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Innholdet i dette dokumentet inkludert alle diagrammer, tilhører Roche Diagnostics. Informasjon 
i dette dokumentet kan endres uten kunngjøring. Roche Diagnostics er ikke ansvarlig for 
tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i denne brukerhåndboken. Ingen del av dette 
dokumentet må gjengis eller overføres på noen måte eller med noen midler, elektronisk eller 
mekanisk i noen hensikt uten uttrykkelig skriftelig tillatelse fra Roche Diagnostics.

Du kan sende spørsmål eller kommentarer om denne brukerhåndboken til den lokale Roche-
representanten.

ACCU-CHEK, COAGUCHEK og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

Alle andre varemerker er deres respektive eieres eiendom.

På emballasjen og på identifikasjonsplaten til instrumentet kan du støte på symboler med 
følgende betydninger: 

Forsiktig, vennligst se brukerveiledningen. Les sikkerhetsinformasjonen i bruker-
veiledningen som følger med produktet. 

Temperaturbegrensning (Oppbevares ved)

Utløpsdato

Produsent

Lotnummer

Katalognummer

For bruk til in vitro-diagnostikk

Dette produktet innfrir kravene til Europaparlamentets Rådsdirektiv 98/79/EF om 
in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr.

Vennligst se brukerveiledningen

Systemet oppfyller kanadiske og amerikanske sikkerhetskrav (UL-LISTET i samsvar 
med UL 61010A-1:02 og CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1-04).

LOT

IVD
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1 Innledning

Før oppstart

Tiltenkt bruk 

CoaguChek® XS Plus-systemet (CoaguChek XS Plus-instrument og CoaguChek XS PT teststrim-
ler) bestemmer protrombintiden ("PT") kvantitativt ved hjelp av kapillærblod eller venøst fullblod 
(ikke-antikoagulert venøst fullblod). Systemet skal brukes av profesjonelt helsepersonell. 
Systemet passer ideelt til å overvåke koaguleringsverdier hos mennesker som tar orale anti-
koagulasjonsmedisiner (vitamin K-antagonister, VKA-er).

Viktig informasjon før bruk

Les denne brukerhåndboken samt pakningsvedleggene for alle nødvendige engangsartikler, før 
systemet brukes første gang. 

Du må konfigurere CoaguChek XS Plus-instrumentet til dine behov før du bruker det for første 
gang. Se kapittel 4 Instrumentoppsett. Les om Viktige sikkerhetsinstrukser og tilleggsinformasjon 
i dette kapittelet før systemet tas i bruk. 

Før du tar i bruk instrumentet for første gang (etter at du har satt i batteriene), må du stille 
inn riktig dato og klokkeslett for å kunne utføre målingene korrekt. Hver gang du bytter 
batterier må du kontrollere (og om nødvendig justere) dato og klokkeslett.
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Dersom du trenger hjelp 

I denne brukerhåndboken finner du informasjon om bruk av systemet, menyene på skjermen og 
utførelse av en test. 

Se kapittelet 10 Feilsøking når feilmeldinger vises på skjermen.

Ta kontakt med Roche-representanten hvis du har spørsmål om CoaguChek XS Plus-systemet 
som ikke er besvart i denne brukerhåndboken. Ha CoaguChek XS Plus-instrumentet, serienum-
meret, denne brukerhåndboken og alle tilhørende engangsartikler klart når du ringer. Da kan 
feilsøkingen ta kortere tid. 

Generell merknad

Data og informasjon gitt i denne håndboken er oppdatert per utgave. Eventuelle vesentlige 
endringer vil bli innarbeidet i neste utgave. Hvis det er en informasjonkonflikt, gjelder paknings-
vedlegget som følger med CoaguChek XS PT teststrimler.

Hva kan systemet gjøre for deg?

Med CoaguChek XS Plus-systemet er det enkelt å foreta koagulasjonstesting. Du trenger bare 
sette inn kodebrikken, slå på instrumentet, sette inn teststrimmelen og påføre en liten blodprøve. 
Blodet blander seg med reagensene på teststimmelen, og instrumentet registrerer når blodet 
koagulerer. Instrumentet viser resultatene etter cirka ett minutt. Etter målingen lagrer instrumen-
tet testresultatet automatisk i minnet sammen med dato/klokkeslett og pasient-ID (og bruker-ID 
hvis den muligheten er aktivert). 

CoaguChek XS Plus-instrumentet viser testresultater i enheter tilsvarende plasmamålinger 
i laboratoriet. Resultatene kan vises på tre måter:

■ International Normalized Ratio (INR)

■ Kombinasjon av INR/sekunder eller

■ Kombinasjon av INR / % Quick

INR er en standardisert måling på hvor fort blodet koagulerer. En lav INR kan indikere en økt 
risiko for at blodet koagulerer lettere, mens en økt INR kan indikere økt blødningsrisiko.
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Instrumentet fører deg trinnvis gjennom testen ved bruk av symboler og instruksjoner på skjer-
men. Hver pakke med teststrimler har sin egen kodebrikke som du setter inn i instrumentet. 
Denne kodebrikken inneholder lotspesifikk informasjon om teststrimlene i pakken, slik som 
utløpsdato og kalibreringsdata. Væskekontroller for systemet er også tilgjengelige.

CoaguChek XS Plus-instrumentet kan kobles til et databehandlingssystem (DMS) ved hjelp av 
den håndholdte baseenheten fra Roche (kjøpes separat). CoaguChek XS Plus-instrumentet støt-
ter datautveksling via POCT1A-standarden. Databehandlingssystemer kan utvide sikkerhets-
funksjonene i instrumentet, slik som aktivering av brukersperrer. Databehandlingssystemer kan 
også aktivere dataoverføring til et LIS eller HIS. Hvis du vil lese om tekniske detaljer, kan du se 
i brukerhåndbøkene som tilhører den håndholdte baseenheten og databehandlingssystemet 
(DMS).

Testprinsipp

CoaguChek XS PT-testene inneholder et lyofilisert reagens. De reaktive komponentene i dette 
reagenset består av tromboplastin og et peptidsubstrat. Når blodprøven påføres, aktiverer trom-
boplastinet koagulerering, noe som fører til trombindannelse. Samtidig starter en tidsmåling 
i instrumentet. Enzymet trombin deler peptidsubstratet og genererer et elektrokjemisk signal. Når 
dette signalet oppstår for første gang, avbrytes tidsmålingen, og den målte tiden konverteres ved 
hjelp av en algoritme til vanlige koagulasjonsenheter (INR, %Quick, sekunder) og resultatet vises. 
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Viktige sikkerhetsinstrukser og tilleggsinformasjon
Dette avsnittet forklarer hvordan sikkerhetsrelaterte meldinger og informasjon knyttet til riktig 
håndtering av systemet er vist i CoaguChek XS Plus-brukermanualen. Les disse avsnittene nøye. 

Disse symbolene og varselordene brukes for spesifikke risikoer:

Sikkerhetssymboler alene (uten varselord), brukes for å øke bevisstheten 
om generelle faresituasjoner eller for å henvise leseren til relatert sikker-
hetsinformasjon.

ADVARSEL

ADVARSEL
Indikerer en mulig faresituasjon som kan føre til død eller alvorlig skade 
dersom den ikke unngås.

FORSIKTIG

FORSIKTIG
Indikerer en mulig faresituasjon som kan føre til mindre eller moderat 
skade dersom den ikke unngås.

BEMERK BEMERK
Indikerer en mulig faresituasjon som kan føre til skade på systemet 
dersom den ikke unngås.

Viktig informasjon som ikke er relevant for sikkerheten vises mot en farget bakgrunn (uten 
symbol). Her vil du finne tilleggsinformasjon om korrekt bruk av instrumentet og nyttige tips.
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Illustrasjonene i denne brukerhåndboken viser to forskjellige hender: 

Hånd uten hanske Hånd med hanske 

En stiplet pil mellom skjermbilde-
illustrasjone indikerer at enkelte 
skjermbilder er utelatt i disse 
illustrasjonene.
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Sikkerhetsinformasjon

Brukerkvalifikasjoner 
Kun opplært helsepersonell kan bruke CoaguChek XS Plus-systemet. 
Brukerne må også motta omfattende instruksjoner om bruk, kvalitets-
kontroll og vedlikehold for CoaguChek XS Plus-systemet. 

ADVARSEL

Beskyttelse mot infeksjon
Det foreligger en mulig infeksjonsfare. Helsepersonell som bruker 
CoaguChek XS Plus-systemet må være oppmerksom på at alle gjen-
stander som kommer i kontakt med blod, er en mulig kilde for infeksjon. 
Kvalifisert helsepersonell må være oppmerksom på at all krysskontami-
nering er en mulig smittekilde for pasientene. 

■ Bruk hansker.

■ Bruk en automatisk engangsblodprøvetaker med spissfjerning til hver 
enkelt pasient.

■ Kast brukte lansetter og nåler i en lukket beholder for skarpe 
gjenstander.

■ Kast brukte teststrimler i henhold til retningslinjer for risikoavfall 
på ditt laboratorium.

■ Følg lokalt regelverk for helse og sikkerhet.
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Kassering av systemet

ADVARSEL

Infeksjon fra et mulig smittefarlig instrument
CoaguChek XS Plus-systemet og tilhørende deler må behandles som 
mulig smittefarlig avfall. Dekontaminering (dvs. en kombinasjon av pro-
sesser inkludert renhold, desinfeksjon og/eller sterilisering) er nødvendig 
før gjenbruk, gjenvinning eller avskaffelse. 

Systemet eller deler av det må kasseres i henhold til gjeldende lokale 
retningslinjer.

ADVARSEL

Batterier kan eksplodere
Ikke kast brukte batterier inn i åpen ild. De kan eksplodere.

Kassering av brukte batterier
Batteriene skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. 
Brukte batterier skal kasseres på en miljøvennlig måte i henhold til gjel-
dende lokale vedtekter og forskrifter. Ta kontakt med kommunen eller 
produsenten av de brukte batteriene for å få råd om hvordan batteriene 
kasseres på riktig måte.
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Generell pleie

Elektromagnetisk interferens

Berøringsskjerm

BEMERK Vask systemet kun med anbefalte løsninger (se side 123). Bruk av andre 
løsninger kan føre til ukorrekt bruk og mulig feil i systemet. Ikke la vaske-
løsninger trenge inn i instrumentet. Sørg for at instrumentet tørkes 
ordentlig etter vask eller desinfisering.

Ikke bruk instrumentet i nærheten av sterke elektromagnetiske felter 
som kan forstyrre instrumentets normale funksjon.

BEMERK ■ Bruk bare fingeren din (selv når du går med hansker) eller spesial-
penner utformet for bruk på berøringsskjermer til å berøre skjerm-
elementene. Spisse eller skarpe objekter kan skade 
berøringsskjermen. 

■ Unngå eksponering for direkte sollys over lengre tid. Direkte sollys 
kan redusere skjermens levetid og funksjonalitet.
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Driftsbetingelser

For at instrumentet skal fungere som det skal, må du overholde følgende retningslinjer: 

■ Bruk kun instrumentet ved en romtemperatur på mellom 15 °C og 32 °C.

■ Bruk instrumentet kun ved luftfuktighet på mellom 10 % og 85 % (ingen kondensering). 

■ Når instrumentet drives med strømadapteren, må det bare benyttes nettspenning 
på 100 V til 240 V (±10 %), 50/60 Hz. 

■ Når du utfører en test, skal instrumentet stå på en flat, vibrasjonsfri overflate under 
målingen, eller holdes slik at det står horisontalt.

Kvalitetskontroll

Instrumentet har en rekke innebygde funksjoner for kvalitetskontroll:

■ Kontroll av elektroniske komponenter og funksjoner når instrumentet slås på.

■ Kontroll av strimmeltemperaturen mens en måling pågår.

■ Kontroll av teststrimmelens utløpsdato og lotinformasjon som ligger i kodebrikken.

■ Teststrimler med innebygget kvalitetskontroll i to nivåer og bestemmelse av pasient-
resultatet i ett og samme testkammer.

Roche Diagnostics har tilgjengelige væskekvalitetskontroller som passer til CoaguChek XS Plus-
systemet. Disse kontrollene tilbys for å kunne oppfylle de kvalitetskontrollkrav som måtte gjelde 
for ditt arbeidssted.
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2 CoaguChek XS Plus-instrumentet 

AB

C

D
F

H I

E

G J K
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Oversikt over instrumentdelene

A Berøringsskjerm
Viser testresultater, informasjon, symboler 
og resultater som er hentet fra minnet. 
Trykk lett på knappen for å velge et alter-
nativ.

B På/av-knapp
Trykk på og hold inne denne knappen for 
å skru instrumentet på eller av.

C Deksel til teststrimmelholder
Du kan fjerne dette dekselet for å vaske 
teststrimmelholderen (hvis den er tilsølt 
f.eks. med blod).

D Teststrimmelholder
Sett inn teststrimmelen her.

E Knapp på batteriromdekselet 

F Batteriromdeksel
Dekker batterirommet (4 standard AA 
alkaliske batterier eller en oppladbar 
batteripakke).

G Ladekontakter
Brukes til strømforsyning og/eller oppla-
ding av batteripakken når instrumentet er 
tilkoblet den håndholdte baseenheten 
(valgfritt). 

H Spor til kodebrikke
Sett inn kodebrikken her.

I Kontakt til strømadapteren
Koble til strømadapteren her.

J Infrarødt grensesnitt 
(dekket av et halvgjennomsiktig panel) – 
støtter datakommunikasjon. 

K Nullstillingsknapp
Du kan bruke denne knappen til å null-
stille instrumentet ved programvare- eller 
oppstartsfeil. 



CoaguChek XS Plus-instrumentet

20

Oversikt over knapper og symboler
Her vises knappene og symbolene som vises under normal drift, i tillegg til en forklaring. 
Feilmeldinger og beskrivelsen av symbolene som er knyttet til dem, finnes i et eget kapittelet. 
Se Feilsøking som begynner på side 127. 

Knapp/symbol Betydning
Gå til hovedmenyen 

OK, lagre innstilling 

Avbryt, annuller innstillingen

Gå tilbake (til forrige meny)

Reduser/øk verdien som vises.
Gå gjennom lister som er for lange til å vises samtidig.

Inaktiv knapp:
Verdien kan ikke reduseres eller økes ytterligere eller:
Du har nådd slutten på listen i denne retningen

Liste over målinger for en bestemt pasient

Skriv ut etter testresultat eller fra minnet

Legg til kommentar

Brukeren må vente til instrumentet har fullført en handling

Sett inn teststrimmel

Fjern teststrimmel

Påfør prøve (gjenværende tid til å påføre prøven telles ned 
på skjermen)

180 SEC
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Påfør væskekontroll (QC)-prøve (gjenværende tid til å påføre prøven 
telles ned på skjermen)

Sett inn kodebrikken for teststrimmelen

Sett inn QC-kodebrikken

Automatisk kvalitetskontroll fullført og bestått

Resultatene vises som en Quick %-verdi

Resultatene vises i sekunder

Resultatene vises i INR-enheter

Resultat i valgt måleenhet er over måleområdet

Resultat i valgt måleenhet er under måleområdet

Kvalitetskontroll: Resultatet er høyere enn det spesifiserte området

Kvalitetskontroll: Resultatet er lavere enn det spesifiserte området

Batteristatus:

• Når batteriene er nye og fulladet, lyser alle segmentene.

• Enkeltsegmenter forsvinner ett og ett etter hvert som batteriene 
blir svakere.

• Når det ikke er flere segmenter igjen, kan du ikke utføre en 
måling. Du har imidlertid fortsatt tilgang til instrumentets minne.

Drift med strømforsyningsadapter

Mellom klokken 12 på natten og klokken 12 på dagen 
(i 12-timersformat)

Mellom klokken 12 på dagen og klokken 12 på natten 
(i 12-timersformat) 

Rom- eller instrumenttemperatur er utenfor akseptabelt område

Knapp/symbol Betydning

180 SEC

QC

QC
%Q
Sec
INR

am

pm
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Strømforsyning
CoaguChek XS Plus-instrumentet fungerer enten med den vedlagte strømadapteren, fire alka-
liske ikke-oppladbare batterier, standardtype AA, eller med en spesiell oppladbar batteripakke 
(ekstrautstyr). Sett inn batteriene eller den oppladbare batteripakken selv når du bruker strøm-
adapteren. Dette sikrer at du ikke mister innstillingene for dato og klokkeslett hvis strømmen 
avbrytes. 

For å spare strøm har CoaguChek XS Plus-instrumentet muligheten til å slå seg selv av automa-
tisk i henhold til det oppsettet du har valgt, med mindre du har trykket på en knapp eller en ny 
teststrimmel er satt inn.  Standardinnstillingen er satt til 5 minutter. Når instrumentet slår seg selv 
av, vil alle resultater som er samlet så langt ligge intakt i minnet, og innstillingene er der fremde-
les når du slår instrumentet på igjen. (Se Auto av på side 50.) 

Dekselet til teststrimmelholderen står åpent

Kommunikasjon foregår via det infrarøde grensesnittet

Rapporterer en statusmelding (se: kapittel 10 Feilsøking)

Rapporterer en feilmelding eller en advarsel (se: kapittel 10 Feilsøking)

Strømadapteren fungerer også som en lader hvis du bruker den med den spesielle 
oppladbare batteripakken.

