
EasyGluco kontrolní roztok 
 
Pokyny k použití 
EasyGluco kontrolní roztok se používá s EasyGluco systémem na m��ení hodnoty 
glykémií k prov��ení, že glukometr a testovací proužky fungují spole�n� jako celek a 
provádí m��ení korektn� a p�esn�. Je d�ležité provád�t kontrolní testy pravideln�, abyste 
si byli jistí, že získáváte p�esné hodnoty m��ení. 
 
Kontrola kvality 
Akceptovatelný výsledek m��ení je pouze tehdy, když výsledek kontrolního m��ení je v 
rozmezí uvedeném na ví�ku tuby od testovacích proužk�. 
 
Kdy provést kontrolu 

- pro prov��ení celého testovacího systému (glukometru, testovacích proužk� a 
testovacího procesu) p�ed samotnou kontrolou hladiny cukru v krvi. 

- Když je glukometr nový a chcete vyzkoušet samotný testovací proces 
- Kdykoli, cítíte-li pot�ebu provést kontrolu p�esnosti  m��ení 
- P�ed úpravou lé�by, jsou-li výsledky test� hladiny cukru v krvi p�íliš vysoké �i 

p�íliš nizké 
 
Souhrn 
EasyGluco kontrolní roztok obsahuje ur�ité množství glukózy, která reaguje s EasyGluco 
testovacím proužkem. Testování s kontrolním roztokem je podobné testování hladiny 
glukózy v krvi s výjimkou, že používáte EasyGluco kontrolní roztok místo kapky krve. 
Výsledek testu kontrolním roztokem by m�l být v rozmezí, které je vyzna�eno na tub� s 
testovacími proužky. 
 
Skladování a manipulace 
Kontrolní roztok by m�l být skladován pevn� uzav�en v pokojové teplot� mezi 8C a 30C. 
Pokud je kontrolní roztok v chladu, neužívejte jej dokud není zah�án na pokojovou 
teplotu. 
Použijte dosud neotev�ený roztok do data expirace vyzna�ený na lahvi�ce a do 3 m�síc� 
od prvního otev�ení. Poznamenejte si datum pro vyhození roztoku (datum otev�ení plus 3 
m�síce) na lahvi�ku s roztokem. Vyho�te jej po t�ech m�sících. 
 
Obsah balení: 3.5mL kontrolního roztoku 
 
Tipy pro testování: 
P�esné výsledky závisí na dodržení následujících instrukcí. 

1. je toporu�eno aby glukometr, kontrolní roztok a testovací proužky byly umíst�ny 
do pokojové teploty (20-25C) p�ed za�átkem testování. 

2. P�ed použitím po�ádn� n�kolikrát prot�epte lahvi�ku s kontrolním roztokem. 
3. Oto�te lahvi�ku a odkapte první kapku kontrolního roztoku. 
4. Ut�ete špi�ku lahvi�ky do sucha. 
5. Testovací proužek vsu�te do otvoru EasyGluco glukometru až na jeho samotný 

konec. 



6. Ujist�te se, že kód, který se zobrazuje na LCD displeji glukometru souhlasí 
s kódem uvedeným na balení testovacích proužk�. 

7. Držte lahvi�ku s kontrolním roztoked oto�enou pod úhlem poblíž konce 
testovacího proužku. 

 
Lehce stiskn�te lahvi�ku s kontrolním roztokem a vymá�kn�te malou kapku. Uchopte 
glukometr a dotkn�te se vytvo�ené kapky. Proužek roztok sám nasaje. Držte 
glukometr u kapky, dokud se nenasaje testovací roztok až do konce testovací plochy a 
dokud se neozve pípnutí. 
Po pípnutí glukometru set�ete z lahvi�ky zbytek kapky roztoku toaletním papírem �i 
bavln�nou gázou. 
Pokud se zbytek kapky vrátí zp�t do lahvi�ky s kontrolním roztokem, je možné, že se  
kontaminuje celý obsah kontrolního roztoku. 
 
Další tipy pro provedení kontroly. 
Odkápn�te kapku na �istý staniol, sklen�ný �i plastový podklad a dotkn�te se koncem 
testovacího proužku zasunutého v glukometru této kapky. Tato metoda je více 
doporu�ena pro prevenci zne�išt�ní a kontaminování celého kontrolního roztoku. 
 
Reagenty 
Každý EasyGluco kontrolní roztok je dodáván jako roztok D-glukózy obsahující 
konzerva�ní látky a další nereak�ní p�ísady. 
 
Vysoká  0.20 wt% glukóza 99.80 wt% nereagující p�ísady 
Normal 0.12 wt% glukóza 99.88 wt% nereagující p�ísady 
Nízká  0.04 wt% glukóza 99.96 wt% nereagující p�ísady 
 
Upozorn�ní  
EasyGluco kontrolní roztok je ur�en pouze pro testování mimo t�lo (diagnostické 
použití in vitro). 
EasyGluco kontrolni roztok je vyroben speciáln� pro použití s glukometrem 
EasyGluco a tímto uzav�eným kontrolním systémem. Nepoužívejte jiné zna�ky 
kontrolních roztok�. 
Zkontrolujte datum expirace na lahvi�ce s roztokem. Nepoužívejte roztok, je-li 
prošlý. 
Prot�epte roztok, odkápn�te první kapku EasyGluco kontrolního roztoku a ut�ete 
špi�ku dispenzoru pro zajišt�ní vhodného vzroku k p�esnému m��ení. 
Kontrolní roztok užívejte maximáln� po dobu t�ech m�síc� od prvního otev�ení. 
Vyzna�te si datum pro vyhození (datum otev�ení plus t�i m�síce) na lahvi�ku 
s kontrolním roztokem. Vyho�te po t�ech m�síc�. 
Kontrolní roztok nikdy nepolykejte. Není ur�en pro konzumaci. 
 
O�ekávané výsledky 
V pokojové teplot� by se výsledky EasyGluco kontrolního roztoku m�ly pohybovat 
v o�ekávaném rozmezí vytišt�ném na krabi�ce od testovacích proužk� pr�m�rn� 



v 95% celkových m��ení. P�esnost výsledk� také m�že ovlivnit, není-li glukometr 
kalibrován na stejnou hodnotu kódu s testovacími proužky (vyzna�enými na obalu). 
Pokud je nam��ená hodnota mimo o�ekáváné rozp�tí, opakujte test. Výsledky, které 
jsou mimo o�ekáváné rozp�tí  moho indikovat: 
- chybu v procesu provád�ní m��ení 
- expirovaný �i kontaminovaný kontrolní roztok 
- problém s glukometrem 
- kontrolní roztok je p�íliš zah�átý �i podchlazený 
- nebyla odkápnuta první kapka kontrolního roztoku a o�išt�na špi�ka lahvi�ky 
- kontrolní roztok nebyl �ádn� prot�epán  

 
Poznámka: 
Prosím, seznamte se s významy následujících symbol� 
 
Použití 

 
Tento produkt spl�uje p�edpis 98/79/EC o léka�ských  p�ístrojích pro diagnostické 
použití invitro.   
 
P�ístroj pro diagnostické použití invitro (vn�jší) 
 
Katalogové �íslo 
 
Skladujte p�i teplot� 
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