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Snabbguide 
StatStrip Xpress 2 blodketonmätare 
 
 
Analys av patientprov och intern kontroll 

 
För in en teststicka i mätarens nederdel. 

Kontrollera att alla skärmsegment visas som på bilden till höger.  
Om inte, avbryt testet. 

→ Fortsätt till steg 2. 

QC - Om analysen är en kvalitetskontroll. 
Använd mätarens pilknappar för att välja aktuell kontrollnivå, QC2. 

 
 
 
Förbered och utför provtagning. 

QC - Om analysen är en kvalitetskontroll. 
Kontrollera att kontrollens bäst före-datum inte passerat. 

 
 

 
Torka bort 2–3 droppar blod. 

Placera blod, från en ny droppe, på teststickan genom att vidröra 
bloddroppen med spetsen på teststickan. 

Fyll teststickan i ett moment och efterfyll aldrig. 

När teststickan är fylld piper mätaren och analysen startar. 

QC - Om analysen är en kvalitetskontroll. 
Blanda flaskan försiktigt och torka bort den första droppen. 
Utför sedan testet precis som för ett patientprov.  
 

 
 

Ketonresultatet visas på skärmen efter 10 sekunder. 

Notera resultatet. 

Använd utkastknappen, på mätarens baksida, för att ta ut teststickan 
ta ut teststickan ur mätaren.  
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Ketonresultat anges i mmol/L och mer än 3,0 mmol/L svaras ut som > 3,0 mmol/L 
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Underhåll av mätare 
• Torka av mätarens utsida, med ytdesinfektionsmedel, efter användning samt vid behov. 

• Eftertorka eller låt lufttorka ordentligt. 

• Spraya aldrig desinfektionsmedel på mätaren. 

 
Nova StatStrip Xpress 2 ketonstickor  
• Förvara teststickorna i väl försluten burk i rumstemperatur, 15–30°C. 

• Teststickor i öppnad förpackning är hållbara i 90 dagar. 

 
Nova StatStrip glucose/keton kontroll 
• Förvara kontrollflaskan väl försluten i rumstemperatur, 15–30°C. 

• Datera flaskan när den öppnas första gången. Öppnad flaska är hållbar i upp till 3 mån. 

• Kontroll utförs med nivå 2 (Level 2) 1 ggr/vecka samt om oväntade resultat erhålls. 

 
Felkoder 
Om felet kvarstår efter rekommenderad åtgärd kontakta Medicinsk teknik (E0-E2) eller 
Laboratorieinstruktörerna för PNA (E3-E9). 

E0 Programvarufel - Gör om provet. Om du får samma fel igen, ta ut batteriet och sätt in 
det igen. 

E1 Hårdvarusystemfel - Gör om provet. 

E2 Operativtemperaturfel - Flytta mätaren till en plats där temperaturen är acceptabel (5–
40°C), vänta tills mätaren har justerats till temperaturen. Upprepa provet. 

E3 Stickan är använd - Teststickan är defekt eller har använts förut. Upprepa provet med 
en ny teststicka. Om felet består ska testet utföras med teststicka från en annan burk 
eller med en annan metod. 

E4 Provet är för litet - Ett för litet prov (kontroll eller blod) har placerats på teststickan. 
Upprepa provet med en ny teststicka. Om felet består ska testet utföras med teststicka 
från en annan burk eller med en annan metod. 

E5 Känner ej igen teststickan - Upprepa testet med en ny teststicka. Om felet består ska 
testet utföras med teststicka från en annan burk eller med en annan metod. 

E8 Fel på teststickan - Teststickan är defekt eller dålig. Upprepa provet med en ny 
teststicka. Om felet består ska testet utföras med teststicka från en annan burk eller 
med en annan metod. 

E9 Fel på prov - Ett fel med provet har upptäckts. Upprepa provet med en ny teststicka. 
Om felet består ska testet utföras med teststicka från en annan burk eller med en 
annan metod. 

 
Artikelnummer, Region Västerbotten 
6148 Nova ketonstickor 
6149 Nova kontroll, glucos/keton nivå 2 
 


