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Pakkauksen sisältö 
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• Varastointi 
– Säilytä mittari 10-40°C lämpötilassa suhteellisen kosteuden ollessa 20-80% 
– Säilytä mittaliuskat (PTS Panels®) huoneenlämmössä 20-30°C, paitsi kreatiniini –

mittaliuskat säilytetään lämpötilassa 2-8°C 
• Käsittely 

– Käsittele mittaria varoen 
– Älä käytä mittaria suorassa auringonvalossa tai aivan ikkunan vieressä  
– Älä naarmuta tai vahingoita mittarin lsista lukupäätä tai mittaliuskoja 
– Käytä mittaliuska välittömästi kun olet poistanut sen pakkauksesta 
– Aseta mittaliuskapurkin kansi aina takaisin paikoilleen kun olet ottanut mittaliuskan esiin 
– Älä säilytä muistisirua (MEMo Chip ® ) liuskapurkissa 

 

Varastointi ja käsittely 
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• Paina joko ENTER tai NEXT painiketta 

käynnistääksesi mittarin 

• Painamalla ENTER hyväksytään valikon 
valinta  

• Painamalla NEXT päästään seuraavaan 
valikkoon 

• Painamalla molempia painikkeita 
yhtäaikaisesti yli 3 sekuntia, saadaan 
mittari sammumaan 

Mittarin käyttäminen 

Enter Next 
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• Navigoi ASETUKSISSA painamalla NEXT ja sitten 
ENTER 
– Asetuksissa voidaan muokata tulostimen asetuksia, 

ääniä, mittayksiköitä, aikaa ja päivämäärää 
• Kielen vaihtaminen: 

– Sammuta mittari 
– Pidä ENTER painettuna pitkään kunnes LANGUAGE 

ilmestyy näyttöön 
– Paina ENTER 
– Paina NEXT käydäksesi läpi eri kielivaihtoehtoja 
– Paina ENTER kun haluttu kieli näkyy näytöllä 

Mittarin asetusten määrittäminen 
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• Navigoi UTILITY –valikkoon painamalla NEXT 
ja paina ENTER 

• Vaihtoehdot: 
– TARKISTUSLISUKA (Optiikkatesti) 

• Harmaata tarkistusliuskaa käyttämällä voidaan todeta 
että mittarin optiikka ja elektroniikka toimii oikein 

• Huom! Tämä testi ei korvaa kontrollinesteillä tehtävää 
testiä! 

– KONTROLLITESTI (Mittaustesti) 
• Tästä testistä on erillinen koulutusmateriaali 

Systeemin tarkistus 

Tarkistusliuska 

Pohja 
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Test in valmisteleminen 

• Tarvikkeet 
– Alkoholipyyhe, pyyhintyynyt, 

steriilit käsineet, lansetti, 
kapillaariputki, laastari 

 

• Asenna muistisiru (MEMo 
Chip®) CardioChek® PA 
mittariin 

• Tee kolmen kohdan tarkistus 
– Lot koodi pitää olla sama 

sirussa, liuskassa ja näytöllä 
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• Vaadittava verimäärä 
– Käytä PTS kapillariputkia (PTS Collect™) tai vastaavia oikean verimäärän keräämiseksi 
 

 
 
 
 
 
 

• Lisää tietoa verinäytteen ottamisesta sormenpäästä saatavilla: 
www.ptsdiagnostics.com/training 

 

Testin valmisteleminen 
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• Testi 
– Kerää oikea määrä verta 
– Aseta veri testiliuskalle 

 
• Lisää saatavilla olevista testeistä löytyy 

täältä http://www.knorring.fi - > 
Terveydenhuolto -> Kolesterolimittaus 

Testin suorittaminen 

http://www.knorring.fi/
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Lisää mittarin puhdistamisesta ja desinfioinnista löytyy täältä: 
www.ptsdiagnostics.com/training tai mittarin käyttöohjeesta 

Huolto ja puhdistus 
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Puhdistaminen ja desinfiointi  
CardioChek® mittarit 
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CardioChek® mittarien puhdistus ja desinfiointi tulisi tehdä: 
 Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan 
 Ennen jokaista testiä 
  
Suositeltu desinfektiopyyhe: 
 Super Sani-Cloth® pyyhe 
  

 

Puhdistaminen ja desinfiointi  
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Suorita puhdistus aina ennen desinfiointia! 
 

