Bloedglucoseteststrip

Instructies
Beoogd gebruik

De EASYMAX® bloedglucosemeter is bedoeld voor de kwantitatieve meting van glucose in vers veneus bloed en capillairvolbloed uit de
vingertop, handpalm en onderarm. Tests worden uitgevoerd buiten het lichaam (in vitro diagnostisch gebruik). Het is ontworpen voor
zelftesten door personen met diabetes of door zorgverleners in de gezondheidszorg als hulpmiddel om de effectiviteit van diabetes
medicatie te controleren. Het systeem is niet geschikt voor baby’s en is ook niet voor de diagnose van of screening voor diabetes
mellitus.Testen op een andere plaats (AST) kan alleen worden uitgevoerd tijdens stabiele omstandigheden.
Belangrijk
Lees deze handleiding van de EASYMAX® serie zorgvuldig door voordat u EASYMAX® bloedglucoseteststrips gebruikt. Als
u vragen en/of hulp nodig heeft, neem dan contact op met onze geautoriseerde distributeurs in uw land.

Principe 1,2
Pas een bloedmonster toe op het bloedcollectiegebied aan het uiteinde van de strip. De teststrip zal het bloedmonster in de reactiezone
trekken. De FAD-bindende glucosedehydrogenase katalyseert glucosedehydrogenering. Het zal gluconolacton produceren.
Tijdens de reactie zal de overdracht van een mediator elektronen en daarmee een stroom genereren. Het volume van de stroom is
evenredig met de hoeveelheid glucose in het bloedmonster. Na 5 seconden zal de EASYMAX® bloedglucosemter de gemeten waarde
op het scherm tonen.

Reagenssamenstelling
Elke teststrip bevat de volgende reagens:
FAD-glucosedehydrogenase (Aspergillus oryzae, 2,0 IU/teststrip)
6 (w/w) %
Kaliumferricyanide
56 (w/w) %
Niet-reactieve ingrediënten
38 (w/w) %

Opslag en gebruik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bewaar de verpakking met teststrips op een koele, droge plaats. Temperatuur tussen 2°C en 30°C.
Niet invriezen. Beschermen tegen direct zonlicht en warmte.
Schrijf de datum op de flacon bij de eerste opening.
Gooi teststrips 6 maanden na de eerste openen van de flacon weg.
Sluit de dop snel na het uitnemen van de teststrip uit de flacon.
Raak de teststrip alleen met droge en schone handen aan.
Bewaar uw teststrips alleen in hun oorspronkelijke flacon. Niet samenvoegen met een andere flacon of verpakking.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
1.
2.
3.
4.
5.

Voor in vitro diagnostisch gebruik. Niet inslikken.
Gebruik de teststrip niet na de vervaldatum.
U mag de teststrips niet hergebruiken.
U moet de teststrip niet snijden, buigen, krassen, of veranderen.
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Waarschuwing voor mogelijke biohazard :
Deze waarschuwing is voor de zorgverlener die dit systeem gebruikt bij meerdere patiënten. Het apparaat komt mogelijk in contact
met menselijk bloed. Na gebruik, gooi de teststrip op de juiste manier om overdracht van virale ziekte te voorkomen.
6. Als de metingen niet overeenkomt met uw klachten, kijkt u dan eerst in de handleiding. Zorg ervoor dat u alle instructies hebt gevolgd,
en neem dan zo nodig contact op met uw zorgverlener.
7. Maak nooit veranderingen aan uw diabetesbehandelplan zonder overleg met uw zorgverlener.
8. De werktemperatuur van bloedsuikermeter ligt tussen de 10°C en 40°C.

Benodigdheden voor het testen van uw bloedglucose
®

♦ EASYMAX bloedglucosemeter
®
♦ EASYMAX teststrip.

♦ Prikapparaat.
♦ Lancetten.

®

♦ Handleiding EASYMAX serie.

