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6.0 EN 1.0 SV 2022-08-05 • Uppdaterade Avsedd användning för att klargöra sambandet mellan AFL®-
värden, livmoderns metaboliska tillstånd och användningen av syntetiskt 
oxytocin. Huvudbjudning lades även till i den avsedda patientpopulationen.

• Uppdaterade Indikationer för användning om den avsedda patientpopulationen.
• Lade till Testmiljö.
• Uppdaterade Klinisk innebörd beträffande sambandet mellan livmoderns 

metaboliska tillstånd och mottagligheten för förstärkning med syntetiskt oxytocin.
• Lade till symbol för patientnära testning för AFL®-enheten.
• Lade till referens.
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1  Produktöversikt

1.1 Avsedd användning

1.1.1 AFL®-enheten
AFL®-enheten är ett instrument för in vitro-diagnostik som mäter laktat i fostervatten (AFL) med hjälp  
av en AFL®-sensor.

1.1.2 AFL®-sensorer
AFL®-sensorn är en biosensor-testremsa som används tillsammans med en AFL®-enhet för mätning av laktat  
i fostervatten.

1.1.3 AFL®-enhet och AFL®-sensor
AFL®-enheten, tillsammans med AFL®-sensorn, är avsedd att användas under förlossningen för att utföra 
kvantitativa mätningar av laktatkoncentrationen i fostervattnet före förstärkning med oxytocin,  
i avsikt att ge stöd åt beslut om förstärkning.

Laktat i fostervatten är en indikator på livmoderns metaboliska tillstånd under avstannad förlossning.  
Normala AFL®-värden bestyrker beslutet att fortsätta den vaginala förlossningen genom förstärkning 
med oxytocin, eftersom livmodern verkar vara mottaglig för förstärkning. Höga AFL®-värden talar 
dock för att försiktighet är nödvändig eftersom de korrelerar med en ökning av operativa insatser och 
postpartumkomplikationer.

Mätningen är avsedd att utföras av utbildad vårdpersonal på patienter i patientnära miljöer,  
t.ex. förlossningsavdelningar.

Den avsedda patientpopulationen är vuxna, gravida kvinnor med enbördsgraviditet som är i den aktiva fasen 
av förlossningen och där vattenavgång har skett och fostret ligger i huvudbjudning.

AFL®-enheten, tillsammans med AFL®-sensorn, är inte avsedd att användas som ett binärt beslutsverktyg om hur 
förlossningen ska fortsättas, utan som komplement till klinikens vårdstandard.

1.2 Utbildningskrav
Säkerhetsföreskrifterna i den här handboken kräver att den personal som använder AFL®-systemet har 
nödvändig utbildning och träning. ObsteCare tillhandahåller erforderlig träning på AFL®-systemet.

En god förståelse av språket som informationen är presenterad på är nödvändig för att kunna förstå och följa 
dessa och andra anvisningar.

1.3 Indikationer för användning
Den avsedda patientpopulationen är vuxna, gravida kvinnor med enbördsgraviditet som är i den aktiva fasen 
av förlossningen och där vattenavgång har skett och fostret ligger i huvudbjudning.

1.4 Kontraindikationer
AFL®-mätningar ska inte användas i samband med amnioinfusion eftersom detta kan orsaka felaktiga mätresultat. 

AFL®-mätningar ska inte utföras på patienter med diabetes (typ1, typ 2 eller graviditetsdiabetes),  
preeklampsi eller hypertoni. 

1.5 Testmiljö
Patientnära miljö.
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1.6 Klinisk innebörd
Förhöjda laktatvärden i fostervattnet under förlossning ses ofta hos kvinnor med avstannad förlossning,  
och tyder på att livmodern inte är väl syresatt så att värkarna därför har minskad kraft även om värkfrekvensen 
är normal [1][2].

Höga laktatvärden är kopplade till hypoxi i livmodermuskulaturen och ökad risk för förlossningskomplikationer [3][4].

Låga laktatvärden i fostervattnet är kopplade till normal syresättning av vävnaden och normal förlossning [1][5].

Livmoderns metaboliska status ger värdefull information om mottagligheten för förstärkning med syntetiskt 
oxytocin,	när	det	finns	ett	normalt	AFL®-värde [6]. 

1.7 Interfererande ämnen
Relevanta ämnen har testats och följande har visat sig störa mätresultaten: 

• Obstetriskt glidmedel:  
Det obstetriska glidmedlet Hibitane® kan hämma laktatmätning, vilket kan resultera i upp till 8 procents  
lägre laktatvärde. 

• Paracetamol:  
I analytiska studier har paracetamol inte visats störa AFL®-mätning vid de koncentrationer som förväntas vid 
orala eller infunderade terapeutiska doser. Däremot har högre koncentrationer än vad som förväntas vid 
orala eller infunderade terapeutiska doser visats störa AFL®-mätningar.
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1.8 Provtagnings- och mätmetod
Under en vaginalundersökning samlas fostervatten in i en handskbeklädd hand. Applicera sedan provet  
i sensorn. Remsan inuti sensorn innehåller enzymet laktatoxidas. Laktaten i provet oxideras av laktatoxidasen. 
Under denna redoxreaktion överförs elektroner från enzymen via en extra elektrodförmedlare till en 
försökselektrod. På grund av den stökiometriska omsättningen står den resulterande strömmen i proportion  
till laktatkoncentrationen.

Provvolym: 250–500	μl
Referensintervall: Värden på 10 mmol/l eller lägre betraktas som normala.

Värden på 12 mmol/l eller högre betraktas som höga.

Stora	mängder	slem	i	provet	kan	påverka	kapillärflödet	i	provet	och	störa	provets	flöde	i	sensorn.

Stora mängder blod eller urin i provet kan späda ut det så att det uppmätta AFL®-värdet blir lägre.  
Vid misstanke om att fostervattenprovet kan vara kontaminerat med mer än 5 % blod och/eller urin kan provet 
inte användas, eftersom det kommer att visa ett falskt lågt värde.

Urinkontaminering i provet kan vara svår att upptäcka, så för att undvika det måste provet tas försiktigt.  
Varje prov med tydlig urindoft måste kasseras.

Se färgskalan nedan för vägledning om blodkontaminering i provet.

DCBA
 

A B C D

Fostervatten utan blod 1 % blod 5 % blod 10 % blod
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1.9 Symboler

1.9.1 Symboler på AFL®-systemet

Symbol Innebörd

Läs bruksanvisningen noga innan produkten tas i bruk.

Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik.

Tillverkare

Tillverkningsdatum

Katalognummer

Försiktighet! Se bruksanvisningen.

Denna produkt uppfyller kraven i EU-direktiv 98/79/EG för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

1.9.2 Symboler på AFL®-enheten

Symbol Innebörd

För patientnära testning

SN Serienummer

12V Max 3A
- + AFL®-enheten måste anslutas till en nätadapter (12 VDC, max 3 A) med en polaritet i enlighet med symbolen. 

Endast PS191-nätadaptern får användas.

Får ej kasseras. Måste återvinnas enligt lokala bestämmelser.
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1.9.3 Symboler på AFL®-sensorn

Symbol Innebörd

Skyddas mot direkt solljus.

+8C

Temperaturgräns: Förvaras vid högst 8 °C.

20

90

Gräns för relativ luftfuktighet: Förvara vid 20 %–90 %.

