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Javasolt felhasználás
Kizárólag testen kívüli használatra (in vitro diagnosztikára) alkalmas. Önvizsgálatra vagy szakember
általi vizsgálatra használható cukorbetegség kezelése során.
A vércukor mérésére használható kézfejből, felső karból, a hüvelykujj tövéből, illetve ujjból vett
vérmintán.
• Mérje a vércukorszintet friss vérmintán.
• A β-keton (β-hidroxibutirát) szintjét kizárólag ujjból vett, friss vérmintán mérje.

FONTOS: kizárólag FreeStyle Optium vércukor tesztcsíkkal és FreeStyle Optium β-keton
tesztcsíkkal használja. Más tesztcsíkok pontatlan eredményhez vezethetnek.
FONTOS: a mintatípusokra vonatkozó további információkért olvassa el a tesztcsíkok
használati utasítását.
Fertőzés kockázata: ha egészségügyi szakember több betegen is e rendszerrel végez
vértesztet, mindig viseljen kesztyűt, és kövesse az adott létesítmény által elfogadott
fertőzésvédelmi rendszabályokat és eljárásokat.
Olvassa el a felhasználói útmutató utasításait. Ha nem követi az utasításokat, pontatlan
eredményeket kaphat. A készülék használata előtt gyakorolja a tesztelési eljárásokat. A vér
glükóz- és β-keton-szintjének vizsgálatánál kövesse egészségügyi szakemberének tanácsait.
Legyen óvatos, ha gyermekek is tartózkodnak a közelben. Az apró részek lenyelve fulladáshoz
vezethetnek.
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A FreeStyle Optium vércukor- és keton-ellenőrző rendszer működése
Amikor tesztcsíkot helyez a mérőműszerbe, annak kijelzőjén az „Apply Sample” (Alkalmazza a mintát)
üzenet jelenik meg. Amikor a vérminta vagy kontrolloldat minta a tesztcsíkkal érintkezik, a glükóz
vagy a β-keton reakcióba lép a tesztcsíkra felvitt vegyületekkel. A reakció nyomán kis elektromos
áram keletkezik, amit a műszer mér. A mérőműszer kijelzője ezt a mérési adatot jeleníti meg.

FONTOS: ügyeljen, nehogy szennyeződés, por, vér, kontrolloldat, víz vagy bármilyen más
anyag kerüljön a készülék tesztnyílásába.

Az ellenőrző rendszer tartalma
Az ellenőrző rendszer a következőket tartalmazza:
Garanciakártya

I

Mérőműszer

I

Felhasználói útmutató

I

Hordtáska

A készlet az alábbiakat tartalmazhatja még:
Vércukor tesztcsíkok

I

Ujjszúró eszköz

I

Lándzsák

Nem tartalmazott tételek:
β-keton tesztcsík

I

Kontrolloldatok

I

Adatkezelő rendszer
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A készülék beállítása
Beállítás üzemmód
Induljon el kikapcsolt
készülékkel (amelybe nincs
behelyezve tesztcsík).

Parancsok
• A
gomb megnyomásával lépkedhet
a beállítási képernyők között.
• Az előrelépéshez nyomja meg a gombot.
• A visszalépéshez nyomja meg a gombot.
• A
gomb megnyomásával kapcsolhatja BE,
illetve KI a kijelző megvilágítását.

gombot, amíg meg nem jelennek a
Tartsa lenyomva a
Ezek azt jelzik, hogy a csipogó be van kapcsolva.
A

és

és

jelek.

azt jelzi, hogy a csipogó ki van kapcsolva.

Csipogó
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A vagy megnyomásával módosítsa a csipogó
beállítását. A
megnyomásával mentse el a csipogó
beállítását, majd lépjen az idő beállítására.

A csipogó akkor szólal meg, amikor:
• Megkezdődik a visszaszámlálás a tesztnél
• Befejeződik a visszaszámlálás a tesztnél

Idő
Az óra villog. Nyomogassa addig a vagy gombot, amíg meg nem jelenik a helyes óra.
A
megnyomásával mentse el az órát, majd lépjen a perc beállítására.
A perc villog. Nyomogassa addig
vagy gombot, amíg meg nem jelenik a helyes perc.
A
megnyomásával mentse el a percet, majd lépjen a dátum beállítására.

Dátum

Év

Hónap - Nap

Az év villog. Nyomogassa addig a vagy gombot, amíg meg nem jelenik a helyes év.
A
megnyomásával mentse el az évet, majd lépjen a hónap beállítására.

A hónap villog. Nyomogassa addig a vagy gombot, amíg meg nem jelenik a helyes
megnyomásával mentse el a hónapot, majd lépjen a nap beállítására.
hónap. A
A nap villog. Nyomogassa addig a vagy gombot, amíg meg nem jelenik a helyes nap.
A
megnyomásával mentse el a napot, majd lépjen az időformátum beállítására.

Időformátum

24 órás
formátum

Megjegyzés: Ha a 12 órás formátumot használja, az AM és PM jelzések is megjelennek.
Az időformátum villog. A vagy megnyomásával módosítsa az időformátumot.
A megnyomásával mentse el az időformátumot, majd lépjen a dátumformátum beállítására.
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Dátumformátum

Hónap - Nap

A dátumformátum villog. A vagy megnyomásával módosítsa a dátumformátumot.
A
megnyomásával mentse el a dátumformátumot, majd lépjen a mértékegység
beállítására.