Knapp/symbol Betydning
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Instrumentet beholder resultater i minnet selv om det ikke er noen batterier som er satt inn. Alle 
innstillinger bortsett fra dato og klokkeslett (slettet etter 10 minutter uten strøm) beholdes også.

Ved batteridrift viser måleren alltid batteri-
nivået. 

Når du skal bytte batterier eller oppladbar 
batteripakke, må du sette inn de nye batteri-
ene eller batteripakken innen ti (10) minutter 
etter at de gamle er tatt ut hvis du vil beholde 
innstillingene for dato og klokkeslett. Hvis du 
bruker mer tid enn dette, må du stille inn dato 
og klokkeslett på nytt.

For å sikre at du ikke mister dato og klokke-
slett kan du koble til strømadapteren når 
batterier eller batteripakke skal byttes. 

Brukte batterier og batteripakker skal kasseres på en miljøvennlig måte 
i henhold til gjeldende lokale vedtekter og forskrifter. Se Infeksjon fra et 
mulig smittefarlig instrument på side 15. 

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest
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3 Slik bruker du instrumentet
Før du tar i bruk instrumentet for første gang, må du utføre følgende trinn: 

1 Sett inn batteriene og/eller koble til strømadapteren

2 Still inn dato og klokkeslett

3 Angi de aktuelle innstillingene (språk, måleenhet, eventuell brukeradministrasjon osv.)

I stedet for batterier kan du bruke en spesiell oppladbar batteripakke. Hvis du velger denne 
muligheten, kan du bestille pakken separat fra Roche Diagnostics. Lad opp ved å koble strø-
madapteren til CoaguChek XS Plus-instrumentet eller til den valgfrie håndholdte baseenheten 
(HBU). Koble til instrumentet.

Instrumentets batteriindikator fungerer med standard, ikke-oppladbare AA-batterier og den 
håndholdte batteripakken. Vi anbefaler ikke standard oppladbare AA-batterier. Disse batteri-
ene har en lavere spenning enn standard AA-batterier eller den håndholdte batteripakken. 
Dette kan føre til at batteriindikatoren gir feil indikasjoner om batterikapasiteten.
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Sette inn batteriene

1 Når instrumentet er slått av, trykker du på 
utløsningstappen på dekselet til batteri-
rommet og skyver av dekselet. 

2 Sett inn de fire batteriene i batterirommet 
som vist i illustrasjonen. 

Batteriene holder til cirka 80 tester, avhengig 
av hva slags type batterier du bruker.
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Slik slår du instrumentet av og på

3 Skyv batterirommet tilbake på instrumen-
tet og lukk det.

Instrumentet slår seg automatisk på når 
batteriene er satt inn. 

1 Plasser instrumentet på et flatt, vibra-
sjonsfritt underlag, eller hold det i hånden 
slik at det står horisontalt. 

2 Slå på instrumentet ved å trykke på -
knappen i cirka 1 sekund.

Du kan også slå instrumentet direkte på ved 
å sette inn en teststrimmel eller koble til 
strømadapteren.

3 Slå av instrumentet etter bruk ved å trykke 
på -knappen i cirka 1 sekund.
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Slik kontrollerer du programvareversjon

Når instrumentet har vist Roche-logoen, viser 
instrumentet kort Init-skjermbildet (initialise-
ring). Her kan du se hvilken programvare-
versjon som er i bruk på instrumentet. (Init-
skjermbildet som vises her er kun veiledende. 
Versjonsnumrene på ditt instrument kan 
variere fra dette.)

Init

CoaguChek
XS Plus

03.01.00
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Denne siden skal være tom.
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4 Instrumentoppsett

Merknad om presentasjon av skjermelementer i denne brukerhåndboken

Knappene er skjermmeldinger som får noe til å skje hvis de trykkes på. Navnene på alle knap-
pene er enten vist med fet skrift eller som symbolet som er brukt på knappen (f.eks.  for OK). 

Andre skjermelementer (f.eks. menytitler) er skrevet i kursiv. Disse skjermelementene er ikke 
aktive. 

Hvis du ikke har stilt inn dato og klokkeslett (etter at instrumentet et slått på for første gang 
eller fordi det har vært uten batterier i mer enn 10 minutter), kan du ikke foreta tester. Hvis du 
setter på strømmen, går instrumentet i så fall rett over i Oppsett-modus, hvor du må stille inn 
dato og klokkeslett (se side 39 og utover). 

Etter at dato og klokkeslett er stilt inn, går instrumentet automatisk til Hovedmeny der du kan 
starte en test eller legge inn flere innstillinger. 

Du kan hente opp funksjonene som vises ved 
å trykke (eller banke lett) på knappen for den 
aktuelle funksjonen med fingeren (eller med 
en spesialpenn). «Banke lett» betyr: Trykk på 
knappen, ta så fingeren vekk fra berørings-
skjermen. Det neste skjermbildet kommer frem 
når du tar bort fingeren din. 

Hvis instrumentet ikke automatisk går over 
i Oppsett-modus (f.eks. etter utskifting av 
batteriene), kan du åpne Oppsett-menyen 
fra Hovedmeny.

1 Trykk på Oppsett for å åpne innstillingene 
av instrumentet.

2 Velg gruppeinnstillinger (se sammendrag 
om innstillinger etter denne delen).

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm
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Innstillinger – et sammendrag 
Diagrammet nedenfor viser alle oppsettområdene du har tilgang til i instrumentet.

Oppsett

Skjerm

Alternativer

ID-oppsett

QC-innstill.

Enheter

QC-sperre

Signal

Bruker

Kontrast

QC-område

Sorterer

Admin.

SpråkBekreft resultat

Brukersperre

Auto av

Dato/
Klokkeslett

Konfig. 
AKUTT-test

Tilkobling

Pasient
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* Standardinnstillinger er merket med en stjerne (*).

Gruppe Undergruppe Innstilling Verdier *

Skjerm Kontrast 0 – 10 (5 *)

Enheter INR *

INR/SEK

INR/%Q

Bekreft resultat Aktiv

Inaktiv *

Språk Dansk

Deutsch

English *

Español

Français

Italiano

Nederlands

Norsk

Português

Suomi

Svenska

Dato/Kl. Dato 01/01/2012 *

Kl. 12:00 am *

Datoformat DD.MM.ÅÅÅÅ (01.01.2012)

MM/DD/ÅÅÅÅ (01/01/2012) *

ÅÅÅÅ-MM-DD (2012-01-01)

Klokkeslettformat 24-timersformat (24 t)

12-timersformat (12 t), 
med am/pm *
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* Standardinnstillinger er merket med en stjerne (*).

Gruppe Undergruppe Innstilling Verdier *

Alternativer Sorter Dato/Kl. *

Pasient-ID 

Pasientnavn

Signal Signal Av

Lav

Moderat *

Høy

Tastelyd Av *

På

Auto av [minutter] Av

1 … (5*) … 10 

15

20

25

30

40

50

60

Tilkobling Av *

Datamaskin

Skriver
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* Standardinnstillinger er merket med en stjerne (*). 

Gruppe Undergruppe Innstilling Verdier *

ID-oppsett Admin. (administrator) Tom (av) *

Bruker (brukerliste er valgfritt) Aktiv

Inaktiv *

Pasient Nei *

Valgfri

Påkrevet

QC-innstill. QC-område Standardområde*

Egendef. omr. Målverdivisning 
på/av *

Avvik fra målverdi –
prosent (%)

Brukersperre (bare hvis Bruker-alternativet 
er stilt inn til Aktiv og en brukerliste er 
tilgjengelig)

Av *

Ukentlig

Månedlig

Hver 3. måned

Hver 6. måned

Årlig

QC-sperre Ny kode Ja

Nei *

Generelt Nei *

Daglig

Ukentlig

Månedlig

Konfig. AKUTT-test. Aktiv

Inaktiv *

Antall
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Skjermoppsett
Skjerm-oppsettsområdet inneholder alternativer for å endre skjermen. 

Kontrast

Bruk Kontrast-menyen til å tilpasse skjermen til lysforholdene i dine omgivelser for å gjøre det 
lettere å lese. 

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillinger. 

2 Trykk på Skjerm i Oppsett-menyen.

3 Trykk på Kontrast i Skjerm-menyen.

Hvis en knapp er grå, betyr det at funksjonen 
ikke er tilgjengelig.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

Skjerm 09:15

19.04.2012

Språk

Bekreft resultat

Dato/Klokkeslett

Enheter

Kontrast

Skjerm 09:15

19.04.2012

Språk

Dato/Klokkeslett

Enheter

Kontrast

Bekreft resultat
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Enheter

Bruk denne innstillingen for å velge måleenheten(e) resultatene skal vises med.

4 Trykk på  eller  for å forandre kon-
trasten i området fra 0 til 10.

■ Kontrast «0» gjør skjermen svært mørk.

■ Kontrast «10» gjør skjermen svært lys.

5 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til fore-
gående skjermbilde.

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillingene. 

2 Trykk på Skjerm i Oppsett-menyen.

3 Trykk på Enheter i Skjerm-menyen.

Kontrast 09:15

19.04.2012

Kontrast (0-10):

5

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

Skjerm 09:15

19.04.2012

Språk

Bekreft resultat

Dato/Klokkeslett

Enheter

Kontrast
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Den gjeldende innstillingen av måleenhet er 
uthevet (hvit skrift på blå bakgrunn). Du kan 
velge enten:

■ INR

■ INR og sekunder

■ INR og Quick-verdi i %

4 Trykk på knappen for å velge måleenhet. 
Valget ditt er nå uthevet.

5 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til fore-
gående skjermbilde.

Enheter 09:15

19.04.2012

INR

INR/SEK

INR/%Q
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Bekreft resultat

I enkelte tilfeller kan det være nyttig for brukerne å bekrefte hvor gyldige resultatene er. Bruk 
denne innstillingen for å be brukerne å bekrefte resultatene for hver test. 

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillingene. 

2 Trykk på Skjerm i Oppsett-menyen.

3 Trykk på Bekreft resultat i Skjerm-
menyen.

4 Trykk på Aktiv eller Inaktiv. Valget ditt er 
nå uthevet.

5 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til fore-
gående skjermbilde.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

Skjerm 09:15

19.04.2012

Språk

Bekreft resultat

Dato/Klokkeslett

Enheter

Kontrast

Bekreft resultat 09:15

19.04.2012

Inaktiv

Aktiv
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Språk

Bruk denne innstillingen til å velge språk for alle skjermbilder (som inneholder tekst).

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillingene. 

2 Trykk på Skjerm i Oppsett-menyen.

3 Trykk på Språk i Skjerm-menyen.

Den gjeldende språkinnstillingen er uthevet 
(hvit skrift på blå bakgrunn). Du kan velge 
enten:

■ Dansk

■ Deutsch

■ English

■ Español

■ Français

■ Italiano

■ Nederlands

■ Norsk

■ Português

■ Suomi

■ Svenska

4 Trykk på  eller  for å vise valgt 
språk på skjermen. 

Hvis pilen bare er et omriss , er du 
kommet til slutten av listen i en av retningene.

5 Trykk på knappen for å velge aktuelt 
språk. Valget ditt er nå uthevet.

6 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til fore-
gående skjermbilde.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

Skjerm 09:15

19.04.2012

Språk

Bekreft resultat

Dato/Klokkeslett

Enheter

Kontrast

Språk 09:15

19.04.2012

Deutsch

English

Español

Dansk

Français
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Angi dato

Når du slår på instrumentet for første gang (eller etter en lang periode uten strøm), vises auto-
matisk innstillingsfeltet for datoen først. Datoen (og klokkeslettet) må angis før instrumentet kan 
brukes. Hvis justering av dato er nødvendig på et senere tidspunkt, kan du gå inn i Oppsett-
menyen og velge den menyen du ønsker. 

Både visningsformatene Dato og Klokkeslett kontrolleres av Format-alternativene du velger 
(se side 43). Alternativene som vises i Dato- og Kl.-menyene kan variere avhengig av de valgte 
formatene. Du kan velge mellom følgende visningsformater:

■ Dato: Dag.Måned.År, for eksempel 01.01.2012 

■ Dato: Måned/Dag/År, for eksempel 01/01/2012 

■ Dato: År-Måned-Dag, for eksempel 2012-01-01 

■ Kl.: 24- eller 12-timers

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillingene. 

2 Trykk på Skjerm i Oppsett-menyen.

3 Trykk på Dato/Kl. i Skjerm-menyen.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

Skjerm 09:15

19.04.2012

Språk

Bekreft resultat

Dato/Klokkeslett

Enheter

Kontrast
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4 Trykk på Angi dato i Dato/Kl.-menyen.

5 Trykk på  og  for å angi året, der-
etter måneden og så dagen.

6 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til fore-
gående skjermbilde.

Hvis denne oppsettmenyen kom opp 
automatisk når du slo på instrumentet, 
må du trykke på  for å fullføre den 
første dato-innstillingen.

7 Trykk på  for å komme tilbake til 
Skjerm-menyen.

Dato/Kl. 09:15

19.04.2012

Format

Angi kl.

Angi dato

Dato 09:15

19.04.2012

Måned: 1

Dag: 1

År: 2012
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Angi klokkeslett

Når du slår på instrumentet for første gang (eller etter en lang periode uten strøm), kommer 
Oppsett-menyen automatisk opp etter at datoen er angitt. Hvis justering av dato er nødvendig på 
et senere tidspunkt, kan du gå inn i Oppsett-menyen og velge den menyen du ønsker. 

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillingene. 

2 Trykk på Skjerm i Oppsett-menyen.

3 Trykk på Dato/Kl. i Skjerm-menyen.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

Skjerm 09:15

19.04.2012

Språk

Bekreft resultat

Dato/Klokkeslett

Enheter

Kontrast
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4 Trykk på Angi kl. i Dato/Kl.-menyen.

5 Trykk på  og  for å angi timene, 
deretter minuttene.

6 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til fore-
gående skjermbilde.

Hvis denne oppsettmenyen kom opp 
automatisk når du slo på instrumentet, 
må du trykke på  for å fullføre den 
første klokkeslett-innstillingen.

7 Trykk på  for å komme tilbake til 
Skjerm-menyen.

Dato/Kl. 09:15

19.04.2012

Format

Angi kl.

Angi dato

Kl. 09:15

19.04.2012

Minutt: 59

Time: 9

AM PM
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Innstilling av visningsalternativene for dato og klokkeslett

Velg ønsket visningsformat for dato og klokkeslett.

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillingene. 

2 Trykk på Skjerm i Oppsett-menyen.

3 Trykk på Dato/Kl. i Skjerm-menyen.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

Skjerm 09:15

19.04.2012

Språk

Bekreft resultat

Dato/Klokkeslett

Enheter

Kontrast
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4 Trykk på Format i Dato/Kl.-menyen.

De gjeldende innstillingene er uthevet. Du kan 
velge ett av følgende visningsformater:

■ Dato: DD.MM.ÅÅÅÅ (Dag.Måned.År), 
for eksempel 30.09.2012 

■ Dato: MM/DD/ÅÅÅÅ (Måned/Dag/År), 
for eksempel 09/30/2012 

■ Dato: ÅÅÅÅ-MM-DD (År-Måned-Dag), 
for eksempel 2012-09-30 

■ Kl.: 24- eller 12-timers

5 Trykk på knappen med ønsket visnings-
format for dato og klokkeslett. Valget ditt 
er nå uthevet.

6 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til fore-
gående skjermbilde.

7 Trykk på  for å komme tilbake til 
Skjerm-menyen. 

Dato/Kl. 09:15

19.04.2012

Format

Angi kl.

Angi dato

Format 09:15

19.04.2012

Dato: DD.MM.ÅÅÅÅ

MM/DD/ÅÅÅÅ

ÅÅÅÅ-MM-DD

Kl.: 24T 12T
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Oppsett for Alternativer

Sorter

Sorter henviser til rekkefølgen målte og lagrede resultater vises i når du bruker Vis resultater-
funksjonen til CoaguChek XS Plus-instrumentet. Du kan vise lagrede resultater kronologisk etter 
dato og klokkeslett eller etter person, basert på Pasient-ID. Hvis du arbeider med et databehand-
lingssystem og en pasientliste, kan du også vise pasientlisten og de lagrede resultatene sortert 
etter Pasientnavn. 

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillingene. 

2 Trykk på Alternativer i Oppsett-menyen.

3 Trykk på Sorter i Alternativer-menyen.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

Alternativer 09:15

19.04.2012

Auto av

Tilkobling

Signal

Sorterer
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De aktuelle innstillingene er uthevet. Du kan 
velge mellom følgende sorteringsalternativer:

■ Etter Dato/Kl.

■ Etter Pasient-ID

■ Etter Pasientnavn

4 Trykk på knappen for å velge ønsket 
Sorter etter-alternativ. Valget ditt er nå 
uthevet.

Sorteringsalternativet Pasientnavn er kun til-
gjengelig når det brukes med en pasientliste. 
Pasientlister kan bare opprettes med et data-
behandlingssystem. Hvis du ønsker ytterligere 
informasjon, kan du se Databehandling, som 
begynner på side 119.

