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Roche Indonesia Luncurkan Produk Baru Khusus Deteksi Kadar Gula Darah
Rabu, 21 Mei 2014 18:01 WIB

JAKARTA, PedomanNEWS - PT Roche Indonesia mempersembahkan
generasi terbaru untuk produk Accu-Chek® Active, alat pendeteksi kadar gula
darah dalam tubuh yang smart & simple, sebagai solusi tepat monitor gula
darah secara mandiri yang terstruktur bagi para diabetisi sehari-hari untuk
mendukung terapi diabetes yang lebih optimal.

Menurut Jopie Leksmana, Business Unit Head Diabetes Care, PT Roche
Indonesia dalam siaran persnya kepada PedomanNEWS melalui email
mengatakan

bahwa

produknya

merupakan

terobosan

baru

karena

menghasilkan informasi yang jelas dan akurat serta mudah digunakan.
“New Accu-Chek® Active ini merupakan terobosan baru dari Accu-Chek® yang smart karena menghasilkan informasi yang
jelas dan akurat; simple karena alat ini mudah digunakan, aman dan memiliki teknologi yang canggih.” Papar Jopie Leksmana,
selaku Business Unit Head Diabetes Care, PT Roche Indonesia.
Dirinya juga menambahkan bahwa New Accu-Chek® Active memberikan fasilitas bagi para diabetisi untuk dapat melakukan
SMGD terstruktur, karena memiliki empat manfaat dalam melakukan deteksi gula darah, yaitu:
Mudah digunakan karena memiliki layar yang lebih besar, dan 2 tombol untuk mendeteksi gula darah dan data yang dapat
ditransfer ke komputer dengan kabel USB.
Aman dengan proses deteksi kekurangan sampel darah dan opsi sampling ulang dalam 10 detik yang memungkinkan
pengguna untuk menambahkan sampel darah jika volume sampel darahnya belum mencukupi
Canggih karena dapat membedakan hasil pengetesan glukosa darah sebelum dan sesudah makan, alarm pengingat deteksi
gula darah kembali 2 jam setelah makan dan hasil rata-rata tes hingga 90 hari
Selain itu, akurat karena memiliki hasil sangat mendekati dengan hasil laboratorium cukup menggunakan sedikit volume
sampel darah dan teruji keakuratannya telah memenuhi standar internasional ISO 15197
Sementara itu menurut dr. Tri Juli Edi Tarigan mengatakan bahwa monitor gula darah mandiri adalah pemeriksaan secara
mandiri untuk memantau kadar gula darah dalam waktu tertentu agar tetap terkontrol.
“Monitor gula darah mandiri, atau yang dikenal dengan Swa-Monitoring Glukosa Darah (SMGD) terstruktur adalah pemeriksaan
gula darah secara mandiri untuk memantau kadar gula darah dalam waktu tertentu agar tetap terkontrol dengan baik untuk
menghindari terjadinya komplikasi diabetes” jelas dr. Tri Juli Edi Tarigan, Sp.PD, FINASIM sebagai Staff divisi Metabolik
Endokrin, Departemen IPD FKUI/RSCM.
Dirinya menambahkan bahwa sebelum dilakukan SMGD perlu adanya kesepakatan antara diabetisi dengan dokternya
mengenai tujuan SMGD, meskipun penggunaan SMGD membutuhkan prosedur yang mudah untuk memantau kinerja dan
akurasi alat tes gula darah.
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Sebagai informasi, Accu–Chek® adalah alat monitor untuk mendeteksi kadar gula darah dalam tubuh bagi diabetesi yang dapat
digunakan sehari – hari dimana saja dan kapan saja dengan hasil akhir akurat yang setara dengan hasil laboratorium.
Accu–Chek® memiliki seperangkat alat yang berisi meter untuk menampilkan hasil, strip untuk mengukur kadar gula darah dan
softclix sebagai alat pencoblos dari jarum untuk mengeluarkan sampel darah.
New Accu – Chek® Active memiliki beberapa keunggulan yaitu mampu menyimpan memori hingga 500 memori, memiliki alarm
pengingat tes, tidak menimbulkan rasa nyeri dan hasil tes dapat disimpan dan dipindahkan ke dalam perangkat komputer.
Accu–Chek® sudah tersedia di Indonesia dengan beragam varian yaitu Accu–Chek® Active, Accu–Chek® Performa, dan
Accu–Chek® Performa Nano.
Rhesa Ivan Lorca

