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1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

• De chemicaliën in de reagenskits kunnen gevaarlijk zijn indien hier onjuist mee wordt omgegaan.
• Lees de veiligheidsgegevensbladen (SDS) voorafgaand aan het uitvoeren van de tests.
• Veiligheidsuitrusting: Draag geschikte oogbescherming en kleding indien vereist en volg de instructies zorgvuldig op.
• Morsen van reagens: Indien er reagens wordt gemorst, veeg dit direct op en spoel met voldoende water af. Indien reagens in 

contact komt met de huid, spoel het aangetaste gebied grondig af met water. Voorkom het inademen van vrijgekomen dampen.
• Afvalverwijdering: Voor de correcte verwijdering van de reagenskits en actieve monsters, neem contact op met een geautoriseerde 

verwijderingsinstantie.

2. PRECISIE EN NAUWKEURIGHEID
Precisie is hoe dicht herhaaldelijke metingen bij elkaar liggen. 
Precisie wordt normaal gesproken uitgedrukt als een standaard 
afwijking (SD). 
Nauwkeurigheid wordt gedefinieerd als hoe dicht een 
testresultaat bij de werkelijke waarde ligt. 
Ook al duidt goede precisie op goede nauwkeurigheid, 
precieze resultaten kunnen onnauwkeurig zijn. Het hiernaast 
weergegeven figuur legt deze definities uit. 
Voor elke methode wordt de nauwkeurigheid uitgedrukt in de 
gerelateerde meetsectie.

3. METHODEN
3.1. METHODESELECTIE
Om een analyse uit te voeren, moet een methode worden geladen. De volgende opties zijn beschikbaar in het methodemenu: 
FACTORY METHODS, USER METHODS, FAVORITE METHODS, en CREATE NEW.

Gebruik de toets  of  om de fabrieksmethoden te selecteren.

Druk op de toets  om het menu Factory Method te openen.

Druk op de toets  om terug te keren naar het hoofdscherm.

Tot 150 fabrieksmethoden kunnen op het instrument worden opgeslagen. Het aantal methoden wordt weergegeven aan de linker 
onderkant van het scherm. Gebruik de toets  of  om door de methoden te bladeren.

Om de methoden op ID te bekijken, druk op de toets VIEW.
Druk op de toets CFM om de geselecteerde methode te laden.
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Om de volgorde-informatie te bekijken of om de methode als favoriet te markeren (indien ingeschakeld), druk op de toets .
Gebruik  of  om de beschikbare opties te bekijken.
Om de 
volgorde-informatie te 
bekijken, druk op de 
toets CFM waarmee 
“Ordering Info” wordt 
weergegeven.

Om de methode aan 
de lijst met favorieten 
toe te voegen, 
druk op de toets CFM als “Set Favorite” wordt weergegeven. Als de methode al gemarkeerd is als favoriet, wordt “Clear Favorite” 
weergegeven.

Druk op de toets  om terug te keren naar de methodelijst.
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4. VERZAMELEN EN METEN VAN MONSTERS EN REAGENS
4.1. Correct gebruik van PIPETTEN MET AUTOMATISCH VAST VOLUME
Voor het toevoegen van de exacte hoeveelheid monster of vloeibaar reagens aan de cuvet of de vial, is het raadzaam om een 
automatische of klasse A volumetrische pipet te gebruiken. De volgende pipetten met vast volume zijn verkrijgbaar bij Hanna:

Geschikt gebruik van pipet met automatisch vast volume:
(a) Bevestig de punt van de pipet. Druk de knop in tot de eerste stop.
(b) Dompel de punt van de pipet ongeveer 2-3 mm in de vloeistof.
(c) Laat de knop langzaam los zodat deze terugkomt in zijn oorspronkelijke positie, wacht 2 seconden.
(d) Verwijder de punt van de pipet vanuit de vloeistof.
(e) Om de vloeistof te doseren, plaats de punt van de pipet tegen de binnenste wand van de container.
(f) Druk de knop langzaam in tot de eerste stop.
(g) Wacht totdat alle vloeistof is gedoseerd.
(h) Druk de knop in tot de tweede stop, hierdoor kan de resterende vloeistof worden gedoseerd.

