
Για βοήθεια 
καλέστε

Χρήση έως 
Ημερομηνία

Διατηρείται 
στεγνό

Αποκλειστικά για 
in vitro διαγνωστική 
εξέταση μόνο

Αριθμός 
Παρτίδας

Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος

ΣΥΜΒΟΛΑ:
Μόνο 
για μία 
χρήση

Προσοχή! Διαβάστε 
τις οδηγίες χρήσης. Στείρο

Εύρος τιμών 
θερμοκρασίας 
φύλαξης

Κατασκευάζεται 
από

Σειριακός
Αριθμός

Διάλυμα 
ελέγχου
Επίπεδο

Επίλυση προβλημάτων
Εάν το αποτέλεσμά σας είναι ασυνήθιστα υψηλό ή χαμηλό ή δεν ταιριάζει με αυτό που αισθάνεστε διενεργήστε 

μια εξέταση διαλύματος ελέγχου (δείτε Εξέταση ελέγχου ποιότητας).
Εάν η εξέταση διαλύματος ελέγχου βρίσκεται εντός του εύρους τιμών:
• Διαβάστε ξανά την εξέταση γλυκόζης αίματος.
• Ελέγξτε ξανά τα αποτελέσματά σας με τη νέα ταινία TRUEresult.
Εάν τα αποτελέσματα εξακολουθούν να μην ταιριάζουν με αυτό που αισθάνεστε, συζητήστε το με τον ιατρό σας ή 
με τον επαγγελματία υγείας προτού αλλάξετε το θεραπευτικό πρόγραμμά σας.
Εάν τα αποτελέσματα δεν βρίσκονται εντός του εύρους τιμών:
• Ελέγξτε το . Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχει παρέλθει είτε αναγραφόμενη ημερομηνία είτε η ημερομηνία 

που είναι τυπωμένη στο φιαλίδιο της δοκιμαστικής ταινίας ή στη φιάλη διαλύματος ελέγχου. Διενεργήστε την 
εξέταση με νέες ταινίες/διαλύματα ελέγχου.

• Ελέγξτε για τυχόν μηνύματα σφάλματος. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος, ακολουθήστε τις Ενέργειες 
της ενότητας Μήνυμα οθόνης του Φυλλαδίου κατόχου.

• Ελέγξτε την τεχνική σας κατά την εξέταση. Διενεργήστε μια άλλη εξέταση διαλύματος ελέγχου.
• Ελέγξτε τη θερμοκρασία. Αφήστε το σύστημα να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 10-40 °C πριν από 

την εξέταση.
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Οδηγίες χρήσης ταινιών μέτρησης γλυκόζης αίματος

Μέτρηση ελέγχου ποιότητας
Υπάρχουν δύο εξετάσεις ελέγχου ποιότητας οι οποίες σας ενημερώνουν ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά. Ένας αυτόματος 
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κάθε φορά που εισαγάγετε μια ταινία TRUEresult σε ένα μετρητή TRUEresult ή TRUEresult 
twist. Κατά την εισαγωγή μιας ταινίας στη θύρα εξέτασης, εάν εμφανίζονται όλα τα τμήματα και το σύμβολο της σταγόνας 
προβάλλεται στην οθόνη, ο μετρητής λειτουργεί κανονικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξέταση.
Σημαντικές πληροφορίες: Υπάρχουν τρία διαθέσιμα επίπεδα διαλύματος ελέγχου γλυκόζης του συστήματος TRUEresult τα οποία 

περιέχουν γνωστές ποσότητες γλυκόζης. Είναι σημαντικό να διενεργήσετε εξετάσεις διαλύματος ελέγχου με περισσότερα από ένα 
επίπεδα διαλύματος ελέγχου για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας λειτουργεί σωστά και ότι η τεχνική εξέτασής σας είναι καλή. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση διαφορετικών επιπέδων ελέγχου, καλέστε τον αριθμό στο εξώφυλλο του 
Εγχειριδίου Ιδιοκτήτη.

Αναφερθείτε στις Οδηγίες χρήσης του διαλύματος ελέγχου γλυκόζης TRUEresult ή το Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη TRUEresult/TRUEresult twist 
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση εξέτασης ποιοτικού ελέγχου.

Σημαντικές πληροφορίες: Διαβάστε τα Εγχειρίδια κατόχου για πιο αναλυτικές οδηγίες. Καλέστε τον αριθμό στο 
εξώφυλλο του Εγχειρίδιου κατόχου για βοήθεια. Για ιατρική βοήθεια, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας  ή με έναν 
επαγγελματία υγείας για το διαβήτη.
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• Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα TRUEresult ή το σύστημα TRUEresult twist κατά την εξέταση απορρόφησης ξυλόζης. 
Τα δείγματα αίματος που περιέχουν συγκεντρώσεις ξυλόζης > 7 mg/dL μπορεί να αυξήσουν εσφαλμένα τα 
αποτελέσματα γλυκόζης. Ελέγξτε με τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα συστήματα TRUEresult ή TRUEresult twist.

• Συγκεντρώσεις ασκορβικού οξέως 5 mg/dL ή παραπάνω μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένα 
αποτελέσματα μέτρησης γλυκόζης.

