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6.0 EN 1.0 DA 2022-08-05 • Opdateret Formålsbestemt anvendelse med henblik på klargøring af forbindelsen 
mellem AFL®-niveauer, metabols status for uterus og brugen af syntetisk oxytocin. 
Hovedpræsentation er også tilføjet til patientpopulationen.

• Opdateret Formålsbestemt anvendelse vedrørende den tiltænkte 
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1  Produktoversigt

1.1 Formålsbestemt anvendelse

1.1.1 AFL®-enhed
AFL

®
-enheden er et instrument til diagnostisk in vitro-måling af fostervandslaktat (AFL) ved hjælp af en  

AFL
®
-sensor.

1.1.2 AFL®-sensor
AFL

®
-sensoren er en biosensorisk teststrimmel, der er tiltænkt anvendelse sammen med en AFL

®
-enhed  

til måling af laktatniveauet i fostervandet (AFL).

1.1.3 AFL®-enhed og AFL®-sensor
AFL

®
-enheden er sammen med AFL

®
-sensoren beregnet til kvantitativ måling af laktatkoncentrationerne  

i fostervandet under fødsel før augmentering med oxytocin som støtte i beslutningen om augmentering.

Fostervandslaktat er en indikator for den metaboliske tilstand i uterus under standsede fødsler.  
Normale AFL

®
-niveauer støtter beslutningen om at fortsætte vaginal fødsel ved augmentering med oxytocin,  

da uterus virker modtagelig for augmentering. Høje niveauer af AFL
®
 tyder dog på, at forsigtighed er påkrævet,  

da de er forbundet med et højere antal operative indgreb og komplikationer i efterbyrdsperioden.

Målingen	er	tiltænkt	udført	af	sundhedsfagligt	personale	på	patienter,	der	befinder	sig	på	et	sundhedsfagligt	
behandlingssted, f.eks. et svangre- eller fødeafsnit.

Den tiltænkte patientpopulation er voksne kvinder i den aktive del af fødselsfasen, hvis fosterhinder allerede  
er bristet, og hvor der forventes en hovedpræsentation.

AFL
®
enheden og AFL

®
-sensoren er ikke beregnet som et binært beslutningsværktøj til fremgangsmåden  

under veerne men er et supplement til klinikkens behandlingsstandard.

1.2 Uddannelsesmæssige	kvalifikationer
I henhold til sikkerhedsinstruktionerne i denne brugsanvisning skal det anvendende sundhedsfaglige personale have 
den nødvendige uddannelse og træning i betjening af AFL

®
-systemet. ObsteCare tilbyder træning  

i betjening af AFL
®
-systemet.

Der kræves en god forståelse af det anvendte sprog i betjeningsvejledningen for at kunne forstå og overholde de 
angivne informationer heri samt øvrige relevante instruktioner.

1.3 Anvendelsesindikation
Den tiltænkte patientpopulation er voksne kvinder i den aktive del af fødselsfasen, hvis fosterhinder allerede  
er bristet, og hvor der forventes en hovedpræsentation.

1.4 Kontraindikationer
AFL

®
-målinger bør ikke foretages i kombination med amnioinfusion, da dette kan bevirke ukorrekte måleresultater. 

AFL
®
-målinger må ikke udføres på patienter med diabetes (type 1, type 2 og gestationel diabetes), præeklampsi eller 

hypertension. 

1.5 Testmiljø
Point of care/patientnær opsætning.
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1.6 Klinisk	signifikans
Forhøjede laktatniveauer i fostervandet under fødsel ses ofte hos kvinder med forlængede fødselsforløb  
og indikerer en dårligt oxygeneret livmoder. Dette bevirker veer med nedsat kraft, også selvom selve  
ve-intervallet ellers er normalt [1][2].

Høje laktatniveauer i fostervandet er forbundet med hypoksi i myometriet og øget risiko  
for fødselskomplikationer[3][4].

Lave laktatniveauer er tegn på normal vævsoxygenering og normal fødsel [1][5].

Den metabolske status for uterus giver nyttige oplysninger o receptiviteten for augmentering med syntetisk oxytocin, 
hvor værdien for AFL

®
 er normal [6]. 

1.7 Interfererende stoffer
Der	er	udført	tests	af	relevante	stoffer,	og	i	den	forbindelse	er	følgende	stoffer	blevet	klassificeret	 
som interfererende: 

• Obstetrisk vaginalcreme:  
Det obstetriske vaginalcreme Hibitane® kan hæmme laktatmålingen og bevirke  
en op til 8% lavere laktatværdi. 

• Paracetamol:  
I analytiske studier har man ikke kunnet påvise, at paracetamol forstyrrer AFL®-målingen ved de 
koncentrationsniveauer, der normalt må forventes ved terapeutisk behandling administreret oralt eller 
via infusion. Højere koncentrationsniveauer end hvad man kan forvente ved terapeutisk behandling 
administreret oralt eller via infusion, har dog vist sig at kunne forstyrre AFL®-målingen.
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1.8 Prøvetagning og målemetode
Under en vaginal undersøgelse indsamles en fostervandsprøve med en handskebeklædt hånd. Prøven overføres 
herefter til sensoren. Sensor-strimlen indeholder enzymet laktatoxidase. Laktatet i prøven oxideres af laktatoxidasen. 
Under denne redoxreaktion overføres elektroner via en supplerende elektronmediaton fra enzymet til en 
arbejdselektrode. Grundet den støkiometriske omsætning er den resulterende spænding proportional  
med laktatkoncentrationen.

Prøvevolumen: 250	-	500	μL
Referenceinterval: Værdier under eller lig med 10 mmol/L opfattes som normale.

Værdier højere end 12 mmol/L opfattes som høje.

Et	højt	slimindhold	i	prøven	kan	påvirke	det	kapillære	flow	i	prøvematerialet	og	derned	obstruere	prøvematerialets	
flow	gennem	sensoren.

Et højt indhold af blod og/eller urin i prøven kan fortynde prøvematerialet og dermed gøre den målte  
AFL

®
-værdi lavere. Hvis fostervandsprøven mistænkes for at være kontamineret med mere end 5% blod  

og/eller urin, må denne prøve ikke bruges, da den vil vise en falsk lav værdi.

En	eventuel	urinkontaminering	af	prøven	kan	være	svær	at	identificere,	og	der	bør	derfor	være	fokus	 
på at undgå dette under prøvetagningen. Samtlige prøver med en tydelig urinlugt skal kasseres.

Se farveskalaen nedenfor for vejledning vedrørende blodkontaminering af prøven.

DCBA
 

A B C D

Fostervand uden blod 1% blod 5% blod 10% blod
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1.9 Symboler

1.9.1 Anvendte symboler på AFL®-systemet

Symbol Beskrivelse

Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden ibrugtagning af produktet.

In vitrodiagnostisk medicinsk udstyr.

Producent

Produktionsdato

Katalognummer

Bemærk: Se brugsanvisning.

Produktet opfylder kravene i direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.

1.9.2 Anvendte symboler på AFL®-enheden

Symbol Beskrivelse

Til patientnær test

SN Serienummer

12V Max 3A
- + AFL

®
-enheden skal forbindes til en 12V DC-strømforsyning på maks. 3A. Vær opmærksom på korrekt polaritet  

i henhold til symbolerne. PS191-strømforsyningen er den eneste tilladte strømkilde.

Må ikke kasseres sammen med husholdningsaffaldet. Skal afleveres til genanvendelse i henhold til lokal lovgivning.
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1.9.3 Anvendte symboler på AFL®-sensoren

Symbol Beskrivelse

Skal holdes væk fra direkte sollys.

+8C

Temperaturbegrænsning: Skal opbevares ved eller under 8 °C (46 °F).

20

90

Relativ fugtighedsbegrænsning: Opbevares ved 20% til 90%.

Indikerer det samlede antal tests som kan udføres med AFL®-sensoren. AFL®-sensoren er kun til engangsbrug.

AFL®-sensoren kan ikke genbruges. AFL®-sensoren er kun til engangsbrug.

Batch-kode

Udløbsdato

AFL®-sensoren må ikke anvendes, hvis den primære emballage er beskadiget.

1.10 Ordliste

 Term Beskrivelse

AFL® Amniotic Fluid Lactate (fostervandslaktat)

AFL®-niveau AFL®-niveauet vil sige koncentrationen af laktat i fostervandet målt i mmol/L.

