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Lugupeetud haiglas töötav arst!
Baxter Healthcare Ltd. edastab teile tähtsat ohutusalast teavet, mis puudutab patsiente, kes
kasutavad peritoneaaldialüüsilahust EXTRANEAL (ikodekstriin) ja kel võib olla vaja kasutada vere
glükomeetreid ja testribasid.
Peritoneaaldialüüsi ravi saavatel patsientidel, kes kasutavad selleks lahust EXTRANEAL
(ikodekstriin), võib teatavate vere glükomeetrite ja testribade kasutamisel saada väära
näidu.
Kasutage AINULT selliseid glükomeetreid ja selliseid testribasid, mis on glükoosi
spetsiifilised. Need on kliinilistes laboratooriumides üldlevinud meetodid. Võtke ühendust
glükomeetrite ja testribade valmistajaga, et teha kindlaks, millist meetodit nende puhul
kasutatakse. Lisateavet, sh sobivate glükomeetrite kohta saate veebilehelt
www.glucosesafety.com
Nimetust “glükoosi spetsiifiline” kasutatakse selliste glükomeetrite ja testribade kohta, mida ei
mõjuta maltoosi või teatavate muude suhkrute olemasolu. Peritoneaaldialüüsilahus EXTRANEAL
(ikodekstriin) tõstab vere maltoositaset, selletõttu tuleb kasutada ainult glükoosi spetsiifilisi
glükomeetreid ja testribasid.
ÄRGE KASUTAGE selliseid glükomeetreid ja testribasid, mis kasutavad
glükoosdehüdrogenaas-pürrolokinoliin-ekvinooni (GDH-PQQ) või glükoos-värvoksüdoreduktaasi meetodit. Lisaks ärge kasutage mõningaid glükomeetreid ja testribasid,
kus kasutatakse glükoosdehüdrogenaas-flaviin-adeniin-dinukleotiid (GDH-FAD) meetodit.
Nimetatud meetodid võivad maltoosi tõttu anda väära vereglükoosi näidu patsientidel, kes
kasutavad lahust EXTRANEAL (ikodekstriin). Vere glükoositaseme määramisel sellistel meetoditel
võidakse lahust EXTRANEAL (ikodekstriin) kasutavatel patsientidel saada normaalne vere
suhkrutaseme näit, mis varjab tegelikku hüpoglükeemiat (madalat veresuhkrut). Seetõttu ei
rakenda patsient või meditsiinitöötaja vajalikke meetmeid vere suhkrutaseme tõstmiseks
normaalsele tasemele. Patsient võib tegelikust tasemest kõrgema glükoosi näidu tõttu saada
insuliini rohkem kui vaja. Mõlemad eelnimetatud olukorrad võivad viia eluohtliku seisundini,
põhjustades teadvusekaotuse, kooma, neuroloogilise kahjustuse või surma.
Lisajuhiseid patsientidele, kes kasutavad EXTRANEALi (ikodekstriini):
1. Lahuse EXTRANEAL (ikodekstriin) kasutamisest loobumine ei kõrvalda kohe
glükomeetritega väära näidu võtmise ohtu. EXTRANEAL i (ikodekstriini) kasutamise
järgselt võib vääraid suuremaid vereglükoosi näite saada kuni kaks nädalat.
2. Selleks, et teada saada, millist meetodit kasutatakse, vaadake tähiseid NII glükomeetritel
KUI KA testribadel. Kui teile jääb midagi ebaselgeks, võtke ühendust glükomeetrite ja
testribade valmistajaga, et saada täpselt teada, millist meetodit kasutatakse.

3. Kui teie raviasutuses kasutatakse teabe elektroonilist salvestamist, tuleb teave
glükomeetrite ja testribade näitude võimaliku mõjutamise kohta lisada sellisesse kohta, kus
see oleks kõikidele kasutajatele kättesaadav.
Täiendavat teavet võite leida EXTRANEALi (ikodekstriini) tootekirjeldusest ja veebilehelt
www.glucosesafety.com.

Loodetavasti on sellest teabest teile abi. Kui teil tekib küsimusi lahuse EXTRANEAL (ikodekstriin)
kohta, võtke kindlasti ühendust Baxter Renal’i esindajaga.
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