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Waktu pemeriksaan singkat
Hanya dengan waktu 30 detik, anda sudah dapat
mengetahui kadar asam urat dalam darah

Rentang pemeriksaan kadar asam urat lebar (3 - 20 mg/dL)
Menjamin hasil uji kuantitatif dapat dilakukan baik dalam kondisi asam
urat yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah

FITUR DAN MANFAAT

Sampel darah yang diperlukan sedikit (3 μL) 
Meminimalkan rasa nyeri pada saat pemeriksaan karena tidak
harus menusuk terlalu dalam

Pengoperasian 1 tombol
Alat dapat digunakan dengan mudah hanya
dengan menekan 1 tombol yang sama

SPESIFIKASI ALAT

SPESIFIKASI

®



Langkah 1
Pasang tes strip ke dalam alat.

Langkah 2
Pijat dengan lembut tangan dan jari ke arah tusukan
kemudian tusuk menggunakan lancet. Ambil setetes darah
dari ujung jari, tempelkan jari kebagian sensor.

Setelah alat dinyalakan*,  berikut langkah penggunaan alat selanjutnya: 

Langkah 3
Layar akan menampilkan bar timing “----“, dan hasil akan
diperoleh sekitar 30 detik.

Langkah 4
Setelah selesai digunakan, lepaskan strip tes dengan cara
ditarik, kemudian buang ke limbah infeksius, sementara
alat dapat disimpan kembali. Hasil pengukuran yang
dilakukan akan tersimpan secara otomatis.

CARA PENGGUNAAN

*Keterangan lebih rinci, dapat dibaca di kertas petunjuk penggunaan
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