EasyGlucoTM Testovací proužky

klí (2x – 3x). Pokud ani te není hodnota v rozmezí 5,9 – 7,1 mmol/l (107 –
127 mg/dl) kontaktujte autorizovaného zástupce.

TM

D ležité: P ed použitím testovacích proužk EasyGluco si prosím
p e t te tento p íbalový leták a uživatelskou p íru ku EasyGlucoTM.
V p ípad jakýchkoliv nejasností kontaktujte autorizovaného zástupce v
MEDITEST, s.r.o.

Jak postupovat p i m ení hladiny glukózy v krvi:
R

Použití:
Testovací proužky EasyGlucoTM se používají spolu s glukometrem
EasyGlucoTM k m ení hladiny glukózy v krvi. Systém EasyGlucoTM je
kalibrován na plazmu a umož uje tedy snadné porovnání výsledk
s laboratorními metodami. Testovací proužky EasyGlucoTM jsou ur eny
pouze pro testování mimo t lo (diagnostické použití in vitro). EasyGlucoTM je
ur eno pro kontrolu hladiny glukózy v krvi u pacient s diabetem.
Obecné:
Testovací proužky EasyGlucoTM využívají novou technologii, která je
založena na elektro-chemických áste kách a vyžaduje malé množství krve
(1,5µL) a je také mén bolestivá.
EasyGlucoTM si m že uchovat v pam ti až 200 m ení, v etn data a asu
m ení. Díky nové technologii si veškerá m ení m žete uložit do po íta e
(závisí na modelu), což Vám umožní snadn ji a lépe kontrolovat hladinu
glukózy v krvi.
Skladování a manipulace:
TM
•
Testovací proužky EasyGluco skladujte na chladném, suchém
míst p i teplot 2 – 30 C. Chra te p ed slune ním sv tlem.
Neuchovávejte v chladni ce. Testovací proužky, které byly
uskladn ny v nevhodných podmínkách nepoužívejte.
•
Testovací proužky uchovávejte pouze v originálním balení.
Nep endávejte je do jiné tuby nebo lahvi ky.
•
Ihned po vyjmutí testovacího proužku EasyGlucoTM z tuby, tubu
op t pevn uzav ete. To udrží testovací proužky pln funk ní až
do doby spot eby.
•
Testovací proužek použijte ihned po vyjmutí z tuby.
•
Nepoužívejte testovací proužky po uplynutí doby použitelnosti,
výsledky mohou být zkreslené. Doba trvanlivosti je uvedena na
obalu nebo tub .
•
P i prvním otev ení tuby napište na štítek datum, do kdy musíte
proužky
spot ebovat.
Testovací
proužky
EasyGlucoTM
spot ebujte do 3 m síc od prvního otev ení.
•
Zamezte, aby se na testovací proužky dostala špína, jídlo a
voda. Testovací proužky musí z stat zcela isté. Nedotýkejte se
testovacích proužk mokrýma rukama. Testovacích proužk se
vždy dotýkejte pouze istými a suchými prsty.
TM
neohýbejte, nest íhejte ani
•
Testovací proužky EasyGluco
jakkoliv jinak neupravujte.
TM
•
Testovací proužky EasyGluco jsou pouze na jedno použití.
•
Neprovád jte m ení hladiny krevního cukru p i teplotách nižších
než 10 C a vyšších než 40 C a p i vlhkosti vzduchu vyšší než
90%.
Upozorn ní: Tubu s testovacími proužky uchovávejte mimo dosah d tí,
hrozí nebezpe í spolknutí uzáv ru. Testovací proužky a vnit ek tuby
obsahují chemické látky, které mohou být v p ípad požití zdraví škodlivé.
Bezpe nostní opat ení pro získávání p esných výsledk :
Použití kontrolního proužku. Kontrolní proužek vložte do glukometru lícem
nahoru po sm ru šipky. Pokud je hodnota, zobrazená na displeji, v rozmezí
5,9 – 7,1 mmol/l (107 – 127 mg/dl), je možné za ít glukometr používat.
Pokud je hodnota jiná než je požadované rozmezí, vložte znovu kalibra ní

