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Test benodigdheden:
• HbA1c cartridge
• Capillair
• Gaasje

Voor u begint:
Druk op een willekeurige plek op het beeldscherm van 
de DCA om deze te activeren.

Stap 1: Afname bloed
Voer een vingerprik uit en veeg de eerste druppel weg 
met een gaasje. 
Houd het capillair in de tweede druppel bloed op de 
vinger tot deze volledig gevuld is. 
Verwijder eventueel overtollig bloed op de capillair door 
deze tegen een gaasje te houden.

Stap 2: Inbrengen capillair in cartridge
Druk het capillair in de cartridge, de ronde kant moet 
hierbij aan de buitenkant zitten.
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   DCA vantage (HbA1c), verkorte handleiding

 www.RHMDC.nl
-2-

Stap 3: Scannen cartridge
Neem de cartridge zoals afgebeeld in uw hand. 
Houd de cartridge in de barcodelezer boven de punt.
Beweeg de cartridge langs de punt naar onderen. 
Als de barcode is gelezen hoort u een pieptoon.

Stap 4: Plaatsen cartridge
Open de klep en plaats de cartridge in de houder. Druk 
deze door tot u een klik voelt.
Trek daarna de folie uit de cartridge. 
Sluit de klep om te starten.

Stap 5: Invoeren gebruiker en patiënt
De DCA vraagt om een Patient ID: voer hier het BSN in 
van de patiënt. 
Voer bij Operator ID uw initialen in of bij intern gebruik 
laboratorium of ziekenhuis uw personeelsnummer in.
Kies daarna rechts onderin voor Next.

Stap 6: Uitvoeren HbA1c bepaling
De bepaling wordt automatisch uitgevoerd en duurt 
ongeveer 6 minuten. 
Voer ondertussen de gegevens van de patiënt in.
Zodra de bepaling gereed is verschijnt de uitslag in het 
scherm. 
Print de resultaten door op het print-icoon te drukken.

Stap 7: Verwijderen cartridge
Houd de witte drukknop rechts naast de cartridge 
ingedrukt.
Duw tegelijk de cartridge aan de houder naar rechts.
Trek terwijl u de cartridge naar rechts houd de cartridge 
uit de houder.
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