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AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETUT UUDET VERENSOKERIMITTARIT 

 

ISLAB on yhteistyössä Sansian kanssa kilpailuttanut ammattikäyttöön tarkoitetut verensokeri-

mittarit. Tällä hetkellä ammattikäytössä olevia Accu-Chek Performa -mittareita ei enää saa, 

mutta niiden käyttöä voi jatkaa siihen asti, kun Accu-Chek Performan liuskoja on jäljellä. HUOM! 

Uutta ACCU-CHEK Instant-mittaria ei ole tarkoitettu vastasyntyneille, vastasyntyneiden uudesta 

mittarista tiedotamme erikseen.  

 

Sopimuksen tuotteet 

REF-numero Tuote Hinta 

09221808054 ACCU-CHEK Instant -verensokerimittari  

HUOM! Pakkauksessa olevaa lansettikynää ja lansetteja ei saa käyttää 

ammattikäytössä. Jos mittarin mukana tulee 10 kpl testiliuskapurkki, 

niin liuskoja ei saa käyttää (ei ole testattua erää). 

0 € 

09900071001 ACCU-CHEK Instant -testiliuskat 50 kpl (ISLABin tes-

taama erä) 

0,09 

€/liuska  

07869525020 ACCU-CHEK Instant -tarkistusliuokset (2 x 2,5 ml) 0 € 

 

Koulutusmateriaali ja koulutukset 

Uusien ammattikäytön mittareiden koulutusmateriaalit löytyvät ISLABin nettisivuilta:  

 

www.islab.fi – Ammattilaisille – Vierianalytiikka (pikamittarit) – Kemian vieritestit - Ammattikäyt-

töön tarkoitettu Instant -verensokerimittari 

 

Sivuilla on mm. koulutusvideot, käyttöohjeet ja lomakkeet. Ohjeisiin ja videoihin perehdytään it-

senäisesti ennen mittarin käyttöönottoa. Tarpeen vaatiessa koulutusasioissa voi olla yhtey-

dessä: sara.palmi@roche.com. 

 
Yhteystiedot 

Mittariin liittyvät asiat: 

Accu-Chek asiakaspalvelu/käyttötuki maksuttomassa puhelinnumerossa 0800 92066 (arkisin 

klo 8-18). Asiakaspalveluun voi olla yhteydessä myös sähköpostitse fi.accuchek@roche.com. 

(Viesteihin vastataan arkisin klo 9-18 välisenä aikana.) 

Tuote-edustaja Sara Palmi, puh. 0400 688 675, sara.palmi@roche.com 
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Tilauksiin liittyvät asiat  

Alueen keskusvarasto / materiaalikeskus tai Westlog Oy, puh. 02 437 9670 (arkisin klo 8-16), 
tilaukset.roche@westlog.fi 

 

Mittauksiin tai laaduntarkkailuun liittyvät asiat 

ISLAB, Pohjois-Savo:  

sairaalakemisti Ulla Ristonmaa (ulla.ristonmaa@islab.fi), 044-717 8743 

ISLAB, Pohjois-Karjala:  

sairaalakemisti Henna Stenberg (henna.stenberg@islab.fi), 044-717 8740) 

ISLAB, Etelä-Savo:  

Mikkeli: sairaalakemisti Kristiina Nyyssönen (kristiina.nyyssonen@islab.fi), 044-717 8951, sairaa-

lakemisti Kati Norola (kati.norola@islab.fi), 044-457 0748  

Savonlinna: sairaalakemisti Jouni Karppi (jouni.karppi@islab.fi), 044-717 8716 

 

Päivi Ylikangas Jarkko Romppanen  Ulla Ristonmaa 

ylilääkäri  osastonylilääkäri  sairaalakemisti 

   

Jakelu 

ISLABin alulelaboratorioiden johtajat 

ISLABin osastonhoitajat 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset 

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän sairaalat ja terveys-

keskukset 

Essote – Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän sairaalat ja terveyskeskuk-

set 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset 

Internet, intranet 

OA:VIEANA 
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