Puhdistaminen ja desinfiointi:  
Puhdistaminen  

Pyyhi mittari puhtaaksi 
desinfektiopyyhkeellä 

Purista 
ylimääräinennneste pois 
desinfektiopyyhkeestä 
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Puhdistuksen jälkeen suoritetaan desinfiointi! 

Puhdistaminen ja desinfiointi: 
Desinfiointi  
 

Huolehdi että mittarin pinta pysyy joka 
puolelta kosteana koko desinfioinnin 
ajan  

2 minuuttia 
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Puhdistaminen ja desinfiointi  
Optiikan puhdistus 

Lukupään lasipinnan puhtaana pitäminen on tärkeää! 

Pyyhi lasipinta puhtaaksi 
alkoholipyyhkeellä 

Kuivaa lasipinta harsokankaalla kuivaksi 
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Näytteenotto sormenpäästä 
Tekniikkakoulutus 
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Näytteenotto sormenpäästä 
Näytteenottopaikka 

Ota näyte keskisormesta tai 
nimettömästä 

Valitse sopiva paikka 
pistämiselle 

Top 

Bottom 
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Näytteenotto sormenpäästä  
 

Puhdista 
pistopaikka 

alkoholipyyhkeellä 
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Näytteenotto sormenpäästä  
Pistäminen 

Paina lansetilla hellästi ja pistä sormenpään 
keskikohdan oikealle tai vasemmalla puolelle 
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Näytteenotto sormenpäästä  
Näytteen kerääminen 

Pyyhi ensimmäinen veritippa pois. Purista 
sormenpäätä hellästi ja kerää verinäyte PTS 

Diagnostics™ kapillaariputkella tai PTS 
Pod™ systeemillä. 
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PTS Collect™ Kapillaariputket 
Koulutus 
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Kapillaariputket ovat suunniteltuja 
toimimaan kaksiosaisesti: 
 
1) Näytteen kerääminen:  Aseta 

peukalo ja sormi ilmasäiliön alle . 
 
2) Näytteen annostelu:  Ota kiinni 

peukalolla ja sormella ilmasäiliöstä. 
Peitä ilmasäiliön reijät ja purista 
näyte mittaliuskalle. 
 

PTS Collect Kapillaariputket 

1 2 
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1) Näytteen kerääminen: Aseta 
peukalo ja sormi ilmasäiliön alle . 

 
 
 
2) Näytteen annostelu:  Ota kiinni 

peukalolla ja sormella ilmasäiliöstä. 
Peitä ilmasäiliön reijät ja purista 
näyte mittaliuskalle. 

 
 

PTS Collect Kapillaariputket 
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Kontrollit - koulutus 
CardioChek® Mittarit 
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Multi-Chemistry kontrolli: 
 
Yksittäistestit:  

‣ Kolesteroli 
‣ Triglyseridit 
‣ Glukoosi (myös eGLU) 
‣ Ketoni 

 

Monitestit ja paneelit: 
‣ Lipidipaneeli (CHOL+HDL+TRIG) 
‣ Metabolinen oireyhtymä (GLU+HDL+TRIG) 
‣ CHOL+HDL 
‣ CHOL+HDL+GLU 
‣ CHOL+GLU 

Kontrollinesteet 
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HDL Kontrolli: 
 
Yksittäistestit:  

‣ HDL Kolesteroli 
 

Monitestit (vain HDL ): 

‣ Lipidipaneeli (CHOL+HDL+TRIG) 

‣ Metabolinen oireyhtymä (GLU+HDL+TRIG) 

‣ CHOL+HDL+GLU 
‣ CHOL+HDL 

 

Kontrollinesteet 
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Kontrollinesteet 

Nppäintekniikka   
1. Varmista että liuskapurkissa, 

muistisirussa (MEMo Chip®) ja näytöllä 
näkyy sama LOT -numero. 

