Інструкція з використання тест-смужок EasyTouch для вимірювання рівня глюкози
в крові
Лише для діагностики in vitro
Важлива інформація
Будь ласка уважно ознайомтесь з даною інструкцією, а також інструкцією з використання
апарату EasyTouch для визначення рівню глюкози в крові. Якщо у вас виникають питання,
будь ласка зверніться до нашого представника в Україні.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Тест-смужки EasyTouch мають використовуватись для in vitro діагностики з апаратом для
вимірювання рівня глюкози EasyTouch для самостійного контролю рівня глюкози в зразку
свіжої капілярної крові. Можуть бути використовуватись як в лікувальних установах, так і
вдома.
ВСТУП
Апарат EasyTouch для визначення рівня глюкози в крові призначається для кількісного
вимірювання рівня глюкози (β-D глюкози) в зразку свіжої капілярної крові. Вимірювання
базується на визначенні поточних змін, викликаних реакцією глюкози з реагентом на
електроді смужки.
Коли зразок крові злегка торкається зони зразку на смужці, кров
автоматично переміщується в зону реакції на смужці. Результат тесту автоматично
відображається на дисплеї апарату через 10 секунд.
ДІАПАЗОН ВИМІРЮВАНЬ
Діапазон вимірювань апарату EasyTouch для визначення рівня глюкози в крові: від 20 до
600мг/дл (від 1,1ммоль/л до 33,3ммоль/л).
РЕАГЕНТ
Кожна тест-смужка EasyTouch містить наступні реагенти :
Глюкозооксидаза
Інгредієнти, що не вступають в реакцію

≥ 1.2 IU
≥ 0,3мг

ЗБЕРІГАННЯ








Зберігайте тест-смужки при температурі: від 4°С до 30°С.
Не заморожувати.
Не піддавати впливу прямих сонячних променів та тепла .
Не використовувати після закінчення терміну придатності.
Зазначте на контейнері дату, коли йог обуло відкрито. Тест-смужки необхідно
використати протягом 3 місяців з дати, коли було відкрито контейнер.
Щільно закривайте кришку контейнера після того як ви дістали тест-смужку.
Не беріть тест-смужку мокрими або брудними руками.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Не ріжте, не згинайте, не дряпайте та не змінюйте тест-смужки будь-яким чином.
•
•

Утилізуйте тест-смужку після використання.
Не використовуйте тест-смужки після закінчення терміну придатності.
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Тест-смужки необхідно використати протягом 3 місяців з дати, коли було відкрито
контейнер.
Кодуйте (калібруйте) апарат EasyTouch, щоб він співпадав з кодом, нанесеним на
контейнері з тест-смужками EasyTouch.
Якщо результати вимірювань глюкози не співпадають з тими, що ви очікуєте, і при цьому
ви дотримуєтесь рекомендацій, зазначених в інструкції з використання апарату
EasyTouch для визначення рівня глюкози в крові, зверніться до вашого лікаря.
Не вносьте суттєві зміни у вашу програму контролю діабету та не ігноруйте фізичні
симптоми без попередньої консультації з вашим лікарем.
Будь ласка утилізуйте використані тест-смужки та скарифікатори у відповідності з
вимогами місцевого законодавства.
Зберігайте контейнер з тест-смужками поза зоною досяжності дітей. Кришечка та
контейнер можуть містити шкідливі сушильні агенти, та можуть викликати подразнення
шкіри або очей.
Не використовуйте настоянки або йод для дезінфекції пальця.

МАТЕРІАЛИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУ








Апарат EasyTouch
Тест-смужки EasyTouch
Скарифікатори (не входять в комплект поставки, необхідно купувати додатково)
Проколюючий пристрій
Серветки спиртові (не входять в комплект поставки)
Інструкції з використання апарату EasyTouch для визначення рівня глюкози в крові
Щоденник записів