Nap. Hónap

FONTOS: Mielőtt a mérőműszert először használná, ellenőrizze a dátum és idő
helyességét. Ezáltal könnyebben megjegyezheti, hogy mikor végez ellenőrzéseket, és
mind Önnek, mind egészségügyi szakemberének lehetővé válik, hogy tájékozottabb
döntéseket hozzanak a kezeléséről.
Az átlagok áttekintéséhez is szükséges, hogy a dátumot és az időpontot beállítsa.

Mértékegységek
mmol/l
mg/dl
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A gyári beállítás szerinti mértékegység látható a kijelzőn. Ezt a beállítást nem tudja
módosítani. További tájékoztatásért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A
megnyomásával visszatérhet a csipogó beállításához, illetve ha a
gombot
lenyomva tartja, a készülék kikapcsol.

A vércukor ellenőrzése
Fontos megjegyzések az ellenőrzésről
A készülék bekapcsolásakor mindig ez a kijelző jelenik meg. Valahányszor bekapcsolja
a készüléket, ellenőrizze, hogy a kijelző pontosan megfelel-e az itt látható mintának.
Ne használja a készüléket, ha a kijelzőt ellenőrző képernyőn nem pontosan
az itt látható kép jelenik meg.
Ha a képernyő nem egyezik meg, előfordulhat, hogy a készülék pontatlan eredményt
ad. Ilyenkor forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Példa lejárati
dátumra:
2012. március 31.

• A készüléket a tesztcsík működési tartományán belül használja.
• A tesztcsíkot fóliacsomagolás kibontása után azonnal használja fel.
• Minden tesztcsíkot csak egyszer használjon.
Ne használjon lejárt szavatosságú tesztcsíkot, mivel az pontatlan
eredményhez vezet. Ha csak hónap és év látható a csomagoláson,
a szavatosság lejárata a megjelölt hónap utolsó napja.
Ne használjon nedves, meghajlott, karcolt vagy sérült tesztcsíkot.
Ne használja a tesztcsíkot, ha a fóliacsomagolása lyukas, vagy
kihasadt.
Megjegyzés: a tesztcsík működési tartományára és egyéb használati korlátozásaira
vonatkozó információkért olvassa el a használati utasítását.

9

Mintavétel helye
FONTOS: A pontos eredmények érdekében mossa meg a kezét és
a mintavétel helyét meleg, szappanos vízzel. Alaposan szárítsa meg
a kezét és a mintavétel helyét. A mintavétel helyét száraz, meleg párna
odatartásával vagy néhány másodperces dörzsöléssel melegítse fel.

Ujjhegy

Megjegyzés: Kerülje a csontos, dús szőrzettel borított helyeket, és ne csípje össze a szúrás
helyét. Az alternatív mintavételi helyek esetében kisebb sérülés keletkezhet, amely azonban
hamar elmúlik. Ha a kiválasztott hely sérült, válasszon másikat.
Az ujjhegyen végzett tesztelést máshogyan kell végrehajtani, mint az alternatív helyeken
végzettet. (Az ujjszúró eszközt állítsa be a mintavétel helyének megfelelően.
További tájékoztatásért olvassa el az ujjszúró eszköz használati utasítását.)
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Alternatív helyek
A vérminta alternatív helyekről – kézfejből, felső karból vagy hüvelykujj tövéből – való
vételére korlátozások vonatkoznak. Alternatív helyekkel történő ellenőrzés előtt kérje
ki egészségügyi szakembere tanácsát.
Hüvelykujj töve

Felső kar

• Az alternatív helyekről kapott eredmények eltérhetnek az ujjhegyből kapottaktól
olyan esetekben, amikor a vércukorszint gyorsan változik (pl. étkezés vagy inzulin
alkalmazása után, illetve edzés alatt vagy után)
• Használja a fenti területeket vércukorszint ellenőrzéshez étkezés, inzulinadagolás
vagy edzés előtt, illetve legalább két órával ezek után.
Ne használjon alternatív helyekről vérmintát, ha:
• Úgy véli, hogy alacsony vagy gyorsan változik a vércukorszintje,
• Hipoglikémiás öntudatvesztést állapítanak meg önnél,
• Az alternatív helyekről származó eredmények nem tükrözik a közérzetét,
• Nem telt el két óra a legutóbbi étkezés, inzulinadagolás vagy edzés óta.

Alkar
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A vércukorszint-ellenőrzés végrehajtása
A perforálásnál bontsa fel, majd tépje el a tesztcsík fóliacsomagolását.

Tesztcsík behelyezése
Felfelé néző érintkezőkkel (3 fekete vonal) tolja be a tesztcsíkot a készülékbe
ütközésig. Ezzel be is kapcsolja a műszert.
Megjegyzés: a műszer 3 perc állás után kikapcsol. Az újraindításához húzza ki, majd
illessze vissza a használatlan tesztcsíkot.
A készülék bekapcsolásakor mindig ez a kijelző jelenik meg.
Ne használja a készüléket, ha a kijelzőt ellenőrző képernyőn nem pontosan az
itt látható kép jelenik meg. Ilyenkor forduljon az ügyfélszolgálathoz.
További tájékoztatásért lásd a „Vércukor ellenőrzése” szakaszt.