5 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til fore-
gående skjermbilde.

Sorter 09:15

19.04.2012

Dato/Klokkeslett

Pasient-ID

Sorter etter:

Pasientnavn
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Signal

CoaguChek XS Plus-instrumentet kan vise informasjon visuelt og varsle om spesielle omstendig-
heter med et Signal. Når Signal er aktivert, utløser instrumentet et signal når: 

■ det slås på

■ det registrerer en teststrimmel

■ forhåndsoppvarmingen av teststrimmelen er fullført og det er klart for å påføre 
blodprøven

■ det registrerer at det er påført en prøve

■ testen er ferdig og resultatene vises (et langt signal)

■ det oppstår en feil (tre korte signaler)

■ en ekstern strømadapter kobles til når instrumentet er slått på

Du kan også aktivere en Tastelyd. Når Tastelyd er aktivert, klikker instrumentet kort hver gang du 
trykker på en knapp.

Vi anbefaler at du alltid lar Signal være aktivert.
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1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillinger.

2 Trykk på Alternativer i Oppsett-menyen.

3 Trykk på Signal i Alternativer-menyen.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

Alternativer 09:15

19.04.2012

Auto av

Tilkobling

Signal

Sorterer
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De aktuelle innstillingene er uthevet. Du kan 
velge mellom følgende alternativer:

For Signal

■ Av

■ Lav

■ Moderat

■ Høy

For Tastelyd

■ På

■ Av

4 Trykk på knappen med den aktuelle inn-
stillingen for Signal, deretter knappen 
med aktuell innstilling for Tastelyd. Begge 
valgene er nå uthevet.

5 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til fore-
gående skjermbilde.

Signal 09:15

19.04.2012

Tastelyd:
På Av

Lav

Moderat

Høy

Av
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Auto av

Du kan sette opp CoaguChek XS Plus-instrumentet slik at det automatisk slår seg av hvis det 
ikke har vært brukt (ingen knapper er trykket på eller tester utført) i et valgt tidsrom. Bruk denne 
funksjonen for å spare strøm og forlenge batterienes levetid.

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillinger. 

2 Trykk på Alternativer i Oppsett-menyen.

3 Trykk på Auto av i Alternativer-menyen.

Hvis instrumentet er tilkoblet strømadapteren eller den håndholdte baseenheten, har Auto 
av-funksjonen en annen virkning:

■ Hvis du bruker bruker-ID, vil instrumentet bytte til Innlogging bruker så snart Auto 
av blir utløst.

■ Hvis du ikke bruker bruker-ID, vil instrumentet bytte til Hovedmeny så snart Auto av 
blir utløst.

Hvis du ønsker mer informasjon om Bruker-ID, kan du se Bruker-ID på side 64.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

Alternativer 09:15

19.04.2012

Auto av

Tilkobling

Signal

Sorterer
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Du kan velge mellom følgende alternativer:

■ Av (instrumentet slår seg aldri av selv)

■ Tid før instrumentet slår seg av:
1…10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 minutter

4 Trykk på  eller  for å velge ønsket 
tid i minutter, eller for å slå funksjonen av.

5 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til fore-
gående skjermbilde.

Auto av 09:15

19.04.2012

5

Minutter:
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Tilkobling

I Tilkobling-menyen kan du konfigurere datautvekslingen med eksterne enheter. Instrumentet 
kan tilkobles en datamaskin eller en skriver.

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillinger. 

2 Trykk på Alternativer i Oppsett-menyen.

3 Trykk på Tilkobling i Alternativer-
menyen.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

Alternativer 09:15

19.04.2012

Auto av

Tilkobling

Signal

Sorterer
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Datamaskin

CoaguChek XS Plus-instrumentet kan kobles til en datamaskin eller et vertsystem med egnet 
programvare (dvs. at DMS må installeres). For å bruke denne tilkoblingsfunksjonen behøver du 
imidlertid den valgfrie håndholdte baseenheten. Forbindelsen etableres i to trinn. 

■ Instrumentet kobles til den håndholdte baseenheten via det infrarøde grensesnittet.

■ Den håndholdte baseenheten kobles enten til en enkelt datamaskin (via USB) eller til et 
nettverk/vertsystem (via ethernet).

Alternativet Datamaskin (aktivert) kan brukes sammen med et databehandlingssystem for 
oppsett av:

■ brukerlister eller 

■ pasientlister (liste over pasienter som skal testes)

Dette eliminerer behovet for manuell inntasting av disse dataene. 

I tillegg kan du overføre testresultatene som er lagret i instrumentet, til andre systemer for 
arkivering eller videre evaluering. Alternativet Datamaskin kontrollerer instrumentets evne til 
å kommunisere med en datamaskin eller et nettverk.

4 Trykk på Datamaskin. Valget ditt er nå 
uthevet.

5 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til fore-
gående skjermbilde. 

Utvidet funksjonalitet i databehandlingen er avhengig av kapasiteten til det spesielle data-
behandlingssystemet (DMS) som brukes, og kan variere.

Tilkobling 09:15

19.04.2012

Skriver

Datamaskin

Av
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Skriver

CoaguChek XS Plus-instrumentet kan også kobles direkte til en skriver. Du trenger en infrarød 
skriver for å kunne benytte utskriftsfunksjonen. 

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillinger. 

2 Trykk på Alternativer i Oppsett-menyen.

3 Trykk på Tilkobling i Alternativer-
menyen.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

Alternativer 09:15

19.04.2012

Auto av

Tilkobling

Signal

Sorterer
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4 Trykk på Skriver. Valget ditt er nå uthevet.

5 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til fore-
gående skjermbilde. 

Utskrift:

■ Rett instrumentet inn mot IR-skriveren.

■ Trykk på  i et test- eller minneskjerm-
bilde.

Skriversymbolet vises bare dersom 
utskriftsfunksjonen er aktivert. Hvis ikke, 
vises det ikke.

Hvis du bruker et annet språk enn engelsk 
på instrumentet: Utskriften vil være på 
engelsk med unntak av opplysningene du 
har angitt – som pasient-ID og navn, 
bruker-ID og kommentarer. (Se Språk på 
side 38.)

Tilkobling 09:15

19.04.2012

Skriver

Datamaskin

Av

Minne 09:15

19.04.2012

P-ID: PID01

Kode: 184

2.5INR

Smith, Henry
Op.: Bruker 1
Par.: PT

Lege underrettet
Syk

Reise

21%Q

18.04.2012 11:31



Instrumentoppsett

56

ID-oppsett
Bruk ID-oppsett-menyen for å angi innstillinger for brukeradministrering og pasientadministre-
ring. Disse innstillingene er valgfrie og er som standard angitt til Av/Inaktiv. Instrumentet kan 
brukes uten disse innstillingene. 

Det er tre typer identifikasjon som brukes med instrumentet: 

■ Systemadministrator: Admin. (administrator) har spesielle rettigheter til å angi visse 
instrumentinnstillinger, og er den eneste som kan angi og forandre disse innstillingene. 
Det er ikke nødvendig å aktivere Admin.-identifisering for å bruke CoaguChek XS Plus-
instrumentet. Det kan imidlertid være ønskelig eller nødvendig, avhengig av reguleringer 
på stedet det brukes. 

■ Bruker: Bruker-ID gis til personer som bruker instrumentet til å utføre tester. Hvis du vil 
bruke Bruker-ID-er, har du flere alternativer:

– Du kan bruke Bruker-ID-er til å begrense bruken av instrumentet til kvalifisert personell 
eller en forhåndsdefinert brukergruppe. I dette tilfellet må en eksternt opprettet bruker-
liste overføres til instrumentet, hvilket gjør deg i stand til å velge en Bruker-ID når du 
logger inn. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du se Databehandling som 
begynner på side 119. 

– Du kan bruke Bruker-ID-er til bare å få informasjon til å tildele lagrede målingsresultater 
til brukerne som utførte testen. I dette tilfellet kan Bruker-ID-er legges direkte inn 
i instrumentet (med tastaturet).

■ Pasient: Pasient-ID kan registreres for testresultater som lagres. Du kan enten:

– blokkere inntastingen av en unik Pasient-ID (i dette tilfellet er hver test nummerert 
i løpende rekkefølge)

– tillate en unik Pasient-ID som alternativ, eller 

– kreve en unik Pasient-ID for hver test. Pasientlister som er eksternt opprettet, kan også 
overføres til instrumentet. Da er det mulig å velge Pasient-ID til en test fra disse listene. 
Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du se Databehandling, som begynner på 
side 119.

Bruker-ID-er kan velges fra en liste (hvis tilgjengelig) eller legges inn ved å bruke tastaturet på 
skjermen. Hvis passord ble opprettet, må de legges inn via tastaturet på skjermen. Pasient-ID-er 
kan velges fra en liste (hvis tilgjengelig) eller legges inn ved å bruke tastaturet på skjermen.
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Knappene i ID-oppsett-menyen viser hva de 
gjeldende innstillingene er (dette er bare et 
eksempel, skjermbildet kan se annerledes ut 
på ditt instrument):

■ Standardvisningen for Admin.-knappen 
betyr at funksjonen er tilgjengelig, men 
ikke aktivert (et passord til systemadmi-
nistrator/arbeidsleder er ikke tildelt).

■ Standardskjermen for Bruker-knappen 
betyr at innlogging for Bruker er tilgjenge-
lig, men ikke aktivert.

■ Når Pasient-knappen er uthevet (det vil si 
at den har en blå bakgrunn) betyr det at 
funksjonen er tilgjengelig og aktivert 
(enten som Valgfri eller Påkrevet). 

ID-oppsett 09:15

19.04.2012

Pasient

Bruker

Admin.
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Systemadministrator (admin.)

I standardinnstillingen er ikke instrumentet beskyttet med et Admin.-passord, og alle oppsettal-
ternativer er tilgjengelig for alle. Hvis du angir et Admin.-passord, blir følgende oppsettområder 
automatisk reservert bare til systemadministrator/arbeidsleder (dvs. personen som kjenner 
passordet). 

■ Skjerm: Enheter, Dato/Kl. 

■ Alternativer: Tilkobling (til en datamaskin eller skriver)

■ ID-oppsett (hele området)

■ QC-sperre 

■ QC-område 

■ Brukersperre (bare tilgjengelig i kombinasjon med et databehandlingssystem)

Når du angir et Admin.-passord, må dette passordet angis fra da av før noen av innstillingene 
ovenfor kan endres. Admin.-passordet må også angis før du kan slette eller endre selve 
Admin.-passordet. Hvis du glemmer Admin.-passordet, må du ta kontakt med Roche-
representanten.
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Hvis det ikke er satt opp noe Admin.-
passord ennå:

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillinger.

2 Trykk på ID-oppsett i Oppsett-menyen.

3 Trykk på Admin. i ID-oppsett-menyen.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

ID-oppsett 09:15

19.04.2012

Pasient

Bruker

Admin.
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4 Bruk tastaturet som vises på skjermen og 
angi et Admin.-passord. 
Passordet kan bestå av inntil 20 tegn. 

Vær nøye med hvilke knapper du trykker 
på, fordi de faktiske tegnene vises ikke på 
skjermen. I stedet vises det stjerner (som 
når du angir passord på en datamaskin).

5 Bruk  for å bytte til inntasting av tall.

6 Bruk  for å bytte tilbake til inntasting 
av tekst.

7 Bruk  for å flytte bakover og slette feil.

8 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til fore-
gående skjermbilde.

Admin.

A

***|
B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z 123

09:15 Admin.

0

|
1 2 3 4

5 6 7 8 9

ABC

09:15

123

ABC
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9 Angi Admin.-passordet igjen (tastaturet 
vises automatisk på skjermen igjen) for 
å bekrefte første inntasting.

10 Trykk på  for å lagre denne inntastin-
gen (Admin.-passordet er nå angitt), eller

Trykk på  for å gå ut av denne menyen. 
Admin.-passordet er ikke angitt og er 
derfor fremdeles inaktivt.

Skjermen går automatisk tilbake til ID-
oppsett-menyen. Etter at du går ut av 
Oppsett-menyen, kan bare en autorisert 
administrator redigere oppsettområdene 
som tidligere oppført (se side 58).

Gjenta ID

A

***|
B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z 123

09:15
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Slik forandrer du et eksisterende Admin.-
passord:

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillinger.

2 Trykk på ID-oppsett i Oppsett-menyen.

3 Bruk tastaturet som vises på skjermen, og 
angi det gyldige Admin.-passordet.

ID-oppsett-menyen vises. Admin.-knap-
pen er uthevet, noe som betyr at et 
Admin.-passord er aktivt.

4 Trykk på Admin. 

5 Bruk tastaturet som vises på skjermen, 
og angi (og bekreft) det nye Admin.-
passordet.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

Admin.

A

***|
B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z 123

09:15

ID-oppsett 09:15

19.04.2012

Pasient

Bruker

Admin.
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Slik deaktiverer du et eksisterende 
Admin.-passord:

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillinger.

2 Trykk på ID-oppsett i Oppsett-menyen.

3 Bruk tastaturet som vises på skjermen, og 
angi det gyldige Admin.-passordet.

ID-oppsett-menyen vises. Admin.-knap-
pen er uthevet, noe som betyr at et 
Admin.-passord er aktivt.

4 Trykk på Admin. 

5 Trykk umiddelbart på  for å lukke 
tastaturet på skjermen uten å angi et 
passord.

Admin.-passordet er slettet og derfor 
deaktivert. Admin.-knappen er ikke 
lenger uthevet. 

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

Admin.

A

|
B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z 123

09:15

ID-oppsett 09:15

19.04.2012

Pasient

Bruker

Admin.

Admin.

A

***|
B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z 123

09:15
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Bruker-ID 

I standardinnstillingene er Bruker-innlogging ikke aktivert. Du kan enten aktivere eller deaktivere 
Bruker-innlogging på instrumentet. Hvis funksjonen er aktivert, må en Bruker logge inn før 
Hovedmeny kan vises og målinger kan utføres. 

Hvis du vil opprette en liste over Bruker-ID-er som du kan velge en bruker fra, kreves det ytter-
ligere programvare (et databehandlingssystem) og den håndholdte baseenheten (se Data-
behandling som begynner på side 119, for ytterligere detaljer). 

Slik aktiverer du innlogging av Bruker: 

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillinger. 

2 Trykk på ID-oppsett i Oppsett-menyen. 

3 Trykk på Bruker i ID-oppsett-menyen.

4 Trykk på knappen med den aktuelle inn-
stillingen for oppsett av Bruker-innlog-
ging. Valget ditt er nå uthevet.

5 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til fore-
gående skjermbilde.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

ID-oppsett 09:15

19.04.2012

Pasient

Bruker

Admin.

Bruker-ID 09:15 

19.04.2012

Inaktiv

Aktiv
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Pasient-ID 

I standardinnstillingen er inntasting av Pasient-ID-er angitt til Nei. Dette betyr at hver test ganske 
enkelt får tildelt et fortløpende nummer. Du kan imidlertid kreve at det angis en Pasient-ID  eller 
gjøre det valgfritt. 

Hvis du vil opprette en liste over Pasient-ID-er som du kan velge en pasient til testing fra, 
kreves det ytterligere programvare (et databehandlingssystem) og den håndholdte base-
enheten (se side 119). 

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillinger. 

2 Trykk på ID-oppsett i Oppsett-menyen. 

3 Trykk på Pasient i ID-oppsett-menyen.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

ID-oppsett 09:15

19.04.2012

Pasient

Bruker

Admin.
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Du kan velge mellom følgende alternativer:

■ Nei (tester tildeles numre automatisk)

■ Valgfritt(automatisk nummerering eller 
liste/manuell inntasting)

■ Påkrevet(liste/manuell inntasting)

4 Trykk på knappen med den aktuelle inn-
stillingen. Valget ditt er nå uthevet.

5 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.

Innstillingene for alternativet Nei er nå 
fullført. For alternativene Valgfri og Påkre-
vet fortsetter du ved å velge inntastings-
formatet. 

Pasient-ID 09:15

19.04.2012

Nei

Valgfri

Påkrevet
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6 Velg inntastingsmåte for Pasient-ID.

Du kan velge mellom følgende alternativer:

■ Alfanum. 
Tast inn en kombinasjon av bokstaver og 
numre, f.eks., «J. DOE 3378»

■ Numerisk 
Tast inn kun tall, for eksempel «3387»)

■ Min. lengde 
Angi min. antall tegn (1 … 20) Pasient-ID 
må ha.

■ Maks. lengde 
Angi maks. antall tegn (1 … 20) Pasient-
ID kan ha.

7 Trykk på knappen med det aktuelle for-
matet for Pasient-ID. Valget ditt er nå 
uthevet.

8 Trykk på  eller  for å angi aktuelt 
antall tegn (lengde).

9 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til fore-
gående skjermbilde. 

Pasient-ID 09:15

19.04.2012

Maks. lengde:

Numerisk

Alfanum.

