CoaguChek® XS sistema

Paprastas būdas stebėti krešėjimo rodiklius namie
Coaguchek XS analizatorius
Tyrimo principas
Tyrimo laikas
Vartotojo sąsaja
Atmintis
Automatinis įsijungimas
Tyrimų skaičius su tais pačiais
elementais
Naudojami elementai
Santykinis drėgnumas
Maksimalus aukštis matavimams
Matmenys
Svoris

Elektrocheminis signalo matavimas, suaktyvinus rekombinantinį
tromboplastiną, kaip aktyvų komponentą sausame reagente
Apie 1 min.
LCD ekranas
300 tyrimų su atlikimo data bei laiku
Automatiškai įsijungia po tyrimo
juostelės idėjimo. Automatinis
išjungimas – po 3min.
Iki 2 metų arba iki 300 tyrimų
(atsižvelgiant į naudojimo dažnį)
4 x 1,5 V elementai (šarminiai mangano),
AAA tipo
10–85 % (be kondensacijos)
4 300 m
138 x 78 x 28 mm
127 g (be elementų)

CoacuChek XS PT tyrimo
juostelės
Kraujo mėginio kiekis
Kraujo mėginio tipas
Padėtis naudojant
Matavimo intervalas
Tarptautinis jautrumo indeksas (ISI)
Matavimo tikslumas
Hematokrito intervalas
Galiojimas

8µl
Kapiliarinis kraujas arba neheparinizuotas veninis kraujas
Pastatykite matuoklį ant lygaus nevibruojančio
paviršiaus arba laikykite horizontaliai
Quick reikšmė (%): 120–5
Sek.: 9.6–96
INR: 0.8–8.0
Apytikriai lygus 1.0 (atitinka Pasaulio sveikatos organizacija (PSO/
WHO) rekomendacijas
CV<4,5% kapiliariniam kraujui
25–55%
21 mėnuo nuo pagaminimo datos (laikant +2C – +30C)
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Paprastas būdas stebėti krešėjimo rodiklius namie
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patikima

CoaguChek® XS

CoaguChek® XS sistema

Krešėjimo savitikra dar nebuvo tokia paprasta
Kiekvienais metais dėl senstančios visuomenės didėja
vitamino K antagonistų (VKA) vartojimas. Kasdieninis VKA vartojimas neatsiejamas nuo kraujo krešėjimo tyrimo, kuris vertinamas tarptautiniu normalizuotu santykiu (TNS). Šis tyrimas atliekamas įvertinant
VKA terapijos efektyvumą kiekvienam pacientui.

Siūlo daugiau...

Dabar šį testą galima atlikti namų sąlygomis, naudojant kapiliarinį kraują iš piršto galiuko.

... saugumo
• Analizatoriaus matavimo sistemoje
vykdoma kiekvienos juostelės kontrolė, todėl nereikia atlikti kontrolės
procedūrų su tirpalais.
• Rezultatai identiški gautiems su „CoaguChek XS Plus“ arba „CoaguChek XS
Pro“ sistemomis.1
• Dažni tyrimai:
- leidžia laiku keisti vaisto dozes;
- užtikrina didesnę laiko dalį terapiniame intervale;2
- sumažina nepageidaujamų reakcijų
skaičių.3

nepriklausoma
Kompanija Roche, sukaupusi daugiau nei 20 metų tyrimų patirtį prie ligonio lovos yra patikimas partneris
daugiau nei 2 milijonams pacientų pasaulyje, kurie
VKA terapijos efektyvumą bei saugumą kontroliuoja
su Coaguchek sistema.

Tik keli paprasti žingsniai per 1 minutę, ir Jūsų kraujo krešumo rezultatas ekrane
1

1 | Įdėkite tyrimo
juostelę į analizatorių
(įdėjus juostelę,
sistema automatiškai
įsijungia)

3
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2 | Pradurkite piršto
galiuką dūrimo
prietaisu Softclix

Galimybė atlikti
kraujo krešėjimo
tyrimą bet kur ir
bet kuriuo metu
padidina VKA
terapijos efektyvumą bei saugumą, sumažina
gydymo nerimą ir
kasdienę įtampą

3 | Pateikite kraują
tiesiai iš piršto ant
tyrimo juostelės
mėginio pateikimo
srities per 15 sekundžių.
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... patogumo
• Procedūra trunka apie 1 minutę, kol
bus gautas tikslus TNS rezultatas.
• 1 lašelis (8 mikrolitrai) kapiliarinio
kraujo.
• Beveik beskausmis mėginių ėmimas,
naudojant „CoaguChek Softclix“
pradūrimo įrenginį – nereikia imti
kraujo iš venos.
• Nesudėtingas kapiliarinio kraujo
mėginio pateikimas: galima kraują
pateikti tiesiai ant tyrimo juostelės
mėginio pateikimo srities arba kraujo
lašą galite paliesti mėginio pateikimo
srities šonu.
• Valdymas vienu mygtuku – paprastesnis naudojimas.
• Didelis ekranas, tinkantis blogiau
matantiems pacientams.
• Juostelės galioja 21 mėnesį.
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Pacientų savitikra susijusi su sumažėjusios tromboembolinių komplikacijų ir
mirčių skaičiumi palyginus su įprastine
priežiūra
(Adapted from Bloomfield et al, 2011)6

... patikimumo
• Daugiau nei 20 metų „Roche“ TNS
tyrimų stebėjimo patirtis.
• Daugiau nei 2 milijonai pacientų, ištirtų
naudojant „CoaguChek“ sistemas.
• Pastovūs rezultatai, visus tyrimus
gaunant iš vieno šaltinio.
• Tyrimų tendencijų analizė, naudojant
iki 100 išsaugotų tyrimų rezultatų.

Stresas
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... nepriklausomumo
• Naudokite nedidelę, lengvą ir paprastai nešiojamą „CoaguChek“ sistemą,
leidžiančią atlikti tyrimus bet kur ir
bet kada, namie ar kelionėje.
• Kontroliuokite savo būklę.
• Pagerinkite savo gyvenimo kokybę.

patogu

0

Pacientų savitikra sumažina stresą ir
kasdienių rūpesčių pagal gyvenimo
kokybės vertinimo balą (Adapted from
Gadisseur et al, 2004)8

TNS tyrimas namie ar kelionėje

„CoaguChek XS“ sistema gali
labai pagerinti jūsų gyvenimo
kokybę.