Τα παρακάτω δεν θα επηρεάσουν την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της μέτρησης:5

• Εξέταση σε υψόμετρο έως και 3094 μέτρα.
• Επίπεδα αιματοκρίτη μεταξύ 25% και 60%.
Τα παρακάτω μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της μέτρησης:3

• Υπεργλυκαιμία με υπεροσμωτικότητα, με ή χωρίς κέτωση.
• Παχύρρευστο αίμα που έχει προκληθεί από αφυδάτωση
Σε άτομα με σοβαρή υπόταση ή σε ασθενείς με καταπληξία ενδέχεται να ληφθούν ανακριβή αποτελέσματα. 
Ανακριβή αποτελέσματα ενδέχεται να ληφθούν σε άτομα που βρίσκονται σε υπεργλυκαιμική - υπεροσμωτική 
κατάσταση, με ή χωρίς κέτωση. Οι ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση δεν θα πρέπει να εξετάζονται 
με μετρητές γλυκόζης αίματος.3
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Χρήση για την οποία προορίζεται: Οι ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος TRUEresult χρησιμοποιούνται μόνο με τους 
μετρητές TRUEresult και TRUEresult twist για την ποσοτική μέτρηση γλυκόζης αίματος. Οι ταινίες TRUEresult μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν για αυτομέτρηση στο σπίτι ή για επαγγελματική χρήση.
Αρχή της μέτρησης: Η ταινία TRUEresult είναι μια πλαστική ταινία που περιέχει χημικές ουσίες και ηλεκτρόδια.  
Όταν εισάγεται σε έναν μετρητή TRUEresult ή TRUEresult twist, η γλυκόζη μετριέται χρησιμοποιώντας αμπερομετρική 
τεχνολογία που χρησιμοποιεί την αντίδραση δεσυδρογονάσης-FAD γλυκόζης. Όταν στο άκρο της δοκιμαστικής ταινίας 
αναρροφάται ολικό αίμα ή διάλυμα ελέγχου, η γλυκόζη στο δείγμα αντιδρά με τους χημικούς παράγοντες και παράγει ένα 
ηλεκτρικό ρεύμα. Ο μετρητής μετρά το ηλεκτρικό ρεύμα και υπολογίζει το ποσό της γλυκόζης. Το αποτέλεσμα της γλυκόζης 
προβάλλεται ως τιμή πλάσματος.
Χημική σύνθεση: Αφυδρογονάση τη γλυκόζης - FAD (Aspergillus sp.), μεσολαβητές, ρυθμιστικά διαλύματα και σταθεροποιητές.

Φροντίδα των ταινιών
• Οι ταινίες πρέπει να φυλάσσονται στο αρχικό φιαλίδιο με το πώμα του φιαλιδίου σφραγισμένο αεροστεγώς. 

Μη μεταφέρετε ΠΟΤΕ ταινίες από ένα φιαλίδιο σε ένα άλλο.
• Χρησιμοποιήστε την ταινία σύντομα μετά την αφαίρεσή της από το φιαλίδιο. Κλείστε αμέσως το φιαλίδιο. Ταινίες που 

παραμένουν εκτός του φιαλιδίου για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα παρουσιάζουν μήνυμα σφάλματος.
• Αναγράψτε την ημερομηνία ανοίγματος όταν αφαιρέσετε την πρώτη ταινία. Απορρίψτε όλες τις μη χρησιμοποιημένες 

ταινίες του φιαλιδίου μετά την παρέλευση της ημερομηνίας που είναι τυπωμένη στην ετικέτα του φιαλιδίου των ταινιών 
ή 4 μήνες μετά την ημερομηνία ανοίγματος, εάν έχει παρέλθει μία από τις δύο ημερομηνίες.

• Αποθηκεύστε το φιαλίδιο ταινίας σε ξηρή τοποθεσία κάτω των 30 °C (θερμοκρασία δωματίου).
• ΜΗΝ ΨΥΧΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ.  

Μην αποθηκεύετε σε μπάνιο ή κουζίνα. 
Μην εκθέτετε σε υπερβολική ζέστη ή κρύο, άμεσο φως του ήλιου ή υψηλή υγρασία για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

• Μην κυρτώνετε, αποκόπτετε ή αλλοιώνετε τις ταινίες με οποιονδήποτε τρόπο.
Σημαντικές πληροφορίες
• Οι δοκιμαστικές ταινίες προορίζονται αποκλειστικά για in vitro εξέταση. Μην καταναλώνετε. 
• Χρησιμοποιήστε τις ταινίες TRUEresult μόνο με τους μετρητές TRUEresult και TRUEresult twist και με το διάλυμα ελέγχου γλυκόζης 

TRUEresult. Η χρήση άλλων μετρητών ή διαλυμάτων ελέγχου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανακριβή αποτελέσματα.
• Μην αλλάζετε το πλάνο αγωγής βάσει των αποτελεσμάτων από τις ταινίες TRUEresult και τους μετρητές TRUEresult/

TRUEresult twist χωρίς τη συμβουλή του γιατρού ή του επαγγελματία του τομέα υγείας.
• Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ταινίες και τη βελόνα σε έναν κατάλληλο περιέκτη.
• Η χρήση δοκιμαστικών ταινιών μετά από την παρέλευση της ημερομηνίας που αναγράφεται ή είναι τυπωμένη στην ετικέτα 

του φιαλιδίου των ταινιών, ενδέχεται να προκαλέσει ανακριβή αποτελέσματα.
• Απορρίψτε οποιαδήποτε ταινία ή φιαλίδιο η οποία φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά.
• ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε ορό, πλάσμα ή θρομβωμένο αίμα για εξέταση. Χρησιμοποιήστε φρέσκο, τριχοειδές αίμα. 

Οι επαγγελματίες του τομέα υγείας μπορεί να χρησιμοποιήσουν φλεβικό αίμα που συλλέχθηκε σε σωληνάρια κενού 
vacutainer νατρίου ή ηπαρινισμένου λίθιου. Η χρήση σωληναρίων κενού EDTA vacutainer (μοβ καπάκι) δεν συνιστώνται 
και μπορεί να προκαλέσουν χαμηλά αποτελέσματα.