Monsterneming en voorbereiding
Dit systeem is bestemd voor veneus bloed of vers capillair bloed. Gebruik onmiddellijk het bloedmonster. Het bloedmonster moet
tenminste 0,6 micro-liter zijn. Om een druppel bloed te verkrijgen volgt u deze stappen:
Stap 1: Was en droog uw handen grondig.
Stap 2: Bereid prikpen voor volgens de handleiding.
Stap 3: Gebruik een alcoholdoekje. Zorg ervoor dat uw vinger volledig droog is voor het prikken.
Stap 4: Prik en krijg een druppel bloed. Niet te hard drukken op de prik plek.

Alternate Site Testing (AST)
1. AST resultaten kunnen verschillen van vingertopresultaten als de glucosewaarde snel verandert (bijvoorbeeld na een maaltijd, na
het nemen van insuline, of tijdens of na het sporten).
2. AST kan alleen worden gebruikt tijdens stabiele
Alleen vingertoptest gebruiken:
bloedglucose-omstandigheden. AST mag alleen onder de
♦ Indien ziek.
volgende omstandigheden worden uitgevoerd:
♦ Indien bloedglucose laag is.
♦ Het testen voor maaltijd.
♦ Na oefenen.
♦ In een nuchtere toestand.
♦ Wanneer u zojuist insuline heeft gespoten.
♦ 2 uur of meer na een maaltijd.
♦ Binnen 2 uur na het eten.
♦ 2 uur of meer na insulinegebruik.
♦ Indien u vaak niet opmerkt dat uw bloedglucose laag is.
♦ 2 uur na sporten.
♦ Na het injecteren van snelwerkende insuline (2 uur of minder).
3. Raadpleeg uw arts of zorgverlener voordat u in de handpalm of onderarm wilt gaan testen.

Uw bloedglucose testen
Zorg ervoor dat het system gecontroleerd is met Controlevloeitsof voordat u gaat testen.
Volg deze stappen om te testen:
Stap 1: Plaats de teststrip.
Neem een teststrip en sluit de dop van de flacon onmiddellijk. Plaats de teststrip in de meter.
Stap 2: Bloedmonster aanbrengen.
Volg de procedures van monster name om een druppel bloed te krijgen. Wanneer de "6" verschijnt op het scherm van de meter,
brengt u uw bloeddruppel naar het collectiegebied. De teststrip zal het bloedmonster in de reactiezone trekken. De meter zal
automatsch beginnen.
Stap 3: Nauwkeurige resultaten na 5 seconden.
Uw resultaat verschijnt op het scherm na 5 seconden en word automatisch in het geheugen van de meter opgeslagen.
Voor gedetailleerde informatie over de testprocedure, verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding.

Kwaliteitscontrole
Het wordt aanbevolen een controle test uit te voeren wanneer:
1. u begint met het gebruik van een nieuwe flacon met teststrips.
2. u twijfels heeft over de gemeten bloedglucosewaarden.
3. u wilt controleren of de meter en de teststrips goed werken,.
4. u vermoedt dat de meter of de teststrips niet goed werken.
5. Wanneer de meter is gevallen.
6. Wanneer de teststrips aan temperaturen buiten de bewaarcondities zijn blootgesteld. (2°C tot 30°C)
Gebruik de EASYMAX® controlevloeistof om de prestaties van de bloedglucosemeter te controleren. Volg het hoofdstuk "Testen met
controlevloeistof" uit de handleiding. Gebruik geen andere controlevloeistoffen.. Andere controlevloeisoffen kunnen onjuiste resultaten
opleveren.
Belangrijk
Als de test met controlevloeistof resultaten buiten het meetbereik geeft, werken de meter en teststrip waarschijnlijk niet
goed samen. Volg de juiste procedure en herhaal de test met de controlevloeistof. Zorg ervoor dat de controlevloeistof
schoon is zonder vervuiling (bv. troebele). Gebruik de meter niet totdat de testresultaten binnen het juiste bereik valt. Als
het probleem aanhoudt, neem dan contact op met onze lokale dealer.
Wanneer de resultaten binnen het gestelde bereik vallen dat staat op de flacon met teststrips, werkt het systeem goed. Als de gemeten
waarden met de controlevloeistof buiten het bereik vallen, herhaal dan de test. Resultaten die buiten het bereik vallen zijn mogelijk
veroorzaakt door:
1. Vervallen of besmette van de controlevloeistof. 2. Fout bij het uitvoeren van de test. 3. Meter defect. 4. Verouderde teststrip.
Gebruik het systeem niet om uw bloedglucose te testen voordat u een resultaat heeft dat binnen het opgegeven ligt.

