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  Hva er Clinitek Status+ og hva brukes det til? 
  

Til diagnostisering innen: 
Nyrefunsjon 
Urinveisinfeksjoner 
Stoffskiftesykdommer 
Leverfunksjon 

Urintesting bidrar til å diagnostisere sykdommer i 
tidlig fase, noe som gjør at man kan starte tidlig 
behandling.  

Et instrument som Clinitek status har mange fordeler 
sammenlignet med manuelle avlesningsmetoder som er 
avhengig av tid og lysforhold.  
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  Hva er Clinitek Status+ og hva brukes det til? 
  

  utfører automatisk kjemisk urinanalyse 
 

  avleser urinstrimler og hCG graviditetstest 
 

  kan velge mellom Quick test eller full test  
      (operatør ID, pasient ID etc.) 

  
  automatisk overførsel av resultater til LIS 
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  Hva følger med Clinitek Status? 
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  Pre-analyse - Urinprøve  

 
 
Hva er en urinstrimmel? 
 
Testfelt med kjemiske forbindelser 
 
 
Hvilken type uriner kan benyttes? 
 
Morgenurin – Midtstråleurin – Døgnurin 
 
 
Hvorfor er morgenurin foretrukket? 
 
mer konsentrert 
blir ikke påvirket av mat/væske inntak eller fysisk aktivitet 
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  Pre-analyse - Urinprøve  

 
Hvordan skal urinen oppbevares? 
 
 Romtemperatur  hvis analysering er innenfor 2 timer 

 
Kjøleskap  hvis det ikke kan analyseres innen 2 timer 
 
 
PS: prøven skal være romtemperert og bør blandes/vendes innen analysering  
kald eller varm urin kan gi uriktige prøvesvar.  
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  Kalibrering 

Hver gang du kjører en test, kalibreres analysatoren automatisk for å sikre at 
testresultatene er nøyaktige. Du kan ikke avbryte en test før analysatoren har fullført 
testen. 

Strimmeltype 
Analysatoren registrerer automatisk hvilken type Siemensteststrimmel som brukes. 
Derfor behøver du ikke å velge strimmeltype fra en meny. 

 Holdbarheten på strimlene 
er 18 måneder fra 
produktionsdatoen, også 
etter åpning 

Husk å skru på lokket godt etter hver gang man anvender en strimmel.  
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 Korrekt dyppeteknikk av strimmel  
  

 

  Strimmelen tas ut av boksen 
 

  Dypp strimmelen i urinen. Alle testfeltene 
skal være dekket av urin. 

    
  Strimmelen fjernes raskt fra urinen og 
trekkes langs kanten av urinbeholderen. 

 
  Overflødig urin fjernes ved å la kanten 
av strimmelen berøre en serviet. 

 
  Plaser strimmelen på matebordet med 
feltene vendt oppover. Testfeltene må ikke 
berøres med hendene. 
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  Kvalitetskontroll 
  

  

  

 

Kvalitetskontroll (QC) bidrar til å sikre at urinanalysestrimlene fungerer 
som de skal, og at analysatoren leser dem nøyaktig. Kontroll bidrar 
også til å oppdage feil som skyldes brukerteknikker. 
 
Test negative og positive kontroller hver gang du åpner en ny flaske 
reagensstrimler for første gang.       
  
Når man ønsker å kjøre en kontroll på Clinitek Status, så skal dette ikke 
innstilles på instrumentet. Man kjører det som en vanlig 
strimmel/urin-test. Resultatet som vises skal sammenlignes med 
forventet resultat. Se vedlegget ”CHECK-STIX brukerveiledning” for 
mer info. 



Unrestricted © Siemens Healthcare Diagnostics Inc., 2017  

10 

  Vedlikehold 
  

  

.  

 

  Matebordet tørkes etter hver analyse 
 

  Ved behov vaskes matebordet med såpevann 
 

   Hele apparatet tørkes av med klut med jevne mellomrom  
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  Feilmeldinger  
.  

 

Hvis instrumentet melder feil skal det undersøkes om feilen kan 
utbedres f.eks.  
     
E 69: Autosjekk av strimmel feilet. Kan strimmelen ha vært 
utsatt for fukt?  
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  Feilmeldinger  
.  

 

Feilkoder Forklaring Løsning  

E11 Matebord sitter fast i 

instrumentet 

Skru av bunnen av instrumentet og skyv matebordet ut. Fjern 

evt. rester av strimmel osv.  

E25, E64, E65 Kalibreringsfeil Rengjør kalibreringsfeltet med sterilt vann. Vedvarer feilen, 

sjekk om det er strimmel i instrumentet. Feilmeldingen kan 

også skyldes urin på speilet. 

E58, E59, E60, E61, 

E63 

F.eks. Feil plassering 

av strimmel 

Sjekk om det hvite feltet på matebordet er intakt og rent. – vask 

med vann/såpe. 

E69 Problem med 

kvaliteten på strimmel  

Fukt? 
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