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Súlyos események bejelentése
Az Európai
Unióban
azonos szabályozási
rendszerrel illetve
rendelkező
országokban
lévő beteg/felhasználó/harmadik
Ne vegye
be és és
ne az
fecskendezze
be a kontrolloldatot,
ne használja
a kontrolloldatot
szemcseppként.
fél esetén, ha az eszköz használata közben vagy annak használatának következtében súlyos esemény történt,
EUH208 – DIAZOLIDINIL-KARBAMID tartalmú. Allergiás reakciót válthat ki.*
jelezze azt a gyártónak és a nemzeti hatóságnak.
* 1272/2008/EK (CLP) rendelet
KÉSZÜLT: 2021-05

A csomag tartalma

КОНТРОЛЬНИЙ
РОЗЧИН
A csomag
tartalma:
és betegtájékoztatók.
Az Accu-Chek Instant kontrolloldat csomag két
® 2 × 2,5 mL kontrolloldat
Інстант
Контроль
Акку-Чек
kontrolloldatot tartalmaz, egyet a hipoglikémiás tartomány (1. kontrolloldat, szürke kupak) és07958099061A
egyet a hiperglikémiás
REF 07869525171
tartomány (2. kontrolloldat, fehér kupak) mérésére.
U
Hulladékkezelés
Пристрій для самоконтролю
A csomagolásban lévő bármely tartozék bedobható a szokványos háztartási hulladékba. Vegye figyelembe a helyi
Пристрій
для визначення
поблизу
пацієнтів
jogszabályokat,
mivel ezek
országonként
eltérhetnek. Kérdés esetén forduljon a Roche-hoz.
Для діагностики in vitro
A kontrolloldat tárolása és kezelése

• A rendszer üzemeltetési feltételei a tesztcsíkokhoz mellékelt betegtájékoztatóban találhatók.
Призначення

• A feltüntetett
idő abban
az esetben
érvényes,
ha a felbontatlan
kontrolloldatot
2 és 32 ºC között
Контрольний
розчинszavatossági
Accu-Chek Instant
(Акку-Чек
Інстант)
призначений
для проведення
контрольних
tárolják.
визначень за допомогою глюкометрів Акку-Чек Інстант і Accu-Chek Instant S (Акку-Чек Інстант С) із тест• A kontrolloldatot
nem szükséges
hűtőszekrényben
tárolni. A kontrolloldatot
fagyassza
le.
смужками
Акку-Чек Інстант.
Він призначений
для самоконтролю
для людей із ne
цукровим
діабетом
та для
• Tüntesse
fel az üveg
címkéjén
azt a napot,
amikor a kontrolloldatot tartalmazó üveget felbontották. A
проведення
визначення
лікарями
поблизу
пацієнтів.
kontrolloldatot
a kontrolloldatot
felbontásától
számított 3 hónapщоelteltével
(eldobás
dátuma),
Контрольні
розчини для
визначення зtartalmazó
відомими üveg
рівнями
глюкози підтверджують,
оператор
і система
k Instant працюють
illetve
az üveg címkéjén
feltüntetett
szavatossági
idő elteltével
kell dobni (a уkettő
közül a korábbi
napon).
правильно.
Результати
контрольного
визначення
повинніkiзнаходитися
встановлених
прийнятних
a jeden діапазонах,
• Ha a перш
kontrolloldatot
közvetlenülпроводити
a hűtőszekrényből
veszi ki, meg
várni, amíg szobahőmérsékletűre melegszik
ніж дозволяється
дійсне визначення
наkell
пацієнтах.
(anélkül, hogy a kontrolloldatot tartalmazó üveget felnyitná).
Важлива
інформація
• A kontrolloldat
a szöveteket megfestheti. A foltokat szappanos vízzel távolítsa el.
notlivých
A működés ellenőrzés elvégzése
Roche. W ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ризик
удушення
A működés
ellenőrzésre vonatkozó utasítások a vércukormérő használati útmutatójában találhatók.
Цей виріб містить дрібні деталі, які можна проковтнути. Зберігайте дрібні деталі подалі від маленьких дітей
Hibaforrások
і людей,
які можуть проковтнути дрібні деталі.
nom

