Snabbguide till Simple Simon UA Plus – Analysprocedur
Strömsätt
instrumentet

a

Välj
analysmodul

Strömsätt Plus skärmen genom att trycka på den blå
strömknappen (a) och vänta till dess att Välkomstvyn
visas. Strömsätt Simple Simon UA genom att trycka på
den röda huvudströmbrytaren (b) på baksidan av
analysmodulen. Tryck sedan på den grå ”ON/OFF”
knappen (c) på analysmodulens ovansida.

b

c

Zafena välkomstvy (a). Använd Plus skärmens
streckkodsläsare och skanna streckkoden (b) på
analysmodulens ovansida.

Observera instruktionerna i Plus skärmens vy! (c)
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Utför analys

1

Avläs analys
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Godkänn
analys
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Färska prov bör analyseras inom två timmar och nedkylda
prov bör värmas till rumstemperatur (10-30°C).
Doppa urinstickan ned i provet så att alla reagensfält
exponeras (1). (2 sekunder)
Vinkla stickan mot provkoppen för att avlägsna överflödigt
prov (2). Luta kanten på stickan mot ett ludd-fritt
absorberande papper för att avlägsna överflödigt prov (3).

2

3

Placera urinstickan på släden så nära den inre kanten som
möjligt (4). Tryck sedan på ”START” på ovansidan av
analysmodulen (5). När analysen är klar visas resultatet (6).
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Använd streckkodsläsaren för tilläggsinformation, så som
Patient ID och Operatörs ID (7-8). Godkänn resultatet
genom att skanna streckkoden ”Godkänn & skicka in”
eller ångra resultatet genom att skanna ”Förkasta” (9).
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Snabbguide till Simple Simon UA Plus – Dagligt underhåll
Rengöring av
släden

1

Instrumentet ska vara strömsatt och påslaget.
Använd streckkodsläsaren och skanna streckkoden
”ZAF-CLEAN” nedan för att mata ut släden. (1) Släden
matas ut helt. (2) Lyft försiktigt bort släden. (3) Skölj
släden under ljummet vatten och rengör sedan med 70%
isopropylalkohol eller med eget desinfektionsmedel. (4)
Torka av släden med ett absorberande och ludd-fritt
papper. (5) Återplacera släden utan att använda kraft. (6)
Använd streckkodsläsaren för att skanna ”ZAF-CLEAN”,
så matas släden in till normal driftposition.
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Kvalitetskontroll
Bör genomföras:
- när ny burk med urinstickor öppnas.
- vid introduktion av ny operatör.
- om regionala eller landsspecifika regler kräver det.
Fullständiga instruktioner följer med kontrollmaterialet.

Teknisk service
Har du frågor eller funderingar kring utrustningen och hur den används,
vänligen kontakta oss:
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Rengöring av
instrumentet

1
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Stäng av instrumentet på ”ON/OFF” knappen, så att
släden förs in och stannar i instrumentet. Stäng av
huvudströmbrytaren på instrumentet. Torka av
instrumentet med 70% isopropylalkohol eller med eget
desinfektionsmedel.
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Zafena AB
Norrbygatan 1
590 31 Borensberg
E-post: info@zafena.se
Telefon: 0141 405 08
Web: www.zafena.se

