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OneTou
uch Verio bllodsockerm
mätare från L
LifeScan
Samman
nfattning avv en utprövvning i regi av SKUP
Slutsatss
Precisioonen på On
neTouch Veerio var braa. CV var ccirka 3 % n
när mätninggarna utförrdes av
laboratoorieutbildaad personall och cirka 44,5 % när mätningarn
m
na utfördess av personer med
diabetess. För glukooskoncentrrationer under 10 mm
mol/L var reesultaten syystematiskt högre
(<0,3 mmol/L)
m
än rresultaten på
p jämföreelsemetoden
n. Mätningaarna i denn
na utprövniing
uppfylld
de det interrnationella kvalitetskrravet i ISO 15197:20033 med en avvvikelse påå mindre
än ±20 % från en b
beprövad gglukosmetood. Totalfellet var undeer 10 %. EV
VF verkade inte
påverkaa OneTouch
h Verios m
mätresultat. Användarvvänligheten
n var tillfreedsställandee.
OneTou
uch Verio ärr avsedd förr mätning avv blodsocker. Tilltänktaa användare är både perrsoner
med diab
abetes och våårdpersonall. Mätsystem
met består avv OneTouchh Verio mättare och OneeTouch
Verio teeststickor. Mätaren
M
behööver inte kaalibreras av aanvändaren. Det krävs 0,4 μL blodd till varje
mätningg och blodet kan sugas iin vid teststiickans bäggge sidkanter.. Mätningenn tar 5 sekunnder.
OneTouuch Verio lagrar de 500 senaste määtresultaten med
m datum och klocksllag.
Utprövn
ningen utförrdes under optimala
o
bettingelser av laboratorieuutbildad perrsonal och bland
b
de
tilltänktaa användarnna, 91 persooner med diaabetes (deltaagare). Deltaagarna delades in i uppplärningsgruppenn, som fick uupplärning i hanteringenn av OneToouch Verio ssamt fick uttföra mätninngar innan
de fick m
med sig mättaren hem ooch postgrupppen, som fiick mätare och
o instruktiioner hemskkickade
med posst utan uppläärning. Allaa deltagare använde
a
OneTouch Verrio hemma i tre veckor och kom
sedan tilll ett avslutnningsmöte fför provtagnning. OneToouch Verio-rresultaten jäämfördes meed
resultateen från en beeprövad sjuukhusmetod för glukos (jämförelsem
(
metoden).
Resultatt
Precisionen var bra. CV var cirrka 3 % när mätningarnna utfördes aav laboratorrieutbildad ppersonal.
När mättningarna uttfördes av peersoner medd diabetes vvar imprecisiionen cirka 4,5 CV%.
Vid glukkosvärden uunder 10 mm
mol/L gav O
OneTouch V
Verio resultaat som var syystematiskt högre
(<0,3 mm
mol/L) än resultaten fråån jämförelssemetoden. Vid glukosvärden överr 10 mmol/L
L
överenssstämde OneeTouch Veriio-resultatenn med resulttaten från jäämförelsemeetoden. Mättningarna
på OneT
Touch Verioo gav noggraanna resultaat. Kvalitetsmålet i ISO
O 15197:20003, som tillåtter
avvikelsser upp till ±20
± % från en
e beprövadd metod for mätning avv glukos, upppfylldes. Tootalfelet
var undeer 10 %. EV
VF i området 30–49 %, verkade inte påverka OneTouch
O
V
Verios mätreesultat.
Använddarvänlighett
De flestaa deltagarnaa tyckte OneeTouch Verrio var enkell att användda och de vaar nöjda medd mätaren.
De flestaa deltagarnaa som hade läst i manuaalen var nöjda med denn.
n
Tilläggssinformation
Den fulllständiga rappporten frånn utprövninggen av OneT
Touch Verioo, SKUP/20011/86, finnns på
SKUPs webbplats w
www.skup.nnu. Upplysnningar om prris fås vid kkontakt med tillverkarenn.

