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Accu-Ch
hek Perform
ma blodsockkermätare ffrån Roche Diagnosticcs
Samman
nfattning avv en utprövvning i regi av SKUP
Slutsatss
Precisioonen hos Acccu-Chek P
Performa vaar bra. Förr glukoskon
ncentration
ner <10 mm
mol/L
överenssstämde ressultaten fråån Accu-Ch
hek Perform
ma med resultaten från
n en beprövvad
sjukhussmetod. Förr glukoskon
ncentration
ner >10 mm
mol/L var reesultaten frrån Accu-C
Chek
Perform
ma systematiskt cirka 0,5 mmol/L
L lägre än rresultaten ffrån jämförrelsemetodeen.
Det inteernationellaa kvalitetsm
målet i ISO 15197:20033, med en tillåten
t
avviikelse på m
mindre
än ±20 % från en b
beprövad gglukosmetood, uppnådd
des.
hek Perform
ma är avseddd för mätninng av blodsocker i färskkt helblod. Systemet tilllverkas
Accu-Ch
av Rochhe Diagnostiics GmbH ooch består avv Accu-Cheek Performaa mätare ochh Accu-Chekk
Perform
ma teststickor. Mätaren kkalibreras m
med hjälp avv ett kodchipp. Mätaren sslås automattisk på när
man sättter in en testtsticka. Det krävs 0,6 μ
μL blod till vvarje mätninng. Mätninggen tar 5 sekkunder.
Accu-Chhek Perform
ma kan lagraa 500 resultaat.
ningen
Utprövn
Utprövnningen av Accu-Chek P
Performa utffördes underr optimala bbetingelser av
a laboratoriieutbildad
personall. Glukosressultaten frånn Accu-Chekk Performa jämfördes m
med resultatten från en beprövad
b
sjukhusm
metod (jämfförelsemetooden). Proveer togs från 778 personerr med diabettes och frånn 12
personerr utan diabeetes.
Resultatt
Precisionen hos Accu-Chek Peerforma var bra med ett CV mellann 2,9 och 4,11 %. Resultaaten från
Accu-Chhek Perform
ma överenssttämde med resultaten ffrån jämföreelsemetodenn för glukoskkoncentrationerr <10 mmoll/L. För glukkoskoncentrrationer >100 mmol/L vaar resultatenn från Accu--Chek
Perform
ma systematiskt cirka 0,55 mmol/L läägre än resuultaten från jjämförelsem
metoden.
Kvalitettsmålet för nnoggrannhett i ISO 151997:2003, som
m tillåter avvvikelser uppp till ±20 % från en
beprövaad metod förr mätning avv glukos, upppnåddes.
Tilläggssinformation
n
En fullsttändig rappoort från utprrövningen aav Accu-Cheek Performaa, SKUP/2011/93*, finnns på
SKUPs webbplats, www.skup.nu. Upplysnningar om ppris fås vid kkontakt medd tillverkaren.

