
Accutrend Triglycerides testa stripi 

 

Vispārīga informācija: Triglicerīdu noteikšana sniedz jūsu ārstam informāciju par jūsu 

lipīdu metabolisma stāvokli. Šī informācija kalpo par pamatu tālākiem diagnostiskiem 

pasākumiem, ārstēšanai vai pacienta stāvokĜa kontrolei.. Taču pašnovērošana nevar aizstāt 

regulāru medicīnisko novērošanu. Pašnovērošanas rezultātus vajadzētu atzīmēt un apspriest 

ar savu ārstu. 

IN VITRO DIAGNOSTISKAI LIETOŠANAI 

Testa stripi kvantitatīvai triglicerīdu noteikšanai svaigās vai heparinizētās  kapilārajās asinīs. 

Lietot tikai ar sekojošiem mērītājiem:  

Accutrend GCT vai Accutrend Plus. 

Produkts piemērots paškontrolei. 

Testa darbības princips: Katram testa stripam ir testa zona, kura satur noteikšanas 

reaăentus. Pēc asins parauga uzlikšanas notiek ėīmiska reakcija, kuras rezultātā mainās testa 

zonas krāsa. Mērītājs reăistrē šo krāsas maiĦu un ar koda vai koda stripa palīdzību pārvērš 

iegūto signālu rādījumā, kas nolasāms instrumenta displejā. 

Mērījuma sagatavošana un veikšana: Lai izvairītos no kĜūdainiem rezultātiem,  

Simb.  triglicerīdu noteikšanai ar Accutrend Triglycerides testa stripiem lietojiet tikai 

augstāk minētos mērītājus. Ievērojiet visas šajā reklāmas pielikumā sniegtās 

instrukcijas un sava mērītāja lietošanas instrukciju. 

Uzglabāšana un stabilitāte: Neglabājiet iepakojumu temperatūrā, kas ir zemāka par +20 C 

vai augstāka par +300 C, un nelietojiet testa stripus, kuriem beidzies derīguma termiĦš. 

Neveiciet triglicerīdu testu pie temperatūras, kura ir zemāka par +180 C vai augstāka par 

+300 C. Ja jūs tomēr pārkāpjat šo noteikumu, rezultātu var izmantot tikai orientācijai, jo tas 

var ievērojami atšėirties atkarībā no apkārtējās vides temperatūras. Lai pasargātu testa 

stripus no mitruma un tiešas saules gaismas iedarbības, vienmēr noslēdziet bundžiĦu ar 

oriăinālo aizbāzni uzreiz pēc lietošanas. Ja lietojat Accutrend Triglycerides testa stripu 

vienlaicīgi ar Accutrend Glucose un Accutrend Cholesterol testa stripu, nesajauciet to 

konteineru aizbāžĦus. Accutrend Glucose konteinera aizbāznis ir balts, Accutrend 

Cholesterol, Accutrend Triglycerides – zili. Ja sajauksiet konteineru aizbāžĦus, specifiskais 

stripu derīguma termiĦš vairs nebūs spēkā. NepieĜaujiet šėidruma vai dezinfekcijas līdzekĜu 

iekĜūšanu konteinerā. Testa stripu konteinera aizbāznis satur netoksisku silikāta bāzes 

desikantu. Ja netīšām norijat desikantu, iedzeriet lielu daudzumu ūdens. Visus iepakojuma 



komponentus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, ja strādājat laboratorijā vai doktorātā 

– izmetiet atbilstoši speciālajiem noteikumiem. 

Savācot asinis, ievērojiet sekojošo: Pirms asins parauga noĦemšanas nomazgājiet rokas ar 

siltu ūdeni un ziepēm. Ja lietojat roku krēmu, atcerieties, ka gandrīz visi krēmi satur taukus, 

kas var ietekmēt glicerīna rādītājus. Ja lietojat roku krēmu, sevišėi rūpīgi nomazgājiet rokas 

un noskalojiet tās ar tīru ūdeni. 

Iepakojuma saturs: KārbiĦa ar 25 testa stripiem, 1 koda stripu. 

Nepieciešamais papildu materiāls: Mērītāji Accutrend GCT vai Accutrend Plus ar 

lietošanas instrukcijām, autolancetes iekārta (piemēram, Accu-Chek Softclix ar Accu-Chek 

Softclix Lancet vai Accu-Chek Softclix Pro ar Accu-Chek Softclix Pro Lancet).  

Veiktspējas pārbaudei: Accutrend Control TG1 kontrolšėīdums, vates tampons. 

Kodēšana: Jūsu mērītājs jāpārkodē pēc katra jauna Accutrend Triglycerides testa stripu 

konteinera atvēršanas. Šī operācija ir aprakstīta mērītāja lietošanas instrukcijā. Ja uz testa 

stripu iepakojuma uzlīmes norādītais kods nesakritīs ar mērītāja displejā attēlotajiem koda 

cipariem, mērītājs neveiks testu. Vienmēr saglabājiet koda stripu, līdz izlietosiet visus 

iepakojumā esošos testa stripus. Taču koda stripu nevajadzētu uzglabāt iepakojumā kopā ar 

testa stripiem, jo tas var iespaidot testa stripu kvalitāti.  

