SYSTÉM COAGUCHEK® XS
Systém CoaguChek® XS je jednoduché, pohodlné a bezpečné zariadenie na monitorovanie
koagulácie, ktoré v priebehu jednej minúty poskytne okamžité výsledky INR z kvapky krvi.
Jednoduchý a rýchly

odberové pero

m K získaniu výsledku INR vám stačí len niekoľko
jednoduchých krokov a jedna minúta času.
Nanášanie krvi na testovacie prúžky zo strany alebo 		
zhora znižuje nebezpečenstvo nesprávnej aplikácie.
m Meranie si môžete vykonať kedykoľvek, testovacie 		
prúžky sa skladujú pri izbovej teplote a vyšetrenie 		
nemusí byť uskutočnené nalačno.

Bezpečný a presný
m

Získajte väčšiu istotu s bezpečnostnými funkciami, 		
ktoré sú súčasťou vstavanej – integrovanej kontroly 		
systému.

m

Automatická kontrola kvality testovacích prúžkov
(priamo v meracom kanáli) a funkčnosti prístroja.

Malý a pohodlný
m

Vďaka veľkosti nie väčšej ako vaša dlaň a hmotnosti 		
175 g môžete merania vykonať kedykoľvek 			
a kdekoľvek.

m

Veľký displej prístroja uľahčuje pohodlné čítanie
výsledkov.

m
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testovacie
prúžky

1. Zapnite prístroj vložením testovacieho
prúžku.

2. Potvrďte číslo kódovacieho čipu
tlačítkom M.

3. Až sa na displeji rozsvieti ikona kvapky
krvi, vykonajte vpich do prsta.

4. Prst masírujte smerom od dlane (nie
v mieste vpichu), kým sa nevytvorí veľká
kvapka.

5. Aplikujte prvú kvapku na testovací
prúžok z hornej alebo z bočnej strany
(do 15 sek. od uskutočnenia vpichu).

6. Výsledok sa do jednej minúty zobrazí
na displeji v jednotkách INR.
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