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Paski testowe OneTouch Select Plus, 50 sztuk
 

cena: 38,07 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 50 sztuk

Postać paski do glukometru

Producent UNIWER

Rejestracja wyrób medyczny/lek OTC

Zastosowanie Cukrzyca

Opis produktu
 

Opis

Paski testowe OneTouch Select Plus umożliwiają uzyskanie zindywidualizowanych wyników pomiaru poziomu glukozy we krwi.

Dostarczają dokładny wynik pomiaru w zaledwie 5 sekund

Wymagają małej kropli krwi – 1 μl

Automatycznie dostosowują się do naturalnych zmian w poziomie czerwonych krwinek

Działanie
Przeznaczone do pomiaru poziomu glukozy we krwi za pomoca glukometrów z rodziny OneTouch Select Plus.

Sposób przechowywania
15°C - 25°C

Sposób użycia

Zanim zaczniesz używać pasków testowych OneTouch Select Plus do badania poziomu glukozy we krwi, zapoznaj się z Instrukcją
obsługi glukometru i ulotkami dołączonymi do zestawu startowego.

Ostrzeżenia
Przechowuj paski testowe w chłodnym i suchym miejscu o temperaturze od 5°C do 30°C.

Nie wykonuj pomiaru, jeśli zauważysz wilgoć na glukometrze.

Przenieś glukometr i paski testowe do chłodnego, suchego miejsca i poczekaj, aż glukometr wyschnie.
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Nie otwieraj opakowania z paskami testowymi, dopóki nie jesteś gotowy/a, aby wyjąć pasek i wykonać pomiar.

Użyj paska testowego natychmiast po wyjęciu go z fiolki, szczególnie w warunkach wysokiej wilgotności.

Szczelnie zamknij fiolkę od razu po wyjęciu paska, aby uniknąć zanieczyszczenia lub uszkodzenia.

Niewykorzystane paski testowe przechowuj tylko w oryginalnym opakowaniu.

Po wykonaniu pomiaru nie wkładaj zużytych pasków testowych do fiolki.

Nie używaj ponownie paska testowego, który wcześniej miał kontakt z krwią lub roztworem kontrolnym.

Paski testowe są przeznaczone do jednorazowego użytku.

Nie przeprowadzaj pomiaru za pomocą zgiętego lub uszkodzonego paska.

Czystymi, suchymi rękami można dotykać całej powierzchni paska.

Nie zginaj, nie przecinaj i w żaden sposób nie modyfikuj paska testowego.

Otwierając opakowanie pasków testowych, zwróć uwagę na datę ważności na etykiecie.

Data ważności pasków testowych jest nadrukowana na opakowaniu i na fiolce z paskami testowymi.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: LIFESCAN

Pozwolenie: DOC
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