
CoaguChek® XS
Samokontrola INR to takie proste
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Czy jesteś w trakcie terapii doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi?

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Dzięki systemowi CoaguChek XS, naszemu prostemu, wygodnemu i bezpiecznemu urządzeniu do monitorowania

krzepliwości krwi samodzielne monitorowanie poziomu INR jest wyjątkowo łatwe. 

Niewielki aparat, dostarcza wysokiej jakości wyniki INR w ciągu minuty, bez potrzeby wychodzenia z domu.

Regularna samokontrola pomaga utrzymać wskaźnik INR w ściśle określonym przez lekarza zakresie terapeutycznym, 

co znacznie redukuje ryzyko wystąpienia późniejszych powikłań.

Spytaj swojego lekarza lub przedstawiciela firmy Roche, w jaki sposób można nabyć system CoaguChek XS. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na naszą stronę internetową

Ciesz się bezpieczeństwem i niezależnością!

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
01-531 Warszawa
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 B
Tel. 022 481 54 54
www.rochediagnostics.pl



Ku lepszej przyszłości
Żyj własnym życiem

Czy terapia przeciwzakrzepowa jest częścią Twojego życia?

Czy właśnie dowiedziałeś się od lekarza, że od dzisiaj
powinieneś zacząć doustną terapię przeciwzakrzepową 
i krzepliwość Twojej krwi powinna być regularnie
sprawdzana?

Razem z lekarzem prowadzącym oraz korzystając z naszego
dziesięcioletniego doświadczenia w pomocy pacjentom
samodzielnie monitorującym krzepliwość krwi, możemy Ci
pomóc w prowadzeniu niezależnego i bezpiecznego trybu
życia - wszędzie i o każdej porze.

Decydując się na samodzielne monitorowanie krzepliwości
krwi za pomocą systemu CoaguChek XS zyskujesz:

► Większe bezpieczeństwo– dzięki częstszym pomiarom.

► Większą niezależność – mając możliwość
przeprowadzania pomiarów wszędzie i o każdej porze.

► Większe zaufanie – uzyskując natychmiastowo precyzyjny
wynik.

► Większą kontrolę – nad swoim zdrowiem.

Samodzielne oznaczanie krzepliwości krwi 
jest takie proste!
System CoaguChek XS jest prostym, wygodnym 
i bezpiecznym sposobem na uzyskanie wyniku czasu
protrombinowego (PT/INR) w ciągu jednej minuty.

► Prosto i szybko
Uzyskanie wyników INR to zaledwie kilka prostych
czynności. Próbka krwi może być naniesiona na
pasek testowy zarówno z góry, jak i z boku, co
znacznie redukuje ryzyko niewłaściwej aplikacji.
Paski testowe można przechowywać w temperaturze
pokojowej.

► Bezpiecznie i dokładnie
W pełni wiarygodne wyniki dzięki wbudowanej 
w test kontroli jakości.

► Mały i wygodny
Przy wymiarach nie większych od Twojej dłoni,
zasilaniu bateryjnemu i wadze zaledwie 175 g aparat
umożliwi Ci wykonywanie pomiarów o każdej porze 
i w każdym miejscu.

► Oznaczanie praktycznie bezbolesne
Do badania wykorzystuje się próbkę krwi kapilarnej
pobranej zwykle z opuszki palca, nie jest wymagane
nakłuwanie żyły.

Kilka prostych czynności

1. Włóż pasek testowy do
aparatu (po włożeniu paska
aparat włączy się
automatycznie)

2. W celu uzyskania kropli krwi,
nakłuj opuszkę palca przy 
pomocy nakłuwacza 
CoaguChek Softclix

3. Nanieś pierwszą kroplę krwi
na pasek testowy w ciągu 
15 sekund. Nanoszenie krwi na
górę lub z boku paska jest
bardzo łatwe

4. W ciągu minuty uzyskasz
swój wynik INR z datą i godziną
pomiaru

1). Heneghan et al.: Self-monitoring of oral anticoagulation: a systematic
review and meta-analysis; Lancet; 2006; 367; 404-411

COAGUCHEK, SOFTCLIX oraz BECAUSE IT’S MY LIFE są znakami towarowymi firmy Roche.

Cotygodniowe oznaczanie poziomu INR
daje większe korzyści kliniczne niż
oznaczanie co miesiąc.

Kontrola INR
przeprowadzana 
raz w miesiącu

50%50%

85%85%

Kontrola INR
przeprowadzana
raz w tygodniu
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Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, koniecznie spytaj swojego lekarza lub zadzwoń. Infolinia Roche tel. 022 481 54 54.

Istotą powodzenia terapii
przeciwzakrzepowej jest dłuższe
pozostawanie w ściśle określonym
przez lekarza zakresie
terapeutycznym INR.

Wykazano, że około 85% pacjentów oznaczających
poziom INR raz w tygodniu pozostawało w swoim
zakresie terapeutycznym, w porównaniu do 50 %, 
u których poziom INR był oznaczany raz w miesiącu.1


