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ACCU-CHEK PERFORMA test paskowy - 50szt.
 

Cena: 38,04 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 50 pask.

POSTAĆ TEST

PRODUCENT ROCHE DIAGNOSTICS GMBH

REJESTRACJA WYRÓB MEDYCZNY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
RODZAJ REJESTRACJI: wyrób medyczny

PRODUCENT: Roche Diabetes Care

ILOŚĆ: 50pasków

ACCU-CHEK PERFORMA 50 PASKÓW DO POMIARU GLUKOZY

Paski testowe przeznaczone samodzielnego pomiaru glukozy we krwi. Odpowiednie do stosowania z glukometrem: Accu-Chceck
Performa, Accu-Chceck Performa Nano, Accu-Chceck Performa Combo, Accu-Chceck Performa Expert.
Zastosowanie: do pomiaru glukozy we krwi. 
Sposób użycia: nanoszenie krwi na pasek testowy: przy pomocy nakłuwacza nakłuj bok opuszki palca. W celu lepszego uformowania się
kropli krwi rozmasuj palec w kierunku jego opuszki lekko uciskając. Nanieś kroplę na środek pomarańczowego pola i odsuń palec od
testu paskowego.
Testy paskowe są bardzo czułe na występującą w powietrzu wilgoć. Nie wyjmuj testów mokrymi rękami i zamykaj pojemnik testów
paskowych oryginalną pokrywką natychmiast po wyjęciu z niego testu. Pokrywka pojemnika z testami zawiera substancje osuszającą,
chroniąca testy przed wilgocią. Jeśli wilgoć wniknie do pojemnika, np. przez wilgotne ręce, albo pojemnik pozostanie otwarty przez
dłuższy czas, substancja osuszająca straci swoje właściwości. Korzystanie z nieużytecznych testów paskowych może prowadzić do
powstawanie błędnych wyników.
Nieprzestrzeganie poniższych punktów może prowadzić do powstania błędnych pomiarów:

używaj wyłącznie testów paskowych, których data ważności jeszcze nie upłynęła;
nie wyjmuj testu z pojemnika mokrymi rękami;
dokładnie i szczenie zamykaj pojemnik zbiorczy testów;
nie zginaj testu paskowego podczas wprowadzania go do glukometru;
nie zginaj i nie poruszaj testem paskowym przed lub podczas nanoszenia na niego krwi i podczas trwania pomiaru.
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Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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