Måleenhed Henviser til AFL®-enheden.

Sensor Henviser til AFL®-sensoren.

System Henviser til AFL®-systemet, dvs. både AFL®-enheden og AFL®-sensoren.
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2 Sikkerhed
2.1 Generelt
• Inden brug skal det sikres, at systemet er installeret i henhold til AFL®-enhedens tekniske servicemanual 

PSD2020-12001.
• Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før brug, da dette er en forudsætning for at kunne udføre  

sikre og korrekte målinger. Fejlagtig brug af systemet kan forårsage ukorrekte målinger.
• Kun	certificeret	servicepersonale	må	åbne	systemet.
• Systemet må kun anvendes af sundhedsfagligt personale.
• AFL®-systemet er udelukkende tiltænkt måling af laktat i fostervand.
• AFL®-systemet er udelukkende tiltænkt in vitro-anvendelse.
• Touchskærmen	må	kun	betjenes	med	fingrene.	Skarpe	genstande	kan	beskadige	skærmen.
• Følg altid hospitalets fastlagte rutiner for håndtering af kropsvæsker.
• Sørg for at holde udstyret rent. Kropsvæsker udgør en potentiel sundhedsrisiko.
• AFL®-enheden må kun forsynes med strøm via PS191-strømforsyningen. Brug af andre strømforsyninger  

kan beskadige AFL®-enheden.
• Strømforsyningen skal forbindes til en stikkontakt med beskyttelsesjording.
• AFL®-enheden må kun bruges i henhold til den formålsbestemte anvendelse som angivet af producenten. 

Fejlagtig brug kan medføre en lavere grad af enhedsbeskyttelse.

2.2 Måling
• AFL®-sensoren må ikke opbevares uden for den primære emballage i mere end 1 minut. Manglende 

overholdelse kan medføre upræcise målinger.
• AFL®-enheden må ikke bruges sammen med andre typer sensorer end AFL®-sensoren,  

ligesom AFL®-sensoren heller ikke må bruges sammen med andre måleenheder end AFL®-enheden. 
Manglende overholdelse kan medføre upræcise målinger.

• Hverken AFL®-enheden eller AFL®-sensoren må opbevares i direkte sollys eller i nærheden af en radiator eller 
anden varmekilde. Manglende overholdelse kan medføre upræcise målinger.

• AFL®-sensorer med overskredet udløbsdato må ikke anvendes. Manglende overholdelse kan medføre 
upræcise målinger.

• AFL®-sensorerne må ikke genbruges. Sensorerne er kun tiltænkt engangsbrug. Manglende overholdelse  
vil resultere i upræcise målinger.

2.3 Rengøring
• Systemet skal slukkes og strømkablet frakobles, inden systemet rengøres i henhold til instruktionerne iafsnit 

5.1.6 “Rengøring af måleenheden”.
• Der må kun bruges godkendte rengøringsmidler, se i den forbindelse afsnit 5.1.6 “Rengøring af 

måleenheden”.

2.4 Kontakt og support
Skulle der opstå en alvorlig utilsigtet hændelse i forbindelse med brugen af dette medicinske udstyr, skal hændelsen 
indberettes til den ansvarshavende myndighed i medlemslandet hvor brugeren og/eller patienten har hjemme. 

Opstår der usikkerhed omkring AFL
®
-systemets driftsevne, skal brugen af systemet indstilles og den tekniske systemsupport 

kontaktes.
Kontakt den tekniske systemsuppport ved spørgsmål eller problemer, som ikke kan løses ved hjælp af denne 
brugsanvisning.
Organiseringen af den tekniske systemsupport afhænger af anvendelsesstedet og fastlægges individuelt på hver lokalitet. 
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3 Opbevaring og håndtering

3.1 Opbevaring

3.1.1 AFL®-sensor
Sensorerne skal opbevares på køl ved en temperatur under eller lig med 8 °C (46 °F) og en relativ luftfugtighed på 
mellem 20% og 90%.

Ved	opbevaring	i	henhold	til	disse	specifikationer	sensorens	holdbarhedsperiode	på	6	måneder.	Udløbsdatoen	på	
den primære emballage må ikke overskrides. 

Sensorerne kan tages ud af kølerummet og opbevares ved stuetemperaturer på højst 25 °C (77 °F) og en relativ 
luftfugtighed på mellem 20% og 90% i 7 dage eller indtil den angivne udløbsdato, alt efter hvilken af disse som 
indtræder først.

Sensorerne skal altid opbevares i den originale emballage og må ikke udsættes for direkte sollys.

3.1.2 AFL®-enhed
Måleenheden skal opbevares ved en temperatur på mellem 5 ºC og 40 ºC (41 °F til 104 °F).

Hvis	enheden	opbevares	og	håndteres	i	henhold	til	disse	specifikationer,	har	den	en	forventet	levetid	på	5	år.

3.2 Håndtering
Under	måling	må	hverken	sensorerne	eller	måleenheden	udsættes	for	direkte	sollys	eller	befinde	sig	i	nærheden	af	en	
radiator.

3.3 Transport
Sensorerne og måleenheden skal transporteres i den originale emballage.

3.4 Bortskaffelse

3.4.1 AFL®-sensor 
Sensorens primære emballage bortskaffes som plastikaffald.

Den brugte sensor bortskaffes som et medicinsk affaldsprodukt i henhold til gældende lokal lovgivning.

3.4.2 AFL®-enhed
Med henblik på at undgå kontaminering af personale, miljø eller andet udstyr, må den udtjente enhed og/eller  
strømforsyning	først	bortskaffes,	når	alle	dele	er	blevet	dekontamineret	(dvs.	rengjort	og	desinficeret).	Alle	dele	skal	
afleveres	til	genanvendelse	i	henhold	til	lokal	lovgivning.

Elektronisk	udstyr	må	ikke	bortskaffes	som	husholdningsaffald/restaffald.	Det	skal	derimod	kildesorteres	og	afleveres	på	
en genbrugsstation til genanvendelse. Dette gælder måleenheden, kabler og andet tilbehør.
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4 Systemoversigt

4.1 Systemdele

Del Beskrivelse REF

A AFL®-enhed LMU191

B AFL®-sensor DSAF061

C Holder til AFL®-sensor -

D AFL®-sensorens kalibreringskodescanner (under sensor-holderen) -

E Touchskærm -

F AFL®-enhedens produktmærkat * -

G AFL®-sensorens primære emballage med kalibreringskode * -

* De viste labels er kun eksempler. Den faktiske mærkning kan derfor afvige en smule fra de her viste eksempler.

PS191

H I

J

Del Beskrivelse REF

H AC-strømkabel * -

I Strømforsyningsenhed (med AC-strømindgang og DC-strømstik) ** PS191

J Strømforsyningens LED-indikator -

* Det viste strømkabel er et standard EU-kabel. I nogle lande ser det medfølgende kabel derfor anderledes ud.

** Den viste label er kun illustrativ. Den faktiske mærkning kan derfor afvige en smule fra de her viste eksempler.

Enheden er ikke udstyret med en nødstrømsforsyning. Driften vil derfor blive afbrudt i tilfælde  
af strømsvigt. Data gemt forud for strømsvigtet vil dog ikke gå tabt.

For safer births

ObsteCare AB
Fogdevreten 2
SE-171 65 Solna
Sweden

AFL®Sensor 1

Cal Code   A2

+8C 90%

20%

12V Max 3A
- +

LMU191

1001401SN

2020-06
ObsteCare AB
Fogdevreten 2
SE-171 65 Solna Sweden

AFL® Unit
FA

C

E

G

B

D
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4.2 Valgfrit ekstraudstyr. Leveres ikke af ObsteCare
Følgende ekstraudstyr kan bruges sammen med systemet, men leveres ikke af ObsteCare:

• Håndholdt stregkode-scanner

• USB-tastatur

• USB-mus
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4.3 Systembeskrivelse

4.3.1 Beskrivelse af systemet
AFL®-systemet består af AFL®-enheden og en AFL®-sensor. 

AFL®-sensoren er en sensor til engangsbrug. Sensoren skubbes ind i AFL®-enheden og er herefter klar  
til at modtage prøven med fostervand. AFL®-enheden er det måleinstrument, der måler og monitorerer  
AFL®-værdien.

