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Precisioonen på DA
ANA var brra. CV var ccirka 3 % n
när mätnin
ngarna utfördes av
laboratoorieutbildaad personall och mellan
n 3 och 6 % när mätniingarna utffördes av p
personer
med diaabetes. Mättningarna i denna utprövning up
ppfyllde dett internationella kvalittetskravet i ISO 151977:2003, som
m tillåter en
n avvikelse p
på upp till ±20 % från
n en beprövvad
glukosm
metod. Dettta gällde bååde för mätningar utföörda av laboratorieutb
bildad perssonal och
för mätningar utföörda av perrsoner med diabetes. EVF
E
verkad
de påverkaa DANA-ressultaten.
m använder
DANA äär avsedd föör egenmätnning av glukkos hos persooner med diiabetes som
insulinpump. Mätsyystemet besttår av insuliinpumpen D
DANA DiabeCare IISG med integrrerad
mätare och D
DANA DiabbeCare IISG
G teststickor.. Mätaren m
måste kalibreeras. Mätareen slås
glukosm
automattisk på när een teststicka sätts in. Deet krävs 0,5 μL blod tilll varje mätning. Mätninngen tar
cirka 5 ssekunder. DANA
D
kan laagra 500 määtningar meed datum ochh klockslag.
Utprövn
ningen utförrdes under optimala
o
bettingelser av laboratorieuutbildad perrsonal och bland
b
87
slutanväändare; personer med diiabetes. Perrsonerna meed diabetes ffick upplärnning i hanterring av
mätarenn och användde mätaren hemma
h
i tvåå veckor förr att sedan kkomma till eett avslutninngsmöte
för provvtagning.
Resultatt
Precisionen var bra. CV var cirrka 3 % när mätningarnna utfördes aav laboratorrieutbildad ppersonal.
När mättningarna uttfördes av peersoner medd diabetes vvar imprecisiionen mellaan 3 och 6 %
%. DANA
gav noggranna resuultat. Vid gluukosvärden över 10 mm
mol/L gav D
DANA cirkaa 0,6 mmol/L
L för låga
målet i ISO 15197:2003,, som tillåterr avvikelserr på upp
resultat. Totalfelet vvar innanförr kvalitetsm
b
meetod för mättning av gluukos, både nnär det gälldee mätningarr utförda
till ±20 % från en beprövad
v
av laborratorieutbilddad personall och mätninngar utfördaa av personeer med diabeetes. EVF verkade
påverka DANA-ressultaten.
Använddarvänlighett
Deltagarrna tyckte aatt DANA vaar relativt ennkel att anvvända. Ungeefär hälften aav deltagarnna
rapporteerade dock een eller fleraa nackdelar med teststicckan, som äär liten och llättböjlig, sppeciellt
när det ggällde att fööra in stickann. De flesta av de deltaggarna som hhade läst i m
manualen vaar nöjda
med denn.
Tilläggssinformation
n
Den fulllständiga rappporten frånn utprövninggen av DAN
NA, SKUP/22009/66, finnns på SKUPs
webbplaats, www.skkup.nu. Uppplysningar om
m pris fås vvid kontakt m
med tillverkkaren.

