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CoaguChek v praxi
a jeho kvalitativní specifické vlastnosti
Po víceleté zahranièní zkuenosti se stanovením hodnot INR z kapilární krve na monitorech
CoaguChek v odborném prostøedí se i v Èeské republice skupina praktických lékaøù rozhodla
pøistoupit k hodnocení funkèních vlastností a ovìøení spolehlivosti monitoru CoaguChek
pøi pouití pøenosných monitorù v praxi.
Hlavním cílem posouzení bylo dosaení
efektivnìjí a rychlejí stabilizace hodnot
INR u pacientù s kolísavou hodnotou INR.
Hodnocení bylo zamìøeno na:
l urychlení procesu pøí kontrolních návtìvách a soubìné udrení stabilizovaných hodnot INR,
l zlepení spolupráce pacienta s lékaøem
a celkové zkvalitnìní péèe,
l návaznost výsledkù k jednotlivým indikacím,
l moné interakce s léèivy,
l orientaèní hodnocení pøímých finanèních nákladù (provoz pøístroje, provoz
ordinace, zmìna organizace práce, èas,
sníení frekvence kontrolních návtìv,
sníení poètù telefonických konzultací
apod.),
l orientaèní hodnocení nepøímých nákladù (náklady na dopravu pacienta,
absence pacienta v zamìstnání, transport vzorku, pøípadný transport pacienta sanitkou, èekání na výsledek z laboratoøe apod.) s ohledem na subjektivní názor pacienta,
l hodnocení uivatelù (lékaøi, zdravotnický personál),
l hodnocení pasivních uivatelù (pacientù).
Praktického zkouení se zúèastnilo
9 pracovi. Po seznámení a zakolení se
systémem CoaguChek bylo nejprve pro-

vedeno mìøení kontrolního materiálu pro
zajitìní správnosti a pøesnosti systému.
Poté pracovitì vybrala nìkolik pacientù
pøevánì s nestabilní a kolísavou hodnotou INR dle podmínek pro výbìr pacientù.
V prùbìhu doby trvání posouzení byli
jednotliví pacienti opakovanì seznamováni s prùbìhem a poadavky na spolupráci
pøi stabilizaci jejich léèby.
Koneèné hodnocení systému CoaguChek pro stanovení hodnot INR bylo posuzováno formou dotazníku. Jednotlivá
pracovitì byla vyhodnocena samostatnì
a poté jako celek.

Data pro zpracování hodnocení:
- 9 zúèastnìných pracovi pod vedením MUDr. D. Vokrojové,
- zaøazeno 89 pacientù ve vìkovém
rozmezí od 25 - 88 let
(vìk 25 - 50 let/ 7 osob; vìk 51 60 let/ 18 osob; vìk 61 - 70 let/ 25
osob;
vìk 71 - 80 let/ 27 osob; vìk nad
81 let/ 12 osob),
- nejèastìjí diagnózy: fibrilace síní,
ilní trombóza, plicní embolie,
- dotazník pro uivatele,
- dotazník pro pacienta.

Podmínky pro výbìr pacientù do hodnocení:
- minimálnì 6 mìsícù trvající orální
antikoagulaèní léèba,
- svìdomitý pøístup k léèbì a spolupráce pacienta,
- nestabilní a kolísavé hodnoty INR,
- komplikace pøi odbìrech venózní
krve,
- pacient nesmí být léèen heparinem,
pacientky nesmí být gravidní,
- hodnota hematokritu nesmí být
mimo rozsah 32 - 52 % (platí pro
CoaguChek S),
- terapeutické rozmezí pacientù nesmí být mimo rozsah 1,5 - 4,5 INR,
- písemný souhlas pacienta o zaøazení do hodnocení.
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Hodnocení uivatelù - lékaøù
Celková práce s pøístrojem: jednoduchá,
výborná.
Rozdíl mezi vyetøením v laboratoøi
a v ambulanci: je prokazatelný, pøevánì
v návaznosti na uetøení èasu a monosti
se vìnovat více edukaci pacienta.
Okamitá úprava dávkování lékù: výborné z dùvodu pøítomnosti pacienta a jeho ochoty lépe spolupracovat, odpadají
dalí návtìvy, telefonické konzultace, etøí èas obou stran, nií náklady.
Potíe pøi odbìru: úèastníci nemìli s odbìrem z prstu ádné problémy, velmi dobøe hodnotili netraumatizující zpùsob odbìru pro pacienty.
Potíe pøi aplikaci kapky krve na testovací prouek: mìli úèastníci pouze z poèátku.

