
1 Odstráňte z kyvety 
fóliový obal. Nedotý-

kajte sa kyvety v jej spodnej 
časti.

4 Kyvetu dôkladne 
uzatvorte viečkom s 

reagenciou wrCRP. Netlačte 
na vnútornú tyrkysovú časť 
viečka. Test vykonajte do  
2 hodín.

2 Zostavte kapiláru  
s oranžovým prúžkom 

a odoberte pacientovi vzor-
ku krvi až po bielu zarážku 
(10 μl). Uistite sa, že sa v ka-
piláre nenachádzajú žiadne 
vzduchové bubliny.  
Prebytok vzorky krvi na 
vonkajšej strane kapiláry 
utrite.

5 Na displeji prístroja 
QuikRead go zvoľte 

možnosť Meranie.

3 Vložte kapiláru so 
vzorkou krvi (10 μl) do 

kyvety s pufrom a vzorku 
vytlačte piestom. Uistite sa, 
že je kapilára úplne prázdna.

6 Vložte kyvetu do  
meracej komôrky 

prístroja čiarovým kódom 
k sebe.

7 Po skončení merania 
sa na displeji zobrazia 

výsledky a kyveta sa  
automaticky vysunie  
z meracej komôrky.  
Pri teste QuikRead go  
wrCRP+Hb sa výsledok  
Hb zobrazuje pod  
výsledkom CRP.

www.aidian.sk

Stručný návod

QuikRead go® wrCRP a wrCRP+Hb

CRP 6.5 mg/l

wrCRP

Pred vykonaním 
testu si, prosím, 
prečítajte 
podrobnejšie 
informácie v 
návode na použitie.



Otvorená  
kyveta

Pred vykonaním testu nechajte pufer v kyvete zahriať  
na teplotu 18-25˚C. Test je nutné vykonať do 2 hodín od otvorenia 
kyvety. Vzorka v pufri je stabilná po dobu 2 hodín.
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Produkt Kat. č.

QuikRead go wrCRP súprava s kapilárami (10 µl) a piestikmi 146521

QuikRead go wrCRP+Hb súprava s kapilárami (10 µl) a piestikmi 146255

QuikRead go CRP Control Low 153765

QuikRead go CRP Control 153764

QuikRead go CRP Control High 153763

QuikRead go Hb 10 µl Control 153656

QuikRead go 10 µl Capillaries 147851

QuikRead Plungers 67966

Prístroj QuikRead go 135867

Súprava Neotvorená súprava pri teplote 2–25°C: do dátumu exspirácie súpravy.

Kontrolný  
materiál Hb

Neotvorená fľaštička pri teplote 2–8˚C: do dátumu exspirácie.  
Otvorená fľaštička pri teplote 2–8˚C: 1 mesiac.

Kontrolné  
materiály CRP

Neotvorená fľaštička pri teplote 2–8˚C: do dátumu exspirácie.
Otvorená fľaštička pri teplote 2–8˚C: 2 mesiace.

Kyvety

Neotvorená vonkajšia ochranná fólia pri teplote 2-25°C: do dátumu 
exspirácie súpravy. Neotvorené kyvety po otvorení vonkajšej  
ochrannej fólie: pri teplote 28˚C: 6 mesiacov /  
pri teplote 18–25˚C: 3 mesiace.

Tuba obsahujúca 
viečka 
s reagenciou

Neotvorená tuba pri teplote 2–25°C: do dátumu exspirácie súpravy.
Po prvom otvorení pri teplote 2–25°C: mesiacov.

Skladovanie reagencií

QuikRead go® wrCRP a wrCRP+Hb

Kontaktné informácie
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