
1 Tryck på Login och 
skanna eller skriv in 

Användar-ID. Tryck på 
Godkänn.

6 Utför testet genom att vidröra teststickan 
med en droppe av kontrollvätskan eller av 

patientprovet. Ha mätaren på en platt yta eller 
upprätt.  Blanda försiktigt kontrollvätskan. Kassera 
första droppen. OBS! Se till att vätska inte kom-
mer in i testporten.

3 Skanna lot-
nummer från 

förpackningen med 
stickor, tryck God-
känn.

7 Resultatet visas i mätarens display genom 
att trycka på Godkänn. Genom att trycka på 

Tillbaka-knappen så avbryts visning av resultat och 
en kommentar kan läggas till genom att trycka på 
Kommentars-knappen. För kontrolltest så kommer 
Godkänt eller Underkänt att visas för att indikera 
testresultatet. 
 
För att ta ut teststickan ur mätaren så tryck på 
utkastknappen på mätarens baksidan.

2 Byt till kvalitets- 
kontroll genom 

att trycka på QC eller 
tryck på Godkänn för att 
utföra ett patientprov.

4 Skanna eller skriv 
in patient-ID 

eller Lotnummer för 
kvalitetskontroll. Tryck 
Godkänn.

5 För in en teststicka  
i mätaren. 
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QC Result Op: 8636 

QC Lot:  0213806081 
Level:  1 

QC Pending 07/19   06:19
Strip Lot:  0206806099 

Glu

4.4 mmol/L

PASS

Range 4.0-4.8

Patient Result 

Pt ID: 194546646 
Darryl Smith 

Strip Lot:  0206806099 

5.7 mmol/L

Glu 

Normal 3.9-6.1

07/19   06:19Patient Pending

Var god läs  
instruktionerna 
innan du utför 
testet.

Ytterligare  
funktioner kan  
finnas till  
mätaren

Kort bruksanvisning

Nova StatStrip Glucose och  
ß-Ketone Hospital Meter

Touch test strip to blood drop 



Produkt Tillv.nr Art.nr
Nova Statstrip Glu Ket Meter 53712 154722

Nova Statstrip-Glu Ket Meter Wifi 1.86 54796 154767

Nova Statstrip Glucose Test Strips, 100T 42214 154727

Nova Statstrip Ketone Test Strips, 50 T 46951 154726

Nova Statstrip Glu Ket Control Level 1 46947 154725

Nova Statstrip-Glu Ket Control Level 2 46948 154766

Nova Statstrip Glu Ket Control Level 3 46949 154723

Nova Dock Single For Ver-1.75/.86 53400 154724

Kontaktinformation 

Aidian Sweden AB

info@aidian.se / Tel. 08-623 04 00 
För beställning: order@aidian.se

www.aidian.se

Felsökning

For professional in vitro diagnostic use only.

• För alla professionella vårdinrättningar
• Placera mätaren i docknings-/ 

laddstationen när den inte används.
• Rengör med 70% isopropylalkohol, 

10% utspädd anatriumhypoklorit eller  
kommersiella ytsaneringsmedel som är 
godkända för användning på sjukhus.

• Mätaren får INTE sänkas ner i eller 
hållas under rinnande vatten. Spraya 
INTE desinfektionsmedel på mätaren.

• Förvara teststickorna i 15°C–30°C.
• Använd stickorna innan utgångsdatum 

eller glukostest inom 180 dagar efter 
att kontrollflaskan har öppnats och 
ß-ketonstrip inom 90 dagar efter att 
kontrollflaskan har öppnats.

Utföra test
• Tvätta patientens händer eller rengör provtagningsstället med  

spritad kompress och låt torka helt innan du tar provet.
• Teststickan måste fyllas på en gång. Lägg inte till mer prov.
• För kapillärt, venöst och arteriellt helblod.
• Lämplig även för neonatala prover och patienter som får intensiv 

medicinsk behandling.
• Lämpliga antikoagulantia: natrium, litium och ammoniumheparin.

GLU

Nova StatStrip Glucose och ß-Ketone 
Hospital Meter

Nova StatStrip Glucose och ß-Ketone 
strips

Överföringsfel: Mätaren flyttades innan ingen var 
klar. Sätt tillbaka mätaren i dockningsstationen.

Flödesfel: Provet drogs felaktigt in i teststickan 
antingen för att teststickan fylldes otillräckligt eller 
för att blodprovet utfördes felaktigt. Upprepa testet 
med en ny sticka. Om felkoden upprepas ska testet 
utföras med en alternativ metod.

Analys avbruten: Testet har avbrutits, upprepa 
testet med en ny teststicka. Låt teststickan vara kvar 
tills resultatet visas på skärmen.

Dåligt prov: För in en ny teststicka och kör provet 
igen. Om felkoden upprepas ska testet utföras med 
en annan flaska eller med en alternativ metod.

Byt teststicka: Händer efter att teststickan förts 
in eller under analys. För in en ny teststicka och 
kör provet igen. Om felkoden upprepas ska testet 
utföras med en annan flaska eller med en alternativ 
metod.

Temperatur: Mätaren fungerar bara inom tempera-
turintervallet 1°C till 40°C. Sätt mätaren på en plats 
där temperaturen är inom intervallet 1°C till 40°C.
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Nova StatStrip Glucose och  
ß-Ketone Hospital Meter

Överföringsfel: Servern nekar kommunikation med 
mätaren eller så bröts uppkopplingen till servern. 
Kontrollera nätverksinställningarna, status för ditt 
nätverk eller kontakta din administratör för hjälp.

Kontrollösning för Nova StatStrip glukos 
och ß-keton
• Förvara kontrollflaskan tätt stängd under 30°C.
• Förvara ej i kyl eller frys.
• Den öppnade kontrollflaskans stabilitet är upp till  

3 månader eller oöppnad fram till utgångsdatum.


