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Glucomaxx 50 pasków testowych, paski do glukometru
 

cena: 38,59 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

Paski Glucomaxx to testy paskowe przeznaczone do samodzielnej kontroli stężenia cukru we krwi. Stanowią one kompatybilny
komponent systemu Glucomaxx (dedykowane jedynie dla glukometru Glucomaxx), który umożliwia monitorowanie glikemii. Aby
wykonać prawidłowo pomiar stężenia cukru we krwi należy nanieść na pasek kroplę osocza o objętości 0,5 mikrolitra. Testy paskowe są
duże i wygodne podczas stosowania. W opakowaniu znajduje się 50 sztuk sterylnych i oddzielnie zapakowanych pasków. Należy
pamiętać, że każdy pasek stanowi wyrób medyczny jednorazowego użytku. Testy paskowe Glucomaxx są refundowane przez
Ministerstwo Zdrowia.

Działanie

Paski testowe Glucomaxx stosowane z glukometrami linii Glucomaxx są przeznaczone do przeprowadzania samodzielnego pomiaru
stężenia glukozy we krwi w domu oraz przez profesjonalistów.

Skład

Część diagnostyczna paska zawiera:

Dehydrogenazę glukozową ( E.coli) 8%

Nośnik elektronów 55%

Osłonę enzymatyczną 8%

Dodatkowe niereagujące skąłdniki 29%

Sposób przechowywania15°C - 25°C
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Sposób użycia

Pomiar stężenia glukozy we krwi

Przed przystąpieniem do badania zawsze należy dokładnie umyć i osuszyć ręce.

Krok 1.

Wsuń pasek testowy do szczeliny glukometru stroną ze stykami (styki muszą być w pełni wprowadzone do urządzenia). Po osiągnięciu
oporu urządzenie rozpocznie proces samosprawdzenia.

Krok 2.

Przygotuj próbkę krwi o objętości 0,5 µl. Aby wynik był dokładny próbka krwi powinna być wystarczającej objętości. Przyłóż kroplę krwi
tak, aby zetknęła się z otworem chłonnym paska testowego i poczekaj tak długo, aż zapełni się całe okienko potwierdzenia. Nie używaj
rozmazanej próbki krwi. Glukometr rozpocznie odliczanie.

Krok 3.

Po upływie kilku sekund na monitorze pojawi się wynik pomiaru stężenia glukozy. Ostatni odczytany wynik jest automatycznie
zachowywany w pamięci glukometru. Urządzenie można wyłączyć wyjmując z niego pasek testowy. Zużyty pasek testowy należy
wyrzucić.

Szczegółowe informacje oraz ilustracje znajdziecie Państwo w instrukcji obsługi systemu Glucomaxx.

Zużyte lancety oraz paski testowe mogą być źródłem zakażenia i powinny być usuwane z zachowaniem ostrożności, zgodnie z
lokalnymi przepisami bezpieczeństwa.

Przeciwwskazania

Ksyloza: nie wolno wykonywać badania stężenia glukozy we krwi w trakcie lub krótko po poadaniu ksylozy. Ksyloza może dawać
fałszywe wyniki stężenia glukozy we krwi.

Hematokryt: Poziom hematokrytu powinien być w zakresie od 35% do 60%. Nie znając wartości swojego hematokrytu, proszę
skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Noworodki: paski testowe Glucomaxx nie są przeznaczone do pomiaru stężenia glukozy we krwi u noworodków.

Metabolity: dopamina, L-Dopa, metyldopa, kwas moczowy, kwas askorbinowy, paracetamol (acetaminofen), występujące w
prawidłowych stężeniach we krwi, nie mają wpływu na wynik pomiaru.

Nie stwierdzono znaczącego wpływu galaktozy, maltozy lub fruktozy na wynik pomiaru glukozy we krwi.

Efekt lipemiczny: wzrost poziomu trójglicerydów we krwi do 3000 mg/dl (33,9 mmol/l) nie powinien znacząco wpływać na wartość
uzyskanych wyników. Jednak powyżej tej wartości może wpływać na wartości odczytu.

Efekt wysokogórski: Paski testowe Glucomaxx mogą być wykorzystywane do wysokości 3 275 m. n.p.m. bez wpływu na wartość wyniku.

Tylko heparyna może być wykorzystywana jako antykoagulant dla próbek świeżej krwi kapilarnej (włośniczkowej) lub pełnej krwi żylnej.

W tabeli poniżej przedstawiono substancje wraz z ich granicznymi wartościami, powyżej których wyniki stężenia glukozy uzyskane przy
pomocy systemu Glucomaxx mogą być zawyżone.

Ostrzeżenia

Wyrób przeznaczony wyłącznie do diagnostyki in vitro (poza organizmem).

Wyrób jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie.
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Zarówno lekarze, jak również korzystający z tego systemu pacjenci, powinni mieć na uwadze, że każdy produkt lub przedmiot mający
kontakt z ludzką krwią, powinien być traktowany jako mogący przenosić choroby wirusowe, nawet po oczyszczeniu.

Przed rozpoczęciem korzystania z pasków testowych i glukometru należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi pasków testowych
oraz instrukcję obsługi glukometru. W celu uzyskania dokładnych wyników pomiarów paski testowe Glucomaxx należy stosować z
glukometrami linii Glucomaxx. Gwarancja oraz obsługa serwisowa obejmuje paski testowe Glucomaxx i glukometry linii Glucomaxx.

Niedokładne wyniki pomiarów mogą wystąpić u pacjentów o znacznie obniżonym ciśnieniu krwi lub u osób znajdujących się w stanie
wstrząsu.

Nie jest zalecane pobieranie próbek krwi kapilarnej (włośniczkowej) u pacjentów z zaburzeniami krążenia obwodowego, ponieważ
uzyskany wynik stężenia glukozy we krwi może nie odpowiadać rzeczywistym wartościom glikemii. Nieprawidłowe wyniki mogą być
także następstwem takich zjawisk jak: ciężkie odwodnienie w przebiegu kwasicy ketonowej lub z powodu wstrząsu hiperglikemicznego,
hiperosmolarnej nieketonowej śpiączki, wstrząsu, niewyrównanej niewydolności serca klasy IV NYHA lub miażdżycy zarostowej tętnic.

Paski testowe oraz lancety należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia jakiegokolwiek elementu zestawu
należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Tylko do użytku z glukometrem linii Glucomaxx.

Przeznaczone do samodzielnego stosowania.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: GENEXO

Pozwolenie: CE*
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