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Accu-Chek Active, Alat Deteksi Gula Darah Smart Bagi Diabetisi
Rabu, 21 Mei 2014 14:21 WIB

Warta Kota/Feryanto Hadi

Sales girl mempromosikan alat deteksi gula darah terbaru, Accu-Chek Active.

WARTA KOTA, TANAH ABANG - PT Roche Indonesia kembali meluncurkan alat pendeteksi gula
darah terbaru bernama Accu-Chek Active, sebuah alat pendeteksi kadar gula darah dalam tubuh yang smart and simple.

Piranti tersebut digadang-gadang sebagai solusi tepat untuk memonitorgula darah secara mandiri yang terstruktur bagus
diabetisi sehari-hari untuk mendukung terapi disbetes yang lebih optimal.

Jopie Leksmana selaku Bussiness Unit Head Diabetes Care PT Roche Indonesia mengatakan, New Accu-Chek
Active merupakan terobosan baru dari Accu-Chek yang sebelumnya pernah beredar. Beragam keunggulan pun
ditawarkan dalam produk baru ini.

"Alat ini lebih smart karena menghasilkan informasi yang akurat. Selain itu, juga simple karena alat ini lebih mudah
digunakan, aman dan memiliki teknologi canggih," katanya dalam launching produk di Intercontinental Jakarta Mid Plaza
Hotel, Jalan Jendral Sudirman Kav 10-11, Jakarta, Selasa (21/5).

Beberapa fasilitas pendukung pun telah diterapkan dalam piranti ini, untuk mendukung diabetisi untuk dapat melakukan
Swa Monitoring Glukosa Darah (SMGD) atau pengecekan kadar gula darah secara mandiri.

"Pertama alat ini mudah digunakan karena memiliki layar yang besar dan tombol untuk mendeteksi gula darah serta data
yang dapat ditransfer ke komputer dengan kabel USB," jelas Benny Kurniawan selaku Marketing Manager PT Roche
Indonesia di acara sama.
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Selain itu, imbuhnya, alat tersebut aman digunakan dengan proses deteksi sampel darah dan opsi sampling ulang dalam
10 detik.

"Sehingga memungkinkan pengguna untuk menambahkan sampel darah jika volume sampel darahnya belum
mencukupi," katanya.

Dari sisi teknologi, alat ini terbilang canggih karena dapat membedakan hasil pengetesan glukosa darah sebelum dan
sesudah makan, alarm pengingat deteksi gula darah dua jam setelah makan dan hasil rata-rata tes hingga 90 hari.

"Untuk hasilnya, sudah pasti sangat akurat karena memiliki hasil sangat mendekati dengan hasil labolatorium. Cukup
menggunakan sedikit volume sample daerah dan teruji keakuratannya," kata Benny.

dr Tri Juli Edi Tarigan Sp.PD, KEMD selaku Division Endocrin Teknology and Metabolism Departemen IPD FKUI/RSCM
menambahkan, pemeriksaan gula darah merupakan suatu usaha terpenting dalam pengendalian diabetes. Dengan
melakukannya secara teratur, Anda dapat makan dan beraktivitas lainnya seperti biasa.

"Singkatnya, dengan pemeriksaan rutin gula darah, Anda akan dibantu untuk menikmati hidup layaknya orang lain.
Dengan melakukan SMGD terstruktur, Anda akan bisa memantau kadar gula secara rutin dan ini merupakan suatu
bentuk edukasi karena Anda akan tahu bagaimana sebenarnya pola hidup Anda sendiri," katanya.

Alat yang telah memenuhi standar internasional ISO 15197 ini dilepas dengaan harga Rp550 ribu dan bisa didapatkan di
apotek-apotek ternama.