Indikerar det totala antalet tester som kan utföras med hjälp av AFL®-sensorn. AFL®-sensorn är endast avsedd  
för engångsbruk.

AFL®-sensorn kan inte återvändas. AFL®-sensorn är endast avsedd för engångsbruk.

Batchnummer

Utgångsdatum

AFL®-sensorn ska inte användas om förpackningen är skadad.

1.10 Ordlista

 Term Innebörd

AFL® Laktat i fostervatten

AFL®-värde AFL®-värdet är laktatkoncentrationen i fostervattnet i mmol/l.

Måttenhet Avser AFL®-enheten.

Sensor Avser AFL®-sensorn.

System Avser AFL®-systemet med både AFL®-enheten och AFL®-sensorn.
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2 Säkerhet

2.1 Allmänt
• Kontrollera före användning att systemet har installerats enligt den tekniska servicehandboken  

(PSD2020-12001) till AFL®-enheten.

• Läs de här anvisningarna noggrant före användning så att mätningarna blir säkra och riktiga.  
Olämplig användning av systemet kan ge upphov till felaktiga mätresultat.

• Endast behörig servicepersonal får öppna systemet.

• Endast utbildad vårdpersonal får använda systemet.

• AFL®-systemet är endast avsett att användas för fostervatten.

• AFL®-systemet är endast avsett för in vitro-användning.

• Var	noga	med	att	endast	trycka	på	pekskärmen	med	fingrarna.	Vassa	föremål	kan	skada	skärmen.

• Se till att följa sjukhusets rutiner för hantering av kroppsvätskor.

• Var nog med att hålla utrustningen ren. Kroppsvätskor utgör en risk.

• Var noga med att endast använda PS191-nätadaptern till AFL®-enheten. Andra nätadaptrar kan skada 
AFL®-enheten.

• Se till att nätadaptern ansluts till ett vägguttag med skyddsjord.

• Var noga med att endast använda AFL®-enheten i enlighet med tillverkarens anvisningar.  
Felaktig användning kan påverka det skydd som ges av enhetens kapsling.

2.2 Mätning
• Håll inte AFL®-sensorn utanför huvudförpackningen i mer än en (1) minut, eftersom det kan ge upphov  

till felaktiga mätresultat.

• Använd inte AFL®-enheten med en annan sensor än AFL®-sensorn och använd inte AFL®-sensorn med andra 
mätenheter än AFL®-enheten, eftersom det kan ge upphov till felaktiga mätresultat.

• Placera inte AFL®-enheten eller AFL®-sensorn på en plats där de utsätts för direkt solljus eller i närheten  
av ett värmeelement eller annan värmekälla, eftersom det kan ge upphov till felaktiga mätresultat.

• Använd inte en utgången AFL®-sensor, eftersom det kan ge upphov till felaktiga mätresultat.

• Återanvänd inte AFL®-sensorer (de kan endast användas en gång), eftersom det skulle ge upphov  
till felaktiga mätresultat.

2.3 Rengöring
• Var noga med att stänga av systemet och koppla bort nätkabeln innan systemet rengörs i enlighet  

med anvisningarna i avsnitt 5.1.6 ”Rengöra mätenheten”.

• Se till att endast använda föreskrivna rengöringsmedel, se avsnitt 5.1.6 ”Rengöra mätenheten”.

2.4 Kontaktinformation och support
Om allvarliga incidenter inträffar vid användning av produkten måste de rapporteras till tillverkaren och behörig 
myndighet i den medlemsstat i vilken användaren och/eller patienten är bosatt. 

Vid tvivel om AFL®-systemets prestanda, använd inte systemet och kontakta nästa instans av systemsupporten.

Vid frågor som inte besvaras i denna bruksanvisning, eller vid problem som inte kan lösas med hjälp av den, 
kontakta nästa instans av systemsupporten.

Vad som är nästa instans av systemsupporten kan variera beroende på kliniken och fastställs på varje enskild plats. 
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3 Förvaring och hantering

3.1 Förvaring

3.1.1 AFL®-sensorer
Förvara sensorerna i kylskåp vid en temperatur på högst 8 °C och en relativ luftfuktighet på 20 %–90 %.

Vid	förvaring	enligt	specifikationerna	har	sensorerna	en	hållbarhetstid	på	sex	månader.	 
Utgångsdatumet på förpackningen måste följas. 

Sensorerna kan tas ut ur kylskåpet och förvaras i rumstemperatur (högst 25 °C) och vid en luftfuktighet  
på 20 %–90 % i 7 dagar eller tills det angivna utgångsdatumet, beroende på vilket som infaller först.

Var nog med att alltid förvara sensorerna i originalförpackningen och undvik att utsätta dem för direkt solljus.

3.1.2 AFL®-enheten
Mätenheten måste förvaras vid en temperatur på 5 °C –40 °C.

När	enheten	förvaras	och	handhas	i	enlighet	med	specifikationerna	har	den	en	teknisk	livslängd	på	fem	år.

3.2 Hantering
Under mätning ska inte sensorerna eller mätenheten placeras så att de utsätts för direkt solljus eller i närheten  
av ett värmeelement eller annan värmekälla.

3.3 Transport
Sensorerna och mätenheten måste transporteras i ursprungsförpackningarna.

3.4 Kassering

3.4.1 AFL®-sensorer 
Sensorns huvudförpackning sorteras som plastavfall.

Den förbrukade sensorn måste kasseras i enlighet med lokala riktlinjer för korrekt hantering av medicinskt avfall.

3.4.2 AFL®-enheten
För att undvika att personalen och annan utrustning kontamineras eller att miljön förorenas ska mätenheten 
och/eller	nätadaptern,	när	de	nått	slutet	av	sin	tekniska	livslängd,	desinficeras,	dekontamineras	och	återvinnas	
korrekt enligt lokala bestämmelser innan de kasseras.

Kassera inte elektronik som osorterat kommunalt avfall. Ta om hand om utrustningen separat så att den på ett 
säkert och lämpligt sätt kan behandlas, återanvändas, återvinnas eller tillvaratas. Detta gäller mätenheten, 
kablage	och	andra	tillbehör	avsedda	för	flergångsbruk.
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4 Systemöversikt

4.1 Systemets delar

Del Innebörd REF

A AFL®-enhet LMU191

B AFL®-sensorer DSAF061

C Hållare för AFL®-sensorn –

D Skanner för kalibreringskod för AFL®-sensorn (under sensorhållaren) –

E Pekskärm –

F Produktetikett för AFL®-enheten* –

G AFL®-sensorns huvudförpackning med kalibreringskod* –

* Bilderna på etiketterna är exempel och kan därför variera en aning.

PS191

H I

J

Del Innebörd REF

H Nätkabel* (AC) –

I Nätadapter (med nätingång [AC] och likströmskontakt [DC])** PS191

J Nätaggregatets LED –

* På bilden visas en nätkabel av europeisk standard och den medföljande kabeln kan därför se något annorlunda ut.

** Etikettbilden är ett exempel och kan därför variera något.

Utrustningen innehåller inte en enhet för avbrottsfri kraft. Utrustningen fungerar inte vid 
spänningsbortfall, men data som sparats före bortfallet förloras inte.