Se afsnit 5.1 “Anvendelse af måleenheden” for oplysninger vedrørende forbindelse, opstart, frakobling og/eller 
rengøring af måleenheden.

Se afsnit 5.2 “Håndtering af patientdata” for instruktioner vedrørende oprettelse af ny patient, redigering af 
patientdata, ændring af patientstatus fra aktiv til arkiveret og/eller visning af arkiverede måledata.

Se afsnit 5.4 “Måling af AFL®-niveauet” for instruktioner vedrørende måling.

Se	afsnit	7	“Tekniske	specifikationer”	for	oplysninger	vedrørende	tekniske	specifikationer	og/eller	
performanceegenskaber.

4.3.2 Beskrivelse af systemegenskaber
Systemet kan anvendes til enkeltstående AFL®-målinger	eller	til	monitorering	af	en	eller	flere	patienter.	 
Det maksimale antal aktive patienter er 50. Patienter som ikke længere er aktive kan afsluttes i systemet, hvorefter 
patientens måledata automatisk gemmes i et arkiv med plads til op til 15.000 patienter.

Nye patienter kan når som helst oprettes i systemet. Alle aktive patienter vises en efter en på en samlet liste over 
allerede	oprettede	patienter	med	navne	og	ID-numre.	Systemet	tillader	flere	målinger	fra	samme	patient	inden	for	en	
maksimal varighed af 72 timer. Når den maksimale varighed på 72 timer er overskredet, vises en advarsel.

Enkeltstående målinger kan foretages uden indtastning af patientens identitet. Alle disse målinger udstyres med et 
nummer i ordnet rækkefølge.

Det	maksimale	antal	aktive	patienter	er	50.	Hvis	en	patient	skal	flyttes	fra	aktiv	til	arkiveret,	skal	patienten	først	afsluttes	 
i systemet. Når en patient er blevet afsluttet i systemet, gemmes patientens måledata automatisk  
i et arkiv med plads til op til 15.000 patienter.

AFL®-sensoren kan kun bruges en gang og må ikke genbruges.

Samtlige måleprocedurer beskrevet i brugsanvisningen skal overholdes, kun sådan sikres korrekte målinger.

4.3.3 Beskrivelse	af	brugerfladen
Den	primære	brugerflade	udgøres	af	en	touchskærm	på	AFL®-enheden. 

De forskellige funktioner aktiveres gennem et let tryk på symbolerne eller felterne på touchskærmen.  
Alfabetiske tegn indtastes med et skærmtastatur, der åbnes automatisk ved behov for bogstavindtastning. 

Inden dataene indtastes, vælges det relevante felt gennem et let tryk på det ønskede felt på touchskærmen.

Via USB-portene på bagsiden af enheden er det også muligt at tilslutte eksternt standardtastatur,  
håndholdt stregkodescanner eller mus. 

4.3.4 Beskrivelse af systemets selvtestfunktion
Systemet foretager en automatiske funktionstest hver gang måleenheden startes op. Se afsnit 5.1.1 “Tilkobling og 
opstart af måleenheden”.
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4.3.5 Måleenhedens serienummer og softwarenummer

For safer births

AFL   System®

Arkiv
med ID

Arkiv
uden ID RestartSetup

Ny patient Nuværende
patient

Ny måling

SluIndstillinger

A

AFL   System®

Vis tid AfbrydLogin

SN0605000 APSW191 ver 2.2.0

B C

Måleenhedens serienummer og softwareversion kan ses i indstillingsmenuen.

1 Tryk på knappen Indstillinger (A) på startskærmen.

2 Serienummeret (B) vises nederst i venstre hjørne af indstillingsskærmen og softwareversion (C) nederst  
i højre hjørne.
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5 Brugsanvisning

5.1 Anvendelse af måleenheden

5.1.1 Tilkobling og opstart af måleenheden

B1

B2

For safer births

C1

C2

A2

A1

D2

D1

PS191

12V Max 3A
- +

LMU191

1001401SN

2020-06
ObsteCare AB
Fogdevreten 2
SE-171 65 Solna Sweden

AFL® Unit

1 Sæt DC-strømstikket (A1) fra strømforsyningen PS191 ind i indgangen (A2) på måleenheden. 

2 Sæt kablet fra AC-strømforsyningen (B1) ind i AC-indgangen (B2) på strømforsyningen PS191.

3 Sæt den anden ende af AC-strømkablet (C1) ind i en 110/240V-stikkontakt (C2) med beskyttelsesjording.

4 Enheden starter op, så snart strømmen er tilsluttet. 

Når enheden starter op, foretager systemet automatisk en selvfunktionstest. Under selvtesten vises startskærmen 
med knapperne Ny patient og Ny måling nedtonet i baggrunden.

Hvis selvtesten gennemføres med tilfredsstillende resultat, lyser knapperne på startskærmen fuldt  
op og måleenheden er nu klar til brug. Selvtesten tager ca. et (1) minut at gennemføre.

Tip! Enheden skal slukkes og genstartes én gang om ugen med henblik på selvtest.

5 Ved brug af ekstraudstyr: Forbind USB-kablet (D1) fra ekstraudstyret med USB-porten (D2) på måleenheden.
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5.1.2 Slukning af måleenheden

For safer births

AFL   System®

Arkiv
med ID

Arkiv
uden ID Power offSetup

Ny patient Nuværende 
patient

New Measurement

C1

C2

Sluk

A

NejJa

Sluk enheden.

B

1 Tryk på knappen Sluk (A) på startskærmen for at åbne dialogen med nedlukningsmuligheder.

2 Tryk på knappen Ja (B) i nedlukningsdialogen for at slukke for softwaren.

3 Træk AC-strømkablet (C1) ud af 110/240V-stikkontakten (C2) for at slukke for måleenheden.
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5.1.3 Frakobling af måleenheden

B1

B2

For safer births

C1

C2

A2

A1

D2

D1

12V Max 3A
- +

LMU191

1001401SN

2020-06
ObsteCare AB
Fogdevreten 2
SE-171 65 Solna Sweden

AFL® Unit

PS191

1 Træk DC-strømstikket (A1) fra strømforsyningen PS191 ud af indgangen (A2) på måleenheden. 

2 Træk kablet fra AC-strømforsyningen (B1) ud af AC-indgangen (B2) på strømforsyningen PS191.

3 Hvis det ikke allerede er gjort, trækkes den anden ende af AC-strømkablet (C1) ud af  
110/240V-stikkontakten (C2) med beskyttelsesjording.

4 Hvis ekstraudstyr er tilsluttet enheden, skal alle USB-kabler (D1) tages ud af USB-portene (D2)  
på måleenheden.
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5.1.4 Tidsvisning på måleenheden

For safer births

AFL   System®

Arkiv
med ID

Arkiv
uden ID Power offSetup

Ny patient Nuværende
patient

Ny måling

SluIndstillinger

A

AFL   System®

Vis tid CancelLogin

B

OK

2020-08-31
16:17

W. Europe Standardtid

C

1 Tryk på knappen Indstillinger (A) på startskærmen.

2 Tryk på knappen Vis tid (A) i indstillingsmenuen for at åbne tidsvisningsdialogen.

Tip! Hvis den viste tid ikke er korrekt, bedes du kontakte den tekniske systemsupport.

3 Klik på knappen OK (C) for at lukke tidsvisningsdialogen.
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5.1.5 Sådan tilgås måleenhedens indstillingsmenu

For safer births

AFL   System®

Arkiv
med ID

Arkiv
uden ID Power offSetup

Ny patient Nuværende
patient

Ny måling

SluIndstillinger

A

AFL   System®

Vis tid AfbrydLogin

B

C D

Hvis du ønsker at redigere måleenhedens indstillingsmenu, skal du kontakte den tekniske systemsupport. 

Måleenhedens indstillingsmenu kan kun redigeres af den tekniske systemsupport. De redigerbare funktioner  
er beskrevet i AFL®-enhedens tekniske servicemanual PSD2020-12001.

Hvis du trykker på knappen Indstillinger (A) vises indstillingsmenuen (B) og du får adgang til knappen Login (C). 

Hvis du trykker på knappen Login (C) vises login-skærmen, hvorefter du bliver bedt om at indtaste en adgangskode.

