
1 Fjern folien fra kyvetten. 
Væskeoverfl aten skal 

være mellom de to linjene som er 
markert på kyvetten. Ikke berør 
den klare fl ate delen nederst på 
kyvetten.

2 Fyll kapillærrøret med 
prøven (10 μl) opp til den 

hvite proppen. Kontroller at det 
ikke er luftbobler i kapillæret. 
Tørk av overfl ødig prøvemateriale 
på utsiden av kapillærrøret.

3 Plasser kapillærrøret i 
bufferløsningen i kyvetten, 

og trykk ned stemplet. Sørg for at 
kapillærrøret er helt tømt (10 μl).

4 Lukk kyvetten godt med 
en wrCRP-reagenskork.

Ikke trykk ned den indre turkise 
delen av korken. Når prøve-
materialet er tilsatt bufferen, bør 
analysen kjøres innen to timer.

5 Velg Analyse på skjermen  
på QuikRead go-

instrumentet.
6 Sett kyvetten i analyserings-

brønnen på instrumentet. 
Strekkoden skal være vendt mot 
deg. Fremdriften i målingen vises 
på skjermen.

7 Når analysen er fullført, vises 
resultatet på skjermen og 

kyvetten stiger opp fra  instrumentet 
automatisk. Når du utfører 
QuikRead go wrCRP+Hb-testen, 
vises Hb-resultatet under CRP-
resultatet.

Les pakningsvedlegget 
før du utfører testen.

Kort beskrivelse av testprosedyren
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Uåpnet kit

Oppbevart i 2– 25˚C: 
inntil utløpsdato på kittet

Uåpnede kyvetter i 
åpnet aluminiumspose 

Oppbevart i 2– 8˚C: 
6 måneder

Oppbevart i 18 –25˚C: 
3 måneder

Åpnet kyvette

Testen må utføres innen 
2 timer etter åpning av 
kyvetten. La bufferen oppnå 
romtemperatur før testen 
utføres.

Boksen med 
reagenskorker

Uåpnet i 2–25˚C: 
inntil utløpsdato på kittet

Etter første åpning i  
2–25˚C: 6 måneder

Finn mer informasjon : www.quikread.com

CRP kontroller 
(se tabellen under)

Uåpnet flaske i 2–8˚C: 
inntil utløpsdato

Åpnet flaske i 2–8˚C: 
stabil i 2 måneder

Hb kontroll 
(se tabellen under)

Uåpnet flaske i 2–8˚C: 
inntil utløpsdato

Åpnet flaske i 2–8˚C: 
inntil én måned
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Produkt Varenr.

QuikRead go wrCRP, 50 tester
 » med kapillærer og stempler 146521

QuikRead go wCRP+Hb, 50 tester
 » med kapillærer og stempler 146255

QuikRead CRP kontroll 1 ml 132702

QuikRead go CRP kontroll høy 1 ml 137071

Ultrasensitiv CRP kontroll 1 ml 132698   

QuikRead go Hb kontroll 1 ml 141154

QuikRead go 10 µl kapillærrør, 50 stk. 147851

QuikRead stempel, 50 stk. 67966

QuikRead go instrument 135867

Oppbevaring av reagenser
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