Hodnocení pacientù
Vyetøení krve v ambulanci: vyhovuje
a pacienti oceòují velký rozdíl pøevánì
v úspoøe èasu a rychlé odezvì na jejich
léèbu.
Potíe pøi odbìru: 80 % zúèastnìných
pacientù mìlo problém z odbìrem ze íly
pøi pravidelných kontrolách, velmi uvítali
monost stanovení hodnot INR z prstu
z kapilární krve a pacienti byli ochotni
lépe spolupracovat a podílet se na své
léèbì.
Zájem o selfmonitoring (domácí mìøení):
45 % zúèastnìných pacientù by mìlo zájem o tzv. selfmonitoring, mìøení v domácím prostøedí.

Souhrn
Vyhodnocení pracovní skupiny praktických lékaøù potvrdilo spolehlivé vlastnosti pøenosného systému CoaguChek a jednoduché provedení stanovení hodnot
INR v primární péèi.
Klíèovými výhodami pro lékaøe i pacienty jsou pøedevím netraumatizující odbìr vzorku krve z prstu, provedení mìøení
v místì oetøení a okamitá úprava lékù za
pøítomnosti pacienta, ménì finanèních nákladù na dopravu v pøípadì opakované
návtìvy a odpadá dalí telefonický kontakt pro úpravu léèby po obdrení výsledkù z laboratoøe.
Z hodnocení vyplývá i potøeba více
pacienty edukovat o postupu jejich léèby

a informovat je o moných rizikových faktorech. Také je dùleité pacienty stále vést
k dodrování dietních opatøení nebo ke
zmìnám nìkterých jejich návykù s léèbou
spojených.
Zavedení pøenosných systémù do ordinací praktických lékaøù pøináí pozitivnìjí pøístup pacientù, jejich ochotu více
spolupracovat a podílet se na léèbì. Èastìjí kontroly a sledování hodnot INR se
preventivnì a zásadnì podílí na sníení
prùvodních komplikací a na úsporách za
hospitalizace a následnou léèbu komplikací vznikajících v dùsledku nepravidelných návtìv pacienta v lékaøské ordinaci.

Otázky a odpovìdi
na specifické vlastnosti
související se systémem
CoaguChek
Existují kritéria znemoòující monitoring pomocí systémù CoaguChek?
Faktory, které ovlivòují hodnoty INR namìøené pomocí systémù CoaguChek,
jsou:
- Polycytémie Hematokrit mimo normální rozsah (32-52%).
- Lupus anticoagulans
INR abnormálnì vysoké.
- Pøekrývající léèba nízkomolekulárním
heparinem Nesprávné INR nebo
chybové hláení.
Jestlie lze hodnoty INR srovnávat, proè
jsou mezi laboratoøí a systémem Coagu-
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Chek rozdíly?
- Ani hodnoty INR nezajiují absolutní
srovnatelnost.
- Spolehlivost INR závisí na kvalitì mìøení protrombinového èasu.
- Na kvalitu výsledkù má rozhodující
vliv zpùsob provedení testu (platí pro
metodu CoaguChek i pro metody pouívané v laboratoøi).
- Výsledek ovlivòují také rozdílné hodnoty ISI pouívaných tromboplastinù.
- Rozdíly vznikají také z dùvodu rùzných tromboplastinù majících odlinou citlivost vùèi koagulaèním faktorùm závislých na vitaminu K.
- Výsledek ovlivòují odchylky pøi kalibraci pøístrojù pro rùzné are reagencií.
- Ke srovnání hodnot INR z laboratoøe
s hodnotami získanými pomocí metody
CoaguChek musí být krev odebrána
souèasnì.

