Slovenčina
Na externé použitie (diagnostické použitie in vitro).
Určené použitie
Kontrolné roztoky na glukózu a ketóny MediSense sú určené na domáce testovanie pre spotrebiteľov a odborným zdravotníckym personálom na použitie s (nie všetky produkty
sú dostupné vo všetkých krajinách) FreeStyle Libre, FreeStyle Precision, FreeStyle Precision H, FreeStyle Optium, FreeStyle Optium H, FreeStyle Optium Neo, FreeStyle Optium
Neo H, FreeStyle Precision Neo, FreeStyle Precision Neo H, FreeStyle Precision Pro, Precision Xceed Pro (nie všetky produkty sú dostupné vo všetkých krajinách) a všetkými ďalšími
systémami Precision a Optium na meranie glukózy v krvi a β-ketónov a systémom na meranie glukózy v krvi Boots. Tieto kontrolné roztoky nie sú určené na použitie
s Optium Mini a Optium Omega. Tieto kontrolné roztoky sa používajú na kontrolu funkčnosti vášho systému.
Kedy vykonať test kontrolným roztokom:
Keď máte pochybnosti o výsledkoch a chcete si overiť, či monitor a testovacie prúžky správne fungujú. Ak potrebujete ďalšie informácie o tom, ako získať kontrolné roztoky, kontaktujte
miestne zastúpenie spoločnosti Abbott Diabetes Care alebo distribútora.
Upozornenie pre lekárov: V prostredí s viacerými používateľmi sa odporúča každodenné kontrolné testovanie, aby sa zabezpečilo, že systémy správne fungujú.
Uskladnenie a manipulácia
Kontrolné roztoky skladujte pri teplotách 4 °C až 30 °C (39 °F až 86 °F). Po otvorení sú stabilné 90 dní.

Keď otvoríte novú fľašu, dátum otvorenia zapíšte na označenie fľaše. Vrchnák vždy nasaďte natesno.
Bezpečnostné opatrenia a varovania
•
•
•
•
•
•
•

Kontrolné roztoky spotrebujte 90 dní po otvorení alebo ak sú exspirované (vytlačený dátum exspirácie skontrolujte na každej
fľaši a škatuli, v ktorej boli zabalené).
Teplotu a vlhkosť prijateľné na testovanie si pozrite na príbalovom letáku k testovacím prúžkom.
Ak boli kontrolné roztoky v chladničke, nechajte ich vytemperovať na teplotu operačného systému pred vykonanim kontrolného
testovania.
Kontrolnú fľašu prevráťte tri-štyrikrát, aby sa zaistilo dobré premiešanie pred použitím.
Roztok neprehĺtajte ani neinjikujte.
Nepoužívajte so systémami ExacTech, Optium Mini alebo Optium Omega.
Testovacie prúžky nepoužívajte opakovane.

Postup
Pozrite si príslušné pokyny v príručke na kontrolné testovanie.
Dodávaný materiál
•
Kontrolný roztok pre nízke hodnoty (biely vrchnák) s objemom 4 ml.
•
Kontrolný roztok pre vysoké hodnoty (modrý vrchnák) s objemom 4 ml.

Potrebný, ale nedodávaný materiál
Glukomer, testovacie prúžky a príručka pre používateľa alebo operátora.
Očakávané výsledky
Kontrolné výsledky porovnajte s údajmi v časti „Očakávané výsledky pre kontrolné roztoky“, vytlačenými na príbalovom letáku k testovacím prúžkom, ktoré sa nachádzajú v kartóne
s testovacími prúžkami alebo na označení používaných testovacích prúžkov s čiarovým kódom (ak je to vhodné). Skontrolujte, či sa číslo šarže vytlačené na obale testovacích prúžkov
a na letáku zhoduje. Výsledky získané z kontrolného testovania neukazujú vašu osobnú hladinu glukózy alebo ketónov v krvi.
Kontrola kvality
Ak sú kontrolné výsledky mimo očakávaných rozsahov, test zopakujte. Skontrolujte, či ste správne dodržiavali pokyny. Ak sú výsledky znovu mimo rozsahov, kontaktujte miestne zastúpenie
spoločnosti Abbott Diabetes Care alebo distribútora.
Zloženie reagencií
Kontrolný roztok s vysokou koncentráciou

w/v glukóza

w/v DL-beta-hydroxybutyrát

w/v iné zložky

Kontrolný roztok s nízkou koncentráciou

w/v glukóza

Vysvetlenie symbolov
Pozri návod na použitie

Teplotné obmedzenie

Nepite ani neprehĺtajte

Diagnostické zdravotnícke
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