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CoaguChek® INRange
Valitse vapaus.

Mittaa helposti INR-arvosi  
missä ja milloin vain.  
Lisätietoa saat terveydenhuollon  
ammattilaiselta. 



Valitse INR-arvon omamittaus
Jos sinulle on määrätty varfariinilääkitys, tiedät että veren hyytymisaikaa 
tulee seurata säännöllisesti. Verinäytteestä määritetään PT/INR-arvo, 
joka kertoo veren hyytymisajan. Mutta tiesitkö, että voit tehdä tämän 
kaiken itse kotona, matkoilla tai missä ikinä oletkaan? Omamittaus 
helpottaa elämää, mutta myös:

Vapauttaa sinut säännöllisiltä laboratoriokäynneiltä 
ja antaa aikaa muihin päivän askareisiin.

Antaa tuloksen heti käyttöösi, joten lääkitys pystytään 
säätämään nopeammin.

Sallii säännöllisemmät mittaukset, jotta voit varmistua  
olevasi lääkärin määrittelemällä tavoitealueella (hoitoalueella).1



Valitse luotettavuus
CoaguChek INRange-mittari on suunniteltu erityisesti omamittaukseen. 
Voit luottaa siihen, että INR-arvon mittaus onnistuu. Säännölllisten mit-
tausten avulla myös pysyt tarvoitealueella paremmin. 

•  Liitettävyys: Mittariin sisäänrakennetun langattoman teknologian ja 
puhelimeesi ladatun sovelluksen ansiosta voit siirtää mittaustietojasi 
hoitajalle/lääkärille nähtäväksi. Ammattilaisen apu on käytössäsi tarvit-
taessa. 

•  Tarkkuus: Mittaustuloksesi ovat yhtä tarkkoja kuin ammattilaisen  
luona tehdyt mittaukset.

•  Helppous: Mittari on helppokäyttöinen ja INR-arvon määrittämiseen 
tarvitset pienen pisaran verta sormenpäästäsi. 

•  Nopeus: Mittaustuloksen saat alle minuutissa. Voit olla luottavaisin 
mielin, kun tiedät olevasi tavoitealueella. 

Valitse mielenrauha
Kun ryhdyt omamittaukseen, voit viettää enemmän aikaa tavoite- 
alueella ja vähemmän aikaa laboratorion odotustilassa. CoaguChek  
INRange –mittarin avulla se on helppoa:

CoaguChek® INRange System

Lue lisää: www.coaguchek.fi

Mittarin avulla voit seurata mittaustulosten pysy-
mistä tavoitealueella myös graafisessa muodossa.

Voit asettaa muistutuksen seuraavasta mittauk- 
sesta, lääkkeenotosta tai terveyskeskuskäynnistä.

Tulokset on merkitty selkeästi sekä lukuna 
että värikoodilla ja ovat siten helppoja tulkita.
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Tilaukset: www.coaguchek.fi

CoaguChek® INRange -mittarin avulla 
onnistut
Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta omamittauksesta CoaguChek 
INRange-mittarin avulla:

Löydä vapaus INR-arvon omamittaukseen  
CoaguChek INRange –mittarin avulla. 
Viite: 1.  Heneghan C, Ward A, Perera R, et al. Self-monitoring of oral anticoagulation:
systematic review and meta-analysis of individual patient data. Lancet. 2012;379:322-334.
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Voit olla luottavaisin mielin, sillä terveydenhuollon 
ammattilaisen apu on saatavilla, kun sitä tarvitset. 
Tiedot siirtyvät halutessasi suoraan potilastietoihisi..
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Vietä enemmän aikaa varfariinihoidon tavoitealueella 
ja vähemmän aikaa laboratorion odotustilassa.

2.8
INR

Vapaus mitata INR-arvo milloin ja missä vain 
se sinulle sopii.

Tilaustiedot
Tuote     Tuotenumero
CoaguChek INRange -mittaripakkaus 07404379170
CoaguChek XS PT PST -liuskat (24 kpl) 07671687170
CoaguChek Softclix lansetti (50 kpl) 03506509001
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