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ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີີ່ 21 ກໍລະກົດ, 2021. 
 

  

ຂໍໍ້ມ ນສ າຄັນກ່ຽວກັບການໄຂ/ເປດີ ກ່ອງທີີ່ບັນຈຸແຜ່ນແທກກວດນ າ້ຕານໃນເລອືດ Performa test strips 

 
 

ຮຽນລ ກຄາ້ທີີ່ຮັກແພງ 
 
ບໍລິສັດໂຣສໄດເບັສແຄຣ໌, ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນດ້ານຄຸນນະພາບທີີ່ສ ງ ໃນດ້ານຂອງສິນຄ້າ/ຜະລດິຕະພັນ ແລະ ການບໍລກິານ 
ຕະຫຼອດຮອດການແຈ້ງການ/ລາຍງານອັນຮີບດ່ວນ ໃນບັນຫາທີີ່ເກດີຂ ັ້ັ້ນ ທີີ່ພວກທາ່ນຄວນຮັບຮ ້. ເຊິີ່ງນັັ້ນກໍໍ່ແມ່ນເຫດຜົນທີີ່ ພວກ
ເຮົາຢາກແຈ້ງໃຫ້ພວກທ່ານໄດ້ຮັບຮ ້ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີີ່ຂວດທີີ່ບັນຈຸແຜ່ກວດນ ້າຕານໃນເລືອດ ຈະໄຂ ໂດຍທີີ່ກ່ອງທີີ່
ບັນຈຸຂວດນັັ້ນ ຍັງບໍໍ່ທັນເປີດ/ໄຂ. ຖ້າຫາກ ທາ່ນຫາກພບົເຫັນ ຂວດທີີ່ບັນຈຸແຜ່ກວດນ ້າຕານໃນເລືອດ ໄຂໂດຍທີີ່ກອ່ງທີີ່ບັນຈຸ
ຂວດນັັ້ນ ຍັງບໍໍ່ທັນເປີດ/ໄຂ, ເຊິີ່ງທ່ານອາດຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ອປຸະກອນ/ແຜ່ນກວດດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ຈະບໍໍ່ສາມາດວັດແທກ ນ ້າຕານ 
ໃນເລືອດໄດ້ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ຂວດບັນຈຸແຜ່ນກວດ ຖືກໄຂ ໃນຂະນະທີີ່ກ່ອງທາງນອກຍັງບໍໍ່ເປີດນັັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ແຜ່ນ
ກວດສ າຜັດກັບຄວາມຊ ່ມ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ທີີ່ອາດສົັ່ງຜົນຂອງການວັກແທກບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ (ໃຫ້ຜົນຮັບທີີ່ບໍໍ່ກົງກັບຄວາມ
ຈິງ ຫືຼ ສ ງເກີນໄປ). ເຊິີ່ງນ າໄປສ ່ ການຕັດສິນໃຈ ໃນການຮັກສາ ປ ິ່ນປົວທີີ່ບໍໍ່ເໝາະສົມ ຍອ້ນຜົນການວັດແທກທີີ່ບໍໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບ ມີອາການ ທີີ່ບໍໍ່ເພິີ່ງປາຖະໜາຕາມມາ. 
 

ການຊີັ້ແຈງ ຂອງສະຖານະການ ແລະ ເຫດຜົນທີີ່ກໍໍ່ໃຫ້ເກີດການ ການແກ້ໄຂໃນຄັັ້ງນີັ້ 
 

ບໍລິສັດໂຣສໄດເບັສແຄຣ໌, ໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນ ຈາກໂຮງໝໍແຫ່ງໜ ີ່ງໃນປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລກິາ ທີີ່ລະບຸວ່າ ການວັດແທກ 
ນ ້າຕານໃນເລືອດ ໄດ້ຜົນທີີ່ບໍໍ່ຄາດຄິດ (ໃຫ້ຜົນທີີ່ຜິດພາດຫຼາຍເກນີໄປ) ເມືີ່ອໃຊ້ແຜ່ນກວດນ ້າຕານໃນເລືອດ ທີີ່ຂວດບັນຈຸແຜ່ນ
ກວດນ ້າຕານໃນເລອືດ ໄຂໂດຍທີີ່ກ່ອງທີີ່ບັນຈຸຂວດນັັ້ນ ຍງັບໍໍ່ທັນເປດີ/ໄຂ. 
ບໍລິສັດ ໂຣສ ໄດ້ສືບຫາສາເຫດ ຈ ີ່ງພົບວ່າ ເຫດການດັັ່ງກ່າວແມ່ນມີໂອກາດໜ້ອຍທີີ່ຈະເກີດຂ ັ້ນ. ເຊິີ່ງມັນເປັນໄປໄດ້ວາ່ ຂວດທີີ່
ບັນຈຸແຜ່ນກວດນ ້າຕານ ສາມາດເປີດ ໂດຍທີີ່ກ່ອງທີີ່ບັນຈຸຂວດນັັ້ນ ຍັງບໍໍ່ທັນເປີດ/ໄຂ ໃນຊ່ວງເວລາທີີ່ຂົນສົັ່ງ. 
 

