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Vejledning til prøvetageren ved prøver af SARS CoV-2 antistof
Når borgeren møder op på testcenteret (efter indkaldelse og tidsbestilling)
Åbn WebReq med det personlige Minikald eller åbn hjemmesiden med dette link
Log på med de modtagende koder.
WebReq åbnes, når borgeren er fundet i tidsbestillingen.
Brugere af WebReq kan have forskellige rettigheder derfor kan åbningsbilledet være forskelligt.
Scan eller indtast borgerens CPR-nummer fra sundhedskortet og klik Søg.
Hvis nogle felter stadig er røde, skal de udfyldes manuelt.
Når borgeren er fundet, skal bestillingen indlæses (Det afhænger af brugeres rettigheder, hvordan skærmbilledet ser
ud).

Vælg bestillingen nederst i skærmbilledet
eller
Vælg bestillingen øverst i skærmbilledet

Hent rekvisition fra Rekvisitionshotellet
Bestillingen fra Rekvisitionshotellet hentes med den adgang brugeren har.
Vælg Indlæs

Der må kun indlæses bestillinger, der indeholder Corona analyser!
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Påsætning af stregkode
Det er VIGTIGT at prøverøret mærkes korrekt. Derfor skal der udskrives en prøvetagningsblanket (PTB) inden
prøvetagningen udføres.
Klik på Udfør, når bestillingen er indlæst.
I dialogboksen vælges Udskriv.

Det er vigtigt, at du tager den rigtige stregkode fra Prøvetagningsblanketten, da laboratoriets robot aflæser denne
stregkode.
Den øverste stregkode til højre må IKKE bruges!
Stregkoden (med oplysninger om prøven) påsættes glasset fra SSI i det hvide skrivefelt.
Det er vigtigt, at stregkoden placeres lodret lige under proppen.
Ved eventuelt spild af blod på prøverøret, aftørres røret med Wetwipe.
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Fejl under udskrivning
Hvis der sker en fejl under udskrivning af Prøvetagningsblanketten (PTB’en), så skal denne genudskrives.
Du må ALDRIG oprette en ny rekvisition, da originalrekvirenten derved ændres.
LUK ALDRIG WebReq før du har sikret dig at PTB’en er udskrevet korrekt.
Er PTB’en ikke udskrevet korrekt, så kan du vælge Udskriv blanket,hvor ved PTB’en genudskrives.

Fejl under udskrivning og WebReq er lukket
Åben WebReq med den pågældende patient.
Øverst i WebReq vælges Sendte.

I næste skærmbillede udvælges bestillingen
Klik Genudskrift.
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