• Κατά τη χρήση του αντιβραχίου για δειγματοληψία αίματος:1

 -  Συζητήστε με τον ιατρό σας ή με τον επαγγελματία του τομέα υγείας για να δείτε εάν η εξέταση από το αντιβράχιο είναι 
κατάλληλη για εσάς.

 - Τα αποτελέσματα από το αντιβράχιο δεν είναι πάντα τα ίδια με τα αποτελέσματα από το δάκτυλο.
• Χρησιμοποιήστε το δάκτυλο αντί του αντιβραχίου για ακριβέστερα αποτελέσματα:
 - Εντός 2 ωρών μετά από το φαγητό, την άσκηση ή τη λήψη ινσουλίνης,
 -  Εάν το σάκχαρο αίματος ενδέχεται να αυξάνεται ή να μειώνεται ταχέως ή εάν τα συνήθη αποτελέσματά σας 

παρουσιάζουν συχνά διακυμάνσεις,
 - Εάν είστε άρρωστος/η ή έχετε άγχος,
 -  Εάν το αποτέλεσμα της μέτρησης από το αντιβράχιο δεν συμβαδίζει με αυτό που αισθάνεστε,
 - Εάν το σάκχαρο αίματός σας ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλό ή υψηλό,
 - Εάν δεν έχετε παρατηρήσει συμπτώματα όταν το σάκχαρο αίματος είναι υψηλό ή χαμηλό.

➀ Άκρο επαφής Άκρο της ταινίας που εισάγεται στο μετρητή.
➁ Άκρο δείγματος Αιχμηρό άκρο της ταινίας 

όπου το δείγμα αναρροφάται στην ταινία.
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Ταινία εξέτασης
Σωστό Λάθος

Εξέταση γλυκόζης αίματος
Σημείωση για τους επαγγελματίες του τομέα υγείας: Οι επαγγελματίες φροντίδας υγείας μπορεί να χρησιμοποιήσουν 
φλεβικό αίμα που συλλέχθηκε σε σωληνάρια κενού vacutainer νατρίου ή ηπαρινισμένου λίθιου. Η χρήση σωληναρίων 
κενού EDTA vacutainer (μοβ καπάκι) δεν συνιστώνται και μπορεί να προκαλέσουν χαμηλά αποτελέσματα. Αναμίξτε το 
περιεχόμενο καλά πριν εκτελέσετε τη δειγματοληψία.
1. Πλύντε την περιοχή όπου θα γίνει το τρύπημα και στεγνώστε τη.
2. Αφήστε το μετρητή και τις δοκιμαστικές ταινίες σε θερμοκρασία δωματίου επί 30 λεπτά. Εάν ανοίξατε το φιαλίδιο 

για πρώτη φορά, αναγράψτε την ημερομηνία ανοίγματος στην ετικέτα του φιαλιδίου.
3. Ελέγξτε την γραμμένη ημερομηνία και την τυπωμένη ημερομηνία στην ετικέτα φιαλιδίου ταινιών. Μην 

χρησιμοποιείτε εάν έχει περάσει η ημερομηνία είτε στο ένα είτε στο άλλο. Απορρίψτε το φιαλίδιο και κάντε την 
εξέταση με ένα νέο φιαλίδιο.

4. Αφαιρέστε μία ταινία από το φιαλίδιο. Κλείστε καλά αμέσως το φιαλίδιο.
5. Εισαγάγετε το άκρο επαφής της ταινίας στη θύρα εξέτασης του μετρητή. Ο μετρητής ενεργοποιείται. Μην 

αφαιρείτε την ταινία από το μετρητή προτού ολοκληρωθεί η εξέταση.
6. Λάβετε μια σταγόνα αίματος.
7. Αφού εμφανιστεί το σύμβολο της σταγόνας στην οθόνη,
TRUEresult: Με την ταινία μέτρησης στον μετρητή, ακουμπήστε την άκρη του δείγματος στην σταγόνα αίματος και 

αφήστε το αίμα να απορροφηθεί στην ταινία. Βγάλτε το άκρο της ταινίας μέτρησης από τη σταγόνα αίματος αμέσως 
αφού ηχήσει ο μετρητής και εμφανιστούν παύλες κατά μήκος της οθόνης του μετρητή. 

TRUEresult twist: Με την ταινία ακόμα στον μετρητή, αγγίξτε το άκρο του δείγματος και αφήστε το αίμα να 
απορροφηθεί από την ταινία. Απομακρύνατε τη σταγόνα αίματος από το άκρο της ταινίας αμέσως αφού ο 
μετρητής ηχήσει και εμφανιστούν παύλες σε όλη την οθόνη του μετρητή.

 Κρατώντας το άκρο δείγματος της ταινίας εξέτασης στο δείγμα αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα αφού ξεκινήσει 
η εξέταση στον μετρητή μπορεί να προκαλέσει ανεπαρκή αποτελέσματα.

8. Το αποτέλεσμα προβάλλεται. Καταγράψτε το αποτέλεσμα.
9. Κρατήστε τον μετρητή με την ταινία εξέτασης προς τα κάτω. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης ταινίας για να 