Lezingen
Als "LO" op het scherm verschijnt is uw bloedglucose lager dan 1,1 mmol/L. Als "HI" verschijnt is uw bloedglucose hoger dan 35,0
mmol/L. Wanneer u vragen heeft over de resultaten, controleer dan eerst de volgende punten en herhaal zo nodig de test. Als u de
resultaten nog niet vertrouwt, raadpleeg dan uw arts of zorgverlener:
1. Of de teststrips binnen de vervaldatum zijn.
2. Zorg ervoor dat de druppel bloed in de hele reactie-zone blijft.
3. Controleer de prestatie van de meter en teststrip met controlevloeistof.
Verwachte resultaten:
De EASYMAX® bloedglucoseteststrips zijn met plasma gekalibreerd voor een betere vergelijking met laboratoriumresultaten.
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♦ Voor mensen zonder diabetes
♦ Voor mensen die niet in verwachting zijn maar met diabetes
De American Diabetes Association adviseert een glucosewaarde
De American Diabetes Association adviseert een glucosewaarde
van minder dan 7,8 mmol/L na een maaltijd en een
van minder dan 10,0 mmol/L na een maaltijd en een
glucosewaarde van minder dan 5,6 mmol/L voor een maaltijd.
glucosewaarde van 3,9-7,2 mmol/Lvoor een maaltijd.
OPMERKING:
Lage of hoge bloedglucosewaarde kunnen een potentieel ernstige medische aandoening aangeven. Als de metingen uw symptomen
niet weerspiegelen, herhaal dan de test met een nieuwe teststrip. Neem contact op met uw arts of diabetesverpleegkundige wanneer uw
resulaten:
A. niet in overeenstemming zijn met uw symptomen.
B. minder dan 3,3 mmol/L.
C. hoger dan 13,3 mmol/L.

Beperkingen

EASYMAX® bloedglucoseteststrips worden gebruikt voor vers veneus bloed en capillair-bloedmonsters.
1. Gebruik GEEN serum- of plasmamonster.
2. Gebruik GEEN antistollingsmiddel zoals NaF of kaliumoxalaat voor veneus-monster voorbereiding.
3. Gebruik GEEN bloedmonster van pasgeborenen.
4. Extreme luchtvochtigheid kan de resultaten beïnvloeden. Een relatieve luchtvochtigheid groter dan 90% kan tot foutieve resultaten
leiden.
5. Het systeem is ontworpen voor gebruik bij temperaturen tussen 10°C en 40°C. Buiten dit bereik kan het systeem foutieve resultaten
produceren.
6. Hergebruik de teststrips NIET. De teststrips zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.
7. Hematocriet: HCT van 20% à 60% zal het resultaat niet significant beïnvloeden. HCT lager dan 20% kan hogere waarden geven.
HCT boven 60% kan lagere warden geven.
8. Hoogten tot 3.048 meter boven de zeespiegel hebben geen effect op de metingen.
Voor zorgverleners – Besteed aandacht aan de volgende extra beperkingen.
1. Als de patiënt de volgende omstandigheden heeft, kunnen de resultaten mogelijk onnauwkeurig zijn:
♦ Ernstig uitgedroogd.
♦ Ernstig hypotensie. (Lage bloeddruk)
♦ Tijdens shock.
♦ Tijdens de hypoglycemie-hyperosmolaire staat. (Met of zonder ketose)
2. Lipemische monsters: Cholesterolniveau tot 12,92 mmol/L en triglyceriden tot 33,6 mmol/L hebben geen invloed op de resultaten.
Test geen monsters van lipemische patiënten met de EASYMAX® bloedglucosemeter.
3. Gebruik geen bloedglucosemeters voor thuisgebruik om ernstig zieke patiënten te testen.
4. NIET gebruiken tijdens xylose absorptie testen. Xylose in het bloed zal de EASYMAX® bloedglucosemeter beinvloeden.
5. Storende stoffen afhankelijk van de concentratie. Onderstaande stoffen hebben in de onderzochten concentratie geen invloed op de
metingen.
Glucoseniveau