Materiály obsažené v balení testovacích proužk : testovací proužky
EasyGlucoTM
Materiály pot ebné, ale neobsažené v balení testovacích proužk :
glukometr EasyGlucoTM s uživatelskou p íru kou, odb rové pero LancetTM,
sterilní jehla.
istota: omyjte si ruce mýdlem, opláchn te teplou vodou a d kladn
vysušte. Místo v pichu m žete o istit desinfekcí. Než odeberete vzorek krve,
ujist te se, že místo vpichu je dokonale suché. Ne istoty nebo pot mohou
ovlivnit výsledek.
Vpíchnutí: p ipravte si odb rové pero a jehlu. Zasu te istou jehlu do
odb rového pera. Odb rové pero drží jehlu ve správné poloze a kontroluje
hloubku vpichu. (více viz. návod k použití glukometru EasyGlucoTM).
Krok 1: Zasu te testovací proužek do glukometru:
Vyjm te testovací proužek z tuby. Tubu ihned pevn uzav ete. P edejdete
tím navlhnutí ostatních testovacích proužk . Testovací proužek vložte do
otvoru glukometru lícem nahoru po sm ru šipky.
Krok 2: Porovnání kódu:
Glukometr se automaticky zapne a na displeji se zobrazí kód. Ujist te se, že
kód na displeji je shodný s kódem na tub s testovacími proužky. Pokud
tomu tak není, zadejte správný kód.
Krok 3: Naneste vzorek krve:
3 sekundy po potvrzení kódu se na displeji zobrazí symbol testovacího
proužku. Nyní napíchn te místo, ze kterého chcete odebrat vzorek krve.
Krok 4: Dotkn te se prstem okraje testovacího proužku EasyGlucoTM.
Krok 5: Kanálek na testovacím proužku automaticky nasaje krev z vašeho
prstu. Ponechte prst v klidné pozici, dokud se ov ovací okénko zcela
nenaplní a neuslyšíte pípnutí. Objem vzorku krve musí být nejmén 1,5µL.
Poznámka:
Netiskn te prst k testovacímu proužku. Nenanášejte rozet ený vzorek.
Nep idávejte krev na testovací proužek po pípnutí. Vzorek krve odebírejte
vždy z bo ní strany b íška prstu.
P esné výsledky za n kolik sekund.
Výsledky hladiny glukózy v krvi se objeví za 9 sekund. Zkontrolujte, zda jsou
nastaveny správné jednotky m ení. Výsledky hladiny glukózy v krvi jsou
automaticky ukládány do pam ti glukometru.
Výsledky m ení:
Glukometr EasyGlucoTM zobrazuje výsledky v milimolech glukózy na litr krve
(mmol/l) používané v R a SR i miligramech glukózy na decilitr krve (mg/dl).
Glukometr EasyGlucoTM zobrazuje výsledky v rozmezí 0,6 – 33.3 mmol/l (10
– 600 mg/dl). Pokud je výsledek nižší než 0,6 mmol/l (10 mg/dl), na displeji
se objeví symbol „Lo“. To indikuje vážnou hypoglykémii (nízká hladina
glukózy v krvi). V tomto p ípad byste m li okamžit vyhledat léka skou
pomoc.
Pokud je výsledek m ení vyšší než 33,3 mmol/l (600 mg/dl), na displeji se
objeví symbol „HI“. To indikuje vážnou hyperglykémii (vysoký obsah glukózy
v krvi). V tomto p ípad okamžit kontaktujte svého léka e.
Pokud se na displeji objeví err, i te se instrukcemi v uživatelské p íru ce.
Rozsah o ekávaných hodnot:
Monitorování hladiny glukózy v krvi umož uje kontrolovat váš diabetes.
Spole n s ošet ujícím léka em stanovte vlastní hrani ní hodnoty glykémie.