Hvis du ikke er autoriseret til at redigere måleenhedens indstillingsmenu, bedes du følge instruktionerne  
i AFL®-enhedens tekniske servicemanual PSD2020-12001 og klikke på knappen Afbryd på login-skærmen for  
at vende tilbage til indstillingsmenuen (B). Klik herefter på knappen Afbryd (D) i indstillingsmenuen (B) for at vende 
tilbage til startskærmen.
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5.1.6 Rengøring af måleenheden

For safer births

A B

1 Sluk for måleenheden. Se afsnit 5.1.2 “Slukning af måleenheden”.

2 Slå strømmen fra. Se afsnit 5.1.3 “Frakobling af måleenheden”. 

Brug	kun	desinficeringsmidler,	der	er	tiltænkt	overfladerengøring	og	indeholder	 
45% isopropylalkohol, f.eks. DES +45.

3 Brug en ren, let fugtet klud.

4 Tør enheden over med kluden.

Enheden må ikke udsættes for store mængder rengøringsmidler. Dette kan medføre skader  
på udstyret.

Indgangen (A) på sensor-holderen (B) må ikke komme i kontakt med rengøringsmidler.  
Hvis indgangen (A) på sensor-holderen (B) udsættes for rengøringsmidler, kan udstyret  
blive beskadiget.
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5.2 Håndtering af patientdata

5.2.1 Oprettelse af ny patient

For safer births

AFL   System®

Archive with 
Identification

Archive without 
Identification SlukIndstillinger

New Patient Nuværende
patient

Ny måling

Arkiv Archive

Ny patient

A

Afbryd

OK

1
q w

z x c v b n m , . -
a s d f g h j k l ö ä

e r t y u i o p å
‘

¨ Del

2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ´?

^

=

_:;

)(/&%¤#“!

E

AFL   System®

Intentifikation (ID) 19980713-4557

Anna Andersson

3

Navn

Stue

Afbryd

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Klar til AFL-sensor 13:12

Indsæt en AFL-sensor

G

C

F

B

D

1 Tryk på knappen Ny patient (A) på startskærmen (B).

2 Indtast patientoplysninger i form af ID-nummer (obligatorisk), navn (valgfrit), og/eller stue (valgfrit)  
på ny patient-skærmen ved hjælp af skærmtastaturet (C).

Tip! Når der er brug for indtastning af informationer, vises skærmtastaturet (C) automatisk. 

Tip! Hvis	du	vil	ændre	sproget	på	skærmtastaturet	(C),	skal	du	klikke	på	flag-ikonet	(D)	en	eller	flere	
gange,	indtil	flaget	for	det	ønskede	sprog	vises.

3 Klik på knappen OK (E).

4 Vent indtil beskeden Indsæt en AFL-sensor (F) vises. Fortsæt herefter med målingen i henhold til afsnit 5.4 
“Måling af AFL®-niveauet” eller tryk på knappen Afbryd (G) for at komme tilbage til startskærmen (B).
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5.2.2 Gennemførelse af ny måling på allerede oprettet patient

For safer births

AFL   System®

Arkiv
med ID

Arkiv
uden ID SlukSetup

Ny patient Existing Patient Ny måling

Arkiv Setup

Nuværende
patient

19980713-4567 Anna Andersson 3

Please insert an AFL Sensor

Afbryd

13:12

Måle

Rediger
patient

Vis tabel

Afslut 
patient

001224-1224 Eva Bengtsson A12

Intentifikation (ID) Navn Stue

980713-4567 Anna Andersson 3

980713-4567 Anna Andersson 3

Afbryd

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Klar til AFL-sensor 13:12

Indsæt en AFL-sensorE

D

C

B

A

1 Tryk på knappen Nuværende patient (A) på startskærmen (B).

2 Klik	på	identifikationsværdien	for	en	patient	(C)	for	at	vælge	den	ønskede	patient	til	en	ny	måling.

3 Klik på knappen Måle (D).

4 Vent, indtil beskeden Indsæt en AFL-sensor (E) vises. Fortsæt herefter med målingen i henhold til  
afsnit 5.4 “Måling af AFL®-niveauet”.
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5.2.3 Gennemførelse af måling uden indtastning af patientidentitet

For safer births

AFL   System®

Arkiv
med ID

Arkiv
uden ID Power offSetup

Ny patient Nuværende
patient

New Measurement

Sluk

Ny måling

Afbryd

9 Måling

Status: Klar til AFL-sensor 13:12

Indsæt en AFL-sensorC

B

A

1 Tryk på knappen Ny Måling (A) på startskærmen (B).

2 Vent indtil beskeden Indsæt en AFL-sensor (C) vises. Fortsæt herefter med målingen i henhold til  
afsnit 5.4 “Måling af AFL®-niveauet”.
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5.2.4 Redigering af patientinformation

For safer births

AFL   System®

Arkiv
med ID

Archive without 
Identification Power offSetup

Ny patient Existing Patient New Measurement

Arkiv Indstillinger

Nuværende
patient

A

19980713-4567 Anna Andersson 3

Please insert an AFL Sensor

Afbryd

13:12

Måle

Rediger
patient

Vis tabel

Afslut 
patient

001224-1224 Eva Bengtsson A12

Intentifikation (ID) Navn Stue

980713-4567 Anna Andersson 3

980713-4567 Anna Andersson 3

B
C

Afbryd

OK

1
q w

z x c v b n m , . -
a s d f g h j k l ö ä

e r t y u i o p å
‘

¨ Del

2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ´?

^

=

_:;

)(/&%¤#“!

AFL   System®

Intentifikation (ID) 19980713-4557

Anna Andersson

3

Navn

Stue

F

D

E

1 Tryk på knappen Nuværende patient (A) på startskærmen for at se listen over allerede oprettede patienter.

2 Klik	på	identifikationsværdien	for	en	patient	(B)	for	at	vælge	patienten	som	skal	redigeres.

3 Klik på knappen Rediger patient (C).

4 Rediger	identifikation,	navn	og/eller	stue	ved	hjælp	af	skærmtastaturet	(D).

Tip! Når der er brug for indtastning af informationer, vises skærmtastaturet (D) automatisk. 

Tip! Hvis	du	vil	ændre	sproget	på	skærmtastaturet	(D),	skal	du	klikke	på	flag-ikonet	(E)	en	eller	 
flere	gange,	indtil	flaget	for	det	ønskede	sprog	vises.

5 Klik på knappen OK (F) for at gemme de redigerede patientdata.
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5.2.5 Afslutning af patient

For safer births

AFL   System®

Arkiv
med ID

Arkiv
uden ID SlukSetup

Ny patient Existing Patient Ny måling

Arkiv Setup

Nuværende
patient

A

19980713-4567 Anna Andersson 3

Please insert an AFL Sensor

Afbryd

13:12

Måle

Rediger
patient

Vis tabel

Afslut 
patient

001224-1224 Eva Bengtsson A12

Intentifikation (ID) Navn Stue

980713-4567 Anna Andersson 3

980713-4567 Anna Andersson 3

B

C

1 Tryk på knappen Nuværende patient (A) på startskærmen for at se listen over allerede oprettede patienter.

2 Klik	på	identifikationsværdien	for	en	patient	(B)	for	at	vælge	patienten	som	skal	afsluttes.

3 Klik på knappen Afslut patient (C) for at overføre patienten inklusive ID til arkivet.
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5.2.6 Sådan tilgås arkiverede patientdata
Det	maksimale	antal	aktive	patienter	er	50.	Hvis	en	aktiv	patient	skal	flyttes	til	arkivet,	skal	patienten	først	afsluttes	i	
systemet. Se afsnit 5.2.5 “Afslutning af patient”.

5.2.6.1 Visning af arkiverede målinger med patient-ID

For safer births

AFL   System®

Archive with 
Identification

Archive without 
Identification SlukIndstillinger

New Patient Nuværende
patient

Ny måling

Arkiv
med ID

A

13:12

Home

Vis tabel

Vælg 
tidsinterval

Eksporter 
arkiv

001224-1224 Eva Bengtsson 2020-08-17

Intentifikation (ID) Navn Dato

980713-4567 Anna Andersson 2020-07-13

980713-4567 Anna Andersson 3

19980713-4567 Anna Andersson 3

13:41

Afbryd
Dato Tid AFL   Værdi®

2020-07-13 13:16 6.4 mmol/l

2020-07-13 11:30 4.5 mmol/l

Hjem

C

B

D

E

F

1 Tryk på knappen Arkiv med ID (A) på startskærmen.

2 Klik	på	identifikationsværdien	for	en	patient	(B)	for	at	vælge	det	patientarkiv,	der	skal	vises.

3 Klik på knappen Vis tabel (C) for at åbne skærmen med tabelvisning (D).

4 Alle måledata for den valgte patient vises på skærmen vis tabel (D).

5 Hvis du ønsker at eksportere de arkiverede målinger med patient-ID, skal du trykke på knappen Afbryd (E) 
for at lukke skærmen med tabelvisning (D). Fortsæt herefter i henhold til instruktionerne i afsnit 5.2.7 “Eksport 
af arkiverede måledata”.