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



PSD2019-09020 6.0 EN 1.0 SV Sidan 13 av 46

Systemöversikt

4.2 Tillvalsutrustning som inte tillhandahålls av ObsteCare
Följande tillvalsutrustning kan användas med systemet, men tillhandahålls inte av ObsteCare:

• Handhållen streckkodsläsare

• USB-anslutet tangentbord

• USB-ansluten mus
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4.3 Systembeskrivning

4.3.1 Beskrivning av systemet
AFL®-systemet består av en AFL®-enhet och en AFL®-sensor. 

AFL®-sensorn är en sensor för engångsbruk som sätts in i AFL®-enheten och i vilken sedan ett fostervattenprov 
tillsätts. AFL®-enheten är det mätinstrument som används till att läsa av och övervaka AFL®-värdet.

Anvisningar	om	hur	mätenheten	ansluts,	startas,	kopplas	från	och/eller	rengörs	finns	i	avsnitt	5.1	”Använda	
mätenheten”.

Anvisningar om hur en ny patient skrivs in, patientdata redigeras, patienter överförs från aktiv status till arkiverad 
status	och/eller	arkiverade	mätdata	visas	finns	i	avsnitt	5.2	”Hantera	patientdata”.

Hur en mätning görs beskrivs i avsnitt 5.4 ”Mäta AFL®-värdet”.

Information	om	tekniska	specifikationer	och/eller	resultatkarakteristika	finns	i	avsnitt	7	”Tekniska	specifikationer”.

4.3.2 Beskrivning av systemets funktioner
Systemet kan användas till enstaka AFL®-mätningar	eller	övervakning	av	en	eller	flera	patienter.	Det	finns	en	
gräns på 50 aktiva patienter. För icke-aktiva patienter kan deras behandling anges som slutförd i systemet.  
Då lagras dessa patienters mätdata automatiskt i ett arkiv som kan innehålla upp till 15 000 patienter.

En ny patient kan skrivas in när som helst under användning av systemet. Alla aktiva patienter visas en i taget  
i	en	lista	över	befintliga	patienter	där	namn	och	ID-nummer	visas.	Systemet	tillåter	flera	mätningar	för	en	patient,	
med en maximal varaktighet på 72 timmar. När den maximala varaktigheten på 72 timmar har nåtts visas  
ett varningsmeddelande.

En enskild mätning kan göras utan att ange patientens identitet. Dessa mätningar numreras i löpande ordning.

Det	finns	en	gräns	på	50	aktiva	patienter.	Om	en	patient	ska	överföras	från	aktiv	till	arkiverad	status	måste	
patientens behandling vara slutförd. När en patients behandling anges som slutförd i systemet sparas 
vederbörandes data automatiskt i ett arkiv som kan innehålla upp till 15 000 patienter.

AFL®-sensorn kan endast användas en gång och får inte återanvändas.

Alla procedurer för laktatmätning måste ske i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning för att 
mätningen ska bli korrekt.

4.3.3 Beskrivning av användargränssnittet
Det huvudsakliga användargränssnittet är en pekskärm på AFL®-enheten. 

De olika funktionerna aktiveras genom ett lätt tryck på tillämpliga symboler eller fält på pekskärmen. 
Alfanumeriska tecken skrivs in med hjälp av det integrerade skärmtangentbordet som visas vid behov. 

Innan data matas in ska önskat fält väljas genom ett lätt tryck på fältet när det visas på pekskärmen.

Ett vanligt externt tangentbord eller en handhållen streckkodsläsare eller mus kan också anslutas till  
USB-portarna på baksidan av enheten. 

4.3.4 Beskrivning av systemets självtestfunktion
Systemet utför ett självtest av mätningsfunktionen varje gång mätenheten startas.  
Se avsnitt 5.1.1 ”Ansluta och starta mätenheten”.
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4.3.5 Mätenhetens serienummer och programversion

For safer births

AFL   System®

Arkiv
med ID

Arkiv
utan ID

RestartSetup

Ny patient Existerande patient Ny mätning

StängInställningar

A

AFL   System®

Visa tid AvbrytInloggning

SN0605000 APSW191 ver 2.2.0

B C

Mätenhetens serienummer och programversion står att läsa på inställningsskärmen.

1 Tryck på knappen Inställningar (A) på startskärmen.

2 Serienumret (B) står i nedre vänstra hörnet och programvaruversionen (C) i nedre högra hörnet  
av inställningsskärmen.
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5 Bruksanvisning

5.1 Använda mätenheten

5.1.1 Ansluta och starta mätenheten

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 Anslut likströmskontakten (A1) på PS191-nätadaptern till matningsingången (A2) på mätenheten. 

2 Anslut nätkabeln (B1) till nätingången (B2) på PS191-nätadaptern.

3 Anslut andra änden av nätkabeln (C1) till ett 110/240 VAC-vägguttag (C2) med skyddsjord.

4 Enheten startar omedelbart efter att strömmen anslutits. 

När enheten startar utförs ett självtest av mätfunktionen. Under självtestet visas startskärmen,  
med knapparna Ny patient och Ny mätning nedtonade.

Efter godkänt självtest är de tidigare nedtonade skärmknapparna åter tillgängliga och mätenheten  
är klar att användas. Självtestet tar ungefär en (1) minut.

Tips! Se till att enheten stängs av och startas om en gång i veckan så att självtestet genomförs.

5 (Valfritt) Anslut den andra änden av USB-kabeln (D1) till en USB-port (D2) på mätenheten.
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5.1.2 Stänga av mätenheten

For safer births

AFL   System®

Arkiv
med ID

Arkiv
utan ID Power offSetup

Ny patient Existerande pat Ny mätning

C1

C2

Stäng av

A

NejJa

Slå av instrumentet?

B

1 Tryck på Stäng av (A) på startskärmen. Dialogrutan ”Stäng av” öppnas.

2 Tryck på Ja (B) i dialogrutan ”Stäng av” för att stänga av programmet.

3 Dra ut nätkabeln (C1) ur 110/240 VAC-vägguttaget (C2) för att stänga av mätenheten.
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5.1.3 Koppla från mätenheten

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 Dra ut likströmskontakten (A1) på PS191-nätadaptern ur matningsingången (A2) på mätenheten. 

2 Dra ut nätkabeln (B1) ur nätingången (B2) på PS191-nätadaptern.

3 Om det inte redan gjorts, dra ut den andra ändan av nätkabeln (C1) ur det skyddsjordade  
110/240 VAC-vägguttaget (C2) för att stänga av mätenheten.

4 Om	det	finns	tillvalsutrustning	ansluten	till	enheten	ska	alla	USB-kablar	(D1)	kopplas	bort	från	 
alla USB-portar (D2) på mätenheten.
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5.1.4 Visa tiden på mätenheten

For safer births

AFL   System®

Arkiv
med ID

Arkiv
utan ID Power offSetup

Ny patient Existerande patient Ny mätning

StängInställningar

A

AFL   System®

Visa tid CancelInloggning

B

OK

2020-08-31
16:17

W. Europe Standardtid

C

1 Tryck på knappen Inställningar (A) på startskärmen.

2 Tryck på Visa tid (B) på inställningsskärmen. Dialogrutan ”Visa tid” öppnas.

Tips! Kontakta nästa instans av systemsupporten om mätenheten visar fel tid.

