Lees eerst de handleiding
goed door.

Verkorte handleiding voor het bepalen van de lithium- en
creatineconcentratie en de eGFR in capillair bloed (vinger-prik)
met bloeddruppelbeschadigingdetectie als test op de poli
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Zet de benodigdheden klaar:
(A) meetapparaat met adapter, (B) lab-chip, (C) prikpen en (D) scanner.
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28 oC
15 oC

Zorg dat de ruimte en
benodigdheden op temperatuur
zijn gekomen (tussen 15 en 28°C).

Controleer de houdbaarheid
van de lab-chip. De datum
hiervan staat bij de zandloper
op het etiket.

Kies de juiste prikpen
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Er zijn twee prikpennen met verschillende
prikdieptes. Standaard wordt de blauwe prikpen
gebruikt. Bij weinig eelt op de handen of als er te
veel bloed komt, gebruikt u beter de roze.

Let op! Houd bij het selecteren
van de juiste prikpen rekening met
het volgende:
●
het gebruik van bloedverdunners;
●
de hoeveelheid eelt op de
handen;
●
de temperatuur van de handen.
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Meting uitvoeren (1/3)
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Druk op de aan/uit-knop om de
meter aan te zetten. Na enkele
seconden verschijnt het
hoofdmenu.
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Ga met de pijltjestoetsen (��) naar
‘Meting uitvoeren’ en bevestig
(‘ok’).
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Zorg voor schone, warme, goed doorbloedde handen. Bevestig (‘ok’) om
door te gaan. Tip: Als de handen koud zijn kan het helpen om de handen op
te warmen aan een warme kop drinken (of om deze te wassen met warm
water).
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Geef aan of u cliëntgegevens wilt
invoeren die nodig zijn om de
nierfunctie (de eGFR) te berekenen
en bevestig (‘ok’).

Voer de cliëntidentificatie in
(maximaal 15 tekens) en bevestig
(‘ok’).
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Indien bij stap 11 ‘Ja’ is aangegeven: Stel met de pijltjestoetsen
(��) de juiste cliëntgegevens in en
bevestig elk onderdeel (‘ok’).

Duid aan wat de voorgeschreven
dagelijkse dosering lithium is en
bevestig (‘ok’).

Selecteer met de pijltjestoetsen
(��) wanneer lithium is ingenomen
en bevestig met ‘ok’. Let op! Afgelopen nacht valt onder vandaag.

Meting
uitvoeren

Voer de behandelaarsidentificatie
in (maximaal 15 tekens) en
bevestig (‘ok’).

(1/3)

Sluit een handscanner of toetsenbord aan op de meter via de USBpoort voor het invoeren van de behandelaar- en cliëntidentificatie.

Lees eerst de handleiding
goed door.
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creatineconcentratie en de eGFR in capillair bloed (vinger-prik)
met bloeddruppelbeschadigingdetectie als test op de poli
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Selecteer met de pijltjestoetsen
(��) op welke tijd lithium is ingenomen en bevestig met ‘ok’.
Let op! Gebruik 24-uursnotatie.

De instructies voor het uitvoeren
van de meting verschijnen op het
scherm.

Houd de lab-chip vast bij de halfronde inkepingen en open de labchip. Let op! Probeer de glazen
detectiechip niet aan te raken.

Verwijder het afsluitlipje. Het is niet erg
als de zijkanten meegetrokken worden.
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Neem de prikpen. Draai
en trek het dopje van de
prikpen. De prikpen kan
slechts één keer prikken.

Prik aan de zijkant van de vingertop aan de kant van
de pink, zodat de druppel makkelijk aan te brengen is.
Het is voldoende om de prikpen tegen de vinger te
duwen. Let op! Prik niet in een vinger met een ring!

Oefen lichte druk uit onderaan de vinger of
onderaan het vingerkootje als de druppel
niet uit zichzelf vormt. Voorkom duwen en
wrijven om er een druppel uit te persen.
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Let op! Om te
voorkomen dat
er bloeddruppelbeschadiging
optreedt mag
niet te dicht bij
het prikgaatje
geduwd worden.

Meting uitvoeren (vervolg) (3/3)
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JUIST

ONJUIST
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JUIST

ONJUIST
Breng de druppel
voorzichtig aan op de
lab-chip om beschadiging te voorkomen.

Zorg ervoor dat de vulopening goed gevuld is.
Breng indien nodig een extra bloeddruppel aan.
Afvegen van de druppel beschadigt de bloedcellen en beïnvloedt de kwaliteit van de meting.
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De analyse duurt circa 9 minuten.
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Plaats de lab-chip in de meter en druk
goed aan totdat een klik hoorbaar is.
De analyse start dan vanzelf. Controleer of de lab-chip goed is geplaatst.

Let op! Er verschijnt een
waarschuwing op het scherm als de
bloeddruppel licht beschadigd is.
Herhaal de meting bij onverwacht
resultaat.
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Wanneer de bloeddruppel sterk
beschadigd is zijn de meetwaarden
niet bruikbaar en worden deze niet
getoond op het scherm. Herhaal in
dat geval de meting en breng de
druppel voorzichtig aan op een
nieuwe lab-chip.
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Schakel het apparaat uit met de
aan/uit-knop. Herhaal de meting
als u de uitkomst niet vertrouwt of
het resultaat onverwachts is.

Meting
uitvoeren

www.lemli.nl

Verwijder de lab-chip door het klemhaakje midden onder de chip omhoog
te duwen. Doe de lab-chip en prikpen
weg conform geldende richtlijnen.

Plug de handscanner in de computer
(deze werkt nu als een toetsenbord).
Scan de QR-code om de gegevens over
te zetten.
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Let op! In de QR-code staat de
‘tijdsduur na laatste inname’. Dit
is de tijd tussen medicatieinname en de meting. Het is dus
niet het tijdstip waarop de
meting is uitgevoerd.

De uitslag verschijnt op het
scherm.

Sluit de lab-chip en tik 2x met de
lab-chip op het tafelblad.
Let op! Tik recht naar beneden.

