
Norma Icon-5 Kort bruksanvisning

1

2

3

4

5

Att köra en kontroll 
Daily Routine > Quality Control

1. Välj Daily routine.

2.  Välj Quality Control för att köra ett kontrolltest.  
Välj kontroll LOT från listan som matchar kontrollflaskan.  
Notera. Den sista bokstaven anger nivån på kontrollen.

3.  Blanda kontrollflaskan genom att vända röret försiktigt 5 gånger 
och sätt sedan in kontrollflaskan med ett lock i instrumentet.  
Notera. Kontrollflaskan måste vara rumstemperarad innan den 
används.

4.  Tryck på Start för att analysera kontrollen.

5.  Kontrollera att kontrollresultaten är inom mätgränsen. En pil 
indikerar om en parameter är utanför mätgränsen. Svep åt 
vänster för att verifiera kontrollnivåerna i ett Levey-Jennings 
och ett radardiagram.

Att köra ett test
Daily Routine > Sampling

1. Välj Daily routine.

2.  Välj Human för patientprover. Skriv eller skanna in Sample ID 
och välj Profile för provet.

3.  Blanda kontrollflaskan genom att vända röret försiktigt 5 gånger 
och sätt sedan in kontrollflaskan med ett lock i instrumentet. 
Den minimala provvolymen är 300µl. Notera. Provet måste vara 
rumstemperarat innan det används.

4. Tryck på Start för att analysera provet.

5.  Tolka resultaten som visas på instrumentdisplayen. Tryck på den 
new results symbolen för att komma åt de senaste resultaten. 
Tryck på result för att öppna det på skärmen. Tryck på menu 
symbolen för att skriva ut, e-posta, spara som pdf eller skicka 
resultat till LIS.
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Ta provet
Samla venöst blod med hjälp av ett K2EDTA- eller 
K3EDTA-bloduppsamlingsrör. Använd BD Vacutainer 
(13x75 mm) Greiner Vacuette (13x75 mmm) eller 
ett kompatibelt rör. Blanda blodprovet snabbt och 
noggrant med antikoagulantia. Antikoagulanten kräver 
cirka 15 minuter för att få den önskade effekten på 
provet.

Felsökning
Låg provvolym: Kontrollera att röret har minimal 
nödvändig provvolym (300 µl i stängt läge). 

Inget resultat för WBC: Kör WBC-de bubbling. Kör 
om provet. 

Provtagningssymbol med röd text: Reagensens 
hållbarhetstid har löpt ut eller behållarna är tomma. 
Skanna nya koder.

Försiktighetsåtgärder
Prover som hålls i rumstemperatur måste köras inom 
8 timmar eller kylskåpskalla prover (2–8°C) inom 24 
timmar. Låt kylda prover nå rumstemperatur (30 
min) innan de används. Frys inte provet. Provets 
temperatur måste vara mellan 15–28 °C vid mätning. 
Värm inte injektionsflaskan, inte ens i handflatan. 
Blanda inte kalla prover. Blanda inte mer än 5 gånger. 
Skaka eller släpp inte injektionsflaskan eller använd 
vippor, homogenisatorer eller virvelblandning.

Flaggor
Flagga efter resultatet: Resultatet ligger under det 
lägsta eller över det högsta acceptabla mätintervallet.  

Flagga efter prov-ID: Fel i provtagning eller 
provhantering. 

Gul text: Teknisk information. Ny mätning av provet 
kan behövas. 

Resultatvärdet ströks: 
Resultatet kunde inte tolkas säkert.

Rengöring
Rengör instrumentets utsida genom att torka av det 
med en fuktig trasa och tvättmedel. När du har torkat 
med tvättmedlet, skölj trasan i rent vatten, vrid ur 
den, torka av igen. Avsluta med att torka instrumentet 
med en torr trasa. Använd inte alkoholbaserade 
rengöringsmedel.

Se instruksbok för mer 
utförlig information.

Nytt kontrollkit
Daily routine > Menu. Kassera tidigare kontroller. 
Tryck på Daily routine och menu. Tryck på Read 
QR för att skanna QR-koden från kontrollkitet med 
kameran på framsidan eller tryck på Load QR för att 
importera kontrolldata från ett USB-minne.

Nya reagenskit 
Daily routine > Menu. Koppla bort det tidigare 
reagenskitet. Följ instruktionerna i ett nytt reagenspaket 
för att ansluta till Icon-5. Gå in i Daily routine och klicka 
på menu symbol. Tryck på Read QR för att skanna QR-
koden från reagenspaketet med kameran på framsidan 
eller tryck på Load QR för att importera reagensdata från 
ett USB-minne. Gå in i Daily Routine och tryck på Press 
to Initialize System.
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