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TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Kontrol Solüsyonu, TESTAmed GlucoCheck 
ADVANCE kan glükozu izleme sistemleri ile birlikte kullanım amaçlıdır. Ölçüm  
cihazı ve ölçüm çubuklarının birlikte düzgün çalışıp çalışmadığını test etmek için  
kullanılır. Doğru sonuçlar elde etmek için kontrol solüsyonu testlerinin düzenli  
yapılması önemlidir.

TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Kontrol Solüsyonu, % 0,3’ten daha az D-glükoz 
içeren kırmızı bir solüsyondur. Solüsyon hiçbir insandan elde edilmiş veya biyolojik 
malzeme içermez.

TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Kontrol Solüsyonu, TESTAmed GlucoCheck  
ADVANCE kan glükozu ölçüm çubukları ile tepkimeye giren bilinen bir miktarda  
glükoz içerir. 

Kontrol solüsyonu test işlemi, bir damla kan yerine TESTAmed GlucoCheck  
ADVANCE kontrol solüsyonu kullanmanız dışında, kan glükozu testine benzerdir. 
Kontrol solüsyonlarının, ölçüm çubuğu şişesi etiketine basılı beklenen bir aralıkta  
sonuçlar sağlaması gereklidir.

Kontrol solüsyonu testi ne zaman gerçekleştirilmeli?

❐  Ölçüm cihazınızı ilk aldığınızda.

❐  Yeni bir ölçüm çubuğu şişesi kullanmaya başladığınızda.

❐  Ölçüm cihazının veya ölçüm çubuklarının düzgün çalışmadığından şüphe  
ettiğinizde.

❐  Kan glükozu testi sonuçlarınız kendinizi nasıl hissettiğinizle çeliştiğinde veya sonuç-
ların doğru olmadığını düşündüğünüzde.

❐  Ölçüm cihazını düşürürseniz.

ÖNEMLİ
Kontrol aralığı her yeni ölçüm çubuğu şişesi ile değişebilir. Daima o an elinizde 
olan ölçüm çubuğu şişenizin etiketindeki kontrol aralığını kullanın.

ÖNEMLİ
Ölçüm çubuğu şişesi üzerine basılı olan kontrol solüsyonu aralığı yalnızca kontrol 
solüsyonu içindir. Ölçüm cihazı ve ölçüm çubuğu performansını test etmek için 
kullanılır. Kan glükozu seviyeniz için önerilen bir aralık değildir.

Kullanım Amacı

Özet ve Açıklama

Kimya

 Bileşenler Yüzde

Aktif bileşen: D-glükozu 0,03 % – 0,30 %

Tepkimesiz bileşenler > 99,7 %

Saklama ve Taşıma

❐  Yalnızca in vitro tanılama amaçlıdır.

❐  TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Kontrol Solüsyonlarını yalnızca TESTAmed 
GlucoCheck ADVANCE kan glükozu izleme sistemleri ile birlikte kullanın.

❐  Şişe üzerindeki son kullanma tarihini kontrol edin. Geçmişse kullanmayın.

❐  Kontrol solüsyonunu sıkıca kapatın ve 2 °C – 30 °C (36 °F – 86 °F) arasındaki oda 
sıcaklığında saklayın. Dondurmayın.

❐  Yalnızca ilk açıldıktan sonraki 3 ay içinde kullanın. Kontrol solüsyonu şişesi üzerindeki 
atma tarihini (açılma tarihi artı 3 ay) kaydedin. 3 ay sonra atın.



TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Kontrol Solüsyonu’na eczanelerden veya in-
ternette www.testamed.de adresi üzerinden erişilebilir.
Daha ayrıntılı bilgi için lütfen TESTAmed Müşteri Hizmetlerine başvurun.

Dağıtım: Maurer Pharma GmbH, Postfach 12 20, 56136 Boppard-Bad Salzig, Almanya

TESTAmed Müşteri Hizmetleri Yardım Hattı: 0800 TREND11 ( 0800-87363-11 ) 
www.testamed.de

MedNet GmbH
Borkstraße 10, 48163 Münster, Almanya

TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Kontrol Solüsyonu ile bir test yapmak için, sistem-
le birlikte gelen Kullanım Kılavuzu’ndaki talimatları izleyin.

Doğru sonuçlar talimatların dikkatle takip edilmesine bağlıdır. TESTAmed GlucoC-
heck ADVANCE Kontrol Solüsyonu ile test yaparken aşağıdaki teknik göstergeleri 
izleyin:

1.  Ölçüm cihazının, kontrol solüsyonunun ve ölçüm çubuklarının test yapmadan önce 
oda sıcaklığına (20 °C – 25 °C / 68 °F – 77 °F) gelmesi önerilir.

2.  Kontrol solüsyonunu kullanmadan önce çalkalayın.
3.  Kontrol solüsyonunun sıktığınız ilk damlasını atın.
4.  Bir damla daha sıkın ve ölçüm çubuğunun emici deliği ile dokunun.
5. Dağıtıcı ucunu temiz tutmak için silin.

Oda sıcaklığında, TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Kontrol Solüsyonu test sonuçları 
ölçüm çubuğu şişesi etiketinde basılı olan beklenen aralıkta olmalıdır.

Test sonuçları test çubuğu şişesi üzerine basılı beklenen aralığın dışında çıkarsa, lütfen 
Kullanım Kılavuzu’ndaki sorun giderme yönergelerini kontrol edin ve testi tekrarlayın. 
Sonuçların beklenen aralığın dışında çıkması şunları gösterebilir:

❐  Testi yapış şeklinizde bir hata olduğunu.

❐  Ölçüm çubuklarının ve kontrol solüsyonlarının son kullanma tarihinin geçtiğini.

❐  Ölçüm cihazında bir sorun olduğunu.

❐  Kontrol solüsyonunun çok sıcak veya çok soğuk olduğunu.

❐  Ölçüm cihazı kodunun ölçüm çubuğu şişesi üzerinde basılı olan kodla eşleşmediğini.

❐  Kontrol solüsyonu şişesini iyice çalkalamadığınızı.

Tekrar testinin sonucu da aralık dışında çıkarsa, sistem düzgün çalışmıyor olabilir. 
Kan testi yapmak için sistemi kullanmayın. Sorularınız olması halinde lütfen TESTA-
med Müşteri Hizmetlerine başvurun.

Test Prosedürü

Beklenen Sonuçlar

Erişim

SİZE OLAN BAĞLILIĞIMIZ
Hedefimiz, size kaliteli sağlık hizmeti ürünleri ve size özel müşteri hizmetleri sun-
maktır. Bu üründen tam olarak memnun kalmazsanız veya herhangi bir TESTAmed 
GlucoCheck ADVANCE ürünü konusunda sorularınız varsa, lütfen TESTAmed 
Müşteri Hizmetleri servis yardım hattını arayın.

Kendi kendine test içindir.
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