SKUP
UP-info
Contourr blodsockeermätare fråån Bayer He
HealthCare
Samman
nfattning avv en utprövvning i regi av SKUP

Slutsatss
Precisioonen hos Coontour var bra med ettt CV på cirka 4 %. C
Contour gavv noggrann
na
mätresu
ultat. Det in
nternationeella kvalitettskravet i IS
SO 15197:22003, som tillåter
avvikelsser på upp till ±20 % från en bep
prövad gluk
kosmetod, uppfylldes.
u
. Totalfelet var
cirka 100 %. EVF verkade
v
intte påverka Contour-re
C
esultaten.
Contourr är avsedd för mätningg av blodsoccker i kapilläärblod. Tillttänkta använndare är bådde
personerr med diabeetes och vårddpersonal. M
Mätsystemett tillverkas aav Bayer HeealthCare occh
består avv Contour m
mätare och Contour
C
testtstickor. Dett krävs 0,6 μ
μL blod till varje mätniing.
Mätninggen tar 5 sekkunder. Mättaren förkaliibreras på faabrik och beehöver inte kkalibreras aav
användaaren. Contouur kan lagraa 480 resultaat.
Utprövn
ningen utförrdes under optimala
o
bettingelser av laboratorieuutbildad perrsonal i ett
sjukhusllaboratorium
m och på tree norska läkaarmottagninngar. Det toggs prover frrån 98 persooner
på sjukhhuslaboratorriet och frånn 119 patiennter totalt påå de tre läkarrmottagninggarna.
Resultatt
Precisionen på Conntour var braa. CV var cirrka 4 %, både när mätnningarna utfö
fördes av
laboratoorieutbildad personal occh när utprövvarna på dee tre läkarmoottagningarnna gjorde
mätninggar på Contoour. Vid gluukosvärde <110 mmol/L överensstäm
mde resultatten från Conntour
med resuultaten från jämförelsem
metoden. Vid glukosväärden >10 mmol/L
m
gav Contour cirrka
0,5 mmool/L för lågaa värden. Kvvalitetsmåleet i ISO 15197:2003, soom tillåter avvikelser påå upp
till ±20 % från en beprövad
b
meetod för mättning av gluukos (jämförrelsemetod), uppfylldess.
Totalfelet blev cirkaa 10 %. EVF
F i områdett 27−49 % vverkade inte påverka Coontourresultateen.
Använddarvänlighett
Deltagarrna tyckte C
Contour-systtemet var ennkelt att anvvända och de var nöjda med mätareen.
n
Tilläggssinformation
En fullsttändig rappoort från utprrövningen aav Contour, SKUP/20099/75, finns ppå SKUPs
webbplaats, www.skkup.nu. Uppplysningar om
m pris fås vvid kontakt m
med tillverkkaren.

