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Keto-Diastix test x 50 pasków
 

Cena: 17,56 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 pasków

Postać test pask.

Producent BAYER DIAGNOSTICS MANUFACTURING
LTD.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Testy paskowe KETO-DIASTIX® przeznaczone są do monitorowania obecności i stężenia glukozy oraz ciał ketonowych (kwasu
acetooctowego) w moczu, do samodzielnego stosowania przez osoby chore na cukrzycę oraz przez wykwalifikowany personel
medyczny.

KETO-DIASTIX® są specyficzne w stosunku do glukozy i ciał ketonowych w moczu. Kwas acetooctowy, powszechnie znany jako ciała
ketonowe, może wystąpić w moczu osoby chorej na cukrzycę. Pola testowe znajdujące się na pasku KETO-DIASTIX®, po zanurzeniu w
próbce moczu, zmieniają kolor w zależności od ilości glukozy i ciał ketonowych. Badania przeprowadzane przy użyciu pasków testowych
KETO-DIASTIX® mogą stanowić sygnał do zmiany sposobów odżywiania i leczenia osoby z cukrzycą. Przeprowadzając test należy
stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego.

Małe ilości ciał ketonowych w organizmie nie są na ogół szkodliwe, jednakże zbyt duża ich ilość może być niebezpieczna. Ciała
ketonowe są wytwarzane w sytuacjach, w których organizm w celu uzyskania energii spala zbyt dużo tłuszczów. Może to doprowadzić
do wywołania kwasicy ketonowej, a ta z kolei może być przyczyną wystąpienia śpiączki cukrzycowej. Obecność ciał ketonowych jest
zatem sygnałem, że w organizmie zachodzą nieprawidłowe zmiany. Należy wówczas niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który
wprowadzi zmiany do terapii (zmiana dawki insuliny, zmiana diety) i zapobiegnie zagrożeniu wystąpienia kwasicy ketonowej oraz
śpiączki cukrzycowej.

Kiedy należy badać mocz używając testów KETO-DIASTIX®?
1. W czasie przeziębienia, grypy, zakażenia lub innej choroby.
2. Odczuwając oznaki wysokiego stężenia cukru we krwi (powyżej 240 mg/dl lub 13,3 mmol/l) oraz kiedy wynik oznaczonego stężenia
glukozy przekroczy wartość ustaloną przez lekarza.
3. W przypadku narażenia na stres (np. w domu, w szkole, w pracy lub na wakacjach)
4. Regularnie w czasie ciąży oraz w terminach zalecanych przez lekarza.

WYNIKI
Wyniki otrzymywane są przez bezpośrednie porównanie zabarwienia paska z polami barwnymi znajdującymi się na butelce. Pola barwne
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odzwierciedlają nominalną wartość; wartość rzeczywista będzie w granicach wartości nominalnej.

Glukoza: 
Wyniki są odczytywane na podstawie pól barwnych; jako negatywne lub w różnym stopniu pozytywne w zależności od poziomu glukozy
w moczu. Pola barwne oznaczone są jako negatywne oraz odpowiadają zawartości glukozy 100 mg/dl (5,5 mmol/l), 250 mg/dl (14
mmol/l), 500 mg/dl (28 mmol/l), 1000 mg/dl (56 mmol/l), 2000 mg/dl (111 mmol/l) lub więcej.

Ciała ketonowe: 
Wyniki są odczytywane na podstawie pól barwnych; jako negatywne lub w różnym stopniu pozytywne w zależności od poziomu ciał
ketonowych w moczu. Pola barwne oznaczone są jako negatywne oraz odpowiadające zawartości ciał ketonowych w ilościach
śladowych (5 mg/dl lub 0,5 mmol/l), niewielkich (15 mg/dl lub 1,5 mmol/l), średnich (40 mg/dl lub 4 mmol/l), wysokich (80-160 mg/dl lub
8-16 mmol/l).
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