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Обмеження
- Значення глюкометра можуть значно відрізнятись від «реального рівня глюкози» в гіперглікемічному-
  гіперсмлярному стані,за наявності або відсутності кетозу. Тяжкохворих пацієнтів не слід тестувати 

  за допомогою RIGHTEST ELSA або слід тестувати з особливою обережністью.   

- Рекомендується бути обережним при інтерпретації значень глюкози в крові нижче 50 мг/дл 
  (2,8 ммоль/Л) або вище 250 мг/дл (13,9 ммоль/Л). При набутті таких значень глюкози –негайно 
  зверніться до лікаря. 
- Через певні інтервали рекомендується порівнювати результати глюкометра з одночасно 
  отриманими лабораторними результатами на одному і тому ж зразку крові. Для порівняльного 
  аналізу необхідно використовувати метод, вживаний в клінічних лабораторіях, при якому викорис
  товується гексокиназа або глюкозооксидаза.  
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26 речовин, що перевіряються на токсичну кількість (ацетамінофен, аскорбінова кислота, дофамін, 
EDTA, гентісинова кислота, гепарин, ібупрофен, L-допа, метилдопа, пралідоксим йодид, саліцилова 
кислота, тетрациклін, толазамід, толбутамід, білірубін, холестерин, гемольгетин, гемоліг, креатинін, 
гемоліг, креатинін Тригліцериди, сечова кислота, мальтоза, ксилоза, галактоза, лактоза, ікодекстрин) 
у двох концентраціях проби крові.

Номер партії

Термін придатності

Для діагностики In vitro 
(поза організмом)

Інтерференція
Наступні сполуки можуть впливати на вимірювання глюкози в зазначених концентраціях:
Аскорбінова кислота ≧ 6 мг дл (0,34 ммоль л)
Знижений глутатіон ≧ 70 мг/дл (2,28 ммоль/л)
Сечова кислота ≧ 16 мг/дл (0,95 ммоль/л)

/ /

Лінійне дослідження
Загалом було зареєстровано 104 користувача. Кожен користувач перевірив свої зразки крові взяті 
з кінчика пальця з 3 партіями тест-смужок ELSA і вимірювачем GM550/ELSA. Потім зібрані професійним
спеціалістом зразки крові, відразу ж після збору, поміщали до центрифуги для отримання плазми. Аналіз 
плазми здійснювали за допомогою лабораторного приладу (аналізатор YSI 2300). 100% значень GM550/ELSA 
BGMS були в межах ± 15% від значень YSI при концентраціях глюкози ≧100 мг/дл (5,55 ммоль/л) і в межах 
± 15 мг/дл (0,83 ммоль/л) при концентраціях глюкози < 100 мг/дл (5,55 ммоль/л).

Критерієм прийнятності в ISO 15197:2013 є те, що 95% всіх відмінностей в значеннях глюкози повинні бути
в  межах ± 15 мг / дл (0,83 ммоль / л) за умов концентрації глюкози <100 мг/дл (5,55 ммоль/л), і вмежах 
± 15% за умов концентрації глюкози ≧100 мг/дл (5,55 ммоль/л).
Примітка: для концентрацій глюкози <100 мг/дл (5,55 ммоль/л) значення різниці виражені в мг/дл (ммоль/л), 
а для концентрацій глюкози ≧100 мг/дл (5,55 ммоль/л) значення різниці порівнюються у процентах.

Точність оцінювалася з урахуванням (I) зразка цільної крові венозного типу - зразок крові відбирався 
протягом проміжку часу, що не перевищує один день на вимір, і комбінації реагентів. (II) 3 рівня 
контрольного розчину глюкози протягом 10 днів по 10 вимірювань і 3 порції тест-смужок.

Точність
Технічні характеристики

- Фторид не можна використовувати, як антикоагулятор, при взятті зразків крові для тестування.
- Руки та пальці, що забруднені цукром від їжі або напоїв, можуть привести до завищених результатів.
- Зберігання тест-смужок поблизу відбілювача або продуктів, що містять хлор, може вплинути на 

  результати, що проводяться за допомогою тест-смужок RIGHTEST. 

- Тест-смужки RIGHTEST призначені для проведення тестів на зразку цільної капілярної крові. 

  Не використовуйте зразки сироватки або плазми.
- Значення вимірювань можуть бути хибними, якщо вони проводяться у високогірній місцевості вище
  3048 метрів над рівнем моря (10000 футів).
- Сильне зневоднення та надмірна втрата води можуть призвести до неточно низьких результатів.

- Глюкометр RIGHTEST не було затверджено для використання на новонароджених.

- Не робіт аналіз глюкози в крові при температурі нижче 10 °C (50 °F) або вище 40 °C (104 °F), нижче 
  10% або вище 90% відносної вологості. Рекомендований діапазон температур для контрольного 
  розчину становить 15 - 40 °C (59 -104 °F).
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