
HbA1c 42 mmol/mol

Krótka instrukcja

QuikRead go® HbA1c

3 Umieść narzędzie  
w kuwecie w ciągu  

1 minuty. Narzędzie nie  
dotyka roztworu w kuwecie.

2 Trzymaj narzędzie  
do pobierania próbek 

QuikRead go Sample  
Collector 1µl prawie  
poziomo tuż pod  
powierzchnią próbki. 
Całkowicie napełnij  
część kapilarną narzędzia  
do pobierania próbek. 

Uwaga! Sprawdź, czy kapilara 
jest całkowicie napełniona.  
Nie wycieraj narzędzia do 
pobierania próbek! Jeśli 
na narzędziu do pobierania 
próbek znajduje się nadmiar 
próbki, narzędzie wyrzuć.

5 Na wyświetlaczu  
urządzenia QuikRead 

go wybierz pomiar. Umieść 
kuwetę w studzience  
pomiarowej urządzenia  
mając kod kreskowy  
skierowany ku sobie.

4 Zamknij szczelnie  
kuwetę wieczkiem  

z odczynnikiem HbA1c.  
Nie naciskaj na wewnętrzną 
fioletową część wieczka.  
Test wykonaj w ciągu 5 minut. 
Trzymaj kuwetę w pozycji 
pionowej i nie wstrząsaj nią.

6 Po zakończeniu  
pomiaru  

na wyświetlaczu pojawi  
się wynik a kuweta zostanie 
automatycznie wysunięta  
ze studzienki pomiarowej.

Przed  
wykonaniem  
testu prosimy  
o dokładne  
przeczytanie  
instrukcji obsługi.

www.aidian.pl

1 Zdejmij z kuwety 
ochronną folię.  

Nie dotykaj przezroczystych 
płaskich powierzchni  
w dolnej części kuwety.



Przechowywanie odczynników

QuikRead go® HbA1c

Zestaw 
Zamknięty zestaw w temperaturze 2–8°C: do upływu  
daty ważności zestawu. Zamknięty zestaw w temperaturze  
18–25°C: 2 miesiące

Kuwety 

W zamkniętej zewnętrznej folii ochronnej w temperaturze 2–8°C:  
do upływu daty ważności zestawu. Zamknięte kuwety po otwarciu 
zewnętrznej folii ochronnej: w temperaturze 2–8°C:  
6 miesięcy / w temperaturze 18-25°C: 2 miesiące

Otwarta  
kuweta

Przed wykonaniem testu kuwetę należy ogrzać do temperatury  
18–25°C. Test należy wykonać w ciągu 1 godziny od otwarcia kuwety. 
Próbka w kuwecie zamkniętej wieczkiem jest stabilna przez 5 minut.

Tuba zawiera-
jąca wieczka z 
odczynnikiem

Zamknięta tuba w temperaturze 2–8°C: do upływu daty ważności  
zestawu. Po pierwszym otwarciu w temperaturze 2-8°C:  
6 miesięcy / w temperaturze 18–25°C: 2 miesiące

HbA1c  
Control Set  
(zestaw kontroli)

Zamknięta fiolka w temperaturze 2–8°C: do upływu daty ważności
Po pierwszym otwarciu fiolka w temperaturze 2–8°C: 50 dni

Narzędzia  
do pobierania 
próbek

Przechowywanie w temperaturze 2–25°C: do daty ważności  
podanej na opakowaniu z narzędziami do pobierania próbek  
Sample Collector 1μl

Produkt Nr kat.

QuikRead go HbA1c oraz QuikRead go Sample Collector 1μl, 25 testów 151058

QuikRead go HbA1c Control Set (kontrolní materiál)  154520

Urządzenie QuikRead go 135867

QuikRead go Sample Collector 1μl, 25 szt. 154457
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