Tip! Hvis der ikke er behov for eksport af de arkiverede målinger, klikker du på knappen Hjem (F)  
for at vende tilbage til startskærmen eller knappen Afbryd (E) for at vende tilbage til listen  
over arkiverede patienter med ID.



Side 28 af 46 PSD2019-09020 6.0 EN 1.0 DA 

Brugsanvisning

5.2.6.2 Visning af arkiverede målinger uden patient-ID

For safer births

AFL   System®

Archive with 
Identification

Archive without 
Identification SlukSetup

New Patient Existing Patient Ny måling

h Arkiv
uden ID

A

13:12

Hjem

Eksporter 
arkiv

Vælg 
tidsinterval

Liste over arkiverede målinger uden ID

Nr Dato Tid AFL   Værdi®
9 2020-07-13 13:18 7.6 mmol/l

15:338 2020-07-09 7.8 mmol/l
7 2020-07-09 14:24 5.8 mmol/l
6 17:562020-07-07 7.6 mmol/l
5 2020-07-07 17:47 7.3 mmol/l
4 17:202020-07-07 7.6 mmol/l
3 2020-07-07 16:43 8.9 mmol/l
2 10:002020-06-30 8.9 mmol/l
1 23:452020-06-29 7.7 mmol/l

B

Et separat arkiv med målinger uden patient-ID kan tilgås via startskærmen.

1 Tryk på knappen Arkiv uden ID (A) på startskærmen.

2 Alle målinger foretaget uden patient-ID vises i rækkefølge.

3 Hvis du ønsker at eksportere de arkiverede målinger uden patient-ID, skal du fortsætte i henhold til 
instruktionerne i afsnit 5.2.7 “Eksport af arkiverede måledata”. 

Tip! Hvis du ikke har behov for at eksportere de arkiverede målinger, trykker du på knappen Hjem (B)  
for at vende tilbage til startskærmen.
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5.2.7 Eksport af arkiverede måledata
Det er muligt at eksportere arkiverede måledata, med eller uden patient-ID, til et USB-medie.  
De	eksporterede	data	gemmes	i	en	xlsx-fil	(Microsoft	Excel),	som	herefter	kan	læses	og	analyseres	i	et	separat	system.	
Den seneste måling vil blive vist øverst.

Som udgangspunkt eksporteres kun data fra den seneste måned. 

Inden du kan eksportere de ønskede måledata, skal en af følgende valgmuligheder vælges:

• Hvis du ønsker at vælge et andet tidsinterval for eksporten, bedes du fortsætte i henhold til instruktionerne  
i afsnit 5.2.7.1 “Valg af tidsinterval ifm. eksport fra arkiv”.

• Hvis du kun ønsker at eksportere arkiverede målinger med patient-ID fra den seneste måned,  
skal du fortsætte i henhold til afsnit 5.2.7.2 “Eksport af arkiv med patient-ID”.

• Hvis du kun ønsker at eksportere arkiverede målinger uden patient-ID fra den seneste måned,  
skal du fortsætte i henhold til instruktionerne i afsnit 5.2.7.3 “Eksport af arkiv uden patient-ID”.
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5.2.7.1 Valg af tidsinterval ifm. eksport fra arkiv

1 Tryk på knappen Arkiv med ID (A1) eller Arkiv uden ID (A2) på startskærmen.
2 Tryk på knappen Vælg tidsinterval (B1) hvis arkivvisningen er med patient-ID, eller knappen Vælg tidsinterval 

(B2) hvis arkivvisningen er uden patient-ID for at åbne skærmen med indstilling af tidsintervallet.
Tip! Standard-tidsintervallet er den seneste måned. Det justerede tidsinterval kan maksimalt blive én måned.
3 Vælg startdato.

• Hvis du vil vælge en tidligere dato, skal du trykke på knappen År - (C1),  
knappen Måned - (C2) eller knappen Dag - (C3).

• Hvis du vil vælge en tidligere dato skal du trykke på knappen År + (D1),  
knappen Måned + (D2) eller knappen Dag + (D3).

4 Vælg slutdato.
• Hvis du ønsker at vælge en tidligere dato, skal du trykke på knappen År -(E1),  

knappen Måned - (E2), eller knappen Dag - (E3).
• Hvis du vil vælge en senere dato skal du trykke på knappen År + (F1),  

knappen Måned + (F2) eller knappen Dag + (F3).
5 Klik på knappen OK	(G)	for	at	gemme	det	valgte	tidsinterval	og	vende	tilbage	til	arkivvisning	filtreret	 

i henhold til det valgte tidsinterval.
Tip! Hvis du ønsker at eksportere de arkiverede målinger, skal du fortsætte i henhold til instruktionerne  

i afsnit 5.2.7.2 “Eksport af arkiv med patient-ID” eller afsnit 5.2.7.3 “Eksport af arkiv uden patient-ID”.

For safer births

AFL   System®

Archive with 
Identification

Archive without 
Identification SlukSetup

New Patient Existing Patient Ny måling

Arkiv
med ID

Arkiv
uden ID

A2A1

13:12

Hjem

Export 
Archive

Vælg 
tidsinterval

Liste over arkiverede målinger uden ID

Nr Dato Tid AFL   Værdi®
9 2020-07-13 13:18 7.6 mmol/l

15:338 2020-07-09 7.8 mmol/l
7 2020-07-09 14:24 5.8 mmol/l
6 17:562020-07-07 7.6 mmol/l
5 2020-07-07 17:47 7.3 mmol/l
4 17:202020-07-07 7.6 mmol/l
3 2020-07-07 16:43 8.9 mmol/l
2 10:002020-06-30 8.9 mmol/l
1 23:452020-06-29 7.7 mmol/l

B2

13:12

Hjem

Vis tabel

Vælg 
tidsinterval

Eksporter 
arkiv

001224-1224 Eva Bengtsson 2020-08-17

Intentifikation (ID) Navn Dato

980713-4567 Anna Andersson 2020-07-13

B1

Afbryd

OK

Dag

Måned

År

27

2

2021

+

+

+

-

-

-

Slutdato

27

1

2021

+

+

+

-

-

-

Startdato

Vælg tidsinterval

F1

F2

F3E3

E2

E1

D3

D2

D1

C3

C2

C1

G

Vælg patient
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5.2.7.2 Eksport af arkiv med patient-ID

1 Start med en af følgende handlinger:

• Se kun arkiverede måledata med patient-ID for den seneste måned. 
Se afsnit 5.2.6.1 “Visning af arkiverede målinger med patient-ID”.

• Se arkiverede måledata med patient-ID for et selvvalgt tidsinterval. 
Se afsnit 5.2.7.1 “Valg af tidsinterval ifm. eksport fra arkiv” 

2 Indsæt et USB-medie i en af USB-portene på bagsiden af måleenheden.

3 Klik på knappen Eksporter arkiv (A) for at eksportere arkivet til USB-stik.

4 Vent indtil beskeden En	Excel-fil	er	udført	på	USB-stik	med	succes (B) vises.

5 Klik på knappen OK (C), og fjern herefter USB-mediet fra USB-porten i måleenheden.

5.2.7.3 Eksport af arkiv uden patient-ID

1 Start med en af følgende handlinger:

• Se kun arkiverede måledata med patient-ID for den seneste måned. 
Se afsnit 5.2.6.2 “Visning af arkiverede målinger uden patient-ID”.