20

Min. lengde:

1
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Oppsett av QC-innstillinger
Menyen for QC-innstill. inneholder alternativer for å gjøre det påkrevet for bruker å utføre væske-
kontroller ved angitte intervaller. Den inneholder også et alternativ for å tilpasse av QC-området 
i samsvar med gjeldende lokale retningslinjer. 

QC-område 

Det finnes to alternativer:

■ Standardområde: Instrumentet viser QC-området som Roche angir i kodebrikken. 

■ Egendef. omr.: Valget Egendef. omr. lar brukeren angi sitt eget QC-område innenfor 
standardområdet.

Sperrer (QC-sperre og Brukersperre) 

Hvis væskekontrollmålingen ikke utføres som påkrevet, eller hvis resultatet ligger utenfor målver-
diområdet, sperres instrumentet for videre bruk. Sperren kan også settes opp selektivt for hver 
enkelt bruker.

En væskekontrollmåling må gjennomføres korrekt før instrumentet gjøres tilgjengelig for testing 
igjen (enten av brukeren eller generelt).

Alternativet for innstilling av en Brukersperre er bare tilgjengelig når brukerlistene er opprettet 
i et databehandlingssystem (DMS), lagret i instrumentet og når Bruker-innlogging er aktivert. 
Disse listene er bare tilgjengelige i kombinasjon med et databehandlingssystem. Hvis du 
ønsker ytterligere informasjon, kan du se Databehandling, som begynner på side 119.
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QC-område 

Målverdiområde for væskekontrollene kan tilpasses slik at de er i samsvar med lokale retnings-
linjer. Funksjonen for QC-område gjør det mulig å snevre inn standardområdet.

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillinger. 

2 Trykk på QC-innstill. i Oppsett-menyen.

3 Trykk på QC-område i menyen for QC-
innstill.

Du kan velge mellom følgende alternativer:

■ Standardområde  (Området angitt 
i kodebrikken velges og vises. Ingen 
målverdi vises.)

■ Egendef. omr. (Tillatt prosentavvik fra 
målverdien kan nå tilpasses. I tillegg kan 
du velge om målverdien skal vises 
sammen med kontrollmålingsresultatet 
eller ikke.) 

4 Trykk på knappen med den aktuelle inn-
stillingen. Valget ditt er nå uthevet.

■ Hvis du valgte Standardområde, trykker 
du på  for å lagre denne innstillingen, 
eller 
trykker på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.

■ Hvis du valgte Egendef. omr., trykker 
du på  for å fortsette med tilhørende 
innstillinger, eller 
trykker på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til fore-
gående skjermbilde.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

QC-innstill. 09:15

19.04.2012

QC-sperre

Brukersperre

Konfig. AKUTT-test

QC-område

QC-område 09:15

19.04.2012

Egendef. omr.

Standardområde
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Hvis du valgte Egendef. omr., åpnes skjerm-
bildet QC-område og gir deg følgende valg: 

■ Målverdivisning (på/av)

■ Avvik fra målverdi (prosentverdi). 
Se side 69.

Når det gjelder kontrolløsninger, vil mål-
verdien alltid komme fra informasjonen 
som er lagret i kodebrikken. Hvis du har 
valgt Egendef. omr., kan du nå velge et 
tillatt avvik fra målverdien i området 0 til 
22,5 % (11,5 % i bildet).

Viktig: Prosentavvik fra målverdien er 
alltid angitt ved hjelp av INR-verdier. Selv 
om du hadde aktivert % Quick i opp-
settet, beregner instrumentet alltid 
avviket ved hjelp av INR-verdier; dette 
området omgjøres deretter til % Quick i et 
nytt trinn. Ettersom det ikke er noen lineær 
korrelasjon mellom verdier uttrykt som INR 
og verdier uttrykt som % Quick, kan resul-
tatet avvike fra resultatet beregnet av 
instrumentet ved hjelp av INR-målverdien 
hvis du beregner det prosentvise avviket 
(11,5 % i eksempelet) ved hjelp av % 
Quick-målverdien.

5 Trykk på På (målverdien vil vises sammen 
med et testresultat) eller Av (måverdien vil 
ikke bli vist). Valget ditt er nå uthevet.

QC-område 09:15

19.04.2012

Egendef. omr.

Standardområde

QC-område 09:15

19.04.2012

Avvik fra 
målverdi

Målverdivisning På Av

11.5 %
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6 Bruk pilene til å angi tillatt prosentavvik 
fra målverdien.

Bruk pilene til venstre til å justere tallet før 
desimaltegnet. Bruk pilene til høyre til 
å justere tallet etter desimaltegnet.

7 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til skjerm-
bildet for QC-innstill.

Egendef. omr. og Målverdi (dersom På er 
angitt) vises i skjermbildene for QC-test og 
QC-minne på en linje nedenfor kontrolltest-
resultatet.

I skjermbildet til venstre er målverdivisningen 
slått av: Det er bare det egendefinerte områ-
det som vises under kontrolltestresultatet.

I skjermbildet til høyre er målverdivisningen 
slått på: både egendefinert område og mål-
verdi vises. Målverdien (her: 2,9) vises foran 
egendefinert område. 

QC-test 09:15

19.04.2012

3.0 INR
19.04.2012 09:15

QC: 999
Kode: 184
Op.: Bruker 1

Par.: PT
Nivå: 2

(2.6 - 3.2 INR)
16 %Q

(16 - 20 %Q)

QC-test 09:15

19.04.2012

3.0 INR
19.04.2012 09:15

QC: 999
Kode: 184
Op.: Bruker 1

Par.: PT
Nivå: 2

(2.9, 2.6 - 3.2 INR)
16 %Q

(17, 16 - 20 %Q)
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QC (kvalitetskontroll)-sperre

QC-sperre sikrer at de interne kvalitetskontrolltestene utføres regelmessig. Dette er imidlertid 
uavhengig av brukeren. Bruk dette alternativet hvis du ikke anvender brukerlister. Det er 
også mulig å iverksette Brukersperre og QC-sperre parallelt. I tillegg til å definere tidsintervaller, 
kan QC-sperre også brukes til å spesifisere at en kvalitetskontrolltesting skal utføres når en ny 
teststrimmellot brukes (Ny kode).

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillinger. 

2 Trykk på QC-innstill. i Oppsett-menyen.

3 Trykk på QC-sperre i menyen for QC-
innstill.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

QC-innstill. 09:15

19.04.2012

QC-sperre

Brukersperre

Konfig. AKUTT-test

QC-område
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4 Velg sperreutløser, basert på lot og/eller 
tidsinnstilling, for når det er nødvendig 
med en kvalitetskontrolltest.

Du kan velge mellom følgende alternativer:

■ Ny kode Ja/Nei  (gjelder hver gang det 
brukes en ny teststrimmellot)

De generelle intervallene er:

■ Nei

■ Daglig

■ Ukentlig

■ Månedlig

5 Trykk på knappen med aktuelt alternativ 
for å endre teststrimmellot.

6 Trykk på knappen for å velge intervall. 
Valget ditt er nå uthevet.

7 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.

8 For hvert alternativ bortsett fra Nei, må du 
nå angi antall nivåer for kvalitetskontrollen.

9 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til fore-
gående skjermbilde. 

QC-sperre 09:15

19.04.2012

Ny kode
Ja Nei

Daglig

Ukentlig

Månedlig

Nei

QC-sperre 09:15

19.04.2012

Ett nivå

To nivåer

Ant. nivåer
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Brukersperre

Væskekvalitetskontroller kan brukes for å forsikre at en bruker utfører tester korrekt på 
CoaguChek XS Plus-instrumentet. 

Brukersperre-funksjonen tvinger en bruker som er blitt oppført på listen, til å utføre disse 
kvalitetskontrollene regelmessig. 

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillinger. 

2 Trykk på QC-innstill. i Oppsett-menyen.

3 Trykk på Brukersperre i QC-innstill.-
menyen.
Hvis denne knappen er inaktiv (grå) er det 
enten ikke satt opp noen brukere, eller 
Bruker-ID-alternativet er deaktivert.

Alternativet for innstilling av en Bruker-
sperre er bare tilgjengelig når brukerlister 
er opprettet i databehandlingssystemet. 
Hvis du ønsker ytterligere informasjon, 
kan du se Databehandling, som begynner 
på side 119. Hvis du ikke arbeider med et 
databehandlingssystem, er bare QC-sper-
ren tilgjengelig (se QC (kvalitetskontroll)-
sperre på side 72).

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

QC-innstill. 09:15

19.04.2012

QC-sperre

Brukersperre

Konfig. AKUTT-test

QC-område
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4 Velg det aktuelle intervallet for når de 
obligatoriske kvalitetskontrolltestene 
skal utføres.

Du kan velge mellom følgende alternativer:

■ Nei (deaktivert)

■ Ukentlig 

■ Månedlig 

■ Hver 3. måned eller hver 6. måned

■ Årlig 

5 Trykk på  og  for å vise det valgte 
alternativet på skjermen.

6 Trykk på knappen for å velge intervall. 
Valget ditt er nå uthevet.

7 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.

Opr.sperre 09:15

19.04.2012

Ukentlig

Månedlig

Hver 3. måned

Nei

Hver 6. måned

Opr.sperre 09:15

19.04.2012

Månedlig

Hver 3. måned

Hver 6. måned

Ukentlig

Årlig
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Konfig. AKUTT-test

Kvalitetskontrolltester sikrer en jevn kvalitet og nøyaktige målinger. I hastesituasjoner kan det 
imidlertid være nødvendig å utføre en test uten forsinkelser. En aktiv sperrestatus kan tilside-
settes1 ved hjelp av AKUTT-tester (STAT Tests) (STAT = Short TurnAround Time). 

Du kan angi antall tester (opptil ni maksimalt) som er tillatt utover sperren. Så snart antallet til-
latte AKUTT-tester er nådd, kan ikke flere tester utføres før du har fullført en kvalitetskontrolltest 
med godkjent resultat. Standardinnstillingen er på tre AKUTT-tester. 

8 For hvert alternativ bortsett fra Nei, må du 
nå angi antall nivåer for kvalitetskontrol-
len.

9 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.
Du kommer automatisk tilbake til fore-
gående skjermbilde.

1. QC, bruker eller ny lotsperre

Resultatene fra AKUTT-testene angis alltid med merkingen AKUTT-test når de vises 
(se side 99).

Opr.sperre 09:15

19.04.2012

Ett nivå

To nivåer

Ant. nivåer



Instrumentoppsett

77

1 Trykk på Oppsett i Hovedmeny for å åpne 
instrumentinnstillinger. 

2 Trykk på QC-innstill. i Oppsett-menyen.

3 Trykk på Konfig. AKUTT-test i menyen 
QC-innstill. 

4 Trykk på Aktiv for å tillate STAT-tester, 
eller 
trykk på Inaktiv for å ikke tillate STAT-
tester.
Valget ditt er nå uthevet.

5 Hvis du har aktivert alternativet, trykker du 
på  og  for å angi antall av flere 
tester.

6 Trykk på  for å lagre denne innstillin-
gen, eller 

trykk på  for å forlate denne menyen 
uten å lagre noen endringer.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Oppsett 09:15

19.04.2012

ID-oppsett

QC-innstill.

Alternativer

Skjerm

QC-innstill. 09:15

19.04.2012

QC-sperre

Brukersperre

Konfig. AKUTT-test

QC-område

Konfig. AKUTT-test 09:15

19.04.2012

Antall:

Aktiv

Inaktiv

3
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Denne siden skal være tom.
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5 Slik tester du en blodprøve
Dette trenger du: 

■ CoaguChek XS Plus-instrumentet

■ CoaguChek XS PT-teststrimler og tilhørende kodebrikke

■ Ved testing med kapillært blod: 

– Blodprøvetaker godkjent for profesjonelt bruk (f.eks. Accu-Chek Safe-T-Pro Plus-
blodprøvetaker eller CoaguChek-lansett)

– CoaguChek kapillærrør (ekstrautstyr) 

■ Bomullsdott og alkoholserviett

Viktige merknader
Du må alltid …

■ … lukke strimmelboksen med en gang etter at du har tatt ut en teststrimmel.

■ … bruke instrumentet ved en omgivelsestemperatur på mellom 15 °C og 32 °C. 

■ … plassere instrumentet på et flatt, stabilt underlag (bord) eller holde det slik at det 
står horisontalt.

■ … følge instruksjonene i pakningsvedlegget angående korrekt behandling 
av teststrimlene.

■ … holde teststrimmelholderen og instrumentets ytre deler rene. Se også kapittelet 
Rengjøring og desinfisering av instrumentet (som begynner på side 123).

Ikke bruk kapillærrør av glass eller kapillærrør som inneholder antikoagulanter.

Beskyttelse mot infeksjon: 
Du må alltid følge generelle forholdsregler og retningslinjer for 
blodprøvetaking (se side 14).

Kast alle teststrimler som er brukt til pasienter i tråd med regler for 
avfallshåndtering for ditt laboratorium eller senter (se side 14).
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Du må aldri …

■ … oppbevare instrumentet ved ekstreme temperaturer (mer enn 40 °C eller 104 °F) mens 
det er i vanlig bruk.

■ … oppbevare instrumentet i fuktige omgivelser uten beskyttelse.

■ … ta ut eller sette inn kodebrikken mens instrumentet foretar en test.

■ … bruke en kodebrikke fra en annen pakke enn den som er i bruk.

■ … berøre eller ta ut teststrimmelen under en test.

■ … vente mer enn 15 sekunder fra du stikker i fingeren til du påfører blodet.

■ … stikke en pasient i fingeren med våte hender (rester av vann, svette eller alkohol).

■ … påføre mer blod etter at testen har startet.

■ … utføre en måling med en bloddråpe fra et tidligere stikksted. 

FORSIKTIG

Nøyaktighet og presisjon av målte resultater:
Dersom disse forholdsreglene ikke overholdes, kan det føre til feilaktige 
resultater. Et ukorrekt resultat kan føre til en feil i diagnostiseringen og 
kan derfor utsette pasienten for fare.
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Slik tar du en god kapillær blodprøve

Slik får du fram en egnet bloddråpe: 

■ Varm pasientens hånd. Få pasienten til å holde hånden under sin egen arm, eller bruk en 
håndvarmer. Vask hendene med såpe og varmt vann. Tørk grundig.

■ Få pasienten til å henge armen ned langs siden før du stikker i en finger.

■ Masser fingeren fra fingerroten.

Bruk disse teknikkene til fingertuppen har økt farge.

■ Straks etter stikket stryker du forsiktig fra fingerroten og opp langs siden av fingeren, slik 
at du får frem en stor bloddråpe uten å trykke eller klemme for hardt.

■ Påfør bloddråpen umiddelbart på teststrimmelen (innen 15 sekunder).

■ Eventuelt kan du bruke et CoaguChek kapillærrør til å samle blodprøven i etter finger-
stikket. 

Slik får du et godt resultat med venøst fullblod

Bruk en standardenhet for blodoppsamling (rør eller sprøyte) til prøvetaking. Ikke bruk anti-
koagulanter (f.eks. EDTA, citrat, fluorid, oksalat eller heparin) til blodprøvetakingen. Prøver med 
venøst fullblod kan hentes fra en venøs slange.

Dersom venøse prøver er tatt ved venepunksjon, må du være oppmerksom på følgende:

■ Bruk en nål på minst 23 G (ca. 0,65 mm) eller større.

■ Ikke bruk de første fire bloddråpene som kommer (i løpet av de første 10 sekundene). 
Straks etterpå påfører du en dråpe blod (minst 8 μl) direkte på påføringsområdet på test-
strimmelen. Pass på at det ikke er luftbobler i prøven. 

FORSIKTIG

Vask eller desinfiser pasientens finger, og la den tørke helt. Rester av 
vann eller desinfiseringsvæske på huden kan tynne ut bloddråpen og 
dermed føre til falske resultater.

Beskyttelse mot infeksjon
Du må alltid følge generelle forholdsregler og retningslinjer for 
blodprøvetaking (se side 14).

Kast alle teststrimler som er brukt til pasienter i tråd med regler for 
avfallshåndtering for ditt laboratorium eller senter (se side 14). 
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Klargjøring for utføring av test

1 Finn frem teststrimmelboksen.

2 Påse at du har kodebrikken som leveres 
med teststrimlene.

Hver pakke med teststrimler inneholder en kodebrikke. Nummeret på kodebrikken og 
nummeret på teststrimmelboksen må stemme overens. En stor S foran nummeret angir at 
denne kodebrikken gjelder for teststrimler. (En stor C foran nummeret angir at kodebrikken 
gjelder for kontrolløsninger. Se kapittel 6, Kontrolltesting og kvalitetskontroll.)
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Teststrimmelkodebrikke

Kodebrikken gir instrumentet viktig informasjon som det trenger for å kunne utføre koagula-
sjonstesten. Brikken inneholder informasjon om testmetode, lotnummer og utløpsdato. Kode-
brikken er nødvendig hver gang en ny teststrimmellot tas i bruk, slik at instrumentet kan lese og 
lagre lotinformasjonen om akkurat denne loten av teststrimler. 

CoaguChek XS Plus-instrumentet lagrer dataene fra opptil 60 kodebrikker som har vært satt inn.