2. Mene RUN CONTROL valikkoon. 
3. Aseta kontrollinesteestä tarvittava 

määrä tippoja testiliuskalle. 
4. Varmista että kontrollin ja 

vertailutaulukon LOT –numerot 
täsmäävät. 

5. Vertaa jokainen tulos vertailutaulukon 
kanssa  (Level 1 ja  Level 2). 
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Kontrolli pitäisi tehdä… 
 
• Kun testiliuskojen LOT numero muuttuu 
• Jokaisen uuden testiliuskaerän saavuttua (vailkka olisi 
 sama LOT numero) 
• Jos mittarin kanssa on jokin ongelma 
• Yleisen laadun tarkistamiseksi säännöllisesti 
 

Kontrollinesteet 
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Muistisiru (MEMo Chip®) sijaitsee liuskapurkissa.  
 
 
 
 
 
 
 
Avattu purkki säilyy:  
- kymmenen kuukautta huoneenlämmössä, tai  
- vanhemispäivään saakka (kumpi ensin tulee vastaan) 
 

Kontrollinesteet 
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Kontrollinesteet 

• Paina kumpaa 
tahansa painiketta 
käynnistääksesi 
laitteen 

• Mene Control testing -
valikkoon 

• Aseta muistiru MEMo 
Chip®  

• Aseta mittaliuska 
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Kontrollitesti: 
• Avaa kontrollipakkaus 
• Jos käytät eGLU testiluskaa, annostele sen 

kontrollineste ensin 
• Pudota kaksi tippaa monitestiliukoille/paneeleille ja 

yksi tippa yksikkötesteteille. 
– Lot numerot MC21 ja HC20 (tai alempi) vaatii 

ainoastaan yhden tipan liuskasta riippumatta. 
• Käytä HDL kontrollia jos Multi-chemistry Control 

antaa HDL -arvot > 100 mg/dL or > 2.59 mmol/L. 
– Kun teet HDL Control testiä, pidä NEXT painiketta 

painettuna kunnes saat eGLU testin näkyviin. Näin 
tehden voit haluttaessa hypätä eGLU testin yli. 

 

Kontrollinesteet 
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Kontrollitulokset: 
‣ Tarkista että Level 1 nesteellä tehdyt tulokset 

ovat vertailutaulukossa (Range Card) 
asetettujen arvojen sisällä.  

‣ Suorita kontrolli Level 2 samalla tavalla Level 2 
nesteellä. 
 

‣ Vertailutaulukot löytyy myös täältä: 
http://www.ptsdiagnostics.com/test-strips-
and-controls.html  
 

Kontrollinesteet 
Vertailutaulukko toimitetaan 
kontrollipakkauksessa 

http://www.ptsdiagnostics.com/test-strips-and-controls.html
http://www.ptsdiagnostics.com/test-strips-and-controls.html
http://www.ptsdiagnostics.com/test-strips-and-controls.html
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Jos kontrollitulokset ovat 
vertailutaulukon alueen 
ulkopuolella, varmista että: 
‣ Lukupään lasi on puhdas. 
‣ Mittaliuskat eivät ole vanhentuneita ja 

että ne on säilytetty huoneenlämmössä. 
‣ Suorita optiikkatesti. Jos se on OK, siirry 

seuraavaan kohtaan. Jos optiikkatesti ei 
ole OK, ota yhteys asiakaspalveluun.  

‣ Toista kontrollitesti toisella mittaliuskalla. 
‣ Jos toisessakin testissä on ongelmia, 

ota yhteys asiakaspalveluun. 
 
 
 

Kontrollinesteet 
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Asiakaspalvelu 
 

Knorring Oy Ab 
 

p. 09-56041 
   
Sähköposti: knorring@knorring.fi 
 

Avoinna arkisin 8.00 – 16.00 
 
Web ja Verkkokauppa: 
www.knorring.fi 

mailto:knorring@knorring.fi
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