mu

a kontrolleredmény az elfogadható tartományon kívül van, ne használja a vércukormérőt, amíg a problémát meg
zer
W Ha
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
nem oldotta. A probléma megoldásához használja ezt a listát.
őtt
Ризик серйозного порушення стану здоров’я
• Lejártak a tesztcsíkok vagy kontrolloldatok?
eľný 3
Недотримання інструкцій із визначення або інструкцій щодо зберігання та поводження з тест-смужками
oho, ktorý може
• призвести
Használat előtt
letörölte a kontrolloldatot
üveg
cseppentő
hegyét?
до неправильного
результатуtartalmazó
визначення
рівня
глюкози
у крові, а отже до неправильної
• Mindig szorosan bezárta a tesztcsík tégely és a kontrolloldatot tartalmazó üveg kupakjait?
терапії.
aby ste Уважно
• A tesztcsíkot
használta azt
követően,зазначених
hogy eltávolította
a tesztcsík
tégelyből? та аркушахпрочитайтеazonnal
та дотримуйтесь
інструкцій,
у керівництві
користувача
вкладишах
для тест-смужок
і контрольнихhűvös,
розчинів.
• A tesztcsíkokat
és a kontrolloldatokat
száraz helyen tárolta?
Не ковтайте
не вводьте контрольний
розчин
і не використовуйте
• A tesztтаvégrehajtásakor
a kontrolloldat
megfelelő
koncentrációjátконтрольний
választotta? розчин як очні краплі.
k
EUH208:
містить
Може викликати алергічну реакцію.*
• Követte
azДІАЗОЛІДИНІЛМОЧЕВИНУ.
utasításokat?
* Регламент (ЄС) № 1272/2008 (CLP)

Működés ellenőrzések időköze

Вміст упаковки

A működés
ellenőrzések
vonatkozóan
kövesse
az intézmény előírásait.
Упаковка
містить
2 × 2,5 млidőközére
(ml) контрольного
розчину
й аркуші-вкладиші.
Упаковка з контрольним розчином
A működés
ellenőrzéseket
következőkрозчини,
szerint kell
végrehajtani:
Акку-Чек
Інстант
містить два aконтрольні
один
для гіпоглікемічного діапазону (контрольний розчин 1,
tudujte si
сірий• ковпачок)
і один для mielőtt
гіперглікемічного
діапазону
(контрольний
2, білий
ковпачок).
az első alkalommal,
a vércukormérőt
betegek
vércukránakрозчин
mérésére
használja.
k
• az intézmény által meghatározott időközönként.
• új tesztcsík doboz felnyitásakor.
• ha a tesztcsík tégelyt nyitva hagyták.
• ha a tesztcsíkokat nem tárolták megfelelően.
• ha egy mért vércukorértékkel kapcsolatban kérdés merül fel.
• a rendszer teljesítményének tesztelése céljából.
• ha a vércukormérőt leejtették.
Intézménye előírhatja a működés ellenőrzések sikeres elvégzését az alábbiak bármelyikének a bekövetkezése
esetén és mielőtt a betegeken végzett tesztelés folytatódna:
• Az előző kontrolleredmények az elfogadható tartományon kívül voltak.

Що стосується пацієнта/користувача/третьої сторони в Європейському Союзі та в країнах з ідентичними
нормативними правилами; якщо під час використання цього виробу або внаслідок його використання стався
серйозний випадок, повідомте про це виробнику та своєму національному уповноваженому органу.
Утилізація
ДАТА ОСТАННЬОГО ПЕРЕГЛЯДУ ІНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ: 2021-05
Усі компоненти упаковки можна викидати разом із побутовими відходами. Ознайомтеся з місцевими
нормативними документами, оскільки вони можуть відрізнятися залежно від країни. У разі появи запитань
зверніться до Уповноваженого представника виробника компанії Roche (Рош) в Україні.

Зберігання та поводження з контрольним розчином
• Для отримання інформації щодо умов роботи системи див. аркуш-вкладиш для тест-смужки.
• Надрукований термін придатності є дійсний, якщо невідкриті контрольні розчини зберігалися за
температури від 2 до 32 ºC.
• Контрольний розчин не потрібно зберігати в холодильнику. Не заморожуйте контрольний розчин.
• Запишіть на етикетці флакона дату, коли було відкрито флакон з контрольним розчином. Контрольний
розчин необхідно утилізувати через 3 місяці від дати відкриття флакона з контрольним розчином (дата
утилізації) або після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці флакона, залежно від того,
що відбудеться швидше.
• Контрольні розчини, взяті безпосередньо з холодильника, необхідно залишити до досягнення ними
кімнатної температури (не відкриваючи флакон з контрольним розчином).
• Контрольний розчин може забруднювати тканину. Видаляйте плями за допомогою миття водою з милом.

Проведення контрольного визначення
Для отримання інструкцій щодо проведення контрольного визначення див. керівництво користувача
глюкометра.

Джерела помилки
Якщо контрольні результати знаходяться за межами прийнятного діапазону, не використовуйте глюкометр до
вирішення проблеми. Перевірте цей перелік для допомоги у вирішенні проблеми.
• Чи закінчився термін придатності тест-смужок або контрольних розчинів?
• Чи протирався серветкою кінчик флакона з контрольним розчином перед використанням?
• Чи завжди були щільно закриті ковпачки на контейнері із тест-смужками та флаконі з контрольним
розчином?
• Чи була використана тест-смужка одразу після витягання її з контейнера із тест-смужками?
• Чи зберігалися тест-смужки та контрольні розчини в прохолодному, сухому місці?
• Чи було вибрано правильний рівень контрольного розчину перед проведенням визначення?
• Чи Ви дотримувалися вказівок?

