Den smarta mätaren CONTOUR® NEXT ONE
har visat sig ge anmärkningsvärt noggranna blodsockervärden1
CONTOUR® NEXT ONE-mätaren överträffade minimikraven för noggrannhet enligt ISO-standard 15197:2015.1,2*

%-andel resultat som uppmättes med CONTOUR® NEXT ONE-mätaren enligt ISO 15197:2015.1,2*
Typ av studie
(n=antal insamlade
testresultat)
Laboratoriestudie
(n=600)

Klinisk studie
(n=329)

Blodglukoskoncentration
<5.55 mmol/L ◆
(n=210)
≥5.55 mmol/L ●
(n=390)
<5.55 mmol/L ◆
(n=74)
≥5.55 mmol/L ●
(n=255)

Antal värden inom
±0.83 mmol/L ◆
eller ±15% ●

Antal värden inom
±0.55 mmol/L ◆
eller ±10% ●

Antal värden inom
±0.28 mmol/L ◆
eller ±5% ●
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Resultat från en specifik analys av CONTOUR® NEXT ONE-mätaren visade att >95% av det totala antalet värden
hamnade inom ±0.47 mmol/L eller ±8.4% av laboratoriemetodens (YSI) referensvärden.

Deras diabetes, i ett nytt ljus.

®
* 95% av de uppmätta glukosvärdena bör ligga inom antingen ±0.83 mmol/L av de genomsnittligt uppmätta värdena av referensmetodens värden vid glukoskoncentrationer
<5.55 mmol/L eller inom ±15% vid glukoskoncentrationer ≥5.55 mmol/L. 99% av de individuellt uppmätta värdena bör hamna inom område A och B för CEG (Consensus
Error Grid) för typ 1 diabetes.2

System för
blodsockerkontroll
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 Samtliga prover (n=329)
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Radardiagram som visar värden
för kapillära prover tagna från
individers fingertoppar jämförda med
referensvärden från YSI-metod för
patienter med diabetes i den kliniska
studien.
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Ett radardiagram är ett nytt sätt att åskådliggöra skillnaden mellan
värden tagna med system för blodsockerkontroll och värden från en
referensmetod. Punkter innanför den gröna ringen (den kraftigare
linjen) representerar ±0.83 mmol/L eller ±15% avvikelse för prover
med YSI glukoskoncentrationer <5.55 mmol/L respektive
≥5.55 mmol/L och uppfyller kraven i sektion 8 i noggrannhetskraven
för ISO 15197:2015.
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För att få referensvärden för jämförelse, testades dubbelprover
av blod på en YSI Life Sciences, Inc. (YSI) laboratoriemetod for
glukosanalys. Resultaten, som jämför värden från system för
blodsockermätning (BGM) med referensvärden från en YSI, ritades
sedan in i ett radardiagram.
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Anmärkningsvärt noggranna värden. Det är upplysande.

Referenser: 1 Christiansen M et al. Accuracy and user performance evaluation of a new blood-glucose monitoring system in development for use with CONTOUR® NEXT test strips. Poster presenterad
vid 15th Annual Meeting of the Diabetes Technology Society (DTS); 22-24 oktober 2015 i Bethesda, Maryland. USA. 2. International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test systems requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus, Geneve, Schweiz, 2013.
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