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Contour TS 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
 

Działanie

Pasek testowy Contur TS jest przeznaczony do zastosowania z glukometrem Contur TS do pomiaru stężenia glukozy we krwi. Badanie
zapewnia ilościowy pomiar steżenia glukozy we krwi w zakresie od 10 do 600 mg/dl.

Skład

Dehydrogenaza glukozowa FAD (Aspergillus sp., 2,0 U/pasek testowy), 6%; żelazicyjanek potasu 56%; składniki niereaktywne 38%.

Sposób użycia

Przed użyciem pasków testowych należy dokładnie umyć i wysuszyć ręce.

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

W przypadku przenoszenia glukometru lub/i pasków testowych z jednej temperatury do innej, przed rozpoczęciem wykonywania
badania stężenia glukozy we krwi nalezy7 odczekać 20 minut na dostosowanie się przez nie do nowej temperatury. Instrukcja obsługi
podaje właściwy zakres  temperatury bezpiecznej dla stosowanego glukometru ContourTS.

Paski testowe są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.

Po otwarciu kartoniku w którym znajdują się paski testowe należny upewnić się że butelka z paskami została dokładnie zamknięta. Jeśli
butelka nie jest zamknięta pasków testowych nie należny używać do wykonywania badań. Produkt należny sprawdzić pod kątem
brakujących , uszkodzonych lub popękanych części. W sprawach związanych z częściami zamiennymi i w celu uzyskania pomocy
można skontaktować się z działem obsługi klienta Bayer Dibetes Care pod numerem +48 22 572 38 52.
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 Bardziej szczegółową instrukcje wykonywania badań można znaleźć w instrukcji obsługi która dołączono do opakowania glukometru
ContourTS.

Przeciwwskazania

Badanie stężenia glukozywe krwy włośniczkowej może nie być z klinicznego punktu widzenia odpowiednie u osób z obniżonym
przepływem krwi obwodowej. Wstrząs, ciężkie niedociśnienie, hiperglikemia hiperodmolarna oraz poważne odwodnienie to przykłady 
stanów klinicznych, które mogą wpływac niekorzystnie na pomiary stężenia glukozy we krwi obwodowej.

Ostrzeżenia

Do stosowania wyłącznie w diagnostyce in vitro.

Do użytku zewnętrznego, nie połykać. Potencjalne zagrożenie biologiczne: personel medyczny lub osoby używające tego systemu u
więcej niż jednego pacjenta powinni przestrzegać procedury kontroli zakażeń zatwierdzonych przez daną placówkę opieki zdrowotnej.
Wszystkie produkty lub obiekty wchodzące w kontakt z ludzką krwią, nawet po wyczyszczeniu, powinny być obsługiwane w sposób
zakładający potencjalne przenoszenie chorób wirusowych. Użytkownik powinien przestrzegać zaleceń dotyczących zapobiegania
chorobom przenoszonym przez krew, obowiązujących w placówkach opieki zdrowotnej, zgodnie z zaleceniami dla potencjalnie
zakażonych próbek pochodzenia ludzkiego. Paski testowe należy używać zgodnie z zasadami usuwania odpadów medycznych lub
zaleceniami personelu medycznego.

Zawartość:

50 sztuk

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ASCENSIA DIABETES CA

Pozwolenie: UR*
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