3 Klicka på OK (C) för att stänga dialogrutan ”Visa tid”.
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5.1.5 Öppna mätenhetens inställningar

For safer births

AFL   System®

Arkiv
med ID

Arkiv
utan ID Power offSetup

Ny patient Existerande patient Ny mätning

StängInställningar

A

AFL   System®

Visa tid AvbrytInloggning

B

C D

Kontakta nästa instans av systemsupporten om inställningarna för mätenheten behöver ändras. 

Det är endast nästa instans av systemsupporten som kan redigera mätenhetens inställningar.  
De redigerbara funktionerna beskrivs i den tekniska servicehandboken (PSD2020-12001) till AFL®-enheten.

Tryck på Inställningar (A) för att öppna inställningsskärmen (B). Knappen Inloggning (C) aktiveras. 

Tryck på knappen Inloggning (C) för att öppna inloggningsskärmen. Ett lösenord behövs för att komma vidare.

Om inloggningsuppgifter med behörighet att ändra mätenhetens inställningar i enlighet med anvisningarna  
i den tekniska servicehandboken (PSD2020-12001) till AFL®-enheten saknas:  
Tryck på Avbryt på inloggningsskärmen för att gå tillbaka till inställningsskärmen (B). Tryck sedan på Avbryt (D) 
på inställningsskärmen (B) för att återvända till startskärmen.
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5.1.6 Rengöra mätenheten

For safer births

A B

1 Stäng av mätenheten. Se avsnitt 5.1.2 ”Stänga av mätenheten”.

2 Koppla från mätenheten. Se avsnitt 5.1.3 ”Koppla från mätenheten”. 

Använd	endast	desinficerande	rengöringsmedel	avsedda	för	ytrengöring	som	innehåller	 
45 % isopropylalkohol, till exempel DES +45.

3 Torka av enheten med en ren trasa.

4 Torka av mätenheten.

Spola inte av mätenheten med rengöringsmedel, eftersom det kan skada utrustningen.

Utsätt inte uttag (A) på sensorhållaren (B) för några som helst rengöringsmedel. Om uttag (A) 
på sensorhållaren (B) utsätts för rengöringsmedel kan det orsaka skada på utrustningen.
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5.2 Hantera patientdata

5.2.1 Registrera ny patient

For safer births

AFL   System®

Archive with 
Identification

Arkiv utan ID Stäng avInställningar

New Patient Existerande patient Ny mätning

Arkiv Arkiv

Ny patient

A

Avbryt

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®

Identitet (ID) 19980713-4557

Anna Andersson

3

Namn

Rum

Avbryt

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Redo för AFL-sensor 13:12

Sätt in en AFL-sensor

B

G

C

FD

1 Tryck på Ny patient (A) på startskärmen (B).

2 Ange uppgifter som ID-nummer (obligatoriskt), namn (valfritt) och/eller rum (valfritt)  
på skärmen ”Ny patient” med hjälp av det integrerade skärmtangentbordet (C).

Tips! Skärmtangentbordet (C) visas när uppgifter behöver anges. 

Tips! Byt	språk	för	skärmtangentbordet	(C)	genom	att	trycka	på	flaggsymbolen	(D)	 
en	eller	upprepade	gånger	tills	flaggan	för	önskat	språk	visas.

3 Tryck på OK (E).

4 Vänta tills meddelandet Sätt in en AFL-sensor (F) visas och utför sedan mätningen enligt anvisningarna  
i avsnitt 5.4 ”Mäta AFL®-värdet” eller tryck på Avbryt (G) för att återgå till startskärmen (B).
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5.2.2 Göra en ny mätning på en existerande patient

For safer births

AFL   System®

Arkiv
med ID

Arkiv
utan ID Stäng avInställningar

Ny patient Existerande patient Ny mätning

Arkiv Setup

Existerande patient

A

19980713-4567 Anna Andersson 3

Please insert an AFL Sensor

Avbryt

13:12

Mät

Redigera
patient

Visa tabell

Slutför
patient

001224-1224 Eva Bengtsson A12

Identitet (ID) Namn Rum

980713-4567 Anna Andersson 3

980713-4567 Anna Andersson 3

Avbryt

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Redo för AFL-sensor 13:12

Sätt in en AFL-sensor

C

D

E

B

1 Tryck på Existerande patient (A) på startskärmen(B).

2 Tryck på önskat ID-nummer (C) för att välja den patient som den nya mätningen ska utföras på.

3 Tryck på Mät (D).

4 Vänta tills meddelandet Sätt in en AFL-sensor (E) visas, och fortsätt sedan mätningen enligt avsnitt 5.4 ”Mäta 
AFL®-värdet”.
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5.2.3 Utföra mätning utan att ange patientens identitet

For safer births

AFL   System®

Arkiv
med ID

Arkiv
utan ID Power offInställningar

Ny patient Existerande patient Ny mätning

Stäng av

Ny mätning

A

Avbryt

9 Mätning

Status: Redo för AFL-sensor 13:12

Sätt in en AFL-sensorC

B

1 Tryck på knappen Ny patient (A) på startskärmen (B).

2 Vänta tills meddelandet Sätt in en AFL-sensor (C) visas, och fortsätt sedan mätningen enligt avsnitt 5.4 ”Mäta 
AFL®-värdet”.
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5.2.4 Redigera patientuppgifter

For safer births

AFL   System®

Arkiv
med ID

Arkiv utan ID Power offSetup

Ny patient Existerande patient New Measurement

Arkiv Inställningar

Existerande patient

A

19980713-4567 Anna Andersson 3

Please insert an AFL Sensor

Avbryt

13:12

Mät

Redigera 
patient

Visa tabell

Slutför
patient

001224-1224 Eva Bengtsson A12

Identitet (ID) Namn Rum

980713-4567 Anna Andersson 3

980713-4567 Anna Andersson 3

B
C

Avbryt

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®

Identitet (ID) 19980713-4557

Anna Andersson

3

Namn

Rum

F

D

E

1 Tryck på Existerande patient	(A)	på	startskärmen	för	att	visa	listan	över	befintliga	patienter.

2 Tryck på önskat ID-nummer (B) för att välja den patient vars uppgifter ska redigeras.

3 Tryck på Redigera patient (C).

4 Redigera uppgifter om ID-nummer, namn och/eller rum med hjälp av skärmtangentbordet (D).

Tips! Skärmtangentbordet (D) visas när uppgifter behöver anges. 

Tips! Byt	språk	för	skärmtangentbordet	(D)	genom	att	trycka	på	flaggsymbolen	(E)	 
en	eller	flera	gånger	tills	flaggan	för	önskat	språk	visas.

5 Tryck på OK (F) för att spara de redigerade patientuppgifterna.
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5.2.5 Registrera patientens behandling som slutförd

For safer births

AFL   System®

Arkiv
med ID

Arkiv
utan ID Stäng avSetup

Ny patient Existerande patient Ny mätning

Arkiv Setup

Existerande patient

A

19980713-4567 Anna Andersson 3

Please insert an AFL Sensor

Avbryt

13:12

Mät

Redigera 
patient

Visa tabell

Slutför 
patient

001224-1224 Eva Bengtsson A12

Identitet (ID) Namn Rum

980713-4567 Anna Andersson 3

980713-4567 Anna Andersson 3

B

C

1 Tryck på Existerande patient	(A)	på	startskärmen	för	att	visa	listan	över	befintliga	patienter.

2 Tryck på önskat ID-nummer (B) för att välja den patient vars behandling ska anges som slutförd.

3 Tryck på Slutför patient (C) för att överföra patienten till arkivet med ID-nummer.
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5.2.6 Komma åt arkiverade patientdata
Det	finns	en	gräns	på	50	aktiva	patienter.	Om	en	patient	ska	överföras	till	arkivet	måste	vederbörandes	
behandling anges som slutförd. Se avsnitt 5.2.5 ”Registrera patientens behandling som slutförd”.

