AMBULANTNÝ MONITORING

ZÍSKAJTE VIACEJ ČASU NA STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV ZNÍŽENÍM PRACOVNEJ ZÁŤAŽE VO SVOJEJ ORDINÁCII
Systém CoaguChek® XS je veľmi vhodný i pre ambulantné
monitorovanie INR a preto má pre Vás a Vašich pacientov
tieto výhody:
m

Zníženie časovej záťaže:
– obmedzenie transportu (menej vzoriek
odosielaných do laboratória)
– meranie možno vykonávať bez ohľadu na to, či je
pacient nalačno, alebo kedykoľvek behom dňa
– odstránenie nutnosti druhej návštevy alebo
telefónnych hovorov kvôli výsledkom
– okamžitá úprava liečby.
m Zníženie celkových komplikácií1 častejším meraním
vedie k skráteniu dĺžky pobytu v nemocnici a teda
k zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť.
m Lepšia kvalita života pacientov
(bezbolestný odber z prsta).

Toto všetko vám pomôže zvýšiť spokojnosť
pacienta a vybudovať si s ním pevné a dlhodobé partnerstvo.
Systém CoaguChek® XS
– dôverujte získaným výsledkom INR.
Systém CoaguChek® XS je tou pravou
voľbou pre profesionálnych zdravotníkov:
Úroveň kvality, ktorú by mal lekár
dosahovať?

m
m

Bežný systém kontroly INR je veľmi užitočný, ale závislý na
laboratóriu a doposiaľ nedokonalý. Zhoda medzi komerčne
dostupnými metódami stanovenia INR nie je dokonalá. To, čo
ako profesionálny zdravotník vo svojej ordinácii potrebujete, je
zníženie pracovnej záťaže.

m

Chcete sa venovať svojim pacientom
dlhšie, ale jednoducho to nejde?

m

Stabilizácia Vášho pacienta môže byť obtiažna a časovo náročná, zvlášť pokiaľ je nutné pre každé stanovenie INR odosielať vzorky krvi do laboratória – nehovoriac o odbere krvi zo
žily, ktorý musí podstúpiť pacient.

Lepší klinický výsledok

Flexibilita a pohodlné meranie na mieste
starostlivosti
Smernice ukazujú, že dostupné zariadenie pre meranie
v mieste starostlivosti (Point of Care Testing, POCT) vykazuje
výsledky INR, ktoré sú podobné ako výsledky získané laboratórnymi metódami.2

kalibrácia sa validuje podľa štandardov WHO
reagencia s nízkym ISI (= 1,0) je veľmi dobre
porovnateľná s väčšinou medzinárodne uznávaných
laboratórnych reagencií4
metóda nie je ovplyvňovaná UFH - nefrakcionovaným
heparínom (do 0,8 IU/mL) a LMWH
– nízkomolekulárnym heparínom (do 2 IU/mL
antifaktoru Xa)
zabudovaná interná kontrola kvality je obsiahnutá
v každom testovacom prúžku

Prísna kontrola výsledkov PT/INR je u pacientov s perorálnou
antikoagulačnou liečbou nutná. Udržovanie terapeutického
rozmedzia INR závisí na pravidelnom monitorovaní a je základom úspešnej liečby. Monitorovanie PT/INR vo Vašej ordinácii
môže zlepšiť pacientovu liečbu vďaka ľahšej dostupnosti častejšieho merania.
Veľké výkyvy po sebe nameraných výsledkov PT/INR sú silným prediktorom tak krvácavých, ako aj tromboembolických
príhod 3.

DOPRAJTE SEBE I SVOJIM PACIENTOM KĽUDNÚ MYSEĽ!

ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA
S TRADÍCIOU A SPOĽAHLIVÝM
MONITORINGOM INR
warfarinum natricum 3 mg alebo 5 mg v 100 tabletovom balení
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