
Probe Cleanser 50 ml  

(artikelnummer: 105-002225-00)

// Diverse informatie  
    BC-5000 Vet

     Kies bovenin het tabblad 

     ‘Reagent Setup’

     Vink het te vervangen reagens  

     aan en druk vervolgens op ‘Setup’.

     Ga hier op barcode staan en  

     scan de nieuwe fles reagens met  

     de barcodereader in.

     Als het inscannen is gelukt  

     Verschijnt er “barcode loading  

     succeeded”.

     Druk nu op ‘Apply’en hierna op  

     ‘Close’.

     Bevestig met ‘OK’.      Het instrument gaat zich nu vullen  

     met het nieuwe reagens. Hierna  

     bent u klaar. Voor vervangen van  

     ander reagens deze zelfde  

     procedure herhalen.

     Door het tabblad ‘Sample Analysis’  

     te kiezen keert u terug naar het  

     meetscherm.

// Vervangen Reagentia

     Voor instellingen ga via  

     ‘Menu’ naar ‘Setup’.

     Date/Time Setup: Datum en 

     tijd wijzigen. Print Setup:  

     Printer aanpassen of printwijze.          

     Communication: Koppeling met  

     computer aanpassen.

     Om inlognamen (User ID) en       

     wachtwoorden aan te maken gaat  

     u naar ‘Access Setup’.

     Via ‘New’ kunt u een nieuwe  

     gebruiker en wachtwoord  

     aanmaken.Via ‘Modify Password’  

     of “Delete kunt een bestaande  

     gebruiker aanpassen of       

     verwijderen. 

// Algemene instellingen voor de BC-5000 Vet
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// BC-5000 VET
Handleiding

De LH-Lyse en DIFF-Lyse bevinden  

zich achter het deurtje aan de  

linkerzijde van het instrument.

FHBC5000-1017



     Voer de User-ID en

     het wachtwoord in en druk op

     ‘Login’. Dit is hoofdlettergevoelig.

     Druk op ‘Next Sample’ om de 

     gegevens van het te meten  

     monster in te voeren.

     Vul de benodigde patiëntinfo  

     in, minimaal ‘Sample ID’ en  

     ‘Species’,  en druk op ‘OK’.

     Zwenk het EDTA-monster 10x en  

     steek de opzuignaald in de buis  

     (niet op de bodem zetten) en  

     druk op de grote knop achter  

     de opzuignaald. Het monster  

     wordt opgezogen, de naald wordt  

     ingetrokken en u kunt de buis na  

     de piep verwijderen.

     Na 1 minuut verschijnt de uitslag  

     op het scherm.

     Door op de ‘Scattergram’ te  

     drukken vouwt het scherm  

     verder open voor meer info over      

     de differentiatie.

     Door op de kolom parameter te  

     drukken krijgt u de uitslag in  

     beeld met de referentiewaarden  

     ernaast.

// Werkwijze monstermeting

     Druk op het tabblad “Table Review’.      

     Met de pijl-toets kunt door het  

     menu lopen tot u de gewenste  

     uitslag gevonden heeft. Of u zoekt  

     met de toets ‘Search’.

     Druk op “Comm” om de uitslag  

     nogmaals naar de computer te  

     zenden. Druk op ‘Graph Review’  

     om de uitslag te bekijken.

     Het gezochte resultaat verschijnt  

     op het scherm. U kunt ‘deze  

     printen door op de printknop  

     te drukken.

     Door op de kolom te drukken  

     selecteert u de gezochte uitslag  

     en de hele kolom wordt blauw.

// Terugzoeken uitslagen

     Druk linksboven op ‘Menu’en  

     kies vervolgens de optie ‘Shutdown’.

     Indien u echt wil afsluiten drukt u  

     hier op ‘OK’.

     Het toestel vraagt nu of u de  

     Probe Cleanser wil opzuigen.

     Steek de opzuignaald in de flacon  

     ‘Probe Cleanser’ en druk op de  

     grote knop achter de opzuignaald.  

     Verwijder de flacon na de piep.

     Het instrument spoelt zichzelf  

     gedurende enkele minuten.

      U mag nu de BC-5000 Vet  

     uitschakelen met de schakelaar  

     aan de achterzijde van het  

     instrument.

// Uitschakelen BC-5000 Vet

•   Vervang de reagentia iedere 3 maanden  

     (ook als deze niet op zijn).  Gebeurt dit niet,  

     dan worden de uitslagen minder betrouwbaar.

•   Gebruik geen reagentia die over de datum zijn.

•   Gebruik alleen EDTA-buizen.

•   Biedt nooit een gestold monster aan. Dit kan

     Foute uitslagen of ernstige technische  

     problemen veroorzaken. Controleer dit door  

     de buis van tevoren te zwenken en met

     blote oog te beoordelen.

// Algemene  
    Informatie

• Algemene Informatie 

• Werkwijze monstermeting

• Terugzoeken uitslagen

• Uitschakelen BC-5000 Vet

// Inhoudsopgave

• Vervangen reagentia 

• Algemene instellingen voor de  

         BC-5000 Vet 

• Diverse informatie BC-5000 Vet
     Zet de BC-5000 Vet aan met de  

     schakelaar aan de achterzijde van              

     het instrument. Het instrument

     is na ongeveer na 5 minuten       

     gebruiksklaar.
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