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Bevezetés
Akár az Accu-Chek Performa Combo vércukormérő az első vércukormérője, akár használt már korábban is
vércukormérőt, kérjük, szánjon időt az Útmutató az első lépésekhez, a Kezdő felhasználóknak szóló használati
útmutató és a Haladó felhasználóknak szóló használati útmutató alapos elolvasására, mielőtt új vércukormérőjét
használná. Ahhoz, hogy helyesen és megbízhatóan használhassa a vércukormérőt, ismernie kell a működését, a
kijelzett képernyőket és minden egyedi funkciót.
Új vércukormérőjéhez három útmutató tartozik:

Ez az útmutató az alábbiakról szól:

• Útmutató az első lépésekhez:
Használja ezt az útmutatót a vércukormérő
beállításához.
• Kezdő felhasználóknak szóló használati útmutató:
Használja ezt az útmutatót azoknak az utasításoknak
a megismeréséhez, amelyek a vércukormérő
standard funkcióinak működésére vonatkoznak.
• Haladó felhasználóknak szóló használati útmutató:
Használja ezt az útmutatót azoknak az utasításoknak
a megismeréséhez, amelyek a vércukormérő haladó
funkcióinak működésére vonatkoznak.

• Az új Accu-Chek Performa Combo rendszer
megismerése
• A vércukorszint mérése
• Működési ellenőrzés
• A saját adatok kezelése
• A vércukormérő beállításainak megváltoztatása
• Az ikonok, emlékeztetők, figyelmeztetések és hibák
megismerése
• Ápolás és karbantartás
• Hibaelhárítás
• Műszaki információk

Ha bármilyen kérdése merül fel, kérjük,
forduljon valamelyik vevőszolgálatunkhoz vagy
szervizközpontunkhoz. Az elérhetőségek felsorolása az
útmutató hátoldalán található.
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Az Accu-Chek Performa Combo rendszer
Az Accu-Chek Performa Combo vércukormérő mennyiségi jellegű vércukormérésre szolgál az Accu-Chek
Performa teszcsíkok segítségével. A vércukormérő számos funkcióval rendelkezik, például:
• Az Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa vezérlése
• Bólus beadása
• Bólusjavaslat
• Az Ön életmódjának megfelelően beállítható napi időblokkok
• Adatkezelés
• Adatátvitel
• Időpont emlékeztetők
• Vércukormérési emlékeztetők: ébresztőóra, vércukor célértékek és egészségügyi események
• Egy elektronikus napló, amelybe a mért vércukorértékkel együtt beírhatók az étkezés idejére, a
szénhidrátokra és az egészségügyi eseményekre vonatkozó információk is.
A vércukormérő funkcióira vonatkozó részletes információkért olvassa el Az új rendszer megismerése című
1. fejezetet.

8
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i MEGJEGYZÉS
A vércukor és a vc. szinonímák, vagyis ugyanazt jelentik.
Javasolt felhasználás
Az Accu-Chek Performa Combo vércukormérő készülék a vércukor mennyiségi mérésére szolgál. Az
Accu-Chek Performa Combo rendszer a cukorbetegek számára szervezeten kívül végzett önmonitorozásra
(in vitro diagnosztikai használatra) és/vagy a klinikán dolgozó szakemberek általi monitorozásra szolgál a
cukorbetegség hatékony kezelésének elősegítése érdekében. Mérési helyek, beleértve az ujjbegyet, mint
hagyományos hely.
Az Accu-Chek Performa Combo vércukormérő Bluetooth vezeték nélküli technológia (radiofrekvenciás
kommunikáció) segítségével csatlakoztatható kompatibilis Accu-Chek inzulin infúziós pumpákhoz, ami
távvezérelhető a vércukormérővel.
Az Accu-Chek Performa Combo vércukormérő a cukorbetegség kezelésére is szolgál; a felhasználó által
bevitt adatok alapján kiszámítja az inzulin adagját, illetve a szénhidrátbevitelt.
Alkalmas a betegek önmonitorozására
A rendszer tartalmazza:
• Az Accu-Chek Performa Combo vércukormérőt három AAA elemmel (be van helyzve)
• Accu-Chek Performa tesztcsíkok és előre behelyezett aktiváló chip
• Az Accu-Chek Performa kontrolloldatot

9
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w FIGYELMEZTETÉS
• Az emberi vérrel érintkező tárgyak potenciális fertőzésforrások (lásd: Clinical and Laboratory Standards
Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline –
Third Edition; CLSI document M29-A3, 2005).
• Fulladásveszély. Kis alkatrészek. 3 éven aluli gyermektől tartsa távol.

Miért fontos a rendszeres vércukormérés?

A rendszeres vércukormérés nagymértékben javíthatja cukorbetegsége mindennapi kezelésének
hatékonyságát. Ezt a lehető legkönnyebbé tettük az Ön számára.

Fontos információk az új vércukormérőjével kapcsolatosan

• A vércukormérő friss, teljes vérminta (például az ujjbegyből levett) vizsgálatára szolgál. A vércukormérő a
szervezeten kívüli (in vitro) használatra szolgál. A cukorbetegség diagnosztizálására nem alkalmazható.
• A vércukormérőhöz Accu-Chek Performa tesztcsíkok szükségesek. Más tesztcsíkok pontatlan
eredményeket adhatnak.
• A vércukormérőn gyárilag be van állítva az idő és a dátum. Előfordulhat, hogy meg kell változtatnia az időt,
saját időzónájának megfelelően.
• Ha betartotta az útmutatóban leírt lépéseket, de még mindig előfordulnak olyan tünetek, amelyek nem
felelnek meg a mért értékeknek, vagy kérdése van, forduljon az egészségügyi személyzethez.

10
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1.1 Áttekintés
Új vércukormérőjének több funkciója is van, amelyek segítséget jelentenek a cukorbetegség kezelésében.
Fontos, hogy megismerje a funkciókat, és a vércukormérő helyes működtetésének módját.

i MEGJEGYZÉS
• Ebben az útmutatóban mintaképernyők láthatók. Az útmutatóban szereplő képernyők kis mértékben
eltérhetnek a vércukormérőn látható képernyőktől. Ha a vércukormérő által kijelzett képernyőkkel
kapcsolatban kérdése merülne fel, forduljon a Roche Információs Szolgálatához.
• A vércukormérő kijelzőjén az aktiváló chip neve kód-chip. A kód-chip és az aktiváló chip szinonimák,
vagyis ugyanazt jelentik.
• A vércukor és vc. szinonímák, vagyis ugyanazt jelentik.

12
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1.2 Az Accu-Chek Performa Combo vércukormérőről röviden
Kijelző

Infravörös (IR) ablak

Gombok

Aktiváló chip nyílása

Adatokat továbbít
a vércukormérőről
számítógépre

A menüket, eredményeket,
üzeneteket és a naplóban
eltárolt adatokat mutatja

Előre behelyezett aktiváló
chip

Nyomja meg a menükbe vagy
a naplóba való belépéshez,
a beállítások módosításához
és az eredmények
végiggörgetéséhez

Elemfedél

Távolítsa el az elemfedelet
a fül megnyomásával, és
az ajtó felfelé húzásával

Bal/jobb szoftvergomb
Nyomja meg a gomb felett
lévő menü vagy opció
kiválasztásához

Be-/kikapcsoló gomb

Megnyomásával be- vagy
kikapcsolható a vércukormérő

Háttérvilágítás gombja
Nyomja meg a háttérvilágítás
fényerejének beállításához

Tesztcsík nyílása

Ide helyezze be a tesztcsíkot

13
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Elemek

Az elemeket a + és a - jeleknek megfelelően
helyezze az elemtartó rekeszbe.

Tesztcsík

Sárga mező –
Ide cseppentse a vért
vagy a kontrolloldatot.

A tesztcsíknak ezt
a végét helyezze a
vércukormérőbe.

Kontrolloldatot tartalmazó üveg
(például)

Tesztcsík tégely
(például)

14
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Felülnézet

Infravörös (IR) ablak

Aktiváló chip
(például)

Oldalnézet

Előre behelyezett aktiváló chip

i MEGJEGYZÉS
A vércukormérő előre kódolva, előre beillesztett fekete aktiváló chippel kerül kiszállításra. A fekete
aktiváló chipet soha nem kell kicserélni, még akkor sem, ha olyan tesztcsíkokat használ, melyek
dobozaiban egy másik, eltérő színű vagy más számokat tartalmazó aktiváló chip van.

15
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A vércukormérőn hét gomb és két funkciógomb található.

Bal funkciógomb
Felfelé nyíl
Bevitel
Balra nyíl

Jobb funkciógomb
Jobbra nyíl
Lefelé nyíl
Háttérvilágítás

Be-/kikapcsoló gomb

i MEGJEGYZÉS
• Aktív gomb/funkciógomb megnyomásakor mindig hangjelzés hallható, kivéve, ha a billentyűhangot
kikapcsolták.
• A vércukormérő bekapcsolásához nyomja meg a + gombot, vagy helyezzen be egy tesztcsíkot. Ha a
vércukormérőn a Dátum/Idő képernyő jelenik meg, akkor végezze el a szükséges változtatásokat, és
válassza a Mentés pontot.

16
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A gombokat és a funkciógombokat összefoglaló táblázat
Gomb

Név

Funkció

Balra nyíl

j Balra történő mozgás vagy görgetés a képernyőn.

<
>
x
z
,

Jobbra nyíl

j Jobbra történő mozgás vagy görgetés a képernyőn.

Felfelé nyíl

j Felfelé történő mozgatás vagy görgetés a képernyőn.

Lefelé nyíl

j Lefelé történő mozgatás vagy görgetés a képernyőn.

Bal
funkciógomb

j A kijelzőn a gomb felett látható opció kiválasztása.

.

Jobb
funkciógomb

j A kijelzőn a gomb felett látható opció kiválasztása.

=

Bevitel

j Menü vagy opció kiválasztása.
j A változtatások mentése és kilépés a beviteli mezőből.

*

j A háttérvilágítás fényerejének beállítása (gyenge, közepes, erős).
Háttérvilágítás j A Bluetooth vezeték nélküli technológia be- és kikapcsolása (nyomja meg,
és tartsa lenyomva a * gombot a BLUETOOTH képernyőn).

+

Be-/kikapcsoló
j A vércukormérő be- és kikapcsolása.
gomb

17
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A gombkombinációkat összefoglaló táblázat
Gombkombinációk

Név

Funkció

Billentyűzár
j Kioldja a billentyűzárat.
Ha a gombok le vannak zárva, nyomja
kioldógombok
meg, és tartsa lenyomva a , és a .
gombot, amíg meg nem jelenik a főmenü.
A kikapcsolt vércukormérőn nyomja meg, Vércukormérő/ j Elindítja a vércukormérő inzulinpumpával
és tartsa lenyomva a * gombot, majd
inzlinpumpa
történő párosítását.
párosítása
nyomja meg a + gombot.

18
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1.3 Az Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpáról röviden
Fel gomb

Menü gomb

Segítségével előrefelé lehet
mozogni az információs
képernyőkön, növelni lehet a
beállított értéket, bekapcsolható a
háttérvilágítás, beprogramozható
illetve megszakítható a gyors
bólus és kikapcsolható a STOP
figyelmeztetés

Végigléptet a menükön,
funkciókon és információs
képernyőkön.

OK gomb

Kiválasztja a képernyőn
aktuálisan kijelzett
beállításokat, menti a
változtatásokat, kilép a
képernyőről, és lehetővé
teszi a felhasználó számára
a QUICK INFO (GYORS INFO)
képernyő megtekintését

Kijelző

A menüket, üzeneteket és az
inzulinpumpa memóriájában
eltárolt adatokat mutatja

Le gomb

Patronrekesz patronnal
Az inzulint tartalmazza

Adapter

Összeköti a patront az infúziós
szerelékkel

Segítségével visszafelé lehet
mozogni az információs
képernyőkön, csökkenteni lehet a
beállított értéket, beprogramozható
illetve megszakítható a gyors
bólus és kikapcsolható a STOP
figyelmeztetés

Infúziós szerelék

Inzulin adagolásához
öszekapcsolja az inzulinpumpát a
beteg testével

Az inzulinpumpával kapcsolatos tájékoztatásért olvassa el az Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa
használati útmutatóját.

19
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1.4 A funkciók összefoglalása
Kijelző
A vércukormérő színes grafikus LCD (Liquid Crystal Display, folyadékkristályos) kijelzővel rendelkezik,
amelyen megjeleníthetők az aktuális és a korábbi információk.
Háttérvilágítás
• A háttérvilágítás segítségével különböző fényviszonyok mellett is elolvashatók a vércukormérő kijelzőjén
megjelenő információk.
• A vércukormérő bekapcsolásakor a háttérvilágítás közepes erősségűre van állítva.
• A háttérvilágítás gomb megnyomásával és felengedésével módosítható a háttérvilágítás erőssége.
• A háttérvilágítás a beállítás során először gyengéről, közepesre majd erősre, majd ismét gyengére vált.
• Ha a háttérvilágítás közepesre vagy erősre van állítva, és a gombokat körülbelül 15 másodpercig nem
nyomják le, akkor a háttérvilágítás ismét gyengére vált az energiatakarékosság érdekében.
• Ha a vércukormérő háttérvilágítása gyengére váltott, bármely gomb megnyomásával visszaállítható a
korábban beállított erősségű háttérvilágítás.
• A háttérvilágítás beállításaira vonatkozó további információkért olvassa el a A vércukormérő beállításainak
megváltoztatása című 5. fejezetet.
• Energiatakarékossági tippekkel kapcsolatos további információkért olvassa el az Ápolás és karbantartás
című 7. fejezetet.
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Billentyűzár
• A billentyűzár funkció segítségével lezárható a vércukormérő összes gombja, kivéve a be-/kikapcsoló
gombot.
• A billentyűzár biztonsági intézkedésként szolgál a vércukormérő véletlen aktiválásának megakadályozása
érdekében.
• További információkért olvassa el A vércukormérő beállításainak megváltoztatása című 5. fejezetet.

1

A jelzések beállításai
• A vércukomérő az emlékeztetőket, figyelmeztetéseket és hibákat hangok és rezgések segítségével jelzi.
• További információkért olvassa el az Ikonok, emlékeztetők, figyelmeztetések és hibák című 6. fejezetet.
Vércukormérés
Új vércukormérője lehetővé teszi, hogy mindegyik vércukomérésre vonatkozóan részletes információkat
lehessen bevinni:
• Étkezés ideje (Étkezés előtti, Étkezés utáni, Lefekvési vagy Egyéb)
• Szénhidrátok (az elfogyasztani szándékozott szénhidrátmennyiség)
• Egészségügyi események (1. testmozgás, 2. testmozgás, Stressz, Betegség, Menstruáció előtti, vagy
Éhgyomri)
Ha a bólusjavaslat funkció be van állítva a vércukormérőn, és a vércukormérő nemrégiben kommunikált az
inzulinpumpával, akkor az aktív inzulin mennyisége megjelenik a részletes Vc-eredmény képernyőn.
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Bólusjavaslat (választható)
• A „bólus” kifejezés a teljes inzulinmennyiség egyszerre (nem pedig lassan a nap folyamán) történő
beadását jelenti, amelyet általában az étkezések illetve a magas vércukorszint kompenzálására
alkalmaznak.
• A bólusjavaslat funkció kiszámít Önnek egy bólust, amely igazodik a napszakhoz, és az adott szituációhoz.
• Ez a funkció csak abban az esetben aktív, ha a vércukormérőn beállította a bólusjavaslatot.
• A bólusjavaslat funkció beállítására vonatkozóan olvassa el a A vércukormérő beállításainak
megváltoztatása című 5. fejezetet.
w FIGYELMEZTETÉS
Bólusjavaslat beállítása előtt nagyon fontos, hogy elolvasson minden biztonsági tudnivalót a haladó
felhasználóknak szóló használati útmutatóban.
A vércukormérő és az inzulinpumpa együttes használata
• A vércukormérő kommunikálni tud az inzulinpumpával, és távvezérléssel irányítani tudja az inzulinpumpát.
• A Bluetooth vezeték nélküli technológia aktiválásakor az inzulinpumpán tárolt információk automatikusan
letöltődnek a vércukormérőre.
• A vércukormérőt párosítani kell az inzulinpumpával.
• További információk a Haladó felhasználóknak szóló használati útmutatóban találhatók.
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Bólus beadása
Az új vércukormérővel beadható bólus:
• Az inzulinpumpával, Bluetooth vezeték nélküli technológiával történő távvezérléssel
• A vércukormérőn található bólusjavaslat funkció alkalmazásával
• Az inzulinpumpától függetlenül
• Inzulin toll vagy fecskendő segítségével
Saját adatok
• Az Ön új vércukormérőjének naplójában 1000 bejegyzés tárolható.
• A naplóban lévő adatok megtekinthetők, módosíthatók, illetve bővíthetők.
• Megtekintheti a vércukormérések átlagait, trendjeit, egy szokványos nap illetve szokványos hét adatait, és a
naplóban lévő adatok célértékeinek táblázatait és grafikonjait.
• A legutóbbi 7, 14, 30, 60, vagy 90 nap adatai grafikonos vagy táblázatos formátumban is megtekinthetők.
• További információkért olvassa el az Az adatok kezelése című 4. fejezetet.
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Adatátvitel
• A vércukormérőn tárolt adatok számítógépre vihetők.
• További információk olvassa el az Az adatok kezelése című 4. fejezetet.
A magas és alacsony vércukorszintre vonatkozó figyelmeztetések határértékei
• Megadhatja azt a hiperglikémiás (magas) és hipoglikémiás (alacsony) vércukor határértéket, ami az Ön
igényének leginkább megfelel. Valahányszor a vércukormérés eredménye a megadott tartomány fölött vagy
alatt van, a vércukormérőn figyelmeztetés jelenik meg.
• Ezen kívül a Trend grafikon képernyőkön megjelenik a figyelmezetés alsó határértéke a vércukormérés
eredményével együtt. További információkért olvassa el az Az adatok kezelése című 4. fejezetet.
• A vércukormérőn alapértelmezett figyelmeztetési határértékek vannak, amelyek módosíthatók. További
információkért olvassa el A vércukormérő beállításainak megváltoztatása című 5. fejezetet.
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Időblokkok
• Az időblokkok lehetővé teszik, hogy a napot különböző periódusokra ossza fel.
• Ha egyéni napirendjének megfelelően beállítja az időblokkokat, ez segít abban, hogy Ön és az egészségügyi
személyzet lássa, hogyan befolyásolhatja az Ön napi aktivitása és életmódja vércukorprofilját.
• Az időblokkok bólusjavaslattal és anélkül is beállíthatók.
• Beszélje meg az egészségügyi személyzettel, hogy a cukorbetegség kezelésének elősegítése érdekében
hogyan állíthatók be a legjobban az időblokkok.
• A vércukormérő 5 alapértelmezett időblokkal rendelkezik.
• Legfeljebb 8 időblokk állítható be.
• További információkért olvassa el A vércukormérő beállításainak megváltoztatása című 5. fejezetet.

1
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Ha nem állítja be a bólusjavaslatot, akkor az időblokkok beállítása során az alábbiakat kell megfontolnia:
• Adja meg a megfelelő időtartományt az egyes időblokkok végének ellenőrzésével.
• Mindegyik időblokknál ellenőrizze az elfogadható vércukor-céltartományokat (alsó és felső érték).
Ha beállítja a bólusjavaslatot, akkor az időblokkok beállítása során az alábbiakat kell megfontolnia:
• Adja meg a megfelelő időtartományt az egyes időblokkok végének ellenőrzésével.
• Mindegyik időblokknál ellenőrizze az elfogadható vércukor-céltartományokat (alsó és felső érték).
• Adja meg mindegyik időblokkra vonatkozóan a szénhidrát arányt (az adott szénhidrátmennyiség
fedezéséhez szükséges inzulin mennyiségét).
• Adja meg minden egyes időblokkra vonatkozóan az inzulinérzékenységet (a vércukorszint adott értékkel
történő csökkentéséhez szükséges inzulin mennyiségét).
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Egészségügyi események
Az egészségügyi események kiválasztásával jelezheti, hogy érzi magát, vagy éppen mivel foglalkozik,
ami befolyásolhatja cukorbetegségét. Ha a bólusjavaslatot beállította, a vércukormérő biztosítja Önnek
a lehetőséget, hogy az egyes egészségügyi eseményekhez (kivéve Éhomi) beállítson egy százalékot. A
„éhgyomri” nem befolyásolja a javasolt bólus kiszámítását, és nem változtatható.
A vércukormérőben kiválasztható egészségügyi események:
• 1. testmozgás
• 2. testmozgás
• Stressz
• Betegség
• Menstruáció előtti
• Éhgyomri
Az egyes egészségügyi eseményekre vonatkozó megfelelő százalékot beszélje meg az egészségügyi
szakszemélyzettel. A bólusjavaslat funkció beállítására vonatkozóan olvassa el a A vércukormérő
beállításainak megváltoztatása című 5. fejezetet.
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Emlékeztetők vércukormérésre (választható)
A vércukomérőt be lehet állítani, hogy magas vagy alacsony mért vércukorérték, illetve étkezés után
emlékeztesse Önt a vércukorszint mérésének megismétlésére.
Példa a magas mért vércukorérték utáni emlékeztetőre:
• A vércukormérőn beállított felső vc. határérték 13,3 mmol/L, és az emlékeztető 60 perc után jelez.
• A mért vércukorérték magasabb volt mint 13,3 mmol/L, például 15,0 mmol/L.
• 60 perc múlva a vércukormérő emlékezteti Önt, hogy ismét mérje meg vércukorszintjét.
Az ékezés utáni vc-mérés emlékeztető egy szénhidrátértékre van beállítva, és akkor jelez, ha a
szénhidrátérték meghaladja a kisétkezés soráán bevihető szénhidrátmennyiséget. A vércukormérési
emlékeztetőket az igényeknek megfelelően külön-külön lehet be- illetve kikapcsolni. További információkért
olvassa el A vércukormérő beállításainak megváltoztatása című 5. fejezetet.

