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Accu-Chek Performa Control roztwór kontrolny 2 x 2,5 ml
 

Cena: 22,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 2 x 2,5 ml

Postać Płyny

Producent ROCHE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Accu-Chek Performa Control w postaci roztworu kontrolnego jest produktem dedykowanym do urządzeń Accu Chek
Performa oraz Accu Chek Inform II. Na co jest Accu-Chek Performa Control? Wskazaniem do wykorzystania wyrobu medycznego jest
sprawdzenie precyzji pomiarów glukometru. Produkt w zestawie ma dwa zestawy kontrolne – jeden z nich można wykorzystać, by
sprawdzić precyzję działania glukometru w wysokich zakresach pomiaru, natomiast drugi będzie odpowiedni do sprawdzenia precyzji
pomiarów glukometru w niskich zakresach stężeń.

Korzystanie z wyrobu medycznego Accu-Chek Performa Control może być pomocne każdorazowo, gdy pacjent rozpoczyna nowe
opakowanie testów paskowych. Jest to również zasadne, jeśli opakowanie stosowanych przez pacjenta pasków było przez dłuższy czas
otwarte. Pomiar kontrolny z wykorzystaniem Accu-Chek Performa Control należy też przeprowadzić, jeśli pacjent ma wrażenie, że jego
testy paskowe mogły zostać uszkodzone, poza tym badanie może być zasadne, jeśli paski testowe przechowywano w skrajnych
warunkach, w tym w skrajnych warunkach wilgotnościowych bądź temperaturowych. Test kontrolny z Accu-Chek Performa Control
należy również przeprowadzić, jeżeli pacjent ma wątpliwości, co do prawidłowego działania glukometru, w tym jeśli wyniki pomiarów nie
są zgodne z samopoczuciem pacjenta. Jest to też zasadne, jeżeli pacjent ma podstawy sądzić, że jego glukometr mógł ulec
uszkodzeniu, w tym chociażby wypadł mu z ręki, został czymś uderzony, czy też zalany.

W opakowaniu znajdują się 2 roztwory kontrolne Accu-Chek Performa Control. W skład zestawu wchodzi roztwór kontrolny Control 1
oraz roztwór kontrolny Control 2. Pierwszy z roztworów przeznaczony jest do zakresu hipoglikemicznego, natomiast drugi z roztworów
przeznaczony jest do zakresu hiperglikemicznego. Zestawy kontrolne dedykowane są do Accu Chek Performa oraz Accu Chek Inform II.

W jaki sposób stosować wyrób medyczny Accu-Chek Performa Control? Badanie precyzji działania glukometru wykonuje się dokładnie
w ten sam sposób, co oznaczenie poziomu glukozy we krwi. Różnica polega jedynie na tym, że korzystając z Accu-Chek Performa
Control, pacjent nie wykorzystuje kropli własnej krwi do umieszczenia na teście paskowym, tylko korzysta z roztworu z jednej z dwóch
fiolek znajdujących się w zestawie. Szczegółową instrukcję korzystania z danego glukometru sprawdzić można w instrukcji dołączonej
do opakowania urządzenia.

Aby prawidłowo wykonać oznaczenie przy pomocy Accu-Chek Performa Control, należy nanieść kroplę płynu kontrolnego Control 1 lub
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Control 2 na test paskowy, a następnie odczytać wynik pomiaru na glukometrze i skonfrontować go z zakresem podanym na etykiecie
danej fiolki z roztworem. Jeżeli wynik wyświetlany przez glukometr mieści się w zakresie podanym przez producenta na etykiecie fiolki,
działanie glukometru i jego precyzja pomiarów są prawidłowe. Jeśli jednak wynik nie mieści się w podanym na etykiecie fiolki zakresie,
wskazuje to na nieprawidłowe działanie glukometru.

Wskazania i działanie

Accu Chek Performa Control zawiera dwa rodzaje roztworu kontrolnego (Control 1 i Control 2):
jeden roztwór przeznaczony do zakresu hipoglikemicznego
drugi przeznaczony do hiperglikemicznego.

Roztwór kontrolny do Accu Chek Performa, Accu Chek Inform II

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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