Ezután az idő és a dátum jelenik meg (ha be lett állítva).
Ezután a és Minta alkalmazása szimbólumok jelennek meg, melyek azt jelzik,
hogy a készülék készen áll arra, hogy a mintát a tesztcsíkra alkalmazza.
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Vérminta vétele
Válassza ki a mintavétel helyét. Vércsepp előállításához használjon ujjszúró eszközt.
(További tájékoztatásért olvassa el az ujjszúró eszköz használati utasítását.)

A vércsepp felvitele a tesztcsíkra
Vigye fel a vércseppet a tesztcsík végén lévő fehér célterületre. A vért a tesztcsík
beszívja.
FONTOS: Ha a visszaszámlálás nem indul el, elképzelhető, hogy nem tett
elég vért a tesztcsíkra. Az újbóli felvitelre vonatkozóan a tesztcsík használati
utasítása tartalmaz útmutatást. Ha a visszaszámlálás továbbra sem indul el,
vegye ki a tesztcsíkot, majd dobja el az előírásoknak megfelelően. Kezdje
elölről az ellenőrzést egy új tesztcsíkkal.

Tartsa a vércseppet a fehér területhez addig, amíg a készülék nem csipog (ha be van
kapcsolva a csipogó). A kijelzőn ekkor az állapotsáv jelenik meg. Ez azt jelzi, hogy
a tesztcsíkra elegendő vérminta érkezett.
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A visszaszámláló jelenik meg a kijelzőn, miközben a készülék a vércukorszintjét ellenőrzi.
Megjegyzés: visszaszámlálás alatt ne vegye ki a tesztcsíkot a mérőműszerből, illetve ne is
mozgassa azt másként.

Eredmények megtekintése
A készülék akkor csipog (amennyiben be van kapcsolva a hangjelzés), amikor az
eredmény megjelenik a kijelzőn. Ekkor befejeződik a tesztelés (lásd a példát). Az eredményt a memória eltárolja, Ön pedig bevezetheti a naplóba.
A készülék kikapcsolása
A kibontott fóliacsomagolással távolítsa el az elhasznált tesztcsíkot. Ezzel egyben ki is
kapcsolja a műszert. Az elhasznált tesztcsíkot az előírásoknak megfelelően dobja el.
Megjegyzés: A készüléket úgy is kikapcsolhatja, hogy legalább 2 másodpercig lenyomva
tartja a gombot. A műszer 60 perc állás után automatikusan kikapcsol.
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A vércukor-ellenőrzés eredményének jelentése
Alacsony és magas vércukorszint eredmények
A készülék az eredményt mmol/l vagy mg/dl mértékegységben jeleníti meg. A mértékegység előre be van
állítva, a megváltoztatására nincs mód.
FONTOS: A készülék 1,1–27,8 mmol/l (20–500 mg/dl) tartományban jeleníti
meg az eredményeket. Az alacsony vagy magas vércukorszint-értékek
potenciálisan súlyos egészségi állapotra utalhatnak.

Általános:
Eredmények

Mit jelent ez?

Mi a teendő?

Alacsonyabb, mint 2,8 mmol/l
(alacsonyabb, mint 50 mg/dl)

Alacsony (hipoglikémiás)

Ismételje meg a tesztet egy új tesztcsíkkal
még akkor is, ha a közérzete alapján Ön
szerint nem alacsony a vércukorszintje.

Magasabb, mint 16,7 mmol/l
(magasabb, mint 300 mg/dl)

Magas (hiperglikémiás)

Ismételje meg a tesztet egy új tesztcsíkkal
még akkor is, ha a közérzete alapján Ön
szerint nem magas a vércukorszintje.
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Mérőműszer:
Kijelző

Mit jelent ez?

Akkor jelenik meg, ha az eredmény
alacsonyabb, mint 1,1 mmol/l
(alacsonyabb, mint 20 mg/dl)

Rendkívül alacsony
vércukorszint
vagy
gond lehet
a tesztcsíkkal.

Ismételje meg a tesztet egy új tesztcsíkkal.
Ha a LO üzenet ismét megjelenik,
haladéktalanul keresse fel egészségügyi
szakemberét.

Magas
a vércukorszint

Ellenőrizze a β-keton-szintet, amennyiben
a ketonszint ellenőrzése része a diabétesz
kezelési programjának.

Rendkívül magas
vércukorszint
vagy
gond lehet
a tesztcsíkkal.

Ismételje meg a tesztet egy új tesztcsíkkal.
Ha a HI üzenet ismét megjelenik, haladéktalanul keresse fel egészségügyi szakemberét.

Akkor jelenik meg, ha az eredmény
16,7 mmol/l vagy annál magasabb
(300 mg/dl vagy annál magasabb)

Akkor jelenik meg, ha az eredmény
magasabb, mint 27,8 mmol/l
(magasabb, mint 500 mg/dl)

Megjegyzés: Ha az E-3 vagy E-4 hibaüzenet
jelenik meg, olvassa el a jelen Felhasználói
kézikönyv „Hibaüzenetek” szakaszát.
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Mi a teendő?

Ellenőrizze a β-keton-szintet, amennyiben
a ketonszint ellenőrzése része a diabétesz
kezelési programjának.

FONTOS: Amennyiben a tünetei nem felelnek meg a teszteredményeinek, miközben gondosan követte
a használati útmutató utasításait, forduljon egészségügyi szakemberéhez.

β-keton-szint ellenőrzése
Fontos megjegyzések az ellenőrzésről

Példa lejárati
dátumra:
2012. március 31.