■ Ikke glem å sette inn kodebrikken som leveres med hver pakning med teststrimler, før du 
utfører den første testen med disse strimlene. Vi anbefaler imidlertid at du lar kodebrikken 
være i instrumentet for å beskytte de elektriske kontaktene i instrumentet mot å bli skitne.

■ Hver kodebrikke tilhører en bestemt teststrimmellot. Ta ut kodebrikken bare når du skal 
foreta målinger med teststrimler fra en ny pakning.

■ Beskytt kodebrikken mot fukt og utstyr som produserer elektromagnetiske felt.

Slik setter du inn kodebrikken

1 Ta ut den gamle kodebrikken dersom den 
fortsatt er i instrumentet. 
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Hvis kodebrikken mangler eller settes feil inn, vil feilmeldinger vises på skjermen (se Feilsøking  
i denne brukerhåndboken). 

2 Sørg alltid for at nummeret på kodebrikken 
samsvarer med nummeret på etiketten på 
teststrimmelboksen. 

3 Skyv den nye kodebrikken inn i åpningen 
(som vist) til den klikkes på plass.
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Oppstart av instrumentet

Hvis funksjonen Bruker-ID er inaktiv:

1 Plasser instrumentet på et flatt, vibra-
sjonsfritt underlag, eller hold det i hånden 
slik at det står horisontalt. 

2 Slå på instrumentet ved å trykke på -
knappen i cirka 1 sekund.

Du kan også slå instrumentet direkte på ved 
å sette inn en teststrimmel eller koble til 
strømadapteren.

De neste trinnene avhenger av om du arbeider 
med Bruker-ID-funksjonen angitt til inaktiv 
eller aktiv (se Databehandling på side 119). 

3 Vent til Hovedmeny vises.Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest
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Hvis funksjonen Bruker-ID er aktiv: 

Uten brukerliste:

3 Du vil nå bli bedt om å taste inn 
en Bruker-ID. 

■ Tast inn Bruker-ID ved hjelp av tastaturet. 
Trykk på  for å komme tilbake til neste 
skjermbilde.

Bruker-ID

A

|
B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z 123

09:15

,
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Med brukerliste:

3 Vent til brukerlisten vises. 

4 Velg aktuell bruker ved å trykke på 
tilhørende knapp.

5 Angi passord om nødvendig.

6 Etter at du har angitt passordet, trykker du 
på  for å logge på. Hovedmeny vises 
og du kan starte testen.

7 Når du trykker på , vil brukervalglisten 
vises igjen.

Når målingene er fullført eller en annen 
bruker ønsker å utføre flere tester, trykker du 
på Logg ut for å logge deg av (denne knap-
pen er bare tilgjengelig når Bruker-ID er akti-
vert). Instrumentet går tilbake til skjermen for 
å vise brukervalglisten. 

Viktig: Utvidet funksjonalitet i databehandlingen er avhengig av kapasiteten til det spesielle 
databehandlingssystemet (DMS) som brukes, og kan variere. Hvis du ønsker ytterligere 
informasjon, kan du se Databehandling, som begynner på side 119.

Bruker 09:15

19.04.2012

Jane Brown

Ann Casey

Joe Dalton

Alan Smithee

Passord

0

|
1 2 3 4

5 6 7 8 9

ABC

09:15

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Logg ut
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Slik utfører du en test

1 Kontroller batterinivået. 

■ Hvis batterisymbolet blir rødt (en strek 
gjenstår), er det kanskje ikke nok strøm 
til å utføre en ny måling.

■ Hvis det ikke vises noen streker i batteri-
symbolet, kan du ikke utføre flere målin-
ger. Slå av instrumentet ved hjelp av -
knappen. 

I begge tilfeller må strømmen gjenoppret-
tes ved å sette inn nye batterier, lade opp 
batteripakken eller bruke strømadapteren.

2 Kontroller at dato og klokkeslett er korrekt. 
Korriger feilinnstillinger som beskrevet 
i kapittel 4, Instrumentoppsett/Angi dato.

Hvis en sperre (Bruker- eller QC-sperre) vises 
i stedet for Pasienttest-knappen, må du 
utføre en væskekvalitetskontroll før du kan 
utføre en pasienttest (se kapittel 6, Kontroll-
testing og kvalitetskontroll). Når instrumentet 
er i denne sperrestatusen, kan det ikke utføres 
en test. 

De neste trinnene avhenger av om du arbeider 
med eller uten pasientlister.

Hvis Pasienttest-knappen er tilgjengelig, men 
en sperre vises, kan en test bare utføres som 
en AKUTT-test (hvis denne funksjonen er akti-
vert, og hvis det er flere AKUTT-tester tilgjen-
gelig).

Du finner mer informasjon om konfigurering 
av STAT-tester på sidene 76 og 99.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

QC-sperre

Logg ut

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Logg ut

QC!
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Uten pasientliste

3 Trykk på Pasienttest.

4 Hvis Pasient-ID-alternativet ble valgt 
enten som Valgfri eller Påkrevet når 
instrumentet ble satt opp (se Instru-
mentoppsett/Pasient-ID), får du beskjed 
om å angi Pasient-ID.

■ Hvis det er Påkrevet, må du angi Pasient-
ID. Trykk deretter på  for å gå videre til 
neste skjermbilde.

■ Hvis det er Valgfri, ignorerer du beskjeden 
og trykker på  for å gå videre til neste 
skjermbilde. Instrumentet vil tildele testen 
et fortløpende nummer.

■ Hvis ingen av alternativene ble valgt, vises 
et skjermbilde som gir deg beskjed om 
å sette inn en teststrimmel.

■ Fortsett med trinn 8.

Pasient-ID

A

|
B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z , 123

09:15
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Med pasientliste

5 Trykk på Pasienttest. 

6 Trykk på  og  for å vise den 
aktuelle inntastingen. Velg pasienten som 
skal testes fra listen. 

7 Hvis pasienten ikke står på listen, trykker 
du på Ny for å opprette en ny inntasting. 
Du må nå angi en Pasient-ID.

Viktig: Utvidet funksjonalitet i databehandlingen er avhengig av kapasiteten til det spesielle 
databehandlingssystemet (DMS) som brukes, og kan variere. Hvis du ønsker ytterligere 
informasjon, kan du se Databehandling, som begynner på side 119.

Test 09:15

19.04.2012

PID02
Jones, Walther

PID03
Hamilton, Fran

PID04
Miller, Ted

PID01
Smith, Henry

Ny

PID05
Reed, William

Pasient-ID

A

|
B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V W X Y

Z , 123

09:15
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8 Teststrimmelsymbolet betyr at du kan 
sette inn en teststrimmel. Ta ut en test-
strimmel fra boksen, og legg straks lokket 
på boksen igjen. 

Eksponering overfor ytre forhold (slik som 
fuktighet) kan forringe kvaliteten på teststrim-
lene og føre til feilmeldinger. Derfor må strim-
melboksen alltid lukkes med en gang etter at 
du har tatt ut en teststrimmel.

9 Hold teststrimmelen slik at skriften med 
testnavnet peker opp.

10 Skyv teststrimmelen inn i teststrimmel-
holderen i pilenes retning.

Skyv strimmelen så langt inn som mulig. 
Et signal indikerer at instrumentet har 
registrert teststrimmelen (forutsatt at 
signalet er aktivert). 

Hvis du bruker en ny teststrimmellot og 
ikke har satt inn kodebrikken ennå, må du 
gjøre det nå. Ellers kan du ikke utføre en 
test. Instrumentet viser nummeret til 
kodebrikken som tilhører den nye test-
strimmelloten. Avhengig av innstillingen 
kan du nå også bli nødt til å kjøre en 
væskekvalitetskontroll.

Test 09:15

19.04.2012

P-ID: PID01
Müller, David

Op.: Schulz
Par.: PT

Test 09:15

19.04.2012

184

P-ID: PID01
Smith, Henry

Op.: Bruker 1
Par.: PT
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Timeglassymbolet viser at teststrimmelen 
varmes opp. Når oppvarmingsprosessen er 
fullført, vil du høre et signal (forutsatt at signa-
let er aktivert) som indikerer at du nå kan 
påføre blod. 

Bloddråpesymbolet blinker for å indikere at 
instrumentet er klart til å foreta testen og at du 
nå kan påføre blod. 

En nedtelling på 180 sekunder starter. 
Du må påføre bloddråpen på teststrimmelen 
før nedtellingen avsluttes. Ellers vil du få en 
feilmelding.

Test 09:15

19.04.2012

P-ID: PID01

Kode: 184

Smith, Henry
Op.: Bruker 1
Par.: PT

Test 09:15

19.04.2012

P-ID: PID01

Kode: 184

180 SEK

Smith, Henry
Op.: Bruker 1
Par.: PT
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ADVARSEL

Bruk bare en blodprøvetaker som er godkjent for profesjonelt helse-
personell, f.eks. Accu-Chek Safe-T-Pro- eller Safe-T-Pro Plus-blodprøve-
taker eller CoaguChek-lansetter (lansetter for profesjonelt bruk, bare 
tilgjengelig i USA). Følg produsentens instruksjoner.

11 Bruk blodprøvetakeren og stikk på siden 
av en fingertupp. 

Vi anbefaler at du tar kapillærblodprøven på 
siden av fingertuppen (helst ring- eller lang-
finger), ettersom det gjør minst vondt.

Stryk forsiktig langs fingeren til det dannes en 
bloddråpe. Ikke trykk eller klem på fingeren.

Påfør den første bloddråpen som kommer 
frem.

12 Påfør blodet (8 μl) direkte fra fingeren til 
det halvsirkelformede, gjennomsiktige 
påføringsområdet øverst på teststrimme-
len. 

■ … eller du kan påføre bloddråpen mot 
siden av påføringsområdet. Teststrimme-
len suger opp blodet ved hjelp av kapil-
lærkrefter.
Du må holde bloddråpen mot teststrim-
melen til det blinkende bloddråpesymbo-
let forsvinner og instrumentet avgir et 
signal (forutsatt at signalet er aktivert).

■ … du kan også påføre blodet ved hjelp av 
et CoaguChek-kapillærrør (ekstrautstyr).

Pass på at du påfører bloddråpen på test-
strimmelen innen 15 sekunder etter at du 
har stukket i fingeren. Å påføre blod etter 
denne tidsperioden kan føre til et feilaktig 
resultat (da koagulasjonsprosessen allerede 
er satt i gang). 
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Når blodet påføres ovenfra, må blodet dekke hele påføringsområdet.

Du hører en pipetone når du har påført nok 
blod (forutsatt at Signal er aktivert). Blod-
dråpesymbolet forsvinner og testen starter. 

Ikke påfør mer blod. Ikke berør teststrimmelen før resultatet vises. Dersom disse forholds-
reglene ikke overholdes, kan det føre til feilmeldinger.

Test 09:15

19.04.2012

P-ID: PID01

Kode: 184

Smith, Henry
Op.: Bruker 1
Par.: PT
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Instrumentet foretar en automatisk kvalitets-
kontrollmåling på teststrimmelen før den viser 
måleresultatet. «QC» vises på skjermen.

Det vises et kontrollmerke etter «QC» når 
kvalitetskontrollen er vellykket.

Resultatet vises i enheten du valgte under 
oppsett av instrumentet. Det lagres automa-
tisk. 

Gyldige måleområder for CoaguChek XS PT-
teststrimler er: 

■ INR: 0,8–8,0

■ % Q: 120–5

■ Sek: 9,6–96

Resultater som er over eller under måleområ-
det, er angitt med symbolene > (over) eller 
< (under).

Hvis en «c» vises sammen med resultatet:
Dette kan oppstå dersom hematokrittverdien 
er svært lav eller ved unøyaktig måling (for 
eksempel våte hender). Gjenta målingen og 
påse at hendene er tørre. Hvis beskjeden ved-
varer, må du foreta en hematokrittkontroll.

Når resultatene skal tolkes, må du studere 
detaljert informasjon om begrensninger og 
interferenser som er inkludert i delen om 
begrensninger i pakningsvedlegget som 
tilhører teststrimmelpakningen.

Test 09:15

19.04.2012

P-ID: PID01

Kode: 184

Smith, Henry
Op.: Bruker 1
Par.: PT

QC

Test 09:15

19.04.2012

P-ID: PID01

Kode: 184

2.5INR

Smith, Henry
Op.: Bruker 1
Par.: PT

21%Q

19.04.2012 09:14

Test 09:15

19.04.2012

P-ID: PID01

Kode: 184

Smith, Henry
Op.: Bruker 1
Par.: PT

19.04.2012 09:14

> 8.0INR
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Slik godkjenner eller avviser du et testresultat

Hvis denne funksjonen er aktivert, kan du 
velge å godkjenne eller avvise et testresultat. 
Når resultatet vises, trykker du på.

■ Avvis eller

■ Godkjenn

Hvis du avviser et resultat, må du legge inn en 
kommentar med forklaring.

Hvis du avviser resultatet, vil det ikke lenger 
vises. Testoppføringen lagres likevel.

Test 09:15

19.04.2012

P-ID: PID01

Kode: 184

2.5INR

Smith, Henry
Op.: Bruker 1
Par.: PT

Måleresultat OK?

21%Q

19.04.2012 09:14

GodkjennAvvis

Kommentar påkrevd

Det kreves en kommentar 
hvis du avviser et resultat. 
Skriv en kommentar.

I-009

Test 09:15

19.04.2012

P-ID: PID01

Kode: 184

Smith, Henry
Op.: Bruker 1
Par.: PT

Testen tas på nytt

Avvist

19.04.2012 09:14
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Legge til kommentarer

Du kan legge til opptil tre kommentarer til et testresultat. Kommentarene kan f.eks. gi ytterligere 
informasjon om analysebetingelser eller pasienten. En kommentar kan være opptil 20 tegn lang. 
Du kan åpne funksjonen for å legge til kommentarer direkte i resultatskjermbildet. Slik legger du 
til kommentarer: 

Hvis du vil legge til en kommentar, må du ikke ta ut teststrimmelen. Når strimmelen tas ut, 
går instrumentet automatisk tilbake til Hovedmeny, og en kommentar kan ikke lenger 
legges til.

1 Trykk på  i Test-skjermbildet.

2 Velg ønskede forhåndsdefinerte kom-
mentarer fra listen på skjermen (dersom 
dette er konfigurert), eller

3 Trykk på Egendef.-knappen for å angi 
en egen kommentar. Bruk tastaturet 
(som ved innlogging) for å registrere dine 
kommentarer.

4 Når du har valgt ønskede kommentarer, 
trykker du på  for å gå tilbake til 
resultatskjermbildet.

 Skriversymbolet vises bare dersom 
utskriftsfunksjonen er aktivert. Hvis ikke, 
vises det ikke.

Testresultater blir også lagret når instrumentet blir slått av i resultatskjermbildet, eller når 
det slår seg automatisk av.

Test 09:15

19.04.2012

P-ID: PID01

Kode: 184

2.5INR

Smith, Henry
Op.: Bruker 1
Par.: PT

21%Q

19.04.2012 09:14

Kommentar 09:15

19.04.2012

Rengjort instrument

Lege underrettet

Syk

Asymptomatisk

Egendef.

Test 09:15

19.04.2012

P-ID: PID01

Kode: 184

2.5INR

Smith, Henry
Op.: Bruker 1
Par.: PT

Lege underrettet
Syk

Reise

21%Q

19.04.2012 09:14
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Etter at testresultatet er vist, trykker du 
på . Du vil få beskjed om å ta ut 
strimmelen.

5 Ta ut teststrimmelen fra instrumentet.

6 Slå av instrumentet.

7 Rengjør instrumentet hvis nødvendig 
(se kapittel 9, Rengjøring og desinfisering 
av instrumentet). 

Beskyttelse mot infeksjon 
Du må alltid følge generelle forholdsregler og retningslinjer for 
blodprøvetaking (se side 14).

Kast alle teststrimler som er brukt til pasienter i tråd med regler for 
avfallshåndtering for ditt laboratorium eller senter (se side 14). 

Ta ut 09:15

19.04.2012
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AKUTT-tester

AKUTT-tester er et begrenset antall tester som kan utføres i hastesituasjoner, se side 76. Hvis 
instrumentet er konfigurert til å utføre AKUTT-tester, har du mulighet til å utføre en test ved 
å velge AKUTT selv om en QC-sperre er aktivert. 

1 Trykk på Pasienttest for å utføre målin-
gen uten å ta en kvalitetskontrolltest: 

2 Trykk på  for å bekrefte antall 
gjenstående AKUTT-tester.

3 Utfør testen.

Når en AKUTT-test utføres, blir denne 
informasjonen lagret sammen med resul-
tatet. Antallet AKUTT-tester som er tillatt 
er redusert med 1. Når alle ventende kva-
litetskontrolltester er utført, er det angitte 
tallet AKUTT-tester tilgjengelig igjen 
i tilfelle nye sperrer. 

Standardinnstillingen er tre for antallet AKUTT-tester som er tillatt i QC-sperre.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Logg ut

QC!

AKUTT-info

3 gjenværende AKUTT-
tester før sperre.