ЗАБІР ЗРАЗКА ТА ПІДГОТОВКА
Апарат EasyTouch для визначення рівня глюкози в крові в зразку свіжої капілярної цільної
крові (наприклад з пальця). Для отримання зразка крові, виконайте наступне:
Крок 1: вимийте руки з милом та теплою водою, ретельно витріть.
Крок 2: підготуйте проколюючий пристрій відповідно до інструкцій.
Крок 3: використайте спиртову серветку. Перед проколюванням переконайтесь, що палець
повністю висохнув.
Крок 4: використовуючи проколюючий пристрій, видавіть краплю крові. Не стискайте місце
проколу надто сильно.
ПРОЦЕДУРА КАЛІБРУВАННЯ
Коли ви використовуєте новий контейнер з тест-смужками, для отримання точних
результатів тесту, необхідно калібрувати апарат EasyTouch за допомогою ключа.
 Знайдіть КОД на контейнері з тест-смужками EasyTouch для визначення рівня глюкози
в крові.
 Вставте ключ у відповідний отвір апарату. Переконайтесь, що код відобразився на
дисплеї.
 Переконайтесь, що код на апараті співпадає з кодом на контейнері з тест-смужками.
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ
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Ретельно вимийте та витріть руки. Вставте скарифікатор в проколюючий пристрій.
Підготуйте проколюючий пристрій у відповідності з інструкціями. Для того щоб визначити
рівень глюкози, виконайте наступне:
Крок 1: кодування апарату. Витягніть тест-смужку з контейнера; одразу ж щільно закрийте
кришку контейнера. Вставте тест-смужку у відповідний отвір для тест-смужки, апарат
автоматично ввімкнеться. На дисплеї протягом певного проміжку часу відобразиться код.
Переконайтесь, що код на дисплеї апарату співпадає з кодом на контейнері з тестсмужками. Якщо код не співпадає, закодуйте апарат правильно.
Крок 2: нанесення зразка. Одержте краплю крові, відповідно до процедури, описаної вище.
Коли на дисплеї з'явиться символ , нанесіть зразок крові на зону для зразків на тестсмужці. Кров автоматично переміститься в зону реакції тест-смужки. Апарат почне
вимірювання рівня глюкози.
Крок 3: ознайомтесь з результатами через 10 секунд. Результат буде збережено в пам'яті
апарату автоматично. Витягніть тест-смужку, через деякий час апарат вимкнеться
автоматично.
Для одержання більш детальної інформації відносно процедури, будь ласка див.
Інструкцію з використання апарату EasyTouch для вимірювання рівня глюкози в крові.
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
Рекомендується перевіряти роботу апарату EasyTouch для визначення рівня глюкози в
крові якщо:





Коли ви почали використовувати новий контейнер з тест-смужками.
Коли результати вимірювань рівня глюкози не співпадають з тими, що ви очікуєте або
ви відчуваєте, що результати є неправильними.
Якщо ви думаєте, що апарат або тест-смужки працюють неправильно.
Якщо апарат падав.

Для перевірки роботи апарату та тест-смужок, проведіть тест відповідно до рекомендацій,
описаних в інструкції до апарату EasyTouch для вимірювання рівня глюкози в крові з
використанням контрольних розчинів. Розчини EasyTouch мають використовуватись з
апаратами EasyTouch для визначення рівня глюкози в крові. Використання інших розчинів
може призвести до неправильних результатів вимірювання. Якщо результати перевірки за
допомогою контрольних розчинів, співпадають з діапазоном, зазначеним на контейнері
для тест-смужок, апарат функціонує правильно. Якщо результати перевірки за допомогою
контрольних розчинів не співпадають з вказаним діапазоном, повторіть тест за допомогою
контрольного розчину. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ апарат для визначення рівня глюкози в
крові до тих пір, поки результати тесту за допомогою контрольного розчину не відобразять
значення з зазначеного діапазону. Якщо результати тесту не відображають значення з
зазначеного діапазону, це може бути викликане наступними причинами:






Помилками при проведенні тесту
Закінчився термін придатності контрольного розчину або він забруднений
Апарат неправильно закодовано
Тест-смужку пошкоджено
Несправність апарату
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РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ:
Результати вимірювання рівня глюкози можуть відображатись на дисплеї або мг/дл або в
ммоль/л, в залежності від обраної одиниці вимірювання. Результат вимірювань в ммоль/л
будуть відображатись з десятичною крапкою; результати вимірювань в мг/дл можуть
відображатись без крапки. Якщо у вас виникають питання або результати вимірювань є
сумнівними, перевірте наступне та проведіть тест ще раз:
1.
2.
3.
4.
5.

Переконайтесь, що крапля крові повністю заповнила зону реакції тест-смужки.
Перевірте термін придатності тест-смужок.
Переконайтесь, що код тест-смужки співпадає з кодом, що відобразився на дисплеї.
Перевірте роботу апарату за допомогою контрольної тест-смужки EasyTouch.
Перевірте роботу апарату та тест-смужки за допомогою контрольного розчину
EasyTouch.

Якщо результати вимірювань все ще є спірними або сумнівними, перед внесенням будьяких змін у вашу програму лікування діабету, проконсультуйтесь з вашим лікарем.
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Якщо результати вимірювань рівня глюкози в крові є спірними або ви сумніваєтесь в
одержаних результатах, повторіть тест ще раз використовуючи нову тест-смужку. Якщо
результати тесту не відповідають тим, що ви очікуєте, вам необхідно звернутись до
вашого лікаря та дотримуватись його/її рекомендацій щодо лікування. Апарат EasyTouch
для визначення рівня глюкози не повинен використовуватись для діагностики діабету у
новонароджених.
ОЧІКУВАНІ ПОКАЗНИКИ
Для звичайних людей очікувані показники рівня глюкози можуть бути такими:
Нормальний рівень вмісту глюкози 70 ~ 104мг/дл (3,9 ~ 5.8ммоль/л). Вказаний діапазон
зазначено лише в якості довідкової інформації, він не є універсальним для кожної людини.
Проконсультуйтесь з лікарем для визначення діапазону, характерного саме для вас.
ОБМЕЖЕННЯ
Тест-смужки EasyTouch призначається для використання зі зразками свіжої капілярної
цільної крові.
•
•
•
•
•
•
•

