Hvordan aflæses resultaterne
Tilstedeværelsen eller fraværet af
agglutinater viser din blodtype.
Agglutinater kan se forskellige ud fra
felt til felt; se eksempler nedenfor.
De mulige kombinationer af agglutinater
og de dertil hørende blodtyper ses i
tabellen til højre.
Hvis testen viser meget svage agglutinater, bør blodtypebestemmelsen
gentages.
Hvis du ser agglutinater i kontrol-feltet,
er resultatet ugyldigt og testen skal
gentages.
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Eksempler på agglutinater:

Opbevaring og holdbarhed
Konvolutterne med EldonCards er lavet i et fugttæt aluminium/plastlaminat, der beskytter kortene mod fugt.
EldonCards skal opbevares mellem 5 og 37 C (41 og 99 F). Når de holdes inde i dette temperaturområde,
er kortene holdbare i 2 år. Udløbsdatoen (se "Symboler") er trykt på etiketten i formatet åååå-mm-dd. Brug
kortene inden udløbsdatoen.
Forholdsregler
•
•
•

•
•

Bør ikke bruges af personer med hæmofili eller personer, som tager blodfortyndende medicin (anti-koagulanter), pga.
risiko for blødning ved brug af autolancetten.
Et lille antal personer har svage RhD antigener på blodcellerne, og agglutinater kan måske ikke ses.
Kun specialiserede laboratorier kan med sikkerhed opdage sådanne svage RhD antigener.
I sjældne tilfælde kan ikke-specifikke agglutinater udvikle sig ved tilstedeværelse af visse proteiner. I så fald er agglutinater også synlige i kontrolcirklen, hvilket betyder at resultatet er ugyldigt. En ny test skal udføres. Det er muligt, at din
blodtype kun kan bestemmes i et specialiseret center. Agglutinationer i kontrolfeltet kan også skyldes fejl under udførelse af testen.
Opbevares uden for børns rækkevidde.
Når resultatet er kendt, læg alle brugte ting tilbage i den originale pose og bortskaf posen med almindeligt husholdningsaffald.

EldonCards leveres i fugttætte konvolutter. Når du har åbnet denne, skal du bruge ELDONCARD
samme dag.
Advarsel: Resultatet af denne test må aldrig bruges som grundlag for medicinsk behandling.
Kontakt din læge, før du træffer nogle beslutninger.
Anvendte symboler:
Symbol

Meaning
Lot nummer, Batch kode. Lotnummeret på
EldonCards angiver produktionsugen. Det består
af 5 cifre, ååuux, hvor åå er de to sidste cifre i
årstallet (18 for 2018), uu er ugenummeret, og x
er et internt nummer.
Indholdet rækker til <n> tests.

Symbol

Temperaturgrænser. EldonCards skal opbevares
mellem 5 og 37 C (41 og 99 F).
Udløbsmåned. Skrives som åååå-mm-dd, dvs.
2020-07-28 betyder "Bruges før 28. juli 2020")
Sporingsnummer. Oplys dette nummer, sammen
med foto af kort og lot nummer ved reklamation.
"Fremstillingsdato". Datoen hvor EldonCards blev
pakket i konvolutter.
Fabrikant.

Kun til engangsbrug. Må ikke genanvendes.

Anti-A

Anti-B

Dette cirkulære felt indeholder en indtørret
formulering af blodtype antistof A.
Dette cirkulære felt indeholder en indtørret
formulering af blodtype antistof B.
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Meaning
Læs brugsanvisningen (dette papir).

Anti-D

Dette cirkulære felt indeholder en indtørret
formulering af blodtype antistof D.

ELDON™ HOME KIT HKA 2511
Kend din blodtype

Brugsanvisning nr. 441-da (rev. 2019-07-03)