4.2. Correct gebruik van injectiespuit
(a) Duw de plunjer volledig in de injectiespuit en dompel de punt in de vloeistof.
(b) Trek de plunjer omhoog totdat de onderste rand van de afdichting exact op de markering 

staat voor het gewenste volume.
(c) Verwijder de injectiespuit en reinig de buitenkant van de punt van de injectiespuit. Zorg ervoor 

dat er geen druppels aan de punt van de injectiespuit hangen.
(d) Druk vervolgens, terwijl de injectiespuit in een verticale positie boven de cuvet wordt 

gehouden, de plunjer in de injectiespuit, het gewenste volume is in de cuvet gedoseerd.

4.3. CORRECT GEBRUIK VAN DRUPPELTELLER
(a) Voor opnieuw te produceren resultaten, tik de druppelteller meerdere keren op de tafel en veeg de buitenkant van de punt met 

een doek af.
(b) Houd de druppelfles altijd in een verticale positie terwijl het reagens wordt gedoseerd.

HI-code Volume
HI731339 100µl
HI731340 200µl
HI731341 1000µl
HI731342 2000µl
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4.4. CORRECT GEBRUIK VAN POEDERZAKJE
(a) Gebruik een schaar om het poederzakje te openen.
(b) Druk de randen van het zakje samen om een tuit te vormen.
(c) Giet de inhoud van het zakje 

leeg.

5. VOORBEREIDING CUVET
Correct mixen is zeer belangrijk voor de reproduceerbaarheid van de metingen. De juiste mixtechniek voor elke methode is beschreven 
in de methodeprocedure.
(a) Keer de cuvet enkele keren om en om of voor een bepaalde tijd: houd de cuvet in de verticale positie. Keer de cuvet 

ondersteboven en wacht totdat al de vloeistof naar het dopeinde stroomt, breng de cuvet terug naar de rechte verticale positie 
en wacht totdat alle vloeistof naar de onderkant van de cuvet is gestroomd. Dit is één inversie. De juiste snelheid voor deze 
mixtechniek is 
10-15 volledige inversies in 30 seconden.

Deze mixtechniek wordt aangeduid met “invert to mix” (keren om te mixen) en het volgende pictogram:
(b) Schud de cuvet door de cuvet naar boven en beneden te bewegen. De beweging kan kalm of krachtig zijn. Deze mixmethode 

wordt aangeduid met “shake gently” (rustig schudden) of "shake vigorously” (krachtig schudden) en wordt vergezeld door een 
van de volgende pictogrammen:

Om het lekken van reagens te voorkomen en om meer nauwkeurige metingen te 
verkrijgen, sluit de cuvet eerst met de meegeleverde plastic HDPE-stop  en 
vervolgens de zwarte dop.
Als de cuvet in de meethouder wordt geplaatst, moet deze aan de buitenkant 
droog en vrij van vingerafdrukken, olie of vuil zijn. Veeg deze grondig af met 
HI731318 of een pluisvrije doek voorafgaand aan de onderdompeling. Het schudden van de cuvet kan bellen genereren in het 
monster, waardoor hogere uitlezingen worden veroorzaakt. Om nauwkeurige metingen te verkrijgen, verwijder dergelijke bellen door 
de cuvet rond te draaien of voorzichtig te tikken. Laat het actieve monster nooit te lang staan nadat het reagens is toegevoegd. Neem 
voor de beste nauwkeurigheid, de tijd in acht zoals beschreven in elke specifieke methode. Het is mogelijk om meerdere uitlezingen 
op rij uit te voeren, maar het is raadzaam om een nieuwe nullezing voor elk monster te nemen en om indien 
mogelijk dezelfde cuvet te gebruiken voor de nullezing en de meting. Verwijder het monster direct nadat de uitlezing 
is uitgevoerd of het glas kan permanent verkleurd raken.

shake gently 
(rustig schudden)

shake vigorously 
(krachtig schudden)


