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Contourr XT blodsoockermätaree från Bayeer
Samman
nfattning avv en utprövvning i regi av SKUP
Slutsatss
Precisioonen och nooggrannhetten hos Con
ntour XT vaar bra.
CV var mellan 1,88 och 3,3 % när mätnin
ngarna utföördes av lab
boratorieuttbildad perrsonal
och melllan 1,5 och
h 4,2 % närr mätningarrna utfördees av person
ner med diaabetes.
För gluk
koskoncenttrationer under 10 mm
mol/L var resultaten
r
ffrån Contou
ur XT systeematiskt
lite högrre (0,2-0,3 m
mmol/L) än
n resultaten
n från jämfförelsemetooden. Mätn
ningarna i d
denna
utprövn
ning uppnådde det intternationellla kvalitetsm
målet i ISO
O 15197:20003 med en aavvikelse
på mind
dre än ±20 % från en beprövad gglukosmetood. EVF, i oområdet 34––49 %, påvverkade
inte Con
ntour XT-rresultaten. Användarv
A
vänligheten
n var tillfred
dsställandee.
Contourr XT är avseedd för egennmätning avv blodsockerr. Mätsystem
met består aav Contour X
XT
mätare ooch Contourr next teststiickor. Mätarren behöverr inte kalibreeras. Det krrävs 0,6 μL bblod till
varje määtning och mättiden
m
är 5 sekunder. Contour XT
T kan lagra 480 resultaat.
Utprövn
ningen utförrdes under optimala
o
bettingelser av laboratorieuutbildad perrsonal och bland
b
83
slutanväändare; personer med diiabetes. Delltagarna delades in i tvåå grupper. Upplärningsg
U
gruppen
fick uppplärning i haanteringen aav Contour X
XT. Postgruuppen fick mätaren
m
och instruktioneer
hemskicckade med ppost utan uppplärning. D
Deltagarna annvände Conntour XT hem
mma i två vveckor och
kom seddan till ett avvslutningsm
möte för provvtagning.
Resultatt
Precisionen var godd. CV var m
mellan 1,8 occh 3,3 % närr mätningarnna utfördes av laboratoorieutbildadd personal. N
När mätninggarna utförddes av personner med diaabetes var CV mellan 1,,5 och
4,2 %. C
Contour XT--resultaten jjämfördes med
m resultateen från beprrövad sjukhhusmetod förr glukos
(jämföreelsemetodenn). Vid glukkosvärden övver 10 mmool/L överenssstämde resuultaten från Contour
XT medd resultaten ffrån jämföreelsemetodenn. Vid glukoosvärden unnder 10 mmool/L var resuultaten
från Conntour XT syystematisk liite högre (0,,2–0,3 mmool/L) än resuultaten från jjämförelsem
metoden.
Mätninggarna på Conntour XT gaav noggrannna resultat. K
Kvalitetsmåålet enligt IS
SO 15197:2003, som
tillåter aavvikelser uppp till ±20 % från en beeprövad meetod för mätnning av glukkos, uppnådddes.
EVF, i området
o
34––49 %, påveerkade inte C
Contour XT
T-resultaten.
Använddarvänlighett
De flestaa deltagarnaa i utprövninngen tyckte att Contourr XT var enkkel att använda. De varr nöjda
med mätaren och manualen.
m
Tilläggssinformation
n
Den fulllständiga rappporten frånn utprövninggen av Conttour XT, SK
KUP/2012/994, finns på SKUPs
webbplaats www.skuup.nu. Uppllysningar om
m pris fås viid kontakt m
med tillverkaaren.

