Controlevloeistof
Belangrijk

®

Lees de handleiding van de producten in de EASYMAX serie zorgvuldig door voordat u de
®
EASYMAX controlevloeistof gaat gebruiken.

Beoogd gebruik

®

De bloedglucosemeter uit de EASYMAX serie is bedoeld voor de meting van glucose in vers veneus en capillair
volbloed uit de vingertop, handpalm en onderarm. De tests worden uitgevoerd buiten het lichaam (in vitro
diagnostisch gebruik). Het is ontworpen voor diabeten om zelf bloedglucosewaarden te kunnen meten, of voor
professionals. Het is bedoeld als hulpmiddel om de effectiviteit van uw diabetesmedicatie 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.

Samenvatting en beschrijving

®

Met de controlevloeistof kunt u kwaliteitscontroles uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw EASYMAX
bloedglucosemeter goed werkt en uw gemeten bloedglucosewaarden betrouwbaar zijn.
®
De controlevloeistof bevat een bekende hoeveelheid glucose, die reageert met EASYMAX
bloedglucoseteststrips. Als de gemeten waarde binnen het aangegeven bereik ligt, weet u dat uw systeem
®
correct werkt. Het juiste bereik voor de EASYMAX bloedglucosemeter staat op het etiket van de teststrip..

wanneer moet u de controlevloeistof gebruiken?
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Wanneer u uw bloedglucosemeter voor de eerste keer gebruikt.
Wanneer u een buisje met teststrips opent.
Als u denkt dat de meter of de teststrips mogelijk niet goed werken.
Als de testresultaten niet overseen komen met hoe u zich voelt.
als de meter is gevallen.
Wanneer u een test herhaald heeft en de resultaten zijn nog steeds lager of hoger dan verwacht.
Om te leren hoe u de bloedglucosemeter moet gebruikten.

Samenstelling van de controlevloeistof
Glucoseniveau 1 (Laag) Controle-oplossing:
0,07 (w/w) %
D-glucose
99,93 (w/w) % Niet-reactieve ingrediënten
Glucoseniveau 2 (Normaal) Controle-oplossing:
0,14 (w/w) %
D-glucose
99,86 (w/w) % Niet-reactieve ingrediënten
Glucoseniveau 3 (Hoog) Controle-oplossing:
0,37 (w/w) %
D-glucose
99,63 (w/w) % Niet-reactieve ingrediënten

Geleverde materialen
•
•
•

Niveau 1 (Laag)
Niveau 2 (Normaal)
Niveau 3 (Hoog)

Volume controlevloeistof: 4,0 ml.
Volume controlevloeistof: 4,0 ml.
Volume controlevloeistof: 4,0 ml.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
♦
♦
♦
♦

®

EASYMAX Controlevloeistof is uitsluitend voor in vitro diagnostisch gebruik.
®
EASYMAX Controlevloeistof is niet bestemd voor menselijke consumptie of injectie.
®
®
Gebruik de EASYMAX controlevloeistof alleen voor het testen van de EASYMAX bloedglucosemeter en
®
EASYMAX teststrips.
Schud de controlevloeistof voorzichtig voor elk gebruik.

Opslag en gebruik
♦
♦
♦
♦
♦

®

Bewaar de EASYMAX controlevloeistof bij een temperatuur tussen 2°C en 30°C.
Niet invriezen.
Noteer de openingsdatum op de flacon van de controlevloeistof.
Na openen 3 maanden houdbaar.
Gebruik de controlevloeistof niet na de vervaldatum vermeld op de flacon.

Procedure
Volg de testprocedure voor het gebruik met de controlevloeistof.
Stap 1) Neem een teststrip uit de flacon en sluit deze onmiddelijk; plaats de teststrip in de meter, deze start
onmiddelijk; druk op de knop om de controlevloeistof modus te activeren.
Stap 2) Neem de controlevloeistof en meng deze voorzichtig door het tussen de handen te rollen. Laat een
druppel uit het flesje komen en veeg deze af met een tissue.
Stap 3) Laat een nieuwe druppel uit het flesje komen en plaats de druppel op het uiteinde van de teststrip.
Stap 4) De meter begint met aftellen en na 5 seconden verschijnt het resultaat.
Stap 5) Controleer of het resultaat binnen het testbereik valt dat op de flacon met teststrips staat.

Interpretatie van de gemeten waarden
Als de gemeten waarde van uw test binnen het verwachte bereik valt dat op de flacon van de teststrips staat,
dan werken de teststrip en de bloedglucosemeter correct en zijn de resultaten betrouwbaar.
Als de gemeten waarde buiten het verwachte bereik valt, werkt uw meter mogelijk niet goed. Controleer dan het
volgende:
♦ Is de controlevloeistof of de gebruikte teststrip nog wel houdbaar? Is de controlevloeistof mogelijk vervuild?
♦ Heeft u gedurende langere tijd de flacon met controlevloeistof of met de teststrips niet gesloten gehad?
♦ Heeft u de test procedures goed gevolgd?
Herhaalt u zo nodig de test. Als gemeten waarden nog steeds niet binnen het aangegeven bereik is, neem dan
contact op met uw lokale dealer.

Etikettering en informatie
Verwijs naar instructies
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