Hrani ní hodnoty glykémie pro lidi bez diabetu:
as
P ed snídaní
P ed jídlem
1 hodinu po jídle
2 hodiny po jídle
Mezi 2. a 4.h ranní

Rozmezí (mmol/l)

Rozmezí

(mg/dl)

3,9 - 5,8
3,9 - 6,1
mén než 8,9
mén než 6,7
více než 3,9

70 - 105
70 - 110
mén než 160
mén než 120
více než 70

D ležité:
•
P i m ení glukózy v krvi se i te radami ošet ujícího léka e.
•
M ení hladiny glukózy v krvi v domácím prost edí vám umožní
kontrolovat váš diabetes. Spole n
s ošet ujícím léka em
stanovte vlastní hrani ní hodnoty glykémie.
•
Pokud je výsledek nižší než 3,3 mmol/l (60 mg/dl) nebo vyšší
než 13,3 mmol/l
(240 mg) okamžit kontaktujte svého
ošet ujícího léka e.
•
Pokud jsou výsledky neobvykle nízké nebo vysoké nebo vaše
pocity neodpovídají nam eným výsledk m, opakujte m ení
s novým testovacím proužkem .
•
Pokud jsou výsledky stále rozporuplné, obra te se na svého
ošet ujícího léka e.
•
Objeví-li se u vás jakékoli symptomy související s výsledky
m ení, kontaktujte svého ošet ujícího léka e.
•
Nep ehlížejte žádné p íznaky a kontaktujte svého léka e.
•
M ení hladiny glukózy v krvi na jiné ásti t la než je b íško prstu
m že vést k jiným výsledk m. Rozdíl je nejvýznamn jší v dob ,
kdy se hladina glukózy m ní nejvíce, nap . po jídle, po inzulínové
injekci nebo b hem fyzické aktivity. Konzultujte se svým léka em
jiná možná místa odb ru vzorku krve, než je b íško prstu.
•
P edm ty, které byly v kontaktu s krví nesou riziko infekce.
Princip m ení:
Glukóza ve vzorcích krve se smísí se speciálními chemikáliemi v testovacím
proužku. Tím je vyvolán slabý elektrický proud, který je m en v glukometru
TM
EasyGluco , který pak na displeji zobrazí odpovídající výsledky m ení
glukózy v krvi.
Omezení:
Testovací proužky Easy GlucoTM poskytují p esné výsledky p i dodržení
následujících podmínek:
•
•
•
•
•

•

Testovací proužky EasyGlucoTM se používají pouze spolu
s glukometrem EasyGlucoTM.
Pro m ení používejte pouze
erstvou kapilární krev.
Nepoužívejte plazmu nebo sérum.
Testovací proužky jsou pouze na jedno použití. Nepoužívejte je
opakovan .
Dehydratace m že ovlivnit výsledky m ení. Pokud jste vážn
dehydratováni, ihned kontaktujte ošet ujícího léka e.
Výsledky test mohou být též nep esné v p ípad kdy je pacient
v šoku,
má-li
nízký
krevní
tlak,
nebo
pokud
je
v hyperglykemickém stavu nebo ve stavu hyperosmolárním,
s nebo bez ketózy.
TM
mohou být používání
Testovací proužky EasyGluco
v nadmo ské výšce do 3 050 m (10 000 stop), aniž by tím byly
ovlivn ny výsledky m ení.

Kontrola kvality (obsluha systému):
TM
Kontrolní roztok EasyGluco je ur en k testování glukometru a testovacích
proužk , zda fungují správn a poskytují vám co nejp esn jší výsledky.
TM
je prodáván samostatn .
Poznámka: Kontrolní roztok EasyGluco
Veškeré druhy kontrolních roztok mohou být zakoupeny u MEDITEST,
s.r.o.

Testování kontrolním roztokem lze provád t pouze
TM
EasyGluco . Test kontrolním roztokem provád jte:
•
•
•
•
•

se

systémem

Když otvíráte novu tubu s testovacími proužky.
Když máte podez ení, že glukometr nebo testovací proužky
nefungují správn .
Pokud výsledek m ení neodpovídá vašim pocit m nebo pokud
máte pochybnosti o p esnosti výsledk .
V p ípad , že jste glukometr upustili.
Používejte pravideln k dosažení p esných výsledk .