5.2.6.1 Visa arkiverade mätdata med patient-ID

For safer births

AFL   System®

Archive with 
Identification

Archive without 
Identification Stäng avInställningar

New Patient Existerande patient Ny mätning

Arkiv
med ID

A

13:12

Hem

001224-1224 Eva Bengtsson 2020-08-17

Identitet (ID) Namn Datum

980713-4567 Anna Andersson 2020-07-13

980713-4567 Anna Andersson 3

19980713-4567 Anna Andersson 3

13:41

Avbryt
Datum Tid AFL   Värde®

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

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

Hem

Visa tabell

Välj 
tidsintervall

Exportera 
arkiv

C
B

D

E

F

1 Tryck på Arkiv med ID (A) på startskärmen.

2 Tryck på önskat ID-nummer (B) för att välja den arkiverade patient som ska visas.

3 Tryck på Visa tabell (C) för att öppna skärmen Visa tabell (D).

4 Alla mätdata för den valda patienten visas på skärmen Visa tabell (D).

5 Exportera arkiverade mätdata med patient-ID genom att trycka på Avbryt (E) för att stänga skärmen  
Visa tabell (D). Fortsätt sedan enligt anvisningarna i avsnitt 5.2.7 ”Exportera arkiverade mätdata”.

Tips! Om arkiverade mätningar inte behöver exporteras: Tryck på Hem (F) för att återgå till startskärmen 
eller på Avbryt (E) för att återvända till listan över arkiverade patienter med ID.
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5.2.6.2 Visa arkiverade mätdata utan patient-ID

For safer births

AFL   System®

Archive with 
Identification

Archive without 
Identification Stäng avSetup

New Patient Existing Patient Ny mätning

Arkiv
utan ID

A

13:12

Hem

Exportera 
arkiv

Lista med arkiverade mätningar utan ID

Nr Datum Tid AFL   Värde®
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

Välj
tidsintervall

Ett separat arkiv med endast mätningar och inga patient-ID är tillgängligt via startskärmen.

1 Tryck på Arkiv utan ID (A) på startskärmen.

2 Alla mätningar utan patient-ID visas i löpnummerordning.

3 För att exportera de arkiverade mätningarna utan patient-ID, fortsätt enligt anvisningarna i avsnitt 5.2.7 
”Exportera arkiverade mätdata”. 

Tips! Om de arkiverade mätningarna inte behöver exporteras, tryck på Hem (B) för att återgå till 
startskärmen.
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5.2.7 Exportera arkiverade mätdata
Det går att exportera arkiverade mätdata, med eller utan patient-ID, till ett USB-minne. De data som exporteras 
sparas	i	en	xlsx-fil	(Microsoft	Excel)	och	kan	sedan	analyseras	vidare	i	ett	separat	system	som	kan	läsa	detta	
filformat.	Den	senaste	mätdataposten	visas	överst.

Som standard exporteras endast mätdata för den senaste månaden. 

Välj ett av följande alternativ för att exportera arkiverade mätdata:

• För att välja ett annat tidsintervall för exporten, fortsätt enligt anvisningarna i avsnitt 5.2.7.1 ”Välja tidsintervall 
för arkivexport”.

• För att endast exportera den senaste månadens arkiverade mätningar med patient-ID,  
fortsätt enligt anvisningarna i avsnitt 5.2.7.2 ”Exportera arkiverade mätdata med patient-ID”.

• För att endast exportera den senaste månadens arkiverade mätningar utan patient-ID,  
fortsätt enligt anvisningarna i avsnitt 5.2.7.3 ”Exportera arkiverade mätdata utan patient-ID”.
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5.2.7.1 Välja tidsintervall för arkivexport

1 Tryck på Arkiv med ID (A1) eller Arkiv utan ID (A2) på startskärmen.

2 Tryck på Välj tidsintervall (B1) om arkivvyn är med patient-ID, eller Välj tidsintervall (B2)  
om arkivvyn är utan patient-ID, för att öppna skärmen ”Välj tidsintervall”.

Tips! Som standard är tidsintervallet inställt på den senaste månaden.  
Det justerade tidsintervallet kan vara maximalt en månad långt.

3 Välj startdatum.

• Välj ett tidigare datum genom att trycka på År – (C1), Månad – (C2) eller Dag – (C3).

• Välj ett senare datum genom att trycka på År + (D1), Månad + (D2) eller Dag + (D3).

4 Välj slutdatum.

• Välj ett tidigare datum genom att trycka på År – (E1), Månad – (E2) eller Dag – (E3).

• Välj ett senare datum genom att trycka på År + (F1), Månad + (F2) eller Dag + (F3).

5 Tryck på OK	(G)	för	att	spara	det	valda	tidsintervallet	och	återvända	till	den	tidsintervallfiltrerade	arkivvyn.

Tips! För att exportera arkiverade mätdata, fortsätt enligt avsnitt 5.2.7.2 ”Exportera arkiverade mätdata med 
patient-ID” eller avsnitt 5.2.7.3 ”Exportera arkiverade mätdata utan patient-ID”.

For safer births

AFL   System®

Archive with 
Identification

Archive without 
Identification Stäng avSetup

New Patient Existing Patient Ny mätning

Arkiv
med ID

Arkiv
utan ID

A2A1

13:12

Hem

Exportera 
arkiv

Välj 
tidsintervall

Lista med arkiverade mätningar utan ID

Nr Datum Tid AFL   Värde®
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

Hem

Visa tabell

Välj 
tidsintervall

Exportera 
arkiv

001224-1224 Eva Bengtsson 2020-08-17

Identitet (ID) Namn Datum

980713-4567 Anna Andersson 2020-07-13

B1

Avbryt

OK

Dag

Månad

År

27

2

2021

+

+

+

-

-

-

Slutdatum

27

1

2021

+

+

+

-

-

-

Startdatum

Välj tidsintervall

F1

F2

F3E3

E2

E1

D3

D2

D1

C3

C2

C1

G

Välj patient



PSD2019-09020 6.0 EN 1.0 SV Sidan 31 av 46

Bruksanvisning

5.2.7.2 Exportera arkiverade mätdata med patient-ID

1 Börja med någon av följande åtgärder:

• Visa arkiverade mätdata med patient-ID endast för den senaste månaden. 
Se avsnitt 5.2.6.1 ”Visa arkiverade mätdata med patient-ID”.

• Visa	arkiverade	mätdata	med	patient-ID	för	ett	specifikt	tidsintervall. 
Se avsnitt 5.2.7.1 ”Välja tidsintervall för arkivexport”. 

2 Anslut ett USB-minne till någon av USB-portarna på baksidan av mätenheten.

3 Tryck på Exportera arkiv (A) för att exportera arkivet till USB-minnet.

4 Vänta tills meddelandet En	Excel-fil	har	skapats	på	USB-minnet (B) visas.

5 Tryck på OK (C) och ta sedan bort USB-minnet från USB-porten på mätenheten.

5.2.7.3 Exportera arkiverade mätdata utan patient-ID

1 Börja med någon av följande åtgärder:

• Visa arkiverade mätdata med patient-ID endast för den senaste månaden. 
Se avsnitt 5.2.6.2 ”Visa arkiverade mätdata utan patient-ID”.