• A készüléket a tesztcsík működési tartományán belül használja
• A tesztcsíkot fóliacsomagolás kibontása után azonnal használja fel
• Minden tesztcsíkot csak egyszer használjon
Ne használjon lejárt szavatosságú tesztcsíkot, mivel az pontatlan
eredményhez vezet. Ha csak hónap és év látható a csomagoláson,
a szavatosság lejárata a megjelölt hónap utolsó napja.
Ne alkalmazzon vizeletet a tesztcsíkra.
Ne használjon nedves, meghajlott, karcolt vagy sérült tesztcsíkot.
Ne használja a tesztcsíkot, ha a fóliacsomagolása lyukas, vagy kihasadt.
Megjegyzés: a tesztcsík működési tartományára és egyéb használati korlátozásaira
vonatkozó információkért olvassa el a használati utasítását.

Akkor ellenőrizze a ketonszintet a vérben, ha:
• Ön beteg,
• A vércukorszintje magasabb, mint 16,7 mmol/l (300 mg/dl),
• Szokatlanok a vércukoreredményei,
• Ön és egészségügyi szakembere úgy határoznak, hogy ez szükséges.
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Mintavétel helye
FONTOS: A pontos eredmények érdekében mossa meg a kezét meleg,
szappanos vízzel. Alaposan szárítsa meg a kezét. A mintavétel helyét
száraz, meleg párna odatartásával vagy néhány másodperces dörzsöléssel
melegítse fel.

Ujjhegy

Megjegyzés: A szúrás helyét ne nyomja össze.
β-keton ellenőrzéshez kizárólag ujjhegyből vett vérmintát használjon!

A β-keton ellenőrzés végrehajtása
A perforálásnál bontsa fel, majd tépje el a tesztcsík fóliacsomagolását.

Tesztcsík behelyezése
Felfelé néző érintkezőkkel (3 fekete vonal) tolja be a tesztcsíkot a készülékbe ütközésig. Ezzel be is kapcsolja a műszert.
Megjegyzés: a műszer 3 perc állás után kikapcsol. Az újraindításához húzza ki, majd
illessze vissza a használatlan tesztcsíkot.
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A készülék bekapcsolásakor mindig ez a kijelző jelenik meg.
Ne használja a készüléket, ha a kijelzőt ellenőrző képernyőn nem pontosan az
itt látható kép jelenik meg. Ilyenkor forduljon az ügyfélszolgálathoz.
További tájékoztatásért lásd a „Vércukor ellenőrzése” szakaszt.

Ezután az idő és a dátum jelenik meg (ha be lett állítva).

A
és a Minta alkalmazása
szimbólumok jelennek meg, melyek azt jelzik,
hogy a készülék készen áll arra, hogy a mintát a tesztcsíkra alkalmazza.

Vérminta vétele
Válassza ki a mintavétel helyét. Vércsepp előállításához használjon ujjszúró eszközt.
(További tájékoztatásért olvassa el az ujjszúró eszköz használati utasítását.)
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A vércsepp felvitele a tesztcsíkra
Vigye fel a vércseppet a tesztcsík végén lévő fehér célterületre. A vért a tesztcsík
beszívja.
FONTOS: Ha a visszaszámlálás nem indul el, elképzelhető, hogy nem
tett elég vért a tesztcsíkra. Az újbóli felvitelre vonatkozóan a tesztcsík
használati utasítása tartalmaz útmutatást. Ha a visszaszámlálás továbbra sem indul el, vegye ki a tesztcsíkot, majd dobja el az előírásoknak
megfelelően. Kezdje elölről az ellenőrzést egy új tesztcsíkkal.

Tartsa a vércseppet a fehér területhez addig, amíg a készülék nem csipog (ha be van
kapcsolva a csipogó). A kijelzőn ekkor az állapotsáv jelenik meg. Ez azt jelzi, hogy
a tesztcsíkra elegendő vérminta érkezett.

A visszaszámláló jelenik meg a kijelzőn, miközben a készülék a β-keton-szintjét
ellenőrzi.
Megjegyzés: visszaszámlálás alatt ne vegye ki a tesztcsíkot a mérőműszerből, illetve ne is
mozgassa azt másként.
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Eredmények megtekintése
A készülék akkor csipog (amennyiben be van kapcsolva a hangjelzés), amikor az
felirat megjelenik a kijelzőn. Ekkor befejeződik a tesztelés
eredmény és a
(lásd a példát). Az eredményt a memória eltárolja, Ön pedig bevezetheti a naplóba.
A készülék kikapcsolása
A kibontott fóliacsomagolással távolítsa el az elhasznált tesztcsíkot. Ezzel egyben ki is
kapcsolja a műszert. Az elhasznált tesztcsíkot az előírásoknak megfelelően dobja el.
Megjegyzés: A készüléket úgy is kikapcsolhatja, hogy legalább 2 másodpercig lenyomva
tartja a gombot. A műszer 60 perc állás után automatikusan kikapcsol.
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A β-keton teszteredmények jelentése
Magas β-keton eredmények
A készülék az eredményt mmol/l mértékegységben jeleníti meg. A mértékegység előre be van állítva,
a megváltoztatására nincs mód.
FONTOS: A készülék 0,0–8,0 mmol/l tartományban jeleníti meg az
eredményeket. Kérje ki egy egészségügyi szakember tanácsát, mielőtt
a diabétesz gyógyszerezési programját megváltoztatná.