28
54058_00048010879_C.indb 28

10/12/15 12:40 PM

Ébresztőórás emlékeztetők
• A vércukormérő ébresztőórás emlékeztetőkkel rendelkezik, melyek segítségével emlékeztetheti magát a
nap folyamán végzendő mérések időpontjára.
• A „Vc.-mérésen” kívül az „Egyéb” pontban más napi emlékeztetők is beállíthatók.
• Egy napra legfeljebb nyolc emlékezetetőt állíthat be.
• További információkért olvassa el A vércukormérő beállításainak megváltoztatása című 5. fejezetet.

1

Időpont emlékeztetők
• A vécukormérőn beállíthatók találkozók vagy dátumok, például „Orvosi vizsgálat”, „Laborvizsgálat”, „Inf.
szerelék cseréje”.
• További információkért olvassa el A vércukormérő beállításainak megváltoztatása című 5. fejezetet.
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1.5 A képernyők tartalma és navigálás
Ebben a részben ismertetjük, hogyan kell értelmezni a vércukormérő képernyőit, és hogyan lehet köztük
navigálni.

Valahányszor bekapcsolják a vércukormérőt, ez a betöltő képernyő (Accu-Chek logó képernyő) jelenik meg
rövid időre.
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A főmenüből elérhető funkciók:

Hang ikon

Akkor jelenik meg, ha a
hangjelző be van kapcsolva

Idő
Menüpontok

Rezgés ikon

Akkor jelenik meg, ha a rezgés be van
kapcsolva

Dátum
Elem lemerülőben ikon

Akkor jelenik meg, ha a vércukormérő
elemei lemerülőben vannak

Bluetooth vezeték nélküli
technológia ikonja

Azt jelzi, hogy a Bluetooth vezeték
nélküli technológia be- vagy kikapcsolt
állapotban van-e, vagy éppen
csatlakozik

i MEGJEGYZÉS
• Ha szeretne kiválasztani egy menüpontot, nyomja meg a x vagy a z gombot a menüpont
kijelöléséhez (kék), majd nyomja meg a = gombot.
• Ha az inzulinpumpa távvezérléséhez használja a vércukormérőt, akkor a vércukormérő gombjai más
funkciókat töltenek be. További tájékoztatás a Haladó felhasználóknak szóló használati útmutatóban
olvasható.

31
54058_00048010879_C.indb 31

10/12/15 12:40 PM

A Bluetooth vezeték nélküli technológia ikonja által jelzett kommunikációs állapotok

A vércukormérő használata során bármikor be-, illetve kikapcsolhatja a Bluetooth vezeték nélküli
technológiát.
Ikon

Kommunikációs állapot

A Bluetooth vezeték nélküli technológia be van kapcsolva, A vércukormérő és az inzulinpumpa
kommunikál egymással.
A Bluetooth vezeték nélküli technológia ki van kapcsolva. A vércukormérő és az inzulinpumpa
nem kommunikál egymással.
A Bluetooth vezeték nélküli technológia be van kapcsolva, de a vércukormérő és az
inzulinpumpa nem kommunikál egymással.
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Kapcsolódás a pumpához képernyő:

1

Ez a képernyő akkor jelenik meg, ha a Bluetooth vezeték nélküli technológia be van kapcsolva, és a
vércukormérő éppen kapcsolódik az inzulinpumpához.
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A képernyők jellemzői:

Címsor

Itt jelenik meg az elsődleges
menü címe.

Másodlagos címsor

Ha szükséges, megjelenik a
másodlagos címsor. Itt jelenik meg
a másodlagos menü szövege.

A bal funkciógombbal
kiválasztható opció

A képernyőn a gomb felett látható
opció kiválasztásához nyomja meg
a , gombot.

Kijelölt opció

Amikor a menü egyik választható
lehetőségét illetve tételét
kiválasztotta, az kék színnel
kijelölésre kerül.

Görgetősáv

Ha több információ áll
rendelkezésre, mint amennyi
a képernyőn elfér, akkor a
képernyő jobb oldalán függőleges
görgetősáv jelenik meg.

A jobb funkciógombbal
kiválasztható opció

A képernyőn a gomb felett látható
opció kiválasztásához nyomja meg
a . gombot.
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Néhány képernyőn adatok vihetők be. A numerikus beviteli mezők felugró beviteli mezőkként jelennek meg.
Ha ki kell választani egy opciót, az felugró menüként jelenik meg.
• A felugró menü vagy beviteli mező megnyitásához nyomja meg a = gombot.
• Nyomja meg a x vagy a z gombot a felugró menü megfelelő pontjának kiválasztáshoz, illetve amíg a
bevinni kívánt, helyes szám meg nem jelenik, majd nyomja meg a = gombot.
• A gyorsabb görgetéshez nyomja meg a x vagy a z gombot.

1

Felugró beviteli mező

Felugró menü
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Általános navigálási lépések
A beállítások megváltoztatásához vagy adatok beviteléhez a vércukormérőbe:
1.

j A menüpont kiválasztásához nyomja meg a x vagy a z gombot, majd nyomja meg a = gombot.
j Szükség esetén ismételje meg az előző lépést.
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2.

3.

1

4.
j A változtatások mentéséhez
és az előző képernyőre való
visszatéréshez a . gomb
megnyomásával válassza a
Mentést.

j Egy opció vagy kívánt beviteli
mező kiválasztásához nyomja
meg a x vagy a z vagy
a < vagy a > gombot, majd
nyomja meg a = gombot.

j A kívánt adat kiválasztásához
nyomja meg a x vagy a z
gombot, majd nyomja meg a
= gombot.
j Szükség esetén ismételje meg
a 2. és a 3. lépést.
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2.1 Áttekintés
Fontos, hogy megértse, hogyan kell megfelelően elvégezni a vércukormérést. A vércukormérés ujjbegyből
végezhető.

i MEGJEGYZÉS
A vércukor és a vc. szinonímák, vagyis ugyanazt jelentik.
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2.2 Az Accu-Chek Performa Combo rendszer használata
A vércukormérés megkezdése előtt
• Kizárólag Accu-Chek Performa tesztcsíkokat használjon.
• A még fel nem használt tesztcsíkokat az eredeti tégelyben kell tárolni.
• Miután kivett egy tesztcsíkot, azonnal biztonságosan zárja le a tégelyt. Ez azért szükséges, hogy szárazak
maradjanak a tesztcsíkok.
• A tesztcsíkot azonnal használja fel, miután kivette a dobozból.
• Ne feledje ellenőrizni a tesztcsík tégelyén található szavatossági időt. A szavatossági idő lejártát követően
ne használja fel a tesztcsíkokat.
• A tesztcsík tégelyét és a vércukormérőt hűvös, száraz helyen kell tárolni, például a hálószobában. A
tesztcsíkok nem fagyaszthatók! A tárolási körülményekre vonatkozóan olvassa el a tesztcsíkhoz tartozó
tájékoztatót.
• A tesztcsíkokat a tájékoztatóban megadott hőmérsékleti tartományon belül használja.
• A teszcsíkra csak akkor cseppentsen vért vagy kontrolloldatot, ha már behelyezte a vércukormérőbe.

w FIGYELMEZTETÉS
A tesztcsíkokat ne tárolja magas hőmérsékleten és nedves helyen (fürdőszobában vagy konyhában). A
magas hőmérséklet és a nedvesség károsíthatja a tesztcsíkokat.
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2.3 A vércukor mérése
Mielőtt elvégzi az első vércukormérést, gondoskodjon róla, hogy a vércukormérő megfelelően legyen
beállítva, és végezze el a működés ellenőrzését. A vércukormérőhöz az előre behelyezett aktiváló chip mellett
szükséges még egy tesztcsík, egy ujjbegyszúró és egy lándzsa.

w FIGYELMEZTETÉS
• Egyetlen vércukormérés eredménye alapján ne változtasson kezelésén.
• SOHA ne hagyja figyelmen kívül a magas, illetve az alacsony vércukorszint tüneteit.

i MEGJEGYZÉS
Ha el kell végeznie a működés ellenőrzését, csak Accu-Chek Performa kontrolloldatokat használjon.
A kontroll mérésre vonatkozó további információkat lásd a Kontroll mérés című 3. fejezetben.
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Ujjbegyből vett vérből végzett vércukorszintmérés
Előkészítés > Szavatossági idő ellenőrzése > Tesztcsík behelyezése > Vérminta vizsgálata >
vc-mérés eredménye

1.

2.

3.

j Ellenőrizze a tesztcsík
tégelyén található
szavatossági időt. A
szavatossági idő lejártát
követően ne használja fel a
tesztcsíkokat.

j Helyezze be a tesztcsíkot a
vércukormérőbe a nyílnak
megfelelő irányban. A
vércukormérő bekapcsolódik.

j Mossa meg, és törölje szárazra
a kezét.
j Készítse elő az ujjbegyszúrót
az ujjbegyből történő
méréshez.
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4.

5.

6.

A vércukormérőn megjelenik
a Cseppentse fel a vérmintát
képernyő. A tesztcsík készen áll
a mérés elvégzéséhez.

Ujjbegyszúrás:
j Szúrja meg az ujját az
ujjbegyszúróval.

Ujjbegyszúrás:
j A vér kiáramlásának
elősegítése érdekében
óvatosan nyomja össze az
ujját. Így könnyebben nyerhető
vércsepp.
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7.

8.

9.

Ha elegendő vér került a
tesztcsíkra, megjelenik az
Elemzés képernyő.

A kijelzőn megjelenik az
eredmény.

2

j Érintse hozzá a vércseppet
a tesztcsíkon található sárga
mező elülső széléhez. Ne
cseppentsen vért a tesztcsík
tetejére.
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10.

Körülbelül 3 másodperc múlva a
részletes vc-eredmény képernyő
jelenik meg.
j Vegye ki, és dobja el a használt
tesztcsíkot.
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i MEGJEGYZÉS
• Ha a vérmennyiség nem elegendő, akkor ismét nyomja össze az ujját, hogy megfelelő mennyiségű vért
lehessen nyerni.
• A mért vércukorértékekre vonatkozó további információkért olvassa el a A vércukormérés
eredményeinek értelmezése című 2.5 pontot.
• A vércukormérésre vonatkozó részletes információk hozzáadását illetően (étkezés ideje, szénhidrátok
és egészségügyi események) lásd a Részletes vércukormérési eredmények című 2.4 pontot.
• Ha tesztcsík hiba jelenik meg, távolítsa el, és dobja ki a használt tesztcsíkot, majd ismételje meg a
mérést új tesztcsíkkal.
• Ügyeljen rá, hogy a tesztcsík nyílásába ne kerüljön folyadék.
• A vércukormérő nem kapcsolható ki, ha az alábbi képernyők láthatók:
• Kód egyeztet. a dobozéval
• Cseppentse fel a vérmintát
• Elemzés
• Vc-eredmény
• Amikor a tesztcsík a vércukormérőben van, a gombok nem aktívak. A gombok akkor válnak aktívvá,
amikor eltávolítja a tesztcsíkot, vagy ha a mérés befejeződött.
• Ha készüléken nem nyomnak meg egy gombot sem, akkor a vércukormérő körülbelül 2 perc után
automatikusan kikapcsol.
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i MEGJEGYZÉS
Vércukormérés megkezdésének egyéb módjai:
• A főmenüből válassza a Vc-mérés menüpontot, és nyomja meg a = gombot. Helyezzen egy
tesztcsíkot a vércukormérőbe.
• Ha emlékeztető üzenet vagy a billentyűzár ikon jelenik meg, akkor helyezzen be egy tesztcsíkot a
vércukormérőbe.
• A főmenüből válassza a Bólusjavaslat menüpontot, és nyomja meg a = gombot. Ha egy aktuális
vércukorérték helyett a „Vc-mérés” jelenik meg, akkor a „Vc-mérés” kiválasztásával kezdheti meg a
vércukormérést. Ha megjelenik egy aktuális vércukorérték, akkor ezzel az eljárással nem indítható el
vércukormérés.
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2.4 Részletes vércukormérési eredmények
A részletes Vc-eredmény képernyőn az alábbi információk láthatók:

Mérés ideje
Étk. ideje
Szénhidrátok
Egészségügyi esemény
Aktív inzulin

Állapotjelző sáv
Mért vércukorérték
Mértékegység

Csak akkor jelenik meg, ha a
bólusjavaslat funkció aktív, és
a vércukormérő az adatokat
nemrégiben olvasta be az
inzulinpumpából
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Részletes Vc-eremdények > Étkezés ideje/Szénhidrátok/Egészségügyi események
megváltoztatása (választható)

A részletes Vc-eredmény képernyőn megtekinthető a mért vércukorérték, és információk adhatók hozzá a
vércukorértékhez.
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Információk hozzáadása a mért vércukorértékhez
Az étkezés idejének
módosítása:
j Jelölje ki az Étk. ideje beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Válassza az Étkezés előtti,
az Étkezés utáni, a Lefekvési
vagy az Egyéb lehetőséget, és
nyomja meg a = gombot.

j Válassza az Éhgyomri,
az 1. testmozgás, a Stressz,
a Betegség, a 2. testmozgás
vagy a Menstr. előtti
lehetőséget, és nyomja meg a
= gombot.

A CH megváltoztatása:
j Jelölje ki a CH beviteli mezőt,
és nyomja meg a =.
j Adja meg a CH mennyiségét,
és nyomja meg a = gombot.

A változtatások mentéséhez,
és a Vc-eredmények képernyő
elhagyásához:
j A főmenübe történő
visszatéréshez válassza a
Menü opciót.
j A Bólusjavaslat képernyőre
történő továbblépéshez válassz
a Bólus opciót.

Az egészségügyi események
módosítása:
j Jelölje ki az egészségügyi
események beviteli mezőt, és
nyomja meg a = gombot.

Aktív inzulin megjelenítése:
A vércukormérő kijelzi az aktív
inzulin számított értékét.

A bólusjavaslat funkció nem
elérhető, ha
j a mért vércukorérték a hipo
figyelmeztetési határérték
alatt van.
j ha a részletes Vc-eredmény
képernyőt már több, mint 5
perce mutatja a készülék. Ha
megjelenik a „Bólus javaslat
lejárt” figyelmeztető üzenet.
A részletes Vc-eredmény
képernyőre való visszatéréshez
válassza a Rendben opciót.
A bólusjavaslattal kapcsolatban
további információk a Haladó
felhasználóknak szóló használati
útmutatóban találhatók.
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i MEGJEGYZÉS
• A részletes vc-eredmény képernyőn hozzáadhatók az étkezés idejére, a szénhidrátokra és az
egészségügyi eseményekre vonatkozó információk.
• A pontos bólusjavaslat érdekében ellenőrizze, és szükség esetén frissítse az étkezés idejére, a
szénhidrátokra és az egészségügyi eseményekre vonatkozó információkat.
• Az aktív inzulin a vércukorszint csökkentése érdekében beadott bólus inzulin, amelyet szervezete
azonban még nem használt fel teljes mértékben
• Az aktív inzulin csak akkor jelenik meg, ha a Bólusjavaslat aktív.
• Az aktív inzulin mennyiségét a vércukormérő automatikusan kiszámolja. Szükség esetén a
vércukormérő kerekíti az aktív inzulin mennyiségét.
• Ha az aktív inzulin mennyiségét nullának számolta ki a készülék, akkor a megjelenített érték 0 lesz.
• Ha az aktív inzulin adat nem található meg, akkor az aktív inzulin mennyisége helyén „---U” jelenik
meg.
• Ha Bólus van kiválasztva, akkor a Bólusjavaslat képernyő megjelenése előtt a Kapcsolódás a pumpához
képernyő jelenik meg.
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2.5 A vércukormérés eredményeinek értelmezése
A Vc-eredmény képernyőn az alábbi információk láthatók:

Mérés ideje

Mérés dátuma

Mért vércukorérték

Állapotjelző sáv
Mértékegység

i MEGJEGYZÉS
• Ha a vérmintával ellátott tesztcsíkot az eredmény vagy a hibajelzés megjelenése előtt eltávolítják a
készülékből, akkor nem fog megjelenni mért vércukorérték.
• Körülbelül 3 másodperc múlva a vércukormérőn megjelenik a részletes Vc-eredmény képernyő (lásd
2.4, Részletes vércukormérési eredmények című pont).
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Állapotjelző sáv

A Vc-eredmény képernyőn látható állapotjelző sáv jelzi, hogy az eremdény hogyan viszonyul az adott
időblokkra vonatkozó vércukorérték-tartományhoz. Az alábbiakban láthatók az állapotjelző sáv leírásai és
mintaképernyők:

A zöld szín azt jelzi, hogy az
eredmény az adott időblokknak
megfelelő céltartományon belül
van.

A sárga szín azt jelzi, hogy az
eredmény az adott időblokknak
megfelelő céltartomány alatt
van. A mért érték nincs a hipo
figyelmezetési határérték alatt.

Piros szín, „Hipo” felirattal azt
jelzi, hogy a mért érték a hipo
figyelmezetési határérték alatt
van.
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A világoskék szín azt jelzi,
hogy a mért érték az adott
időblokknak megfelelő
céltartomány fölött van. A
mért érték nincs a hiper
figyelmezetési határérték fölött.

A világoskék szín „Hiper”
felirattal azt jelzi, hogy
az eredmény a hiper
figyelmeztetési határérték felett
van.
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LO vagy HI kijelzés

i MEGJEGYZÉS

Ha „LO” felirat jelenik meg a
kijelzőn, akkor lehetséges, hogy
a mért érték a mérési tartomány
alsó határa alatt van.
j Lépjen kapcsolatba az
egészségügyi személyzettel.

Ha „HI” felirat jelenik meg a
kijelzőn, akkor lehetséges, hogy
a mért érték a mérési tartomány
felső határa fölött van.
j Lépjen kapcsolatba az
egészségügyi személyzettel.

A vércukorértékre
vonatkozó figyelmeztetések
Ha a mért vércukorértékek
kívül esnek a hiper, illetve
a hipo figyelmeztetési
határértékeken vagy a
vércukormérő mérési
tartományán, akkor a Vcmérési eredmények képernyő
megjelenése után egy
figyelmeztetés jelenik meg. A
figyelmeztetés nyugtázásához
válassza a Rendben opciót, és
folytassa a műveletet.
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2.6 Szokatlan vércukormérési eredmények

Ha a mért vércukorérték nem felel meg annak, ahogyan érzi magát, végezze el a következő lépéseket:

Hibaelhárítás során végzendő
ellenőrzések

Teendők

1. Lejárt a tesztcsíkok szavatossága?

A lejárt szavatossági idejű tesztcsíkokat dobja ki. Ismételje meg a
vércukorszintmérést egy nem lejárt tesztcsíkkal.

2. A tesztcsíkok tégelyének kupakja
mindig szorosan le volt zárva?

Cserélje le a tesztcsíkokat, ha úgy gondolja, hogy bizonyos ideig
nem volt rajtuk a kupak, és ismételje meg a vércukorszintmérést.

3. A tesztcsíkokat azonnal felhasználta, Ismételje meg a vércukorszintmérést egy új tesztcsíkkal.
miután kivette azokat a dobozból?
4. A tesztcsíkokat hűvös, száraz helyen Ismételje meg a vércukorszintmérést egy helyesen tárolt
tárolta?
tesztcsíkkal.
5. Betartotta az utasításokat?

Olvassa el A vércukorszint mérése című 2. fejezetet, és végezze
le ismét a mérést. További problémák esetén lépjen kapcsolatba
a Roche céggel.

6. A vércukormérő és a tesztcsíkok
megfelelően működnek?

Végezzen működési ellenőrzést. Olvassa el a Működési
ellenőrzés című 3. fejezetet.

7. Még mindig kétségei vannak a
problémát illetően?

Lépjen kapcsolatba a Roche céggel.

