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Lancety Accu-Chek Softclix x 200 szt
 

Cena: 49,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 szt

Postać Lancety

Producent ROCHE

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lancety Accu-Chek Softclix służą do nakłuwania opuszka palca lub płatka usznego w celu pobrania kropli krwi i zmierzenia poziomu
glukozy. Nakłucie wykonywane w prawidłowy sposób, przy pomocy lancetów, jest prawie bezbolesne. Przy użyciu lancetów Accu-Chek
Softclix oraz jednego z dedykowanych do nich nakłuwacza w kształcie długopisu, nakłucie można wykonać bardzo dyskretnie – niemal
w każdym miejscu.
Opakowanie zawiera 200 sztuk jałowych lancetów. Pasują one do nakłuwaczy Softclix, Softclix Plus, Softclix Classic, Softclix II.

Przy produkcji nakłuwaczy zastosowano technolgię Clixmotion. Nakłucie można wykonać szybko i bez żadnych drgań. Kontrolowany
ruch liniowy podczas jego wykonywania minimalizuje uszkodzenie naskórka.

Nakłuwacze i dobrane do nich lancety, to jedne z podstawowych urządzeń niezbędne osobom zmagającym się z cukrzycą. Codzienne
(często kilkukrotne) sprawdzanie poziomu glukozy jest bardzo istotne i stanowi podstawowy sposób na samokontrolę poziomu cukru.
Dzięki temu, że nakłuwacze i lancety są coraz mniejsze i łatwiejsze do przenoszenia, można stosować je niemal wszędzie. Nie
ograniczają więc chorego podczas codziennych czynności – spacerów, pracy, podróży. Warto przy jedynie pamiętać, aby tak ustalić plan
dnia, by znaleźć czas na spokojne zmierzenie poziomu glukozy i zapisanie otrzymanego wyniku. Za najlepsze pory do mierzenia
poziomu cukru uznaje się: czas przed śniadaniem (na czczo), przed obiadem/kolacją, dwie godziny po posiłkach, przed snem, przed
każdym intensywnym wysiłkiem fizycznym i po nim (oraz wiele godzin później), w przypadku złego samopoczucia. Badania stężenia
poziomu glukozy mogą jednak wymagać również inne sytuacje. Wykonuje się je np. w przypadku zmiany rozkładu dnia podczas podróży,
zmiany lub korekty dawek insuliny lub leków, wystąpienia objawów zbyt wysokiego lub zbyt niskiego stężenia glukozy we krwi, w czasie
ciąży i w okresie planowania ciąży, przed zabiegami chirurgicznymi i po nich, po zabiegach stomatologicznych, w trakcie dodatkowej
choroby, podczas przyjmowania innych leków z powodu dodatkowej choroby, w okresie przedmiesiączkowym.
Podczas zapisu wyników, zwłaszcza jeśli pomiar poziomu glukozy został dokonany w szczególnych okolicznościach, dobrze jest
zapisać również, jakie to były okoliczności. Przykładowe fakty, które mogą mieć wpływ na wynik (i które warto zaznaczyć to): ćwiczenia
fizyczne, spożywanie alkoholu, zjedzenie dużego posiłku, bezsenność lub nadmiar snu, stres lub niepokój, przebywanie w skrajnie
wysokiej lub niskiej temperaturze, przebywanie na dużej wysokości nad poziomem morza, dodatkowa inna choroba.
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Stosowanie
Aby poprawnie zastosować lancety Accu-Chek Softclix, należy postępować zgodnie z instrukcją. Zdjąć nasadkę nakłuwacza. Wsunąć
nowy lancet Accu-Chek Softclix w uchwyt lancetu, aż słyszalne stanie się typowe „kliknięcie”. Zdjąć, przez przekręcenie, osłonkę
zabezpieczającą lancet, a następnie nałożyć ponownie nasadkę nakłuwacza, aż wyraźnie zaskoczy na swoje miejsce. Sprawdzić, czy
ustawiona jest właściwa głębokość nakłucia. Wcisnąć przycisk naciągający lancet, aż da się usłyszeć pstryknięcie. Delikatnie docisnąć
lancet Accu-Chek Softclix do opuszki palca lub płatka ucha i nacisnąć przycisk zwalniający.
Po wykonaniu pomiaru, zdjąć nasadkę nakłuwacza i przesunąć zwalniacz lancetu do przodu w celu usunięcia ostrza. Uwaga: Lancety 
Accu-Chek Softclix posiadają dodatkową nasadkę AST, która jest dostępna oddzielnie.

Lancety Accu-Chek Softclix to produkty jednorazowego użytku. Kilkukrotne zastosowanie tego samego lancetu, z uwagi na jego
każdorazowy kontakt bezpośrednio z krwią, może prowadzić nawet do powstania stanu zapalnego w całym organizmie. Zebrane na
lancecie bakterie są zdolne do przetransportowania się do krwi, a tym samym spowodowania infekcji. Nowe lancety Accu-Chek Softclix
są w pełni sterylne. Takie, które były już wcześniej używane, poza zabrudzeniem, dodatkowo ulegają stępieniu, co mogłoby prowadzić do
wzrostu odczuwalnego bólu przy kolejnym nakłuciu. Po jednorazowym użyciu lancetu należy go wyrzucić, a do nakłuwacza włożyć
nową, sterylną igłę. Wówczas każdorazowe pobieranie krwi będzie komfortowe i niemal bezbolesne.

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