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Contour Plus paski testowe glukozy we krwi, 50 szt
 

cena: 37,91 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 50 sztuk

Postać paski do glukometru

Producent Bayer

Rejestracja wyrób medyczny/lek OTC

Zastosowanie Cukrzyca

Opis produktu
 

Opis

Właściwości pasków do glukometru Contour Plus

Dzięki zastosowanej w produkcie technologii „Sip-in”, bardziej prawdopodobne jest pobranie wystarczająco dużej próbki krwi już przy
pierwszym ukłuciu. Jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba, pobierana jest druga próbka. Wynik pomiaru otrzymuje się już po 5
sekund.Prawidłowy wynik wymaga niewielkiej próbki krwi. Wynosi ona zaledwie 0.6 μl. Próbki krwi można pobierać nie tylko z opuszki
palca dłoni, ale np. także z:

płatka ucha,

kłębu kciuka,

przedramienia,

uda.

Dokładność wyników pomiaru przy użyciu Pasków Contour Plus zbliżona jest do laboratoryjnej. Technologia „No Coding” sprawia, że
pasek po założeniu do glukometru samodzielnie się koduje. Zmniejsza to ryzyko błędów przy odczycie. Paski Contour Plus minimalizują
także wpływ popularnych składników leków, paracetamolu oraz kwasu askorbinowego, na wynik pomiaru.

Wskazania

Wskazania do stosowania:

Do pomiaru stężenia glukozy we krwi
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 Działanie

Paski testowe Contour Plus służą do samodzielnego wykonywania badań przez osoby chore na cukrzycę oraz przez personel medyczny
w celu monitorowania stężeń glukozy we krwi pełnej. Pasek testowy Contour Plus przeznaczony jest do stosowania ze wszystkimi
glukometrami Contour Plus. Badanie zapewnia ilościowy pomiar glukozy dla wszystkich glukometrów Contour Plus.

Skład

Dehydrogenaza glukozowa FAD (Aspergillus sp., 4,0 U/pasek testowy) 21%; nośnik 54%; składniki niereaktywne 25%

Ostrzeżenia

Jeśli wynik pomiaru stężenia glukozy we krwi na wyświetlaczu glukometru jest poniżej 50 mg/dl, należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.

Jeśli wynik pomiaru stężenia glukozy we krwi na wyświetlaczu glukometru jest powyżej 250 mg/dl, należy jak najszybciej skontaktować
się z lekarzem.

Przed dokonaniem zmian w dawkowaniu leków w oparciu o wyniki pochodzące z glukometru CONTOUR PLUS należy zawsze
skonsultować się z lekarzem.

Paski należy przechowywać wyłącznie w oryginalnej butelce. Należy zawsze szczelnie zamykać pokrywę niezwłocznie po wyjęciu paska
testowego.

Przed użyciem pasków testowych należy dokładnie umyć i wysuszyć ręce.

Pasków testowych nie należy używać po upłynięciu daty ważności. Data ważności znajduje się na etykiecie butelki i na opakowaniu
kartonowym pasków testowych.

W przypadku przenoszenia glukometru i/lub pasków testowych do pomieszczenia o innej temperaturze, przed rozpoczęciem
wykonywania badania stężenia glukozy we krwi należy odczekać 20 minut, aby urządzenia dostosowały się do nowej temperatury.
Instrukcja obsługi podaje właściwy zakres temperatury, w której można stosować glukometr CONTOUR PLUS.

Paski testowe są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Pasków testowych nie należy używać ponownie.

Po otwarciu opakowania kartonowego pasków testowych należy upewnić się, że pokrywka butelki z paskami jest dokładnie zamknięta.
Jeśli pokrywa nie jest zamknięta, pasków testowych nie należy używać do wykonywania badań.

Zawartość:

50 sztuk

Sposób przechowywania: poniżej 30°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BAYER

Pozwolenie: CE*
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