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Simple Simon®PT

Simple Simon®PT
    - tillaging prosedyre

         - oppbevaring av reagens

Rekonstituer reagenset ved å helle kald 
buffer fra bufferflasken direkte ned i 
reagensflasken med tørrstoff. Sett på det 
hvite lokket og bland oppløsningen ved å 
vende flasken opp og ned inntil alt tørrst-
offet er oppløst. 
Reagenset er klar til bruk etter 15 min.

200 ul reagens pipetteres med den
tilhørende grønne pippette ut i
20 prøveglass og det blå lokket
settes på.

Stativet med prøveglassene plasseres
innom tidsperioden på 1-3 timer etter
tillaging i kjøleskapet (2-8C) og
har en holdbarhetstid på 3 uker.

Tørr reagens skal oppbevares i kjøleskapet.

Buffer reagens skal oppbevares i
kjøleskapet.

Bruksferdig reagens plasseres ferdig
pipettert i de tilhørenede prøveglass og
plasseres i stativ. Oppbevares i kjøleskap
(holdbarhet 3 uker).

Ferdig pipettert reagens som oppbevares i
kjøleskap skal stå minimum 15 min  
i avleseren før analysering og er i romtem-
peratur holdbart i 2 dager.

Simple Simon PT er nytt konsept til
pasientnær måling av INR som er basert
på samme analysemetode (Owren’s) som
brukes ved klinisk biokjemiske avdelinger
på sykehus. Produktet er utviklet og
produsert i Linköping, Sverige.
 
Simple Simon PT skiller seg fra
konkurrende produkter ved at man får
regelmessig service av apparatet og de
medfølgende pipetter. Det koster ingenting
i anskaffelse, man betaler bare en pant.
 
Et apparat kan analysere 4000 test. Etter
det eller ved LOT bytte, får man et nytt
og oppdatert apparat. 

Simple Simon PT kan analysere kapillær
blod, venøst blod og plasma. Ved analyse
på fullblod blir INR verdien hæmatokrit
(EVF) korrigert, dette gjøres ved en
patentert metode som gir to fordeler. For
det første gir det en mer nøyaktig måling
og for det andre kan hæmatokrit verdien
benyttes som en ekstra kontrollparameter.

Det er meget enkelt å kvalitetssikre 
metoden, da kontroller medfølger i kittet.

Simple Simon PT tilbyr med andre ord en
hurtig, enkel og nøyaktig INR måling. 

Teknisk data

Reagens:  Frysetørret protrombinreagens som
 inneholder kanintromboplastin og
 bovint plasmafraksjon
Metode:  Owrens metode
Prøvevolum:  10 μl
Prøvemateriale:  Citratplasma, venecitrat og
 kapillært blod
Måleområde:  INR 0,7 - 8,0
Linearitet:  I hele måleområdet
Kalibrering:  Ferdig Equalis kalibrert
Måletid:  Avhenger av temperaturen. INR 2,5
 ligger mellom 60-90 sekunder
Vekt:  660 g
Størrelse:  11,5 x 10 cm

Din lokale forhandler
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