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Slutsatss
Precisioonen på Glu
ucoMen LX
X var accep
ptabel. CV vvar runt 4,55 % när määtningarnaa utfördes
av laborratorieutbildad person
nal och run
nt 6 % när mätningarna utfördess av person
ner med
diabetess. Mätningaarna i denn
na utprövniing uppfyllde det interrnationella kvalitetskrravet i
ISO 151197:2003, soom tillåter avvikelser på upp till ±20 % från en beprövad glukossmetod.
Detta gäällde både fför mätningar utfördaa av laboraatorieutbild
dad personaal och för m
mätningar
utfördaa av personeer med diab
betes. EVF verkade in
nte påverkaa GlucoMen
n LX-resulttaten.
Men LX är avvsedd för eggenmätning av glukos. Mätsystemeet består av GlucoMen LX
GlucoM
blodsockkermätare ooch GlucoM
Men LX Senssor teststickkor. Mätarenn är förkalibrerad från fa
fabrik och
behöverr inte kalibreeras av anväändaren. Määtning av gluukos påbörjas när rätt mängd
m
blod har
tillförts teststickan. Det krävs 0,3
0 μL blod till varje määtning. Mättningen tar 4 sekunder.
GlucoM
Men LX kan lagra 400 m
mätningar m
med datum occh klockslagg. Resultateen kan överfföras till
PC vid aanvändning av GlucoLoog programvvara.
Utprövn
ningen utförrdes under optimala
o
bettingelser av laboratorieuutbildad perrsonal och bland
b
84
slutanväändare; personer med diiabetes. Delltagarna delades in i en upplärningsgrupp, som
m fick
upplärniing i hanteriingen av määtaren samt testa den innnan de fick med sig denn hem och i en
postgruppp, som fickk mätaren occh instruktiooner hemskiickade med post. Alla ddeltagare annvände
mätarenn hemma i trre veckor occh kom sedaan till ett avsslutningsmööte för provttagning.
Resultatt
Precisionen var accceptabel. CV
V var runt 4,,5 % när määtningarna uutfördes av llaboratorieuutbildad
personall. När mätniingarna utföördes av perrsoner med ddiabetes varr imprecisioonen runt 6 %
%. Vid
glukosvärden underr 7 mmol/L gav GlucoM
Men LX cirkka 0,5 mmool/L för högaa resultat occh vid
glukosvärden över 10 mmol/L gav GlucoM
Men LX cirkka 0,4 mmool/L för låga resultat jäm
mfört med
jämförellsemetoden.. Mätningarrna på GlucooMen LX gaav noggrannna resultat. T
Totalfelet vvar
innanförr kvalitetsm
målet i ISO 15197:2003,, som tillåterr avvikelserr på upp till ±20 % frånn en
beprövaad metod forr mätning avv glukos (jäm
mförelsemeetoden), bådde när det gäällde mätninngar
utförda aav laboratorrieutbildad personal
p
ochh mätningarr utförda av personer med
m diabetess. EVF
(30−49 %
%) verkade inte påverkka GlucoMeen LX-resulttaten.
Använddarvänlighett
Deltagarrna tyckte aatt GlucoMeen LX var ennkel att anväända och dee flesta var nnöjda med m
mätaren.
De flestaa av deltagaarna som haade läst i maanualen var nöjda
n
med dden.
Tilläggssinformation
n
Den fulllständiga rappporten frånn utprövninggen av GluccoMen LX, SKUP/20099/71, finns ppå SKUPs
webbplaats, www.skkup.nu. Uppplysningar om
m pris fås vvid kontakt m
med tillverkkaren.

