Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa Płyn kontrolny Diagnostic GOLD
producent: Diagnosis

cena: 24.67 zł

Płyn kontrolny DIAGNOSTIC GOLD jest przeznaczony do użycia wyłącznie z zestawem do pomiaru poziomu
glukozy we krwi DIAGNOSTIC GOLD w celu sprawdzenia czy glukometr i paski testowe współdziałają jako
zestaw do samodzielnego wykonywania badania.
Opis produktu i zasady stosowania:
Płyn kontrolny DIAGNOSTIC GOLD zawiera znaną ilość glukozy, która wchodzi w reakcję z substancjami
chemicznymi znajdującymi się na pasku testowym DIAGNOSTIC GOLD Strip. Przy nanoszeniu kropli płynu
kontrolnego na pasek testowy stosując tę samą procedurę co w przypadku krwi pełnej, glukoza znajdująca się w
roztworze kontrolnym wchodzi w reakcje z substancjami chemicznymi znajdującymi się na pasku testowym.
Wynik wyświetlony na glukometrze powinien mieścić się w oczekiwanym zakresie podanym na etykiecie
pojemnika z paskami testowymi. Uzyskanie pojedynczego wyniku mieszczącego się w oczekiwanym zakresie jest
wystarczające dla potwierdzenia poprawnego działania zestawu. Wynik wykraczający poza zakres podany na
etykiecie pojemnika z paskami testowymi może oznaczać, że zestaw nie działa poprawnie. Niniejszy płyn
kontrolny nie jest przeznaczony do użycia jako płyn czyszczący.
Skład chemiczny:
Płyn kontrolny DIAGNOSTIC GOLD jest roztworem wodnym zawierającym D-glukozę jako składnik aktywny
chemicznie w przybliżonym stężeniu 0,3% - 0,5%.
Roztwór buforowy
2,1%
EDTA
0,05%
Polialkohol winylowy
5%
SDS
0,1%
Środek konserwujący
0,1%
Środki ostrożności:
1. Płyn kontrolny powinien być używany poza ciałem (zastosowanie in vitro).
2. Należy wykonywać badanie z wykorzystaniem płynu kontrolnego w środowisku o zakresie temperatury
pomiędzy 18°C i 30°C.
3. Nie należy połykać ani wstrzykiwać płynu kontrolnego.
4. Nie należy aplikować płynu kontrolnego do oczu.
5. Nie należy stosować płynu kontrolnego po upłynięciu 3 miesięcy od daty otwarcia.
6. Należy przechowywać płyn kontrolny z dala od dzieci.
7. Przed użyciem płynu kontrolnego należy mocno wstrząsnąć pojemnikiem.
Przeprowadzanie badania:
Kiedy należy skorzystać z płynu kontrolnego
1. Po zostawieniu otwartego opakowania pasków testowych.
2. Przed pierwszym użyciem glukometru.
3. Po otwarciu nowego opakowania pasków testowych.
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4. Jeśli glukometr upadnie.
5. Za każdym razem, gdy wynik nie jest zgodny z Państwa samopoczuciem.
6. Jeżeli powtórzyli Państwo badanie, a wynik poziomu glukozy we krwi jest nadal niższy lub wyższy od
oczekiwanego poziomu.
więcej informacji o produkcie na stronie:
www.diagnosis.pl

2/2

