SKUP
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FreeStyyle Lite bloddsockermätaare från Abbbott Diabetees Care Incc.
Samman
nfattning avv en utprövvning i regi av SKUP
Slutsatss
Precisioonen hos FrreeStyle Litte var bra m
med ett CV
V på <3 %. Resultaten
R
från FreeS
Style Lite
överenssstämde meed resultateen från jäm
mförelsemetoden för gllukoskoncentrationer <7 mmol/L
L.
För gluk
koskoncenttrationer >7 mmol/L vvar resultatten från FrreeStyle Litte systematiiskt lägre
än resulltaten från jämförelseemetoden. Det
D internaationella kvalitetskravet i ISO 15197:2003,
som tillååter avvikeelser på upp
p till ±20 % från en beeprövad glu
ukosmetod,, uppfylldes. Totalfeleet
var melllan 4,6 och
h 10,4 %.
FreeStyyle Lite är avvsedd för m
mätning av bllodsocker i kapillärblodd. Tilltänktaa användare är både
personerr med diabeetes och vårddpersonal. S
Systemet prooduceras avv Abbott Diaabetes Care Inc. och
består avv FreeStyle Lite mätaree och FreeSttyle Lite tesststickor. Määtaren behöver inte kaliibreras av
användaarna. Mätareen slås på auutomatiskt nnär man sättter in en testtsticka. Det krävs 0,3 μ
μL blod till
varje määtning. Mätnningen tar ccirka 5 sekunnder beroennde på glukooskoncentrattion. FreeSttyle Lite kann
lagra 4000 resultat.
Utprövn
ningen
SKUP uutförde en brrukarutprövvning av FreeeStyle Lite 2007. Den aktuella utpprövningen uutfördes,
delvis om
m pga ändriingar i reageenset, underr optimala bbetingelser av
a laboratoriieutbildad ppersonal.
Utprövnningsdelen m
med brukarnna behövde inte göras oom. Prover togs
t
från 80 personer med
m
diabetess och från 100 personer utan
u diabetees.
Resultatt
Precisionen hos FreeeStyle Lite var bra medd ett CV på <3 %. Resuultaten från FreeStyle L
Lite
överenssstämde medd resultaten från jämförelsemetodenn för glukosskoncentratiioner <7 mm
mol/L.
För glukkoskoncentrrationer >7 m
mmol/L varr resultaten från
f
FreeStyyle Lite systtematiskt läggre än
resultateen från jämfförelsemetodden. Avvikeelsen var fråån -0,2 mmool/L till -1,00 mmol/L.
Kvalitettsmålet i ISO
O 15197:20003, som tillååter avvikellser på upp till
t ±20 % från
fr en bepröövad
metod föör mätning aav glukos, uuppfylldes. T
Totalfelet vvar mellan 4,6 och 10,4 %.
n
Tilläggssinformation
En fullsttändig rappoort från denn nya utprövvningen av F
FreeStyle Liite, SKUP/22010/89* ochh från
utprövniingen från 22007, SKUP
P/2007/64, finns
f
på SKU
UPs webbpllats, www.sskup.nu. Uppplysningar
om pris fås vid konttakt med tillverkaren.

