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AfinionTM - Analyssystem  

Identifikation av streckkod 
 Analys 

 Utgångsdatum 

 Lot-specifik kalibreringskurva 

 Provmaterial 

 

Lysdioder och digitalkamera 
 Möjliggör många olika optiska  

analysprinciper 

 

Instrumentkalibrering 
 Fabrikskalibrerad 

 Daglig självtest 

 Tillförlitliga resultat 

 

Avancerad mjukvara 
 Multifunktionellt användningsområde 
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AfinionTM CRP  – testkit 

  Innehåller 15 separat förpackade 

kassetter 

och en bruksanvisning 

  4 veckors hållbarhet vid rumstemperatur 

(15-25ºC) i oöppnade folioförpackningar 

Hållbarhet vid 2-8 ºC till utgångsdatum på frp 

Förvaras inte nära värme eller i direkt solljus 

Får ej frysas 

  

 

  Kassetten måste vara minst 15°C  vid 
användandet 

  Att uppnå rumstemperatur tar minst 15 
minuter 
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AfinionTM CRP   – testkassett 

 

 
Afinion™ CRP testkassett 

 

 Separat förpackade i foliopåse med 

torkmedelspåse  

 

 Rivtråd underlättar öppnandet av påsen 

 

 Använd handtaget för att undvika smuts eller 

fingeravtryck på brunnarnas mätområden 

eller streckkoden  

 

 Kassetten kan lätt placeras på bordsytan i en 

stadig, upprätt position 
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AfinionTM CRP     – testkassett 

 

 
Huvuddelar på Afinion CRP kassetten 

Streckkod 

Optiskt 

mätområde 

Provtagningsenhet Handtag Skrivyta för prov ID 

2 

1 

 

1 Övre del – locket 

2 Undre del – reagensbrunnar 
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AfinionTM CRP   – testkassett 

 

 
Övre delen innehåller: 

 

 Integrerad provtagningsenhet 

 Integrerad membranrör 

 Knivar för perforering av folio-

förseglingen av reagens-brunnarna  

 Handtag 

 Streckkod 

 

 Locket kopplas till instrumentets 

pumpar genom 

provtagningskapillären och 

membranet på översidan 
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AfinionTM CRP    – testkassett 

 

 

 

CRP provtagningsenhet 

 Kapillärens volym 1.5 µL 

 Kapillärens längd 8.5 mm 

 Vätskebehållare 200 µL 

 

 

 

 

 

CRP membranrör 

 Nitrocellulosamembran täckt med monoklonala antikroppar specifika  

mot human CRP 
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AfinionTM CRP    – testkassett 
 

 Innehåll i reagensbrunnarna 

 

 

 

     1         2       3      4      5 

1  Kapillärtorkare 

Plastlaminerat papper 

Standardiserad avtorkning av kapillärens 
utsida  

 

2   Membranrör 

Membranet är täckt med CRP m-ab 

 

3   Konjugate 
CRP m-ab med guldpartiklar 

 

4   Tvättlösning 

Fosfatbuffrad NaCl  

 

5   Spädningslösning 

Boratbuffert 
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AfinionTM CRP   - testprincip 

Dubbel sandwich immunoassay 

1 Provet späds och blodkropparna hemolyseras  

2 CRP binds till antikroppar på membranet i membranröret 

3 Guld-antikroppskonjugat binds till CRP på membranet och bildar en sandwich 

4 Överskott av guld-antikroppskonjugat tvättas bort av tvättlösningen 

5 Membranets färgintensitet, som är proportionell mot mängden CRP i provet, mäts av 

instrumentet och visas på skärmen 

         1              2       3                4 
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Provmaterial  
 Kapillärblod 

 Venöst helblod (EDTA, heparin) 

 Serum eller plasma (EDTA, heparin) 

 CRP kontrollmaterial 

 

Analysera inom 1 minut 

OBS! Torka ej av kapillären 

 

 

 

 

Provvolym  
1.5 µL 

 

AfinionTM CRP, provspecifikationer 
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 Startmeny     Huvudmeny 
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Patientresultat, kontrollresultat 
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Viktigt att tänka på!  

