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Här kommer ett
nyhetsbrev från
hemCheck!
Checkpoint
kommer att skickas
ut några gånger
om året för att ge
information om läget
i bolaget och våra
utvecklingsprojekt.
Gå gärna in på
vår hemsida www.
hemcheck.com och
klicka på länken
“subscribe” för att ta
del av information från
bolaget.

Helge förbättrar vården och
minskar arbetsbelastningen
Vilken är din erfarenhet
av Helge?

åtgärd på några sekunder. Jag
upplever att det är PVK:n som
är boven, därför kommer jag
alltid att använda Helge när
jag tar prover med en PVK.
När jag tar blodprover ur en
kateter med bra flöde och det
sedan visar sig bli hemolys blir
jag irriterad. Med Helge kan
jag testa och ser direkt om det
kommer gå bra.

– Jag använder Helge i samband med att jag tar proverna
med en perifer venkateter, en
PVK. Jag upplever inte att det
blir någon fördröjning i mitt
arbete. Jag fortsätter att
genomföra provtagningen
medan det patientnära testet
pågår.

Det som är bra med Helge
är att det är så enkelt. På 20
sekunder vet jag att jag får svar
inom en timme på beställda
prover. Om jag inte använder
Helge kan det innebära att
patienten får vänta ytterligare
en timme.

Första gången Johan Burnett
kom i kontakt med Helge var
för ett år sedan när prototypen
testades på akutmottagningen
vid Centralsjukhuset i Karlstad.
Nu använder han Helge så gott
som dagligen i sitt arbete då
han medverkar i användartester
som hemCheck utför.

I vilka situationer har du
nytta av Helge?
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– Innan Helge chansade vi på
att det inte var hemolys i de
prover vi skickade till kemlab,
det behöver jag inte längre.
Om jag sitter med proverna i
handen varför skulle jag då inte
testa dem? Stora konsekvenser
kan förhindras med en enkel

Jag kan inte se någon nackdel
med en sådan produkt som
Helge. Vi får ofta hemolys när vi
tar prover ur PVK, efter
provtagning på svårstuckna
patienter eller när det är långsamt blodflöde i ur PVK:n.
Jag vill inte att det ska bli
hemolys. Med hemolys blir
flödet på akuten sämre eftersom läkarna måste vänta på
svar. Vi ska inte behöva ta om
prover.

Kommer du använda
Helge i framtiden?

– Ja, alltid. Jag kommer testa
blodprover med Helge varje
gång om hemolystestet finns
tillgängligt. Jag vill orsaka så
lite lidande som möjligt för
patienterna genom att undvika
hemolys. Vi kan minska sticken,
väntetiderna, bedömningen av
patienten snabbas på och vi får
ett bättre flöde på akuten.
Tidigare när jag verkligen
behövde ha ett blodprovssvar har jag gjort två stick på
patienten. Ett för PVK:n och ett
för blodproverna med rak kanyl.
Nu med Helge kan jag sticka
patienten med en PVK och
testa med Helge. Jag använder
alltid Helge på de patienter som
är svårstuckna.
Jag kommer använda Helge
varje gång jag tar prover ur en
PVK om det finns tillgängligt
efter studien.

Hemolys innebär att de röda
blodkropparna spricker.
Perifer venkateter, PVK,
är en tunn kateter som förs
in i en ven och ger tillgång
till blodbanan. Inläggning av
en PVK är ett mycket vanligt
ingrepp och syftet är att ge
patienten vätska, näring,
blodprodukter och läkemedel
samt för blodprovstagning.
Johan Burnett är sjuksköterska
med erfarenhet från akutvård.
Johan jobbar för närvarande vid
akutmottagningen i Karlstad. Johan
deltar i klinisk studie vid samma
akutmottagning.
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Avläsaren tar form
hemCheck utvecklar produktkonceptet bestående
av Helge och en avläsare.
Under 2016 har omfattande användartester av Helge initierats
med syfte att dokumentera produktens användar- vänlighet och
prestanda. Detta arbete kommer att fortsätta och successivt
inkludera den digitala avläsaren. Under 2017 avser hemCheck
även att färdigställa Helge och avläsaren för att sedan CE-märka
konceptet under 2018.
Med hjälp av Helge kan man direkt, i samband med en blod
provstagning, avgöra om ett blodprov är hemolyserat och
behöver tas om, eller om det håller tillräckligt hög kvalitet för att
sändas till laboratoriet. Helge, som är en patenterad produkt,
säkerställer att de flesta hemolyserade blodprover upptäcks vid
provtagningen, så kallad point-of-care. Provet kan därmed
omedelbart tas om och ett korrekt prov sändas iväg för analys.

Digital avläsare
En ny digital avläsare utvecklas och beräknas färdigställas under
2017 för att CE-märkas under 2018. Det finns tre huvudsyften
med avläsaren:

(1) att underlätta användandet av engångstestet Helge
genom att lyfta bort det ansvar som följer av den
subjektiva bedömning som blodprovtagaren måste göra
med nuvarande version av engångstestet.
(2) att skapa förutsättningar för att sänka tillverknings
kostnaderna av Helge.
(3) att öka hållbarhet och förenkla förpackning av Helge genom
att ta bort komponenter som idag används för avläsning av
analysresultat.

hemChecks målsättningar
under perioden 2017 - 2018
• Fortsatta användartester av engångstestet
för dokumentation av användarvänlighet
och prestanda
• Färdigställande av avläsaren och genomförande av
verifierande användartester
• CE märkning av produktkonceptet bestående
av engångstest och avläsare

