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Accu-Chek Performa Glucose, paski do glukometru 50 sztuk
 

cena: 38,04 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 50 sztuk

Postać paski do glukometru

Producent ROCHE

Rejestracja wyrób medyczny/lek OTC

Zastosowanie Cukrzyca

Opis produktu
 

Działanie

Kalibracja i identyfikowalność (traceability)

Zawartość

1 pojemnik z testami paskowymi: na etykiecie pojemnika znajduje się skala barw, tabela stężeń do roztworów kontrolnych i
numer kodu - 1 klucz aktywacyjny - 1 ulotka informacyjna

Sposób przechowywania
30°C

Sposób użycia

Test paskowy umożliwia oszacowanie wyniku pomiaru za pomocą porównania barw i w ten sposób dodatkowe sprawdzenie
poprawności wyniku. Do zaleceń odnośnie leczenia wolno wykorzystywać tylko i wyłącznie wyniki pomiarów wyświetlone przez
glukometr. Porównania barw służy tylko jako kontrola poprawności wyniku pomiaru.

1. Przed pomiarem
Na odwrocie testu paskowego znajduje się okrągłe, kolorowe okienko kontrolne. Należy porównać kolor okienka z kolorowymi kropkami
na etykiecie pojemnika z testami paskowymi. Barwa okienka kontrolnego musi odpowiadać górnej kropce na skali (0 mg/dL, 0 mmol/L).
Jeśli okienko kontrolne wykazuje inną barwę, należy zrezygnować z użycia ninejszego testu pakowego.

2. Po pomiarze
Na etykiecie pojemnika z testami paskowymi umieszczone są obok każdego kolorowego punktu wartości poziomu glukozy we krwi w
mg/dL i mmol/L. Po upływie 30 lub 60 sekund od naniesienia krwi należy porównać kolor okienka kontrolnego na odwrocie testu
paskowego z kropką najbardziej zbliżoną do otrzymanego wyniku pomiaru. Jeśli kolor wyraźnie się różni, należy powtórzyć pomiar. Jeśli
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 również po kolejnych pomiarach nie zostanie uzyskana zgodność barw, należy skonsultować sięz właściwą placówką obsługi klienta.

Ostrzeżenia

Samokontrola nie zastąpi regularnej kontroli lekarskiej. Przed samodzielnym mierzeniem stężenia glukozy we krwi należy wziąć udział w
szkoleniu przeprowadzonym przez wykwalifikowany personel medyczny. Lekarz ustali wspólnie z użytkowanikiem indywidualny
docelowy zakres wartości stężenia glukozy we krwi.
Pokrywka pojemnika z testami paskowymi zawiera nietoksyczną krzemionkową substancje osuszającą. W razie przypadkowego
połknięcia należy wypić dużą ilość wody i skontaktować się z lekarzem.
System do pomiaru stężenia glukozy we krwiwraz z wszystkimi jego częściami składowymi należy przechowywać poza zasięgiem dzieci
poniżej 3 roku zycia. Połknięcie małych elementów (np. zacisków, nasadek itd. ) może grozić uduszeniem.
Wszystkie części składowe opakowania można wyrzucać do odpadów domowych. Po użyciu testy paskowe należy wyrzucić zgodnie z
lokalnymi przepisami.
Te testy paskowe zapewniają uzyskanie wyników odpowiadających stężeniu glukozy w osoczu krwi zgodnie z zalenieami
Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine,
IFCC).

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ROCHE DIAGNOSTICS

Pozwolenie: CE*
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