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Transportbox
En liten blå transportbox kommer att skickas till er, om ni inte redan fått den.
Den kommer från Orion Diagnostica, och ska användas vid extern kapillärprovtagning
av P-CRP QuikRead go.
Orion, Actim Fecal Blood Test
Problem har uppstått vid analyserandet av testet Actim med den nya burken. Burken
läcker när den vänds och i vissa fall blir teststickan inte tillräckligt fuktad. Orion är
medvetna om dessa problem. De försöker att åtgärda detta och hoppas att det ska vara
löst första kvartalet 2017.
Läs ”Kort bruksanvisning” notera att vid analys av flaskan skall den vänds upp och ner
(till klockan 12) OBS! håll den så i 2 sekunder. Vänd tillbaka provröret och ställ det på
arbetsbänken.
Burkar med SAF-lösning
Har ni ett förråd av gamla burkar för ”Maskägg – Amöba” släng dem i den gula
plasttunnan. De ska inte användas efter den 1 december 2016.
HbA1c
Ha följande i åtanke när ni väljer att skicka era HbA1c till Klinisk kemi NÄL:
HbA1c analyseras för närvarande i Uddevalla. Det analyseras varje dag, men rent
logistiskt kan det ta mer än 3 dagar innan beställaren får resultatet. T.ex. om det tas på
vårdcentralen efter att transporten har gått, och transporten inte når oss förrän em.
dagen efter. Kommer då patienten bara några dagar före läkarbesöket för att ta HbA1c,
finns det en risk för att svaret inte är klart.
Uppdaterade versioner
Nu kan ni hämta de nya versionerna på Laboratoriemedicins webbsida under ”Nyheter”.
Det gäller för metoden Glukosbelastning och för snabbguiderna B-Hb och P-Glukos
Inventering
Hur många av Närhälsorna inom Nu-sjukvården utför idag U-Alb/U-Kre-index lokalt?
Var vänliga fyll i medföljande inventeringsunderlag. Inlämnas senast den 15 jan-17.

Instruktörerna tackar er alla för ett gott samarbete under
året och ser fram emot en God Jul och ett Gott Nytt Kvalitetsår!
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