A β-keton szintje elvileg 0,6 mmol/l értéknél alacsonyabb.2 A magas β-keton-szintet okozhatja betegség,
éhség, intenzív edzés vagy elhanyagolt vércukorszint.1-3
Ismételje meg a β-keton ellenőrzést új β-keton tesztcsíkkal, ha:
• A HI szimbólum jelenik meg a kijelzőn
• Az eredmény szokatlanul magas.
• Megkérdőjelezi az eredményét.
• A β-keton eredmény 0,0 mmol/l, de a vércukor eredmény 16,7 mmol/l (300 mg/dl) értéknél magasabb.
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Mérőműszer:
Kijelző

Mit jelent ez?

Mi a teendő?

Az eredmény 0,6–1,5 mmol/l,
miközben a vércukoreredmény
magasabb, mint 16,7 mmol/l
(magasabb, mint 300 mg/dl).

Magas β-keton szint.

A eredmény 0,6–1,5 mmol/l, vagy
1,5 mmol/l fölé emelkedik.

Fennáll a diabéteszes
ketoacidózis (DKA)
kialakulásának veszélye.2-6

Haladéktalanul keresse fel
egészségügyi szakemberét.

Nagyon magas β-keton szint

Ismételje meg a tesztet egy új
tesztcsíkkal. Ha a HI üzenet ismét
megjelenik, haladéktalanul
keresse fel egészségügyi
szakemberét.

Akkor jelenik meg, ha az
eredmény 8,0 mmol/l vagy annál
magasabb.

Orvosi segítséget igénylő
probléma léphetett fel.

vagy
gond lehet a tesztcsíkkal.

A betegség ideje alatti kezelésre
vonatkozó útmutatásért keresse
fel egészségügyi szakemberét.
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MediSense glükóz és keton kontrolloldatok

FONTOS: Amikor először nyit fel egy kontrolloldatos üveget, az adott
naphoz adjon hozzá 90 napot, majd írja ezt a dátumot a kontrolloldat
üvegére dörzsölésnek és letörlésnek ellenálló tintával. A dátum után
megmaradó oldatot dobja ki.
Kontrolloldatok egyaránt használhatók vércukor és β-keton tesztcsíkkal. A következő
esetekben használjon kontrolloldatot:
• Ha gyakorolni szeretné a tesztelést, de nem a saját vérével.
• Ha ellenőrizni szeretné, hogy a készülék megfelelően működik-e az adott
tesztcsíkkal.
• Ha nem biztos a vércukor vagy β-keton teszteredményének megbízhatóságában.
A kontrolloldat beszerzésére vonatkozó információkért forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz.
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Fontos megjegyzés a kontrolloldatos teszt kapcsán
• Kizárólag MediSense glükóz és keton kontrolloldatot használjon a készülékkel.
• Használat után azonnal és szorosan zárja vissza az üveg kupakját.
Ne használja a kontrolloldatot lejárat után.
Ne adjon vizet vagy más folyadékot a kontrolloldathoz.
Ne nyelje le, illetve fecskendezze be a kontrolloldatot.
Ne használja a kontrolloldatot szemcseppként.

FONTOS: A kontrolloldatos eredménynek a tesztcsíkhoz tartozó használati
utasításban leírt kontrolloldatos tartományba kell esnie. Ellenőrizze, hogy
megegyeznek-e a tesztcsík csomagolásán és használati utasításában
feltüntetett sorozatszámok.

• Ismételje meg a tesztet, ha a kontrolloldatos eredmények kívül esnek az adott tartományon.
• Ne használja tovább a készüléket, ha a kontrolloldat-teszt eredménye a tesztcsík használati utasításában
feltüntetett tartományon kívül esik. Ilyenkor forduljon az ügyfélszolgálathoz.
FONTOS: A kontrolloldatos eredmények nem tükrözik az Ön vércukor- vagy
β-keton-szintjét.
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Kontrolloldat teszt elvégzése
A perforálásnál bontsa fel, majd tépje el a tesztcsík fóliacsomagolását.

Tesztcsík behelyezése
Felfelé néző érintkezőkkel (3 fekete vonal) tolja be a tesztcsíkot a készülékbe
ütközésig. Ezzel be is kapcsolja a műszert.
Megjegyzés: a műszer 3 perc állás után kikapcsol. Az újraindításához húzza ki, majd
illessze vissza a használatlan tesztcsíkot.
A készülék bekapcsolásakor mindig ez a kijelző jelenik meg.
Ne használja a készüléket, ha a kijelzőt ellenőrző képernyőn nem pontosan az
itt látható kép jelenik meg. Ilyenkor forduljon az ügyfélszolgálathoz.
További tájékoztatásért lásd a „Vércukor ellenőrzése” szakaszt.

Ezután az idő és a dátum jelenik meg (ha be lett állítva).
Szintén megjelennek a Minta alkalmazása
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és

Megjegyzés: β-keton kontrolloldat teszt esetén a
jelennek meg.

szimbólumok
és

szimbólumok

A
gomb megnyomásával jelezheti, hogy kontrolloldatos tesztről van szó.
Ekkor a
szimbólum jelenik meg. A műszer ekkor készen áll arra, hogy
a tesztcsíkra kontrolloldatot tegyen.
FONTOS: Ha nem állítja be, hogy kontrolloldat tesztről van szó, a memória a
teszteredményeket vércukor, illetve β-keton eredményekként fogja elmenteni.
Ez befolyásolhatja az átlagos vércukorszint értékeit.
Kontrolloldat alkalmazása a tesztcsíkra
Rázza fel a kontrolloldat üvegét. Tegyen egy cseppnyi kontrolloldatot a tesztcsík
végén található fehér területre. A kontrolloldatot a tesztcsík beszívja.
Tartsa a kontrolloldatot a fehér területhez addig, amíg a készülék nem csipog (ha be
van kapcsolva a csipogó). A kijelzőn ekkor az állapotsáv jelenik meg. Ez azt jelzi, hogy
a tesztcsíkra elegendő kontrolloldat érkezett.