I-011

Test 09:15

19.04.2012

P-ID: PID01

Kode: 184

2.5INR

Smith, Henry
Op.: Bruker 1
Par.: PT

AKUTT-test

21%Q

19.04.2012 09:14
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Denne siden skal være tom.
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6 Kontrolltesting og kvalitetskontroll
CoaguChek XS Plus-instrumentet har en rekke innebygde funksjoner for kvalitetskontroll.

■ Kontroll av elektroniske komponenter og funksjoner når instrumentet slås på.

■ Kontroll av strimmeltemperaturen mens en måling pågår.

■ Kontroll av teststrimmelens utløpsdato og lotinformasjon som ligger i kodebrikken.

■ Teststrimler med innebygget kvalitetskontroll i to nivåer og bestemmelse av pasient-
resultatet i ett og samme testkammer.

Roche tilbyr væskekvalitetskontroller for CoaguChek XS Plus-systemet. Disse kontrollene tilbys 
for å kunne oppfylle de kvalitetskontrollkrav som gjelder for ditt arbeidssted.

For å utføre en væskekvalitetskontrolltest ved bruk av kontrolløsninger trenger du:

■ CoaguChek XS Plus-instrumentet

■ Teststrimmelkodebrikken som ble levert med teststrimmelboksen du bruker. 
En kodebrikke leveres med hver pakning med teststrimler.

■ Teststrimlene som fulgte med kodebrikken nevnt ovenfor.

■ Flasker med CoaguChek XS PT-kontroll (ikke tilgjengelig i USA) eller CoaguChek XS Pro 
PT-kontroll, dråpeteller med fortynningsvæske og kodebrikken til kvalitetskontrollen.

Du kan velge hyppigheten av væskekvalitetskontrolltester under oppsettet av instrumentet 
(se kapittelet Instrumentoppsett/QC (kvalitetskontroll)-sperre som starter på side 72). Hvis 
kontrollresultatene på skjermen ligger innenfor det spesifiserte området, bekrefter dette at 
væskekontrollmålingen ble korrekt utført.



Kontrolltesting og kvalitetskontroll

102

Slik klargjøres en væskekvalitetskontroll
En væskekvalitetskontrolltest bør klargjøres på samme måte som en test med en kapillær 
blodprøve. Den eneste forskjellen er bruken av kontrolløsning i stedet for blod.

1 Finn frem teststrimmelboksen. 

2 Hvis du bruker en teststrimmellot for 
første gang, må du kontrollere at kode-
brikken som fulgte med disse teststrim-
lene, er tilgjengelig.

3 Sørg for at hetteglasset med frysetørket 
(lyofilisert) kontrollplasma og dråpetelle-
ren til å lage kontrolløsningen er tilgjen-
gelig. Denne flasken skal holdes avkjølt 
(ikke frosset) inntil bruk.

4 Påse at kodebrikken til kvalitetskontroll 
som leveres med kontrolløsningen, er 
tilgjengelig.

5 Åpne korken på flasken og fjern gummi-
proppen.

6 Hold dråpetelleren med den forseglede 
dråpetellerhalsen pekende oppover, 
og klipp av tuppen med en saks. Du må 
ikke holde dråpetelleren i nærheten av 
ansiktet.

Unngå tap av fortynningsvæske ved å holde dråpetelleren i stammen. Ikke klem på ballon-
gen mens du klipper av tuppen. 
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7 Trykk forsiktig på dråpetellerballongen for 
å overføre hele innholdet i dråpetelleren 
til flasken. Pass på at dråpetelleren ikke 
kommer i kontakt med det tørkede 
kontrollplasmaet.

8 Lukk flasken igjen.

9 Sørg for at dråpetelleren er tilgjengelig for 
de neste trinnene i kvalitetskontrolltesten.

10 Roter hetteglasset for å løse opp kontroll-
plasmaet fullstendig. Du må ikke riste 
flasken eller legge den på siden. Det 
kan medføre at komponentene i kontroll-
plasmaet kleber seg til sidene på flasken. 
Se pakningsvedlegget til kontrolløsningen.

Kontrolløsningen er nå klar til å påføres test-
strimmelen.

Kontrolløsningene kan rekonstitueres (løses 
opp) etter at de er tatt ut av kjøleskapet. 
Den endelige løsningen kan brukes i opptil 
30 minutter etter rekonstitusjon.
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Slik utfører du en væskekvalitetskontroll

1 Plasser instrumentet på et flatt, vibrasjons-
fritt underlag, eller hold det i hånden slik at 
det står horisontalt. 

2 Slå på instrumentet ved å trykke på -
knappen i cirka 1 sekund.

Du kan også slå instrumentet direkte på ved 
å sette inn en teststrimmel eller koble til strøm-
adapteren.

3 Vent til hovedmenyen vises, eller logg deg 
på som beskrevet på side 86.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest
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4 Kontroller batterinivået. 

■ Hvis batterisymbolet blir rødt (en strek 
gjenstår), er det kanskje ikke nok strøm 
til å utføre en ny måling.

■ Hvis det ikke vises noen streker i batteri-
symbolet, kan du ikke utføre flere målin-
ger. Slå av instrumentet ved hjelp av -
knappen. 

I begge tilfeller må strømmen gjenoppret-
tes ved å sette inn nye batterier, lade opp 
batteripakken eller bruke strømadapteren.

5 Kontroller at dato og klokkeslett er korrekt. 
Korriger feilinnstillinger som beskrevet 
i kapittel 4, Instrumentoppsett/Angi dato.

6 Trykk på Kontrolltest.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest
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7 Teststrimmelsymbolet gir beskjed om at 
du kan sette inn en teststrimmel. Ta ut en 
teststrimmel fra boksen, og legg straks 
lokket på boksen igjen. 

8 Hold teststrimmelen slik at skriften med 
testnavnet peker opp.

9 Skyv teststrimmelen inn i teststrimmel-
holderen i pilenes retning.

Skyv strimmelen så langt inn som mulig. 
Et signal indikerer at instrumentet har 
registrert teststrimmelen (forutsatt at 
signalet er aktivert). 

Eksponering overfor ytre forhold (slik som fuktighet) kan forringe kvaliteten på teststrimlene 
og føre til feilmeldinger. Derfor skal du alltid lukke boksen umiddelbart etter at du har tatt ut 
en teststrimmel.

QC-test 09:15

19.04.2012

Op.: Schulz
Par.: PT
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Hvis du bruker en ny teststrimmellot og ikke 
har satt inn kodebrikken for teststrimmelen 
ennå, må du gjøre det nå. Ellers kan du ikke 
utføre en kvalitetskontrollmåling. 

Som med teststrimlene følger det også en 
kodebrikke for kvalitetskontroll med kontrol-
løsningene. Denne brikken informerer instru-
mentet om akseptabelt målområde for denne 
kontrolloten. Informasjonen i kodebrikken 
lagres i minnet, slik at du når som helst kan 
bruke de samme kontrolløsningene.

10 Velg koden som er lagret for den aktuelle 
kontrolløsningen, eller trykk på Ny kode 
for å bruke en ny kontrolløsning.

Den første gangen du utfører en kontroll, 
hopper instrumentet over dette alternativet 
i QC-test-skjermbildet fordi det ikke er noen 
kodebrikkeparametre i minnet ennå. Neste 
gang du bruker kontrollen, vil dette skjerm-
bildet vises og tilby deg et utvalg av koder 
som allerede er lagret, i tillegg til alternativet 
Ny kode.

Hvis du bruker en ny kontrolløsning, fjerner du 
kodebrikken fra instrumentet og setter inn 
kodebrikken som fulgte med kontrolløsningen 
i stedet.

Hvis du blander kodebrikkene, må du kontrol-
lere bokstaven på kodebrikkene for å kunne 
skille dem: En stor S foran nummeret angir at 
denne kodebrikken gjelder for teststrimler. En 
stor C foran nummeret angir at kodebrikken 
gjelder for kontrolløsninger.

QC-test 09:15

19.04.2012

184
Op.: Bruker 1

QC-test 09:15

19.04.2012

QC 070

QC 060

QC 050

Ny kode

QC 048

*

QC-test 09:15

19.04.2012

Kode: 184
Op.: Bruker 1

Par.: PT

QC
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11 Hvis du utfører testing i mer enn ett nivå, 
må du velge nivå for denne målingen.

Timeglassymbolet viser at teststrimmelen 
varmes opp. Når oppvarmingsprosessen er 
fullført, vil du høre et signal (forutsatt at signa-
let er aktivert) som indikerer at du nå kan 
påføre kontrolløsningen. 

Dråpetellersymbolet blinker for å indikere at 
instrumentet er klart til å foreta målingen og at 
du nå kan påføre prøven. 

En nedtelling på 180 sekunder starter. Du må 
påføre kontrolløsningen i løpet av denne 
tiden, ellers får du en feilmelding.

QC-test 09:15

19.04.2012

QC: 999
Kode: 184
Op.: Bruker 1

Par.: PT

Nivå 1

Nivå 2

QC-test 09:15 

19.04.2012

QC: 999
Kode: 184
Op.: Bruker 1

Par.: PT
Nivå: 1

QC-test 09:15

19.04.2012

180 SEK

QC: 999
Kode: 184
Op.: Bruker 1

Par.: PT
Nivå: 1
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12 Ved hjelp av dråpetelleren trekker du det 
oppløste innholdet opp av flasken. 

13 Påfør en enkelt dråpe med kontrolløsning 
direkte fra dråpetelleren til det halvsirkel-
formede, gjennomsiktige påføringsområ-
det øverst på teststrimmelen. Ikke påfør 
mer kontrolløsning. 
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Du hører et signal når du har påført nok kon-
trolløsning (forutsatt at signalet er aktivert). 
Dråpetellersymbolet forsvinner og testen 
starter. 

Resultatet av væskekvalitetskontrollmålingen 
vises. Det lagres automatisk i minnet. 

Det akseptable området for væskekontrollen 
vises under det aktuelle resultatet, sammen 
med OK eller Feil.

Hvis resultatet av kvalitetskontrollmålingen 
ligger utenfor målområdet, vil en blinkende pil 
opp (for høyt) eller pil ned (for lavt) vises.

Viktig: Pilen (ved siden av resultatet) refererer 
bare til INR-resultatet.

Hvis du har valgt å vise INR og %Quick eller 
INR og sekunder, refererer pilen (opp eller 
ned) ved siden av resultatet bare til INR-
verdien.

 Skriversymbolet vises bare dersom 
utskriftsfunksjonen er aktivert. Hvis ikke, 
vises det ikke.

QC-test 09:15 

19.04.2012

QC: 999
Kode: 184
Op.: Bruker 1

Par.: PT
Nivå: 1

QC-test 09:15

19.04.2012

1.2 INR

78 %Q

19.04.2012 09:15

QC: 999
Kode: 184
Op.: Bruker 1

Par.: PT
Nivå: 1

(1.0 - 1.4 INR)

(53 - 99 %Q)

OK:

QC-test 09:15 

19.04.2012

0.9 INRFeil:

110 %Q

19.04.2012 09:15

QC: 999
Kode: 184
Op.: Bruker 1

Par.: PT
Nivå: 1

(1.0 - 1.4 INR)

(53 - 99 %Q)
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14 Hvis du vil legge til en kommentar, trykker 
du på . 

15 Velg ønskede forhåndsdefinerte kom-
mentarer fra valglisten (dersom den er 
konfigurert), eller

16 Trykk på Egendef.-knappen for å angi en 
egen kommentar. Bruk tastaturet (som 
ved innlogging) for å registrere dine kom-
mentarer. En kommentar kan inneholde 
opptil 20 tegn.

17 Når du har valgt ønskede kommentarer, 
trykker du på  for å gå tilbake til resul-
tatskjermbildet.

Etter at testresultatet er vist, trykker du 
på . Du vil få beskjed om å ta ut 
strimmelen.

18 Ta ut teststrimmelen fra instrumentet.

Hvis du skal foreta en kontroll i 2 nivåer, vil du 
bli bedt om å fortsette med det andre nivået.

19 Slå av instrumentet.

20 Ta ut kvalitetskontrollkodebrikken fra 
instrumentet og lagre den sammen med 
kontrollene.

21 Rengjør instrumentet hvis det er nødven-
dig (se kapittel 9, Rengjøring og desinfise-
ring av instrumentet).

Kast kontroller og brukte teststrimler fra kontrolltestingen i tråd 
med regler for avfallshåndtering for ditt laboratorium eller senter. 
Kontrolløsningen inneholder animalsk materiale som skal betraktes 
som potensielt infeksiøst. 

QC-kommentar 09:15

19.04.2012

Ny kontrollot

Rengjort instrument

Lege underrettet

Godkjent kontroll

Egendef.

Ta ut 09:15

19.04.2012
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Denne siden skal være tom.
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7 Vis resultater
CoaguChek XS Plus-instrumentet kan lagre 2000 pasientresultater samt 500 væskekontrolltester 
i minnet sammen med respektive datoer og klokkeslett. I tillegg lagres opptil 60 kodebrikkeopp-
føringer (innholdet i kodebrikkene for teststrimler og kodebrikkene for kontrolløsninger). Hvis du 
benytter bruker- og/eller pasientlister, er maksimalt 5000 bruker- og 4000 pasient-ID tillatt. 

Hvis minnet er fullt når du utfører en test, vil det eldste resultatet automatisk slettes. 
Det nyeste resultatet lagres alltid. Dette gjelder både pasientresultater og kvalitetskontroll-
tester. For å unngå tap av lagrede testresultater kan du arkivere disse dataene ved å bruke 
et databehandlingssystem og den håndholdte baseenheten (se side 119).
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Vis måleresultater

1 Plasser instrumentet på et flatt, vibra-
sjonsfritt underlag, eller hold det i hånden 
slik at det står horisontalt. 

2 Slå på instrumentet ved å trykke på -
knappen i cirka 1 sekund.

Slå av instrumentet etter bruk ved å trykke på 
-knappen i cirka 1 sekund.

3 Vent til hovedmenyen vises.Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest
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4 Trykk på Vis resultater. 

5 Velg hvilken resultattype du vil se.

■ Vis Pasientresultat-minnet

■ Vis QC- resultat-minnet

Du finner følgende knapper for generell bruk 
i skjermbildene beskrevet nedenfor:

Meny-symbol: Gå tilbake til hovedmenyen

Retur-symbol: Fra skjermen for enkeltresultat 
går du tilbake til listen over resultater

Individuell-symbol: Liste over oppføringer for 
bare denne pasienten

Skriver-symbol: Skriversymbolet vises bare 
dersom utskriftsfunksjonen er aktivert. Hvis 
ikke, vises det ikke.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Minne 09:15

19.04.2012

QC-Resultat

Pasientresultat
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Vis pasientresultatminnet

Dette minneområdet inneholder alle testre-
sultatene for pasientene, sortert i henhold til 
innstillingen du valgte for alternativet Sorter 
(se side 45). Hvis alternativet Sorter er satt til 
Dato/Kl., står de nyeste resultatene øverst 
på listen. 

1 Trykk på  og  for å vise den valgte 
oppføringen i skjermbildet. 

2 Trykk på oppføringen du vil åpne.

Oppføringen vises.

3 Trykk på . Resultatene for den valgte 
pasienten vises.

Minne 09:15

19.04.2012

PID01
17.04.2012 10:10

PID01
16.04.2012 10:07

PID01
15.04.2012 10:01

PID01
18.04.2012 11:31

PID01
14.04.2012 10:03

Minne 09:15

19.04.2012

P-ID: PID01

Kode: 184

2.5INR

Smith, Henry
Op.: Bruker 1
Par.: PT

Lege underrettet
Syk

Reise

21%Q

18.04.2012 11:31

Minne 09:15

19.04.2012

P-ID: PID01
Smith, Henry

18.04.2012 11:31
2.5 INR 21 %Q

17.04.2012 10:15
3.0 INR 16 %Q

16.04.2012 09:58
1.7 INR 38 %Q
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Vis QC (kvalitetskontroll)-resultatminnet

Dette minneområdet inneholder alle væske-
kontrolltester som er lagret, sortert kronolo-
gisk. De nyeste resultatene står øverst på 
listen. 

1 Trykk på  og  for å vise den valgte 
oppføringen i skjermbildet. 

2 Trykk på oppføringen du vil åpne.

Oppføringen vises.

QC 09:15

19.04.2012

17.04.2012 10:05 
QC 234 Pass

16.04.2012 10:07 
QC 623 Pass

15.04.2012 10:30 
QC 333 Pass

18.04.2012 11:31 
QC 999 Pass

14.04.2012 11:01 
QC 432 Pass

Minne 09:15

19.04.2012

1.2 INR

Ny kontrollot
Ny strimmellot

78 %Q

18.04.2012 11:31

QC: 999
Kode: 184
Op.: Bruker 1

Par.: PT
Nivå: 1

(1.0 - 1.4 INR)

(53 - 99 %Q)

OK:
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Denne siden skal være tom.
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8 Utvidede funksjonaliteter

Databehandling

Når det brukes i kombinasjon med den håndholdte baseenheten fra Roche (separat tilgjengelig), 
kan CoaguChek XS Plus-instrumentet lett kobles til et databehandlingssystem (DMS). De største 
fordelene ved en slik tilkobling mellom instrumentet og databehandlingssystemet kan inkludere: 
■ Overføring av pasientlister, brukerlister og innstillinger fra databehandlingssystemet til 

instrumentet. På denne måten kan oppsettet for daglig arbeid samt generelt oppsett av 
instrumentet overføres (for ett eller flere instrumenter) hurtig og lettvint. 

