen koska CHOL tai HDL CHOL ovat 
raja-arvojen ulkopuolella.   

 

Mittalius-            Mittaliuskassa  
kassa ei ole       on riittävästi   
riittävästi            verta. 
verta.       