Ha működési ellenőrzés elvégzése után az ismételt vércukormérés során mért vércukorérték még mindig
nem felel meg annak, ahogyan érzi magát, akkor haladéktalanul lépjen kapcsolatba az egészségügyi
szakszemélyzettel.
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2.7 A magas és az alacsony vércukorszint tünetei
A magas és az alacsony vércukorszint tüneteinek ismerete segít a mérési eredmények értelmezésében,
valamint szokatlan eredmény esetén a teendők meghatározásában. Az alábbiakban láthatók a leggyakoribb
tünetek:
• Magas vércukorszint (hyperglycaemia): megnövekedett szomjúságérzet, gyakori vizelés, homályos látás,
álmosság és/vagy megmagyarázhatatlan fogyás.
• Alacsony vércukorszint (hypoglycaemia): nyugtalanság, remegés, izzadás, fejfájás, fokozott étvágy,
szédülés, sápadtság, hirtelen kedélyváltozás vagy ingerültség, fáradékonyság, összpontosítási nehézségek,
esetlenség, szívdobogásérzés és/vagy zavartság.

w FIGYEMEZTETÉS:
Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja, mérje meg vércukorszintjét. Ha a mért vércukoszint helyett
LO vagy HI felirat jelenik meg a kijelzőn, akkor haladéktalanul lépjen kapcsolatba az egészségügyi
személyzettel.
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3

Működési ellenőrzés

3.1 Áttekintés
3.2 Miért van szükség a működési ellenőrzésre?
3.3 A kontrolloldatok
3.4 A működés ellenőrzés elvégzése
3.5 A működés ellenőrzés eredményeinek értelmezése

60
61
62
63
69
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3.1 Áttekintés
Ez a fejezet azt ismerteti, hogy miként és mikor kell elvégezni a vércukormérő pontosságának ellenőrzése
érdekében a működési ellenőrzést. Az első alkalommal végzendő vércukormérés előtt javasolt a működési
ellenőrzés elvégzése.

i MEGJEGYZÉS
A vércukor és a vc. szinonímák, vagyis ugyanazt jelentik.
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3.2 Miért van szükség a működési ellenőrzésre?
A működési ellenőrzés segítéségvel kiderül, hogy a vércukomérő és a tesztcsíkok megfelelően működnek, és
megbízható mérési eredményeket adnak-e. Működési ellenőrzést kell végezni, ha
• új tesztcsík dobozt bont fel.
• ha nyitva hagyta a tesztcsík tégelyt.
• ha ellenőrizni kívánja a vércukormérőt és a tesztcsíkokat.
• ha a tesztcsíkokat extrém hőmérsékleti és/vagy páratartalmi körülmények között tárolta.
• ha a vércukormérő leesett.
• ha a mért vércukorérték nem felel meg az Ön közérzetének.
• ha ellenőrizni kívánja, hogy a mérést megfelelően végzi-e.
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3.3 A kontrolloldatok
• Kizárólag Accu-Chek Performa kontrolloldatokat használjon.
• A vércukormérő automatikusan felismeri a kontrolloldatot.
• A működési ellenőrzés eredményei nem jelennek meg a naplóban.
• Amikor kinyitja a kontrolloldatot, írja rá a felnyitás dátumát az üveg címkéjére. Az oldat a felnyitás
dátumától számított 3 hónapig, vagy a szavatossági időn belül használható fel, attól függően, hogy melyik a
korábbi időpont.
• Ne használjon fel lejárt szavatossági idejű kontrolloldatot.
• Az oldat foltot hagyhat a ruházaton. Ha kiömlik, mossa le a ruháját szappannal és vízzel.
• Használat után szorosan zárja le az üveget.
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3.4 A működés ellenőrzés elvégzése
A Kontroll-eredmény képernyőn az alábbi információk láthatók:

Mérés ideje
Kontroll-eredmény

Mérés dátuma
Mértékegység

A vércukormérőhöz az előre behelyezett aktiváló chip mellett szükséges még egy tesztcsík, valamint 1-es
és/vagy 2-es szintű kontroll oldat. A kontrolloldat koncentrációja fel van tüntetve az üveg címkéjén.
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Szavatossági idő ellenőrzése > a tesztcsík behelyezése > a kontrolloldat tesztelése >
Kontroll-eredmény
1.

2.

3.

j Ellenőrizze a tesztcsík tégelyén
található szavatossági időt.
A szavatossági idő lejártát
követően ne használja fel a
tesztcsíkokat.

j Helyezze be a tesztcsíkot a
vércukormérőbe a nyílnak
megfelelő irányban. A
vércukormérő bekapcsolódik.

A vércukormérőn megjelenik
a Cseppentse fel a vérmintát
képernyő. A tesztcsík készen áll
a mérés elvégzéséhez.
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4.

5.

6.

j Válassza ki tesztelni kívánt
kontrolloldatot. A koncentrációt
a teszt során később kell
megadnia.

j Helyezze a vércukormérőt sík
felületre, például egy asztalra.

j Vegye le a kontrolloldatot
tartalmazó üveg kupakját.
Törölje le az üveg hegyét egy
törlővel.
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7.

8.
j Érintse hozzá a cseppet a
tesztcsíkon található sárga
mező elülső széléhez. Ne
cseppentsen kontrolloldatot a
tesztcsík tetejére.

Ha a tesztcsíkon elég
kontrolloldat van, akkor
megjelenik az Elemzés kijelző.
j Az üveg hegyét törölje le
egy törlővel, majd szorosan
csavarja rá a kupakot.
j Addig nyomja az üveget,
amíg a hegyén kis csepp nem
képződik.
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9.

10.

11.

A kijelzőn megjelenik a kontrolleredmény.
j A kontrolloldat
koncentráció felugró menü
megjelenítéséhez válassza a
Koncentr. opciót.

j Adja meg a kontrolloldat
koncentrációját, és nyomja
meg a = gombot.

j Vegye ki, és dobja el a
tesztcsíkot.
j A működési ellenőrzés
eredményeinek értelmezésére
vonatkozó információkat
illetően olvassa el a következő
pontot, illetve az eredmény
mentéséhez, és a Főmenü
képernyő megjelenítéséhez
válassza a Menü opciót.
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i MEGJEGYZÉS
• Ha tesztcsík hiba jelenik meg, távolítsa el, és dobja ki a használt tesztcsíkot, majd ismételje meg a
mérést új tesztcsíkkal.
• Ügyeljen rá, hogy a tesztcsík nyílásába ne kerüljön folyadék.
• Ha a Kontrolloldat koncentrációja képernyőn Ön a Mégse lehetőséget adja meg kontrolloldat
koncentráció kiválasztása nélkül, akkor a Nincs bejegyz. lehetőség kerül kiválasztásra. A
vércukormérő tárolja a működési ellenőrzés eremdényét a Nincs bejegyz. adattal együtt, majd
megjelenik a Részletes Kontroll-eredmény képernyő.
• Ha a Kontrolloldat koncentrációja képernyő megjelenítésekor Ön kikapcsolja a vércukormérőt, vagy a
vércukormérő automatikusan kikapcsol anélkül, hogy Ön kiválasztotta volna a koncentrációt, akkor a
készülék a Nincs bejegyz. adatot tárolja. A vércukormérő tárolja a működés ellenőrzés eredményeit a
Nincs bejegyz. adattal együtt.
• A működés ellenőrzés elindításának egyéb módjai:
• A főmenüből válassza a Vc-mérés lehetőséget. Helyezzen egy tesztcsíkot a vércukormérőbe.
• Ha emlékeztető üzenet vagy a billentyűzár ikon jelenik meg, akkor helyezzen be egy tesztcsíkot a
vércukormérőbe.
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3.5 A működés ellenőrzés eredményeinek értelmezése
A részletes Kontroll-eredmény képernyőn az alábbi információk láthatók:

Mérés ideje
Kontroll-eredmény
Mértékegység
Menü

Mérés dátuma
Kontrolloldat koncentrációja
Eredmény
Tart.-on belül vagy Tart.-on kívül

Az eredmény mentéséhez
és a Főmenü képernyő
megjelenítéséhez válassza a
Menü opciót.
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Példa:
Tartomány
(mmol/L)
1.konc. 1,4-3,1
2.konc. 14,2-19,1

j A tesztcsík tégely címkéjén
fel vannak tüntetve az
1. és a 2. koncentrációjú
kontrolloldatokra vonatkozó
elfogadható tartományok. A
kapott mérési eredménynek
a megadott tartományon
belül kell lennie. Ügyeljen rá,
hogy a mérési eredményt ki
kell választani, és össze kell
hasonlítani a kontrolloldat
helyes koncentrációjával. A
vércukormérő kijelzi, hogy
az eredmény a kiválasztott
koncentrációra vonatkozó

elfogadható tartományon belül
vagy kívül van-e.

Példa a működés ellenőrzés
eredményeire

j Ha a működés ellenőrzés
eredménye a tesztcsík
tégelyen feltüntetett
tartományon belülre esik,
akkor a tesztcsíkok és a
vércukormérő megfelelően
működik.
Ha a működés ellenőrzés
eredménye az elfogadható
tartományon belül van, akkor
a részletes Kontroll-eredmény
képernyőn megjelenik a „Tart.on belül” felirat.
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Ha a működés ellenőrzés
eredménye az elfogadható
tartományon kívül van, akkor
a részletes Kontroll-eredmény
képernyőn megjelenik a
„Tart.-on kívül” jelzés.

Ha „HI” felirat jelenik meg a
kijelzőn, akkor lehetséges,
hogy a működés ellenőrzés
eredménye a mérési tartomány
felső határa fölött van.

Ha „LO” felirat jelenik meg
a kijelzőn, akkor lehetséges,
hogy a működés ellenőrzés
eredménye a mérési tartomány
alsó határa alatt van.
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Ha a vércukormérő a
kontrolloldat koncentrációjára
vonatkozóan Nincs bejegyz.
adatot tárolt el, akkor „---”
jelenik meg, és nincs jelzi, hogy
az érték a tartományon kívülre
vagy belülre esik-e.
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Tartományon kívüli működés-ellenőrzési eredmények

Ha a működés ellenőrzésének eredménye kívül esik a tartományon, akkor a probléma megoldása érdekében
ellenőrizze az alábbiakat:

Hibaelhárítás során végzendő ellenőrzések

Teendők

1. A tesztcsíkok vagy a kontrolloldatok lejártak?

Ha a tesztcsíkok vagy a kontrolloldatok szavatossági
ideje lejárt, ki kell dobni azokat. Ha a kontrolloldatot
több mint 3 hónapja bontotta fel, akkor ki kell dobni.
Ismételje meg a működés ellenőrzését egy új
tesztcsíkkal és egy friss kontrolloldattal.

2. Letörölte a kontrolloldatot tartalmazó üveg hegyét Törölje le az üveg hegyét egy törlővel. Ismételje meg
a használat előtt és után?
a működés ellenőrzését egy új tesztcsíkkal és egy
friss kontrolloldat cseppel.
3. A tesztcsík tégely és a kontrolloldatot tartalmazó
üveg kupakja mindig szorosan le volt zárva?

Cserélje ki a tesztcsíkokat, illetve kontrolloldatokat,
ha úgy gondolja, hogy bizonyos ideig nem volt rajtuk
a kupak, majd ismételje meg a működés
ellenőrzését.

4. A tesztcsíkokat azonnal felhasználta, miután
kivette azokat a dobozból?

Ismételje meg a működés ellenőrzését egy új
tesztcsíkkal és egy friss kontrolloldat cseppel.

5. A tesztcsíkokat és a kontrolloldatokat hűvös,
száraz helyen tárolta?

Ismételje meg a működés ellenőrzését helyesen
tárolt tesztcsíkkal és kontrolloldattal.
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Hibaelhárítás során végzendő ellenőrzések

Teendők

6. Betartotta az utasításokat?

Olvassa el a Működési ellenőrzés című 3. fejezetet,
és végezze el ismét a működés ellenőrzését. További
problémák esetén lépjen kapcsolatba a Roche
céggel.

7. A működés ellenőrzése során a megfelelő
kontrolloldat-szintet (1 vagy 2) választotta ki?

Ha nem a megfelelő kontrolloldat-szintet választotta,
az ellenőrzés eredményét összehasonlíthatja a
tesztcsík tégelyén feltüntetett tartománnyal.

8. Még mindig kétségei vannak a problémát illetően? Lépjen kapcsolatba a Roche céggel.
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4.1 Áttekintés
A vércukormérő által tárolt mért vércukorértékek elemzésével Ön és az egészségügyi személyzet hatékonyan
meg tudja állapítani, hogy mennyire megfelelő cukorbetegség kezelése. Az elemzés értékes eszköz a
cukorbetegség kezelésének javításához. A vércukormérő által megjelenített jelentések abban segítenek, hogy
a legtöbbet lehessen kihozni az Accu-Chek Performa Combo vércukormérőből.
A vércukormérő által tárolt naplóbejegyzésekből megtekinthetők az egyes vércukormérésekre vonatkozó
bejegyzések a hozzájuk tartozó jellemzőkkel (pl. étkezés ideje, szénhidrátok, egészségügyi események és
bólus) együtt. Ezen kívül egy adott naplóbejegyzésre vonatkozóan megváltoztathatók a jellemzők, illetve újak
adhatók hozzá.
A vércukormérő az Ön által kiválasztott időtartamra vonatkozóan (pl. az elmúlt 7 nap vagy az elmúlt 30
nap) jelentéseket készít, például a vércukorszintek átlagára vonatkozóan, a standard deviációkkal együtt.
A grafikonok hasznos segítséget nyújtanak a mért vércukorértékek megtekintéséhez. A vércukormérő egy
görbén ábrázolni tudja a vércukoradatok trendjét, grafikonon be tudja mutatni egy szokványos napra vagy
hétre vonatkozó értéktartományokat, valamint egy színes tortadiagramon az Ön vércukor céltartományán
belülre, a fölé illetve az alá eső mért vércukorértékek mennyiségét.

i MEGJEGYZÉS
• A vércukormérőt kizárólag Ön használhatja, mert ha többen használják egyszerre, akkor a napló
adatai pontatlanok lesznek.
• A vércukor és vc. szinonímák, vagyis ugyanazt jelentik.
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A mérési eredmények tárolása
A vércukormérő automatikusan akár 1000 naplóbejegyzést tud tárolni idővel és dátummal együtt. A
vércukormérőn legfeljebb 250 naplóbejegyzés tekinthető meg, egy kompatibilis szoftverrel rendelkező
számítógép segítségével pedig legfeljebb 1000 naplóbejegyzés. A naplóbejegyzésekben elől találhatók a
legfrissebb bejegyzések és később a régebbiek. Nagyon fontos, hogy a dátum és az idő pontosan legyen
beállítva. A pontos dátum- és időbeállítás elősegíti a mért vércukorértékek pontos értelmezését Ön és az
egészségügyi személyzet számára.
Minden naplóbejegyzés tartalmazhatja az alábbiakat:
• Dátum és idő
• Mért vércukorérték
• Étkezés ideje (események)
• Szénhidrátok
• Egészségügyi események
• Bólus típusa
• Bólusmennyiség
Megjeleníthetők szűrt naplóadatok grafikonos vagy táblázatos formában.
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i MEGJEGYZÉS
• Ne változtasson a kezelésen egyetlen naplóbejegyzés vagy mért érték alapján.
• Ebben a fejezetben mintaképernyők szerepelnek. A képernyők kis mértékben eltérhetnek a
vércukormérőn látható képernyőktől. Ha a vércukormérő által kijelzett képernyőkkel kapcsolatban
kérdése merülne fel, forduljon a Roche Információs Szolgálatához.
• A naplóban szereplő információk az elemek cseréjekor sem vesznek el. Az elemek cseréje után
ellenőrizni kell az idő és a dátum beállításokat. Az elemek cseréjére vonatkozó további információkért
olvassa el az Ápolás és karbantartás című 7. fejezetet.
• Ha a napló memóriájában szereplő bejegyzések száma elérte az 1000-et, akkor új bejegyzés
hozzáadásakor a legrégebbi naplóbejegyzés törlésre kerül.
• A kontroll-eredmények tárolódnak a memóriában, de a vércukormérőn nem jeleníthetők meg.
• A naplóbejegyzések és a kontroll-eredmények szoftverrel történő megtekintése előtt a
naplóbejegyzéseket először le kell tölteni egy kompatibilis szoftveralkalmazásra. A termék
elérhetőségére vonatkozó információkért forduljon a Roche Információs Szolgálatához.
• A kontroll-eredmények nem kerülnek felhasználásra a jelentésekben, illetve a grafikonokon.
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4.2 A saját adatok megtekintése és módosítása
Az Adatok megtekintése képernyőn az alábbi információk láthatók:

Szénhidrátok ikon

A bejegyzés(ek) dátuma
Vércukormérés ideje

Mértékegység

Vércukormérés ikon

Mért vércukorérték
Megfelelő bólus ikon

Étkezés ideje ikon
Egészségügyi
esemény ikon

Nézet kiválasztása

Segítségével váltogatható
a vércukormérő kijelzőjén
a vércukrot, a bólust és a
szénhidrátokat mutató nézet
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i MEGJEGYZÉS
• Ha nincs rendelkezésre álló adat, akkor a Nincs elérhető adat képernyő jelenik meg.
• Az Adatok megtekintése képernyőn időrendben láthatók a bejegyzések, a legfrissebb bejegyzés
helyezkedik el legfelül.
• A mért vércukorértékre vonatkozóan:
• Ha a mért vércukorérték a mérési tartomány felső határa fölött van, akkor „HI” felirat jelenik meg
a kijelzőn.
• Ha a mért vércukorérték a mérési tartomány alsó határa alatt van, akkor „LO” felirat jelenik meg a
kijelzőn.
• A mért vércukorérték helye üres, ha a vércukorérték nem létezik.
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Az ikonok leírása:
Ikon

Az ikon neve

Leírás

Vc-mérés

Ez az ikon akkor jelenik meg, ha a naplóbejegyzésben
szerepel a vércukormérésre vonatkozó információ.

Étkezés ideje

Ez az ikon akkor jelenik meg, ha a naplóbejegyzésben
szerepel az étkezés idejére vonatkozó információ.

Szénhidrátok

Ez az ikon akkor jelenik meg, ha a naplóbejegyzésben
szerepel a szénhidrátokra vonatkozó információ.

Egészségügyi esemény

Ez az ikon akkor jelenik meg, ha a naplóbejegyzésben
szerepel az egészségügyi eseményekre vonatkozó
információ.

Standard bólus nincs jóváhagyva

Az inzulinpumpa nem hagyta jóvá a bólus beadását.

Standard bólus jóváhagyva

Az inzulinpumpa jóváhagyta a bólus beadását.

Kombinált bólus nincs jóváhagyva

Az inzulinpumpa nem hagyta jóvá a bólus beadását.

Kombinált bólus jóváhagyva

Az inzulinpumpa jóváhagyta a bólus beadását.
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Ikon

Az ikon neve

Leírás

Kiterjesztett bólus nincs
jóváhagyva

Az inzulinpumpa nem hagyta jóvá a bólus beadását.

Kiterjesztett bólus jóváhagyva

Az inzulinpumpa jóváhagyta a bólus beadását.

Manuális bólusadagolás

Az inzulinpumpa nem hagyta jóvá a bólus beadását.

Toll/fecskendő bólus

Az inzulinpumpa nem adagol bólust.
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A naplóbejegyzés megtekinthető a jellemzőkkel együtt (vércukorérték, étkezés ideje, szénhidrátok,
egészségügyi esemény és bólus).

4

Főmenü > Saját adatok > Adatok megtekintése
1.

2.

j A Főmenüből válassza a Saját
adatok menüpontot, és nyomja
meg a = gombot.

j Válassza az Adatok
megtekintése menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.
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3.
Vércukor nézet:

Bólus nézet:

Szénhidrát nézet:

Fent láthatók az Adatok megtekintése képernyők a vércukor-, bólus-, illetve szénhidrátértékekkel. Egy
másik nézet megtekintéséhez nyomja meg a . gombot (megjelenik egy felugró menü). Válassza ki a
megtekinteni kívánt nézetet, és nyomja meg a = gombot.
A további bejegyzések megtekintéséhez nyomja meg a x vagy a z gombot (a képernyő görgethető, ha
további bejegyzések is vannak).
Egy bejegyzés adatainak megtekintéséhez vagy módosításához válassza ki a bejegyzést, és nyomja meg a
= gombot.
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4.

5.

j Az előző bejegyzés
megtekintéséhez nyomja
meg a < gombot, a
következő (újabb) bejegyzés
megtekintéséhez pedig a >
gombot.

j Jelölje ki a módosítani kívánt
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Végezze el a módosítást a
beviteli mezőben, és nyomja
meg a = gombot.
j Szükség szerint végezze el
a módosításokat az egyéb
mezőkben is.

Az előző képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Vissza opciót.
vagy
Egy naplóbejegyzés
módosításához válassza a
Módosít opciót, és folytassa a
következő lépéssel.

4

A változtatások mentéséhez
és a Részletek megtekintése
képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Mentés opciót.

85
54058_00048010879_C.indb 85

10/12/15 12:41 PM

i MEGJEGYZÉS
A változtatások elvetéséhez és a Részletek megtekintése képernyőre történő visszatéréshez válassza a
Mégse opciót.

86
54058_00048010879_C.indb 86

10/12/15 12:41 PM

4

Az alábbi mezők a következő esetekben nem módosíthatók:
Mezők

Nem módosítható, ha...

Bólus

A bólus típusára vonatkozóan standard, kiterjesztett vagy kombinált
beállítást hagyott jóvá

Bólus

A mért vércukorérték a hipo figyelmeztetési határérték alatt volt

Étkezés ideje

A bejegyzés nem tartalmaz vércukorértéket

Étk. ideje, CH, Egészségügyi
esemény és Bólus

A bejegyzés felhasználásra került bólusjavaslathoz
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4.3 Új adat hozzáadása
A naplóbejegyzéshez hozzáadhat a szénhidrátokra, az egészségügyi eseményekre és a bólusra vonatkozó
adatokat. Az Adat hozzáadása képernyőn az alábbi információk láthatók:

Idő beviteli mező

Szénhidrátok beviteli mező

Dátum beviteli mező

Egészségügyi beviteli mező
Bólus beviteli mező
Mentés

Akkor jelenik meg, ha adatot
vittek be egy beviteli mezőbe
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Főmenü > Saját adatok > Adat hozzáadása
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a Saját
adatok menüpontot, és nyomja
meg a = gombot.

j Válassza az Adat hozzáadása
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Jelöljön ki egy beviteli mezőt,
és nyomja meg a = gombot.
j Írja be az adatot a beviteli
mezőbe, és nyomja meg a =
gombot.
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j Szükség szerint egyéb
mezőkbe is írhat be adatokat.
A változtatások mentéséhez
és a Saját adatok képernyőre
történő visszatéréshez
válassza a Mentés opciót.

i MEGJEGYZÉS
• A vércukormérő kezdetben az aktuális dátumot és időt jelzi
ki. Naplóbejegyzés hozzáadásakor módosítható a dátum és az
időpont, később azonban már nem állíthatók át.
• A naplóbejegyzés csak akkor menthető, ha adatbevitel történt (ez
nem vonatkozik a dátumra és az időre). A . gomb fölött csak
akkor jelenik meg a „Mentés”, ha adatbevitel történt.
• A változtatások elvetéséhez és a Saját adatok képernyőre történő
visszatéréshez válassza a Mégse opciót.