A visszaszámláló jelenik meg a kijelzőn, miközben a készülék a vércukor- vagy
β-keton-szintet ellenőrzi.
Megjegyzés: visszaszámlálás alatt ne vegye ki a tesztcsíkot a mérőműszerből, illetve ne is
mozgassa azt másként.
Ha a visszaszámlálás nem indul el, vegye ki és dobja el a tesztcsíkot, kapcsolja ki a
mérőműszert, majd ismételje meg az eljárást egy új tesztcsíkkal.
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Eredmények megtekintése
A készülék akkor csipog (amennyiben be van kapcsolva a hangjelzés), amikor az
eredmény megjelenik a kijelzőn. Ekkor befejeződik a tesztelés (lásd a példát). Az eredményt a memória kontrolloldat eredményként menti el, Ön pedig ekként bevezetheti
azokat a naplóba.
Megjegyzés: β-keton kontrolloldat teszt esetén a
az eredmény mellett.

szimbólum jelenik meg

Vesse össze a kontrolloldatos eredményt a vércukor vagy β-keton tesztcsík használati
utasítására nyomtatott tartománnyal. Az eredménynek a tartományba kell esnie.
A tartományon kívüli eredmény oka lehet:
• Előfordulhat, hogy a mérőműszer és a tesztcsíkok nem működnek megfelelően.
Ismételje meg a tesztet egy új tesztcsíkkal. Tartsa be pontosan a tesztelésre vonatkozó utasításokat. Ha az eredmények továbbra sem esnek a feltüntetett tartományba,
forduljon az ügyfélszolgálathoz.
A készülék kikapcsolása
A kibontott fóliacsomagolással távolítsa el az elhasznált tesztcsíkot. Ezzel egyben ki is
kapcsolja a műszert. Az elhasznált tesztcsíkot az előírásoknak megfelelően dobja el.
Megjegyzés: A készüléket úgy is kikapcsolhatja, hogy legalább 2 másodpercig lenyomva
tartja a gombot. A műszer 60 perc állás után automatikusan kikapcsol.
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Az eredmények kezelése
A készülék memóriája legfeljebb 450 eseményt tárol – beleértve a kontroll eredményeket, saját vércukor- és β-keton
eredményeket, illetve a mérőműszer egyéb adatait is. A legfrissebb eredmények jelennek meg legelőször.

Teszteredmények megtekintése a memóriából
Induljon el kikapcsolt készülékkel (amelybe nincs behelyezve tesztcsík).
A műszer bekapcsolásához nyomja meg a
gombot.

A készülék bekapcsolásakor mindig ez a kijelző jelenik meg.
Ne használja a készüléket, ha a kijelzőt ellenőrző képernyőn nem pontosan az
itt látható kép jelenik meg. Ilyenkor forduljon az ügyfélszolgálathoz.
További tájékoztatásért lásd a „Vércukor ellenőrzése” szakaszt.
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Ezután a legfrissebb eredményei jelennek meg rögzítésük dátumával és időpontjával
együtt (amennyiben be lett állítva). Az alábbi szimbólumok az eredmény típusát
jelölik:
= Vércukoreredmény
= β-keton-eredmény
= glükóz kontrolloldatos eredmény
= keton kontrolloldatos eredmény
Az előző eredmény megtekintéséhez nyomja meg a
a többi kívánt eredmény megtekintéséhez.
Megjegyzés: A memóriából bármikor kiléphet, ehhez a

gombot. Tegye ugyanezt
gombot kell lenyomva tartania.

Ez jelenik meg a kijelzőn, ha nincs már korábbi eredmény.

A gomb megnyomásával térjen vissza az előzőleg megtekintett eredményhez.
Tegye ugyanezt a többi kívánt eredmény megtekintéséhez.
Megjegyzés: A memóriából bármikor kiléphet, ehhez a
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gombot kell lenyomva tartania.

Vércukor átlagok megtekintése
FONTOS:
• Az átlagok áttekintéséhez be kell állítania a dátumot és az időpontot.
• Az átlagok nem tartalmazzák a glükóz és β-keton kontrolleredményeket, a β-keton eredményeket,
valamint azokat az eredményeket sem, amelyeknél nincs feltüntetve az időpont vagy a nap.
• A kontrolloldatosként meg nem jelölt kontrolloldatos eredmények ronthatják az átlagok pontosságát.
•
jelenik meg a kijelzőn, ha nincs már több megtekinthető átlag.
• A

vércukor teszteredmények az átlagokban 1,1 mmol/l (20 mg/dl) értékkel szerepelnek.

• A

vércukor teszteredmények az átlagokban 27,8 mmol/l (500 mg/dl) értékkel szerepelnek.
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Miközben a memóriát böngészi, nyomja meg a
jelenik meg.

gombot. Ekkor a 7 napos átlaga

Megjegyzés: n = a 7, 14 vagy 30 napos átlagában foglalt napok száma.