• Se arkiverede måledata uden patient-ID for et selvvalgt tidsinterval. 
Se afsnit 5.2.7.1 “Valg af tidsinterval ifm. eksport fra arkiv” 

2 Indsæt et USB-medie i en af USB-portene på bagsiden af måleenheden.

3 Klik på knappen Eksporter arkiv (A) for at eksportere arkivet til USB-stik.

4 Vent indtil beskeden En	Excel-fil	er	udført	på	USB-stik	med	succes (B) vises.

5 Klik på knappen OK (C), og fjern herefter USB-mediet fra USB-porten i måleenheden.

13:12

Hjem

Vis tabel

Vælg 
tidsinterval

Eksporter 
arkiv

001224-1224 Eva Bengtsson 2020-08-17

Intentifikation (ID) Navn Stue

980713-4567 Anna Andersson 2020-07-13

Vælg patient

A

OK

En Excel-fil er udført på USB-stik med succes.

C

B

13:12

Hjem

Eksporter 
arkiv

Vælg 
tidsinterval

Liste over arkiverede målinger uden ID

Nr Dato Tid AFL   Værdi®
9 2020-07-13 13:18 7.6 mmol/l

15:338 2020-07-09 7.8 mmol/l
7 2020-07-09 14:24 5.8 mmol/l
6 17:562020-07-07 7.6 mmol/l
5 2020-07-07 17:47 7.3 mmol/l
4 17:202020-07-07 7.6 mmol/l
3 2020-07-07 16:43 8.9 mmol/l
2 10:002020-06-30 8.9 mmol/l
1 23:452020-06-29 7.7 mmol/l

A

OK

En Excel-fil er udført på USB-stik med succes.

C

B
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5.3 Indsamling af fostervand

A

B

1 Under den vaginale undersøgelse indsamles fostervandsprøven (A) i en handskebeklædt hånd.

Tip! Hvis fosterets hoved er nået langt ned i bækkenet, besværliggøres indsamlingen af fostervand (A). 
Flyt fosterets hoved en lille smule, så det underliggende fostervand (A) får fri passage.

Bemærk!  Der bør være fokus på at undgå urinkontaminering af prøven under prøvetagningen.  
Hvis fostervandsprøven mistænkes for at være kontamineret med mere end 5% urin, må denne 
prøve ikke bruges, da den vil vise en falsk lav værdi. Indhent i stedet en ny fostervandsprøve.

2 Brug	en	sprøjte	(B)	til	at	indsamle	en	prøve	med	minimum	250	μL	fostervand	(A).

Tip! Sørg for foretage laktat-målingen hurtigst muligt efter indsamling af prøven uden unødig ventetid.
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5.4 Måling af AFL®-niveauet

For safer births

Afbryd

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Ready to recieve sensor 13:12

Indsæt en AFL-sensor

Status: Klar til AFL-sensorA

ObsteCare AB
Fogdevreten 2
SE-171 65 Solna
Sweden

AFL®Sensor 1

Cal Code   A2

B1

B2

B

+8C 90%

20%

1 Start med en af følgende handlinger:

• Opret ny patient.  
Se afsnit 5.2.1 “Oprettelse af ny patient”.

• Vælg en allerede oprettet patient.  
Se afsnit 5.2.2 “Gennemførelse af ny måling på allerede oprettet patient”.

• Foretag en måling uden indtastning af patientdata.  
Se afsnit 5.2.3 “Gennemførelse af måling uden indtastning af patientidentitet”

2 Tjek statusmeddelelsen (A). Den skal lyde Klar til AFL-sensor.

3 Indhent fostervandsprøve. Se afsnit 5.3 “Indsamling af fostervand”.

4 Foretag en kontrol af sensorens primære emballage (B). Emballagen (B) må ikke være beskadiget,  
ligesom udløbsdatoen (B1) ikke må være overskredet. Brug af sensorer med beskadiget emballage eller 
overskredet udløbsdato kan medføre fejlagtige målinger.

5 Sørg for, at sensoren har samme temperatur som omgivelserne.

6 Den primære emballage (B) åbnes ved hjælp af rivelinjen øverst i højre hjørne (B2). 
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For safer births

Afbryd

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Klar til AFL-sensor 13:12

Indsæt en AFL-sensor

Afbryd

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: AFL-sensor indsat 13:16

Venligst vent

Afbryd

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: AFL-sensor indsat, tilføj fostervand 13:16

Tilfør fostervand

E

C1

C

D

7 Undersøg nu sensoren (C). Sensorspidsen (C1) må ikke være beskadiget.

Tip! Sensoren (C) skal bruges straks efter åbning af den primære emballage (B). Hvis sensoren (C) 
opbevares uden for den primære emballage (B) i mere end (1) minut, kan det resultere i upræcise 
målinger.

8 Skub sensoren ind i sensor-holderen (D).

Tip! Når	sensoren	er	skubbet	ind	i	sensor-holderen,	aflæser	enheden	automatisk	sensorens	
kalibreringskode og bekræfter med et bip. Hvis der ikke høres noget bip, fjerner du sensoren 
og skubber den ind igen. Hvis der stadig ikke høres noget bip efter et par af disse forsøg, 
skal kalibreringskoden indtastes manuelt, se afsnit 5.5 “Manuel indtastning af AFL®-sensorens 
kalibreringskode”.

9 Vent til meddelelsen Tilfør fostervand (E) vises.
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For safer births

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Måling i gang 13:19

F

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Måling udført 13:19

6.2 mmol/l
2020-07-13 13:19

Hjem

Ændre 
prøvetagnings-

tid

Vis tabel

H

C2

C

G

10 Hæld	250-500	μL	fostervand	ned	i	beholderen	(C2)	på	sensoren	(C).

Bemærk! Hæld ikke fostervandet ned i det transparente rør (X).

11 Vent ca. 20 sekunder. Mens prøven analyseres, vises et animeret ikon (F).

12 AFL®-niveauet (G) vises sammen med patientdata og målingstidspunkt.

Tip! AFL®-målingen afhænger af driftstemperaturen. For målinger foretaget ved driftstemperaturer over 
eller under 24 °C, skal det målte AFL®-niveau korrigeres til den korrekt AFL®-værdi, se i den forbindelse 
afsnit	7.2	“Systemspecifikation”.	

13 Hvis du ønsker at justere tidspunktet for målingen, bedes du se afsnit 5.6 “Justering af prøvetagningstid”. 
Ønsker du ikke at justere tidspunktet, trykker du på knappen Hjem (H) for at vende tilbage til startsiden.

Tip! Justeringer af prøvetagningstidspunktet kan kun foretages for målinger med patient-ID.
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5.5 Manuel indtastning af AFL®-sensorens kalibreringskode

For safer births

Afbryd

OK

1
q w

z x c v b n m , . -
a s d f g h j k l ö ä

e r t y u i o p å
‘

¨ Del

2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ´ `?

^

=

_:;

)(/&%¤#“!

AFL   System®

Stregkoden indlæstes ikke automatisk
Indtast kalibreringskode
To tal eller bogstaver

Kontroller udløbsdato

a2

Afbryd

OK

1
q w

z x c v b n m , . -
a s d f g h j k l ö ä

e r t y u i o p å
‘

¨ Del

2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ´ `?

^
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_:;
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AFL   System®

Stregkoden indlæstes ikke automatisk
Indtast kalibreringskode
To tal eller bogstaver

Kontroller udløbsdato

a2

F

E

D

ObsteCare AB
Fogdevreten 2
SE-171 65 Solna
Sweden

AFL®Sensor 1

Cal Code   A2

Cal Code   A2

A

B

C

+8C 90%

20%

Hvis den automatiske indlæsning af kalibreringskoden mislykkes, skal koden indtastes manuelt.  
Koden er på to tegn og består af bogstaver og/eller tal.

1 Se sensorens kalibreringskode (A) på sensorens primære emballage (B)

2 Indtast kalibreringskoden (A) i det tomme felt (C) ved hjælp af skærmtastaturet (D).

Tip! Når der er brug for indtastning af informationer, vises skærmtastaturet (D) automatisk. 

Tip! Hvis	du	vil	ændre	sproget	på	skærmtastaturet	(D),	skal	du	klikke	på	flag-ikonet	(E)	en	eller	flere	
gange,	indtil	flaget	for	det	ønskede	sprog	vises.

3 Klik på knappen OK (F) for at bekræfte sensorens indtastede kalibreringskode.
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5.6 Justering af prøvetagningstid

For safer births

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Måling udført 13:19

6.2 mmol/l
2020-07-13 13:19

Home

Adjust Sample 
Time

View Table

Afbryd

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Måling udført 13:19

OK

+- 1

+- 10

2020-07-13 13:19:00Aktuel prøvetagningstid:

Juster minutter:

Ny prøvetagningstid: 2020-07-13 12:53:00

C1B1

B2
C2

D

Hjem

Ændre 
prøvetagnings-

tid

E

A

1 Klik på knappenÆndre prøvetagningstid (A) for at åbne menuen til justering af prøvetagningstidspunktet.

Tip! Tidspunktet for prøvetagningen kan justeres med op til 30 minutter forud for det aktuelle klokkeslæt.

