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Lancety Accu-chek Fastclix x 24 szt
 

Cena: 14,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 szt

Postać Lancety

Producent ROCHE

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lancety Accu-chek Fastclix to sprzęt medyczny stanowiący akcesoria uzupełniające do nakłuwacza Accu-chek Fastclix z bębenkiem,
którego praca polega na wykonaniu nakłucia jednym ruchem. Urządzenie to ma unikalny bębenek, w którym umieszcza się 6 lancetów –
te przechowywane są w higieniczny sposób w nakłuwaczu, będąc niewidocznymi i zabezpieczonymi przed przypadkowym dotknięciem. 
Lancety Accu-chek Fastclix mają kontrolowany ruch przy wykorzystaniu technologii Clixmotion, dzięki czemu prowadzone są przez
nakłuwacz niemal bezboleśnie i szybko.

Na co są Lancety Accu-chek Fastclix? Wskazaniem do stosowania lancetów wraz z nakłuwaczem jest szybkie, niemal bezbolesne i
bezpieczne pobranie kropli krwi do badania oznaczającego poziom glukozy. Badanie to powinni wykonywać cukrzycy, a niekiedy również
osoby znajdujące się w grupie ryzyka zachorowania na cukrzycę. Biorąc pod uwagę, że osoby zmagające się z cukrzycą niejednokrotnie
muszą oznaczać poziom glukozy we krwi nawet kilka razy dziennie, potrzebują metody pobierania krwi prostej, wygodnej w każdych
warunkach, a także bezpiecznej i bezbolesnej. Lancety Accu-chek Fastclix wykonano w taki sposób, aby mogły spełnić te wymogi,
ułatwiając codzienną samokontrolę pacjenta. Należy jednak korzystać z nich w sposób wskazany przez producenta i wyłącznie wraz z
dedykowanym nakłuwaczem Accu-chek Fastclix.

W opakowaniu znajdują się sterylne Lancety Accu-chek Fastclix. W skład opakowania wchodzą 24 sztuki Lancetów Accu-chek Fastclix.
Są to produkty jednorazowego użytku, które są sterylne i przygotowane do kontaktu z krwią pacjenta. Lancety Accu-chek Fastclix mają
ostre końcówki, dzięki czemu szybko nakłuwają skórę, umożliwiając pozyskanie optymalnej wielkości kroplę krwi. Każdy Lancet Accu-
chek Fastclix ma średnicę końcówki, która wynosi 0,3 mm. Z lancetów należy korzystać zgodnie z instrukcją dołączoną do nakłuwacza.
Bardzo ważne, aby lancety wymieniać dokładnie w sposób opisany w instrukcji, co pomoże uniknąć ewentualnych zakażeń, czy też
nieprawidłowego działania produktu.

Bardzo ważne, aby Lancety Accu-chek Fastclix nie były wykorzystywane wielokrotnie. Każdy Lancet Accu-chek Fastclix jest produktem
sterylnym, który jednak przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Po wykorzystaniu traci swoją sterylność i powinien zostać
wyrzucony. Jako produkt, który ma kontakt z krwią pacjenta, musi być jałowy – wykorzystanie ponownie tego samego lancetu może
grozić poważnymi infekcjami, w tym nie tylko miejscowymi, ale i ogólnymi, gdyż osadzające się na lancecie chorobotwórcze
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mikroorganizmy mogą przeniknąć do krwiobiegu. Dodatkowo trzeba pamiętać, że po nakłuciu skóry lancet traci częściowo ostrość
swojej igły, a to znów mogłoby skutkować tym, że pobieranie krwi nim po raz kolejny mogłoby być już bardziej bolesne.

Z wyrobu nie należy korzystać, jeśli jego opakowanie jest w jakimkolwiek stopniu naruszone, gdyż może to świadczyć o utracie
sterylności produktu. Lancety Accu-chek Fastclix należy też przechowywać w taki sposób, aby były niewidoczne i niedostępne dla
dzieci.

Charakterystyka
Accu-Chek® FastClix - nakłuwacz z bębenkiem, który wykonuje nakłucie za pomocą tylko jednego ruchu. Teraz uzyskanie próbki krwi
jest naprawdę łatwe, szybkie i dyskretne.

Wygoda: łatwa obsługa, 6 lancetów w bębenku gotowych do użycia, wystarczy tylko jeden ruch do wykonania nakłucia
Komfort: delikatne i prawie bezbolesne nakłucie dzięki technologii Clixmotion i 11-stopniowej regulacji głębokości nakłucia
Bezpieczeństwo: mniejsze prawdopodobieństwo skaleczeń dzięki umieszczeniu lancetów w bębenku

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