■ Overføring av alle lagrede testresultater med korresponderende Pasient-ID, Bruker-ID og 
kommentarer fra instrumentet til databehandlingssystemet. Denne dataoverføringen til-
later videre evaluering eller sikker arkivering i henhold til dine behov.

Gjennom databehandlingssystemet kan systemadministratoren (slik som POC-koordinatoren) 
spesifisere hvilke innstillinger som skal gjelde for et sett av instrumenter innen et sted eller en 
enhet (f.eks. sykehus eller avdelinger). Alle instrumenter som er tildelt til et spesifikt sted og/eller 
en avdeling vil følgelig dele de samme innstillingene. De forskjellige bruker- og pasientlistene 
(som passer et sted eller en enhet) kan så gjøres tilgjengelige på deres respektive instrumenter. 
Andre innstillinger, slik som QC-sperre og Brukersperre, kan enkelt innstilles (en gang) og 
distribueres til alle instrumenter. 

Datamaskin (oppsettalternativ)

Når databehandlingssystemet kobles til for første gang, må nettverkskommunikasjonen settes 
opp på følgende måte:
■ I Oppsett-menyen må Tilkobling-alternativet være satt til Datamaskin (se side 52). 
■ Den håndholdte baseenheten må konfigureres riktig. (Hvis du ønsker ytterligere informa-

sjon, kan du se i brukerhåndboken til den håndholdte baseenheten og tekniske merk-
nader som er lagret på den håndholdte baseenheten.)

■ Plasser instrumentet på en håndholdt baseenhet som er tilkoblet nettverket. Instrumentet 
vil automatisk bli gjenkjent av databehandlingssystemet og kan nå tildeles til et sted 
og/eller en enhet som administreres av databehandlingssystemet (forutsatt at ditt data-
behandlingssystem har denne funksjonen).

■ Avhengig av hvilken funksjon som er tilgjengelig på databehandlingssystemet, overfører 
databehandlingsystemet innstillinger og lister til instrumentet. Det aktiverer også test-
resultater, slik at de kan overføres fra instrumentet til databehandlingssystemet. 

Viktig: Utvidet funksjonalitet i databehandlingen er avhengig av kapasiteten til det 
spesielle databehandlingssystemet (DMS) som brukes, og kan variere.

Alternativet for innstilling av en Brukersperre er bare tilgjengelig når brukerlistene er oppret-
tet i databehandlingssystemet, lagret i instrumentet og når Bruker-innlogging er aktivert. Hvis 
du ønsker ytterligere detaljer om Bruker-innlogging, kan du se side 64, hvis du ønsker detaljer 
om Brukersperre, kan du se  74.
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Brukerlister

Etter å ha slått på instrumentet, kan en Bruker-innlogging konfigureres. Det er to mulige konfi-
gurasjoner for Bruker-innlogging: 

■ Bruker aktiveres, men ingen liste er tilgjengelig:
Bruker kan logge seg inn via tastaturet på skjermen. Bruken av instrumentet er ikke 
begrenset til en forhåndsdefinert Bruker-gruppe, derfor blir Bruker-ID angitt via tastaturet 
på skjermen og lagret med testresultatene bare til informasjonsformål. 

Instrumenter som administreres av et databehandlingssystem, kan motta en Bruker-liste. 

■ Bruker aktiveres, en list blir tilgjengelig og vises i innloggingsskjermbildet:
Bruker velger ID-en fra den viste listen. Hvis det er konfigurert slik av Administrator, 
kan Bruker også være nødt til å angi et passord for å logge inn. 

Denne første konfigurasjonen er også tilgjengelig uten et databehandlingssystem.

Ved arbeid med brukerlister: Bruken av instrumentet er begrenset til brukerne på denne listen.
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Pasientlister

Når du starter en pasienttest, vil du få alternativer for enten å velge en Pasient-ID fra en pasient-
liste eller å angi Pasient-ID ved hjelp av tastaturet på skjermen. Hvis Pasient-ID er angitt i data-
behandlingssystemet, har denne en ytterligere identifikasjonsinntasting. Opptil 20 tegn kan 
brukes og tildeles som en andre bekreftelse (f.eks. navn, fødselsdato). 

Det er fire mulige konfigurasjoner for inntasting av en Pasient-ID:

■ Pasient-ID er angitt til Valgfri eller Påkrevet, men det er ingen lister tilgjengelig:
Pasient-ID kan legges inn manuelt via tastaturet på skjermen. Pasient-ID lagres sammen 
med testresultatet. 

■ Pasient-ID er angitt til Nei, men det er en liste tilgjengelig:
Listen over Pasient-ID-er vises alltid når du starter en test. Du kan nå

– velge en pasient fra listen,

– opprette en ny pasientinntasting ved å trykke på Ny. I stedet for en ID vil dette resultatet 
tildeles et fortløpende nummer.

■ Pasient-ID er angitt til Valgfri eller Påkrevet, og det er en liste tilgjengelig:
Listen over Pasient-ID-er vises alltid når du starter en måling. Du kan nå

– velge en pasient fra listen,

– opprette en ny pasientinntasting ved å trykke på Ny. Du kan taste inn en ny ID ved hjelp 
av tastaturet på skjermen.

■ Pasient-ID er satt til «skjult» (bare mulig med et databehandlingssystem), og det er en liste 
tilgjengelig:
En tom liste vises når du starter en måling. Du kan nå opprette en ny pasientinntasting 
ved å trykke på Ny og taste inn en ny ID via tastaturet på skjermen.

Ved arbeid med Pasient-lister har du følgende valgmuligheter:

■ En Pasient-ID behøver ikke å være på listen for å bli brukt.

■ Instrumentet viser en advarsel om at inntastet Pasient-ID ikke er i listen.

■ Instrumentet viser en feilmelding om at ID-en ikke ble funnet på listen over gyldige 
Pasient-ID-er. Du må angi en gyldig ID for å fortsette.
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Lagrede testresultater og kommentarer

Når du utfører en test, vil testresultatet lagres sammen med tilleggsinformasjon, inkludert 
Pasient-ID, Bruker-ID, typen test som er utført og valgfrie Kommentarer. Instrumentet leveres 
med et standardsett av Kommentarer som kan tildeles hvert testresultat. Hvis du arbeider med 
et databehandlingssystem, kan disse kommentarene skiftes ut med kommentarene i data-
behandlingssystemet. Den nye ordlyden vil dermed være tilgjengelig for valg fra Kommentarer-
listen i instrumentet. 

Standard forhåndsinnstilte kommentarer i instrumentet er:

Opptil 3 kommentarer kan tildeles hvert resultat.

INR-resultatkommentarer QC-resultatkommentarer

■ Asymptomatisk

■ Rengjort instrument 

■ Lege underrettet 

■ Syk 

■ Reise 

■ Sendt til lab. 

■ Ingen handling 

■ Prosedyrefeil 

■ Tar medisin 

■ Testen tas på nytt 

■ Endret dosering

■ Godkjent kontroll

■ Rengjort instrument

■ Lege underrettet

■ Ny kontrollot

■ Nytt lotnummer

■ Ny strimmellot

■ Ny strimmel/kittlot

■ Ingen handling

■ Prosedyrefeil

■ Ekstern QC-kontroll

■ Gjenta kontrolltest

■ S.pl. underrettet

■ Ombyttet QC-flaske

■ Testen tas på nytt

Hvis du ønsker ytterligere informasjon og tekniske detaljer, kan du se i brukerhåndboken til 
den håndholdte baseenheten og tekniske merknader som er lagret på den håndholdte base-
enheten. 
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9 Rengjøring og desinfisering av instrumentet

■ Sørg for at instrumentet er slått av. 

■ Ikke spray noe på instrumentet, og ikke senk det ned i væske.

■ Pass på at kluten eller bomullsdotten/-pinnen bare er fuktet, ikke våt, for å hindre 
at fuktighet trenger inn i instrumentet. 

Anbefalte rengjørings- og desinfiseringsløsninger
Bare følgende løsninger bør benyttes til rengjøring/desinfisering av instrumentet (utsiden og 
teststrimmelholderen).

■ 70 % etanol eller isopropylalkohol

■ en blanding av 1-propanol (400 mg/g), 2-propanol (200 mg/g) og glutaraldehyd 
(1,0 mg/g) 1

■ 10 % natriumhypoklorittløsning (1 del blekemiddel og 9 deler deionisert vann, fersk 
løsning hver 24. time) 

■ Følg interne retningslinjer for desinfisering.

■ Bruk hansker.

BEMERK Følg prosedyrene under ved rengjøring/desinfisering av instrumentet. 
Dersom disse prosedyrene ikke følges, kan du risikere at instrumentet 
ikke fungerer som det skal.

1. Solgt i noen land under navnet «Bacillol Plus».

BEMERK Andre rengjørings- eller desinfeksjonsløsninger må ikke brukes på 
instrumentet (utsiden og teststrimmelholderen). Bruk av andre oppløs-
ninger kan skade instrumentet.
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Rengjøring/desinfisering av ytre flater
Bruk de løsningene som er anbefalt på side 123 ved rengjøring/desinfisering av instrumentets 
ytre flater. La løsningene få kontakt i > 1 minutt (se tilhørende produktmerking). 

Pass på at det blå dekselet til teststrimmelholderen er godt lukket ved rengjøring av 
instrumentets utside.

1 Tørk av instrumentets ytre overflater mens 
instrumentet er avslått.

Ikke la det samle seg væske i nærheten av åpningene. Sørg for at det ikke kommer væske inn 
i instrumentet.

2 Bruk en ny og tørr klut eller lofri serviett og 
tørk av overflødig væske etter at instru-
mentets utside er rengjort.

3 La områder som er vasket tørke i minst 
10 minutter før en test skal utføres.
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Rengjøring/desinfisering av teststrimmelholderen
Bruk de løsningene som er anbefalt på side 123 ved rengjøring/desinfisering av teststrimmel-
holderen. La løsningene få kontakt i > 1 minutt (se tilhørende produktmerking). Bruk lofrie 
bomullsdotter/-pinner.

1 Fjern dekselet over teststrimmelholderen 
før det skal rengjøres. (Bruk tommelfinger-
neglen til å åpne dekselet til teststrimmel-
holderen ved å trykke fremre kant oppover.) 
Legg dekselet på trygg avstand fra instru-
mentet. Skyll deretter dekselet med varmt 
vann, eller rengjør dekselet med rengjø-
ringsløsningene som ble nevnt tidligere. 
La teststrimmelholderen tørke i minst 
10 minutter før du setter det på igjen. 

2 Hold instrumentet opp med teststrimmel-
holderen vendt nedover.

■ Rengjør de lett tilgjengelige hvite områ-
dene med en fuktet bomullsdott/-pinne. 

■ Pass på at dotten/pinnen bare er fuktet, 
ikke våt. Tørk av overflødig væske.
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Når rengjøringen er fullført:

BEMERK Skader på instrumentet

■ Sørg for at det ikke kommer væske inn i instrumentet. Hvis fuktighet 
trenger inn i instrumentet, kan dette føre til skader på instrumentet.

■ Ikke før inn objekter i teststrimmelholderen. Det kan skade de elek-
triske kontaktene bak teststrimmelholderen.

3 La innsiden av teststrimmelholderen tørke 
i minst 10 minutter mens dekselet er av.

4 Deretter fester du dekselet til teststrim-
melholderen på instrumentet. Kontroller 
at dekselet er lukket skikkelig. Du skal 
høre at det klikker på plass.
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10 Feilsøking
CoaguChek XS Plus-instrumentet kontrollerer kontinuerlig systemet for uventede og uønskede 
tilstander. Disse kan oppstå av ulike tekniske årsaker (defekte komponenter eller forbruksarti-
kler, miljøfaktorer) eller på grunn av håndterings- eller prosedyrefeil. 

En melding kan vises på instrumentets skjerm, avhengig av omstendighetene. Disse meldingene 
er markert med et ikon, enten  for statusmelding eller  for feilmelding. Alle meldinger vist 
av systemet er etterfulgt av en beskrivelse av feilen og forslag til løsning.

Utfør den foreslåtte løsningen som vises på skjermen for å løse problemet. Hvis feilen forsvinner, 
kan du fortsette å bruke instrumentet som normalt. Ta kontakt med Roche hvis problemet ved-
varer (se side 135). 

De to ulike meldingstypene er angitt nedenfor:

Melding Beskrivelse

I-001: Svakt batteri

Statusmelding

Trykk på  for å fortsette med neste trinn.

E-101: Pasient-ID 
påkrevd

Feilmelding

Trykk på  for å gå ut av denne meldingen. Utfør de foreslåtte 
løsningene på problemet.

Svakt batteri

Batteriet har lite strøm.  
Bytt ut eller lad batteriet så 
snart som mulig.

I-001

Pasient-ID påkrevd

En pasient-ID er påkrevd. 
Skriv inn en gyldig pasient-ID.

E-101
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Ytterligere informasjon om feil 406

Slå av instrumentet og fjern teststrimmelen. Gjenta målingen med en ny teststrimmel og blod 
som er tatt fra et nytt stikksted på en annen fingertupp. Ikke ta på eller fjern teststrimmelen 
under måling.

Merknad til feil 406: CoaguChek XS PT-teststrimmelen kan brukes på pasienter i kombina-
sjonsbehandling med orale antikoagulanter og heparininjeksjoner. Se pakningsvedlegget for 
maksimal konsentrasjon av heparin som ikke påvirker testen. Hepariniserte kapillærrør skal 
imidlertid aldri brukes til prøvepåføring. Hvis kapillærrør brukes, må du kun bruke CoaguChek-
kapillærrør. Pass på at du påfører bloddråpen på teststrimmelen innen 15 sekunder etter at 
du har stukket i fingeren. I sjeldne tilfeller kan pasienter med lange koagulasjonstider (> 8 INR; 
< 5 % Quick) få en «feil 406»-melding på instrumentskjermen. Hvis denne feilmeldingen vises på 
nytt når du gjentar testen, må resultatet kontrolleres ved hjelp av en annen metode. 

E-406: Prøvefeil

Feilmelding

Trykk på   for å gå ut av denne meldingen. Utfør de foreslåtte 
løsningene på problemet.

Prøvefeil

Uegnet prøvesammensetning. 
Sjekk prosedyren og gjenta 
testen med en ny prøve. 
Kontroller pasientens 
medisinregime.

E-406
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Feil og unormale tilstander uten feilmeldinger

Det kan oppstå enkelte situasjoner som ikke har noen tilknyttede feil- eller statusmeldinger.

Melding Beskrivelse

Ingen melding eller 
unormale tilstander

Instrumentskjermen 
slår seg ikke på

■ Vent 10 sekunder og prøv å slå enheten på igjen.

■ Kontroller at instrumentet er tilkoblet strøm.
• Kontroller tilkoblingen hvis du bruker en ekstern strømadapter.

Eller:
• Sett instrumentet i den håndholdte baseenheten.

Eller:
• Kontroller tilkoblingen hvis du bruker den håndholdte 

batteripakken. 

Instrumentet viser et 
uventet resultat

Les informasjonen i pakningsvedlegget til teststrimlene.

Automatisk avslåing

Instrumentet slår seg av etter en angitt tid uten aktivitet (f.eks. at 
noen trykker på en tast eller trykker på skjermen) for å spare strøm. 
Aktiver instrumentet på nytt slik det er beskrevet her:

Instrumentet slår seg av 
etter en tid som er angitt av 
systemadministratoren 
(standard er 5 minutter, men 
dette kan konfigureres av 
systemadministratoren)

■ Trykk på instrumentets på/av-knapp.
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Denne siden skal være tom.
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11 Generelle produktspesifikasjoner

Tekniske data

Prøvemateriale

Temperaturområde +15 °C til +32 °C

Relativ fuktighet 10 til 85 % (ingen kondens)

Maksimal høyde 4300 m

Plassering Plasser instrumentet på et flatt, vibrasjonsfritt underlag, eller hold det 
slik at det står horisontalt.

Måleområde % Q: 120 – 5
SEK: 9,6 – 96
INR: 0,8 – 8,0

Minne 2000 pasient- og 500 QC-resultater med dato og klokkeslett
60 kodebrikkeoppføringer
Brukerlister opptil 5000 bruker-ID med tilsvarende 2. ID 
(f.eks., Brukernavn)
Pasientlister opptil 4000 pasient-ID med tilsvarende 2. og 
3. pasient-ID (f.eks. navn, fødselsdato)

Grensesnitt Infrarødt grensesnitt, LED/IRED klasse 1

Batteridrift 4 batterier x 1,5 V type AA
eller oppladbar spesialbatteripakke for CoaguChek XS Plus-
instrumentet

Strømtilkobling Strømforsyningsadapter: Inngang: 100–240 V / 50–60 Hz / 400 mA
Utgang: 7,5 V DC / 1,7 A

Antall tester
per sett av batterier

Ca. 80 tester (ca. 60 tester per ladesyklus ved bruk av oppladbar 
batteripakke)

Sikkerhetsklasse III

Automatisk utkobling Programmerbart 1–60 minutter

Mål 185 x 89 x 42 mm

Vekt 311 g (uten batterier) 

Prøvetype Kapillært fullblod eller ikke-antikoagulert venøst fullblod.