• Visa	arkiverade	patientmätdata	utan	patient-ID	för	ett	specifikt	tidsintervall. 
Se avsnitt 5.2.7.1 ”Välja tidsintervall för arkivexport”. 

2 Anslut ett USB-minne till någon av USB-portarna på baksidan av mätenheten.

3 Tryck på Exportera arkiv (A) för att exportera arkivet till USB-minnet.

4 Vänta tills meddelandet En	Excel-fil	har	skapats	på	USB-minnet (B) visas.

5 Tryck på OK (C) och ta sedan bort USB-minnet från USB-porten på mätenheten.

13:12

Hem

Visa tabell

Välj 
tidsintervall

Exportera 
arkiv

001224-1224 Eva Bengtsson 2020-08-17

Identitet (ID) Namn Datum

980713-4567 Anna Andersson 2020-07-13

Välj patient

A

OK

En Excel-fil har skapats på USB-minnet.

C

B

13:12

Hem

Exportera 
arkiv

Välj 
tidsintervall

Lista med arkiverade mätningar utan ID

Nr Datum Tid AFL   Värde®
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 har skapats på USB-minnet.

C

B
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5.3 Ta fostervattenprov

A

B

1 Under en vaginalundersökning samlas fostervatten (A) in i en handskbeklädd hand.

Tips! Om fostrets huvud har kommit långt ner i bäckenet och det är svårt att få fram fostervatten (A)  
kan	fostrets	huvud	flyttas	en	aning	så	att	det	underliggande	fostervattnet	(A)	flödar	fritt	 
från livmodern.

OBS! Var försiktig vid provtagningen så att provet inte kontamineras med urin. Vid misstanke om att 
fostervattenprovet kan vara kontaminerat med mer än 5 % urin får provet inte användas,  
eftersom det kommer att visa ett falskt lågt värde. Ta ett nytt prov.

2 Använd	en	injektionsspruta	(B)	till	att	aspirera	en	provvolym	på	minst	250	μl	fostervatten	(A).

Tips! Se till att laktatmätningen utförs kort efter provtagningen och utan onödigt eller långvarigt dröjsmål.
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5.4 Mäta AFL®-värdet

For safer births

Avbryt

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Ready to recieve sensor 13:12

Sätt in en AFL-sensor

Status: Redo för AFL-sensorA

ObsteCare AB
Fogdevreten 2
SE-171 65 Solna
Sweden

AFL®Sensor 1

Cal Code   A2

B1

B2

B

+8C 90%

20%

1 Börja med någon av följande åtgärder:

• Skriv in en ny patient.  
Se avsnitt 5.2.1 ”Registrera ny patient”.

• Välj	en	befintlig	patient	att	utföra	mätningen	på.	 
Se avsnitt 5.2.2 ”Göra en ny mätning på en existerande patient”.

• Utför en mätning utan att ange patientdata.  
Se avsnitt 5.2.3 ”Utföra mätning utan att ange patientens identitet”.

2 Kontrollera att Redo för AFL-sensor visas som status (A).

3 Ta ett fostervattenprov. Se avsnitt 5.3 ”Ta fostervattenprov”.

4 Kontrollera sensorns förpackning (B). Kontrollera att förpackningen (B) inte är skadad och att 
utgångsdatumet (B1) inte har passerat. En skadad förpackning eller en sensor som passerat utgångsdatum 
kan ge upphov till felaktiga mätresultat.

5 Se till att sensorn har rumstemperatur.

6 Riv upp förpackningen (B) vid slitsen (B2) i övre högra hörnet. 
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For safer births

Avbryt

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Redo för AFL-sensor 13:12

Sätt in en AFL-sensor

Avbryt

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: AFL-sensor insatt 13:16

Var god vänta

Avbryt

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: AFL-sensor insatt, applicera fostervatten 13:16

Applicera fostervatten

E

C1

C

D

7 Kontrollera sensorn (C). Kontrollera att sensorremsan (C1) inte är skadad.

Tips! Se till att använda sensorn (C) omedelbart när förpackningen (B) öppnats. Om sensorn (C)  
hålls utanför förpackningen (B) i mer än en (1) minut kan det leda till felaktiga mätresultat.

8 Sätt sensorn i sensorhållaren (D).

Tips! När sensorn sätts in, läser enheten automatiskt sensorns kalibreringskod och bekräftar läsningen  
med en ljudsignal. Om inget ljud hörs, kan sensorn tas bort och sättas in på nytt.  
Om fortfarande inget ljud hörs efter några försök, måste kalibreringskoden matas in manuellt  
enligt avsnitt 5.5 ”Ange kalibreringskoden för AFL®-sensorn manuellt”.

9 Vänta tills meddelandet Applicera fostervatten (E) visas.
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For safer births

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Mätning pågår 13:19

F

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Mätning avslutad 13:19

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

Hem

Ändra 
provtagnings-

tid

Visa tabell

H

C2

C

G

10 Tillsätt	250–500	μl	fostervatten	i	koppen	(C2)	på	sensorn	(C).

OBS! Tillsätt inte fostervatten i det genomskinliga röret (X).

11 Vänta i cirka 20 sekunder. En animerad symbol (F) visas medan provet analyseras.

12 AFL®-värdet (G) visas tillsammans med patientdata och tidpunkten för mätningen.

Tips! Det uppmätta AFL®-värdet beror av drifttemperaturen. Om mätningen görs vid en 
omgivningstemperatur över eller under 24 °C ska det uppmätta AFL®-värdet räknas om till ett korrekt 
AFL®-värde	enligt	avsnitt	7.2	”Systemspecifikationer”.	

13 Om tiden för mätningen behöver ändras, följ avsnitt 5.6 ”Ändra provtagningstid”. 
Tryck i annat fall på Hem (H) för att återgå till startskärmen.

Tips! Tiden kan bara ändras för mätningar med patient-ID.
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5.5 Ange kalibreringskoden för AFL®-sensorn manuellt

For safer births

Avbryt

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®

Streckkoden lästes inte automatiskt
Ange kalibreringskod
Två siffror eller bokstäver

Kontrollera utgångsdatum

a2

Avbryt

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®

Streckkoden lästes inte automatiskt
Ange kalibreringskod
Två siffror eller bokstäver

Kontrollera utgångsdatum

a2

F

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%

E

Om den automatiska avläsningen av kalibreringskoden misslyckas måste koden anges manuellt.  
Koden är två tecken lång (bokstäver och/eller siffror).

1 Kontrollera kalibreringskoden (A) på sensorförpackningen (B)

2 Ange kalibreringskoden (A) i det tomma fältet (C) med hjälp av skärmtangentbordet (D).

Tips! Skärmtangentbordet (D) visas när uppgifter behöver anges. 

Tips! Byt	språk	för	skärmtangentbordet	(D)	genom	att	trycka	på	flaggsymbolen	(E)	 
en	eller	flera	gånger	tills	flaggan	för	önskat	språk	visas.