απορρίψετε την ταινία στον κατάλληλο δοχείο.
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Ακρίβεια: Ο ειδικοί επί του διαβήτη συστήνουν ότι οι μετρητές γλυκόζης πρέπει να παρουσιάζουν συμφωνία 
εντός 15 mg/dL μιας εργαστηριακής μεθόδου όταν η συγκέντρωση της γλυκόζης είναι χαμηλότερη από 
75 mg/dL και εντός 20% μιας εργαστηριακής μεθόδου όταν η συγκέντρωση της γλυκόζης είναι 
75 mg/dL ή υψηλότερη.3 Το TRUEresult και το TRUEresult twist δοκιμάστηκαν από χρήστες σε κλινικές 
διαβήτη, μεγάλα αστικά νοσοκομεία και κέντρα φροντίδας διαβήτη. Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει πόσο συχνά 
οι τιμές ακροδάκτυλου TRUEresult και TRUEresult twist μπορούν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Τα 
δεδομένα ακροδάκτυλου συγκρίθηκαν με παράλληλα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν από το μοντέλο 2300 
Yellow Springs Instrument (YSI).
Δείγμα TRUEresult δάκτυλου - < 75 mg/dL (δάκτυλο χρήστη έναντι YSI)
± 5 mg/dL ± 10 mg/dL ± 15 mg/dL 
10/17 = 59% 15/17 = 88% 17/17 = 100%  
Δείγμα TRUEresult δάκτυλου - > 75 mg/dL (δάκτυλο χρήστη έναντι YSI) 
± 5% ± 10% ± 15% ± 20%
155/359 = 43% 281/359 = 78% 330/359 = 92% 354/359 = 99%
Δείγμα δάκτυλου TRUEresult twist - < 75 mg/dL (δάκτυλο χρήστη έναντι YSI)
± 5 mg/dL ± 10 mg/dL ± 15 mg/dL 
7/14 = 50% 11/14 = 79% 14/14 = 100%  
Δείγμα δάκτυλου TRUEresult twist - > 75 mg/dL (δάκτυλο χρήστη έναντι YSI)
± 5% ± 10% ± 15% ± 20%
119/327 = 36% 232/327 = 71% 286/327 = 87% 315/327 = 96% 
Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει πόσο συχνά οι τιμές αντιβραχίονα TRUEresult και TRUEresult twist 
επιτυγχάνουν αυτές τις τιμές στόχου όταν οι τιμές γλυκόζης χρήστη δεν παρουσιάζουν διακυμάνσεις.
Δείγμα TRUEresult αντιβράχιου - < 75 mg/dL (δάκτυλο χρήστη έναντι αντιβράχιου) 
± 5 mg/dL ± 10 mg/dL ± 15 mg/dL 
3/6 = 50% 6/6 = 100% 6/6 = 100%  
Δείγμα TRUEresult αντιβράχιου - > 75 mg/dL (αντιβράχιο χρήστη έναντι δάκτυλου)
± 5% ± 10% ± 15% ± 20%
180/370 = 49% 291/370 = 79% 335/370 = 91% 358/370 = 97%
Δείγμα TRUEresult twist αντιβράχιου - < 75 mg/dL (αντιβράχιο χρήστη έναντι δάκτυλου)
± 5 mg/dL ± 10 mg/dL ± 15 mg/dL 
10/12 = 83% 11/12 = 92% 12/12 = 100%  
Δείγμα TRUEresult twist αντιβράχιου - > 75 mg/dL (αντιβράχιο χρήστη έναντι δάκτυλου)
± 5% ± 10% ± 15% ± 20%
142/318 = 45% 243/318 = 76% 290/318 = 91% 310/318 = 97%
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ5

