Verkorte handleiding Clinitek voor urinebepaling

Kies in het hoofdmenu voor Striptest

Kies voor Last Operator of Enter
New Operator ID om in te voeren
wie de meting uitvoert

Kies voor Enter New Patient

Voer het BSN van de patiënt in

Zorg dat de striphouder met de
stripzijde omhoog ligt en schoon is

Leg klaar: 2 Tissues, teststrip en
het urinemonster

Zodra Start wordt ingedrukt is er 8
seconden om de volgende handelingen
uit te voeren

Doop de teststrip in het urinemonster
Zorg dat alle blokjes nat worden

Veeg de onderkant van de teststrip
af aan een tissue

Plaats de teststrip in de houder
Na een korte kalibratie begint de meting
met de blokjes omhoog. De teststrip
De meting duurt 45 seconden.
wordt automatisch naar binnen getrokken
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De resultaten worden weergegeven
in het scherm. Verwijder de teststrip
Maak de striphouder schoon met
een nieuwe tissue.

Verkorte handleiding Clinitek voor urinebepaling
Onderhoud bij mogelijke vervuiling, minimaal 1 keer per week:

• Neem de striphouder uit de testtafel.
• Reinig de striphouder met handwarm water en een zachte doek. Gebruik geen oplosmiddelen.
• Droog de striphouder goed.
• Plaats de striphouder weer in de testtafel.

Vervangen van de Printrol:

• Open de achterzijde door het donkergrijze uitsteeksel zachtjes omlaag te duwen en naar buiten te trekken.
• Open de bovenzijde van het apparaat door het lichtgrijze uitsteeksel in te drukken en omhoog te duwen.
• Breng de grijze hendel aan de zijkant van de printrol omhoog en verwijder het restant van de rol.
• Plaats een nieuwe rol, zodanig dat u in de rol kijkt en het papier recht langs de achterwand omhoog loopt.
• Leid het papier langs de printkop, en door de bovenzijde. Dit gaat makkelijker als u het uiteinde van het papier
een beetje dubbel vouwt.
• Sluit de achterzijde van het apparaat, breng de grijze hendel weer in de neerwaartse positie en sluit de bovenzijde.
• Scheur het overschot van het papier af.
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