
CRP 31 mg/l

CRP

1 Poista suojakalvo 
kyvetin päältä. Älä 

koske kyvetin alaosaan. 
4 Sulje kyvetti 

huolellisesti 
reagenssikorkilla. Älä 
paina korkin sinistä 
sisäosaa alas. Näyte säilyy 
puskuriliuoksessa kahden (2) 
tunnin ajan. 

2 Laita mäntä kapillaarin 
sinisellä merkittyyn 

päähän. Ota näytettä (20 μl)
kapillaarin valkoiseen 
”stopperiin” saakka. 
Varmista, ettei kapillaarissa 
ole ilmakuplia. Pyyhi 
ylimääräinen näyte pois 
kapillaarin ulkopinnalta.

5 Valitse QuikRead go 
-laitteen näytöltä 

”Mittaus”.

3 Lisää näyte 
(20 μl) kyvetin 

puskuriliuokseen painamalla 
mäntä pohjaan. Varmista, 
että kapillaari tyhjentyi 
kokonaan.

7 Mittauksen päätyttyä 
tulos ilmestyy 

näytölle ja kyvetti 
nousee automaattisesti 
ylös mittauskammiosta. 
QuikRead go CRP+Hb 
-testin Hb-tulos näkyy CRP-
tuloksen alapuolella.

www.aidian.fi

Pikakäyttöohje

QuikRead go® CRP & CRP+Hb

Tutustu  
käyttö ohjeisiin  
ennen testin 
suorittamista.

6 Laita kyvetti 
laitteeseen niin, että 

viivakoodi on itseesi päin. 



8064-05FI, 10/2019. 

Tuote Tuotenro Tilausnro,  
Mediq Suomi

QuikRead go CRP, 50 testiä 
sisältää kapillaarit ja männät 133891 1700552

QuikRead go CRP, 50 testiä 135172 1003422

QuikRead go CRP+Hb, 50 testiä
sisältää kapillaarit ja männät 140066 1550522

QuikRead go CRP Control 153764 1703061

QuikRead go CRP Control High 153763 1703062

QuikRead go Hb Control 141154 1550278

QuikRead kapillaarit 20 µl, 50 kpl 67962 67962

QuikRead männät, 50 kpl 67966 67966

QuikRead go -laite 135867 -

Reagenssien säilytys

QuikRead go® CRP & CRP+Hb

Yhteystiedot
Aidian Oy

info@aidian.fi 
050 380 9684

Tilaukset: Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510 
tai asiakaspalvelu@mediq.com

www.aidian.fi 
www.quikread.com

Reagenssi-
pakkaus 

Avaamaton pakkaus 2–8 °C:n lämpötilassa:  
pakkauksen viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka

Kyvetit

Avaamaton foliopussi 18–25 °C:  
pakkauksen viimeiseen käyttöpäivä määrään saakka
Avaamattomat kyvetit foliopussin avaamisen jälkeen:
säilytys 2–8 °C: 6 kuukautta / säilytys 18–25 °C: 3 kuukautta

Reagenssi - 
korkit

2–8 °C: pakkauksen viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka
18–25 °C: 1 kuukausi (7,5 h/vrk 18–25 °C ja muun ajan vrk:sta säilytys 
2–8 °C):  3 kuukautta

Avattu  
kyvetti

Anna puskurin lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen testin suorittamista 
Testi tulee tehdä kahden (2) tunnin kuluessa kyvetin avaamisesta 
Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan

CRP-kontrollit Avaamaton pullo 2–8 °C: viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka 
Avattu pullo 2–8 °C: enintään 2 kuukautta

Hb-kontrolli Avaamaton pullo 2–8 °C: viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka
Avattu pullo 2–8 °C: enintään 1 kuukausi