90
54058_00048010879_C.indb 90

10/12/15 12:41 PM

4

4.4 A saját adatok jelentése
Időtartomány
Étkezési időpontok

Vércukorra vonatkozó
standard deviáció

Az időtartományra vonatkozóan
kiszámítva

Az elvégzett mérések száma
Az átlagok és a standard
deviációk kiszámítására szolgál

Vércukorértékek átlaga

Az időtartományra vonatkozóan
kiszámítva
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i MEGJEGYZÉS
• Ha az átlagszámításhoz nincs rendelkezésre álló adat, akkor a Nincs elérhető adat képernyő jelenik
meg.
• A standard deviáció annak mérésére szolgál, hogy a mért vércukorértékek milyen mértékben
szóródnak a vércukorértékek átlaga körül. Az alacsony standard deviáció azt jelenti, hogy a mért
vércukorértékek a vércukorértékek átlagához közel, egy halmazban helyezkednek el, még a magas
standard deviáció azt jelenti, hogy a mért vércukorértékek szélesen szóródnak a vércukorértékek
átlaga körül.
• A számítások nem tartalmazzák a hibás eredményeket, a kontroll-eredményeket, illetve a HI és LO
eredményeket.
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4

A vércukorértékek átlagának jelentése
A vércukormérő az Ön által kiválasztott időtartományra vonatkozóan (7, 14, 30, 60 vagy 90 nap) megjeleníti
a vércukorértékek átlagát és standard deviációját.

Főmenü > Saját adatok > Jelentés > Vércukorátlagok
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a Saját
adatok menüpontot, és nyomja
meg a = gombot.

j Válassza a Jelentés
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza a Vércukorátlagok
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.
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4.

Megjelennek a vércukorátlagok.
j Másik időtartományra (elmúlt
7, 14, 30, 60 vagy 90 nap)
vonatkozó vércukorátlagok
megjelenítéséhez nyomja meg
vagy a < vagy a > gombot a
kijelzőn történő görgetéshez,
amíg el nem éri a kívánt
időtartományt.
A Jelentés képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Vissza opciót.
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4

Az adattrendek jelentése
A vércukormérő megjeleníti a vércukorbejegyzések trendjeit az Ön által kiválasztott időtartományra
vonatkozóan (elmúlt 8 óra, 24 óra, 48 óra vagy 7 nap).

Főmenü > Saját adatok > Jelentés > Trend
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a Saját
adatok menüpontot, és nyomja
meg a = gombot.

j Válassza a Jelentés
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza a Trend menüpontot,
és nyomja meg a = gombot.
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Trend grafikon képernyő
Bólus ikon

Időtartomány

A bólus mértékegysége

Az étkezés idejének
kiválasztása

A maximális bólusmennyiség
jelzője

Vércukor mértékegysége

A maximális
szénhidrátmennyiség jelzője

Vércukor ikon
Időpontok vagy a hónap
napjai

A szénhidrátok mértékegysége

Nyíl

Bólusérték

Azt jelzi, hogy a vércukoradatok
nem férnek ki a képernyőre

Kék oszlop: a megjelenített
magasság a bólus inzulin
mennyiségével arányos

Az egyes vércukorértékek

Vonallal összekötve

Hipo szint figyelmeztetési
határértéke
Piros vízszintes vonal

96
54058_00048010879_C.indb 96

Szénhidrátérték
Időpontváltozás ikon

Csak akkor látható, ha a
vércukormérőben az időt
megváltoztatták erre az adatra
vonatkozóan

Sötétnarancssárga oszlop:
a megjelenített magasság a
szénhidrátok mennyiségével arányos

Szénhidrátok ikon

10/12/15 12:41 PM

Az alábbi tippek alkalmazásával hozhatja ki a legtöbbet a Saját adatok jelentésekből:

4

• Ha közvetlenül az inzulinpumpán keresztül ad be bólust, akkor lépjen be a vércukormérő Saját adatok
menüjébe, hogy automatikusan megkapja a bólusra vonatkozó információkat. Végezze ezt el a következő
vércukormérés előtt.
• Ha megjelenik az Elem lemerülőben ikon, cserélje ki az elemeket. Ezáltal fennmarad a kommunikáció a
vércukormérő és az inzulinpumpa között.

i MEGJEGYZÉS
• Ha a trend grafikonok ábrázolásához nincs rendelkezésre álló adat, akkor a Nincs elérhető adat
képernyő jelenik meg.
• A trend grafikonok nem tartalmaznak hibás vagy kontroll-eredményeket.
• A bólusjavaslat adatainak törlése esetén a trend grafikonok adatai is törlésre kerülnek.
• Ha a Trend Grafikon képernyő alján megjelenik az (időpontváltozás ikon), akkor lehetséges, hogy
a trend grafikon egy vagy több pontja nem fog megfelelni a Saját adatok időbélyegének, mert a
vércukormérő óráját átállították. A trend grafikon mindig a vércukormérőn aktuálisan beállított időhöz
viszonyítva mutatja az adatokat.
Például:
1. Ön elvégzi a vc-mérést, és az érték 9:00 óránál tárolódik a vércukormérőben.
2. A vércukormérőn az időt 1 órával előre állítják.
3. A trend grafikonon a vc-adat 10:00 óránál látható.
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i MEGJEGYZÉS
• A grafikon jobb oldalán a Maximális bólusmennyiség jelzője egy vízszintes vonal, amely felett a
megfelelő érték látható. Ennek a jelzőnek a célja, hogy a grafikon felső részét a Bólusérték kék
oszlopának megfelelően ossza be. A vécukormérőn található Maximális bólusmennyiség jelzők 1, 5,
15, 30 és 60 E. A megjelenített jelző a kiválasztott időtartomány alatt beadott egyetlen maximális
bólus inzulin mennyiségétől függ. Ha például a kiválasztott időtartomány alatt beadott legnagyobb
bólus 8 E volt, akkor a vércukormérő a felső grafikon beosztását 0 és 15 E között fogja meghatározni.
• A grafikon jobb oldalán a Maximális szénhidrátmennyiség jelzője egy vízszintes vonal, amely alatt
a megfelelő érték látható. Ennek a jelzőnek a célja, hogy a grafikon alsó részét a Szénhidrátérték
sötétnarancssárga oszlopának megfelelően ossza be. A vércukormérőn található Maximális
szénhidrátmennyiség jelző értékei 30, 60, 120, 180 és 240 g illetve a BE, KE vagy CC egységek
ezzel egyenértékű skálája. A megjelenített jelző a megadott időtartományon belül az egyetlen
legnagyobb szénhidrátmennyiségen alapul. Ha például a kiválasztott időtartomány alatt a legnagyobb
szénhidrátmennyiség 86 g volt, akkor a vércukormérő az alsó grafikon beosztását 0 és 120 g között
fogja meghatározni.
• A Táblázat nézet megjelenítéséhez válassza a Táblázat opciót. Az időtartomány ugyanaz marad.
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4

Trend grafikon
1.

j Más időtartományra (elmúlt
8 óra, 24 óra, 48 óra vagy 7
nap) vonatkozó trend grafikon
megjelenítéséhez nyomja
meg a x gombot, ekkor a
(képernyő tetején található)
időtartomány kiválasztási
mező kijelölésre kerül. Nyomja
meg a < vagy a > gombot,
amíg el nem éri a kívánt
időtartományt.

2.

3.

j Más étkezési időre (Általános,
Étkezés előtti, Étkezés utáni,
Lefekvési vagy Egyéb)
vonatkozó trend grafikon
megjelenítéséhez nyomja meg
a x vagy a z gombot, ekkor
a (közvetlenül a képernyő
tetején található időtartomány
kiválasztási mező alatt
található) étkezési idő
kiválasztási mező kijelölésre
kerül. Nyomja meg a < vagy a
> gombot, amíg el nem éri a
kívánt étkezési időt.

j A Táblázat megjelenítéséhez
nyomja meg a . gombot
(további információk a
következő pontban találhatók).
A Jelentés képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Vissza opciót.
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i MEGJEGYZÉS
A Vissza opció kiválasztásakor illetve a vércukormérő kikapcsolásakor a készülék elmenti az aktuális
beállításokat (időtartomány, étkezés ideje és grafikon nézet).
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4

Trend táblázat képernyő
Időtartomány
Az étkezés idejének
kiválasztása
A bejegyzések dátuma

Szénhidrátok ikon és a
szénhidrátok mértékegysége
Bólus ikon és a bólus
mértékegysége

Vércukor ikon és a vércukor
mértékegysége
Időpontváltozás ikon

Csak akkor látható, ha a
vércukormérőben az időt
megváltoztatták erre az adatra
vonatkozóan
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i MEGJEGYZÉS
• Ha a trend táblázatok megjelenítéséhez nincs rendelkezésre álló adat, akkor a Nincs elérhető adat
képernyő jelenik meg.
• A trend táblázatok nem tartalmaznak hibás vagy kontroll-eredményeket.
• Ha a Trend Táblázat képernyő alján megjelenik az (időpontváltozás ikon), akkor lehetséges, hogy
a trend táblázat egy vagy több pontja nem fog megfelelni a Saját adatok időbélyegének, mert a
vércukormérő óráját átállították. A trend táblázat mindig a vércukormérőn aktuálisan beállított időhöz
viszonyítva mutatja az adatokat.
Például:
1. Ön elvégzi a vc-mérést, és az érték 9:00 óránál tárolódik a vércukormérőben.
2. A vércukormérőn az időt 1 órával előre állítják.
3. A trend táblázatban a vc-adat 10:00 óránál látható.
• A bólusjavaslat adatainak törlése esetén a trend táblázat adatai is törlésre kerülnek.
• Ha a vércukorérték, a szénhidrátérték vagy a bólusérték nincs megadva egy adott bejegyzésnél, akkor
a vonatkozó mező üres lesz.
• Elsőként a legfrissebb bejegyzés jelenik meg.
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4

Trend táblázat
1.

j Ha több bejegyzés is
van, akkor a továbbiak
megtekintéséhez nyomja meg
a x vagy a z gombot.

2.

3.

j Más időtartományra (elmúlt
8 óra, 24 óra, 48 óra vagy 7
nap) vonatkozó trend táblázat
megjelenítéséhez nyomja
meg a x gombot, ekkor a
(képernyő tetején található)
időtartomány kiválasztási
mező kijelölésre kerül. Nyomja
meg a < vagy a > gombot,
amíg el nem éri a kívánt
időtartományt.

j Más étkezési időre (Általános,
Étkezés előtti, Étkezés utáni,
Lefekvési vagy Egyéb)
vonatkozó trend táblázat
megjelenítéséhez nyomja meg
a x vagy a z gombot, ekkor
a (közvetlenül a képernyő
tetején található időtartomány
kiválasztási mező alatt
található) étkezési idő
kiválasztási mező kijelölésre
kerül. Nyomja meg a < vagy a
> gombot, amíg el nem éri a
kívánt étkezési időt.
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4.
j A Grafikon megjelenítéséhez
nyomja meg a . gombot
(további információk az előző
pontban találhatók).

i MEGJEGYZÉS
A Vissza opció kiválasztásakor illetve a vércukormérő
kikapcsolásakor a készülék elmenti az aktuális beállításokat
(időtartomány, étkezés ideje és táblázat nézet).

A Jelentés képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Vissza opciót.
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A szokványos nap jelentése
A vércukormérő (egy szokványos napra vonatkozóan) megjeleníti a vércukorértékek átlagát, az elvégzett
mérések számát és a standard deviációkat az Ön által megadott időtartományra (elmúlt 7, 14, 30, 60 vagy
90 nap) vonatkozó előre meghatározott időblokkokon belül.

Főmenü > Saját adatok > Jelentés > Szokványos nap
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a Saját
adatok menüpontot, és nyomja
meg a = gombot.

j Válassza a Jelentés
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza ki a Szokványos napot,
és nyomja meg a = gombot.
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Szokványos nap grafikon képernyő
Időtartomány
Az étkezés idejének
kiválasztása
Vércukor mértékegysége
Vércukor ikon
Időpont
Hipo szint figyelmeztetési
határértéke

Piros vízszintes vonal

Nyíl

Azt jelzi, hogy a vércukorszintek
átlagértéke a grafikon teteje
felett helyezkedne el
(az „X” nem látható)

Az egyes időblokkok
végének időpontja

Az egyes időblokkok kerete

• A keret közepén található „X”
az összes mért vércukorérték
átlagát jelzi a kiválasztott
kritériumra vonatkozóan.
• A keret teteje 1 szórásnyival
(standard deviáció) az átlag
felett, az alja 1 szórásnyival
az átlag alatt helyezkedik el. A
keret nem jelenik meg, ha nincs
elég adat a standard deviáció
meghatározásához.
• A keret teteje nyitott, ha a
standard deviáció túlnyúlik a
grafikon tetején.
• A keret és az „X” nem jelenik
meg olyan időblokkoknál,
amelyekre vonatkozóan nincs
rendelkezésre álló adat.

Függőleges szaggatott vonal
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4
i MEGJEGYZÉS
• Ha a szokványos nap grafikon ábrázolásához nincs rendelkezésre álló adat, akkor a Nincs elérhető
adat képernyő jelenik meg.
• A szokványos nap grafikon nem tartalmaz hibás vagy kontroll-eredményeket, illetve HI vagy LO
értékeket.
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Szokványos nap grafikon
1.

j Más időtartományra (elmúlt
7, 14, 30, 60 vagy 90 nap)
vonatkozó szokványos nap
grafikon megjelenítéséhez
nyomja meg a x gombot,
ekkor a (képernyő tetején
található) időtartomány
kiválasztási mező kijelölésre
kerül. Nyomja meg a < vagy a
> gombot, amíg el nem éri a
kívánt időtartományt.

2.

3.

j Más étkezési időre (Általános,
Étkezés előtti, Étkezés utáni,
Lefekvési vagy Egyéb)
vonatkozó szokványos nap
grafikon megjelenítéséhez
nyomja meg a x vagy a z
gombot, ekkor a (közvetlenül
a képernyő tetején található
időtartomány kiválasztási
mező alatt található) étkezési
idő kiválasztási mező
kijelölésre kerül. Nyomja meg
a < vagy a > gombot, amíg el
nem éri a kívánt étkezési időt.

j A Táblázat megjelenítéséhez
nyomja meg a . gombot
(további információk a
következő pontban találhatók).
A Jelentés képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Vissza opciót.
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4
i MEGJEGYZÉS
A Vissza opció kiválasztásakor illetve a vércukormérő kikapcsolásakor a készülék elmenti az aktuális
beállításokat (időtartomány, étkezés ideje és grafikon nézet).
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Szokványos nap táblázat képernyő
Időtartomány
Az étkezés idejének
kiválasztása

Standard deviáció (SD)
Az elvégzett mérések száma

Időblokk
Vércukorértékek átlaga
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4
i MEGJEGYZÉS
• Ha a szokványos nap táblázatok megjelenítéséhez nincs rendelkezésre álló adat, akkor a Nincs
elérhető adat képernyő jelenik meg.
• A szokványos nap táblázat számításai nem tartalmazzák a hibás eredményeket, a
kontrolleredményeket, illetve a HI és LO eredményeket.
• Standard deviáció akkor jelenik meg egy adott időblokkra vonatkozóan, ha legalább kettő vagy több
mérés került bejegyzésere az időblokk folyamán.
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Szokványos nap táblázat
1.

2.

3.

j A képernyő görgetéséhez
nyomja meg a x vagy a z
gombot.

j Más időtartományra (elmúlt
7, 14, 30, 60 vagy 90 nap)
vonatkozó szokványos nap
táblázat megjelenítéséhez
nyomja meg a x gombot,
ekkor a (képernyő tetején
található) időtartomány
kiválasztási mező kijelölésre
kerül. Nyomja meg a < vagy a
> gombot, amíg el nem éri a
kívánt időtartományt.

j Más étkezési időre (Általános,
Étkezés előtti, Étkezés utáni,
Lefekvési vagy Egyéb),
vonatkozó szokványos nap
táblázat megjelenítéséhez
nyomja meg a x vagy a z
gombot, ekkor a (közvetlenül
a képernyő tetején található
időtartomány kiválasztási mező
alatt található) étkezési idő
kiválasztási mező kijelölésre
kerül. Nyomja meg a < vagy a
> gombot, amíg el nem éri a
kívánt étkezési időt.
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4.
j A Grafikon megjelenítéséhez
nyomja meg a . gombot
(további információk az előző
pontban találhatók).

4
i MEGJEGYZÉS
A Vissza opció kiválasztásakor illetve a vércukormérő
kikapcsolásakor a készülék elmenti az aktuális beállításokat
(időtartomány, étkezés ideje és táblázat nézet).

A Jelentés képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Vissza opciót.
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A szokványos hét jelentése
A vércukormérő (egy szokványos hétre vonatkozóan) megjeleníti a vércukorértékek átlagát, az elvégzett
mérések számát és a standard deviációkat az Ön által megadott időtartományon (elmúlt 7, 14, 30, 60 vagy
90 nap) belül a hét mindegyik napjára vonatkozóan.

Főmenü > Saját adatok > Jelentések > Szokványos hét
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a Saját
adatok menüpontot, és nyomja
meg a = gombot.

j Válassza a Jelentés
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza ki a Szokványos
hetet, és nyomja meg a =
gombot.
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4

Szokványos hét grafikon képernyő
Időtartomány
Az étkezés idejének
kiválasztása
Vércukor
mértékegysége
Vércukor ikon
A hét napja
Hipo szint
figyelmeztetési
határértéke

Piros vízszintes vonal

Nyíl

Azt jelzi, hogy a vércukorszintek átlagértéke
a grafikon teteje felett helyezkedne el (az
„X” nem látható)

Az egyes időblokkok kerete

• A keret közepén található „X” az összes
mért vércukorérték átlagát jelzi a
kiválasztott kritériumra vonatkozóan.
• A keret teteje 1 szórásnyival (standard
deviáció) az átlag felett, az alja
1 szórásnyival az átlag alatt helyezkedik
el. A keret nem jelenik meg, ha
nincs elég adat a standard deviáció
meghatározásához.
• A keret teteje nyitott, ha a standard
deviáció túlnyúlik a grafikon tetején.
• A keret és az „X” nem jelenik meg olyan
napoknál, amelyekre vonatkozóan nincs
rendelkezésre álló adat.
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i MEGJEGYZÉS
• Ha a szokványos hét grafikon ábrázolásához nincs rendelkezésre álló adat, akkor a Nincs elérhető
adat képernyő jelenik meg.
• A szokványos hét grafikon nem tartalmaz hibás vagy kontroll-eredményeket, illetve HI vagy LO
értékeket.
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4

Szokványos hét grafikon
1.

j Más időtartományra (elmúlt
7, 14, 30, 60 vagy 90 nap)
vonatkozó szokványos hét
grafikon megjelenítéséhez
nyomja meg a x gombot,
ekkor a (képernyő tetején
található) időtartomány
kiválasztási mező kijelölésre
kerül. Nyomja meg a < vagy a
> gombot, amíg el nem éri a
kívánt időtartományt.

2.

3.

j Más étkezési időre (Általános,
Étkezés előtti, Étkezés utáni,
Lefekvési vagy Egyéb)
vonatkozó szokványos hét
grafikon megjelenítéséhez
nyomja meg a x vagy a z
gombot, ekkor a (közvetlenül
a képernyő tetején található
időtartomány kiválasztási
mező alatt található) étkezési
idő kiválasztási mező
kijelölésre kerül. Nyomja meg
a < vagy a > gombot, amíg el
nem éri a kívánt étkezési időt.

j A Táblázat megjelenítéséhez
nyomja meg a . gombot
(további információk a
következő pontban találhatók).
A Jelentés képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Vissza opciót.
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i MEGJEGYZÉS
A Vissza opció kiválasztásakor illetve a vércukormérő kikapcsolásakor a készülék elmenti az aktuális
beállításokat (időtartomány, étkezés ideje és grafikon nézet).
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4

Szokványos hét táblázat képernyő
Időtartomány
Az étkezés idejének
kiválasztása

Standard deviáció (SD)
Az elvégzett mérések száma

A hét napja
Vércukorértékek átlaga

i MEGJEGYZÉS
• Ha a szokványos hét táblázat ábrázolásához nincs rendelkezésre álló adat, akkor a Nincs elérhető
adat képernyő jelenik meg.
• A szokványos hét táblázat számításai nem tartalmazzák a hibás eredményeket, a
kontrolleredményeket, illetve a HI és LO eredményeket.
• Standard deviáció akkor jelenik meg a hét egy adott napjára vonatkozóan, ha legalább kettő vagy több
mérés került bejegyzésere a nap folyamán.
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Szokványos hét táblázat
1.

j A képernyő görgetéséhez
nyomja meg a x vagy a z
gombot.

2.

3.

j Más időtartományra (elmúlt
7, 14, 30, 60 vagy 90 nap)
vonatkozó szokványos hét
táblázat megjelenítéséhez
jelölje ki a (képernyő tetején
található) időtartomány
kiválasztási mezőt. Nyomja
meg a < vagy a > gombot,
amíg el nem éri a kívánt
időtartományt.

j Más étkezési időre (Általános,
Étkezés előtti, Étkezés utáni,
Lefekvési vagy Egyéb)
vonatkozó szokványos hét
grafikon megjelenítéséhez
nyomja meg a x vagy a z
gombot, ekkor a (közvetlenül
a képernyő tetején található
időtartomány kiválasztási
mező alatt található) étkezési
idő kiválasztási mező
kijelölésre kerül. Nyomja meg
a < vagy a > gombot, amíg el
nem éri a kívánt étkezési időt.
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4.
j A Grafikon megjelenítéséhez
nyomja meg a . gombot
(további információk az előző
pontban találhatók).

4
i MEGJEGYZÉS
A Vissza opció kiválasztásakor illetve a vércukormérő
kikapcsolásakor a készülék elmenti az aktuális beállításokat
(időtartomány, étkezés ideje és táblázat nézet).

A Jelentés képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Vissza opciót.
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A célérték jelentése
A vércukormérő egy tortadiagramon jeleníti meg az Ön által kiválasztott időtartomány (elmúlt 7, 14, 30, 60,
vagy 90 nap) során bejegyzett vércukorértékeket, „Felette”, „Belül”, „Alatta” és „Hipo jelöléssel ellátva.

