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Dukung Swa-Monitoring Glukosa Darah, Roche
Indonesia Hadirkan New Accu-Chek® Active
Posted on May 21, 2014 by Eva Martha Rahayu
PT Roche Indonesia memperkenalkan 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. “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,” jelas Jopie Leksmana, Business Unit Head Diabetes Care PT Roche
Indonesia.

(ki-ka) Susanti, diabetisi; dr. Benny Kurniawan, Marketing MAnager PT Roche Indonesia – Diabetes Care; dr. Tri Juli
Edi Tarigan, sp.PD, FINASIM – Staf Divisi Metabolik Endokrin, Departemen IPD FKUI/RSCM; Jopie Leksmana,
Business Unit Head of Diabetes Care PT Roche Indonesia memperkenalkan generasi terbaru Accu-Chek Active

Dijelaskan, 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.
Alat ini diklaim 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.
New Accu-Chek® Active juga dianggap 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.
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Kelebihan lain alat kesehatan ini adalah akurat. Sebab memiliki hasil sangat mendekati dengan hasil
laboratorium cukup menggunakan sedikit volume sampel darah dan teruji keakuratannya telah memenuhi
standar internasional ISO 15197.

New Accu-Chek® Active, alat pendeteksi kadar gula darah dalam tubuh yang smart & simple,

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, staf divisi Metabolik Endokrin Departemen IPD FKUI/RSCM.
dr. Tri 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.
“Saya pribadi telah rutin melakukan SMGD dengan menggunakan Accu-Chek® Active. Hasil yang
ditampilkan sangat akurat, hampir sama dengan hasil laboratorium. Selain itu, hasilnya bisa saya simpan
di laptop saya, produknya ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana dan dapat digunakan kapan saja
dan yang pasti tidak nyeri ketika digunakan,” jelas Susanti, panderita diabetes.
Sekadar informasi Accu–Chek® adalah alat monitor untuk mendeteksi kadar gula darah dalam tubuh bagi
diabetesi yang dapat digunakan sehari – hari di mana 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.
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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.
Sementara itu, Roche Diabetes Care adalah pionir dalam pengembangan sistem monitor gula darah dan
penyedia perawatan diabetes terdepan. Roche menyediakan produk dan layanan inovatif berupa alat
monitor gula darah, pengelolaan data sampai pemakai insulin. Selama lebih dari 35 tahun, melalui AccuChek®, Roche menunjukkan komitmen untuk mempermudah hidup diabetisi sehingga dapat hidup
senormal mungkin serta membantu profesional medis mengelola kondisi pasien secara lebih optimal. Saat
ini, rangkaian produk Accu-Chek menyediakan solusi lengkap untuk penatalaksanaan diabetes yang lebih
nyaman, efektif dan efisien.(EVA)