-

Vzorek krve odebraný ze íly musí být
analyzován v co nejkratím èase.
CoaguChek je kalibrován na pouití
kapilární krve.
Rozdíly INR je nezbytnì nutné posuzovat z více provedených mìøení.
Jednotlivá hodnota pøedstavuje pouze
jeden bod v prostoru, který je obtíné
interpretovat. Abychom byli schopni
zjistit tendenci výsledkù mìøení, musíme znát øadu hodnot namìøených v urèitém èasovém úseku souèasnì na
obou pøístrojích (CoaguChek a laboratorní analyzátor).

Jak velký rozdíl mezi hodnotami INR stanovenými pomocí rùzných systémù lze
tolerovat?
Nejmení rozdíly nacházíme u hodnot
INR niích ne INR 2,5. Se zvyující se
hodnotou INR jsou rozdíly vìtí. Dle provedených studií zamìøených na porovná-

ní hodnot INR stanovených rùznými metodami vyplývají následující pravidla:
INR < 2,5
moné rozdíly 0,1 - 0,3
INR 2,5-4,5 moné rozdíly 0,5 - 0,8
INR > 4,5
moné rozdíly 0,8 - 1,5.

Ze zkuenosti uivatelù
-

-

rozdíly hodnot INR do 0,5 pøi namátkovém srovnání jsou relativnì èasté.
rozdíly hodnot INR mezi 0,5 a 0,8 se
mohou objevit pøi namátkovém srovnání. U opakovaných mìøení bývá rozdíl èasto mení, pokud snííme na minimum preanalytické vlivy.
rozdíly hodnot INR vyí ne 0,8 si vyadují vyjasnìní. Takto vysoké rozdíly
jsou èastìjí pøi vysokých hodnotách
INR (nad 4,5). Pøíèinou je zvýená nepøesnost INR související s výpoètem
hodnoty a s kalibrací konkrétní are
tromboplastinu.

Na Kosti se zájemci dozvìdìli, jak jsou na tom s tlakem,
cholesterolem a cukrem v krvi
Rodinná párty na Kosti s Roche Diagnostics se jmenoval první roèník osvìtové akce na podporu zdravého ivotního
stylu urèený iroké veøejnosti.
Sobotní den plný zábavy a zdravých
tipù uspoøádaly Svaz diabetikù Èeské
republiky, spoleènost Stob (stop obezi-

tì), Maltézská pomoc o.p.s. a Koalice
pro zdraví s podporou sponzorù. Hlavním sponzorem byla diagnostická divize
spoleènosti Roche, Roche Diagnostics.
Zdravým ivotním stylem lze pøedcházet rozvoji kardiovaskulárních onemocnìní a diabetu. Navíc pro ji diagnostikované diabetiky je dodrování
zásad zdravého ivotního stylu pøímo ivotnì dùleité. Proto jsme se rozhodli
osvìtovou akci na Kosti podpoøit. Lidem
jsme mìøili hodnoty krevního cukru,
krevní tlak a cholesterol, øíká Radek
Bene, manaer Roche Diabetes Care.
Za celý den jsme zmìøili krevní cukr
asi tøinácti stùm lidem, zvýenou hladinu
mìlo estnáct lidí. Cholesterol mìlo vysoký devìt lidí ze zhruba ètyø set padesáti, tvrdí Goran Andonov, manaer obchodní sekce, do které u Roche Diagnostics spadají pøístroje na mìøení cholesterolu Accutrend.
Chceme nenuceným zpùsobem upozornit lidi, e by se mìli starat o své zdraví, je to první roèník a doufáme, e zaloíme tradici. Diabetici a chronicky nemocní mají vìtinou omezený rozpoèet,

take jsme jim dnes umonili také bezplatný vstup do hradu, uvedla jedna
z organizátorek Jana M. Petrenko.
Pøíchozí se zde mohli zváit, zmìøit
tìlesný tuk, glykémii, krevní tlak i cholesterol, nechat si stanovit optimální váhu
èi sestavit program na redukci váhy.
V poradnì mohli své problémy konzultovat s odborníky. Pøipravena byla ukázka
zdravé kuchynì a ke koupi byl iroký
sortiment preparátù a zdravotnických
pomùcek.
O zábavu se starali komik Josef Mladý, ermíøi, muzikanti a divadelníci. Nechybìla ani ukázka první pomoci, výcviku psù a také cvièení na fitballech. Na
Kost pøijela i pøední odbornice na boj
s obezitou dr. Iva Málková.
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