Інтервали проведення контрольного визначення
Дотримуйтеся політики установи для інтервалів контрольного визначення.
Контрольні визначення необхідно проводити:
• перед першим використанням глюкометра для визначення глюкози у крові пацієнта;
• через інтервали, прийняті в установі;
• коли відкривається нова упаковка тест-смужок;
• якщо контейнер із тест-смужками залишили відкритим;
• якщо тест-смужки зберігалися неналежним чином;
• якщо є сумніви щодо результату визначення рівня глюкози у крові;
• для перевірки функціонування системи;
• якщо впав глюкометр.
Установа може вимагати успішного проведення контрольних визначень після виникнення будь-чого з
перерахованого нижче та перед продовженням визначення на пацієнтах:
• Попередні контрольні результати знаходилися за межами прийнятного діапазону.
• Контрольні визначення не проводилися через відповідні інтервали.
Перед тим як вважатися прийнятними, контрольні результати повинні знаходитися у встановленому
діапазоні, зазначеному на етикетці контейнера із тест-смужками, або як визначено в установі. У пацієнтів
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ЄС
законодавства ЄС
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Консервант
Консервант

0,30
0,30 %
%

0,30
0,30 %
%

Речовини,
Речовини, що
що не
не вступають
вступають вв реакцію
реакцію

9,99
9,99 %
%

9,97
9,97 %
%

FD&C
FD&C Blue
Blue #1
#1

0,08
0,08 %
%

0,08
0,08 %
%

Відсотки
Відсотки вв перерахунку
перерахунку на
на масу
масу

Примітка:
Примітка: Пояснення
Пояснення символів,
символів, що
що використовуються,
використовуються, подано
подано вв кінці
кінці цього
цього аркуша-вкладиша.
аркуша-вкладиша. Для
Для отримання
отримання
додаткової
додаткової інформації
інформації відвідайте
відвідайте наш
наш веб-сайт
веб-сайт www.accu-chek.com
www.accu-chek.com або
або зверніться
зверніться до
до Уповноваженого
Уповноваженого
представника
представника виробника
виробника компанії
компанії Roche
Roche (Рош)
(Рош) вв Україні.
Україні.

Повідомлення
Повідомлення про
про серйозні
серйозні випадки
випадки
Що
Що стосується
стосується пацієнта/користувача/третьої
пацієнта/користувача/третьої сторони
сторони вв Європейському
Європейському Союзі
Союзі та
та вв країнах
країнах зз ідентичними
ідентичними
нормативними
нормативними правилами;
правилами; якщо
якщо під
під час
час використання
використання цього
цього виробу
виробу або
або внаслідок
внаслідок його
його використання
використання стався
стався
серйозний
серйозний випадок,
випадок, повідомте
повідомте про
про це
це виробнику
виробнику та
та своєму
своєму національному
національному уповноваженому
уповноваженому органу.
органу.
ДАТА
ДАТА ОСТАННЬОГО
ОСТАННЬОГО ПЕРЕГЛЯДУ
ПЕРЕГЛЯДУ ІНСТРУКЦІЇ
ІНСТРУКЦІЇ ІЗ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ:
ЗАСТОСУВАННЯ: 2021-05
2021-05

Уповноважений
Уповноважений представник
представник вв Україні
Україні
ТОВ
«Рош
Україна»
ТОВ «Рош Україна»
Україна,
Україна, 03150,
03150, м.
м. Київ,
Київ, вул.
вул. Велика
Велика Васильківська
Васильківська 139,
139, 55 поверх
поверх
E-mail:
E-mail: ukraine.accu-chek@roche.com
ukraine.accu-chek@roche.com
«Рош
«Рош Діабетес
Діабетес Кеа
Кеа ҐмбХ»,
ҐмбХ»,
Зандгофер
Штрассе
Зандгофер Штрассе 116
116
68305,
68305, Мангайм,
Мангайм, Німеччина
Німеччина
www.accu-chek.com
www.accu-chek.com

Gyártási
szám / Код
партії
Chargenbezeichnung
/ Numéro
/ Numerovan
di lotto
/ Lotnummer
Číslo šarže
/ Číslo šarže /
www.accu-chek.at
dell’UE applicabili
/ Voldoet
aan de
de lot
bepalingen
de van
toepassing/zijnde
EU-wetgeving
www.accu-chek.at