Když nanesete kontrolní roztok na okraj testovacího proužku EasyGlucoTM,
m li byste získat výsledky v rozmezí vytišt ném na tub s testovacími
proužky. Pokud výsledek s kontrolním roztokem vyjde mimo toto rozmezí,
test opakujte. Výsledky mimo rozmezí mohou být zap í in ny:
•
•
•
•
•
•
•

Chybným provedením testu.
Nedostate ným prot epáním kontrolního roztoku (musí být
d kladn prot epán).
Tím, že první kapka kontrolního roztoku nebyla odkápnuta mimo
testovací proužek.
Uplynutím doby použitelnosti kontrolního roztoku.
Poškozením testovacího proužku.
Selháním glukometru (ke kontrole glukometru použijte testovací
proužek EasyGlucoTM ).
P íliš vysokou nebo nízkou teplotou kontrolního roztoku.

D ležité: Pokud jsou výsledky m ení s kontrolním roztokem EasyGlucoTM
stále mimo rozmezí vytišt né na tub , glukometr EasyGlucoTM nefunguje
správn . P ístroj nepoužívejte k testování krve, dokud nebudou výsledky
m ení kontrolním roztokem EasyGlucoTM v požadovaném rozmezí. Pokud
problémy i nadále p etrvávají kontaktujte autorizovaného zástupce
MEDITEST, s.r.o.
Ošet ující léka – prosím seznamte se s dalšími omezeními:
•
Hematokrit: Extrémní hodnoty hematokritu mohou ovlivnit
výsledky m ení. Hladina hematokritu nižší než 30% m že být
p í inou nesprávných vysokých výsledk m ení. Hladina vyšší
než 55% m že být naopak p í inou nesprávných nízkých
výsledk m ení. Pokud nevíte svou hladinu hematokritu obra te
se na svého ošet ujícího léka e.
•
Interference: Acetaminophen, kyselina mo ová, kyselina
askorbová (vitamín C) a další reduk ní inidla (p i výskytu
v normální krvi a p i normálních terapeutických koncentracích)
nemají žádný významný vliv na výsledky. Abnormáln vysoké
koncentrace v krvi by však mohly zp sobit nesprávné vysoké
výsledky.
•
Lipemické vzorky: Hladina cholesterolu do 500mg/dl a
triglycerid do 2,890 mg/dl nemají žádný vliv na výsledky.
Výsledky hladiny glukózy v krvi, u osob, které mají jinou hladinu
cholesterolu a triglycerid než je ur eno výše, by m ly být
interpretovány obez etn .
•
Pacienti, kte í podstupují kyslíkovou terapii, mohou dosáhnout
chybn nízkých výsledk .
•
Antiglykolýza a antikoagulanty ve vzorku krve mohou ovlivnit
výsledek m ení.
Provozní charakteristiky:
Fungování testovacích proužk EasyGlucoTM bylo testováno v laborato ích a
v deckých studiích.

Rozsah m ení: Systém m ení EasyGluco
0,6-33,3 mmol/l (10 – 600 mg/dl).

TM

poskytuje výsledky v rozsahu

P esnost m ení:
P esnost byla stanovena porovnáním výsledk dosažených m ením
pomocí systému EasyGlucoTM s výsledky získanými laboratorním p ístrojem
Hitachi Glusoce Auto-analyzer 747 (glukozový analyzátor). Hladina glukózy
byla m ena u 402 vzork ve t ech r zných zdravotnických za ízeních.
P esnost výsledk pro koncentraci glukózy < 4,2 mmol/l (75 mg/dl)
Rozmezí + 0,28 mmol/l
(Rozmezí + 5 mgl/dl)

Rozmezí + 0,56 mmol/l
(Rozmezí + 10 mg/dl)

30/42 (71%)

40/42 (95%)

