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Verwijder het afdekfolie van de cu-
vet. Het vloeistof oppervlak dient te 
liggen tussen de twee gemarkeerde 
lijnen op de cuvet. Pak het onder-
ste heldere oppervlak van de cuvet 
niet vast.

Vul de capillair met het bloedmon-
ster (20 µL) tot aan de witte stop-
per. Controleer dat er in de capillair 
geen luchtbellen zitten. Veeg evt. 
restmateriaal van het monster af 
van de buitenkant van de capillair. 

Breng het monster (20 µL) in de 
bufferoplossing  van de cuvet en 
dispenseer door de plunjer naar 
beneden te duwen. Controleer dat 
de capillair volledig leeg is.

Sluit de cuvet stevig met een CRP rea-
gens cap. Druk niet op het blauwe bin-
nengedeelte van de cuvet. Wanneer 
het monster is toegevoegd aan de 
buffer kan het twee uren worden be-
waard voordat de test wordt ingezet.

Opmerking:  Voor 

meer gedetailleerde 

informatie, zie de 

gebruiksinstructies.Kies “Meten” op de display van de  
QuikRead go analyser.

Plaats de cuvet in de meetwell van 
de analyser. De barcode dient naar 
u toegekeerd te zijn. De display 
laat zien hoe de meting verloopt.

Wanneer de meting  gereed is, 
wordt het resultaat getoond op 
de display en de cuvet komt  au-
tomatisch vanuit de meetwell naar 
boven.
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QuikRead go® CRP

Ongeopende kit box

Opslag bij 2–8 ˚C: tot de 
expiratie datum van de kit.

Ongeopende cuvetten rack 
in folie zakjes

Opslag bij 2–25 ˚C: tot de 
expiratie datum van de kit.

Ongeopende cuvetten na 
opening van de folie zakje

Opslag bij 2-8 ˚C: 6 maanden.

Opslag bij 18-25 ˚C: 3 maanden.

Geopende cuvet

De test moet binnen twee uren 
na opening van de cuvet worden 
uitgevoerd. Laat de buffer op 
kamertemperatuur komen 
voordat de test wordt uitgevoerd.

Koker met reagens caps

Opslag bij 2–8 ˚C: tot de 
expiratie datum van de kit.

Opslag bij 18–25 ˚C: 1 maand.

Opslag bij 18–25 ˚C: 7, 5 uur per 
dag; 3 maanden.

Voor meer informatie: www.quikread.com

QuikRead CRP Controle 

Ongeopende vial: tot aan 
expiratie datum bij 2–8 ˚C.

Geopende vial: 2 maanden 
stabile bij 2–8 ˚C.


