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বাাংলাদেশ, জুলাই ২১, ২০২১ 
 

Accu-Chek® Performa test strips এি ভায়াল এি ঢাকিা খুলল যাওয়া সম্পরকি ত গুরুত্বপূর্ি তথ্য 

 
 

 

 
ষ্টিয় মূলযবান গ্রাহকগণ, 

 

আমরা Roche Diabetes Care সবষো সদবষাচ্চ গুণগত মাদনর পণয এবাং পষ্টরদর্বা িোদনর  জনয িদেিা কষ্টর এবাং আপনাদক সদেতন 

করা উষ্টেত এমন ককানও সম্ভাবয সমসযা উপষ্টিত হওয়ার সাদে সাদে আপনাদক অবষ্টহত রাখদত িষ্টতশ্রুষ্টতবদ্ধ আষ্টি। এরই ধারাবাষ্টহকতায় আজ 

আমরা আপনাদক  Accu-Chek® Performa test strip  ষ্টসল্ড কার্ষ দন োকা অবিায় এর ঢাকনা খুদল যাওয়ার ষ্টবরল ঘর্না সম্পদকষ  

অবষ্টহত করষ্টি।  

 

আপষ্টন যষ্টে ষ্টসল্ড কার্ষ দন োকা কর্স্ট ষ্টিদপর ঢাকনা কখালা অবিায় কপদয় োদকন তাহদল কসই ষ্টিপ ষ্টেদয় রদের গ্লুদকাজ সঠিকভাদব পষ্টরমাপ 

করদত সক্ষম নাও হদত পাদরন, কারণ একটি কখালা ভায়াদলর কর্স্ট ষ্টিপগুষ্টল আর্দ্ষ তায় ক্ষষ্টতগ্রি হওয়ার সম্ভাবনা োদক এবাং্রদের গ্লুদকাজ 

পষ্টরমাদপর ফলাফল ভুল হদত পাদর। (উোহরণ স্বরূপ-্পক্ষপাতমূলক,্অষ্টত্উচ্চ্ফলাফল)্ ভুল ফলাফদলর ষ্টভষ্টিদত ষ্টেষ্টকৎসা সম্পষ্টকষ ত 

ষ্টসদ্ধান্তগুষ্টল স্বাদিযর জনয ষ্টবরূপ িষ্টতষ্টিয়ার কারন হদত পাদর।  

 
 

পরিরিরতি রিিির্ এিং সংল াধিমূলক পদলেপ 

 

Roche Diabetes Care যুেরাদির একটি হাসপাতাল কেদক এই ধরদনর অষ্টভদযাগ কপদয়দি, কযখাদন ষ্টসল্ড কার্ষ দন ঢাকনা কখালা 

োকা অবিার কর্স্ট ষ্টিপ ষ্টেদয় রদের গ্লুদকাজ পষ্টরমাদপর সময় অিতযাষ্টশত ফলাফল পাওয়া ষ্টগদয়দি  (উোহরণ স্বরূপ-্পক্ষপাতমূলক,্অষ্টত্

উচ্চ্ফলাফল) 

 

Roche এর তেদন্ত কেখা কগদি কয, পষ্টরবহদনর সময় ষ্টসল্ড কার্ষ দন োকা ভায়াদলর ঢাকনা খুদল যাওয়া একটি খুবই ষ্টবরল ঘর্না। এটি্Accu-

Chek® Performa test strips এর কক্ষদে হদত পার, যষ্টে উচ্চ তাপমাোয় পষ্টরবহন করা হয় (≥৪৫° কসলষ্টসয়াস অেবা   ১১৩° 

ফাদরনহাইর্) এবাং যষ্টে পরবহদনর সময় কার্ষ নটি উচ্চ িান কেদক কফদল কেওয়া হয় অেবা সতকষ তার সাদে পষ্টরবহন না করা। 

ষ্টসল্ড কার্ষ দন োকা ভায়াদলর ঢাকনা খুদল যাওয়া তখনই সম্ভব যখন উপষ্টরষ্টিষ্টখত দুটি ঘর্না একসাদে ঘর্দব। এই উচ্চ তাপমাো এবাং আর্দ্ষ তা 