Főmenü > Saját adatok > Jelentés > Cél
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a Saját
adatok menüpontot, és nyomja
meg a = gombot.

j Válassza a Jelentés
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza a Cél menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.
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4

Célértékek grafikonja képernyő
Időtartomány
Jelmagyarázat

Mért vércukorértékek kategóriái

Az étkezés idejének
kiválasztása
Tortadiagram

A mért vércukorértékek kategóriák
szerinti százalékos megoszlását
mutatja

i MEGJEGYZÉS
• Ha a célértékek grafikonjának ábrázolásához nincs rendelkezésre álló adat, akkor a Nincs elérhető
adat képernyő jelenik meg.
• A célértékek grafikonja nem tartalmazza a hibás eredményeket, a kontroll-eredményeket, illetve a HI
és LO eredményeket.
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Célértékek grafikonja
1.

j Más időtartományra
(elmúlt 7, 14, 30, 60
vagy 90 nap) vonatkozó
célértékek grafikonjának
megjelenítéséhez jelölje ki a
(képernyő tetején található)
időtartomány kiválasztási
mezőt. Nyomja meg a < vagy
a > gombot, amíg el nem éri a
kívánt időtartományt.

2.

3.

j Más étkezési időre
(Általános, Étkezés előtti,
Étkezés utáni, Lefekvési
vagy Egyéb) vonatkozó
célértékek grafikonjának
megjelenítéséhez nyomja
meg a x vagy a z gombot,
ekkor a (közvetlenül a kijelző
tetején található időtartomány
kiválasztási mező alatt
található) étkezési idő
kiválasztási mező kijelölésre
kerül. Nyomja meg a < vagy a
> gombot, amíg el nem éri a
kívánt étkezési időt.

j A Táblázat megjelenítéséhez
nyomja meg a . gombot
(további információk a
következő pontban találhatók).
A Jelentés képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Vissza opciót.
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4
i MEGJEGYZÉS
A Vissza opció kiválasztásakor illetve a vércukormérő kikapcsolásakor a készülék elmenti az aktuális
beállításokat (időtartomány, étkezés ideje és grafikon nézet).
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Célértékek táblázata képernyő
Időtartomány
Jelmagyarázat

Mért vércukorértékek kategóriái

Az étkezés idejének
kiválasztása
Százalékos előfordulás

i MEGJEGYZÉS
• Ha nincsenek eredmények, illetve adatok a kijelölt időtartományra és étkezési időre vonatkozóan,
akkor megjelenik a Nincs elérhető adat képernyő.
• A célértékeket tartalmazó táblázat nem tartalmaz hibás eredményeket, kontroll-eredményeket, illetve
HI és LO eredményeket.
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4

Célértékek táblázata
1.

j Más időtartományra (elmúlt
7, 14, 30, 60 vagy 90
nap) vonatkozó célértékek
táblázatának megjelenítéséhez
jelölje ki a (képernyő tetején
található) időtartomány
kiválasztási mezőt. Nyomja
meg a < vagy a > gombot,
amíg el nem éri a kívánt
időtartományt.

2.

3.

j Más étkezési időre (Általános,
Étkezés előtti, Étkezés utáni,
Lefekvési vagy Egyéb)
vonatkozó célértékek
táblázatának megjelenítéséhez
nyomja meg a x vagy a z
gombot, ekkor a (közvetlenül
a kijelző tetején található
időtartomány kiválasztási
mező alatt található) étkezési
idő kiválasztási mező
kijelölésre kerül. Nyomja meg
a < vagy a > gombot, amíg el
nem éri a kívánt étkezési időt.

j A Célértékek grafikonjának
megjelenítéséhez nyomja
meg a . gombot (további
információk az előző pontban
találhatók).
A Jelentés képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Vissza opciót.
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i MEGJEGYZÉS
A Vissza opció kiválasztásakor illetve a vércukormérő kikapcsolásakor a készülék elmenti az aktuális
beállításokat (időtartomány, étkezés ideje és táblázat nézet).
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4.5 A saját adatok számítógépre történő letöltése
A tárolt eredmények letölthetők számítógépre azok nyomonkövetéséhez, a mintázatok felismeréséhez és
kinyomtatás céljából.

1.

2.

j Telepítse a szoftvert az
útmutatások szerint.
j Csatlakoztassa a számítógép
kábelét az útmutatások szerint.

j Futtassa a szoftverprogramot,
és kövesse az információk
letöltésére vonatkozó
útmutatásokat. Győződjön meg
róla, hogy a szoftver képes
fogadni a vércukormérőtől
érkező adatokat.

3.

j A Főmenüből válassza a Saját
adatok menüpontot, és nyomja
meg a = gombot.

129
54058_00048010879_C.indb 129

10/12/15 12:41 PM

4.

5.

6.
Infravörös (IR) ablak

j Válassza az Adatátvitel
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Keresse meg a vércukormérő
tetején található infravörös (IR)
ablakot.
j Keresse meg a számítógép
infravörös kábelén található
infravörös (IR) ablakot.
j Helyezze el a két IR ablakot
egymással szemben.
Egymástól 3-10 cm távolságra
kell lenniük.

j Az adatátvitel megkezdéséhez
kövesse a számítógép
szoftvere által adott
utasításokat.
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7.

4
i MEGJEGYZÉS
Ha az adatátvitel nem volt sikeres, akkor kapcsolja ki a
vércukormérőt, majd kapcsolja be, és próbálja újra. Ha még
mindig problémája van, lépjen kapcsolatba a Roche Információs
Szolgálatával.

Az adatátvitel befejeződésekor
3 másodpercre megjelenik az
Adatátvitel kész képernyő, majd
a vércukormérő kikapcsol.
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5

5

A vércukormérő beállításainak
megváltoztatása

5.1 Áttekintés
135
5.2 A vércukormérési emlékeztetők beállítása: Magas vc. után, Alacsony vc. után, Étkezés után 136
5.3 Ébresztőórás emlékeztetők beállítása: Vc-mérés, egyéb
141
5.4 Időpont emlékeztetők beállítása: Orvosi vizsgálat, Laborvizsgálat, Inf. szerelék cseréje
145
5.5 Bólusjavaslat első beállítása
150
5.6 Az időblokkok, az egészségügyi események és a Beállítási javaslatok megadása:
Bólusjavaslat beállítása
160
5.7 A riasztási határértékek beállítása: hiper, hipo
169
5.8 A billentyűzár be- és kikapcsolása
172
5.9 A nyelv beállítása
175
5.10 Az egységek beállítása: Szénhidrátok
178
181
5.11 A Bluetooth® vezeték nélküli technológia be- és kikapcsolása
5.12 A vércukormérő és az inzulinpumpa párosítása
183
5.13 A hangjelző, a rezgés és a billentyűhang beállítása
184
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5.14 Az időformátum, az idő és a dátum beállítása
5.15 Az időblokkok beállítása: bólusjavaslat nincs beállítva
5.16 A háttérvilágítás beállítása

187
190
198
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5

5.1 Áttekintés
Ön rugalmasan megváltoztathatja az Accu-Chek Performa Combo vércukormérő azon beállításait, amelyet
kezdetben a Beállítás varázsló segítségével megadott. A vércukormérő beállításai a változó körülményeknek
megfelelően módosíthatók. Beszéljen az egészségügyi személyzettel, hogy biztosan a megfelelő beállításokat
válassza.
Beállítások: Fontos információk
• Ha egy beállítás szerkesztése során a vércukormérő kikapcsol vagy tesztcsíkot helyeznek bele, akkor a
nem mentett változtatások elvesznek.
• A naplóbejegyzések pontossága érdekében fontos ellenőrizni, hogy a dátum és az idő helyesen van-e
beállítva.
• Ha az inzulinpumpán megváltoztatják a dátumot és az időt, akkor az idő és a dátum a vércukormérőn is
automatikusan átállítódik az inzulinpumpának megfelelően.

i MEGJEGYZÉS
A vércukor és vc. szinonímák, vagyis ugyanazt jelentik.
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5.2 A vércukormérési emlékeztetők beállítása: Magas vc.
után, Alacsony vc. után, Étkezés után
Vc. mérésemlékeztetők: Fontos információk
• A tervezett időben a vércukormérő bekapcsol, és megjelenik az emlékeztető (ha nem helyeztek be
tesztcsíkot). Ha azonban az emlékeztető tervezett idejében a vércukormérő már be van kapcsolva, és nem
végezték el a vércukormérést, akkor az emlékeztető a vércukormérő kikapcsolásakor jelenik meg.
• A . gomb megnyomásával elvethető az emlékeztető.
• A , gomb megnyomásával elhalasztható (némítható) az emlékeztető. A Magas vc. utáni emlékeztető
elnémítási ideje 15 perc. Az Alacsony vc. utáni és az Étkezés utáni emlékeztető elnémítási ideje 5 perc.
• Ha az emlékeztetőt nem törlik illetve nem némítják, akkor 2 percenként, összesen négyszer jelenik
meg, majd ezt követően a vércukormérő törli.
• Ha vércukormérést végez, akkor a vércukormérő a következő 30 percre vonatkozóan beállított minden vc.
mérésemlékeztetőt elvet. Szükség esetén új emlékeztető állítható be a mért vércukorérték alapján.
• További információkért olvassa el az Ikonok, emlékeztetők, figyelmeztetések és hibák című 6. fejezetet.
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5

Főmenü > Beállítások > Emlékeztetők > Vc. mérésemlékeztető
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a
Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

j Válassza az Emlékeztetők
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza a Vc.
mérésmlékeztetők
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.
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4.

j Válassza ki a Magas vc. után,
Alacsony vc. után vagy az
Étkezés után menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.
j Menjen tovább a Magas vc.
után, Alacsony vc. után vagy
az Étkezés után menüpontra
ebben a lépésben.

A Magas vc. utáni emlékeztető
be- és kikapcsolása:
j Válassza ki az Emlékeztető
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Válassza a Be vagy a Ki opciót,
és nyomja meg a = gombot.
A vc-határérték módosítása:
j Válassza ki a vc-határérték
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a vc-határértéket, és
nyomja meg a = gombot.

Az időtartam utáni
emlékeztető módosítása:
j Válassza ki az Emlékeztetés
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be, hogy magas
vércukorérték mérése után
mennyi idővel emlékeztesse
Önt a vércukormérő,
hogy mérje meg újra
vércukorszintjét, és nyomja
meg a = gombot.
A változtatások mentéséhez
és a Vc. mérésemlékeztetők
képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Mentés opciót.
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5

Az Alacsony vc. utáni
emlékeztető be- és
kikapcsolása:
j Válassza ki az Emlékeztető
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Válassza a Be vagy a Ki opciót,
és nyomja meg a = gombot.
A vc-határérték módosítása:
j Válassza ki a vc-határérték
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a vc-határértéket, és
nyomja meg a = gombot.

Az időtartam utáni
emlékeztető módosítása:
j Válassza ki az Emlékeztetés
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be, hogy alacsony
vércukorérték mérése után
mennyi idővel emlékeztesse
Önt a vércukormérő,
hogy mérje meg újra
vércukorszintjét, és nyomja
meg a = gombot.
A változtatások mentéséhez
és a Vc. mérésemlékeztetők
képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Mentés opciót.

Az Étkezés utáni emlékeztető
be- és kikapcsolása:
j Válassza ki az Emlékeztető
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Válassza a Be vagy a Ki opciót,
és nyomja meg a = gombot.
A kisétkezés módosítása:
j Válassza ki a Kisétkezés
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a kisétkezés
mennyiségét, és nyomja meg a
= gombot.
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Az időtartam utáni
emlékeztető módosítása:
j Válassza ki az Emlékeztetés
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be, hogy étkezés
(melynek során a bevitt
szénhidrátmennyiség több
mint kisétkezés esetén) után
mennyi idővel emlékeztesse
Önt a vércukormérő,
hogy mérje meg újra
vércukorszintjét, és nyomja
meg a = gombot.
A változtatások mentéséhez
válassza a Mentés opciót.
Ha nem változtatta meg
a Kisétkezést, akkor a
vércukormérő visszatér a Vc.
mérésemlékeztető képernyőre.

i MEGJEGYZÉS
• Az emlékeztetés „ÓÓ:PP”
formátumban (pl. 1:30)
jelenik meg, ahol az „Ó” az
órát, a „P” a percet jelenti.

Ha megváltoztatta a Kisétkezést,
akkor megjelenik az Étkezés
után képernyő.
j A Vc. mérésemlékeztetők
képernyőhöz történő
visszatéréshez válassza a
Rendben opciót.

• Amikor a vércukormérőn
először jelenik meg az
Étkezés utáni emlékeztető
képernyő, akkor - ha
javasolt bólus nincs
beállítva - a Kisétkezésnél
alapértelmezés szerint nincs
bejegyzés („---g”). Ha be
van állítva bólusjavaslat,
akkor a Beállítási javaslatok
képernyőn a Kisétkezésre
vonatkozóan beállított érték
az alapértelmezett érték.
• A változtatások elvetéséhez
és az előző képernyőre
történő visszatéréshez
válassza a Mégse opciót.
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5.3 Ébresztőórás emlékeztetők beállítása: Vc-mérés, egyéb
Az ébresztőórás emlékeztetők segítenek, hogy ne felejtse el a vércukormérés, illetve bármilyen más napi
program időpontját. Egy napra akár nyolc emlékezetetőt is beállíthat.
Ébresztőórás emlékeztetők: Fontos információk
• A tervezett időben a vércukormérő bekapcsol, és megjelenik az emlékeztető (ha nem helyeztek be
tesztcsíkot). Ha azonban az emlékeztető tervezett idejében a vércukormérő már be van kapcsolva (és
nem végeztek el vércukormérést Ébresztőórás vc. mérésemlékeztető után), akkor az emlékeztető a
vércukormérő kikapcsolásakor jelenik meg.
• Ébresztőórás vc-mérés: A . gomb megnyomásával elvethető az emlékeztető. A , gomb
megnyomásával 15 percre elhalasztható (némítható) az emlékeztető.
• Ébresztőóra, egyéb: Az emlékeztető elvethető a . gomb megnyomásával vagy egy tesztcsík
behelyezésével. A , gomb megnyomásával 15 percre elhalasztható (némítható) az emlékeztető.
• Ha az emlékeztetőt nem törlik illetve nem némítják, akkor 2 percenként, összesen négyszer jelenik
meg, majd ezt követően a vércukormérő törli.
• Ha vércukormérést végez, akkor a vércukormérő a következő 30 percre vonatkozóan beállított minden
Ébresztőórás vc. mérésemlékeztetőt elvet.
• További információkért olvassa el az Ikonok, emlékeztetők, figyelmeztetések és hibák című 6. fejezetet.
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Főmenü > Beállítások> Emlékeztetők > Ébresztőóra
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a
Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

j Válassza az Emlékeztetők
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza az Ébresztőóra opciót,
és nyomja meg a = gombot.
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4.

Emlékeztető bekapcsolása
vagy megváltoztatása:
j Válassza ki az emlékeztetőre
vonatkozó idő beviteli mezőt,
és nyomja meg a = gombot.
j Állítsa be az emlékeztető
tervezett idejét, és nyomja
meg a = gombot.
j Nyomja meg a = gombot.
Adja meg az Emlékeztető
típusát (vc. mérés vagy egyéb)
és nyomja meg a = gombot.
j További emlékeztetők
beállításához ismételje meg a
fenti lépéseket.

Emlékeztető kikapcsolása:
j Válassza ki az Emlékeztető
típusa beviteli mezőt
(vc. mérés vagy egyéb), és
nyomja meg a = gombot.
j Válassza a Ki opciót, és nyomja
meg a = gombot.
j További emlékeztetők
kikapcsolásához ismételje meg
a fenti lépéseket.
A változtatások mentéséhez
és az Emlékeztetők
képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Mentés opciót.
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i MEGJEGYZÉS
• A változtatások elvetéséhez és az Emlékeztetők képernyőre történő visszatéréshez válassza a Mégse
opciót.
• Az ébresztőórás emlékeztetők ideje 15-perces lépésenként állítható be, ahol az „ÓÓ” az óra, a „PP” a
perc és a 12-órás formátum „de.”, illetve „du.” jelzéssel van ellátva.
• Ha egy vc. mérésemlékeztető időpontjához képest 30 percen belül mérést végzett, akkor az
emlékeztető nem jelenik meg.
• Szélsőségesen alacsony hőmérséklet esetén előfordulhat, hogy az ébresztőórás emlékeztetők nem
jelennek meg, amíg a vércukormérőt be nem kapcsolják.
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5.4 Időpont emlékeztetők beállítása: Orvosi vizsgálat,
Laborvizsgálat, Inf. szerelék cseréje
Az időpont emlékeztetők segítenek abban, hogy ne felejtse el a következő orvosi vizsgálat, illetve
laborvizsgálat idejét. Ezen kívül beállítható egy folyamatos emlékeztető az infúziós szerelék Ön által
választott gyakorisággal (naponta, kétnaponta, háromnaponta) történő cseréjére.
Időpont emlékeztetők: Fontos információk
• Akkor jelenik meg, ha a vércukormérő bekapcsolásakor nincs behelyezve tesztcsík.
• Az emlékeztető elvethető a . gomb megnyomásával vagy egy tesztcsík behelyezésével.
• További információkért olvassa el az Ikonok, emlékeztetők, figyelmeztetések és hibák című 6. fejezetet.
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Főmenü > Beállítások> Emlékeztetők > Időpont emlékeztetők
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a
Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

j Válassza az Emlékeztetők
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza az Időpont
emlékeztetők menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.
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5

4.

j Válassza ki az Orvosi vizsgálat,
a Laborvizsgálat vagy az Inf.
szerelék cseréje menüpontot,
és nyomja meg a = gombot.
j Innen lépjen be az Orvosi
vizsgálat, a Laborvizsgálat
vagy az Inf. szerelék cseréje
menüpontba.

Az Orvosi vizsgálat
emlékeztető be- és
kikapcsolása:
j Válassza ki az Emlékeztető
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Válassza a Be vagy a Ki opciót,
és nyomja meg a = gombot.

A dátum beállítása:
j Válassza ki a Dátum beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be a napot, és nyomja
meg a = gombot.
j Állítsa be a hónapot, és nyomja
meg a = gombot.
j Állítsa be az évet, és nyomja
meg a = gombot.
Az idő beállítása
(választható):
j Válassza ki az Idő beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be az időt, és nyomja
meg a = gombot.
A változtatások mentéséhez
és az Időpont emlékeztetők
képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Mentés opciót.
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A Laborvizsgálat emlékeztető
be- és kikapcsolása:
j Válassza ki az Emlékeztető
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Válassza a Be vagy a Ki opciót,
és nyomja meg a = gombot.
A dátum beállítása:
j Válassza ki a Dátum beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be a napot, és nyomja
meg a = gombot.
j Állítsa be a hónapot, és nyomja
meg a = gombot.

j Állítsa be az évet, és nyomja
meg a = gombot.
Az idő beállítása
(választható):
j Válassza ki az Idő beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be az időt, és nyomja
meg a = gombot.
A változtatások mentéséhez
és az Időpont emlékeztetők
képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Mentés opciót.

Az Inf. szerelék cseréje
emlékeztető be- és
kikapcsolása:
j Válassza ki az Emlékeztető
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Válassza a Be vagy a Ki opciót,
és nyomja meg a = gombot.
A gyakoriság beállítása:
j Válassza ki a Gyakoriság
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Válassza ki a gyakoriságot
(1 nap, 2 nap vagy 3 nap), és
nyomja meg a = gombot.
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A változtatások mentéséhez
és az Időpont emlékeztetők
képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Mentés opciót.

i MEGJEGYZÉS
• Az Időpont emlékeztető idejének megadása nem kötelező. Ha
nem kíván időt beállítani, akkor győződjön meg róla, hogy az Idő
beviteli mezőben „--:--” található (nincs bejegyz).
• A változtatások elvetéséhez, illetve az Időpont emlékeztetők
képernyőre történő visszatéréshez válassza a Mégse opciót.
• Az Orvosi vizsgálat és a Laborvizsgálat emlékeztetők ideje 15
perces lépésenként állítható be, ahol az „ÓÓ” az óra, a „PP” a
perc és a 12 órás formátum „de.”, illetve „du.” jelzéssel van
ellátva.
• Az időpont emlékeztetők nem kapcsolják be automatikusan a
vércukormérőt, és nem jelenik meg az emlékeztető. Az időpont
emlékeztetők csak akkor jelennek meg, ha az adott napon
bekapcsolja a vércukormérőt.
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5.5 Bólusjavaslat első beállítása
Bólusjavaslat beállítása
Ha a Beállítás varázslóban nem állított be bólusjavaslatot, és később úgy dönt, hogy mégis használni
szeretné a funkciót, akkor olvassa el ezt a részt. Miután beállította a bólusjavaslatot, akkor az már nem
kapcsolható ki.
Javasoljuk, hogy mielőtt folytatná az eljárást, olvassa el az Útmutató az első lépésekhez című
dokumentumban található információkat. Az időblokkok bólusjavaslathoz történő beállítása előtt javasolt
eldönteni a szükséges időblokkok számát, valamint azok kezdetének/végének időpontját. Az időblokkok
idejének meghatározását a cukorbetegség optimális kezelése érdekében beszélje meg az egészségügyi
személyzettel. Az egyes időblokkokra vonatkozóan különböző vércukor céltartományokat, szénhidrát
arányokat, inzulinérzékenység értékeket adhat meg a nap folyamán változó inzulinszükségletnek
megfelelően.
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Időblokkok–Bólusjavaslat képernyő
Az időblokk kezdete

Az időblokk vége

Céltartomány alsó értéke

Céltartomány felső értéke
Szénhidrát arány–
Szénhidrátmennyiség

Szénhidrát arány–Az inzulin
egységek száma
görgetés lefelé

Görgetősáv
Inzulinérzékenység–Az
inzulin egységek száma

Inzulin érzékenység–A
vércukorszint változása
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Főmenü > Beállítások > Bólusjavaslat
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a
Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

j Válassza ki a Bólusjavaslat
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Ha NEM kívánja beállítani a
bólusjavaslat funkciót, akkor
válassza a Nem opciót a
Beállítások képernyőre történő
visszatéréshez.
j A bólusjavaslat funkció
beállításához válassza az
Igen opciót, és folytassa a
következő lépéssel.
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4.

