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Accu-Chek Performa paski testowe *50 szt.
 

Cena: 38,04 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 pask.

Postać test pask.

Producent ROCHE DIAGNOSTICS GMBH

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

Paski do oznaczania glukozy we krwi

Opis produktu
 

Nazwa: ACCU CHECK Performa paski testowe x 50 sztuk
Działanie:
Paski testowe ułatwiają pomiar poziomu glukozy we krwi w domowych warunkach. Są kompatybilne z glukometrami: Accu-Check
Performa, Accu-Check Performa Nano, Accu-Check Performa Combo, Accu-Check Performa Expert.
Zastosowanie: Accu-Check Performa paski testowe do oznaczania stężenia glukozy we krwi.
Przeciwwskazania: Nie używać testów paskowych po upływie daty ważności.
Sposób użycia: Przy pomocy nakłuwacza należy nakłuć opuszek palca, a następnie kroplę krwi nanieść na środek pomarańczowego
pola na pasku testowym.
Informacje dodatkowe: Korzystnie z pasków testowych wymaga ostrożności, gdyż są one bardzo czułe na wilgoć. Należy wyjmować je
wyłącznie suchymi rękami, zaraz po wyjęciu testu zamykać szczelnie pojemnik oryginalną pokrywką, która wyposażona jest w
substancje osuszające. Stosowanie nieużytecznych testów paskowych może dawać błędne wyniki. Aby nie zafałszować wyniku, nie
zginać testu paskowego podczas wprowadzania go do glukometru oraz nie poruszać nim podczas nanoszenia krwi i podczas pomiaru.
Status: Korzystnie z pasków testowych wymaga ostrożności, gdyż są one bardzo czułe na wilgoć. Należy wyjmować je wyłącznie
suchymi rękami, zaraz po wyjęciu testu zamykać szczelnie pojemnik oryginalną pokrywką, która wyposażona jest w substancje
osuszające. Stosowanie nieużytecznych testów paskowych może dawać błędne wyniki. Aby nie zafałszować wyniku, nie zginać testu
paskowego podczas wprowadzania go do glukometru oraz nie poruszać nim podczas nanoszenia krwi i podczas pomiaru.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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