Χαρακτηριστικά απόδοσης - Σύστημα TRUEresult
Ακρίβεια: Η ακρίβεια του TRUEresult αξιολογήθηκε έναντι του μοντέλου 2300 Yellow Springs Instrument 
(YSI). Έγιναν μελέτες σε 4 κλινικές τοποθεσίες από επαγγελματίες φροντίδας υγείας.
Τριχοειδές αίμα από ακροδάκτυλο (ISO 15197:2003 δεδομένα από δάκτυλο έναντι YSI)6: N=376
 Κλίση y-τεταγμένη r2 Εύρος
 0,98 -2,44 mg/dL 0,97 57 - 476 mg/dL
Φλεβικό αίμα: N=342
 Κλίση y-τεταγμένη r2 Εύρος
 1,02  2,07 mg/dL 0,98  54 - 506 mg/dL
98,4% των επαγγελματιών φροντίδας υγείας (HCP) TRUEresult τιμών ακροδάκτυλου έπεσε μέσα στο 
15 mg/dL των αποτελεσμάτων YSI σε επίπεδα γλυκόζης < 75 mg/dL και μέσα στο 20% του επιπέδου 
γλυκόζης > 75 mg/dL.
Τριχοειδές αίμα ακροδάκτυλου (HCP δάκτυλο έναντι YSI)
 < 75 mg/dL
± 5 mg/dL ± 10 mg/dL ± 15 mg/dL 
12/18 = 67% 18/18 = 100% 18/18 = 100%
> 75 mg/dL
± 5%   ± 10%  ± 15%  ± 20%
182/358 = 51% 297/358 = 83% 333/358 = 93% 352/358 = 98%
97,8% των επαγγελματιών φροντίδας υγείας (HCP) TRUEresult τιμών ακροδάκτυλου έπεσε μέσα στο  
15 mg/dL των αποτελεσμάτων ακροδάκτυλου σε επίπεδα γλυκόζης < 75 mg/dL και μέσα στο 20% του 
επιπέδου γλυκόζης > 75 mg/dL όταν δεν υπάρχουν διακυμάνσεις των τιμών γλυκόζης του χρήστη.
Τριχοειδές αίμα αντιβράχιου (HCP αντιβράχιου έναντι HCP δάκτυλου)
 < 75 mg/dL
± 5 mg/dL ± 10 mg/dL ± 15 mg/dL 
6/9 = 67% 8/9 = 89% 8/9 = 89% 
> 75 mg/dL
± 5%   ± 10%  ± 15%  ± 20%
176/367 = 48% 293/367 = 80% 345/367 = 94% 360/367 = 98%
Ακρίβεια: Η πιστότητα περιγράφει τη διακύμανση ανάμεσα στα αποτελέσματα. Οι μελέτες πιστότητας 
διενεργήθησαν σε ένα εργαστήριο.
Αίμα (μέσα στην παρτίδα): N=100
Μέσος όρος (mg/dL) 48 86 154 228 342
SD (mg/dL) 1,1 2,0 3,7 7,4 13,3
CV% 2,4 2,3 2,9 3,2 3,9
Αίμα (μέσα στο φιαλίδιο): N=100
Μέσος όρος (mg/dL) 48 86 154 228 342
SD (mg/dL) 1,0 1,8 3,7 5,7 12,3
CV% 2,1 2,1 2,9 2,5 3,6
Έλεγχος γλυκόζης: N=100
Μέσος όρος (mg/dL) 44 129 314
SD (mg/dL) 1,1  3,6 12,7
CV% 2,4 2,8 4,0
Χαρακτηριστικά απόδοσης - Σύστημα TRUEresult twist 
Ακρίβεια: Η ακρίβεια του TRUEresult twist αξιολογήθηκε έναντι του μοντέλου 2300 Yellow Springs 
Instrument (YSI). Έγιναν μελέτες σε 4 κλινικές τοποθεσίες από επαγγελματίες φροντίδας υγείας.
Τριχοειδές αίμα από ακροδάκτυλο (ISO 15197:2003 δεδομένα από δάκτυλο έναντι YSI)6: N=200
 Κλίση y-τεταγμένη r2 Εύρος
 0,97 -0,16 mg/dL 0,97 24 - 579 mg/dL
Φλεβικό αίμα: N=290
 Κλίση y-τεταγμένη r2 Εύρος
 0,97 8,62 mg/dL 0,98 36 - 525 mg/dL
99,5% των επαγγελματιών φροντίδας υγείας (HCP) TRUEresult twist τιμών ακροδάκτυλου έπεσε μέσα στο 15 mg/dL των 
αποτελεσμάτων YSI σε επίπεδα γλυκόζης < 75 mg/dL και μέσα στο 20% του επιπέδου γλυκόζης > 75 mg/dL.
Τριχοειδές αίμα ακροδάκτυλου (HCP δάκτυλο έναντι YSI)
< 75 mg/dL
± 5 mg/dL ± 10 mg/dL ± 15 mg/dL 
18/33 = 55% 31/33 = 94% 33/33 = 100%
> 75 mg/dL
± 5%   ± 10%  ± 15%  ± 20%
66/167 = 40% 121/167 = 72% 149/167 = 89% 166/167 = 99%
98,8% των επαγγελματιών φροντίδας υγείας (HCP) TRUEresult twist τιμών ακροδάκτυλου έπεσε μέσα 
στο 15 mg/dL των αποτελεσμάτων YSI σε επίπεδα γλυκόζης < 75 mg/dL και μέσα στο 20% του επιπέδου 
γλυκόζης > 75 mg/dL όταν δεν υπάρχουν διακυμάνσεις των τιμών γλυκόζης του χρήστη.
Τριχοειδές αίμα αντιβράχιου (HCP αντιβράχιου έναντι HCP δάκτυλου)
 < 75 mg/dL
± 5 mg/dL ± 10 mg/dL ± 15 mg/dL 
10/15 = 67% 13/15 = 87% 14/15 = 93%
> 75 mg/dL
± 5%   ± 10%  ± 15%  ± 20%
159/325 = 49% 275/325 = 85% 305/325 = 94% 322/325 = 99%
Ακρίβεια: Η πιστότητα περιγράφει τη διακύμανση ανάμεσα στα αποτελέσματα. Οι μελέτες πιστότητας 
διενεργήθησαν σε ένα εργαστήριο.
Αίμα (μέσα στην παρτίδα): N=100
Μέσος όρος (mg/dL) 43 79 120 185 288
SD (mg/dL) 1,8 2,0 3,1 8,0 12,0
CV% 4,3 2,5 2,6 4,3 4,2
Αίμα (μέσα στο φιαλίδιο): N=10
Μέσος όρος (mg/dL) 43 79 120 185 288
SD (mg/dL) 1,6 1,7 2,8 7,2 10,0
CV% 3,8 2,2 2,3 3,9 3,5
Έλεγχος γλυκόζης: N=100
Μέσος όρος (mg/dL) 44 129 314
SD (mg/dL) 1,1  3,6 12,7
CV% 2,4 2,8 4,0

☎ Για βοήθεια καλέστε:

Εάν καλείτε από: Χρησιμοποιήστε τον αριθμό που 
καταγράφεται ακολούθως:

Ελλάδα 800 11 79999

Αναμενόμενα αποτελέσματα για άτομα χωρίς διαβήτη:2

  Αποτέλεσμα γλυκόζης πλάσματος αίματος
 Πριν το φαγητό < 110 mg/dL
 Δύο ώρες μετά το φαγητό < 140 mg/dL
Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Ένας ιατρός ή ένας επαγγελματίας υγείας για το διαβήτη καθορίζει το προσωπικό εύρος τιμών-στόχο της γλυκόζης. 
Σε περίπτωση που έχετε συμπτώματα που υποδηλώνουν πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή γλυκόζη, επικοινωνήστε 
αμέσως με τον ιατρό σας ή με τον επαγγελματία υγείας για το διαβήτη.
Εάν συγκρίνετε τα αποτελέσματα με τη χρήση ταινιών του συστήματος TRUEresult με τα αποτελέσματα 
εργαστηριακής μέτρησης, διενεργήστε μια μέτρηση γλυκόζης αίματος με τρύπημα του δακτύλου εντός 30 λεπτών 
από την εργαστηριακή μέτρηση. Τα αποτελέσματα θεωρούνται ακριβή όταν βρίσκονται μέσα στο 20% των 
εργαστηριακών αποτελεσμάτων.3 Εάν έχετε φάει πρόσφατα, τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τις ταινίες 
TRUEresult μπορεί να είναι έως 70 mg/dL υψηλότερα από τα εργαστηριακά αποτελέσματα.4

Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδος
Parapharm International A.E.