5.

j A folytatáshoz válassza a
Következő opciót.

Az időblokkok módosítása:
j Válassza ki a módosítandó
időblokkot, és nyomja meg a
= gombot.

5

görgetés lefelé

A vége időpont módosítása:
j Válassza ki a Vége időpont
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a vége időpontot, és
nyomja meg a = gombot.
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A céltartomány módosítása:
j Válassza ki a céltartomány alsó
értékét jelző beviteli mezőt, és
nyomja meg a = gombot.
j Állítsa be az értéket, és nyomja
meg a = gombot.
j Válassza ki a céltartomány
felső értékét jelző beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be az értéket, és nyomja
meg a = gombot.

A szénhidrát arány
módosítása:
j Válassza ki az inzulinegységek
számát jelző beviteli mezőt, és
nyomja meg a = gombot.
j Állítsa be az inzulinegységek
számát, és nyomja meg a =
gombot.
j Válassza ki a
szénhidrátmennyiséget jelző
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a megadott
inzulinegységek által lefedett
szénhidrát mennyiséget, és
nyomja meg a = gombot.

Az inzulinérzékenység
módosítása:
j Válassza ki az inzulinegységek
számát jelző beviteli mezőt, és
nyomja meg a = gombot.
j Állítsa be az inzulinegységek
számát, és nyomja meg a =
gombot.
j Válassza ki az
inzulinérzékenység szintjét
jelző beviteli mezőt, és nyomja
meg a = gombot.
j Állítsa be az
inzulinérzékenység szintjét, és
nyomja meg a = gombot.
j Válassza a Mentés opciót.
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6.

7.

A szénhidrátarány és
az inzulinérzékenység
átmásolásra kerül az összes
időblokkra. Szükség esetén
bármely időblokkban
módosíthatja a céltartományt,
a szénhidrátarányt és az
inzulinérzékenységet.
j Válassza a Rendben opciót.

j Egy másik időblokk
módosításához térjen vissza az
5. lépéshez.
j Ha szeretne Időblokkokat
hozzáadni vagy eltávolítani,
akkor folytassa a műveletet,
ellenkező esetben válassza a
Következő opciót, és folytassa
a 8. lépéssel.
Időblokk hozzádása:
j Válassza ki az utolsó
időblokkot, és nyomja meg a
= gombot.

5

j Válassza ki a Vége időpont
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a kijelölt időblokk
végének időpontját, és
nyomja meg a = gombot.
Ez lesz a hozzáadott időblokk
kezdetének időpontja.
j A változtatások mentéséhez,
és az Időblokkok képernyőre
történő visszatéréshez
válassza a Mentés opciót.
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8.
j Adjon hozzá további
időblokkokat, vagy folytassa a
8. lépéssel.
Időblokk eltávolítása:
j Válassza ki az eltávolítani
kívánt időblokkot, és nyomja
meg a = gombot.
j Válassza ki a Vége időpont
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítson be az időblokk
kezdetének idejével
megegyező időpontot a Vége
időpont beviteli mezőben, és
nyomja meg a = gombot.
j A változtatások mentéséhez,
és az Időblokkok képernyőre
történő visszatéréshez
válassza a Mentés opciót.
j Távolítson el további
időblokkokat, vagy folytassa a
8. lépéssel.

Az egészségügyi események
módosítása:
j Válassza ki a módosítandó
egészégügyi eseményt jelző
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a százalékot, és
nyomja meg a = gombot.
j A többi egészségügyi esemény
módosításához ismételje meg
az előző lépéseket.
j A folytatáshoz válassza a
Következő opciót.

156
54058_00048010879_C.indb 156

10/12/15 12:41 PM

9.

5

10.
A hatástartam módosítása:
j Válassza ki a hatástartam
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a hatástartamot, és
nyomja meg a = gombot.

Az étkezési vércukoremelkedés módosítása:
j Válassza ki az Étke. vc-emelk.
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be az étkezési vércukoremelkedés határértékét, és
nyomja meg a = gombot.
A kisétkezés módosítása:
j Válassza ki a Kisétkezés
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a kisétkezés
mennyiségét, és nyomja meg a
= gombot.

A hatáskezdet idejének
módosítása:
j Válassza ki a Hatáskezdet
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a hatáskezdet
beállásához szükséges
időtartamot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza a Rendben opciót.

A változtatások mentéséhez
és a kilépéshez válassza a
Mentés opciót.
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11.

j A Beállítások képernyőre
történő visszatéréshez
válassza a Vissza opciót.
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Beállítási bólusjavaslatok

A Bólusjavaslat menüpontjai az Étkezési vércukor-emelkedés, Kisétkezés, Hatástartam és Hatáskezdet. E
beállítások részletes leírása az alábbiakban található.
Étke. vc-emelk.
Étkezés alatt és után a vércukorszint emelkedése bizonyos tartományon belül normálisnak tekinthető,
még akkor is, ha az étkezéshez bólus került beadásra. Adja meg a vércukormérés eredményének azt a
legnagyobb növekedését, ami még kiegészítő, korrigáló bólus beadása nélkül tolerálható.
Kisétkezés
A kisétkezés az a szénhidrátmennyiség, ami nem tekintendő a várt vércukor-emelkedéssel járó szabályos
étkezésnek. Ebben az esetben (a szabályos étkezésektől eltérően) a mért vércukorérték növekedése nem
megengedett, mivel az étkezési vércukor-emelkedési tényező nem aktiválja javasolt bólus kiszámítását.
Hatástartam
A hatástartam az a várható időtartam, ami alatt a vércukorszint az étkezési vércukor-emelkedés vagy a
korrigáló bólus beadásának kezdetétől visszaesik a céltartományba. A hatástartam hosszúságát egy adott
időtartamon belül egyedi igényei szerint módosíthatja (1,5–8 óra).
Hatáskezdet
A hatáskezdet paraméter figyelembe veszi, hogy a szervezetben lévő inzulin hatástartama alatt a
vércukorszint tényleges csökkenése várhatóan késleltetve kezdődik meg.
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5.6 Az időblokkok, az egészségügyi események és a
Beállítási javaslatok megadása: Bólusjavaslat beállítása
Ha bólusjavaslat beállításra került, akkor az alábbi részben leírtak segítségével:
• Időblokkok adhatók hozzá, illetve távolíthatók el
• Megváltoztatható az időblokkok megjelenésének ideje
• Megváltoztathatók az egyes időblokkokra vonatkozó céltartomány-, szénhidrát-, és inzulinérzékenység
értékek
• Megváltoztathatók az egészségügyi eseményekre vonatkozó százalékos értékek
• Megváltoztathatók a beállítási javaslatok (étkezési vércukor-emelkedés, kisétkezés, hatástartam és
hatáskezdet)
Javasoljuk, hogy mielőtt folytatná, tekintse át az Útmutató az első lépésekhez című dokumentumot, hogy
meg tudja határozni a szükséges időblokkok számát, valamint azok kezdetének/végének időpontját. A
cukorbetegség optimális kezelése érdekében az időblokkok meghatározását, például az egyes időblokkokra
vonatkozó különböző vércukor-céltartományokat, a szénhidrát arányokat és az inzulinérzékenységet beszélje
meg az egészségügyi személyzettel.
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Időblokkok beállítása–Bólusjavaslat be van állítva
Főmenü > Beállítások > Bólusjavaslat > Időblokkok
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a
Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

j Válassza ki a Bólusjavaslat
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza ki az Időblokkok
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.
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4.
Időblokk hozzádása:
j Válassza ki az utolsó
időblokkot, és nyomja meg a
= gombot.

Időblokkok hozzáadása és
eltávolítása:
Ha nem szükséges időblokkok
hozzáadása illetve eltávolítása,
akkor menjen a következő
pontra Az időblokkok
módosítása.

j A változtatások mentéséhez,
és az Időblokkok képernyőre
történő visszatéréshez
válassza a Mentés opciót.
j Folytassa Az időblokkok
módosítása című pontban
leírtakkal.
Időblokk eltávolítása:
j Válassza ki az eltávolítani
kívánt időblokkot, és nyomja
meg a = gombot.

j Válassza ki a Vége időpont
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a kijelölt időblokk
végének időpontját, és
nyomja meg a = gombot.
Ez lesz a hozzáadott időblokk
kezdetének időpontja.
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5.
j Folytassa Az időblokkok
módosítása című pontban
leírtakkal.
Az időblokkok módosítása:
j Válassza ki a módosítandó
időblokkot, és nyomja meg a
= gombot.
j Válassza ki a Vége időpont
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítson be az időblokk
kezdetének idejével
megegyező időpontot a Vége
időpont beviteli mezőben, és
nyomja meg a = gombot.
j A változtatások mentéséhez,
és az Időblokkok képernyőre
történő visszatéréshez
válassza a Mentés opciót.

A vége időpont módosítása:
j Válassza ki a Vége időpont
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a Vége időpontot, és
nyomja meg a = gombot.
A céltartomány módosítása:
j Válassza ki a céltartomány alsó
értékét jelző beviteli mezőt, és
nyomja meg a = gombot.
j Állítsa be az értéket, és nyomja
meg a = gombot.
j Válassza ki a céltartomány
felső értékét jelző beviteli
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mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be az értéket, és nyomja
meg a = gombot.
A szénhidrát arány
módosítása:
j Válassza ki az inzulinegységek
számát jelző beviteli mezőt, és
nyomja meg a = gombot.
j Álítsa be az inzulinegységek
számát, és nyomja meg a =
gombot.
j Válassza ki a szénhidrát
mennyiséget jelző beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be a megadott
inzulinegységek által lefedett
szénhidrátmennyiséget, és
nyomja meg a = gombot.

Az inzulinérzékenység
módosítása:
j Válassza ki az inzulinegységek
számát jelző beviteli mezőt, és
nyomja meg a = gombot.
j Álítsa be az inzulinegységek
számát, és nyomja meg a =
gombot.
j Válassza ki az
inzulinérzékenység szintjét
jelző beviteli mezőt, és nyomja
meg a = gombot.
j Állítsa be az
inzulinérzékenység szintjét, és
nyomja meg a = gombot.
j Válassza a Mentés opciót.

j Egy másik időblokk
módosításához válassza ki az
időblokkot, és nyomja meg a
= gombot. Térjen vissza az 5.
lépésre.
j A Bólusjavaslat képernyőre
való visszatéréshez válassza a
Vissza opciót.
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Egészségügyi események beállítása–Bólusjavaslat be van állítva
Főmenü > Beállítások > Bólusjavaslat > Egészségügyi események
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a
Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

j Válassza ki a Bólusjavaslat
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza ki az Egészségügyi
eseményt, és nyomja meg a
= gombot.
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4.
A változtatások mentéséhez
és a Bólusjavaslat képernyőre
történő visszatéréshez
válassza a Mentés opciót.

Az egészségügyi események
módosítása:
j Válassza ki a módosítandó
egészégügyi eseményt jelző
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a százalékot, és
nyomja meg a = gombot.
j A többi egészségügyi esemény
módosításához ismételje meg
az előző lépéseket.
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Bólusjavaslat beállításainak megadása–Bólusjavaslat be van állítva
Főmenü > Beállítások > Bólusjavaslat > Beállítási javaslatok
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a
Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

j Válassza ki a Bólusjavaslat
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza ki a Beállítási
javaslatok menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.
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4.
A hatástartam módosítása:
j Válassza ki a hatástartam
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a hatástartamot, és
nyomja meg a = gombot.

Az étkezési vércukoremelkedés módosítása:
j Válassza ki az Étke. vc-emelk.
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be az étkezési vércukoremelkedés határértékét, és
nyomja meg a = gombot.
A kisétkezés módosítása:
j Válassza ki a Kisétkezés
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a kisétkezés
mennyiségét, és nyomja meg a
= gombot.

A hatáskezdet idejének
módosítása:
j Válassza ki a Hatáskezdet
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a hatáskezdet
beállásához szükséges
időtartamot, és nyomja meg a
= gombot.
A változtatások mentéséhez
válassza a Mentés opciót.

Ha nem változtatta meg
a Kisétkezést, akkor a
vércukormérő visszatér a
Bólusjavaslat képernyőhöz.

Ha megváltoztatta a Kisétkezést,
akkor a vércukormérőn a
Beállítási javaslatok képernyő
jelenik meg.
j A Bólusjavaslat képernyőre
történő visszatéréshez
válassza a Rendben opciót.
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5.7 A riasztási határértékek beállítása: hiper, hipo
Beállíthatók a hiperglikémiára (hiper), illetve a hipoglikémiára (hipo) vonatkozó vércukor riasztási
határértékek. Ha ezek a vércukor határértékek be vannak állítva, akkor amennyiben a mért vércukorérték a
hiper riasztási határérték fölött van, a vércukormérőn megjelenik az Hiperglik. riaszt. határérték felett üzenet:
„Megfontolandó a ketontestek, a vc. és az inzulin rendszeres ellenőrzése.” Ha a mért vércukorérték a hipo
figyelmeztetési határérték alatt van, akkor a vércukormérőn megjelenik a Hipo. riasztási határérték alatt
üzenet: „Egyen gyors szénhidrátot: legalább: (szénhidrátmennyiség)¹ Ismételje meg a vc. mérést.”
1
A vércukormérőn megjelenik a gyors szénhidrátok javasolt mennyisége.

w FIGYELMEZTETÉS
Ez a funkció nem helyettesítheti az egészségügyi személyzet által a hiperglikémiáról illetve hipoglikémiáról
tartott oktatást.
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Főmenü > Beállítások> Vércukormérő > Riasztási határértékek
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a
Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

j Válassza ki a Vércukormérő
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza ki a Riasztási
határértékek menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.
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4.

A hiperglikémiás
vércukorszint módosítása:
j Válassza ki a Hiper beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be a hiperglikémiás
(magas) vércukorértéket, és
nyomja meg a = gombot.

A hipoglikémiás vércukorszint
módosítása:
j Válassza ki a Hipo beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be a hipoglikémiás
(alacsony) vércukorértéket, és
nyomja meg a = gombot.
A változtatások mentéséhez
és a Vércukormérő menü
képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Mentés opciót.
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5.8 A billentyűzár be- és kikapcsolása
A billentyűzár funkció segítségével lezárható a vércukormérő összes gombja, kivéve a be-/kikapcsoló
gombot. Ez biztonsági intézkedésként szolgál a vércukormérő véletlen aktiválásának megakadályozása
érdekében.
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Főmenü > Beállítások> Vércukormérő > Billentyűzár
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a
Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

j Válassza ki a Vércukormérő
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza ki a Billentyűzár
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.
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4.

j A Billentyűzár felugró menü
megjelenítéséhez nyomja meg
a = gombot.
j Válassza a Be vagy a Ki opciót.
A változtatás mentéséhez
és a Vércukormérő menü
képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Mentés opciót.

Ha a vércukormérő
bekapcsolásakor a billentyűzár
aktív, akkor a Billentyűzár
képernyő jelenik meg.
j A billentyűzár kioldásához
nyomja le, és tartsa lenyomva
a , és a . gombot
egyszerre, amíg meg nem
jelenik a Főmenü.
A gombok kioldva maradnak
az aktuális művelet során.
A vércukormérő ismételt
bekapcsolásakor a billentyűk
ismét lezárásra kerülnek.

Billentyűzár: Fontos
információk
j A vércukormérő lezárt
billentyűk mellett is be- és
kikapcsolható. A háttérvilágítás
is módosítható.
j A billentyűzár kioldódik, ha
• tesztcsíkot helyeznek a
vércukormérőbe
• a vércukormérő
bekapcsolásakor a
pumpa hibajelzése vagy
figyelmeztetése jelenik meg
Ilyen esetekben a gombok
kioldva maradnak az aktuális
művelet során. A vércukormérő
ismételt bekapcsolásakor a
billentyűk ismét lezárásra
kerülnek.

174
54058_00048010879_C.indb 174

10/12/15 12:41 PM

5

5.9 A nyelv beállítása
A gyárilag összeállított listából kiválasztható a nyelv.
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Főmenü > Beállítások> Vércukormérő > Nyelv
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a
Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

j Válassza ki a Vércukormérő
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza ki a nyelvet, és
nyomja meg a = gombot.
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4.

5

j A választható nyelvek
megjelenítéséhez nyomja meg
a = gombot.
j Válassza ki a kívánt nyelvet, és
nyomja meg a = gombot.
A változtatás mentéséhez
és a Vércukormérő menü
képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Mentés opciót.

177
54058_00048010879_C.indb 177

10/12/15 12:41 PM

5.10 Az egységek beállítása: Szénhidrátok
A vércukormérőn különböző szénhidrát (CH) mértékegységeket állíthat be (gramm, BE, KE vagy CC). Ha a
szénhidrátegységek meg lettek adva és a bólusjavaslat funkció aktiválva van, a szénhidrátegységek nem
módosíthatók.

178
54058_00048010879_C.indb 178

10/12/15 12:41 PM

5

Főmenü > Beállítások> Vércukormérő > Egységek
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a
Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

j Válassza ki a Vércukormérő
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza ki az Egységek
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.
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i MEGJEGYZÉS
• Ha a szénhidrátegységek meg lettek adva (Gramm, BE,
KE vagy CC) és a bólusjavaslat funkció aktiválva van, a
szénhidrátegységek nem módosíthatók. Ha az egységeket meg
akarja változtatni, lépjen kapcsolatba a Roche céggel.
• A szénhidrát és szénhidrát ekvivalens egységekre vonatkozó
további információkat lásd a B függelékben: Szénhidrátegységek.

j A szénhidrátegységek
listájának megjelenítéséhez
nyomja meg a = gombot.
j Válassza ki az egységet
(grammot, a BE-t, KE-t vagy
CC-t), és nyomja meg a =
gombot.
A változtatás mentéséhez
és a Vércukormérő menü
képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Mentés opciót.
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5.11 A Bluetooth® vezeték nélküli technológia be- és
kikapcsolása
Főmenü > Beállítások> Vércukormérő > Bluetooth
1.
2.

j A Főmenüből válassza a
Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

j Válassza ki a Vércukormérő
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

3.

j Válassza ki a Bluetooth
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.
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j A Bluetooth vezeték nélküli
technológia ki- vagy
bekapcsolásához nyomja
meg, és tartsa lenyomva a
* gombot, amíg a Bluetooth
vezeték nélküli technológia
ikon meg nem változik.
Engedje fel a * gombot.
A változtatás mentéséhez,
és a Vércukormérő menü
képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Vissza opciót.
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5.12 A vércukormérő és az inzulinpumpa párosítása
A párosításra vonatkozóan további információkat a haladó felhasználóknak szóló használati útmutatóban
találhat.
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5.13 A hangjelző, a rezgés és a billentyűhang beállítása
A vércukormérő beállítható hangjelző módra és/vagy rezgő módra. A vércukormérő különböző hangokkal
(sípolással) képes jelezni. A hangok az alábbiak jelzésére szolgálnak:
• Gombnyomások
• Hibák
• Figyelmeztetések
• Emlékeztetők

i MEGJEGYZÉS
• Nem kapcsolható ki egyszerre a hangjelzés és a rezgés is.
• Ha a Billentyűhang be van kapcsolva, akkor a vércukormérő minden egyes gombnyomáskor hangot
ad.
• Hibaüzenet megjelenése esetén a vércukormérő akkor is hangjelzést ad, ha a hangjelzés ki van
kapcsolva.
• Ha az elem lemerülőben van, akkor a vércukormérő a közepes hangerőt állítja be (ha a hangerő a
legnagyobbra volt állítva), és kikapcsolja a rezgést. Ha az elem lemerülőben van, akkor a főmenü
képernyőn továbbra is látható a hangjelzés és a rezgés ikonja, kivéve, ha kikapcsolták azokat. Ha az
elemeket újra cseréli, akkor a vércukormérő visszatér a beállított hangerő/rezgő beállításokhoz.
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Főmenü > Beállítások > Hangjelzés/rezgés
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a
Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

j Válassza ki a Hangjelzés/
rezgés menüpontot, és nyomja
meg a = gombot.

A hangjelző hangerejének
megváltoztatása:
j Válassza ki a Hangjelzés
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Adja meg a hangjelző
hangerejét (Ki, Alacsony,
Közepes vagy Magas), és
nyomja meg a = gombot.
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A rezgés be- és kikapcsolása:
j Válassza ki az Rezgés beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Válassza ki a rezgő módot (Be
vagy a Ki), és nyomja meg a
= gombot.

A változtatások mentéséhez
és a Beállítások menü
képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Mentés opciót.

A billentyűhang
megváltoztatása:
j Válassza ki a Billentyűhang
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Válassza ki a billentyűhang
módot (Be vagy a Ki), és
nyomja meg a = gombot.
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5.14 Az időformátum, az idő és a dátum beállítása
i MEGJEGYZÉS
• Javasoljuk, hogy a dátumot és az időt állítsa be az inzulinpumpán (a vércukormérőn a dátum és az idő
automatikusan az inzulinpumpáéhoz igazodik).
• A dátum és az idő megváltoztatása befolyásolni fogja a Trend grafikont és a Trend táblázatot (lásd az
Az adattrendek jelentése című részt a 4.4, A saját adatok jelentése című pontban).
• 12 órás időformátum esetén az idő „ÓÓ:PP de/du” formátumban jelenik meg (például: 3:53 du),
24 órás időformátum esetén pedig „ÓÓ:PP” formátumban jelenik meg (például: 15:53), ahol az „Ó” az
órát, a „P” a percet jelenti.
• A dátum „NN HHH ÉÉ” formátumban jelenik meg (például: 02 Feb 08), ahol „N” a napot, „H” a
hónapot és „É” az évet jelenti.
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Főmenü > Beállítások > Dátum/Idő
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a
Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

j Válassza ki a Dátum/Idő
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

Az időformátum módosítása:
j Válassza ki az Időformátum
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Válassza ki a 12 órás vagy
a 24 órás időformátumot, és
nyomja meg a = gombot.
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Az idő módosítása:
j Válassza ki az Idő beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be az órát, és nyomja
meg a = gombot.
j Állítsa be a percet, és nyomja
meg a = gombot.
j Ha az időformátum 12 órás,
válassza ki a de. vagy du.
opciót, és nyomja meg a =
gombot.

