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*gränsvärdet är förinställt på 1µg men det går att välja annat gränsvärde med hjälp av MiniPros programvara. 

 
Snabbinstruktioner för BIONOVA® MiniPro autoläsare 
Förberedelser 

• Ställ BIONOVA autoläsaren på ett rakt bord.  
• Koppla i strömkällan och vänta cirka 20 min tills autoläsaren uppnår 60 ± 2 grader 

innan användning. Termometersymbolen på autoläsaren blinkar med ett blått ljus 
medan uppvärmningen pågår.  

• Det går att kontrollera temperaturen med den externa termometern som medföljer 
autoläsaren om man vill. Starta extern temperaturmätning genom att stoppa in 
termometerspetsen i sidan av autoläsaren och tryck ”ON” på termometern.  

• Läs instruktion noga hur du tar ett prov med svabbpennan. Rekommenderad provyta 
är cirka 10 cm2. Svabbtesten ska ha rumstemperatur innan användning. 

• Viktigt att tänka på!  
Placera ett prov i autoläsaren så fort som möjligt efter att det är aktiverat (< 1 minut). 
Autoläsaren kan kvantifiera proteinhalter upp till 50 µg. Proteinhalter >5 µg indikeras 
med att lampan ”Higher” tänds. Vid höga proteinnivåer slår färgen om snabbt till lila. 
Autoläsaren ger då meddelandet ”Pen not valid”. I dessa fall skall bedömning av 
proteinhalt göras visuellt med färgschemat som medföljer testet. 

Provanalys 

1. Tryck på en Pro-knapp i en 1 sekund för att välja position för ett prov. En vald 
position indikeras med blått ljus.  

2. Placera ditt prov i den valda positionen.  
OBS! Du måste trycka ned provröret hela vägen till botten.  

3. Starta analysen genom att trycka 2 sekunder på Pro-knappen.  
Att analysen påbörjats indikeras med ett grönt-rött blinkande sken.  
Inkubationen tar 4 minuter. Strax innan inkubationen är färdig hörs en signal. Efter 
ytterligare några sekunder skrivs resultatet ut automatiskt via den inbyggda 
miniprintern. Grönt ljus är negativt, rött ljus är positivt (> gränsvärde*). 
OBS! om du tar ut svabbpennan innan inkubationen är färdig blir testet ogiltigt. 

4. Riv försiktigt av pappersremsan med resultatet.  
Tips: du kan mata fram lite av pappret innan du river av det genom att trycka på 
knappen med ”skiftnyckeln”. Om pappret börjar ta slut indikeras detta med en röd 
färgmarkering på pappret. Autoläsaren kommer ihåg de tre sista mätningarna som du 
kan skriva ut igen igenom att trycka på knappen med timglassymbolen. 

5. Testet är förbrukat efter analysen. Tag ut provet och kasta i brännbart avfall.  

Kvantitativ:  
1 to 50 μg, 4 minuter. 
OBS. Eventuell visuell 
avläsning mot diagram 
måste ske inom 5 min 
efter inkubation.  