3 Tryck på OK (F) för att ange sensorns kalibreringskod.
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5.6 Ändra provtagningstid

For safer births

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Mätning avslutad 13:19

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

Home

Adjust Sample 
Time

View Table

Avbryt

19980713-4567 Anna Andersson 3

Status: Mätning avslutad 13:19

OK

+- 1

+- 10

2020-07-13 13:19:00Aktuell provtagningstid:

Ändra minuter

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

C1B1

B2
C2

D

Hem

Ändra 
provtagnings-

tid

E

A

1 Tryck på Ändra provtagningstid (A) för att öppna skärmen ”Ändra provtagningstid”.

Tips! Tiden för mätningen kan ändras till högst 30 minuter före aktuellt klockslag.

2 Ändra provtagningstiden.

• Tryck på –1 minut (B1) för att minska tiden med en minut.

• Tryck på –10 minuter (B2) för att minska tiden med tio minuter.

• Tryck på +1 minut (C1) för att öka tiden med en minut.

• Tryck på +10 minuter (C2) för att öka tiden med tio minuter.

3 Tryck på OK (D) för att spara den nya provtagningstiden för mätningen.

4 Tryck på Hem (E) för att återgå till startskärmen.
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6 Felsökning

6.1 Statusmeddelanden för AFL®-enheten
Statusmeddelande 
Visas i statusfältet nederst  
på pekskärmen.

Trolig anledning Åtgärd

Fel, ta ut AFL-sensorn
Om meddelande Fel, ta ut AFL-sensorn visas när ingen 
sensor är installerad, är systemet blockerat och måste 
startas om.

1 Stäng av systemet.  
Se avsnitt 5.1.2 “Stänga av mätenheten”.

2 Vänta i två minuter.
3 Slå på systemet.  

Se avsnitt 5.1.1 “Ansluta och starta mätenheten”. 

Kontakta nästa instans av systemsupporten om dessa 
åtgärder inte hjälper.

Fel

Mätsystemet avstängt

Var god vänta Om meddelandet Var god vänta visas längre än ca  
30 sekunder, är systemet blockerat och måste startas om.

Självtest pågår
Om meddelandet Självtest pågår visas längre än ca en (1) 
minut utan något popup-fönster med meddelande,  
är systemet blockerat och måste startas om.

Systemfel

6.2 Felmeddelanden för AFL®-enheten
Felmeddelande 
Visas som ett popup-fönster.

Trolig anledning Åtgärd

Kalibreringskoden är ogiltig.

Den inmatade kalibreringskoden har otillåtet format.  
Värdet måste bestå av två tecken och vara en 
kombination av följande tillåtna tecken:
• a, b, c, d, e, f, o (inte skiftkänsliga)
• 0–9

1 Mata in en tillåten kalibreringskod.
2 Om problemet kvarstår ska sensorn bytas ut mot en ny. 

Kontakta nästa instans av systemsupporten om dessa 
åtgärder inte hjälper.

Skadad patientdata,  
kan inte användas. Det går inte längre att komma åt data för patienten. Skriv in en ny patient.

Fel upptäcktes.  
Byt ut AFL-sensorn mot en ny. Sensorn är defekt eller har redan använts. Byt ut sensorn mot en ny.

Export pågår.

Tiden som behövs för export av data beror av 
datamängden. Om det här meddelandet visas längre  
än att par minuter är systemet blockerat och måste  
startas om.

1 Stäng av systemet.  
Se avsnitt 5.1.2 “Stänga av mätenheten”.

2 Ta bort USB-minnet.
3 Vänta i två minuter.
4 Slå på systemet.  

Se avsnitt 5.1.1 “Ansluta och starta mätenheten”.
5 Gör ett nytt försök att exportera data. 

Kontakta nästa instans av systemsupporten om dessa 
åtgärder inte hjälper.

ID-formatet är ogiltigt.
Inmatat ID har fel format. Värdet får vara högst  
15 alfanumeriska tecken långt. Följande tecken tillåts inte: 
]	[	!	¤	#	$	%	&	’	(	)	*	+	,	.	/	:	;	ó	?	@	\	^	`	{	|	}	~	]

Mata in ett tillåtet värde.
Formatet på namnet  
är ogiltigt.

Inmatat namn har fel format. Värdet får vara högst  
30 alfanumeriska tecken långt. Följande tecken tillåts inte: 
]	[	!	¤	#	$	%	&	’	(	)	*	+	,	.	/	:	;	ó	?	@	\	^	`	{	|	}	~	]

Formatet på rumsnumret  
är ogiltigt.

Inmatat rumsnummer har fel format. Värdet får vara högst  
6 alfanumeriska tecken långt. Följande tecken tillåts inte: 
]	[	!	¤	#	$	%	&	’	(	)	*	+	,	.	/	:	;	ó	?	@	\	^	`	{	|	}	~	]

Temperaturfel. 
Omgivningstemperaturen 
måste vara inom intervallet 
18-30 grader Celsius. 
Se bruksanvisningen för 
vägledning.

Enheten och/eller sensorn har en temperatur utanför  
det tillåtna intervallet.

1 Se till att enheten används i en rumstemperatur av  
18-30 °C. En enhet som står i direkt solljus eller nära  
en värme- eller köldkälla kanske behöver flyttas.

2 Sensorn ska ha en temperatur i området 18-30 °C. 
Om en sensor tas ut ur ett kylskåp måste den få anta 
rumstemperatur innan den används.

Tidsgräns överskriden.  
Mätning kan inte utföras. 
Patienten har varit aktiv  
i systemet i för många timmar. 
Återställ data och skapa ny 
patient.

Patienten har varit aktiv i systemet längre än tidsgränsen  
72 timmar. Skriv in en ny patient.
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Felmeddelande 
Visas som ett popup-fönster.

Trolig anledning Åtgärd

Åtkomst till databasen miss-
lyckades. Gör en omstart och 
försök igen, se bruksanvisning 
för vägledning.

Om det här felmeddelandet återkommer efter ett nytt försök 
att komma åt databasen, kan systemet vara blockerat och 
behöver startas om.

1 Stäng av systemet.  
Se avsnitt 5.1.2 ”Stänga av mätenheten”.

2 Vänta i två minuter.
3 Slå på systemet.  

Se avsnitt 5.1.1 ”Ansluta och starta mätenheten”. 

Kontakta nästa instans av systemsupporten om dessa  
åtgärder inte hjälper.

Kommunikationsfel.  
Ta ut AFL-sensorn och vänta  
till systemet startar om innan  
du fortsätter.

Om det här meddelandet visas, startar systemet om 
automatiskt och utför ett självtest. Självtestet tar ungefär  
en	(1)	minut.	Information	om	självtestet	finns	i	avsnitt	5.1.1	
”Ansluta och starta mätenheten”.

Om det här felmeddelandet visas igen efter en omstart  
kan systemet vara blockerat och behöver startas om.

Kommunikationsuppstart 
misslyckades. Starta om 
instrumentet. Om problemet 
kvarstår, se bruksanvisningen 
för vägledning.

Om det här felmeddelandet visas igen efter en omstart  
kan systemet vara blockerat, och behöver startas om med  
en fördröjning för systemåterställning.

Data kunde inte sparas.  
Försök spara igen, se bruksan-
visningen för vägledning.

Om det här felmeddelandet visas igen efter ett nytt försök  
att spara data kan systemet vara blockerat och behöver 
startas om.