A változtatások mentéséhez
és a Beállítások menü
képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Mentés opciót.

A dátum módosítása:
j Válassza ki a Dátum beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be a napot, és nyomja
meg a = gombot.
j Állítsa be a hónapot, és nyomja
meg a = gombot.
j Állítsa be az évet, és nyomja
meg a = gombot.
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5.15 Az időblokkok beállítása: bólusjavaslat nincs beállítva
Ebben a pontban az időblokkok módosítására, hozzáadására és eltávolítására vonatkozó információk
találhatók, arra az esetre, ha bólusjavaslat nincs beállítva. Az egyes időblokkokra vonatkozóan különböző
vércukor céltartományokat állíthat be. Javasoljuk, hogy a folytatás előtt olvassa el az Útmutató az első
lépésekhez című dokumentumot. Az időblokkok beállítása előtt javasolt eldönteni a szükséges időblokkok
számát, valamint azok kezdetének és végének időpontját. Az időblokkok idejének meghatározását a
cukorbetegség optimális kezelése érdekében beszélje meg az egészségügyi személyzettel.

Céltartomány alsó értéke

Az időblokk vége
Céltartomány felső értéke
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A Vége időpont, a Céltartomány alsó értékének és/vagy a Céltartomány felső értékének
megváltoztatása
Főmenü > Beállítások > Időblokkok
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a
Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

Ha bólusjavaslat be van állítva,
akkor az Időblokkok menüpont
nem jelenik meg.
j Válassza ki az Időblokkok
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza ki a módosítandó
időblokkot, és nyomja meg a
= gombot.

5
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4.

A vége időpont módosítása:
j Válassza ki a Vége időpont
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a vége időpontot, és
nyomja meg a = gombot.

5.
A céltartomány módosítása:
j Válassza ki a céltartomány alsó
értékét jelző beviteli mezőt, és
nyomja meg a = gombot.
j Állítsa be az értéket, és nyomja
meg a = gombot.
j Válassza ki a céltartomány
felső értékét jelző beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be az értéket, és nyomja
meg a = gombot.
A változtatások mentéséhez
és az Időblokkok képernyőre
történő visszatéréshez
válassza a Mentés opciót.

j A többi időblokk
módosításához ismételje
meg a 3. és a 4. lépést. A
Beállítások képernyőre történő
visszatéréshez válassza a
Vissza opciót.
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i MEGJEGYZÉS
• Amikor beállítja az egyik időblokk végének időpontját, a vércukormérő automatikusan ezt az időpontot
állítja be a következő időblokk kezdő időpontjaként.
• A vége időpont 30 perces lépésekben állítható be.
• A törléshez nyomja meg a , gombot.
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Időblokk hozzádása
Főmenü > Beállítások > Időblokkok
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a
Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

Ha bólusjavaslat be van állítva,
akkor az Időblokkok menüpont
nem jelenik meg.
j Válassza ki az Időblokkok
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza ki az utolsó
időblokkot, és nyomja meg a
= gombot.
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4.
A változtatások mentéséhez
és az Időblokkok képernyőre
történő visszatéréshez
válassza a Mentés opciót.

j Válassza ki a Vége időpont
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a kijelölt időblokk
végének időpontját, és
nyomja meg a = gombot.
Ez lesz a hozzáadott időblokk
kezdetének időpontja.

5

5.
j Szükség esetén változtassa
meg az összes időblokk
végének időpontját és
céltartományait. Lásd ebben
a pontban A vége időpont, A
céltartomány alsó értékének
és/vagy A céltartomány felső
értékének megváltoztatása
című részt.
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Időblokk eltávolítása
Főmenü > Beállítások > Időblokkok
1.

2.

3.

j A Főmenüből válassza a
Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

Ha bólusjavaslat be van állítva,
akkor az Időblokkok menüpont
nem jelenik meg.
j Válassza ki az Időblokkok
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Válassza ki az eltávolítani
kívánt időblokkot, és nyomja
meg a = gombot.
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4.

j Válassza ki a Vége időpont
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítson be az időblokk
kezdetének idejével
megegyező időpontot a Vége
időpont beviteli mezőben, és
nyomja meg a = gombot.

5.

5

j Szükség esetén változtassa
meg a többi időblokk végének
időpontját és céltartományait.
Lásd ebben a pontban A vége
időpont, A céltartomány
alsó értékének és/vagy
A céltartomány felső
értékének megváltoztatása
című részt.

A változtatások mentéséhez
és az Időblokkok képernyőre
történő visszatéréshez
válassza a Mentés opciót.
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5.16 A háttérvilágítás beállítása
Az Accu-Chek Performa Combo vércukormérő háttérvilágításának segítségével különböző fényviszonyok
mellett is elolvashatók a vércukormérő kijelzőjén megjelenő információk. A háttérvilágítás erőssége a
vércukormérő elején található háttérvilágítás gomb nyomogatásával állíható be. A háttérvilágítás a beállítás
során először gyenge, azután közepes, majd erős, majd ismét gyenge.

Háttérvilágítás gombja

Nyomja meg a háttérvilágítás fényerejének
beállításához.
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5
i MEGJEGYZÉS
• A vércukormérő bekapcsolásakor a háttérvilágítás közepes erősségűre van állítva.
• Ha a háttérvilágítás erősre vagy közepes erősségűre van állítva, és körülbelül 15 másodpercig nem
nyomják meg egyik gombot sem, akkor a vércukormérő gyengére állítja a háttérvilágítást (az elem
élettartamának növelése érdekében). Ha megnyomnak egy gombot, behelyeznek egy tesztcsíkot
vagy megjelenik a Vc-eredmény képernyő, akkor a vércukormérőn visszaáll az eredetileg beállított
háttérvilágítás.
• Ha az elem lemerülőben van, akkor a vércukormérő a közepes háttérvilágítást állítja be (ha a
háttérvilágítás a legnagyobbra volt állítva). Ha az elemeket újra cserélik, akkor a vércukormérő ismét
engedélyezi az erős háttérvilágítást.
• A vércukormérés, működés ellenőrzés, és adatok átvitele során a háttérvilágítás gombja inaktív.
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6

Ikonok, emlékeztetők, figyelmeztetések és hibák

6.1 Áttekintés
6.2 Az ikonok listája
6.3 Emlékeztető, figyelmeztetés vagy hiba jóváhagyása
6.4 Az emlékeztetők listája
6.5 A figyelmeztetések listája
6.6 A hibák listája

202
203
205
206
216
222
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6.1 Áttekintés
Ebben a fejezetben a vércukormérő ikonjainak, emlékeztetőinek, figyelmeztetéseinek és hibáinak részletes
listája található.

i MEGJEGYZÉS
A vércukor és a vc. szinonímák, vagyis ugyanazt jelentik.
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6

6.2 Az ikonok listája
A vércukormérő ikonjai és azok elnevezései:

Az ikon neve

Ikon

Az ikon neve

Adat hozzáadása

Elem lemerülőben

Adatok megtekintése

Elemzés

Aktív inzulin

Emlékeztető

Beállítások

Emlékeztetők (Beállítások)

Bluetooth vezeték nélküli technológia aktív

Figyelmeztetés

Bólusjavaslat

Hangjelzés/rezgés (Beállítások)

Bólusjavaslat (beállítások)

Hangjelző

Dátum

Hiba

Dátum/Idő (Beállítások)

Idő

Egészségügyi esemény

Időblokk (Beállítások)

Ikon
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Az ikon neve

Ikon

Az ikon neve

Időpontváltoztatás

Saját adatok

Inzulinpumpa

Standard bólus jóváhagyva

Jelentések

Standard bólus nincs jóváhagyva

Kiterjesztett bólus jóváhagyva

Szénhidrátok

Kiterjesztett bólus nincs jóváhagyva

Toll/fecskendő bólus

Kombinált bólus jóváhagyva

Vércukormérés

Kombinált bólus nincs jóváhagyva

Vércukormérő

Letöltés (Adatátvitel)

Vércukormérő (Beállítások)

Működés ellenőrzés

Vércukorátlagok

Rezgés

Étkezés ideje

Ikon
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6.3 Emlékeztető, figyelmeztetés vagy hiba jóváhagyása
A legtöbb emlékeztető, illetve figyelmeztetés jóváhagyható (vagy elvethető) a . gomb megnyomásával.
Néhány hibaüzenetet eltérő módon kell jóváhagyni, például az „Ismételje meg a tesztet új tesztcsíkkal”
vagy az „Azonnal cseréljen elemet” üzeneteket. Néhány emlékeztető elnémításához a , gombot kell
megnyomni. Az egyes emlékeztetők, figyelmeztetések illetve hibák részletes leírása az alábbi részekben
olvasható.
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6.4 Az emlékeztetők listája
Példa az Emlékeztető képernyőre
Az emlékeztető ikonja

Az emlékeztető neve
Emlékeztető üzenet

Némítás

Elvet

Az emlékeztető elhalasztása. Ez
nem minden emlékeztető esetében
lehetséges.

i MEGJEGYZÉS
• Ha a hangjelzés be van kapcsolva, akkor a vércukormérő minden emlékeztető megjelenítésekor
hangjelzést ad.
• Ha a rezgés be van kapcsolva, akkor a vércukormérő az alábbi emlékeztetők megjelenítése esetén
rezeg: Étkezés utáni ismételt mérés, Vc-mérés, Magas vc. Ismételje a mérést, Alacsony vc. Ismételje a
mérést és Egyéb.
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A vércukormérő emlékeztetőinek beállítására vonatkozóan olvassa el A vércukormérő beállításainak
megváltoztatása című 5. fejezetet. A vércukormérőbe beprogramozott emlékeztetők:

Az emlékeztető Emlékeztető üzenet
neve

Bal
Jobb
Némítás ideje
funkciógomb funkciógomb

Alacs. vc.
Ismételje a
mérést.

Alcsony vc-eredmény az utolsó
méréskor. Ismételje meg a
mérést.

Némítás

Elvet

5 perc

Egyéb

Elérkezett az egyéb tevékenység
ideje

Némítás

Elvet

15 perc

Étkezés utáni
ismételt mérés

A bevitt CH magasabb a
kisétkezésnél. Ismételje meg a
mérést.

Némítás

Elvet

5 perc

Holnap
laborvizsgálat

Ha a laborvizsgálat ideje
beállításra került:
Holnapra laborvizsgálatra van
előjegyezve, időpontja: (a
laborvizsgálathoz megadott
beállítások)1
vagy, ha a laborvizsgálat ideje
nem került beállításra:
Holnapra laborvizsgálatra van
előjegyezve

Elvet
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Az emlékeztető Emlékeztető üzenet
neve
Holnap orvosi
vizsgálat

Ha az orvosi vizsgálat ideje
beállításra került:
Holnapra orvosi vizsgálatra van
előjegyezve, időpontja: (az orvosi
vizsgálathoz megadott
beállítások)¹
vagy, ha az orvosi vizsgálat
ideje nem került beállításra:
Holnapra orvosi vizsgálatra van
előjegyezve

Inf. szerelék
cseréje

Ideje kicserélni az infúziós
szereléket

Ma laborvizsgálat Ha a laborvizsgálat ideje
beállításra került:
Mára laborvizsgálatra van
előjegyezve, időpontja: (a
laborvizsgálathoz megadott
beállítások)1
vagy, ha a laborvizsgálat ideje
nem került beállításra:
Mára laborvizsgálatra van
előjegyezve

Bal
Jobb
Némítás ideje
funkciógomb funkciógomb
Elvet

Némítás

Elvet

A vércukormérő
következő
bekapcsolásakor
jelenik meg.

Elvet
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Az emlékeztető Emlékeztető üzenet
neve

Bal
Jobb
Némítás ideje
funkciógomb funkciógomb

Ma orvosi
vizsgálat

Ha az orvosi vizsgálat ideje
beállításra került:
Mára orvosi vizsgálatra van
előjegyezve, időpontja: (az orvosi
vizsgálathoz megadott
beállítások)1
vagy, ha az orvosi vizsgálat
ideje nem került beállításra:
Mára orvosi vizsgálatra van
előjegyezve

Magas vc.
Ismételje a
mérést.

Magas vc-eredmény az utolsó
méréskor. Ismételje meg a
mérést.

Némítás

Elvet

15 perc

Vc-mérés

Elérkezett az ütemezett
vércukormérés ideje

Némítás

Elvet

15 perc

1

6

Elvet

Ha be van állítva, akkor az orvosi vizsgálat, illetve a laborvizsgálati időpontja megjelenik a képernyőn.
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Emlékeztetők: Fontos információk

• Ha ugyanazon időpontra két vagy több eseményre vonatkozóan van emlékeztető beállítva, akkor a
vércukormérő a legnagyobb prioritású emlékeztetőt jeleníti meg először:
1. Vc. mérésemlékeztetők (Magas vc. után, Alacsony vc. után vagy Étkezés után)
2. Ébresztőórás emlékeztetők (Vc-mérés és egyéb)
3. Időpont emlékeztetők (Orvosi vizsgálat, Laborvizsgálat, Infúziós szerelék cseréje)
A következő történik, ha az adott emlékeztető be van kapcsolva, és ideje be van állítva:
A Ma orvosi vizsgálat, Holnap orvosi vizsgálat, Ma laborvizsgálat, Holnap laborvizsgálat
emlékeztetők esetében
• Akkor jelenik meg, ha a vércukormérő bekapcsolásakor nincs behelyezve tesztcsík.
• Az emlékeztető elvethető a . gomb megnyomásával vagy egy tesztcsík behelyezésével.
Az Infúziós szerelék cseréje emlékeztető esetében
• Akkor jelenik meg, ha a vércukormérő bekapcsolásakor nincs behelyezve tesztcsík.
• A . gomb megnyomásával elvethető az emlékeztető.
• Az emlékeztető elnémítható a . gomb megnyomásával vagy egy tesztcsík behelyezésével.
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Alacsony vércukor az utolsó méréskor emlékeztető
• Ha a mért vércukorérték alacsonyabb, mint az Ön által beállított alsó vércukor határérték (lásd A
vércukormérő beállításainak megváltoztatása című 5. fejezetben), akkor a vércukormérő beállít egy
Alacsony vc. Ismételje a mérést típusú emlékeztetőt az Ön által beállított időtartamra. A vércukormérő az
idő és dátumbeállítások megváltoztatásától függetlenül is megtartja a tervezett emlékeztető idejét.

6

• A tervezett időben a vércukormérő bekapcsol, és megjelenik az emlékeztető (ha nem helyeztek be
tesztcsíkot).
• Ha az emlékeztető tervezett idejében a vércukormérő már be van kapcsolva, és nem végezték el a
vércukormérést, akkor az emlékeztető a vércukormérő kikapcsolásakor jelenik meg.
• Ha a vércukormérő megjeleníti az emlékeztetőt, és Ön 30 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen
gombot sem, akkor a vércukormérő kikapcsol, és az emlékeztető 2 perc múlva újra megjelenik. Az
emlékeztető negyedszeri megjelenítése után a vércukormérő elveti az emlékeztetőt.
• A . gomb megnyomásával elvethető az emlékeztető.
• Az emlékeztető 5 percre elnémítható a , gomb megnyomásával vagy egy tesztcsík behelyezésével.
• Ha vércukormérést végez, akkor a vércukormérő a következő 30 percre vonatkozóan beállított minden
Alacs. vc. Ismételje a mérést. típusú emlékeztetőt elvet. Szükség esetén új emlékeztető állítható be a mért
vércukorérték alapján.
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Magas vc. Ismételje a mérést emlékeztető
• Ha a mért vércukorérték magasabb, mint az Ön által beállított felső vércukor határérték (lásd: A
vércukormérő beállításainak megváltoztatása című 5. fejezetben), akkor a vércukormérő beállít egy
Magas vc. Ismételje a mérést emlékeztetőt az Ön által beállított időtartamra. A vércukormérő az idő és
dátumbeállítások megváltoztatásától függetlenül is megtartja a tervezett emlékeztető idejét.
• A tervezett időben a vércukormérő bekapcsol, és megjelenik az emlékeztető (ha nem helyeztek be
tesztcsíkot).
• Ha az emlékeztető tervezett idejében a vércukormérő már be van kapcsolva, és nem végezték el a
vércukormérést, akkor az emlékeztető a vércukormérő kikapcsolásakor jelenik meg.
• Ha a vércukormérő megjeleníti az emlékeztetőt, és Ön 30 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen
gombot sem, akkor a vércukormérő kikapcsol, és az emlékeztető 2 perc múlva újra megjelenik. Az
emlékeztető negyedszeri megjelenítése után a vércukormérő elveti az emlékeztetőt.
• A . gomb megnyomásával elvethető az emlékeztető.
• Az emlékeztető 15 percre elnémítható a , gomb megnyomásával vagy egy tesztcsík behelyezésével.
• Ha vércukormérést végez, akkor a vércukormérő a következő 30 percre vonatkozóan beállított minden
Magas vc. Ismételje a mérést. emlékeztetőt elvet. Szükség esetén új emlékeztető állítható be a mért
vércukorérték alapján.
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Étkezés utáni emlékeztető
• Ha Ön az alábbi képernyők bármelyikén beírja a naplóba a szénhidrátokat, akkor - amennyiben ez
meghaladja a Kisétkezésre vonatkozóan beállított értéket - a vércukormérő egy Étkezés utáni emlékeztetőt
állít be az Ön által megadott időtartam utánra (lásd: A vércukormérő beállításainak megváltoztatása című
5. fejezetben). A vércukormérő az idő és dátumbeállítások megváltoztatásától függetlenül is megtartja a
tervezett emlékeztető idejét.
• Adat hozzáadása képernyő (lásd: Az adatok kezelése című 4. fejezetben)
• Adatok módosítása képernyő (lásd Az adatok kezelése című 4. fejezetben)
• Részletes vc-eredmény képernyő (lásd: A vércukorszint mérése című 2. fejezetben)
• Bólusjavaslat képernyő (lásd a Haladó felhasználóknak szóló használati útmutatót)
• A tervezett időben a vércukormérő bekapcsol, és megjelenik az emlékeztető (ha nem helyeztek be
tesztcsíkot).
• Ha az emlékeztető tervezett idejében a vércukormérő már be van kapcsolva, és nem végezték el a
vércukormérést, akkor az emlékeztető a vércukormérő kikapcsolásakor jelenik meg.
• Ha a vércukormérő megjeleníti az emlékeztetőt, és Ön 30 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen
gombot sem, akkor a vércukormérő kikapcsol, és az emlékeztető 2 perc múlva újra megjelenik. Az
emlékeztető negyedszeri megjelenítése után a vércukormérő elveti az emlékeztetőt.
• A . gomb megnyomásával elvethető az emlékeztető.
• Az emlékeztető 5 percre elnémítható a , gomb megnyomásával vagy egy tesztcsík behelyezésével.
• Ha vércukormérést végez, akkor a vércukormérő a következő 30 percre vonatkozóan beállított minden
Étkezés utáni emlékeztetőt elvet. Szükség esetén új emlékeztető állítható be a mért vércukorérték alapján.
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Ébresztőórás Vc-mérés és egyéb emlékeztetők
• A tervezett időben a vércukormérő bekapcsol, és megjelenik az emlékeztető (ha nem helyeztek be
tesztcsíkot).
• Ha a vércukormérő megjeleníti az ébresztőórás emlékeztetőt, és Ön nem nyom meg egyetlen gombot sem,
akkor a vércukormérő 30 másodperc múlva kikapcsol, és az emlékeztető 2 perc múlva újra megjelenik. Az
emlékeztető negyedszeri megjelenítése után a vércukormérő elveti az emlékeztetőt.
• Vc-mérés ébresztőórás emlékeztető
• Ha az emlékeztető tervezett idejében a vércukormérő már be van kapcsolva, és nem végezték el a
vércukormérést, akkor az emlékeztető a vércukormérő kikapcsolásakor jelenik meg.
• A . gomb megnyomásával minden aktív Vc-mérésemlékeztető elvethető.
• Az emlékeztető 15 percre elnémítható a , gomb megnyomásával vagy egy tesztcsík behelyezésével.
• Ha vércukormérést végez, akkor a vércukormérő a következő 30 percre vonatkozóan beállított, illetve
elnémított minden Vc. mérésemlékeztetőt elvet.
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• Egyéb ébresztőórás emlékeztetők
• Ha az emlékeztető tervezett idejében a vércukormérő már be van kapcsolva, akkor az emlékeztető a
vércukormérő kikapcsolásakor jelenik meg.
• Ez az emlékeztető elvethető a . gomb megnyomásával vagy egy tesztcsík behelyezésével.
• A , gomb megnyomásával 15 percre némítható az emlékeztető.
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6.5 A figyelmeztetések listája
Példa a Figyelmeztetés képernyőre
Figyelmeztetés ikonja

A figyelmeztetés neve
Figyelmeztető üzenet

Nem

Csak néhány
figyelmeztetés
képernyőn jelenik meg

Igen vagy Rendben

i MEGJEGYZÉS
Ha a hangjelzés be van kapcsolva, akkor a vércukormérő minden figyelmeztetés megjelenítésekor
hangjelzést ad.
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A vércukormérő által megjelenített figyelmeztetések:

A figyelmeztetés
neve

Figyelmeztető üzenet

Bal
Jobb
funkciógomb funkciógomb

A pumpa nem elérhető

Bluetooth bekapcs., és a pumpa legyen a
vc-mérő vételi tartományán belül

A tesztcsíkok lejárata
közeleg

Hamarosan ki kell cserélni a kód-chipet és
a tesztcsíkokat2

Rendben

A vc-mérő eleme
merülőben van

Csere mielőbb. Nincs kapcs. pumpával.

