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Hvis du har nogle spørgsmål, kontakt da venligst: 

• ECAT: info@ecat.nl eller 

• DEKS: karin.heidemann@deks.dk / gitte.henriksen@deks.dk 
 

 

VIGTIGT INFORMATION: 
• Når du indtaster resultater, skal du anvende punktum i stedet for , fx 2.3 i stedet for 2,3 

• Du kan ikke indtaste tekst i resultatfelterne 

• Hvis du ikke har et resultat, så lad feltet være tomt 
 

1. ECAT-website 

• Åben ECATs hjemmeside: www.ecat.nl 

• Klik på [POCT] øverst til højre 

• Klik på [Evaluation] i drop-down menuen 

 

2. Log på 

• Indtast dit brugernavn (leveret af ECAT) 

• Indtast din adgangskode (levereret af ECAT) 

• Klik på [Enter] 
 

Hav siden med resultater klar 

 

 

3. Resultatindtastning 

Siden, hvor resultaterne skal indtastes, åbner: 

1. Vælg QC-kit lot nummeret 

2. Indtast CoaguChek serienummeret 

3. Indtast teststrimmel kodenummeret 

4. Indtast analysedato 

5. Indtast INR-resultaterne for kvalitetskontrol-

lerne – husk: Anvend punktum i stedet for 

komma, fx 3.2 i stedet for 3,2 

• Har du resultater fra flere instrumenter, så tryk 

[Add row] for at tilføje flere rækker. 

• Tryk [Submit] for at gemme indtastninger. 

 

mailto:info@ecat.nl
mailto:karin.heidemann@deks.dk
mailto:gitte.henriksen@deks.dk
http://www.ecat.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 

Indberetning af resultater på eksterne kvalitetskontroller fra ECAT 

 

 
 

Side 2 af 2 Indberetning af resultater på eksterne kvalitetskontroller fra ECAT DEKS vers.01 / ECAT vers.08-02-2019 

 

4. Evaluering 

Når du har trykket [Submit], åbnes en ny side. 

• Du kan nu se en liste med serienumre på dine 

CoaguChek-instrumenter 

• Klik på linket for at se PDF-rapport med evalu-

ering af dine resultater. 

 

 

 

 

• Rapporten åbner i et ny vindue 

• Du kan gemme rapporten ved at klikke på  

• Du kan udskrive rapporten ved at klikke på  

• Rapporten gemmes ikke online. 

 

 

 

 

 

Se rapporter for flere instrumenter: 

• Vend tilbage til siden med oversigten 

• Klik på serienummeret og gentag ovenstå-

ende. 

• Klik på [Exit], når du har gemt og/eller udskre-

vet, det du ønsker. 

 

 

 

 

 