Det gick inte att skapa  
en	Excel-fil	på	USB-minnet.	
Kontrollera att USB-minnet  
är korrekt insatt och försök  
igen. Om problemet  
kvarstår, se bruksanvisningen 
för vägledning.

Om det här felmeddelandet visas igen efter ett nytt försök  
att exportera data till ett USB-minne, kan systemet vara 
blockerat och behöver startas om.

Internt fel. Ta ut och sätt 
tillbaka AFL-sensorn och  
försök igen.

Om det här felmeddelandet visas igen efter det att sensorn 
satts in på nytt, kan systemet vara blockerat och behöver 
startas om.

Internt fel. Ta ut och sätt 
tillbaka AFL-sensorn och försök 
igen. Om problemet kvarstår, 
se bruksanvisningen för 
vägledning.
Internt fel. Ta ut och sätt tillbaka 
AFL-sensorn. AFL-sensorn är 
fortfarande användbar.

Internt fel. Patienten kunde  
inte registreras. Försök igen.

Om det här felmeddelandet visas igen efter ett nytt försök  
att registrera samma patient, kan systemet vara blockerat  
och behöver startas om.

Ett självtest har fallerat.  
Omstart krävs. Om det sitter  
en AFL-sensor i instrumentet,  
ta ut den innan omstart.  
Om problemet kvarstår efter 
omstart, se bruksanvisningen  
för vägledning.

Om det här felmeddelandet visas igen efter en omstart  
kan systemet vara blockerat, och behöver startas om med  
en fördröjning för systemåterställning.

Oväntad kommunikation.  
Se bruksanvisningen  
för vägledning.

Systemet kan vara blockerat och behöva startas om.

Skrivfel. Starta om instrumentet. 
Om problemet kvarstår,  
se bruksanvisningen  
för vägledning.

Om det här felmeddelandet visas igen efter en omstart kan 
systemet vara blockerat, och behöver startas om med en 
fördröjning för systemåterställning.

6.3 AFL®-systemfel
Systemfel Trolig anledning Åtgärd

AFL®-enheten är tillbaka  
till startskärmen.

Efter fyra (4) minuter utan aktivitet återgår enheten 
till startskärmen. Data som inte sparats går förlorade.

Återgå till den avsedda aktiviteten med hjälp av 
pekskärmens menyer.

AFL®-enhetens pekskärm  
är avstängd.

Efter fem (5) minuter utan aktivitet stänger enheten  
av pekskärmen. Data som inte sparats går förlorade. Tryck på pekskärmen för att starta den igen.

Systemet är helt blockerat.

1 Stäng av systemet.  
Se avsnitt 5.1.2 “Stänga av mätenheten”.

2 Vänta i två minuter.
3 Slå på systemet.  

Se avsnitt 5.1.1 “Ansluta och starta mätenheten”. 

Kontakta nästa instans av systemsupporten om dessa 
åtgärder inte hjälper.

Systemet är helt ur funktion.

1 Kontrollera att nätadapterns LED-indikator för  
spänning lyser med fast grönt sken.

2 Om nätadapterns LED lyser, kontrollera att kabeln  
till AFL®-enheten sitter säkert.

3 Om LED-indikatorn inte lyser, kontrollera att alla 
elkablar sitter i korrekt. 

Kontakta nästa instans av systemsupporten om dessa 
åtgärder inte hjälper.
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7 Tekniska	specifikationer

7.1 Mått

C

D

B

A

A B C D

84 mm 311 mm 194 mm 353 mm
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7.2 Systemspecifikationer

AFL®-systemet

Livslängd (AFL®-enheten) 5 år

Hållbarhet vid förvaring (AFL®-sensorn) 6 månader

Provvolym Minst	250	μl

Driftsförhållanden 18 – 30 °C.
Det uppmätta AFL®-värdet beror av drifttemperaturen.
Om mätningen görs vid över eller under 24 °C ska det uppmätta AFL®-värdet räknas 
om till ett korrekt AFL®-värde enligt exemplen nedan.
• För en drifttemperatur över 24 °C subtraheras 0,1 mmol/l för varje grad över  

24 °C från det uppmätta AFL®-värdet för att beräkna rätt AFL®-värde.
Exempel:
Vid en drifttemperatur av 27 °C dras 0,3 mmol/l från det uppmätta AFL®-värdet.
Om uppmätt AFL®-värde vid 27 °C är 12,8 mmol/l är rätt AFL®-värde 12,5 mmol/l.

• För en drifttemperatur under 24 °C läggs 0,1 mmol/l för varje grad under 24 °C  
till det uppmätta AFL®-värdet för att beräkna rätt AFL®-värde.
Exempel:
Vid en drifttemperatur av 22 °C läggs 0,2 mmol/l till det uppmätta AFL®-värdet.
Om uppmätt AFL®-värde vid 22 °C är 10,9 mmol/l är rätt AFL®-värde 11,1 mmol/l.

7.3 Resultatkarakteristika för diagnostik och analys

AFL®-systemet

Avläsningsgränser: 0,5–25 mmol/l

Mätintervall 5–15 mmol/l

Referensintervall Värden på 10 mmol/l eller lägre betraktas som normala.
Värden på 12 mmol/l eller högre betraktas som höga.

Detektionsgräns: Ej kliniskt relevant

Nedre gräns för kvantifiering 5 mmol/l

Övre gräns för kvantifiering 15 mmol/L

Precision 5 %

Noggrannhet +/–20 %

Störande ämnen • Obstetriskt glidmedel:  
Det obstetriska glidmedlet Hibitane® kan hämma laktatmätning,  
vilket kan resultera i upp till 8 procents lägre laktatvärde.

• Paracetamol:  
I analytiska studier har paracetamol inte visats störa AFL®-mätning vid de 
koncentrationer som förväntas vid orala eller infunderade terapeutiska doser. 
Däremot har högre koncentrationer än vad som förväntas vid orala eller 
infunderade terapeutiska doser visats störa AFL®-mätningar.
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8 Produktbeställning
AFL®-sensorer, AFL®-enheter (inbegripet nätadapter och kablar), ytterligare nätadaptrar och nätkablar beställs 
från ObsteCares lokala distributionspartner.

Kontakta ObsteCare för information om lokal distributionspartner.

 Produkt Artikelnummer

AFL®-sensorer DSAF061

AFL®-enhet (inklusive nätadapter) 115-001-xxx (tillägget -xxx är språkberoende)*

Nätadapter PS191

Nätkabel 120-0001-xxx (tillägget -xxx är landsberoende)*

* Kontakta ObsteCare’s lokala distributionspartner beträffande information om artikelnumrens suffix -xxx. Det behövs för varje land och språk. 
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9 Om ObsteCare
ObsteCare AB är en leverantör av medicinska lösningar med ett globalt fokus på att förbättra 
förlossningsvården för såväl mamman, barnet och vårdgivaren. Det åstadkoms genom att tillhandahålla 
tillförlitliga tjänster och produkter som underlättar effektiv vård på förlossningsavdelningar.

Företaget grundades på banbrytande forskning vid Karolinska institutet om effekten av laktat i fostervatten hos 
mödrar i samband med förlossningen. 

Produkterna baseras på forskningsresultat och över 20 års ingående praktiska kunskaper från 
förlossningsavdelningar.

Tveka inte att kontakta oss i händelse av frågor eller för ytterligare information.

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

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

www.obstecare.com
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