
6M

Madde
Terapötik / Fizyolojik
Konsantrasyon Aralığı
(veya Üst Sınır) (mg/dl)

Test Edilen 
Konsantrasyon

(mg/dl)

Aspirin (Salisilik Asit) 10 – 30 60

Kolesterol 300 500

Kreatinin 1.7 30

Galaktoz < 5 1000

Jantizik Asit 0.2 – 0.6 2

Hemoglobin
(Hemoliz Metodu)

2.5 500

Heparin (Li) 35 – 100 U/dl 6800 U/dl

Heparin (Na) 35 – 100 U/dl 6800 U/dl

K2EDTA 180 702

K3EDTA 175.5 702

İbuprofen 1 – 7 55

İkodekstrin 1200 2000

Maltoz Yok 1000

Tolbütamit 4.32 – 24 64

Varfarin 0.1 – 1.0 2

Tablo B, glükoz ölçümü ile enterferansın kontrol testine kıyasla ±%10’dan daha
fazla olduğu madde konsantrasyonlarını özetlemektedir.

Madde
Sınırlandırma

Konsantrasyon
(mg/dl)

Terapötik / Fizyolojik
Konsantrasyon Aralığı
(veya Üst Sınır) (mg/dl)

Asetaminofen 
(Parasetamol)

> 6.25 0.45 – 3

Askorbik asit > 5.0 2.0

Bilirubin (Ankonjuge) > 20 0 – 2

Dopamin > 1.25 0.03

Levo - Dopa > 0.7 0.02 – 0.28

Metil - Dopa > 1.875 0.1 – 0.5

Tolazamit > 12.5 1.6

Ürik asit > 10 2 – 8

Ksiloz > 3.125 Yok

Lipemik Numuneler 
(Trigliseritler)

> 3000 30 – 300

Tablo C, Antikoagülan ve enterferans konsantrasyonları özeti.

Madde
Sınırlandırma

Konsantrasyon
(mg/dl)

Konsantrasyon
Kan Alma Tüpü (mg/dl)

Na-Florür/K-Oksalat < 250/200 250/200

Tablo D, Aşağıdaki bileşenler terapötik veya fizyolojik konsantrasyon aralığı ile 
yükselmiş glükoz sonuçları üretebilir.

Madde
Test Edilen Konsant-

rasyon
(mg/dl)

Terapötik / Fizyolojik
Konsantrasyon Aralığı
(veya Üst Sınır) (mg/dl)

Glütation Azaltılmış > 23 47 - 100 (intracellular)

Pralidoksim lodit > 5.0 ~ 10 (i.v. Dose 500 mg)
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1CTESTAmed GlucoCheck ADVANCE

KAN GLÜKOZU ÖLÇÜM 
ÇUBUĞU VE STEriL LANSET

Uyarılar

 Yalnızca in vitro tanılama için (yalnızca bedenin dışında kullanıma yöneliktir)
 Tek kullanımlıktır.
 Birden fazla hastayı bu sistemle test eden sağlık çalışanlarının ve diğer kullanı-

cıların, sterilize edilmiş nesneler dahil insan kanı ile temas eden her şeyi, bula-
şıcı hastalıkları yaymayı önlemek için dikkatli bir şekilde kullanması gereklidir.

 Bu ölçüm çubuğunu kullanmadan önce lütfen bu sayfayı ve TESTAmed Glu-
coCheck ADVANCE Kan Glükozu İzleme Sistemi Kullanım Kılavuzunuzu oku-
yun. Doğru sonuçlar elde etmek ve üreticinin garanti kapsamında kalmak için 
TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Kan Glükozu İzleme Sistemi ile yalnızca 
TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Ölçüm Çubukları kullanın.

 Anormal ölçüde düşük kan basıncına sahip veya şoktaki hastalarla test yapar-
ken sonuçlar hatalı çıkabilir.

 TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Kan Glükozu İzleme Sistemini kritik has-
talar üzerinde lütfen kullanmayın. Kan glükozu sonucu aşırı derecede hiperg-
lisemi gösteriyorsa (600 mg/dl’nin (33,3 mmol/l) üzerinde), fizyolojik kan 
glükozu seviyesinin verilişi doğru yansıtılmış olmayabileceğinden, periferik 
sirkülasyon bozukken onaylı numune yerlerinden kapiller kan alımı tavsiye 
edilmez. Aşağıdaki durumlar geçerli olabilir: diyabetik ketoasidozun sonucu 
olarak veya stres hiperglisemik, hiperosmolar nonketotik koma, şok, dekom-
panse kalp yetmezliği NYHA Sınıf IV ya da periferik arter tıkanıklığı hastalığı 
kaynaklı ciddi dehidrasyon.

