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Bratislava, 20.7.2021 
  
Dôležité informácie o otvorených tubách s testovacími prúžkami Accu-Chek® Performa  

 
 
Vážený užívateľ rady Accu-Chek Performa, 
 
v spoločnosti Roche Diabetes Care sa usilujeme o najvyššiu kvalitu výrobkov a služieb a naším cieľom 
je informovať Vás čo najskôr o možných problémoch, o ktorých by ste mali byť informovaní. Z tohto 
dôvodu by sme Vás chceli informovať o zriedkavom výskyte otvorených nádob s testovacími prúžkami 
Accu-Chek® Performa ešte v uzatvorených baleniach.  
Pokiaľ ste dostali tubu s testovacími prúžkami, ktorá sa otvorila ešte v uzatvorenom balení, môžete 
mať problém namerať platné glykémie so svojím glukomerom, pretože testovacie prúžky v otvorenej 
nádobe mohli byť vystavené vlhkosti, ktorá ich poškodila, čo mohlo mať za následok nameranie 
nesprávnych výsledkov (napr. pozitívne odchýlených alebo falošne vysokých výsledkov). Nevhodné 
terapeutické rozhodnutia založené na nesprávnych výsledkoch môžu viesť k nežiaducim zdravotným 
následkom. 
 
Popis situácie a zdôvodnenie tohto nápravného opatrenia 
 
Spoločnosť Roche Diabetes Care dostala od jednej nemocnice v USA sťažnosti týkajúce sa 
neočakávaných výsledkov (napríklad pozitívne odchýlených alebo falošne vysokých výsledkov) 
pri použití nádob s testovacími prúžkami, ktoré boli otvorené už v uzatvorených baleniach.  
Prešetrenie problému spoločnosťou Roche ukázalo, že za veľmi zriedkavých okolností je možné, že sa 
nádoby s testovacími prúžkami otvoria už počas prepravy. 
To platí pre testovacie prúžky Accu-Chek® Performa, pokiaľ sú dodávané pri zvýšenej teplote 
(≥ 45 °C) a balenie spadne alebo sa s ním počas prepravy a distribúcie nevhodne zaobchádza.   
Otvorené nádoby s testovacími prúžkami v uzatvorených baleniach boli pozorované len pri splnení 
oboch týchto podmienok. 
Z dôvodu vplyvov vysokej teploty a vlhkosti môže táto chyba ovplyvniť správnosť merania glykémií.  
 
Podrobnosti o ovplyvnených testovacích prúžkoch 
 
Potenciálne ovplyvnené testovacie prúžky sú Accu-Chek® Performa. 
 
Opatrenia prijaté spoločnosťou Roche Diabetes Care   
 
Spoločnosť Roche Diabetes Care aktualizuje písomné informácie k produktom, aby objasnila pokyny 
pre zaobchádzanie s nádobami s testovacími prúžkami, ktoré boli otvorené už v uzatvorených 
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baleniach. Spoločnosť Roche Diabetes Care poskytne nové balenie testovacích prúžkov používateľom, 
ktorí dostali nádoby s testovacími prúžkami, ktoré sa otvorili už v uzatvorených baleniach. 

 
Opatrenia pre používateľov testovacích prúžkov Accu-Chek® Performa 
 
● Používateľom sa odporúča, aby pred použitím vždy skontrolovali nádoby s testovacími prúžkami 

Accu-Chek® Performa. Nepoužívajte prosím testovacie prúžky, ak : 
o je nádoba s testovacími prúžkami otvorená alebo poškodená 

pred prvým použitím testovacích prúžkov;  
o nie je nádoba úplne uzavretá uzáverom;  
o vidíte akékoľvek poškodenie uzávera alebo nádoby s testovacími 

prúžkami; 
o Vám čokoľvek bráni správne nasadiť uzáver na nádobu.  

● Nevykonávajte prosím kontrolné testy podľa pokynov uvedených v návode na obsluhu glukomera. 
● Pokiaľ máte produkt, ktorý je ovplyvnený touto chybou, testovacie prúžky okamžite zlikvidujte. 
● Spoločnosť Roche Diabetes Care poskytne nové balenie testovacích prúžkov užívateľom, ktorí 

dostali nádoby s testovacími prúžkami, ktoré boli otvorené už v uzatvorených baleniach. 
Pre získanie nového balenia testovacích prúžkov od spoločnosti Roche Diabetes Care, zavolajte 
na našu zákaznícku linku 0800 120 200.  
 

 
 
 

Komunikácia tohto bezpečnostného oznamu 
 
Zodpovedný štátny orgán, zdravotnícki pracovníci, distribútori, predajcovia a používatelia testovacích 
prúžkov Accu-Chek® Performa boli informovaní o tomto nápravnom opatrení. 
Ospravedlňujeme sa za akékoľvek spôsobené nepríjemnosti a ďakujeme za Vaše porozumenie a 
spoluprácu. Kontaktujte našu zákaznícku linku Roche Diabetes Care na čísle 0800 120 200 pokiaľ 
potrebujete ďalšie rady týkajúce sa zaobchádzania s testovacími prúžkami Accu-Chek® Performa 
alebo pokiaľ máte ďalšie otázky alebo problémy. Vážime si Váš čas a pozornosť venovanú tomuto 
dôležitému oznámeniu.  
 
S pozdravom,  
 
Roche Diabetes Care 
 
 