Anvendelsesformål
ELDON HOME KIT 2511 er et selvtest kit for selvundersøgelse af deres blodtype inden for ABO- og RhD
blodtypesystemerne på et ELDONCARD 2511 med en test pr. kort.
Blodtypesystemerne
AB0 systemet klassificerer blodet i 4 mulige blodtyper, A, B, AB og 0. RhD-blodtypen i det komplekse rhesussystem klassificerer blod som enten positivt (RhD pos) eller negativt (RhD neg). Hvis blod af en type
blandes med blod af en anden type, vil det danne klumper eller klynger - de såkaldte agglutinater - undtagen
blod af type 0 RhD neg, som normalt ikke agglutinerer med nogen anden blodtype. Ved at blande dit blod
med specifikke monoklonale antistoffer på ELDONCARD kan du bestemme din blodtype.
Dine gener bestemmer din blodtype. En bestemmelse af blodtype med ELDONCARD er mulig fra en alder af
ca. 12 måneder, og du vil beholde den samme blodtype resten af dit liv.
Hvordan fungerer EldonCard?
De tørrede antistofreagenser ses i cirkler på ELDONCARD som pletter, der er farvet grønt for Anti-A, rødt for
Anti-B, gul til Anti-D. En kontrolcirkel med en blå plet tjener til at verificere, at resultatet er gyldigt.
Prøven udføres ved at opløse det tørrede reagens i hver cirkel med en dråbe vand og blande det med blod.
Det er vigtigt at få tilstrækkelig mængde blod og undgå overførsel af væske mellem de fire cirkler. Til dette
formål bruger du 4 ELDON STICKs til at overføre blod til hver cirkel og omrøre væsken grundigt. Tiltrædelsestrinene beskrevet nedenfor er også vigtige for at afslutte testen.
Indholdet i ELDON HOME KIT 2511
Se etiketten uden på kittet.
Materialer der kræves, men medfølger ikke
•
Et glas med vand
•
Et ur eller en timer
Vigtig information
•
Læs brugsanvisningen omhyggeligt, inden testen udføres.
•
Følg alle instruktioner omhyggeligt for at få et nøjagtigt svar. En videodemonstration er tilgængelig på
www.eldoncard.com.
•
Denne test kan bruges til 1 (og kun 1) blodtypebestemmelse pr. ELDONCARD 2511.
•
Denne test er til engangsbrug.
•
Skal opbevares ved stuetemperatur (5 - 37 ° C), uden for børns rækkevidde.
•
Bring ikke andre personer i kontakt med dit blod. Det kan være smittefarligt.
•
Bør ikke bruges af personer med hæmofili eller personer, som tager blodfortyndende medicin
(anti-koagulanter).
•
Brug testen inden udløbsdatoen på emballagen.
•
Hvis noget af indholdet mangler, er ødelagt eller åbnet, bør Kittet ikke bruges og du skal aflevere det i
den forretning, hvor du købte det.
•
Åben ikke konvolutten før du er parat til at udføre testen. Når den fugtbeskyttende foliekonvolut omkring
ELDONCARD 2511 er åbnet, skal kortet bruges samme dag.
•
Kontrollér, at farvede pletter af samme størrelse er til stede i hvert cirkulært felt.
•
Husk altid at adskille EldonSticks, så de opdeles i fire individuelle EldonSticks.
•
En ELDON STICK må kun bruges i én cirkel, brug en ny ELDON STICK til hver cirkel (reagensfelt).
•
Vask og tør dine hænder omhyggeligt inden du foretager fingerstikket, som udføres i trin 6.
•
Test ikke lancetten før brug. Nålen kan kun frigives én gang.
•
Pas på at undgå enhver sammenblanding mellem cirkler (krydskontaminering).

Hvordan testen med ELDON HOME KIT udføres
Åben konvolutten, saml materialer og læs instruktioner, inden du begynder.
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Trin 1 Adskil EldonSticks
i fire individuelle EldonSticks før brug (brug dem
særskilt for hver cirkel).
Skriv derefter personlige
data på ELDONCARD.
Kontrollér at der er farvet
reagens i alle cirkler.
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Trin 4 Træk beskyttelseshætten ud af den
automatiske sikkerhedslancet.
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Pas på ikke at aktivere
lancetten; den kan kun
bruges én gang.
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Trin 7 Masser fingeren
mod fingerspidsen for at
øge blodgennemstrømningen.
Oprethold trykket på
fingerspidsen, så blod
presses ud og begynder
at strømme.
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Trin 10 Rør hver cirkel
med den rigtige EldonStick i 10 sekunder.
Spred blandingen af blod,
vand og reagens omhyggeligt inden for hele
reagenscirklen.
Pas på at undgå enhver
sammenblanding mellem cirklerne på kortet.
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Trin 12 Aflæs resultatet;
og helst inden tørring af
kortet. Notér din blodtype
på kortet.
Efter tørring skal du bruge en
EldonFoil til at dække eller
montere kortet (aldrig før
helt tørt).
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Scan for at se hjemmeside med demonstrationsvideo*
Scan QR koden eller gå til https://www.eldoncard.com/How-to-use-video for
at se ELDON HOME KIT demonstrationsvideo (kun med engelsk tale).
* Standardbesked- og datatakster kan gælde. Læs altid medfølgende
brugsanvisning, inden du begynder at udføre testen.

Trin 3 Skru den grønne
beskyttelseshætte af
lancetten.

Trin 2 Påfør en lille
dråbe vand i hver cirkel.
Rør ikke de farvede
reagenser. Pas på at
undgå enhver sammenblanding af reagens mellem cirkler

3

Trin 5 Afrens din finger
med den sterile renseserviet (Alcohol Swab).
Sving din arm for at øge
blodgennemstrømningen
til fingrene.

6

Trin 6 Stræk den bløde
hud ved siden af
fingerspidsen og tryk den
automatiske lancet fast
mod punkturstedet for at
aktivere enheden.
Sikkerhedslancetten er
til engangsbrug.

Trin 8 Gentag og fasthold trykket, indtil en
dråbe med en diameter
på 3 til 4 mm ses.
Lad en stor bloddråbe
falde på en EldonStick.
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Trin 9 Placér EldonStick
med bloddråben i midten af
den første reagenscirkel.

Pas på ikke at aktivere
lancetten; den kan kun
bruges en gang. Må ikke
benyttes, hvis beskyttelseshætten tidligere er
blevet fjernet.

Tag en ny pind og gentag trin
7 og 8. Overfør en bloddråbe
til hver af de resterende
cirkler ved hjælp af en ny
EldonStick for hver cirkel.

Trin 11 Vip kortet op i
næsten opretstående position
(ca. 45˚) og vent 10 sekunder. Vip til den modsatte side
af kortet til en vinkel af 45˚ og
vent endnu en gang i 10
sekunder, mens blodet flyder
ned over felterne. Vip kortet til
45˚ og vent 10 sekunder for
hver af kortets sider (i alt skal
vippes i mindst 40 sekunder
som vist i figur 11).
Stop ikke, når du ser de første reaktioner; reaktionen i
Anti-D er ofte langsommere
end reaktionen i Anti-A og
Anti-B.

