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GLUCODR. Auto A Paski testowe do monitorowania stężenia
glukozy we krwi 50 sztuk
 

Cena: 37,03 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 pask.

Postać -

Producent DIATHER SP. Z O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

Paski do oznaczania glukozy we krwi

Opis produktu
 

OpisGLUCODR. Auto A Paski testowe do monitorowania stężenia glukozy we krwi 50 sztukPaski GlucoDr. auto to testy paskowe, które
umożliwiają samodzielne dokonywanie pomiaru stężenia cukru we krwi. Paski testowe są kompatybilne z systemem monitorowania
glikemii GlucoDr. auto. Został w nich zastosowany enzym GDH-FAD, który umożliwia otrzymanie dokładnego wyniku stężenia glukozy w
świeżej, pełnej krwi kapilarnej, pobranej z opuszki palca, a także we krwi żylnej i tętniczej.Optymalna objętość próbki osocza wynosi 0,5
mikrolitra, a jej analiza trwa 5 sekund od momentu zassania kropli krwi przez końcówkę chłonną testu. System GlucoDr. auto jest
wskazany dla diabetyków z cukrzycą typu I.W opakowaniu znajduje się 50 sztuk sterylnie zapakowanych pasków testowych. Paski
GlucoDr. auto są wyrobem medycznym jednorazowego użytku.Sposób użyciaPomiar stężenia glukozy:Przed każdym badaniem należy
sprawdzić, czy numer autokodu na wyświetlaczu glukometru odpowiada numerowi autokodu nadrukowanemu na fiolce pasków
testowych.Należy wyjąć pasek testowy z fiolki.Należy natychmiast zamknąć fiolkę. Następnie, trzymając pasek testowy zadrukowaną
stroną zwróconą do góry, należy wsunąć pasek do szczeliny paska testowego w glukometrze aż do uzyskania oporu. Glukometr włączy
się automatycznie i po sygnale dźwiękowym na wyświetlaczu pojawią się symbole: autokod, symbol paska testowego i symbol w
kształcie kropli krwi.Należy pobrać kroplę krwi korzystając z nakłuwacza. Należy przyłożyć kroplę krwi do bocznej krawędzi paska
testowego tak, aby zetknęła się z miejscem, w którym otwór chłonny paska testowego dochodzi do jego brzegu.Oczekiwane wyniki
stężenia glukozy we krwi dla zdrowych osób dorosłych, nie będących w ciąży:Wyniki na czczo:70-110 mg/dl (3,9-6,1 mmol/l)Wyniki w
drugiej godzinie doustnego testu tolerancji glukozy: poniżej 140 mg/dl (7,8 mmol/l)Wyniki stężenia glukozy niższe niż 60 mg/dl (3,3
mmol/l) lub wyższe niż 240 mg/dl (13,3 mmol/l) mogą wskazywać na poważny stan chorobowy. Jeśli wynik stężenia glukozy we krwi
jest niższy niż 60 mg/dl (3,3 mmol/l) lub wyższy niż 240 mg/dl (13,3 mmol/l), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
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