Не використовуйте зразки сироватки або плазми.
Не використовуйте зразки венозної або артеріальної крові.
Апарат можна використовувати в температурному режимі від 14°С до 40°С. В іншому
температурному діапазоні апарат може давати неправильні результати.
Надмірна вологість може негативно впливати на результати вимірювань. Відносна
вологість не повинна бути більше 85%.
Не використовуйте тест-смужки повторно.
Не використовуйте фторид натрію або йодно-оцтову кислоту в якості консерванту для
зразків крові.
Гематокрит: на результат вимірювань суттєво впливає рівень гематокриту в діапазоні
від 30% до 55%. Показник гематокриту менше 30% може бути причиною завищених
результатів, в той час як показник більше 55% може бути причиною занижених
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•
•
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•

•
•

результатів. Якщо ви не знаєте ваш показник гематокриту, проконсультуйтесь з
лікарем.
Новонароджені: використання тест-смужок для новонароджених клінічно не
обґрунтовано.
Взаємний вплив: аномальні зразки крові (наприклад, з високим вмістом аскорбінової
кислоти, ацетамінофену, сечовою кислоти, ксилози, галактози, і т.д.) можуть негативно
впливати на результати вимірювань. Терапевтичні рівні L-допу або допаміну можуть
бути причиною неправильних (завищених) результатів рівня глюкози в крові.
У пацієнтів, що проходять курс оксигенотерапії теж можуть бути неправильні
результати вимірювань.
Ліпемічні зразки: холестерол до 500мг/дл або тригліцериди до 3000мг/дл не впливають
на результати. Зразки з великими ліпемічними показниками не тестувались та не
рекомендуються для проведення тестування за допомогою апарату EasyTouch для
вимірювання рівня глюкози в крові.
Апарат не рекомендується використовувати на висоті більше 8 000 футів над рівнем
моря.
Результати вимірювань можуть бути неправильними, якщо у пацієнта сильне
зневоднення або гіпотензія, або ж пацієнт в шоці або гліпоглікемічно-гіперсоматичному
стані (з або без кетозом).
Тяжкохворі пацієнти не повинні тестуватись вдома з використанням апарату для
вимірювання рівня глюкози.
Не використовуйте настоянки або йод для дезінфекції пальця.
5

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ
Роботу апарату EasyTouch для вимірювання рівня глюкози в крові було оцінено в
лабораторних та клінічних умовах. В апараті використано аналізатор YSI 2300 STAT Plus,
який було калібровано у відповідності зі стандартними матеріалами NIST в якості еталону.
1. Правильність:
<100 мг/дл N=180 Інтервал: 24.9 ~ 101.7
В межах ± 5 мг/дл
В межах ± 10 мг/дл
В межах ± 15 мг/дл
160/180 (88.9%)
177/180 (98.3%)
180/180 (100%)
≥100 мг/дл N=420 Інтервал: 102 ~ 470
В межах ± 5%
В межах ± 10%
В межах ± 15%
308/420 (73.3%)
417/420 (99.3%)
420/420 (100%)
Правильність результатів системи для концентрацій глюкози в межах від 24.9 5 мг/дл and 470
5 мг/дл
В межах ±15 5 мг/дл or ±15%
600/600 (100.0%)
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2. Точність результатів глюкози
Дані щодо точності було одержано в лабораторних дослідженнях (n = 300 на рівень)
Концентрація (мг/дл)
Середній показник (мг/дл)
Стандартне відхилення.
Коефіцієнт мінливості (%)

30~50
40.07
1.25
-

51~11
79.96
2.40
-

111~1
130.01
1.31
1.01

151~2
199.99
1.95
0.98

251~4
330.16
3.23
0.98

Проміжна збіжність

Дані щодо точності було одержано в лабораторних дослідженнях (n = 300 на рівень):
Концентрація (мг/дл)
Середній показник (мг/дл)
Стандартне відхилення. (мг/дл)
Коефіцієнт мінливості (%)

30~50
40.13
1.60
-

96~144
125.04
0.68
0.54

280~420
349.77
3.29
0.94

Представник в Україні:
ТОВ «ДОПОМОГА-І»
Вул. Кирилівська 15/1,
М. Київ, 04080, Україна
Тел: +38 044 463 77 75
Адреса сервісного центру:
Вул. Оксамитова 9,
С. Петропавлівська Борщагівка,
Київська обл., 08130, Україна
Тел: +38 044 3716969
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