Accu-Chek® Performa test strips এর রদের গ্লুদকাজ পষ্টরমাদপর সক্ষমতাদক  িভাষ্টবত করদত পাদর। 
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প্রভারিত টেস্ট রস্টলপি রিিির্ 

 

সম্ভাবয িভাষ্টবত কর্স্ট ষ্টিপগুষ্টল হ'ল 

 Accu-Chek® Performa 

 

Roche Diabetes Care টয সমস্ত পদলেপ রিলয়লে 

 

ষ্টসল্ড কার্ষ দন োকা ঢাকনা খুদল যাওয়া ভায়ালগুদলার জনয িদয়াজনীয়্ ষ্টনদেষ শাবলী Roche Diabetes Care পদনযর কলদবষ্টলাং এ 

হালনাগাে করদি।  

কযসকল সম্মানীত বযবহারকারী, এই ধরদনর ষ্টসল্ড কার্ষ দন োকা ঢাকনা খুদল যাওয়া ভায়াল ষ্টকদনদিন, Roche Diabetes Care তাদের 

নতুন কর্স্ট ষ্টিপ সরবারহ করদব।  

 

Accu-Chek® Performa test strips এি সম্মািীত িযিহািকািীলদি টয সমস্ত পদলেপ রিলত আিুলিাধ কিা হলে:  

 

● বযবহাদরর পূদবষ Accu-Chek® Performa test strips এর ভায়ালটি পষ্টরক্ষা কদর কেখুন  

● অনুগ্রহ কদর, কর্স্ট ষ্টিপ বযবহার কেদক ষ্টবরত োকুন যষ্টেিঃ 

o িেম বার বযবহাদরর সময় ভায়ালটি কখালা োদক অেবা ক্ষষ্টতগ্রি োদক 

o ঢাকনাটি ভালভাদব বন্ধ না োদক 

o ঢাকবা অেবা ভায়াদল কযদকান ধরদনর ত্রুটি োকদল 

o ককান ষ্টকিুর জনয ঢাকনাটি সঠিক ভাদব বন্ধ না হওয়া 

● অনুগ্রহ কদর meter এর ষ্টনদেষ ষ্টশকাদত উদিষ্টখত control testing করা কেদক ষ্টবরত োকুন 

● অপনার কাদি এই ধরদনর কর্স্ট ষ্টিপ োকদল অনষ্টতষ্টবলদে নি কদর কফলুন 

● কযসকল সম্মানীত বযবহারকারী, এই ধরদনর ত্রুটিপূণষ কর্স্ট ষ্টিপ ষ্টকদনদিন, Roche Diabetes Care তাদের নতুন কর্স্ট ষ্টিপ 

সরবারহ করদব। নতুন কর্স্ট ষ্টিপ কপদত কল করুনিঃ 09610 666 888 এই নাম্বারে 
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টযাগালযাগঃ জরুরি রিিাপত্তা রিজ্ঞরি  

আপনার্ জাতীয়্ সািয ষ্টবর্য়ক কততষ পক্ষ, সািয কমী, সরবারহকারী, ষ্টবদিতা এবাং Accu-Chek® Performa test strips 

বযবহারকারীগণ এই জরুষ্টর ষ্টনরাপিা ষ্টবজ্ঞষ্টি্সম্পদকষ ্অবষ্টহত।্এই অনাকাষ্টিত ষ্টবর্য়টির জনয আমরা আন্তষ্টরকভাদব দিঃষ্টখত্ও ক্ষমািােী এবাং 

আপনার সহদযাষ্টগতা আশা কষ্টর। Accu-Chek® Performa test strips পষ্টরোলনা করদত ককান পরামদশষর িদয়াজন হদল অেবা 

আপনার আরও ককানও িশ্ন োকদল কল করুনিঃ 09610 666 888্এই নাম্বারে। 

আপনার মূলযবান সমদয়র জনয ধনযবাে। 

 

ষ্টবনীত ষ্টনদবেক, 

 

Roche Diabetes Care 
 

 

 

 

 


