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Evercare test pask. 50 szt.
 

Cena: 37,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 szt.

Postać test pask.

Producent HAND-PROD SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Wskazania
Wskazania do stosowania:
Do pomiaru stężenia glukozy we krwi

Działanie
Testy paskowe evercare* użyte wraz z glukometrem evercare* genius pozwalają wykonywać pomiary stężenia glukozy we krwi
samodzielnie, w warunkach domowych, lub przez wykwalifikowany personel medyczny. Pomiar wykonywany jest na świeżej próbce krwi
pełnej pobranej z opuszki palca lub innych Alternatywnych Miejsc Nakłucia (AST- ang. Alternate Site Testing).

Sposób użycia
Przed wykonaniem wszelkich pomiarów należy myć dłonie ciepłą wodą z mydłem i wycierać je do sucha.
Do uzyskania odpowiedniej próbki krwi należy stosować lancety evercare* wraz z nakłuwaczem evercare* comfort.

Krok 1.
Wsuń test paskowy do portu testowego glukometru, do oporu. Po włożeniu testu paskowego glukometr włączy się automatycznie i jest
gotowy do wykonywania pomiaru.

Krok 2.
Zassi testem paskowym próbkę krwi. Do otrzymania wyników potrzebna jest wystarczająca ilość krwi. W tym celu przyłóż próbkę krwi
do pola testowego testu paskowego i zaczekaj, aż wypełnij się okienko kontrolne. Nie naność próbki roztartej krwi. Glukometr rozpocznie
wykonywanie pomiaru.

Krok 3.
Po kilku sekundach wyświetli się wynik pomiaru stężenia glukozy we krwi. Wynik zostanie automatycznie wpisany do pamięci. Wyłącz
glukometr wysuwając test paskowy, a następnie wyrzuć test paskowy.
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Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji Obsługi glukometru.

Przeciwwskazania
Ksyloza: nie wykonuj pomiarów stężenia glukozy we krwi podczas lub tuż po próbie wchłaniania ksylozy. Ksyloza zawarta we krwi może
prowadzić do zakłócenia wyników.
Hematokryt: poziom hematokrytu mieści się w granicach od 0% do 70%.
Test paskowy evercare* przeznaczony jest do wykonywania pomiarów stężenia glukozy świeżych próbek krwi włośniczkowej
bezpośrednio po nakłuciu oraz uzyskanych z krwi pełnej z żył.
Gdy stężenie kwasu moczowego, kwasu askorbinowego i paracetamolu we krwi jest w normie, składniki te nie powinny w sposób istotny
zakłócać wyników pomiarów.
Obecność galaktozy, maltozy lub fruktozy we krwi nie ma znaczącego wpływu na wyniki pomiarów stężenia glukozy we krwi.
Nadmiar lipidów we krwi: stężenie trójglicerydów we krwi poniżej 2000 mg/dl (22,8 mmol/l) nie wpływa na wyniki pomiarów w sposób
istotny, jednak przy wyższych stężeniach wyniki mogą być niedokładne.
Pomiary w miejscach wysoko położonych: wykonywanie pomiarów na wysokości do 3275 m n.p.m. nie ma wpływu na wyniki.
Do antykoagulacji świeżej krwi pełnej z żył lub z naczyń włosowatych należy stosować wyłącznie heparynę.

Ostrzeżenia
Wyłącznie do badań in vitro (pozaustrojowych)
Wyłącznie do użytku jednorazowego.
Zużyj w ciągu 6 miesięcy po pierwszym otwarciu.
Użytkownicy i wykwalifikowany personel medyczny badający za pomocą systemu evercare* genius wielu pacjentów powinni ze
szczególną ostrożnością traktować wszystkie elementy, które mogą mieć kontakt z krwią, aby zapobiec chorobom przenoszonym drogą
krwi.
Przed użyciem testu paskowego należy zapoznać się z ulotką i z Instrukcją Obsługi glukometru. Test paskowy evercare* współpracuje
wyłącznie z glukometrem evercare* genius. Nie wolno stosować testu poaskowego evercare* z innymi glukometrami, w przeciwnym
razie tracisz gwarancję Wytwórcy.
W przypadku pacjentów z dużym niedociśnieniem lub będących we wstrząsie lub innych ciężkich stanach klinicznych, wyniki mogą być
niedokładne.
Testy paskowe i lancety należy chronić przed dziećmi. W razie połknięci a należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zawartość:
50 sztuk

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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