P esnost výsledk pro koncentraci glukózy
+

Rozmezí + 0,83 mmol/l
(Rozmezí + 15 mg/gl)

+

42/42(100%)

4,2 mmol/l (75 mg/dl)
+

+

Rozmezí 5%

Rozmezí 10%

Rozmezí 15%

Rozmezí 20%

196/360 (54%)

282/360 (78%)

337/360(94%)

354/360 (98%)

Studie ukázala, že m ení
s laboratorními metodami.

systémem

EasyGlucoTM je

Léka i
1,0147
- 2,6
0,980
201
1,44 – 31,28 mmol/l
(26 – 563 mg/dl)

Diabeti tí pacienti
0,9977
- 1,2
0,980
201
1,33– 28,44 mmol/l
(24 – 512 mg/dl)

P esnost: P esnost výsledk nam ených glukometrem EasyGluco
vzork krve z žíly a kontrolní šet ení.

V rámci cyklu

Celková p esnost

•

Dbejte zvýšené opatrnosti p i manipulaci s krví. Nesprávné
zacházení m že zp sobit vážné zdravotní problémy.
V p ípad
jakýchkoliv dotaz
ohledn
použití produkt
EasyGlucoTM kontaktujte autorizovaného zástupce MEDITEST,
s.r.o. nebo navštivte www.meditest.cz.
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srovnatelné

Výkony uživatel :
Výkony uživatel systému EasyGlucoTM byly vyhodnoceny porovnáním
výsledk glukózy v krvi získaných systémem EasyGlucoTM a laboratorním
p ístrojem Hitachi Glusoce Auto-analyzer 747. Hladina glukózy byla m ena
u 201 vzork erstvé kapilární krve, 201 diabetickými pacienty a t emi léka i
ze t í r zných zdravotnických organizací.
Sklon
Pr se íky
Koeficient korelace (r)
Po et vzork
Testované rozmezí

•

TM

ze

krevpr

m

2,2 mmol/l (40 mg/dl)

krevpr

m

4,5 mmol/l (81 mg/dl)

CV = 4,1 %

krevpr

m

7,5 mmol/l (135 mg/dl)

CV = 2,8 %

krevpr

m

11,4 mmol/l (206 mg/dl)

CV = 1,9 %

krevpr

m

20,2 mmol/l (364 mg/dl)

CV = 1,5 %

CV = 6,6 %

kontrolapr

m

2,6 mmol/l (46 mg/dl)

CV = 4,4 %

kontrolapr

m

7,3 mmol/l (133 mg/dl)

CV = 1,9 %

kontrolapr

m

14,3 mmol/l (258 mg/dl)

CV = 1,5 %

D ležité:
•
Pro bezpe né m ení a p esné výsledky si p ed použitím
glukometru EasyGlucoTM p e t te uživatelskou p íru ku.
•
Použití glukometru EasyGlucoTM zkonzultujte se svým
ošet ujícím léka em v závislosti na pr b hu vašeho diabetu.

Závazek k uživatel m:
Víme, že m ení hladiny glukózy v krvi v domácím prost edí vám poskytuje
kontrolu nad vaším diabetem a pravidelné testování vás m že uklidnit.
EasyGlucoTM byl vyvinut tak, aby vám poskytnul rychlé a p esné výsledky a
zárove bylo jeho použití jednoduché a pohodlné. Naším cílem je poskytovat
kvalitní zdravotnické výrobky dopln né o zákaznické služby. S p ípadnými
dotazy nebo nám ty se obra te na svého ošet ujícího léka e nebo nás
navštivte na internetových stránkách www.meditest.cz.
Vysv tlivky symbol

Nahlédn te do provozních instrukcí
Použití
Tento produkt spl uje p edpis 98/79/EC o léka ských
p ístrojích pro diagnostické použití invitro.

Pozor, nastudujte p iložené dokumenty
P ístroj pro diagnostické použití in vitro (vn jší)
Výrobní ada
Katalogové íslo
Skladujte p i teplot
Nepoužívejte
opakovan
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