Prøvevolum Minst 8 μl

Interaksjoner Se teststrimlenes pakningsvedlegg
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Oppbevarings- og transportbetingelser

* Ved temperaturer over +50 °C/122 °F kan batteriene lekke og ødelegge instrumentet. 
Ved temperaturer under –10 °C/+14 °F har ikke batteriene nok kraft til å holde den interne 
klokken i funksjon.

Ytterligere informasjon

Bestilling 

Følgende konfigurasjoner er tilgjengelige. 

Reagenser og løsninger

Forsyninger er tilgjengelig gjennom Roche Diagnostics. Kontakt den lokale Roche-representanten.

Produktbegrensninger

Les informasjonen i pakningsvedlegget til teststrimlene hvis du vil ha detaljert informasjon om 
produktdata og begrensninger.

Temperaturområde
Instrument (uten batterier)

–25 °C til +70 °C (-13 °F til +158 °F)

Temperaturområde
Instrument (med batterier)*

–10 °C til +50 °C (+14 °F til +122 °F)

Relativ fuktighet 10 til 85  % (ingen kondens)

Artikkel Beskrivelse Bemerkninger
CoaguChek XS PT Test 24 teststrimler Internasjonal utgave 

(ikke tilgjengelig i USA)

CoaguChek XS PT Test 2 x 24 teststrimler

CoaguChek XS PT Controls Væskekontroller for CoaguChek XS Plus- 
og XS Pro-systemene

Internasjonal utgave 
(ikke tilgjengelig i USA)

CoaguChek XS Pro PT Controls Væskekontroller for CoaguChek XS Plus- 
og XS Pro-systemene

USA-utgave

CoaguChek Capillary Tubes/Bulbs Kapillærrør

Handheld Battery Pack Oppladbar batteripakke

Handheld Base Unit Kit Håndholdt baseenhet og brukerhåndbok
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Informasjon om programvarelisenser 

Dette produktet innbefatter programvaremoduler som er utviklet under åpne kildelisenser. 
Kildekodene for denne programvaren kan bestilles på standard datautvekslingsmedium fra 
produsenten på følgende adresse:

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
DE-68305 Mannheim, Tyskland

Lisensbetingelsene i den generelle offentlige lisensen (GPL) er tilgjengelige (kun på engelsk av 
juridiske grunner) som en PDF-fil (filnavn «License.txt.PDF») på CD-en som leveres med denne 
brukerhåndboken. Den totale lisensavtalen er også lagret som en tekstfil (filnavn «License.txt») 
på den håndholdte baseenheten. Du kan få tilgang til denne filen ved å koble baseenheten til en 
PC med USB-kabel. Hvis du ønsker detaljerte instruksjoner om hvordan dette skal gjøres, kan du 
se brukerhåndboken for den håndholdte baseenheten.

Alle har lov til å kopiere og distribuere ordrette kopier av dette lisensdokumentet, men det er ikke 
tillatt å endre innholdet.

Reparasjoner

Vær oppmerksom på at reparasjoner og andre modifikasjoner av instrumentet bare kan utføres 
av personer med autorisasjon fra Roche.

Kontakt Roche

Ta kontakt med Roche-representanten hvis du har spørsmål om CoaguChek XS Plus-systemet 
som ikke er besvart i denne brukerhåndboken. Hvis du ikke allerede har kontaktinformasjonen, 
finnes det en oversikt over kontorene til Roche Diagnostics i tillegget. Du kan også gå inn på vår 
nettside på www.Roche.com. Her velger du «Roche Worldwide» øverst på siden, og deretter 
velger du ønsket land for å finne den informasjonen du vil ha. 
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12 Garanti
Den lovfestede garantibestemmelsen som omfatter salg av forbruksvarer i de respektive land 
hvor varene kjøpes, vil være gjeldende som tidligere. 
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13 Tillegg

Kontakt Roche 

Argentina Productos Roche S.A.Q. e I.
Rawson 3150
B1610BAL Ricardo Rojas, Tigre
Buenos Aires - Argentina  
Tel.: +54 (11) 5129 8000

Australia Roche Diagnostics Australia Pty Ltd.
ABN 29 003 001 205
31 Victoria Ave
Castle Hill, NSW, 2154
Telephone 02-9860 2222 or 1800 645 619

Belgia Roche Diagnostics Belgium
Schaarbeeklei 198
BE-1800 Vilvoorde
Tel : +32 2 247 47 47
Fax : +32 2 247 46 80
www.roche-diagnostics.be

Brasil Roche Diagnóstica Brasil Ltda.
Av. Engenheiro Billings, 1729
05321-010 São Paulo, SP
Tel.  +55 11 3719 4566
Fax  +55 11 3719 4981

Canada Roche Diagnostics
201 Boulevard Armand-Frappier
Laval, Québec H7V 4A2
Coagulation Info-Line
Telephone 1-877-426-2482

Chile Productos Roche Ltda.
Avda. Quilín 3750
Macul, Santiago
Tel.: +56 (2) 4413200

Colombia Productos Roche S.A.
Carrerra. 44 No. 20-21
Apartado Aéreo 80372
Bogotá, D.C.

Cuba Productos Roche, S.A.
Calle 96, No. 540,  Esquina 7ma.
Playa,  C. La Habana
+ (537) 204 7515
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Danmark Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre

Tel.:  36 39 98 98
Fax:  36 39 99 79
http://coaguchek.dk
http://www.roche.com

Ecuador Roche Ecuador S.A.
Av. 10 de Agosto N36-239 y Naciones Unidas
Quito
Tel.:+593 (2) 2434347

Filippinene Roche (Philippines) Inc.
Diagnostics Division
2252 Don Chino Roces Avenue
1231 Makati City
Tel. (+632) 893-4567

Finland Roche Diagnostics Oy
PL 160
02180 ESPOO
Puhelinvaihde: 010 554511
Suomi

Frankrike Roche Diagnostics France
2, Avenue du Vercors - BP 59
38242 MEYLAN CEDEX
Assistance Téléphonique
Tel : +33 4 76 76 31 00
www.rochediagnostics.fr

Hellas Roche Diagnostics (Hellas) A.E.
Ακακιών 54Α
151 25 Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα
Τηλ.: +30-210-8174000
Γραμμή Υποστήριξης: 801-11-38100

India Roche Diagnostics India Pvt Ltd 
Plot no 114 , Road no 15 , M.I.D.C 
Andheri ( E ) Mumbai – 400093
Tel: +91 022 6697 4900 
Web: www.roche-diagnostics.co.in

Indonesia PT. Roche Indonesia
Diagnostics Division
Artha Graha Building 21st floor
Sudirman Central Business District – Lot 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: +62 21 3041 3000
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Italia Roche Diagnostics Italia
Roche Professional Laboratory
HOSPOC Solution
Via G.B. Stucchi, 110
20052 Monza (MI)
Numero verde: 800-610 619

Kina Roche Diagnostics (Shanghai) Ltd
12/F, Huaihai  Plaza, No. 1045, central Huaihai Road
Shanghai,  200031
Tel.  +86 21 2412 1000
Fax  +86  21 2412 1188
PC  200031

Roche Diagnostics (Hong Kong) Ltd 
1316-1325 Metroplaza, Tower 1
223 Hing Fong Road, Kwai Chung 
Hong Kong 
Tel.: +852-2481 3387

Korea Roche Diagnostics Korea Co., Ltd.
4F, Seokyung Bldg. 1000-3, Daechi-dong
Gangnam-gu, Seoul 135-280, Korea
Tel : +82 2 550 3300

Roche Diagnostics Korea Co.Ltd.

Kroatia Naziv i adresa nositelja upisa u očevidnik:
Roche d.o.o.
Banjavčićeva 22/II
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel:  +385 1 46 28 360

Litauen UAB Roche Lietuva
Diagnostikos padalinys
J.Jasinskio g. 16 B
01112 Vilnius
Tel. 8-5 254 6777
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Malaysia Roche Diagnostics (M) Sdn. Bhd.
2A, Jalan 13/1
46200 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Tel:  +603-7955 5039
Fax:  +603-7955 5418

Mexico Productos Roche, S.A. de C.V.
(Roche Diagnostics México)
Av. Santa Fé No. 485
Col. Cruz Manca, Santa Fé
05349 México. D.F.
Tel.: +52 55 50 81 58 00

Nederland Roche Diagnostics
Nederland BV
Transistorstraat 41
1322 CK Almere
Telefoon:  0800 - 2882882 (gratis)

New Zealand Roche Diagnostics N.Z. Ltd
15 Rakino Way, Box 62-089
Mt. Wellington, Auckland
Telephone +64 9 276 4157  
Toll Free 0800 652 634

Norge Roche Diagnostics Norge AS
Brynsengfaret 6B
Pb 6610 Etterstad
0607 Oslo
Tlf.:  +47-23 37 33 00
Fax:  +47-23 37 33 99
www.roche.no

Panama Productos Roche Interamericana
Productos Roche Panamá
Edificio Capital Plaza, Piso 18
Calle Paseo del Mar, Costa del Este
Panamá
+ (507) 378 1200

Peru Productos Roche Q.F.S.A.
División Diagnóstica
Av. Javier Prado Este 1921
Lima
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Polen Roche Diagnostics Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 B
01-531 Warszawa
Polska
tel. 022 481 55 55
faks 022 481 55 99

Call Center 022 481 54 54
Zamówienia tel. 022 481 54 28
dia.callcenterpl@roche.com

www.roche.pl 
www.coaguchek.pl

Portugal Roche Sistemas de Diagnósticos, Lda.
Estrada Nacional, 249-1
2720-413 Amadora
Telefone: +351 21 425 7000
www.roche.pt

Russland ООО «Рош Диагностика Рус»
Официальный дистрибьютор
«Ф. Хоффманн Ля Рош Лтд.» (Швейцария)
Россия, 107031 Москва
Трубная площадь, дом 2
Бизнес центр «Неглинная Плаза»
Тел.: +7(495) 229-69-99, +7(495) 229-29-99
Факс: +7 (495) 229-79-99
www.roche.ru

Sentral-Amerika & Karibia Roche Diagnostics Central America & The Caribbean
Edificio Capital Plaza, Piso 18
Calle Paseo del Mar, Costa del Este
Panama, Rep. de Panama 
Tel. + 507 378 1295

Singapore Roche Diagnostics Asia Pacific Pte Ltd
298 Tiong Bahru Road
#11-01/06 Central Plaza
Singapore 168730
Tel: +65-62727500

Slovenia Roche farmacevtska družba, d. o. o.
Divizija za diagnostiko
Vodovodna 109
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon Centra za pomoč uporabnikom in servis: 080 12 32
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Spania Roche Diagnostics S.L.
Avda. de la Generalitat, 171-173
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 902-433-333
 www.roche.es

Storbritannia Roche Diagnostics Ltd.
Charles Avenue
Burgess Hill, RH15 9RY
Customer Services
0808 100 9998

Sveits Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz
Tel.:  0800 80 66 80 (Customer Service Center, Schweiz)
Tel.:  +41 41 799 61 00
Fax:  +41 41 799 65 55
www.roche-diagnostics.ch 

Sverige Roche Diagnostics Scandinavia AB
Karlsbodavägen 30
161 26 Bromma
Kundtjänst Tel: 08 - 404 88 70
www.roche.se

Taiwan Roche Diagnostics Ltd.
11F, No. 35, Min Quan E. Road, Section 3
Taipei 104, Taiwan
Tel: +886 0800 258 458

Thailand Roche Diagnostics (Thailand) Ltd
18th Floor, Rasa Tower 1
555 Phaholpothin Road, Chatuchak
Chatuchak, Bangkok 109000
Tel +66(0) 2791 2200

Tsjekkia Roche s.r.o.
Karlovo náměstí 17
120 00 Praha 2
Tel.: +420 220 382 500
www.roche-diagnostics.cz

Tyrkia Roche Diagnostik Sistemleri Ticaret A.Ş.
Gazeteciler Sitesi – Matbuat Sokak No. 3
34394 Esentepe – Istanbul
Tel.: +90-212-306 06 06
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Tyskland Roche Diagnostics Deutschland GmbH
CoaguChek Kundenservice
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
Telefon:  0800 0800 855 (gebührenfrei)
Montag bis Freitag: 08.00 bis 18.00 Uhr

Fax: 06 21/7 59-44 63
E-mail: mannheim.monitoring@roche.com
Internet: www.coaguchek.de

Ungarn Roche (Magyarország) Kft.
2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel.:  +36-23-446-882
Fax:  +36-23-446-890

Meghibásodás esetén hívja: +36-30-5213-473

Uruguay Roche International Ltd.
(Diagnostics Division)
Solferino 4096
11400 Montevideo
Tel.: +598 (2) 6137888

USA Roche Diagnostics
9115 Hague Road
Indianapolis, IN 46256
Roche Diagnostics Technical Service Center
1-800-428-4674 
www.poc.roche.com 
www.roche.com

Venezuela Productos Roche, S.A.
RIF J-00044058-1 
División Diagnostics 
Av. Diego Cisneros, Edf. Roche, piso 1 
Urb. Los Ruices 
Caracas 

Østerrike Roche Diagnostics GmbH
Engelhorngasse 3
1211 Wien
Telefon: 01 - 27787-0
Fax: 01 - 27787-12
www.coaguchek.at
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Denne siden skal være tom.
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14 Tillegg for observert testsekvens

Observert testsekvens (OTS) 

OTS-funksjonen (observert testsekvens) gjør det mulig for en observatør (systemansvarlig) å vur-
dere og registrere hvilke resultater en bruker har (f.eks. ved ny sertifisering). Observatøren ser på 
når en bruker utfører en måling, for å kontrollere at alt blir gjort i henhold til anbefalte prosedyrer. 
Han/hun vurderer deretter om brukeren har bestått eller ikke bestått. Denne vurderingen lagres 
sammen med testresultatet og eventuelle kommentarer.

Alternativer for observert testsekvens kan bare konfigureres med et databehandlings-
system. Tilgjengeligheten av elektroniske konfigurasjonsalternativer vil dermed variere 
i henhold til programvaren for databehandling som benyttes der du arbeider. Kontakt 
systemadministratoren.
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Bruk av OTS-funksjonen

Det er databehandlingssystemet som kommer med forespørsel om OTS. Hvis du ser 
symbolet  på Pasienttest-knappen, betyr det at en OTS venter. 

Observatør:

1 Trykk på Pasienttest.

I Pas.test - OTS-menyen, er knappen Pasient-
test grå (deaktivert) til observatøren er logget 
på.

2 Trykk på Innlogging observatør.

3 Vent til observatørlisten vises. 

4 Velg observatør-ID ved å trykke på den 
tilhørende knappen. 

Det er bare brukere med OTS-observatørret-
tigheter som er angitt i listen for innlogging av 
observatører.

5 Angi passord om nødvendig.

6 Etter at du har angitt passordet, trykker du 
på  for å logge på. Menyen Pas.test - 
OTS vises på nytt. Pasienttest-knappen 
er nå aktiv.

7 Gi instrumentet til brukeren som nå kan 
utføre pasienttesten under observasjon.

Hovedmeny 09:15

19.04.2012

Kontrolltest

Vis resultater

Oppsett

Pasienttest

Logg utPas.test - OTS 09:15

19.04.2012

Innlogging observatør

Pasienttest

OTS aktivert

Observatør 09:15

19.04.2012

Ann Casey

Alan Smithee

Pas.test - OTS 09:15

19.04.2012

Innlogging observatør

Pasienttest

OTS aktivert
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Bruker:

1 Trykk på Pasienttest.

Utfør pasienttesten som normalt. Så snart 
testen er fullført, må observatøren fullføre de 
neste trinnene.

2 Gi instrumentet tilbake til observatøren.

Observatør:

3 Berør  for å logge inn på nytt. 

4 Etter at du har angitt passordet, trykker du 
på  for å fortsette med vurderingen.

5 Vurder brukerens utførelse ved å trykke 
på OK eller Feil.

6 Vurder testresultane ved å trykke på 
Godkjenn eller Avvis.

7 Trtkk på  for å legge til en kommentar.

8 Trykk på  for å komme tilbake til 
Pas.test - OTS-skjermbildet.

OTS-opplysningene lagres sammen med 
testresultatet.

Pas.test - OTS 09:15

19.04.2012

Innlogging observatør

Pasienttest

OTS aktivert

Innlogging observatør

Observatør ALAN SMITHEE, 
logg inn for å fortsette. 
Ellers blir ikke OTS-testen 
fullført.

I-010

Observatør 09:15

19.04.2012

Feil

Godkjenn

OK

Avvis

OTS bestått:

Måleresultat OK?

Kommentar:

Ta ut 09:15

19.04.2012
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Denne siden skal være tom.
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Knapp .................................................................................................................................................................. 115
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ACCU-CHEK, COAGUCHEK og 
SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
DE-68305 Mannheim, Tyskland

www.roche.com

www.coaguchek.com

www.poc.roche.com
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