Veiktspējas pārbaudes: Mērītāja, testa stripu veiktspēja un to pareiza lietošana regulāri 

jāpārbauda ar Accutrend Control TG1 kontrolšėīdumu. IzsmeĜošāku informāciju lasiet 

mērītāja lietošanas instrukcijā un Accutrend Control TG1 kontrolšėīduma iepakojumam 

pievienotajā reklāmas pielikumā. Konkrētās testa stripu partijas pieĜaujamās kontrolrobežas 

(koda numurs) norādītas uz iepakojuma uzlīmes. 

Ierobežojumi un kĜūdu cēloĦi: Paaugstināta C vitamīna uzĦemšana ar dārzeĦiem 

neiespaido triglicerīdu noteikšanas reakciju. Noteikšanas reakciju ietekmē: askorbīnskābes 

(C vitamīna) uzĦemšana lielās devās; intravenoza askorbīnskābes (C vitamīna) infūzija;  

Ārstēšana ar heparīnu  un vispārēja novājēšana; brīvais glicerīns var palielināt rādītājus; 

intravenoza lipīdu ievadīšana (parenterāli ievadītas tauku emulsijas); ja lielumi atkārtoti ir 

virs 5 mmol/L vai 450 mg/dL, Ĝoti augsti triglicerīdu līmeĦi (stipri virs 6.9 mmol/L vai 600 

mg/dL robežām) var uzrādīt nevis „HI” rādījumu, bet augstu amplitūdu, tādā gadījumā 

konsultējieties ar savu ārstu; hematokrīta lielumi virs 55%, hlorodiazepoksīds, gentisic 

skābe, nitrofurantoīns, sulfametoksazols, trimetoprims.  

 

Mērījumu robežas: 0.80 – 6.86 mmol/L (70 – 600 mg/dL). Metodes linearitāte dota 0.80 – 

6.86 mmol/L (70 mg/dL līdz 600 mg/dL) robežās. 



Normālie lielumi: Triglicerīdu lielumi zem 2.3 mmol/L (200 mg/dL) uzskatāmi par 

normāliem. Dažām pacientu grupām references robežās var būt atšėirīgas; tas jums 

jāpaspriež individuāli ar savu ārstu. 

Informācija ārstiem un laboratorijas personālam:  

Pielietošana: Triglicerīdu noteikšanai svaigās kapilārās asinīs lipīdu metabolisma slimību 

gadījumos; triglicerīdu paštestēšanai, lai novērotu ārstēšanas vai diētas gaitu; skrīningošanai. 

Ja mērījumi tiek veikti vairākiem pacientiem doktorātā vai skrīningošanas programmas 

ietvaros, svaigas kapilārās asinis var uzlikt arī izmantojot ar heparīnu klātas pipetes (15 µL 

līdz 40 µL tilpuma). 

Testa metode: Vispirms triglicerīdi ar esterāzi tiek sašėelti glicerolā un brīvās taukskābēs. 

Ar diviem papildu enzimātiskiem posmiem glicerols tiek pārvērsts hidroacetona fosfātā un 

ūdeĦraža peroksīdā. Peroksidāzes klātbūtnē ūdeĦraža peroksīds oksidē indikatoru uz 

krāsvielu un tās koncentrācija tiek nomērīta ar refleksijas fotometriju. 

Komponenti vienam testam: CHE (Candida cylindracea) 0.15 U, GK (Bacillus 

stearothermophilus) 0.36 U, GPO (E.coli rec.) 0.08 U, POD (mārrutks) 0.63 U, ATP 12 µg, 

4-(4-dimetilaminofenil)-5-metil-2-(4-hidroksi-3,5-dimetoksifenil)-imidazol-dihidrohlorīds 

27 µg; nereaăējoši komponenti 0.43 mg. 

Veiktspējas dati: Accutrend Triglycerides testa stripu veiktspējas dati tika noteikti testu 

sēriju gaitā. Lielākā daĜa iegūto datu bija noteiktajās robežās. 

Atkārtojamība (sērijas neprecizitātes robežās): CV (novirzes koeficients) normālās robežās 

3.4%, patoloăiskās robežās 3.1%; parauga materiāls: EDTA venozas asinis. 

Reproduktivitāte (pastāvīgā neprecizitāte): CV 2.3 %, parauga materiāls: kontrolšėīdums. 

Precizitāte (metodes salīdzinājums; mg/dL; regresijas vienādojums, n paraugi, korelācijas 

koeficients r): y = 0.957x + 10.42 vai 1.052x – 4.33 (n = 43 – 144; r = 0.891). Parauga 

materiāls: svaigas kapilārās asinis; salīdzināšanas metode x: GPO – PAP metode, Roche 

Diagnostics, parauga materiāls: EDTA venozā plazma. 

Uztveršanas robeža (zemākais uztvertais lielums): 0.80 mmol/L (70 mg/dL) 

Patenti: US 6.506.575; US 5.281.395 

Pēdējais precizētais variants: 2007.06. 

Izplatītājs: SIA Medilink, ViskaĜu 11,Rīga LV-1026 

Prezentācija:  

25 testa stripi un viens koda strips: REF RD11538144016.  

Lietoto simbolu izskaidrojumu un literatūras sarakstu skat. šā reklāmas pielikuma beigās. 


