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Accu-Chek Instant paski testowe x 100 sztuk
 

Cena: 72,53 zł

Opis słownikowy

Dla kogo Dla diabetyków

Marka ACCU-CHEK

Opakowanie 100 sztuk

Postać Paski testowe

Producent ROCHE DIABETES CARE POLSKA

Przeznaczenie Cukrzyca

Rodzaj produktu Wyrób medyczny, Akcesoria

Wiek Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów,
Od 18 lat

Opis produktu
 

Opis
Paski testowe przeznaczone do samodzielnego pomiaru glukozy we krwi przy użyciu aparatów Accu-Chek Active.

Zastosowanie
Do pomiaru stężenia glukozy we krwi. Przydatne w samokontroli.

Sposób użycia
Nanoszenie krwi na pasek testowy:

opcja: test paskowy w glukometrze: włóż pasek do glukometru. 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. Wynik pomiaru powinien wyświetlić się na ekranie glukometru po kilku sekundach.
opcja: test paskowy poza glukometrem - 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. Wsuń test paskowy w kierunku pokazanym przez strzałki do prowadnicy. Test musi wyczuwalnie "zaskoczyć" na swoje
miejsce. Wynik pomiaru powinien wyświetlić się na ekranie glukometru po kilku sekundach.

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:

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekapodgwiazda.pl
https://aptekapodgwiazda.pl/accu-chek-instant-paski-testowe-x-100-sztuk.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.

Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

 

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.

Ważne
Przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Dodatkowe informacje
Nowe opakowania pasków nie zawierają klucza aktywacyjnego. Paski współpracują ze starymi kluczami, w przypadku problemów z
obsługą serwis nieodpłatnie dosyła klucz.
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