Αλ. Παναγούλη 91, Ν. Ιωνία 142 34,
       210 - 9647497

www.parapharm.gr

Εξυπηρέτηση Πελατών:        800 11 79999
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Expected Results for people without diabetes:2

  Plasma Blood Glucose Result
 Before eating < 110 mg/dL
 Two hours after meals < 140 mg/dL
A Doctor or Diabetes Health-care Professional determines personal target glucose ranges. If you 
are having symptoms that suggest your glucose is too low or too high, contact your Doctor or 
Diabetes Health-care Professional right away.
If comparing results using TRUEresult strips to laboratory test results, perform a finger-stick blood 
test within 30 minutes of the laboratory test. Results are considered accurate when they are within 
20% of laboratory results.3 If you have eaten recently, results using TRUEresult Strips may be up 
to 70 mg/dL higher than laboratory results.4
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Blood Glucose Test Strips Instructions for Use

Quality Control Testing
There are two quality control tests to let you know that the System is working properly. An automatic 
self-test is performed each time a TRUEresult Strip is inserted into a TRUEresult or TRUEresult twist 
Meter. Upon inserting a Strip into the Test Port, if all segments appear and the Drop Symbol appear 
in the Display, the Meter is working properly and may be used for testing.
Important Information: There are three levels of TRUEresult Glucose Control available which contain 

known amounts of glucose. It is important to perform Control Tests with more than one level of Control 
to ensure your System is working properly and your testing technique is good. For more information on 
obtaining different levels of Control, call the number on the front cover of the Owner’s Booklets.

See TRUEresult Glucose Control Instructions for Use or TRUEresult/TRUEresult twist Owner’s Booklet 
for more information on Quality Control testing.

FOR CONSUMERS • Performance Characteristics5

Accuracy: Diabetes experts have suggested that glucose meters should agree within 
15 mg/dL of a laboratory method when the glucose concentration is less than 75 mg/dL, and 
within 20% of a laboratory method when the glucose concentration is 75 mg/dL or higher.3 
TRUEresult and TRUEresult twist was tested by users at diabetes clinics, large urban hospitals, 
and diabetes care centers. The table below shows how often user TRUEresult and TRUEresult twist 
fingertip values can achieve these goals. The fingertip data were compared to parallel results 
obtained on a Yellow Springs Instrument (YSI) Model 2300.
TRUEresult Finger Sample - < 75 mg/dL (user finger vs. YSI) 
± 5 mg/dL ± 10 mg/dL ± 15 mg/dL 
10/17 = 59% 15/17 = 88% 17/17 = 100%  
TRUEresult Finger Sample - > 75 mg/dL (user finger vs. YSI) 
+5% +10% +15% +20%
155/359 = 43% 281/359 = 78% 330/359 = 92% 354/359 = 99% 
TRUEresult twist Finger Sample - < 75 mg/dL (user finger vs. YSI)
± 5 mg/dL ± 10 mg/dL ± 15 mg/dL 
7/14 = 50% 11/14 = 79% 14/14 = 100%  
TRUEresult twist Finger Sample - > 75 mg/dL (user finger vs. YSI)
+5% +10% +15% +20%
119/327 = 36% 232/327 = 71% 286/327 = 87% 315/327 = 96% 
The table below shows how often user TRUEresult and TRUEresult twist forearm values achieve 
these goals when users’ glucose values are not fluctuating.
TRUEresult Forearm Sample - < 75 mg/dL (user forearm vs. user finger) 
± 5 mg/dL ± 10 mg/dL ± 15 mg/dL 
3/6 = 50% 6/6 = 100% 6/6 = 100%  
TRUEresult Forearm Sample - > 75 mg/dL (user forearm vs. user finger)
+5% +10% +15% +20%
180/370 = 49% 291/370 = 79% 335/370 = 91% 358/370 = 97% 
TRUEresult twist Forearm Sample - < 75 mg/dL (user forearm vs. user finger)
± 5 mg/dL ± 10 mg/dL ± 15 mg/dL 
10/12 = 83% 11/12 = 92% 12/12 = 100%  
TRUEresult twist Forearm Sample - > 75 mg/dL (user forearm vs. user finger)
+5% +10% +15% +20%
142/318 = 45% 243/318 = 76% 290/318 = 91% 310/318 = 97%

