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Provmaterial
Benämning

Equalis | Art. Nr: 13 | 2021:05/Hb:Glukos och 2021:05/CRP

Märkning på rör

Beskrivning

Förvaring

Art. Nr: 13

Art. Nr: 13

2021:05/Hb/Glukos

2021:05/CRP

Equalis | Art. Nr: 13 | 2021:05/Hb:Glukos: Helblod med tillsats av
EDTA och stabiliserande substans för analys av B—Hemoglobin
och P—Glukos.
Equalis | Art. Nr: 13 | 2021:05/CRP: Helblod med tillsats av EDTA
och CRP för analys av P—CRP.
Efter ankomst, förvaring i kylskåp, +2 till +8 °C.

Smittrisk

HIV-antikroppar: Negativ
HIV-antigen: Negativ
HBs-antigen: Negativ
HCV-antikroppar: Negativ
Smittestningen är utförd på poolat patientprov. Materialet bör av
säkerhetsskäl alltid behandlas som ett okänt patientprov.

Hållbarhet

Analysen kan utföras trots förvaring i rumstemperatur vid sen
ankomst av posten fram till sista analysdag. Om er metod är känslig
för hemolys bör analysen dock utföras senast på onsdagen.

Ingående komponenter
I tabellen på sista sidan presenteras samtliga komponenter som ingår i
kvalitetssäkringsprogrammet. I tabellen finns även utrymme att göra egna anteckningar vid
analys.
Utförande av analys
Materialen ska ha rumstemperatur före analys.
Blanda proverna noga minst 20 gånger manuellt eller 5 minuter på vagga före analys. Utför
analyserna som enkelprov enligt era normala rutiner både när det gäller spädning och
analys.

Metoduppgifter
Kontrollera att informationen om er instrumentmodell är korrekt, om inte ändra dem på
Equalis Online eller meddela Equalis på annat sätt.
Återrapportering
Rapport med resultatsammanställning beräknas vara deltagarna tillhanda inom en månad
från sista svarsdag.

Equalis mall P030_2.0

Registrering av resultat
Resultaten registreras via Equalis Online med tre värdesiffror, om så är möjligt.
Registrerade resultat kan vid behov ändras till och med sista svarsdag.
Lotnummer
Vi ber er registrera lotnumret för ert reagens/testkit i avsett fält på Equalis Online.

Hanteringsföreskrift:
13. Hb:Glukos:CRP, patientnära analyser
Sida 2(2)

Omgång: 2021:05

Egna anteckningar/Resultat**

Komponent*
B—Hemoglobin
(g/L)
P—Glukos
(mmol/L)
P— Glukos (glukosoxidas)
(mmol/L)
P—CRP
(mg/L)

* Samtliga komponenter som ingår i kvalitetssäkringsprogrammet.
** Resultaten registreras via Equalis Online med tre värdesiffror, om så är möjligt. Vi ber er registrera lotnumret
för ert reagens/testkit i avsett fält på Equalis Online.
Registrerade resultat kan vid behov ändras till och med sista svarsdag.
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