2 Justering af prøvetagningstidspunktet.

• Tryk på knappen -1 minut (B1) for at sætte tiden tilbage med et minut.

• Tryk på knappen -10 minutter (B2) for at sætte tiden tilbage med ti minutter.

• Tryk på knappen +1 minut (C1) for at sætte tiden frem med et minut.

• Tryk på knappen +10 minutter (C2) for at sætte tiden frem med ti minutter.

3 Tryk på knappen OK (D) for at gemme det nye prøvetagningstidspunkt for den pågældende måling.

4 Tryk på knappen Hjem (E) for at vende tilbage til startsiden.
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6 Fejlfinding

6.1 AFL®-enhedens statusmeldinger
Statusmelding 
Vises i statusfeltet i bunden  
af touchskærmen.

Mulig årsag Fejlafhjælpning

Fejl, fjern AFL-sensoren Hvis meldingen Fejl, fjern AFL-sensor vises, uden at der er 
indsat en sensor, er systemet blokeret og skal genstartes.

1 Sluk systemet. Se afsnit 5.1.2 “Slukning af måleenheden”.
2 Vent to (2) minutter.
3 Tænd systemet. Se afsnit 5.1.1 “Tilkobling og opstart af 

måleenheden”. 

Hvis disse tiltag ikke hjælper, bedes du kontakte den tekniske 
systemsupport.

Fejl
Målesystem slukket

Vent venligst Hvis meldingen Vent venligst vises i mere end cirka  
30 sekunder, er systemet blokeret og skal genstartes.

Selvtest i gang
Hvis meldingen Selvtest i gang vises i længere tid end  
ca. et (1) minut uden en popup-fejlmelding, er systemet  
blokeret og skal genstartes.

Systemfejl

6.2 AFL®-enhedens fejlmeldinger
Fejlmelding 
Vist som popup-vindue.

Mulig årsag Fejlafhjælpning

Kalibreringskode  
er ikke gyldig.

Den indtastede kalibreringskode overholder ikke det  
tilladte format. Værdien skal være på to tegn og må kun 
bestå af en kombination af følgende tilladte tegn:
• a, b, c, d, e, f, o (der skelnes ikke mellem små  

og store bogstaver)
• 0-9

1 Indtast en tilladt kalibreringskode.
2 Hvis problemet fortsætter, skal sensoren udskiftes  

med en ny. 

Hvis disse tiltag ikke hjælper, bedes du kontakte den  
tekniske systemsupport.

Ødelagte patientdata,  
kan ikke anvendes. Dataene for denne patient er ikke længere tilgængelige. Opret ny patient.

Fejl detekteret.  
Udskift AFL-sensoren med en ny. Sensoren er allerede brugt eller er defekt. Udskift sensoren med en ny.

Eksport i gang.
Varigheden af eksportprocessen afhænger af 
datamængden. Hvis meddelelsen vises i mere end  
et par minutter, er systemet blokeret og skal genstartes.

1 Sluk systemet. Se afsnit 5.1.2 “Slukning af måleenheden”.
2 Fjern USB-mediet.
3 Vent to (2) minutter.
4 Tænd systemet. Se afsnit 5.1.1 “Tilkobling og opstart af 

måleenheden”.
5 Forsøg at eksportere dataene igen. 

Hvis disse tiltag ikke hjælper, bedes du kontakte den  
tekniske systemsupport.

Identifikations-formatet (ID)  
er ugyldigt.

Den indtastede identifikation (ID) overholder ikke  
det tilladte format. Værdien må højst bestå  
af 15 alfanumeriske tegn. Følgende tegn er ikke tilladt: 
]	[	!	¤	#	$	%	&	’	(	)	*	+	,	.	/	:	;	ó	?	@	\	^	`	{	|	}	~	]

Indtast en tilladt værdi.Navneformat er ikke gyldigt.

Det indtastede navn overholder ikke det tilladte format. 
Værdien må højst bestå af 30 alfanumeriske tegn.  
Følgende tegn er ikke tilladt: 
]	[	!	¤	#	$	%	&	’	(	)	*	+	,	.	/	:	;	ó	?	@	\	^	`	{	|	}	~	]

Stuenummer-format  
er ikke gyldigt.

Det indtastede stuenummer overholder ikke det tilladte 
format. Værdien må højst bestå af 6 alfanumeriske tegn. 
Følgende tegn er ikke tilladt: 
]	[	!	¤	#	$	%	&	’	(	)	*	+	,	.	/	:	;	ó	?	@	\	^	`	{	|	}	~	]

Temperaturfejl. 
Omgivelsestemperaturen  
skal befinder sig i intervallet 
18-30 celsiusgrad.  
Se brugervejledningen  
for instruktioner.

Enheden og/eller sensoren har en temperatur uden  
for det tilladte driftstemperaturområde.

1 Kontroller, at enheden er i et rum, hvor stuetemperaturen 
er inden for driftstemperaturområdet på 18-30 °C.  
Det	kan	være	nødvendigt	at	flytte	en	enhed,	der	står	 
i direkte sollys eller tæt på en varme- eller kuldekilde.

2 Enheden og/eller sensoren har en temperatur uden  
for det tilladte driftstemperaturområde på 18-30 °C.  
En sensor, der lige er taget ud af et køleskab,  
skal have lov at nå omgivelsestemperaturen,  
før den tages i brug.

Tidsgrænse overskredet. 
Måling kan ikke gennemføres. 
Patienten har været aktiv  
i systemet i for mange timer. 
Nulstil data og opret en  
ny patient.

Patienten har været aktiv i systemet i længere tid  
end den maksimalt tilladte tidsramme på 72 timer. Opret ny patient.
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Fejlmelding 
Vist som popup-vindue.

Mulig årsag Fejlafhjælpning

Adgang til Database er 
udløbet. Genstart og prøv 
igen. Se brugervejledningen 
for instruktioner.

Hvis denne fejlmelding vises igen efter endnu et forsøg  
på at tilgå databasen, er systemet muligvis blokeret  
og skal genstartes.

1 Sluk systemet. Se afsnit 5.1.2 “Slukning af måleenheden”.
2 Vent to (2) minutter.
3 Tænd systemet. Se afsnit 5.1.1 “Tilkobling og opstart af 

måleenheden”. 

Hvis disse tiltag ikke hjælper, bedes du kontakte den  
tekniske systemsupport.

Kommunikationsfejl.  
Fjern AFL-sensoren, og giv 
systemet tid til at genstarte,  
før du fortsætter.

Hvis denne fejlmelding vises, udfører systemet automatisk  
en genstart og foretager en selvtest af målefunktionaliteten. 
Selvtesten tager ca. et (1) minut at gennemføre. Se afsnit 
5.1.1 “Tilkobling og opstart af måleenheden” for flere 
oplysninger om selvtesten.

Hvis denne fejlmelding vises igen efter genstarten,  
er systemet muligvis blokeret og skal genstartes manuelt.

Kommunikationsopstart 
mislykkedes.  
Genstart instrumentet.  
Hvis problemet fortsætter,  
se brugervejledningen  
for instruktioner.

Hvis denne fejlmelding vises igen efter første forsøg  
på genstart, er systemet muligvis blokeret og skal genstartes 
med en forsinkelse til nulstilling.

Data kunne ikke gemmes.  
Prøv at gemme igen.  
Se brugervejledningen  
for instruktioner.

Hvis denne fejlmelding vises igen efter endnu et forsøg  
på at gemme dataene, er systemet muligvis blokeret  
og skal genstartes.

Kunne ikke oprette  
Excel-fil på USB-medie.  
Kontroller at USB-stik  
er korrekt isat og prøv igen.  
Hvis problemet fortsætter,  
se brugervejledningen  
for instruktioner.

Hvis denne fejlmelding vises igen efter endnu et forsøg  
på at eksportere dataene til et USB-medie, er systemet 
muligvis blokeret og skal genstartes.

Intern fejl. Fjern og genindsæt 
AFL-sensoren og prøv igen.

