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1 Fjern folien fra kyvetten. 
Ikke berør den klare flate 

delen nederst på kyvetten.
2 Hold Sample Collector 

horisontalt, og plasser den 
på undersiden av dråpen og fyll 
kapillærrøret helt fullt. Ikke tørk 
av Sample Collector.

3 Sample Collector må 
settes i kyvetten innen 

2 minutter. Lukk kyvetten med 
reagenskorken, ikke trykk ned 
den indre turkise delen av korken. 
Prøven må analyseres innen 2 
timer.

4  Velg Analyse på 
skjermen på QuikRead go 

-instrumentet. Sett kyvetten ned 
i analysebrønnen med strekkoden 
vendt mot deg. 

5 Når analysen er fullført 
vises resultatet på skjermen 

og kyvetten skyves automatisk 
opp fra analysebrønnen. 

Les pakningsvedlegget 
før du utfører testen.

Kort beskrivelse av testprosedyren



Uåpnet kit

Oppbevart i 2–25°C:          
til utløpsdato på kittet

Sample Collector kit

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

Uåpnede kyvetter i 
åpnet aluminiumsfolie

Oppbevart i 2– 8˚C:  
6 måneder

Oppbevart i 18 –25˚C:  
3 måneder

Åpnet kyvette

Prøven er stabil i buffer i 
to timer. Testen må utføres 
innen to timer etter åpning 
av kyvetten.

Boksen med 
reagenskorker

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

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

Se mer informasjon på: www.quikread.com

easy CRP kontroller 
(se tabellen nedenfor)

Uåpnet flaske i 2–8˚C:        
til utløpsdato på flasken

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

Det er anbefalt å overføre 
kontrollmateriale med 
pipette til et plastunderlag/
tape. Fyll Sample Collector 
med kontrollmaterialet.
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Produkt Varenr.

QuikRead go easy CRP, 50 tester 
 » med 10 µl Sample Collector 153287

Ultrasensitive CRP kontroll 132698

QuikRead go wrCRP kontroll 153038

QuikRead go wrCRP kontroll høy 153039

QuikRead go CRP kontroll lav 153765

QuikRead go CRP kontroll 153764 

QuikRead go CRP kontroll høy 153763 

QuikRead go instrument 135867

Oppbevaring av reagenser
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