
CoaguChek® XS
Nowa generacja monitorowania krzepliwości

Czy konieczność częstego monitorowania wyników PT/INR jest powodem, 
dla którego niechętnie przepisujesz leki stosowane w doustnej terapii
przeciwzakrzepowej?

Mamy dla Ciebie i Twoich pacjentów gotowe rozwiązanie!

Dzięki nowoczesnej technologii zastosowanej w systemie Coaguchek XS - stworzonym bezpośrednio dla pacjenta,
możliwe jest uzyskanie porównywalnych, wysokiej jakości wyników oznaczania PT/INR w ciągu minuty, za pomocą jednej
kropli krwi pobranej z opuszki palca.

Już teraz dzięki aparatowi CoaguChek XS możesz:

l wykonać badanie we własnym gabinecie, od razu ustalając odpowiednią dawkę leku
l i/lub zaproponować swojemu pacjentowi aktywne współdziałanie w samokontroli krzepliwości krwi.

Dzięki częstszemu przeprowadzaniu oznaczeń możliwe jest zredukowanie wahań poziomu INR, co z kolei zmniejsza
prawdopodobieństwo wystąpienia późniejszych groźnych powikłań.

Dzięki systemowi CoaguChek XS możesz lepiej kontrolować terapię przeciwzakrzepową u swoich pacjentów.

System CoaguChek: Zaufanie jest kluczem do powodzenia terapii
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Dobro pacjenta jest najważniejszym celem podczas wprowadzania
terapii przeciwzakrzepowej polegającej na doustnym podawaniu
antagonistów witaminy K (VKA).

Jakość wyniku INR, który powinien otrzymać lekarz
Standardowy system mierzenia INR jest bardzo przydatny, ale wciąż
niedoskonały poza tym do wykonania oznaczenia potrzebne jest
laboratorium. Porównywalność wyników uzyskanych za pomocą
różnych istniejących na rynku metod oznaczania jest wciąż
niezadowalająca. Może to mieć poważny wpływ zarówno na
monitorowanie pacjenta, jak i na zalecenia dotyczące wielkości dawki
przyjmowanego przez pacjenta leku przeciwzakrzepowego.1

Wygoda i elastyczność samokontroli.
Badania kliniczne potwierdzają, że dostępne urządzenia przenośne
pozwalają uzyskać wyniki INR w pełni korelujące z wynikami, jakie
można uzyskać za pomocą oznaczeń laboratoryjnych.2

System CoaguChek XS:
Zaufaj uzyskanym wynikom INR!

Systemy CoaguChek XS są właściwym wyborem przeznaczonym dla
pracowników Służby Zdrowia:
l walidacja kalibracji jest zgodna ze standardami WHO3

l niski współczynnik ISI (ok. 1,0) jest porównywalny z większością
odczynników laboratoryjnych mających międzynarodową akceptację4

l brak interferencji ze strony U.F.H. (do 0,8 IU/mL) lub L.M.W.H. 
(do 2 anty Xa U/mL).

l wbudowany w test moduł kontroli jakości (OS2C) przeprowadza
kontrolę jakości automatycznie w trakcie każdego badania.

Nowa technologia! 
► System CoaguChek XS działa za pomocą całkowicie nowej metody

pomiarowej służącej do określania czasu protrombinowego (PT),
opartej na elektrochemicznym oznaczaniu czasu krzepnięcia krwi
pacjenta.

Specyfikacja techniczna

Aparat monitorujący CoaguChek XS

Zasada testu Elektrochemiczne oznaczanie czasu PT po aktywacji krzepnięcia
ludzką rekombinowaną tromboplastyną

Czas pomiaru ok. 1 min.
Nowe funkcje zwiększające
bezpieczeństwo pacjenta

Możliwość indywidualnego ustawienia zakresów terapeutycznych

Interfejs użytkownika Prosty interfejs użytkownika posługujący się ikonami wyświetlanymi
na ekranie ciekłokrystalicznym oraz przyciskiem włączania,
przyciskiem pamięci i przyciskiem służącym do ustawień.

Pojemność pamięci 100 wyników testów z datą i czasem ich przeprowadzenia
Automatyczne włączanie Automatyczne włączanie poprzez włożenie paska; aparat wyłącza

się sam po upływie 3 minut od pozostawienia w spoczynku.
Zasilanie 4 x baterie 1,5 V, typu AAA
Wymiary 138 x 78 x 28 mm
Temperatura użytkowania +18°C do +32°C
Wilgotność względna 10% do 85%
Maksymalna wysokość, na
której może być
przeprowadzany pomiar

4 500 m nad poziomem morza

Waga 127 g (bez baterii)

CoaguChek XS PT Test
Wielkość próbki 10 μL
Rodzaj próbki Świeża, pełna krew włośniczkowa lub nie poddana działaniu anty-

koagulantów pełna krew żylna 
Naniesienie krwi Na górę paska testowego i opcjonalnie na bok (prawy lub lewy).
Zakres pomiarowy %Q: 5-120; SEC: 9,6–96; INR: 0,8–8,0
Międzynarodowy Indeks
Czułości

ok. 1,0 (ISI o niskim stężeniu)

Kalibracja Zestaw wzorcowy kalibrowany bezpośrednio względem
międzynarodowej metody referencyjnej

Powtarzalność INR CV < 4,5 % przy użyciu krwi włośniczkowej
< 3,5% przy użyciu krwi żylnej zarówno w zakresie prawidłowym,
jak i w zakresie terapeutycznym

Zakres hematokrytu 22 – 55%
Niewrażliwość na heparynę Stężenie heparyny niefrakcjonowanej (UFH) do 0,8 IU/mL, heparyny

niskocząsteczkowej (LMWH) do 2 czynników anty Xa U/mL
Kontrola jakości Wewnętrzna, wbudowana w test (OS2C) On board single-channel

strip control
Warunki przechowywania +2°C do +30°C
Stabilność 18 miesięcy w temperaturze pokojowej (+2°C do +30°C)

CoaguChek®XS 
Ustanawiamy nowe standardy monitorowania INR

Samokontrola INR przez pacjenta dale lepsze rokowania
kliniczne

Przeprowadzona przez Heneghana w 2006 roku duża metaanaliza
wykazała 33% redukcję śmiertelności i 55% redukcję incydentów
zakrzepowo-zatorowych (zredukowaniu uległa również ilość dużych
krwotoków)

Oznaczanie poziomu INR raz w tygodniu pozwoliło 85% pacjentów
na pozostanie w ich zakresie terapeutycznym, w porównaniu 
do zaledwie 50% pacjentów, u których poziom INR oznaczany był
raz w miesiącu.5

n = 297
r = 0,989
y = 1,01*x + 0,01

Wyniki otrzymywane przy pomocy CoaguCheka XS 
ściśle korelują z większością odczynników laboratoryjnych.4
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CoaguChek®XS 
Nowa generacja aparatów 
do monitorowania krzepliwości


