
Handleiding Alere AfinionTM 2 CRP sneltest 

 

Alere AfinionTM 2 Analysator  

 

 Schakel de Analysator aan en voer indien gewenst 

de operator-ID in. 

 Tijdens de analyse kan een informatiecode 

verschijnen op het scherm. Frequent voorkomende 

informatiecodes worden achteraan in deze 

handleiding vermeld. De volledige lijst met 

informatiecodes kan u raadplegen in de 

gebruikershandleiding van de Alere AfinionTM 2-

analysator.  

 

 

 

Test cartridge 

 Bewaar de test kit: 

o Gekoeld (2-8°C): tot de uiterste 

gebruiksdatum. 

o Op kamertemperatuur (15-25°C): niet langer 

dan 4 weken. 

 Indien u de test kit gekoeld bewaart: laat de 

ongeopende folieverpakking voor gebruik ongeveer 

15 minuten op tafel liggen. (De testcartridge moet 

vóór gebruik een temperatuur tussen 15 en 30°C 

hebben bereikt.) 

 Gebruik de testcartridge binnen de 10 minuten na 

het openen van de folieverpakking.  

 

Patiëntmonster 

 

 

 Gebruik een druppel capillair bloed (direct van 

vinger). 

 Capillaire monsters kunnen niet worden bewaard. 

Gooi de cartridge weg na gebruik. 

 

 

 



     

             

      



                     

                      

                   



Frequent voorkomende informatiecodes:  

Code Oorzaak Te ondernemen actie 

201 Onvoldoende monstervolume:  
- Leeg capillair  
- Luchtbel in capillair  
- Capillair niet voldoende gevuld 

Herhaal de test met een nieuw monster en 
testcartridge. 

202 Te veel monstermateriaal op de 
buitenkant van het 
monsternameapparaat 

Herhaal de test met een nieuw monster en 
testcartridge. Zorg dat alleen het topje van het 
capillair contact maakt met het monster 

204 Gecoaguleerd monster, hemolyse 
van bloedmonster of slechte 
monsterkwaliteit 

Herhaal de test met een nieuw monster en 
testcartridge. De tijd vanaf het vullen van het 
capillair tot het analyseren van de testcartridge 
dient zo kort mogelijk te zijn. Als het probleem 
zich blijft voordoen, herstart de analysator en 
voer controles uit. 

209 Vervaldatum van testcartridge 
verstreken of de datum van de 
analysator is incorrect ingesteld.  

Controleer de vervaldatum op het folie of het 
doosje. Herhaal de test met een nieuw 
monster en een testcartridge uit een ander lot. 
Controleer of de datum van de analysator 
correct is ingesteld.  

213 
214 

Fout testcartridge of analysator Herhaal de test met een nieuw monster en 
testcartridge 

304 Temperatuur analysator is te laag. Wacht tot de analysator is opgewarmd. 
Controleer of de omgevingstemperatuur 
binnen het aanbevolen bereik ligt. (15-32°C) 
Herhaal de test met een nieuw monster en 
testcartridge. 

 

U kan de volledige lijst met informatiecodes raadplegen in de Alere AfinionTM 2 

systeemhandleiding. 


