
Enkel bruker-
veiledning  
Xprecia Stride



Dette dokumentet er laget som referanse til bruk 
sammen med Xprecia Stride koagulasjonsanalysator. 
Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for 
Xprecia Stride og bruksanvisningene som fulgte med 
teststrimlene og kontrollene.



Pasienttest

1. Skann pasient ID  
 (valgfritt)

2. Skann strimmel 3. Sett inn strimmel 4. Skann strimmel-  
flaske (valgfritt)

5. Klargjør prøve

6. Hold horisontalt 7. Påfør prøve 8. Test pågår 9. Vis resultat 10. Løs ut strimmel 11. Rengjør 



Kvalitetskontrolltest

1. Skann flaske med 
kontrolløsning

2. Skann strimmel 3. Sett inn strimmel 4. Skann strimmel- 
 flaske (valgfritt)

5. Hent kontroller 6. Hold horisontalt 7. Påfør prøve 8. Test pågår 9. Vis resultat 10. Løs ut strimmel 11. Rengjør 

Klargjør PT-kontroller på 
forhånd, og la dem stå i fem 
minutter. Bruk den tilberedte 
kontrolløsningen som opp- 
bevares ved 15–25°C innen  
25 minutter. Du finner mer 
informasjon i brukerhåndboken for Xprecia 
Stride og bruksanvisningen som fulgte med 
kontrollene.



1. Trykk på en  
resultattype

2. Trykk på et resultat 
for å vise detaljer

Trykk på V for å vise 
flere detaljer

Hente frem resultater

Låsing av kvalitetskontroll, QC lockout Innstillinger

1. Låsevarsel for 
kvalitetskontroll. 
Varsler operatør om 
at det snart er tid for 
å utføre kvalitets-
kontroll.

2. QC lockout er  
aktivert. 3 stk. STAT 
pasienttester gjenstår.

3. QC lockout er  
aktivert. Ingen STAT 
pasienttester gjenstår. 
Vellykket kvalitets- 
kontroll må utføres for  
å kunne analysere  
pasienttester.
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Customer Care Center: 07432 
ccc.no.team@siemens-healthineers.com

Siemens Healthineers bidrar til verdiskapning for aktører i helsevesenet ved  
å være en partner innen områder som presisjonsmedisin, optimalisering av  
helsetjenester, forbedring av pasientopplevelser og innen digitalisering av  
helsevesenet. Som en ledende aktør innen medisinsk teknologi, jobber Siemens 
Healthineers kontinuerlig med innovasjon av produkt- og tjenesteporteføljen. 
Kjerneområdene våre er bildediagnostikk, bildeveiledet behandling,  
laboratoriediagnostikk og molekylærmedisin. Siemens Healthineers utvikler 
også digitale tjenester for helsesektoren. 

I forretningsåret 2017 hadde Siemens Healthineers en omsetning på EUR 13,8 
milliarder og et resultat på EUR 2,5 milliarder. Selskapet har om lag 48.000 
ansatte globalt. 