FOR HEALTH-CARE PROFESSIONALS5

Performance Characteristics – TRUEresult System
Accuracy: TRUEresult accuracy was assessed against the Yellow Springs Instrument (YSI) Model 
2300. Studies were conducted at 4 clinical sites by Health-care Professionals.
Fingertip Capillary Blood (ISO 15197:2003 data finger vs. YSI):6  N=376
 Slope y-intercept r2 Range
 0.98 -2.44 mg/dL 0.97 57 - 476 mg/dL
Venous Blood:  N=342
 Slope y-intercept r2 Range
 1.02 2.07 mg/dL 0.98 54 - 506 mg/dL
98.4% of Health-care Professional (HCP) TRUEresult fingertip values fell within 15 mg/dL of the YSI 
results at glucose levels < 75 mg/dL and within 20% at glucose levels > 75 mg/dL.
Fingertip Capillary Blood (HCP finger vs. YSI)
< 75 mg/dL
± 5 mg/dL ± 10 mg/dL ± 15 mg/dL 
12/18 = 67% 18/18 = 100% 18/18 = 100%
> 75 mg/dL
+5%   +10%  +15%  +20%
182/358 = 51% 297/358 = 83% 333/358 = 93% 352/358 = 98%
97.8% of Health-care Professional (HCP) TRUEresult forearm values fell within 15 mg/dL of the 
fingertip results at glucose levels < 75 mg/dL and within 20% at glucose levels > 75 mg/dL when 
users’ glucose values are not fluctuating.
Forearm Capillary Blood (HCP forearm vs. HCP finger)
< 75 mg/dL
± 5 mg/dL ± 10 mg/dL ± 15 mg/dL 
6/9 = 67% 8/9 = 89% 8/9 = 89% 
> 75 mg/dL
+5%   +10%  +15%  +20%
176/367 = 48% 293/367 = 80% 345/367 = 94% 360/367 = 98%
Precision: Precision describes the variation between results. Precision results were performed in 
a laboratory.
Blood (Within Lot):  N=100
Mean (mg/dL) 48 86 154 228 342
SD (mg/dL) 1.1 2.0 3.7 7.4 13.3
CV% 2.4 2.3 2.9 3.2 3.9
Blood (Within Vial):  N=10
Mean (mg/dL) 48 86 154 228 342
SD (mg/dL) 1.0 1.8 3.7 5.7 12.3
CV% 2.1 2.1 2.9 2.5 3.6
Glucose Control:  N=100
Mean (mg/dL) 44 129 314
SD (mg/dL) 1.1  3.6 12.7
CV% 2.4 2.8 4.0
Performance Characteristics – TRUEresult twist System
Accuracy:  The accuracy of TRUEresult twist was assessed against the Yellow Springs Instrument 
(YSI) Model 2300.  Studies were conducted at 4 clinical sites by health-care professionals.
Fingertip Capillary Blood (ISO 15197:2003 data finger vs. YSI):6  N=200
 Slope y-intercept r2 Range
 0.97 -0.16 mg/dL 0.97 24 - 579 mg/dL
Venous Blood:  N=290
 Slope y-intercept r2 Range
 0.97 8.62 mg/dL 0.98 36 - 525 mg/dL
99.5% of Health-care Professional (HCP) TRUEresult twist Meter fingertip values fell within 15 mg/
dL of the YSI results at glucose levels < 75 mg/dL and within 20% at glucose levels > 75 mg/dL.
Fingertip Capillary Blood (HCP finger vs. YSI)
< 75 mg/dL
± 5 mg/dL ± 10 mg/dL ± 15 mg/dL 
18/33 = 55% 31/33 = 94% 33/33 = 100%
> 75 mg/dL
+5%   +10%  +15%  +20%
66/167 = 40% 121/167 = 72% 149/167 = 89% 166/167 = 99%
98.8% of Health-care Professional (HCP) TRUEresult twist Meter forearm values fell within 15 mg/dL 
of the fingertip results at glucose levels < 75 mg/dL and within 20% at glucose levels > 75 mg/dL 
when users’ glucose values are not fluctuating.
Forearm Capillary Blood (HCP forearm vs. HCP finger)
< 75 mg/dL
± 5 mg/dL ± 10 mg/dL ± 15 mg/dL 
10/15 = 67% 13/15 = 87% 14/15 = 93%
> 75 mg/dL
+5%   +10%  +15%  +20%
159/325 = 49% 275/325 = 85% 305/325 = 94% 322/325 = 99%
Precision:  Precision describes the variation between results.  Precision results were performed in 
a laboratory.
Blood (Within Lot):  N=100
Mean (mg/dL) 43 79 120 185 288
SD (mg/dL) 1.8 2.0 3.1 8.0 12.0
CV% 4.3 2.5 2.6 4.3 4.2
Blood (Within Vial):  N=10
Mean (mg/dL) 43 79 120 185 288
SD (mg/dL) 1.6 1.7 2.8 7.2 10.0
CV% 3.8 2.2 2.3 3.9 3.5
Glucose Control:  N=100
Mean (mg/dL) 44 129 314
SD (mg/dL) 1.1 3.6 12.7
CV% 2.4 2.8 4.0

Additional Information: See the Owner’s Booklets for more detailed instructions. Call the number on the front cover 
of the Owner’s Booklets for assistance. For medical assistance, call your Doctor or Diabetes Health-care Professional.

Limitations4

•	 Do not use the TRUEresult or TRUEresult twist Systems during a xylose absorption test. Blood samples 
containing xylose concentrations of > 7 mg/dL may falsely raise glucose results. Please check with your 
Doctor before using the TRUEresult or TRUEresult twist Systems.

•	 Ascorbic acid concentrations at or above 5 mg/dL may cause elevated meter glucose results.
The following will not affect accurate results:5

•	 Testing	at	altitudes	up	to	and	including	3094	metres.
•	 Haematocrit	levels	between	25%	and	60%.
The following may affect accurate results:3

•	 Hyperglycaemia	with	hyperosmolarity,	with	or	without	ketosis.
•	 Thickened	blood	caused	by	dehydration.
Inaccurate results may occur in severely hypotensive individuals or patients in shock. Inaccurate 
results may occur for individuals experiencing a hyperglycaemic-hyperosmolar state, with or 
without ketosis. Critically ill patients should not be tested with blood glucose meters.3
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Intended Use: TRUEresult Blood Glucose Test Strips are used only with TRUEresult and TRUEresult 
twist Meters to quantitatively measure whole blood glucose. TRUEresult Strips may be used for self-
testing at home or for professional use.
Test Principle: The TRUEresult Strip is a plastic strip containing chemicals and electrodes. 
When inserted into a TRUEresult or TRUEresult twist Meter, glucose is measured using amperometric 
technology employing a glucose dehydrogenase-FAD reaction. When whole blood or Control 
is drawn into the Sample Tip of the Strip, glucose in the sample reacts with the chemicals and 
produces an electrical current. The Meter measures the current and calculates the amount of 
glucose. The result is displayed as a plasma value.
Chemical Composition: Glucose dehydrogenase-FAD (Aspergillus sp.), mediators, buffers and 
stabilisers.

