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1) Laboratóriumban 
• reprodukálhatóság 

• összehasonlító vizsgálat  

 

2) Kórházban (egy centrum) 
• n=200, klinikai összehasonlító vizsgálat 

 

3) 20 háziorvosi praxisban 
• n=498, klinikai összehasonlító vizsgálat 



 Nemzetközi standard (ISO 15197:2003) 
• ±20% eltérést enged meg 

 

 Új szabvány (ISO 15197:2013) 
• Eredmények 95%-a 

 

 

 

 

• 99% a hibaháló A vagy B zónájában 

<5.55 mmol/l  ±0.83 mmol/l 
eltérésen belül és 

≥5.55 mmol/l ±15%-on belül 

ISO/DIS 15197:2013 In vitro diagnostic test systems — Requirements for blood-
glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus 





Zónák (kockázat mértéke): 
A: nincs 
B: nincs vagy csekély 
C: valószínű 
D: számottevő 
E: veszélyes mértékű 
 
Elfogadható amennyiben 
A+B zónába esik a pontok 
min. 99%-a! 

Parkes JL, et al: A new consensus error grid  
to evaluate the clinical significance of inaccuracies in the  

measurement of blood glucose.  
Diabetes Care 23: 1143–1148, 2000.ve 



 Bioszenzoros működési elv 

 Vérmintaigény 0,6 µl 

 Tesztcsík kódolására nincs szükség  

 Mérés 5 másodpercen belül 

 Mérési tartomány 0,6 - 33,0 mmol/l 

 Hematokrit 20-65% között lehet 

 Hőmérséklet 8-44 °C lehet 

 Gyári kontrolloldatok 

 Memória: 500 mérés (Dcont TREND: 200 mérés) 

 Számítógépes adatfeltöltés lehetősége 

 



  Vércukor értéke 

(x±SD; mmol/l) 

Variációs koefficiens  

(CV %) 

1. sorozat (n=10) 2,16±0,06 2,8 

2. sorozat (n=10) 4,86±0,10 2,1 

3. sorozat (n=10) 7,68±0,19 2,5 

4. sorozat (n=10) 11,96±0,33 2,7 

5. sorozat (n=10) 17,71±0,41 2,3 













ISO 15197:2013 











 Laboratóriumban 
• kiváló reprodukálhatóság (CV <3.0%) 

• megbízható mérési pontosság (eltérés <10%) 

 

 Kórházban (egy centrum) 
• pontosság: 99.5% 

• hibaháló: 100% „A” zóna 

 

 Háziorvosi praxisban (20 centrum) 
• hibaháló: 99.8% „A+B” zóna 



 A Dcont IDEÁL készülékkel történő mérés 
időveszteségből adódó preanalitikai hibával nem 
terhelt, a mérés pontos, megbízható 



 A diabetes diagnózisa terén a vércukor-
önellenőrzésre rendszeresített készülékek 
használata szóba jön olyan ellátási helyeken, 
ahol a központi laboratóriumba történő 
mintaszállítás nehézkes és időveszteséggel jár 

 

 A szakmai ajánlásokban évek óta ismétlődően 
szereplő megállapítás (a diabetes diagnózisa csak 
professzionális laboratóriumban mért 
vércukorértéken alapulhat) a korszerű és 
megbízható vércukormérő készülékek elterjedése 
kapcsán napjainkban revízióra szorul 



 A diabéteszes betegek gondozását segítő 
rendszer, melyet a 77 Elektronika Kft. biztosít a 
Dcont® vércukormérő készülékkel rendelkező 
cukorbetegek számára 

 Lehetővé teszi a vércukormérő készülék 
memóriájában tárolt adatokat automatikus 
feltöltését egy internetes adatbázisba és azok 
elemzését 

 Amennyiben a páciens úgy dönt, adatait 
hozzáférhetővé teheti gondozó orvosa számára is 



 Az adatok a vércukormérő készülékből a 
számítógépen keresztül a Dcont® eNAPLÓ 
adatbázisba kerülnek 
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Regisztrált betege száma: 5.190 fő 

 

Feltöltött vércukoradatok száma: 2.120.000 mérési eredmény 

 

Regisztrált orvos/gondozó: 285  



www.e77.hu   www.dcont.hu 

         facebook.com/TartsdaSzintet 