Gyártási
/ Код партії
/Entspricht
Splňujeszám
požadavky
příslušné Legislativy
EU /EU-Rechtsvorschriften
Spĺňa požiadavky príslušnej
Legislatívy
EÚ /
den Bestimmungen
der geltenden
/ Conforme
aux exigences
Megfelel
az
alkalmazandó
EU-jogszabályok
rendelkezéseinek
/
Відповідає
положенням
чинного
en
vigueur
fixées
par
la
législation
européenne
/
È
conforme
alle
disposizioni
delle
normative
Entspricht den Bestimmungen der geltenden EU-Rechtsvorschriften / Conforme aux exigences
Switzerland
законодавства
Switzerland
dell’UE
applicabili
/ Voldoet
aan de européenne
bepalingen van
de van toepassing
zijnde EU-wetgeving
en
vigueur
fixéesЄСpar
la législation
/ È conforme
alle disposizioni
delle normative
Див.
інструкцію
застосування
/dell’UE
Splňuje
požadavky
příslušné
EU / Spĺňa
príslušnej
EÚ /
Accu-Chek
0800
803
303
gebührenfrei
applicabili
/ізVoldoet
aanLegislativy
de
bepalingen
van depožiadavky
van toepassing
zijndeLegislatívy
EU-wetgeving
Accu-Chek Kundenservice
Kundenservice
0800
803
303
gebührenfrei
Megfelel
az
alkalmazandó
EU-jogszabályok
rendelkezéseinek
/
Відповідає
положенням
/
Splňuje
požadavky
příslušné
Legislativy
EU
/
Spĺňa
požiadavky
príslušnej
Legislatívy
EÚ чинного
/
Service
0800
803
303
Service clientèle
clientèle Accu-Chek
Accu-Chek
0800
803EU-jogszabályok
303 appel
appel gratuit
gratuit
законодавства
ЄС
Megfelel az alkalmazandó
rendelkezéseinek / Відповідає положенням чинного
Servizio
Accu-Chek
0800
803 303 gratuito
діапазон
Servizio clienti
clienti Температурний
Accu-Chek
0800
законодавства
ЄС 803 303 gratuito

www.accu-chek.ch
www.accu-chek.ch
Використати до
Slovensko
Slovensko
Термін використання
після відкриття: 120200
3 місяці
Bezplatná
Bezplatná infolinka
infolinka ACCU-CHEK
ACCU-CHEK pre
pre glukometre:
glukometre: 0800
0800 120200
www.accu-chek.sk
www.accu-chek.sk
Усі компоненти упаковки можна викидати разом із побутовими відходами.
Викидайте порожні або частково використані флакони відповідно до
місцевих норм.
Tunisie
Tunisie
Société
Дата виробництва
Société PROCHIDIA
PROCHIDIA
+216
70
130
820
+216 70 130 820 (landline)
(landline)
+216
(mobile)
Медичний
+216 98
98 744
744 870
870
(mobile)виріб для діагностики in vitro
Пристрій для самоконтролю
Пристрій для визначення поблизу пацієнтів

Уповноважений представник в Україні
ТОВ «Рош Україна»
Україна,
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 139, 5 поверх
Виробник
Уповноважений
представник в Україні
E-mail: ukraine.accu-chek@roche.com
ТОВ
«Рош Україна»представник в Україні
Уповноважений
Унікальний
ідентифікатор
виробу
Україна,
03150,
м. Київ, вул. Велика
Васильківська 139, 5 поверх
ТОВ
«Рош
Україна»
«Рош Діабетес
Кеа
ҐмбХ»,
E-mail:
ukraine.accu-chek@roche.com
Україна,
03150,
м.
Київ,
вул.
Велика
Васильківська 139, 5 поверх
Зандгофер Штрассе 116
E-mail:
ukraine.accu-chek@roche.com
Номер
за каталогом
68305, Мангайм, Німеччина
«Рош Діабетес Кеа ҐмбХ»,
www.accu-chek.com
«Рош Діабетес
Кеа
ҐмбХ»,
Зандгофер
Штрассе
116
Код
партії
Зандгофер
Штрассе
116
68305, Мангайм, Німеччина
Відповідає
68305,
Мангайм,
Німеччина
www.accu-chek.com положенням чинного
законодавства ЄС
www.accu-chek.com

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
Roche
Diabetes Care GmbH
www.accu-chek.com
Roche Diabetes
Care
GmbH
Sandhofer
Strasse
116
Sandhofer
Strasse Germany
116
68305
Mannheim,
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com
www.accu-chek.com
Made in U.S.A.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT, and АККУ-ЧЕК are trademarks of Roche.
Made in U.S.A.
Made in U.S.A.
ACCU-CHEK,
ACCU-CHEK INSTANT, and АККУ-ЧЕК are trademarks of Roche.

«Рош
«Рош Д
Д
Зандгоф
Зандгоф
68305,
68305,
UA.І.ACI.21.119 www.ac
www.ac

