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Rakstām, lai informētu jūs par problēmu saistībā ar CoaguChek sistēmu un teststrēmelēm. Lūdzu, 

rūpīgi izlasiet šo informāciju. 

  

Cienītais klient! 

 

Lai nodrošinātu CoaguChek vērtību salīdzināmību ar vērtībām, kas iegūtas citās ierīcēs (piem., laboratorijas sistēmās, 

aprūpes vietas sistēmās ārsta kabinetā, koagulācijas klīnikā), mēs kalibrējam teststrēmeles atbilstoši Pasaules Veselības 

Organizācijas (PVO) standartam. Šis standarts tika atjaunots 2016. gadā. Lai gan ražotājiem nav pienākuma standartizēt 

atbilstoši jaunākajam standartam, uzņēmums Roche Diagnostics, kas ir celmlauži tā dēvēto "asins šķidrinātāju" 

monitoringā, ir nolēmis to darīt. 

Pēdējo nedēļu laikā uzņēmums Roche Diagnostics ir saņēmis vairāk sūdzību saistībā ar novirzēm no laboratorijas 

metodēm. Tādēļ mēs veicām padziļinātu analīzi, lai noteiktu novēroto atšķirību iemeslus. 

 

Analīzes rezultāti bija šādi: 

• Vērtībām no 0,8 līdz 4,5: ievērojamas atšķirības nav novērotas, un ierīce CoaguChek ir uzticama. 

• Vērtībām virs 4,5 INR: novērotas lielākas atšķirības no laboratorijas metodēm, nekā paredzēts. 

 

Kā tas ietekmē mani kā pacientu, kas veic paštestēšanu? 

 

Katram pacientam ir tā dēvētais "terapeitiskais diapazons", kurā jāiekļaujas pacienta rādītājiem. Terapeitisko diapazonu 

nosaka indikācija, kuras dēļ saņemat "asins šķidrinātājus" (piem., ātriju fibrilācija, sirds vārstulis, venozā trombembolija 

utt.). Neviens no medicīniski pielietotajiem terapeitiskajiem diapazoniem nepārsniedz iepriekšminēto vērtību, t.i., INR 

4,5. Tādējādi jūsu sistēma nodrošina uzticamus rezultātus jūsu attiecīgajam terapeitiskajam diapazonam.   

 

 

[Valstīm, kurās pacienti veic pašpārbaudes] Tomēr, kā norādīts iepakojuma ieliktnī, ikreiz, kad rezultāts neatbilst 

terapeitiskajam diapazonam, jāsazinās ar ārstu. 

 

CoaguChek XS PT Test: 

“Ja iegūtais PT rezultāts ir neparasti augsts vai zems, atkārtojiet testu. Ja PT rezultāts joprojām ir ārpus jūsu ārstējošā 

ārsta noteiktā terapeitiskā diapazona, nekavējoties sazinieties ar ārstu un vaicājiet par veicamajiem (antikoagulantu) 

pasākumiem, lai mazinātu iespējamo risku saistībā ar pārmērīgu antikoagulāciju (asiņošanas risku) vai nepietiekamu 

antikoagulāciju (trombozes risku).” 

 

CoaguChek XS PT Test PST: 

“Ja mērījuma rezultāts ir ārpus jūsu ārstējošā ārsta noteiktā terapeitiskā diapazona, atkārtojiet testu. Ja rezultāts 

joprojām ir ārpus terapeitiskā diapazona, nekavējoties sazinieties ar ārstu un vaicājiet par veicamajiem 

(antikoagulantu) pasākumiem.” 

Tādējādi šīs problēmas izraisītajiem ierobežojumiem vajadzētu būt minimāliem; vienīgais, kas jāizdara — jālūdz 

veselības aprūpes speciālistam veikt laboratorijas šķērspārbaudi, ja rezultātu vērtības pārsniedz 4,5 INR. 

 

[Valstīm, kurās pacienti veic pašregulāciju] Varat turpināt izmantot savu CoaguChek ierīci tāpat kā iepriekš, ar vienu 

ierobežojumu: Ja mērījuma rezultāta vērtība pārsniedz 4,5 INR, lūdzu, sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu 

un lūdziet veikt paralēlus testus ar laboratorijas metodi, lai pieņemtu lēmumu par turpmāko ārstēšanos. 

 

Kuras teststrēmeļu partijas ir ietekmētas? 
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Tālāk norādītās partijas var izmantot līdz INR rādītājam 4,5. Ja vērtības pārsniedz INR 4,5, lūdzu, sazinieties ar savu 

veselības aprūpes speciālistu. 

 

Produkts Atsauces numurs 

Partijas numurs 

(derīgs tikai līdz 4,5 

INR) 

CoaguChek XS PT Test 04625315xxx* 

04625358xxx* 

07797826160 

04625374xxx* 

#272167 – 334498 

   

1. tabula: partiju numuri, kuras ietekmē ierobežojums 

 

[VALSTĪ VEICAMIE PASĀKUMI Piezīme: xxx* norāda uz versijām dažādās valodās → valstīs: lūdzu, ievietojiet 

savu attiecīgo SPV numuru, izdzēsiet simbolus* un pārējos atsauces numurus.] 

 

Vai šis ierobežojums būs mūžīgs? 

 

Nē – uzņēmums Roche Diagnostics jau ir uzsācis jaunu CoaguChek teststrēmeļu ražošanu, kurām vairs nebūs šī 

ierobežojuma, un tās būs pieejamas 2018. gada oktobra sākumā vai vidū, kā norādīts šeit:  

 

Atsauces nu-
murs 

Produkta nosaukums Partijas numurs 
(koda atslēga) 

Pieejamība no-
liktavā (Man-

heimā) 
04625358070 CoaguChek XS PT Test, 24 testi ≥334499 (S_344) CW 42 

04625315003 CoaguChek XS PT Test, 2 x 24 testi ≥334499 (S_344) CW 42 

2. tabula: jaunu partiju pieejamība 

 

 

 

Kā uzzināt, kura CoaguChek teststrēmeļu partija man ir vai kāds ir koda mikroshēmas numurs? 

 

Partijas numurs ir iespiests uz etiķetes, kura tiek uzlīmēta uz teststrēmeļu kārbas ražošanas procesa laikā. 

 

 

 PARTIJAS numurs 

 

Koda mikroshēmas numurs ir iespiests uz koda mikroshēmām (kā redzams attēlā zemāk). 
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       Koda mikroshēmas numurs 

 

Kam es varu zvanīt, lai saņemtu papildu konsultāciju? 

 

Lūdzu, sazinieties ar Roche Diagnostics klientu apkalpošanas centru, zvanot uz šo numuru: T:67840380 vai sazinoties 

pa e-pastu ilze@medilink.lv 

 

Atvainojamies, ja šī problēma ir sagādājusi jums neērtības. 

 

Ar cieņu 

 

SIA Medilink 

Čiekurkalna 2.līnija 75., Rīga 

LV-1026 

 

 

 