A 14 napos átlag megtekintéséhez nyomja meg a

gombot.

A 30 napos átlag megtekintéséhez nyomja meg a

gombot.

A

gombot megnyomva visszatérhet a 7 napos átlaghoz.

A

gombot megnyomva a memória képernyőre térhet vissza.

A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a
A készülék 30 másodperc állás után kikapcsol.

gombot.

Az eredmények számítógépre vitele
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Az eredmények számítógépre vitele kompatibilis adatkezelő rendszert igényel. További tájékoztatásért látogasson
el a weboldalunkra vagy keresse fel az ügyfélszolgálatot.

Hibaüzenetek
Üzenet

Mit jelent ez?

Mi a teendő?

A hőmérséklet túl magas
vagy túl alacsony a
megfelelő működéshez.

1. Vigye át a készüléket és a tesztcsíkokat olyan helyre, ahol
a hőmérséklet a tesztcsíkok működési tartományába esik.
(A megfelelő tartományt a tesztcsík használati utasításában
találja meg.)
2. Várja meg, amíg a készülék és a tesztcsíkok alkalmazkodnak
az új hőmérséklethez.
3. Ismételje meg a tesztet egy új tesztcsíkkal.
4. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, forduljon az
ügyfélszolgálathoz.

Mérőműszer hiba

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Ismételje meg az előző tesztelési lépéseket.
3. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, forduljon az
ügyfélszolgálathoz.

A vércukorszint túl
alacsony ahhoz, hogy
a rendszer meghatározza

1. Tekintse át az ellenőrzésre vonatkozó utasításokat.
2. Ismételje meg a tesztet egy új tesztcsíkkal.
3. Ha a hiba ismét fellép, haladéktalanul keresse fel
egészségügyi szakemberét.

vagy
gond lehet a tesztcsíkkal.
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Üzenet

Mit jelent ez?
A vércukorszint túl magas
ahhoz, hogy a rendszer
meghatározza

Mi a teendő?
1. Ismételje meg a tesztet egy új tesztcsíkkal.
2. Ha a hiba ismét fellép, haladéktalanul keresse fel
egészségügyi szakemberét.

vagy
gond lehet a tesztcsíkkal.
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A vért túl hamar
alkalmazta a tesztcsíkra.

1. Tekintse át az ellenőrzésre vonatkozó utasításokat.
2. Ismételje meg a tesztet egy új tesztcsíkkal.
3. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, forduljon az
ügyfélszolgálathoz.

Mérőműszer hiba

1. Győződjön meg róla, hogy megfelelő tesztcsíkot használ-e
a készülékhez. (A tesztcsík és a készülék kompatibilitására
vonatkozóan a tesztcsík használati utasítása ad útmutatást.)
2. Ismételje meg a tesztet egy készülékhez ajánlott tesztcsíkkal.
3. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, forduljon az
ügyfélszolgálathoz.

Üzenet

Mit jelent ez?
Nincs szükség kódolásra
vagy
a tesztcsík sérült,
használt, vagy
a mérőműszer nem
ismeri fel.
Mérőműszer hiba

vagy

Mi a teendő?
1. Győződjön meg róla, hogy megfelelő tesztcsíkot használ-e
a készülékhez. (A tesztcsík és a készülék kompatibilitására
vonatkozóan a tesztcsík használati utasítása ad útmutatást.)
2. Ismételje meg a tesztet egy készülékhez ajánlott tesztcsíkkal.
3. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, forduljon az
ügyfélszolgálathoz.
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Ismételje meg az előző tesztelési lépéseket.
3. Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, forduljon az
ügyfélszolgálathoz.
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Problémák megoldása
A készülék
nem lép
ellenőrzés
üzemmódba
a tesztcsík
behelyezése
után.
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Mit jelent ez?

Mi a teendő?

Nem helyesen, illetve egészen
helyezte be a tesztcsíkot
a készülékba.

1. Felfelé néző érintkezőkkel (3 fekete vonal)
tolja be a tesztcsíkot a készülékbe ütközésig.
Ezzel be is kapcsolja a műszert.
2. Ha a készülék továbbra sem lép ellenőrző
üzemmódba, keresse fel az ügyfélszolgálatot.

Nem tett a készülékbe elemet.
A telep helytelenül lett betéve.

1. Helyezze be a telepet úgy, hogy a (+) pólus
felfelé nézzen.

Lemerült az elem.

1. Cserélje ki a készülékben a telepet.
Szükség szerint állítsa be újra a dátumot és időt.

A teszt nem
indul el
a vércsepp
felvitele
után.

Mit jelent ez?

Mi a teendő?

Túl kicsi a vérminta.

1. Az újbóli felvitelre vonatkozóan a tesztcsík
használati utasítása tartalmaz útmutatást.
2. Ha a visszaszámlálás továbbra sem indul
el, vegye ki a tesztcsíkot, majd dobja el az
előírásoknak megfelelően.
3. Ismételje meg a tesztet egy új tesztcsíkkal.
4. Ha az ellenőrzés továbbra sem indul el,
keresse fel az ügyfélszolgálatot.

A mintát azután alkalmazta,
hogy a készülék kikapcsolt.

1. Vegye ki az elhasznált tesztcsíkot és dobja el.
2. Tekintse át az ellenőrzésre vonatkozó
utasításokat.
3. Ismételje meg a tesztet egy új tesztcsíkkal.
4. Ha az ellenőrzés továbbra sem indul el,
keresse fel az ügyfélszolgálatot.

