
Simple Simon PT-INR, hurtigguide
Prosedyre med MixxoCap

Trykk på knappen for å 
aktivere avleseren. Diverse 
informasjon kommer frem 
i displayet.

Når avleser viser «10 μL 
prov & mix!» («& mix!» 
blinker!) er det klart for 
10 mikroliter prøve, blod 
eller plasma.

Trykk på knappen en gang 
til og avleseren utfører 
«autocheck». Dersom alt 
OK kommer «+200 μL 
reagens» i displayet.

Gjør klar en MixxoCap:
sett fast en blå mixxo-
hatt ved MixxoCap® øvre 
åpning slik at den fester 
seg ved «mixxokroppens» 
første nivå.

Ta tak i et reaksjonsrør i 
plastkorken og flytt det 
direkte fra avleserens blokk 
til avleserens måleposisjon. 
Fest røret ved å vri til høyre 
for deretter å ta av den 
blå korken mens tids-
nedtellingen fra 5 til 0 
sekunder pågår .

Fyll MixxoCap helt med 
10 μL prøve, enten fra 
fingerstikk eller venøs 
prøve.

Ved fingerstikk tørk av 
første dråpe for deretter 
å fylle kapillæret.
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Simple Simon® PT er et pasientnært, våtkjemisk laboratoriediagnostisk 
produkt for bestemmelse av protrombintid (PT) uttrykt i INR.
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Så lenge det står «Mix!» i 
displayet fortsett å trykke 
den blå hatten på Mixxo-
cap opp og ned uten å 
slippe taket på hatten. 
Når det står «pipette ut» 
tas umiddelbart Mixxocap 
ut samtidig som hatten 
trykkes ned.

Tørk av på utsiden av 
plastkapillæret!

Gjør alltid en rimelighets-
vurdering av resultatet. 
For tips og informasjon 
om det se paknings-vedlegg. 
Om prøven er blod vises først 
Kap INR og ved å trykke på 
knappen vises Ven INR. 
Pass på å lese av riktig etter 
som det er tilsatt venøs eller 
kapillær prøve. 

Når verifikasjonen er klar 
koagelkriteriet oppfyllt 
vises Klot «OK» og «kopp 
ur» vekselsvis i displayet. 
Dersom det ikke er oppfylt 
vises «INR error».

Sett på lokket når avleser 
viser «Lock på». Displayet 
viser kontinuerlig aktuelle 
INR i realtid.

Før ned plastkapillæret mot 
reagensets bunn og tilsett 
prøven samtidig ved å trykke 
Mixxocap hatten ned i sitt 
andre nivå. Skyll deretter 
umiddelbart ved å trykke 
rolig ca. 6 ganger på hatten 
opp og ned.

Ved å holde knappen nede 
i 2 sekunder stenges eller 
inaktiveres avleseren. En 
ny analyse kan nå begynne 
med start i punkt 1.

Sett på den blå korken til 
reaksjonsrøret igjen og ta 
det ut av måleposisjonen. 
Vend reaksjonsrøret opp 
og ned samt inspekter 
innholdet. Det skal være 
koagulert dersom ikke 
avleser viser «INR>8». 
Motsatt indikerer feil-
aktighet.

Når avleseren oppdager 
koagulasjonen signali-
serer den «klott», og en 
verifikasjon begynner. Rør 
ikke reaksjonsrøret under 
pågående verifikasjon.

Analyser regelmessig den 
medfølgende kontrollen ZAP, 
eller annet kontrollmateriale. 
Dette for å forsikre at utstyret 
fungerer stabilt. Dokumenter 
resultatet av kontrollanalys-
eringer i skjemaet som finnes 
i esken med ZAP kontroller.
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