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Lancety Accu-Chek Softclix x 25 szt
 

Cena: 10,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 szt

Postać Lancety

Producent ROCHE

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lancety Accu-Chek Softclix to sprzęt medyczny, który przeznaczony jest do stosowania wraz z nakłuwaczem w kształcie długopisu
Softclix, Softclix Plus, Softclix Classic lub Softclix II. Są to produkty jednorazowego użytku, które są bardzo proste i wygodne w
zastosowaniu w każdych warunkach. Lancety Accu-Chek Softclix są wyrobami sterylnymi i należy z nich korzystać wyłącznie w
sytuacji, jeśli ich opakowanie nie jest naruszone.

Na co są Lancety Accu-Chek Softclix? Wskazaniem do stosowania tego sprzętu medycznego jest nakłuwanie opuszków palców lub
płatków usznych, aby pobrać kroplę krwi niezbędną do oznaczenia poziomu glukozy we krwi. Lancety zostały wykonane w taki sposób,
aby prawidłowe nakłucie z ich zastosowaniem niemal nie przyczyniało się do wystąpienia dolegliwości bólowych. Jest to między innymi
zasługą wykorzystania przy produkcji Lancetów Accu-Chek Softclix technologii Clixmotion, dzięki której nakłucie może być wykonane
bardzo szybko i nie towarzyszą mu żadne drgania. Brak drgań przy kontrolowanym ruchu liniowym to natomiast minimalne uszkodzenia
naskórka, co znów wiąże się z ograniczeniem do minimum bólu towarzyszącego nakłuciom.

W opakowaniu znajdują się jednorazowe Lancety Accu-Chek Softclix. W skład opakowania wchodzi 25 sztuk lancetów. Przeznaczone
są dla pacjentów zmagających się z cukrzycą lub znajdujących się w grupie ryzyka zachorowania na cukrzycę. W ich przypadku
konieczne może być codzienne sprawdzanie poziomu glukozy we krwi, a niektórzy pacjenci takie oznaczenie muszą wykonywać wręcz
kilka razy dziennie. Samokontrola w tym przypadku stanowi podstawę do prawidłowego dobrania terapii oraz ustalenia lub
skorygowania leczenia.

Jak stosować Lancety Accu-Chek Softclix? Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją, w której krok po kroku pacjent kierowany
jest przez procedurę nakłucia opuszka palca, wraz z przygotowaniem do badania, a także czynnościami po samym nakłuciu, których
należy dopilnować. W pierwszym kroku należy zdjąć nasadkę nakłuwacza i wsunąć do niego nowy lancet na taką głębokość, aż będzie
można usłyszeć charakterystyczne kliknięcie. Następnie należy zdjąć osłonkę lancetu i założyć nasadkę nakłuwacza. Potem zaleca się
kontrolne sprawdzenie ustawionej głębokości nakłucia. Jeśli pacjent jest gotowy do pobrania próbki krwi, powinien przycisnąć przycisk,
który naciąga lancet (do wyraźnego pstryknięcia), a następnie docisnąć Lancet Accu-Chek Softclix do czystego opuszka palca, czy też
płatka ucha. W tym momencie należy skorzystać z przycisku zwalniającego, a lancet szybko wbije się w skórę i wycofa się – pacjent
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wówczas zauważy kroplę krwi, którą może wykorzystać do samobadania.

Zawsze należy kierować się zasadą, aby z jednego lancetu Accu-Chek Softclix korzystać wyłącznie jeden raz. W związku z kontaktem z
krwią kilkukrotne korzystanie z jednego lancetu może być niebezpieczne, w tym nawet może skutkować stanem zapalnym całego
organizmu. Na lancecie mogą zbierać się groźne mikroorganizmy, które po kontakcie z krwią mogą spowodować infekcję. Każdorazowo
zatem należy korzystać z nowego, sterylnego lancetu.

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/

