
 

Instructiekaart Hb bepaling met de HemoCue Hb 201 DM 
 

Zet het apparaat aan en draai de cuvethouder 
naar buiten 

 

Na circa 15 seconden is de meter klaar 
voor gebruik en op het display 

verschijnen 4 iconen. Druk op (1) om 
een patiënten meting te starten. 

 

Vul de cuvet in één keer; vul niet bij. 
 

 

Controleer of het meetgedeelte van de cuvet 
geheel gevuld is en er geen luchtbelletjes in 
zitten. Verwijder eventuele bloedresten aan de 
buitenzijde met een tissue. 

 
 

Plaats de cuvet binnen 10 minuten in de 
houder 

Gedurende de meting verschijnt de tekst 
”Wachten a.u.b. Meten” 

 

 
 

Na 15 – 60 seconden verschijnt de  
Hb waarde op het display. 

 
Verwijder de cuvet en maak eventueel het 

laadstation schoon. 
 

Schakel de meter uit door de aan / uit knop 
circa 2 seconden in te drukken. 

 

 
 



 

Aandachtspunten bij bloedafname 
 Bij een slechte doorbloeding de vinger eerst opwarmen. 

 Maak de prikplaats schoon met water of alcohol 70%. 

 Prik aan de zijkant van de vingertop van de ring- of middelvinger. 

 Houd de vinger tegen de teststrip en laat de (2e) bloeddruppel opzuigen door de teststrip. 
 
 
 

Controlemeting 
 Tijdens iedere analyseserie dient een controle te worden gemeten (max. 1 per dag) 

 Flesje controlevloeistof 15 minuten op kamertemperatuur laten komen 

 Flesje controlevloeistof goed mengen door te kantelen 

 Breng een druppel uit het flesje op een stukje parafilm en hier vul de cuvet hiermee. 

 Meetprincipe is hetzelfde als een patiënten meting 
 
 
 

Resultaatverwerking 
• De resultaten worden, als de koppeling tussen de meter en de Cobas IT 1000 van Result 

Laboratorium gerealiseerd is, automatisch doorgestuurd naar het LIS, zodat ze in het 
elektronische patiëntendossier zichtbaar zijn. 

• Totdat de koppeling gerealiseeerd is, moeten de resultaten van een Hb meting en controle 
meting worden genoteerd op formulier “Hb bepaling op de HemoCue”. 

• Stuur dit formulier naar Result Laboratorium. 

 
 

 