 Luckan öppnas automatiskt, men stängs manuellt 

 

Glöm inte att stänga luckan när du tar ur kassetten 

 Kugghjulet används 

för att komma till 

papperskorgen 

 Papperskorgen 

används för att 

radera ALLA data 
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AfinionTM  CRP Kontroller 

Bruksfärdiga kontroller, förvaring 2-8 ºC 
  

 Kan användas direkt från kylskåp 
 

Två nivåer: 
 2  x 0,5 mL C I (ca 20mg/L) 

 2  x 0,5 mL C II (ca 60mg/L) 
      
 

Hållbarhet: 
 Oöppnad flaska till utgångsdatum på frp 

 Öppnad flaska 4 veckor 
 

Möjlighet till QC-lockout i SW med 
särskild streckkod 
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Extern kontroll, EQUALIS 

 Att tänka på  

– Blandning: 

 Kontrollen måste blandas för hand, ej läggas på vagga 

 

– Enskild droppe: 

 Tag ut en liten droppe på plastfilm eller plastad etikett 

 Om samma kontroll används till Hb och Glukos, tag en droppe till varje 

 

 

 

Analysera kontrollen så tidigt som möjligt efter ankomstdatum 
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Uppgradering av mjukvara 
  Svenska 

Afinion™ USB Minne SW 3.07       Svenska 

 

 
 
PROCEDUR FÖR UPPGRADERING AV AFINIONTM 
AS100 INSTRUMENTET TILL 
MJUKVARUVERSION 3.07 

 
1. Instrumentet måste ha SW 3.05/3.06 installerad 

för att kunna uppgraderas till SW 3.07.  
 
2. Se till att instrumentet är avstängt. 
 
3. Sätt in AfinionTM USB minnet i en av de två USB 

portarna på instrumentets baksida.   
 

4. Starta instrumentet och följ instruktionerna på 
pekskärmen.    
 

5. Följande text kommer att visas: 
 
Software version:  
3.05/3.06 
New version: 
3.07 
Continue to upgrade? 
 
För att fortsätta tryck: 
 

 
Eller för att avbryta uppgraderingen, tryck: 
        

        
 

6. När AfinionTM USB minnet börjar uppgraderingen 
av instrumentet visas en förloppsindikator 
tillsammans med följande text:  
 

System is upgrading 
 

Uppgraderingen tar ca 5 
minuter. 
 
 
 

 
7. När uppgraderingen är färdig  

visas följande text: 
 

Software update 
completed. Remove 
flash drive to restart. 
 
Ta bort AfinionTM USB 
minnet från USB porten  
på instrumentets baksida.   
 

 
 
 

8. Instrumentet kommer att automatiskt starta om. 
Självtest utförs och 3.07 kommer att visas i det 
övre, vänstra hörnet på skärmen. Detta tar ca 6 
minuter. Stäng inte av instrumentet förrän 
självtesten är klar. Observera att 
uppgraderingen fortsätter i ytterligare minst 3 
minuter efter att förloppsindikatorn är fylld.  
 

9. Instrumentet är nu uppgraderat med den nya 
mjukvaran och klar att analysera en Afinion™ 
kontroll. 

 
10. Minst en Afinion™ kontroll för varje test (CRP, 

HbA1c och ACR) som används måste analyseras 
efter uppgraderingen innan instrumentet är klart att 
analysera patientprov. Kontrollerna måste 
analyseras i        programmet (Se Analys av 
kontroll i  AfinionTM  AS100 instrumentmanualen, 
sid 27).  

 

Läs bruksanvisningen för Afinion™ kontroll 
för detaljerade hanterings och förvarings-
instruktioner av kontrollmaterialet.   

 
FELSÖKNING 
 
Om uppgraderingen misslyckas: 

 Stäng av instrumentet genom att dra ut elsladden 
från väggkontakten.  

 Starta om instrumentet och följ 
uppgraderingsproceduren. 

 Om uppgraderingen misslyckas igen, ring 
Medinor AB, kundservice tel 08-544 812 10. 

 
Informationskoder: 

[#] Cause Action to take 

216 Control was not run 
after the software 
upgrade of the 
Analyzer 

Run one Afinion™ Control 
following the procedure in 
the Afinion™ AS100 User 
Manual page 27 
“Analyzing a control”. 

301 Self-test failed Contact technical support 

 
RETUR AV AFINIONTM USB MINNE 
När uppgraderingen av instrumentet är klar måste 
AfinionTM USB minnet returneras snarast till Medinor 
AB. 

Afinion™ USB Flash Drive SW 3.07 
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Frågor? 


