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CONTOUR TS TESTSTRIPS
Toepassing
Contour; zelfcoderende glucoseteststrip voor het meten van de
hoeveelheid glucose in het bloed. Geschikt voor de Contour startset

Productinformatie
Contour; zelfcoderende glucoseteststrip voor het meten van de
hoeveelheid glucose in het bloed.

De glucoseteststrip heeft 0.6µl bloed nodig om de meting uit te
kunnen voeren. De bloeddruppel en/of de controlevloeistof wordt door
de teststrip opgezogen. De testduur bedraagt 5 seconden. De teststrip
dient samen met de Contour bloedglucosemeter gebruikt te worden.
Coderen voorafgaand aan een test is niet nodig: de strip doet dit zelf,
automatisch.
Door het gebruik van FAD-GDH techniek zijn de strips niet gevoelig
voor interferentie van maltose, galactose, hematocriet, paracetamol,
urinezuur, zuurstof etc.
De teststrips dienen bewaard te worden bij een temperatuur tussen
+2°C en +32°C, niet invriezen. De teststrips gebruiken bij een
temperatuur tussen +5°C en +45°C en bij een relatieve
luchtvochtigheid tussen 10% en 90%. Bewaar de teststrips daarom
nooit in bijvoorbeeld de badkamer of in de keuken. De teststrips in de
originele flacon bewaren en na het openen van de flacon deze
onmiddellijk sluiten, zodat de strips droog blijven. De teststrips zijn
houdbaar tot de datum aangegeven op de verpakking. Gooi de
teststrips weg wanneer ze vervallen zijn.

Specificatie:
�benodigde hoeveelheid bloed 0.6µl
�teststrip zuigt bloed/controlevloeistof op
�testduur 5 seconden
�te gebruiken met de Contour bloedglucosemeter
�geen codering nodig
�geen interferentie van galactose, maltose, paracetamol, hematocriet
etc.

Bewaren teststrip:
�teststrips bewaren bij een temperatuur tussen +2°C en +32°C
�niet invriezen
�gebruik de teststrips bij een temperatuur tussen +5°C en +45°C en
bij een relatieve luchtvochtigheid tussen 10% en 90%
�bewaar de teststrips nooit bij een hoge temperatuur of hoge
luchtvochtigheid zoals bv. in de badkamer of de keuken
�bewaar de teststrips in hun originele flacon
�houdbaar tot de datum aangegeven op de verpakking
�gebruik de teststrip onmiddellijk, nadat deze uit de flacon is
genomen
�gooi de teststrips weg, als deze vervallen zijn
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