Hvis denne fejlmelding vises igen efter at sensoren er blevet 
genindsat, er systemet muligvis blokeret og skal genstartes.

Intern fejl. Fjern og genindsæt 
AFL-sensoren og prøv igen. 
Hvis problemet fortsætter, 
se brugervejledningen for 
instruktioner.

Intern fejl. Fjern og genindsæt 
AFL-sensor. AFL-sensor er 
fortsat brugbar.

Intern fejl. Patienten kunne  
ikke registreres. Prøv igen.

Hvis denne fejlmelding vises igen efter endnu et forsøg  
på at registrere den samme patient, er systemet muligvis 
blokeret og skal genstartes.

Fejl i Selvtest. Genstart kræves. 
Hvis der sidder en AFL-sensor  
i enheden, fjern denne  
før genstart. Hvis problemet 
fortsætter efter genstart,  
se brugervejledningen  
for instruktioner.

Hvis denne fejlmelding vises igen efter første forsøg  
på genstart, er systemet muligvis blokeret og skal genstartes 
med en forsinkelse til nulstilling.

Uventet kommunikation.  
Se brugervejledningen  
for instruktioner.

Systemet er muligvis blokeret og skal nulstilles inden genstart.

Skrivefejl.  
Genstart instrumentet.  
Hvis problemet fortsætter,  
se brugervejledningen  
for instruktioner.

Hvis denne fejlmelding vises igen efter første forsøg  
på genstart, er systemet muligvis blokeret og skal genstartes 
med en forsinkelse til nulstilling.

6.3 AFL®-systemfejl
Systemfejl Mulig årsag Fejlafhjælpning

AFL®-enheden vender 
tilbage til startskærmen.

Efter fire (4) minutters inaktivitet vender enheden tilbage  
til startskærmen. Ikke-gemte data vil gå tabt.

Gå tilbage den ønskede aktivitet via menuen  
på touchskærmen.

AFL®-enhedens touchskærm 
er slukket.

Efter fem (5) minutters inaktivitet slår enheden automatisk 
touchskærmen fra. Ikke-gemte data vil gå tabt. Tryk på touchskærmen for at tænde den igen.

Systemet er fuldstændig 
blokeret.

1 Sluk systemet. Se afsnit 5.1.2 “Slukning af 
måleenheden”.

2 Vent to (2) minutter.
3 Tænd systemet. Se afsnit 5.1.1 “Tilkobling og opstart af 

måleenheden”. 

Hvis disse tiltag ikke hjælper, bedes du kontakte den 
tekniske systemsupport.

Systemet reagerer 
overhovedet ikke.

1 Tjek LED-indikatoren på strømforsyningen LED,  
den skal lyse konstant grønt.

2 Hvis LED-indikatoren på strømforsyningen lyser, skal du 
tjekke at strømkablet til AFL®-enheden er forbundet.

3 Hvis LED-indikatoren på strømforsyningen ikke lyser,  
skal du tjekke alle strømkablerne for korrekt tilslutning. 

Hvis disse tiltag ikke hjælper, bedes du kontakte den 
tekniske systemsupport.
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7 Tekniske	specifikationer

7.1 Dimensioner

C

D

B

A

A B C D

84 mm 311 mm 194 mm 353 mm
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7.2 Systemspecifikation

AFL®-system

Produktlevetid (AFL®-enhed) 5 år

Opbevaringstid (AFL®-sensor) 6 måneder

Prøvevolumen Minimum	250	μL

Driftsbetingelser 18 – 30 °C.
AFL®-målingen afhænger af driftstemperaturen.
For målinger foretaget ved driftstemperaturer over eller under 24 °C, skal det målte  
AFL®-niveau korrigeres til den korrekte AFL®-værdi. Gå i den forbindelse ud fra 
eksemplerne nedenfor.
• For driftstemperaturer over 24 °C: for hver grad over 24 °C, skal du trække  

0,1 mmol/L fra det målte AFL®-niveau for at opnå den korrekte AFL®-værdi.
Eksempel:
Ved en driftstemperatur på 27 °C trækkes der 0,3 mmol/L fra det målte  
AFL®-niveau.
Hvis det målte AFL®-niveau ved 27 °C er 12,8 mmol/L, er den korrekte  
AFL®-værdi 12,5 mmol/L.

• For driftstemperaturer under 24 °C: for hver grad under 24 °C, skal du lægge  
0,1 mmol/L til det målte AFL®-niveau for at opnå den korrekte AFL®-værdi.
Eksempel:
Ved en driftstemperatur på 22 °C lægges der 0,2 mmol/L til det målte AFL®-niveau.
Hvis det målte AFL®-niveau ved 22 °C er 10,9 mmol/L, er den korrekte AFL®-værdi  
11,1 mmol/L.

7.3 Diagnostiske og analytiske performanceegenskaber

AFL®-system

Målegrænse 0,5 til 25 mmol/L

Måleinterval 5 til 15 mmol/L

Referenceinterval Værdier under eller lig med 10 mmol/L opfattes som normale.
Værdier højere end 12 mmol/L opfattes som høje.

Tomgrænse (LoB) Ikke klinisk relevant

Nedre kvantifikationsgrænse (LLoQ) 5 mmol/L

Øvre kvantifikationsgrænse (ULoQ) 15 mmol/L

Præcision 5%

Nøjagtighed +/- 20%

Interfererende stoffer • Obstetrisk vaginalcreme:  
Det obstetriske vaginalcreme Hibitane® kan hæmme laktatmålingen og bevirke  
en op til 8% lavere laktatværdi.

• Paracetamol:  
I analytiske studier har man ikke kunnet påvise, at paracetamol forstyrrer  
AFL®-målingen ved de koncentrationsniveauer, der normalt må forventes  
ved terapeutisk behandling administreret oralt eller via infusion.  
Højere koncentrationsniveauer end hvad man kan forvente ved terapeutisk 
behandling administreret oralt eller via infusion, har dog vist sig at kunne  
forstyrre AFL®-målingen.
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AFL

®
-sensorerne, AFL

®
-enheden (inklusive strømforsyning og kabler), ekstra strømforsyninger, og/eller ekstra  

AC-strømforsyningskabler kan bestilles hos ObsteCares lokale distributionspartner.

ObsteCare oplyser gerne om den nærmeste lokale distributionspartner.

 Produkt Artikelnummer

AFL®-sensor DSAF061

AFL®-enhed (inklusive strømforsyning) 115-001-xxx (artikelnummerets endelse -xxx afhænger af sprogversionen.)*

Strømforsyning PS191

AC-strømkabel 120-0001-xxx (artikelnummerets endelse -xxx afhænger af sprogversionen.)*

*  Kontakt ObsteCares lokale distributionspartner for vejledning vedrørende artikelnummerets endelse -xxx, der varierer i henhold til sprog  
eller land. 
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Med sine medicinske løsninger ønsker ObsteCare AB at forbedre den globale svangreomsorg for mor og  
barn ved at lette sundhedsudbydernes arbejdsgange i den kliniske hverdag. Til dette formål tilbyder  
vi serviceydelser og produkter i pålidelig og gennemtestet kvalitet, der muliggør effektiv behandling og pleje  
på fødegange verden over.

Virksomhedens produktportefølje bygger på banebrydende forskning fra det svenske Karolinska Institutet vedrørende 
betydningen af laktat i fostervandet hos fødende kvinder. 

Produkterne er baseret på forskningsresultater udviklet på baggrund af 20 års praktisk erfaring  
fra arbejdshverdagen på et stort antal fødegange.

Kontakt	os	endelig,	hvis	du	har	spørgsmål	eller	ønsker	flere	oplysninger.

ObsteCare AB 
Fogdevreten 2 
Karolinska Institutet Science Park 
SE-171 65 Solna 
Sverige

Telefon:  +46 8 751 56 27 
E-mail:	 info@obstecare.com	

www.obstecare.com
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For safer births

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Measurement in progress 13:19

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Måling udført 13:19
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For safer births

AFL   System®

Arkiv
med ID

Arkiv
uden ID

SlukIndstillinger

Ny patient Nuværende
patient

Ny måling

For safer births

Afbryt

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Ready to recieve sensor 13:12
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Status: Klar til AFL-sensor
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ObsteCare AB
Fogdevreten 2
SE-171 65 Solna
Sweden

AFL®Sensor 1

Cal Code   A2
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