Caring for Strips
•	 Strips	must	be	kept	in	original	vial	with	vial	cap	tightly	sealed.	NEVER	transfer	Strips	from	one	

vial to another.
•	 Use	Strip	quickly	after	removing	from	vial.	Recap	vial	right	away.	Strips	left	outside	vial	too	

long give an error message.
•	 Write date opened on Strip vial label when removing the first Strip. Discard all unused Strips in vial 

after date printed on the Strip vial label, or 4 months after date opened, if either date has passed.
•	 Store	Strip	vial	in	a	dry	place	at	room	temperature	below	30°C.
•	 DO	NOT	REFRIGERATE	OR	FREEZE. 

Do not store in bathroom or kitchen. 
Do not expose to extreme heat or cold, direct sunlight or high humidity for any length of time.

•	 Do	not	bend,	cut,	or	alter	Strips	in	any	way.
Important Information
•	 Strips	are	for	in vitro testing only. Do not consume.
•	 Use	TRUEresult	Strips	only	with	TRUEresult	and	TRUEresult	twist	Meters	and	TRUEresult	Glucose	

Control. Using other meters or Controls may give inaccurate results.
•	 Do	not	change	treatment	plan	based	on	the	results	from	the	TRUEresult	Strips	and	TRUEresult/

TRUEresult twist Meters without the advice of a Doctor or Health-care Professional.
•	 Discard	used	Strips	and	lancets	into	an	appropriate	container.
•	 Using	Strips	past	written	or	printed	dates	on	the	Strip	vial	label	may	cause	inaccurate	results.
•	 Discard	any	Strips	or	vials	that	appear	damaged.
•	 NEVER use serum, plasma or clotted blood for testing. Use fresh, capillary whole blood. Venous whole 

blood collected into sodium or lithium heparin vacutainer tubes may be used for testing by healthcare 
professionals. Use of EDTA vacutainer tubes (purple top) is not recommended and may cause low results.

•	 When	using	the	forearm	for	blood	sample:1
 - Check with your Doctor or Health-care Professional to see if forearm testing is right for you.
 - Results from forearm are not always the same as results from finger.
•	Use	finger	instead	of	forearm	for	more	accurate	results:
 - Within 2 hours of eating, exercise, or taking insulin,
 - If your blood sugar may be rising or falling rapidly or your routine results are often fluctuating,
 - If you are ill or under stress,
 - If your forearm test results do not match how you feel,
 - If your blood sugar may be low or high,
 - If you do not notice symptoms when blood sugar is low or high.

➀ Contact End End of Strip inserted into Meter.
➁ Sample Tip Pointed end of Strip 

where sample is drawn into Strip.

12Top of
Test Strip

Correct Incorrect

Blood Glucose Testing
Note to Health-care Professionals: Venous whole blood collected into sodium or lithium heparin 
vacutainer tubes may be used for testing by healthcare professionals. Use of EDTA vacutainer tubes 
(purple top) is not recommended and may cause low results. Mix tube well before sampling.
1. Wash area to be lanced, dry.
2. Allow Meter and Strips to sit at room temperature for 30 minutes. If opening vial for the first 

time, write date opened on vial label.
3. Check written date and printed date on Strip vial label. Do not use if either date has passed. 

Discard vial and test with new vial.
4. Remove one Strip from vial. Recap vial right away.
5. Insert Contact End of Strip into Test Port of Meter. Meter turns on. Do not remove Strip from 

Meter until testing is finished.
6. Obtain blood drop.
7. After Drop Symbol appears in Display,
TRUEresult: With Test Strip still in Meter, touch edge of Sample Tip to blood drop and allow blood 

to be drawn into Strip.  Remove Test Strip Sample Tip from sample drop immediately after the 
Meter beeps and dashes appear across Meter Display. 

TRUEresult twist: With Test Strip still in Meter, touch edge of Sample Tip to blood drop and allow 
blood to be drawn into Strip.  Remove Test Strip Sample Tip from sample drop immediately 
after dashes appear across the Meter Display.

 Holding the Test Strip Sample Tip to the blood sample too long after the Meter begins testing 
may cause inaccurate results.

8. Result is displayed. Record result.
9. Hold Meter with Strip pointing down. Press Strip Release button to discard Strip into appropriate 

container.

Troubleshooting
If your result is unusually high or low or does not match the way you feel, perform a Control Test 

(see Quality Control Testing).
If the Control Test is within range:
•	 Read	Blood Glucose Testing again.
•	 Recheck	your	results	with	a	new	TRUEresult	Strip.
If the results still do not match the way you feel, check with your Doctor or Health-care 
Professional before changing your treatment programme.
If the results are not within range:
•	 Check	the					.	Do	not	use	if	past	either	written	date	or	date	printed	on	Test	Strip	vial	or	Control	

bottle. Test with new Strips/Control.
•	 Check	for	error	messages.	If	an	error	message	appears,	follow	the	Actions	in	the 

Display Message Section of the Owner’s Booklet
•	 Check	your	testing	technique.	Perform	another	Control	Test.
•	 Check	the	temperature.	Allow	System	to	reach	room	temperature	between	10-40°C	before	testing.

☎  For assistance please call:

If you are calling from: Use the number listed below:
Greece 800 11 79999

Exclusive Representative in Greece
Parapharm International A.E.

Αλ. Παναγούλη 91, Ν. Ιωνία 142 34,
       210 - 9647497

www.parapharm.gr

Customer Service:        800 11 79999
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