A készülék vagy a tesztcsík
hibás.

1. Vegye ki az elhasznált tesztcsíkot és dobja el.
2. Ismételje meg a tesztet egy új tesztcsíkkal.
3. Ha az ellenőrzés továbbra sem indul el,
keresse fel az ügyfélszolgálatot.
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A készülék karbantartása
A telep cseréje
A készülékben eredetileg egy CR2032 lítium telepet (gombelem) helyeztünk el.
Ez körülbelül 1000 tesztre elegendő.
• Ez jelenik meg a kijelzőn, ha a telep töltöttsége alacsony.
• Ilyenkor a kijelző világítása nem kapcsol be.
Ha a
jel megjelenik, tovább folytathatja a mérőműszer használatát,
és az eredmények pontosak maradnak.
Csupán a kijelző megvilágítása nem működik. Haladéktalanul cserélje ki a telepet.

Ha csak a
jel látható a kijelzőn, a készülék nem használható tovább.
A műszer automatikusan kikapcsol. Haladéktalanul cserélje ki a telepet.

1. Levételhez finoman nyomja befelé és felfelé a teleptartó fedelét.
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2. Ha egy műanyag fül áll ki a készülékből, húzza meg azt, és ezzel vegye ki a régi
telepet.
Ha a készülék nem tartalmaz műanyag fület, nyomja felfelé a telepet,
majd vegye ki.

3. Helyezzen be egy új CR 2032 lítium (gombelem) telepet úgy, hogy a plusz (+) jel
felfelé nézzen.

4. Csúsztassa vissza a teleptartó fedelét kattanásig.
Megjegyzés: gondoskodjon az elhasznált telepek megfelelő
ártalmatlanításáról.

5. A műszer bekapcsolásához tartsa lenyomva a gombot. Ha a készülék nem
kapcsol be, ellenőrizze, hogy helyesen lett-e betéve a telep.
Miután a készülék bekapcsol, figyelmeztetést kaphat, hogy állítsa be a dátumot és
az időt. (Lásd a felhasználói útmutató „A készülék beállítása” című fejezetét.)
Megjegyzés: a teszteredmények azután sem vesznek el, hogy elvész a dátum és az idő
beállítása.
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A készülék tisztítása
Ügyeljen, nehogy szennyeződés, por, vér, kontrolloldat vagy bármilyen más folyadék kerüljön a készülék
tesztnyílásába. A készülék külső felületét az nedves ruhával és enyhe szappanos oldattal tisztítsa meg.
Egészségügyi szakembereknek:
A használható tisztítószerek közé tartoznak a következők:
• 70%-os izopropil-alkohol,
• 1 rész ammónium és 9 rész víz keveréke, vagy
• 1 rész háztartási fehérítő és 9 rész víz keveréke.
FONTOS:
Ne próbálja a tesztnyílást tisztítani.
Ne öntsön folyadékot a tesztnyílásba vagy a gombokra.
Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

A készülék tárolása
A készüléket tárolja a hordtáskájában.
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Műszaki adatok
Méret
Hossz

7,47 cm

Szélesség

Felül: 5,33 cm
Alul: 4,32 cm
Mélység: 1,63 cm

Súly

40–46 gramm

Áramforrás

1 db CR 2032 lítium telep (gombelem)

Telep élettartama

Körülbelül 1000 teszt

Memória

Legfeljebb 450 esemény tárolása – beleértve a kontrolloldat, vércukor- és
β-keton eredményeket, illetve a mérőműszer egyéb adatait.

Tárolási hőmérséklet
Készülék

–25 °C (–13 °F) és 55 °C (131 °F) között

Tesztcsík

Lásd a tesztcsík használati utasítását.

Kontrolloldat

Lásd a kontroll oldat használati utasítását.
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Vizsgálati módszer

Amperometrikus elektrokémia

Becsült tartomány
Vércukor

Lásd a vércukor tesztcsík használati utasítását.

β-keton

Lásd a β-keton tesztcsík használati utasítását.

Kontroll oldat tartomány
Vércukor

Lásd a vércukor tesztcsík használati utasítását.

β-keton

Lásd a β-keton tesztcsík használati utasítását.

Funkciók
Vércukor-ellenőrzés
β-keton-ellenőrzés
Memória

450 esemény

Glükóz átlagok

7, 14 és 30 napos

Kontroll oldat jelölés és tesztelés
Csipogó
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Bekapcsol: a visszaszámlálás elején és végén

Kijelző világítása

Bekapcsol: bekapcsolva marad a visszaszámlálás alatt – az eredmények megjelenítése után 30 másodperccel kikapcsol. Bekapcsolva
marad, miközben az eredményeket számítógépre továbbítják.

Adatterminál

Igen

Működési tartomány
Készülék hőmérséklete

10 °C (50 °F) és 50 °C (122 °F) között

Rendszer hőmérséklete

Lásd a használt tesztcsík működési tartományát.
Lásd a tesztcsík használati utasítását.

Relatív páratartalom a készülékre

10%-tól 90%-ig, lecsapódás nélkül

Relatív páratartalom a rendszerre

10%-tól 90%-ig, lecsapódás nélkül

Magasság a rendszerre

Klinikai tesztek szerint 2195 méter (7200 láb) tengerszint feletti
magasságig nem változnak az eredmények.
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