
HbA1c 42 mmol/mol

Pikakäyttöohje

QuikRead go® HbA1c

3 Laita näytteenotin 
kyvettiin 1 minuutin 

kuluessa näytteenotosta. 
Näytteenotin ei koske kyvetis-
sä oleva nestettä.

2 Pidä QuikRead go 
Sample Collector 

1μl -näytteenotinta lähes 
vaakatasossa ja ota näyte 
asettamalla kärki juuri 
näytteen pinnan alle. Täytä 
näytteenottimen kapillaari- 
osa kokonaan.

Huom! Tarkista, että ka-
pillaariosa on täynnä. Älä 
pyyhi näytteenotinta! Jos 
näytteenottimessa on 
ylimääräistä näytettä,  
hävitä näytteenotin.

5 Valitse QuikRead go 
-laitteen näytöltä  

Mittaus. Laita kyvetti lait-
teeseen niin, että viivakoodi 
on itseesi päin.

4 Sulje kyvetti  
huolellisesti  

HbA1c-reagenssikorkilla.  
Älä paina korkin liilaa sisä-
osaa alas. Tee testi  
5 minuutin sisällä.  
Pidä kyvetti pystysuorassa  
äläkä ravista.

6 Mittauksen päätyttyä 
tulos ilmestyy näytölle  

ja kyvetti nousee automaat- 
tisesti ylös mittauskammiosta.

Tutustu  
käyttöohjeisiin 
ennen testin 
suorittamista.

www.aidian.fi

1 Poista suojakalvo  
kyvetin päältä. Älä 

koske kyvetin alaosaan.



Reagenssien säilytys

QuikRead go® HbA1c
Reagenssi- 
pakkaus 

Avaamaton pakkaus 2–8  ̊C:n lämpötilassa:  
pakkauksen viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka.
Avaamaton pakkaus 18–25  ̊C:n lämpötilassa: 2 kuukautta.

Kyvetit 
Avaamaton foliopussi 2–8  ̊C: pakkauksen viimeiseen käyt-
töpäivämäärään saakka. Avaamattomat kyvetit foliopussin avaamisen 
jälkeen: säilytys 2–8  ̊C: 6 kuukautta / säilytys 18–25  ̊C: 2 kuukautta.

Avattu  
kyvetti

Anna puskurin lämmetä huoneenlämpöiseksi (18–25 °C) ennen testin 
suorittamista. Testi tulee tehdä 1 tunnin kuluessa kyvetin avaamisesta. 
Näyte säilyy korkilla suljetussa kyvetissä 5 minuutin ajan.

Reagenssi- 
korkit

Avaamaton putkilo 2–8  ̊C: pakkauksen viimeiseen käyttöpäivämäärään
saakka. Avaamisen jälkeen 2–8  ̊C: 6 kuukautta / 18–25  ̊C: 2 kuukautta.

HbA1c-  
kontrollit

Avaamaton pullo 2–8  ̊C: viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka.  
Avattu pullo 2–8  ̊C: enintään 50 päivää.

Näytteen- 
ottimet

Säilytys 2–25  ̊C: QuikRead go Sample Collector 1μl -pakkauksen 
viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka.

Tuote Tuotenro. Tilausnro.
Mediq Suomi

QuikRead go HbA1c, 25 testiä
sis. QuikRead go Sample Collector 1μl -näytteenottimet 151058 1703578

QuikRead go HbA1c Control Set  154520 1703579

QuikRead go -laite 135867 -

QuikRead go Sample Collector 1μl -näytteenottimet 154457 1703580

Yhteystiedot
Aidian Oy

info@aidian.fi 
050 380 9684

Tilaukset:  
Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510 tai 
asiakaspalvelu@mediq.com

www.aidian.fi / www.quikread.com
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