 Ölçüm çubuklarını ve neşterleri küçük çocuklardan uzak tutun. Yutulması  
halinde, derhal doktora başvurun

Kullanım amacı

TESTAmed GlucoCheck ADVANCE ölçüm çubukları, TESTAmed GlucoCheck 
ADVANCE Sistemi ile birlikte kullanıldıklarında, kan glükozu seviyelerinizi evde 
kendi kendinize ölçmenize veya bir sağlık çalışanı tarafından ölçtürmenize imkan 
verirler. Parmaktan alınan taze kan numuneleri kullanır. Bu sistem şekerli diya-
betin tanılanması veya görüntülenmesi amacıyla kullanım için tasarlanmamıştır.
Profesyoneller kapiller ve venöz kan numuneleri ile test yapabilirler; evde kulla-
nım kapiller tam kan testi ile sınırlıdır. Tam kanın antikoagülasyonu için yalnızca 
heparin kullanın.

Sınırlamalar

Hematokrit: Hematokrit seviyesinin sınırı % 20 ile % 60 arasındadır. Hematokrit 
seviyenizi bilmiyorsanız lütfen sağlık hizmeti uzmanınıza danışın.
Neonatal Kullanım: Bu ölçüm çubuğu yenidoğanların test edilmesi için kulla-
nılmamalıdır.
Lütfen bkz. Ek: Enterferansla sınırlamaları aşan maddelerin konsantrasyonların 
özeti.
Rakım Etkileri: 3275 metreye (10.742 fit) kadar olan rakımlar test sonuçlarını 
etkilemez

Saklama ve Taşıma

ÖNEMLİ: Son kullanma tarihi geçmişse ölçüm çubuklarını kullanmayın.

 Ölçüm çubuklarının kullanım ömrü açıldıktan 6 ay sonra biter. İlk açılış tarihini 
ölçüm çubuğu şişesini ilk açtığınızda üzerine yazın.

 Ölçüm çubuklarını serin, kuru bir yerde 2 °C ve 32 °C (35,6 °F ve 89,6 °F) arasın-
da ve % 85 bağıl nemin altında saklayın.

 Ölçüm çubuklarını doğrudan güneş ışığından koruyun. Ölçüm çubuklarını 
yüksek nemde saklamayın.

 Ölçüm çubuklarını YALNIZCA orijinal şişelerinde saklayın. Yeni bir şişeye veya 
başka herhangi bir kaba aktarmayın.

 Ölçüm çubuklarına ıslak elle dokunmayın.
 Her bir ölçüm çubuğunu şişeden çıkardıktan sonra hemen kullanın. Şişeyi çu-

buğu çıkardıktan sonra hemen kapatın.
 Şişeyi daima kapalı tutun.
 Ölçüm çubuğunu bükmeyin, kesmeyin veya değiştirmeyin.

Çubuğun Görünümü

1. Emici Delik
Buraya bir damla kan uygulayın. Kan otomatik olarak emilir.
2. Doğrulama Penceresi
Çubuğun emici deliğine yeterli kan çekildiğini doğruladığınız
yer burasıdır.
3. Ölçüm Çubuğu Kolu
Ölçüm çubuğunu yuvaya sokmak için bu kısımdan tutun.
4. Temas Çubukları
Ölçüm çubuğunun bu ucunu ölçüm ciha-
zına sokun.
Daha fazla ilerlemeyene dek sıkıca içeri 
itin. 

ATTENTiON
Temas çubuğu test yuvasına tamamen 
sokulmazsa test sonuçları yanlış çıkabilir.

Alternatif Yer Testi (AST) Hakkında

ÖNEMLİ: AST gerçekleştirmenin sınırları vardır. AST gerçekleştirmeden önce 
lütfen TESTAmed Kan Glükozu İzleme Sistemi Kullanım Kılavuzunu okuyun 
veya doktorunuza başvurun.

Alternatif yer testi (AST), kişilerin kan glükozu seviyeleri-
ni vücutlarının parmak ucu dışındaki yerlerini kullanarak 
kontrol etmeleridir.
TESTAmed GlucoCheck ADVANCE ölçüm çubukları, 
AST’nin parmak, avuç içi, ön kol ve üst kolda yapılmasını 
sağlar (a). AST’ye başlamadan önce lütfen sağlık hizmeti 
uzmanınıza başvurun. 
AST’yi YALNIZCA aşağıdaki zamanlarda gerçekleştirme-
nizi öneririz:
 Yemekten önce veya aç karnına (son yemekten en 

az 2 saat sonra).
 İnsülin alımından iki saat veya daha uzun süre sonra.
 Egzersizden iki saat veya daha uzun süre sonra.

AST’yi şu durumlarda KULLANMAYIN:
 Kan glükozunuzun düşük olduğunu düşünüyorsanız.
 Hipoglisemik olup olmadığınızı bilmiyorsanız.
 AST sonuçlarınız kendinizi nasıl hissettiğiniz ile uyumlu değilse.
 Hiperglisemi için test yapıyorsanız.
 Rutin glükoz sonuçlarınız sık sık dalgalanma gösteriyorsa.
Alternatif yerlerden kan numunesi elde etmek için, “Kan Glükozunuzu Test 
Etme” prosedürlerini izlemeden önce lütfen delinen yeri yaklaşık 20 saniye ovun.

Kan Glükozunuzu Test Etme
TESTİ YAPMADAN ÖNCE LÜTFEN ELLERİNİZİ YIKAYIP KURULAYIN.

Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Kılavuzuna başvurun.

Kullanılmış neşter ve ölçüm çubuğu biyolojik olarak tehlikeli olabilir. 
Lütfen yerel mevzuatınız uyarınca dikkatli bir şekilde atın.

Sonucunuzu okuma

Kan glükozu okumalarınız plazma eşdeğeri sonuçlar verir ve desilitre kan (mg/
dl) cinsinden gösterilir. Bu ölçüm cihazının ölçüm aralığı 20 - 600 mg/dl’dir (1,1 
– 33,3 mmol/l).

Referans değerleri

Günün saati Diyabetli olmayan kişiler için normal plazma glükozu 
aralığı

Aç karnına ve yemek-
lerden önce

110 mg/dl’den (6,1 mmol/l) az

Yemekten 2 saat 
önce

140 mg/dl’nin (7,8 mmol/l) altında

Kaynak: Amerikan Diyabet Derneği (2010). Klinik Uygulama Tavsiyeleri. Diyabet Bakımı, 33 (Ek 1). S1 – 100.

Sizin için en iyi çalışan hedef aralığını belirlemek için lütfen doktorunuza danışın.

Şüpheli veya tutarsız sonuçlar

Test sonuçlarınız olağan dışıysa veya kendinizi nasıl hissettiğinizle uyumlu de-
ğilse:
 Ölçüm çubuğunun doğrulama penceresinin tamamen kanla dolduğundan 

emin olun.
 Ölçüm çubuklarının son kullanma tarihini kontrol edin.
 Ölçüm cihazınızın ve ölçüm çubuğunun performansını kontrol solüsyonlarıy-

la kontrol edin.

Lütfen unutmayın
üksek veya düşük kan glükozu seviyeleri, genellikle 
ciddi bir sağlık sorunun semptomları olabilir.

Kalite kontrol testi

Kontrol solüsyonlarımız ölçüm çubukları ile tepkimeye girebilen bilinen miktarda 
glükoz içermektedir. Ölçüm cihazının, ölçüm çubuğunun ve tekniğinizin perfor-
mansını, kontrol solüsyonu sonuçlarını ölçüm çubuğu şişesinin etiketi üzerine 
basılı aralıkla karşılaştırarak kontrol edebilirsiniz. Düzenli olarak kontrol etmek 
test sonuçlarınızın doğruluğunu sağlayabilir. Test talimatlarının tamamı için lüt-
fen Kullanım Kılavuzuna başvurun.

ÖNEMLİ: Kontrol solüsyonunun referans aralığı her bir yeni ölçüm 
çubuğu ile değişebilir. O anki şişenizin etiketi üzerindeki aralığı kontrol 
ettiğinizden emin olun.

Kimyasal bileşenler

 Glükoz dehidrojenaz (E.Coli) % 8
 Elektron mekiği % 55
 Enzim koruyucu % 8
 Reaktif olmayan içerikler % 29

Sağlık Uzmanlarına Yönelik Ek Bilgiler

Hasta kan numunelerini ilgilendiren testler gerçekleştirirken daima eldiven giyin 
ve kurumunuzun biyolojik tehlike kontrol politikasını izleyin. Yalnızca taze tam 
kan numuneleri kullanın. Uzmanlar ölçüm çubuklarını kullanarak kapiller ve ve-
nöz tam kan testi yapabilirler.
Numune Boyutu: 0,5 μL
Reaksiyon Süresi: 5 saniye
Sistem Ölçüm Aralığı 20 mg/dl ila 600 mg/dl
Hematokrit Aralığı: % 20 ila % 60

Doğruluk

Aşağıdaki tabloda TESTAmed GlucoCheck ADVANCE’in bu hedefe hangi sıklıkla 
ulaştığı gösterilmektedir. Çizim, TESTAmed GlucoCheck ADVANCE’in YSI-2300 
referans metodu sonuçlarına kıyasla ne kadar iyi performans gösterdiğini görmek 
için 160 hasta (her bir hasta altı kez test edilmiştir) üzerinde yapılmış bir çalışmaya 
dayanmaktadır.

100 mg/dl’nin (5,5 mmol/l) altındaki glükoz sonuçları için, 
referans metodun ±15 mg/dl (0,83 mmol/l) dahilinde olan 
TESTAmed GlucoCheck ADVANCE sonuçlarının yüzdesi 
(sayısı).

% 100
(300/300)

100 mg/dl’ye (5,5 mmol/l) eşit veya daha yüksek glükoz 
sonuçları için, referans metodun ±%15’i dahilinde olan TESTA-
med GlucoCheck ADVANCE sonuçlarının yüzdesi (sayısı).

% 97,7
(645/660)

Hassasiyet

CV (%) hem ara hassasiyet hem de tekrarlanabilirlik hassasiyeti için % 5’ten azdır.

Ek

Tablo A, sapmanın % 10’dan düşük olduğu önerilen konsantrasyonlarda test 
edilen maddeleri özetlemekte ve TESTAmed GlucoCheck ADVANCE Ölçüm Çu-
buğu ile hiçbir enterferans olmadığını göstermektedir.

(a)
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