ເຫດການດັັ່ງກ່າວນີັ້ ອາດເກີດຂ ັ້ນກັບ ອປຸະກອນ/ແຜ່ນກວດ ຊະນິດນີັ້ ໃນຊ່ວງເວລາທີີ່ຂົນສົັ່ງ ໃນອນຸຫະພ ມທີີ່ສ ງ (≥45°C or 

113°F) ແລະ ກອ່ງຜະລິດຕະພັນທີີ່ຖືກວາງ ຫືຼ ຈັບຢ່າງບໍໍ່ລະມັດລະວັງ  ໃນຊ່ວງຂົນສົັ່ງ. ພິເສດ ເມືີ່ອ ສອງເຫດການດັັ່ງກາ່ວ ເກີດ
ຂ ັ້ນ ພ້ອມກັນ ຈ ີ່ງອາດຈະພົບວ່າມບີັນຫາດັັ່ງກາ່ວ. 

• Accu-Chek® Performa 
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ດ າເນີນການ ໂດຍ ບລໍິສັດໂຣສໄດເບັສແຄຣ໌, 
 

ບໍລິສັດໂຣສໄດເບັສແຄຣ໌, ກ າລງັປັບປງຸ ການຕິດສະຫຼາກ ເພືີ່ືອຊີັ້ແຈງກ່ຽວກບັຄ າແນະນ າ ໃນການຈັດການ ຂວດບັນຈຸແຜ່ນກວດ
ທີີ່ໄຂ ໃນຂະນະກ່ອງທາງນອກປ ດໜິດຢ ່. ບໍລິສັດໂຣສໄດເບັສແຄຣ໌ ຈະມີການທົດແທນກ່ອງໃໝ່ ໃຫກ້ັບລ ກຄາ້ທີີ່ຊືັ້ສິນຄ້າ ແລະ 
ພົບວ່າ ຂວດບັນຈຸແຜ່ນກວດເປີດ/ໄຂ ໃນຂະນະກ່ອງທາງນອກປ ດໜິດຢ ່. 
ສິີ່ງ ທີຕ້ອງປະຕິບັດ ໂດຍ ຜ ້ຊມົໃຊ້ 
● ຜ ້ຊົມໃຊ້ ຄວນມີການກວດສອບ ເບິີ່ງອປຸະກອນ/ແຜ່ນກວດ ທຸກຄັັ້ງ ກ່ອນນ າໃຊ.້ 
● ຫ້າມນ າໃຊ ້ແຜ່ນກວດ ຖ້າພົບກລໍະນີດັັ່ງລຸມ່ນີັ້ 

o ຝາຂວດບໍໍ່ອັດຢ່າງສະໜິດ/ແຈບ 

o ທ່ານ ພບົຝາ ຫຼື ຂວດເສຍຫາຍ 
o ສິີ່ງທີີ່ເຮັດໃຫ້ຝາຂວດອັດ ບໍໍ່ສະໜິດ/ແຈບ 

● ຫ້າມ ວັດແທກ ຕາມຄ າແນະນ າທີີ່ລະບຸໄວ້ໃນຄຸມ່ື ຫາກຜະລິດຕະພັນ ມີບັນຫາດັັ່ງທີີ່ກາ່ວມາ 
● ຫາກພົບເຫັນຜະລິດຕະພັນທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ/ເສຍຫາຍ ໃຫ້ຖິັ້ມທນັທີ 
● ບໍລິສັດໂຣສໄດເບັສແຄຣ໌ ຈະມີການທົດແທນກ່ອງໃໝ ່ໃຫ້ກັບລ ກຄ້າທີີ່ຊືັ້ສິນຄ້າ ແລະ ພບົວ່າ ຂວດບັນຈຸແຜ່ນກວດ ເປີດ/ໄຂ 

ໃນຂະນະກ່ອງທາງນອກປ ດສະໜິດຢ ່. ຫາກ ທາ່ນໃດພົບບັນຫາດັັ່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ ບລໍິສັດໂຣສໄດເບັສແຄຣ໌ ທົດ
ແທນໃຫ້ ກະລຸນາຕິດຕໍໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີີ່ ເບີ: 020 2222 5797 ແລະ 020 565 77811 

 

ການສືີ່ສານຂອງກລໍະນີ ຄວາມປອດໄພໃນຄັັ້ງນີັ້ 
ເຈົັ້າໜ້າທີີ່ດ້ານໜ່ວຍງານກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ຜ ້ຈັດຈ າໜ່າຍ, ຜ ້ຂາຍຍອ່ຍ ແລະ ຜ ້ຊົມໃຊ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການລາຍງານກ່ຽວກັບ
ກໍລະນີທີີ່ເກີດຂ ັ້ນແລວ້. 
ພວກເຮົາຕ້ອງຂໍໂທດ ໃນຄວາມບໍໍ່ສະດວກທີີ່ອາດເກີດຂ ັ້ັ້ນ. ພວກຮົາກໍໍ່ຫວັງວ່າ ພວກທ່ານ ຈະເຂົັ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື. 
ກະລ ນາຕິດຕໍໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີີ່ເບີ 020 2222 5797 ແລະ 020 565 77811 ຫາກທ່ານ ຕອ້ງການຄ າແນະນ າເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ
ການຈັດການແຜ່ນກວດນ ້າຕານ ຂອງ Accu-Chek® Performa ຫືຼ ມີຄ າຖາມຕ່າງໆ. ພວກເຮົາຕ້ອງຂຂໍອບໃຈ ທີີ່ພວກທາ່ນ 
ສະຫຼະເວລາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍໍ່ກັບການລາຍງານທີີ່ສ າຄັນ ໃນຄັັ້ງນີັ້.  
 

ດ້ວຍຄວາມນັບຖ ື
 
ບໍລິສັດໂຣສໄດເບັສແຄຣ໌ 