Bias

Concentratie
van de geteste inerferentie
Ascorbinezuur
Ibuprofen
L-dopa
Natriumsalicylaat
Tetracycline
Tolbutamide
Bilirubine-geconjugeerde
Urinezuur
Xylose

0,26 mmol/L
2,43 mmol/L
0,09 mmol/L
3,12 mmol/L
0,03 mmol/L
3,70 mmol/L
0,04 mmol/L
0,48 mmol/L
0,27 mmol/L

4,4 mmol/L

13,9 mmol/L

27,8 mmol/L

10.89%
3.10%
10.59%
-2.59%
-5.32%
-2.60%
-2.52%
2.71%
-5.12%

-1.76%
2.88%
7.91%
9.42%
3.81%
12.30%
4.05%
9.55%
-1.64%

4.55%
4.62%
4.90%
-0.84%
3.20%
0.89%
-0.23%
-1.75%
-4.44%

Gebruik het antistollingsmiddel EDTA of natrium heparine of lithium heparine om het veneuze bloed en capillair-bloedmonsters te
bewaren, dit zou geen invloed hebben op de metingen van EASYMAX® bloedglucosemeter. Als het monster bewaard wordt met het
antistollingsmiddel NaF / kaliumoxalaat en natriumfluoride, zou het resultaat van de EASYMAX® bloedglucosemeter ernstig verstoord
kunnen worden.

Prestatiekenmerken
Het testbereik ligt tussen 1,1~35,0 mmol/L. De prestaties van de teststrips zijn in zowel laboratorium- als klinische testen gevalideerd.
PRECISIE

De precisie van de EASYMAX® bloedglucosemeter werd gecontroleerd met zowel veneus bloed als controlevloeistof in het laboratorium.
De resultaten staan in onderstaande tabel:
Tijdens
werk

Bloed av mmol/L
Bloed av mmol/L
Bloed av mmol/L
Bloed av mmol/L
Bloed av mmol/L
Bloed av mmol/L

2,2
6,0
7,6
12,4
22,2
28,4

SD=2,9
CV=3,5%
CV=3,3%
CV=3,1%
CV=2,8%
CV=2,7%

Totaal
werk

Controle av mmol/L
Controle av mmol/L
Controle av mmol/L

2,4
6,7
19,5

SD=2,5
CV=3,2%
CV=2,7%

NAUWKEURIGHEIDSONDERZOEK

De nauwkeurigheid van het EASYMAX® bloedglucosemeter werd beoordeeld in vergelijking met laboratorium metingen. De
onderstaande resultaten werden verkregen door 159 patiënten met diabetes in drie onafhankelijke klinische plaatsen. De
regressiegrootheden zijn afgeleid van een perceel van de EASYMAX® capillaire gegevens versus YSI-plasmagegevens.
Helling
Intercept
Getest bereik

0,9803
+ 0,1646 mmol/L
2,64–31,74 mmol/L

Correlatiecoëfficiënt
Aantal patiënten
R-kwadraat

13,6852
159
0,9782
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Opmerking

Batch-code

Niet hergebruiken

In vitro diagnostisch medisch apparaat

Temperatuurbeperking

Gebruiken voor

Catalogusnummer

Fabricage datum

Controle

Serienummer

Rechstgeldig vertegenwoordiger binnen de EU

Genoeg voor

Testresultaat van bloedglucose in mmol/L

Testresultaat van bloedglucose in mg/dL

Dit product voldoet aan de vereisten van Richtlijn
98/79/EG in vitro diagnostische medische
hulpmiddelen.
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