
 
CardioChek on kannettava kolesterolimittari, jonka maailmanlaajuinen suosio perustuu yksinkertaisuuteen, 
nopeuteen ja luotettavuuteen. Mittaria käyttävät lääkärit, sairaanhoitajat, hoitohenkilökunta ja 
työterveyshuolto kolesteroliarvojen, lipidien, glukoosin, kreatiniinin ja ketonin mittaamiseen. CardioChek:lla 
voi tehdä yhden tai useampia testejä samanaikaisesti. Se on lisäksi ainoa mittari, jolla lipiditason ja 
kolesteroliarvot voi mitata kahdessa minuutissa.  
 
Luotettavuus 
CardioChek on huolellisesti testattu ja sen tulosten luotettavuus on laboratoriotestien luokkaa. 
Tehdaskalibrointi lisää luotettavuutta. Kolesterolimittari on CE-merkitty ja se täyttää NCEP:n (National 
Cholesterol Education Program) mukaiset testivaatimukset.    
 
Taloudellisuus 
CardioChek säästää selvää rahaa,  koska potilaan odotusaika vähenee ja konsultointi tapahtuu suoraan 
potilaan ja hoitavan henkilön välillä. Mittari vähentää lisäksi laboratoriosta aiheutuvaa viivytystä, paperityötä 
ja puhelimitse tapahtuvaa seurantaa. Koska CardioChek korvaa lääketieteellisen testauksen aiheuttamia 
kuluja, kertyy säästöä myös instrumentti- ja testauskustannuksista.    
 
Yksinkertaisuus 
CardioChek toimii kahdella AAA-patterilla. Laitteen käsittely on tehty mahdollisimman helpoksi: käyttöä 
ohjataan kahdella näppäimellä ja laitteen sisäiseen muistiin voi varastoida suoritetut testit. Luotettavuutta 
lisää liikkuvien osien puuttuminen. Testi tehdään verikokeena sormenpäästä, minkä jälkeen veri asetetaan 
CardioChekissa olevalle mittaliuskalle. Mittaustulos näkyy näytössä 1 – 2 minuutin kuluttua.  
 
Valmistus  
CardioChekin valmistaja on amerikkalainen Polymer Technologies, jolla on jakelukanavia useissa maissa 
kaikilla mantereilla. Polymer on tunnettu asemastaan kehityksen kärjessä sekä läheisestä yhteistyöstään 
lääkäreiden ja tutkijoiden kanssa. 
 
CardioChek:n testit  
CardioChek:lla voi tehdä yhden tai useampia testejä samanaikaisesti. Alla on lista tarpeen mukaan 
valittavana olevista mittaliuskoista.  
 
Kaksi mallia 
Mallilla CardioChek PA voidaan lukea kaikki mittaliuskat ja mallilla CardioChek yksittäistesti mittaliuskat  
mutta ei LDL-kolesteroli mittaliuskaa. 
 
Mittaliuska    Testiarvo 
Lipiditaso    Kokonaiskolesteroli, HDL, triglyseridi, laskettu LDL,  
   kokonaiskolesteroli / HDL suhde 
Kokonaiskolesteroli + HDL   Kokonaiskolesteroli ja HDL  
Kokonaiskolesteroli + glukoosi  Kokonaiskolesteroli ja glukoosi  
Kokonaiskolesteroli  Kokonaiskolesteroli  
HDL-kolesteroli   HDL-kolesteroli  
LDL-kolesteroli   LDL-kolesteroli  
Triglyseridi   Triglyseridi  
Glukoosi    Glukoosi 
Ketoni   Ketoni  
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