Rendben

Alacs. vércukor
figyelmeztetés

Ismételje meg a vércukormérést. Forduljon
orvosához.

Rendben

Rendben

Beállított idő nem egyezik A vc-mérő ideje több mint 5 perccel
módosult, hogy egyezzen a pumpáéval

Rendben

Bólus adag túl alacsony

A bólus a megeng. mennyiség alatt van.
Bólus minimumra van állítva.

Rendben

Bólus adag túl nagy

A bólus meghaladja a megeng.
mennyiséget. Bólus maximumra állítva.

Rendben

Bólus adagolása nem
elérhető

A pumpa jelenleg Stop módban van

Rendben
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A figyelmeztetés
neve

Figyelmeztető üzenet

Bal
Jobb
funkciógomb funkciógomb

Bólus adagolása nem
elérhető

Kommunikáció megszakadt. Próbálja újra
vagy váltson Manuális bólusadagolásra

Rendben

Bólus adagolása nem
elérhető

A pumpa nem tudja elindítani a bólust.
Nézze meg az inzlinpumpát.

Rendben

Bólus javaslat lejárt

Erre a vc-eredményre már nem adható
bólusjavaslat

Rendben

Bólusjavaslat

Bólusjavaslat adatai törölve

Rendben

Bólusjavaslat nincs
beállítva

A vércukormérő csak akkor ad javaslatot,
ha ezt beállították a Beállításokban a
Bólusjavaslatnál.

Rendben

Hang/rezgés
kikapcsolása

Nem kapcsolható ki egyszerre a hangjelzés
és a rezgés is

Rendben

Hibás a pumpán a dátum/ Hibás a pumpán a dátum/idő. Állítsa be a
idő
pumpán a dátumot/időt.3

Rendben

Hibás nyelv

Válasszon másik nyelvet

Rendben

Hiperglik. riaszt.
határérték felett

Megfontolandó a ketontestek, a vc. és az
inzulin rendszeres ellenőrzése.

Rendben
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A figyelmeztetés
neve

Figyelmeztető üzenet

Bal
Jobb
funkciógomb funkciógomb

Hipo. riasztási határérték Egyen gyors szénhidrátot: legalább:
alatt
(szénhidrátmennyiség)1 Ismételje meg a vc.
mérést.

Rendben

Inzulinérzékenység

Szokatlan inzulinérzékenység. Ellenőrizze a
bejegyzéseket.

Rendben

Javaslathoz haszn.
naplóbej.

Javaslathoz használt naplóbejegyzés, nem
módosítható

Rendben

Kapcsolat megszakadt

A pumpa a vércukormérő vételi
tartományán belül legyen

Rendben

Kapcsolat megszakadt

Indít. újra a vc-mérőt. Válasssza ki:
"Beállít.", "Vc- mérő", "Pár. pumpával"

Rendben

Kommunikáció
megszakadt

Nézze meg a pumpát

Rendben

Kommunikációs
figyelmeztetés

Pumpa adatai nem elérhetőek, újabb
bólusadatok pontatlanok lehetnek

Rendben

Kommunikációs
figyelmeztetés

A pumpa adatai nem elérhetők, lehet, hogy
az aktív inzulin pontatlan

Rendben

Kód-chip hiányzik

Kapcsolja ki a vc-mérőt, és helyezzen be
érvényes kód-chipet2

Rendben

6
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A figyelmeztetés
neve

Figyelmeztető üzenet

Bal
Jobb
funkciógomb funkciógomb

Magas vércukor
figyelmeztetés

Megfontolandó a vc., a ketontestek és az
inzulin ellenőrzése

Rendben

Naplóeredmények
lejártak

Új adatok nem menthetők ezzel a
bejegyzéssel

Rendben

Ritkán van kommun.
pumpával

A pumpával az utolsó kommunikáció két
hete volt

Rendben

Sikertelen párosítás

Indít. újra a vc-mérőt. Válasssza ki:
"Beállít.", "Vc- mérő", "Pár. pumpával"

Rendben

Számítás tartományon
kívül

Nincs elérhető bólusjavaslat

Rendben

Szénhidrát arány

A szénhidrát arány szokatlan. Ellenőrizze a
bejegyzéseket.

Rendben

Vc-mérő nincs pumpával A funkció használatához végezze el a
páros.
párosítást a pumpával

Rendben

Vércukorérték nélküli
bólus

Fontolja meg a vc.-mérést inzulin adagol.
előtt. Folytatja?

Nem

Igen

Érvénytelen aktív inzulin

Nem lehet kiszámítani az aktív inzulint.
Javasolt bólus nem elérhető.

Rendben

Érvénytelen bej. dátum/
idő

A bej. dát./időnek régebbinek kell lennie,
mint a vc-mérőn az aktuális idő.

Rendben
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A figyelmeztetés
neve

Figyelmeztető üzenet

Bal
Jobb
funkciógomb funkciógomb

Érvénytelen bólusjavaslati A hatástartam nem lehet rövidebb a
idők
hatáskezdet idejénél

Rendben

Érvénytelen céltartomány A céltartomány alsó határértéke
meghaladja a felsőt

Rendben

Érvénytelen céltartomány A kivál. tart. ellentmond a hiper és/vagy
hipo riaszt. hat. beállításainak

Rendben

Érvénytelen dátum

Rendben

Adjon meg érvényes dátumot

Érvénytelen hiper értékek A hiper értéknek nagyobbnak kell lenni az
időblokk céltart.-nál

Rendben

Érvénytelen hipo értékek A hipo értéknek kevesebbnek kell lenni az
időblokk céltart.-nál

Rendben

Érvénytelen PIN

Rendben

Írja be újra a pumpa kijelzőjén látható PIN-t

6

A vércukormérőn megjelenik a gyors szénhidrátok javasolt mennyisége.
A vércukormérő kijelzőjén az aktiváló chip neve kód-chip. A kód-chip és az aktiváló chip szinonimák, vagyis ugyanazt jelentik. Ha aktiváló
chipre van szüksége, lépjen kapcsolatba a Roche céggel.
3.
A vércukormérő megtartja az aktuális dátumot és időt. A művelet során a vércukormérő kikapcsolja a Bluetooth vezeték nélküli
technológiával történő kommunikációt.
1
2
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6.6 A hibák listája
Példa a Hiba képernyőre
Hiba ikon

A hiba neve
Hibaüzenet

Menü

Ez az opció nem minden
hiba esetében elérhető.

i MEGJEGYZÉS
A vércukormérő minden hiba megjelenítésekor hangjelzést ad még akkor is, ha a hangjelzés ki van
kapcsolva.
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A vércukormérő által megjelenített hibák:

A hiba neve

Hibaüzenet

E-51
Hibás tesztcsík

Helyezze be újra, vagy cserélje ki új
tesztcsíkra

E-52
Kód-chip hiba

Kapcsolja ki a vc-mérőt, helyezze be újra,
vagy cserélje ki a kód-chipet1

E-53
Hibás teszt

Ismételje meg a tesztet új tesztcsíkkal

E-54
Nincs elég minta

Ismételje meg a tesztet új tesztcsíkkal

E-55
Kód-chip lejárt

Kapcsolja ki a vc-mérőt, cserélje ki a
kód-chipet és a tesztcsíkokat!1

E-56
Minta felvitele korai volt

Ismételje meg a tesztet új tesztcsíkkal

E-57
Elektronik. hiba

Vegye ki az elemeket, várjon 20 mp-et,
helyezze vissza az elemeket

E-58
Hőm. Hiba

Vigye a vc-mérőt megfelelő hőmérsékletre,
és várjon 5 percet

Bal
Jobb
funkciógomb funkciógomb

Menü2

Rendben3

Menü2

Rendben3

Menü4

Rendben4
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A hiba neve

Hibaüzenet

E-59
Elem lemerült

Azonnal cseréljen elemet

E-60
Dátum/Idő hiba

Szükség esetén állítsa be a megfelelő
dátumot/időt

Bal
Jobb
funkciógomb funkciógomb

Menü

A vércukormérő kijelzőjén az aktiváló chip neve kód-chip. A kód-chip és az aktiváló chip szinonimák, vagyis ugyanazt
jelentik. Ha aktiváló chipre van szüksége, lépjen kapcsolatba a Roche céggel.
2
A „Menü” csak akkor jelenik meg, ha a vércukormérő kijelzőjén a Vc-mérés képernyő látható.
3
A „Rendben” csak a betöltő képernyő (Accu-Chek logo képernyő) után jelenik meg.
4
A vércukormérő bekapcsolása során a jobb oldali funkciógomb felett a „Rendben” jelenik meg, a bal funkciógomb felett
pedig nem jelenik meg a „Menü” opció.
1
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7

Ápolás és karbantartás

7.1 Áttekintés
7.2 Az elemek kicserélése
7.3 Energiatakarékossági tippek
7.4 A vércukormérő tisztítása
7.5 Karbantartás és ellenőrzés
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7.1 Áttekintés
Fontos, hogy Accu-Chek Performa Combo vércukormérőjét megfelelően ápolja és karbantartsa. Ha a
vércukormérő ápolásával és karbantartásával kapcsolatban kérdése merülne fel, forduljon a Roche
Információs Szolgálatához.
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7.2 Az elemek kicserélése
1.

2.

3.

j Távolítsa el az elemfedelet a
vércukormérő hátuljáról oly
módon, hogy a nyíl irányában
megnyomja a fület, és a
fedelet felfelé húzza.

j Vegye ki a régi elemeket a
vércukormérőből.
j Helyezzen be három AAA
elemet úgy, hogy az elem
+ és - vége az elemrekesz
megfelelő jelöléseihez
kerüljön.

j Helyezze vissza az
elemfedelet, és bepattintva
zárja vissza.
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w FIGYELMEZTETÉS
• Csökkenhet az elemek élettartama, amennyiben nem a vércukormérőhöz mellékelt vagy ahhoz
használni javasolt elemeket használja. A javasolttól eltérő elemek szivároghatnak, és korróziót
okozhatnak a vércukormérő elemérintkezőin. Ha nem a javasolt vagy a tartozék elemeket használja, a
garancia érvényét vesztheti.
• Az összes elemet egyszerre kell kicserélni. Az újonnan vásárolt elemeket nem szabad a részben már
lemerültekkel együtt használni. Különböző elektrokémiai rendszerű, minőségű vagy márkájú elemeket
nem szabad együtt használni. Ezen óvintézkedések be nem tartása esetén előfordulhat, hogy az
együtt használt elemek közül egyesek a lemerülésük után is vércukormérőben lesznek, ami fokozza a
szivárgás valószínűségét.
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7
i MEGJEGYZÉS
• A vércukormérőben alkáli elemeket javasolt használni.
• Miután kicserélte az elemeket, a vércukormérő kéri Önt az idő és a dátum beállítás jóváhagyására.
• Hasznos, ha mindig kéznél van egy tartalék elemcsomag.
• Az elemek visszahelyezésekor az összes mérési eredmény, naplóbejegyzés és beállítás megmarad a
vércukormérő memóriájában elmentve.
• Az elemek eltávolítása és visszahelyezése közben a vércukormérő és az inzulinpumpa párosítva marad.
• A vércukormérő újratölthető elemekkel is működtethető. Előfordulhat azonban, hogy az újratölthető
elemek élettartama nem lesz azonos a nem újratölthető elemekével.
• Ha az Elem lemerülőben figyelmeztetés megjelenik:
• A Bluetooth vezeték nélküli technológia nem fog működni.
• Ha a rezgést Be állapotra állították, az elemek kicseréléséig a rezgés sem működik.
• Ha a háttérvilágítás fényerejét erősre állították, az elemek kicseréléséig a közepes fényerő kerül
alkalmazásra.
• Ha a hangerőt a legerősebbre állították, az elemek kicseréléséig a közepes hangerő kerül
alkalmazásra.
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7.3 Energiatakarékossági tippek
Az elemek élettartamának meghosszabbítása érdekében:
• Állítsa a hangerőt halkra.
• A rezgés funkciót csak akkor kapcsolja be, ha szükség van rá.
• Ha már nem használja a vércukormérőt, kapcsolja ki, és ne az automata kikapcsolási funkciót használja.
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7.4 A vércukormérő tisztítása
A vércukormérő ápolása egyszerű: csak a portól kell óvni. Ha tisztítani kell, a lehető legjobb eredmény elérése
érdekében kövesse az alábbi útmutatót:
EZT TEGYE
• Győződjön meg róla, hogy a vércukormérő kikapcsolt állapotban van.
• Óvatosan törölje le vércukormérő felületét egy puha, az alábbi tisztítóoldatok valamelyikével enyhén
benedvesített ronggyal:
- 70 %-os isopropil-alkohol
- Vízzel összekevert, enyhe, folyékony mosogatószer
- 10 %-os, aznap elkészített háztartási hipo oldat (1 rész hipo és 9 rész víz)
• A vércukormérő felületének letörlése előtt csavarja ki a felesleges folyadékot az rongyból
EZT NE TEGYE
• Ne kerüljön pára és nedvesség az aktiváló chip és a tesztcsík nyílásába
• Ne permetezzen tisztítófolyadékot közvetlenül a vércukormérőre
• Ne merítse a vércukormérőt vízbe vagy más folyadékba
• Ne öntsön folyadékot a vércukormérőbe
Az inzulinpumpa tisztítására vonatkozó utasítások az Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa
használati útmutatójában olvashatók.
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7.5 Karbantartás és ellenőrzés
• Normál használat esetén a vércukormérő nem igényel karbantartást, illetve csak minimálisat. A
vércukormérő minden bekapcsoláskor automatikusan ellenőrzi rendszereit, és jelzi Önnek, ha valami
elromlott. A vércukormérő hibáinak elhárítására vonatkozó további információ a Hibaelhárítás a című 8.
fejezetben található.
• Ha leejtette a vércukormérőt, vagy úgy gondolja, hogy pontatlan eredményeket mutat, akkor ellenőrizze,
hogy nem járt-e le a tesztcsík vagy a kontrolloldat, majd ellenőrizze a működést.
• Új tesztcsík tégely megkezdésekor mindig ellenőrizze a működést.
• A vércukormérő kijelzőjének ellenőrzéséhez kapcsolja ki a vércukormérőt, majd nyomja meg, és tartsa
lenyomva a + gombot. A kijelzőn váltakozó színek láthatók (piros, kék, zöld és fehér). Ha a kijelző bármely
részén nem változik a szín, forduljon a Roche Információs Szolgálatához.
• Ha a vércukormérő nem működik megfelelően, forduljon a Roche Információs Szolgálatához.
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8

Hibaelhárítás

8.1 Áttekintés
8.2 Az Accu-Chek Performa Combo vércukormérő hibáinak elhárítása
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8.1 Áttekintés
A legtöbb probléma esetén a vércukormérőn megjelenik egy üzenet, amely tartalmazza a probléma rövid
leírását, valamint a javasolt megoldást. Ebben a fejezetben a probléma, a lehetséges ok és a lehetséges
megoldás részletesebb leírása található. Ha a lehetséges megoldásokkal nem oldható meg a probléma,
forduljon a Roche Információs Szolgálatához.

w FIGYELMEZTETÉS
Figyelmeztető vagy hibaüzenet alapján soha ne döntsön a kezelésről. Ha bármilyen problémája van,
forduljon a Roche Információs Szolgálatához.

i MEGJEGYZÉS
• Ha leejtette a vércukormérőt, vagy úgy gondolja, hogy pontatlan eredményeket mutat, akkor
ellenőrizze, hogy nem járt-e le a tesztcsík vagy a kontrolloldat, majd ellenőrizze a működést. Ha
további segítségre van szüksége, forduljon a Roche Információs Szolgálatához.
• A vércukor és vc. szinonímák, vagyis ugyanazt jelentik.
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8.2 Az Accu-Chek Performa Combo vércukormérő hibáinak
elhárítása
Ezt mutatja a
kijelző

Lehetséges ok(ok)

A kijelző üres, vagy a j Az elemek lemerültek.
vércukormérő nem
kapcsol be.
j A kijelző megsérült.

Lehetséges megoldás(ok)
j Helyezzen be új elemeket. Lásd az Ápolás és
karbantartás című 7. fejezetet.
j Forduljon a Roche Információs Szolgálatához.

j A vércukormérő elromlott.

j Forduljon a Roche Információs Szolgálatához.

j Szélsőséges hőmérséklet
– a hőmérséklet kívül esik
a vércukormérő üzemi
tartományán.

j Helyezze a vércukormérőt megfelelő hőmérsékletű
helyre. A vércukormérő bekapcsolása előtt várjon öt
percet. Ne melegítse, vagy hűtse mesterségesen a
vércukormérőt.
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Ezt mutatja a
kijelző
A Bluetooth ikon
villog

Lehetséges ok(ok)

Lehetséges megoldás(ok)

j Az inzulinpumpa egyik
gombjának megnyomása
miatt megszakadt a
kommunikáció.

j Ellenőrizze az inzulinpumpát, és továbbiakban
manuálisan működtesse.
j Gondoskodjon róla, hogy az inzulinpumpán a
Bluetooth vezeték nélküli technológia be legyen
kapcsolva.

j A vércukormérő és az
j Gondoskodjon róla, hogy az inzulinpumpa a
inzulinpumpa a
kommunikációs tartományon belül legyen.
kommunikációs távolságnál
messzebb van egymástól.
A pumpa nem
elérhető

j Az inzulinpumpa a
vércukormérő
kommunikációs
hatótávolságán kívül van.

j Gondoskodjon róla, hogy a vércukormérőn és az
inzulinpumpán be legyen kapcsolva a Bluetooth
vezeték nélküli technológia.
j Gondoskodjon róla, hogy a vércukormérő és az
inzulinpumpa a kommunikációs távolságon belül
legyen.
j Ha megjelenik az elem lemerülőben ikon, a
vércukormérő nem tud kommunikálni az
inzulinpumpával. Cserélje ki az elemeket.
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Ezt mutatja a
kijelző

Lehetséges ok(ok)

Lehetséges megoldás(ok)

A tesztcsíkok
lejárata közeleg

j A tesztcsíkok az aktuális
hónap végén lejárnak.

j Fehér tesztcsík használatakor a mérő az alábbi
üzenetet írhatja ki: Ez azt jelenti, hogy a tesztcsíkok
az aktuális hónap végén lejárnak. A hónap végén
dobja ki a fehér aktiváló chipet, valamint a maradék
tesztcsíkokat. Helyezzen be egy fekete aktiváló
chipet. Ellenőrizze, hogy az idő és a dátum helyes-e.
Ha fekete aktiváló chipre van szüksége, lépjen
kapcsolatba a Roche céggel.
j Ellenőrizze, hogy az idő és a dátum helyes-e, és
szükség esetén módosítsa. Lásd A vércukormérő
beállításainak megváltoztatása című 5. fejezetet.

A vc-mérő eleme
merülőben van

j Az elemek lemerültek.

j Helyezzen be új elemeket. Lásd az Ápolás és
karbantartás című 7. fejezetet.

j Ezen funkciók használatához párosítania kell a
A vércukormérő és a j A vércukormérőt és az
vércukormérőt és az inzulinpumpát.
pumpa nincs
inzulinpumpát nem
j A vércukormérő és az inzulinpumpa párosítására
párosítva.
párosították. A
inzulinpumpa funkcióit nem vonatkozó információk a Haladó felhasználóknak
szóló használati útmutatóban találhatók.
használhatja, amíg a
vércukormérő és az
inzulinpumpa nincs
párosítva.
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Ezt mutatja a
kijelző

Lehetséges ok(ok)

Lehetséges megoldás(ok)

Alacs. vércukor
figyelmeztetés

j Lehet, hogy vércukorszintje j Kezelje alacsony vércukorszintjét az egészségügyi
alacsonyabb, mint a
személyzet javaslatának megfelelően.
rendszer mérési
j Ha az alacsony vércukorszint bármely gyakori
tartománya.
tünetét tapasztalja, akkor haladéktalanul lépjen
kapcsolatba az egészségügyi személyzettel.

Beállított idő nem
egyezik

j A vércukormérőn beállított j A vércukormérőn beállított időt és dátumot
idő vagy dátum több mint 5 átállították, hogy egyezzen az inzulinpumpán
perccel eltér az
beállított idővel. Ellenőrizze, hogy az idő és a dátum
inzulinpumpán beállított
helyes-e. Ha az idő és a dátum nem helyes, állítsa
időtől vagy dátumtól.
be az időt és a dátumot az inzulinpumpán.

Bólus adag túl
alacsony

j Az inzulinpumpával nem
adható be 0,1 egység
kombinált bólus.

Bólus adag túl nagy

j A bólus nagyobb, mint a
j Ellenőrizze a bevitt adatok pontosságát. Szükség
megengedett mennyiség. A esetén lépjen kapcsolatba az egészségügyi
bólus 50 egységre volt
személyzettel.
beállítva.

j A pumpa módosítani fogja a bólust 0,2 egységre.
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Ezt mutatja a
kijelző

Lehetséges ok(ok)

Lehetséges megoldás(ok)

Bólus adagolása
nem elérhető

j A vércukormérő nem tud
kommunikálni az
inzulinpumpával.

j Próbálja újra, vagy váltson Manuális
bólusadagolásra.
j Gondoskodjon róla, hogy a vércukormérőn és az
inzulinpumpán be legyen kapcsolva a Bluetooth
vezeték nélküli technológia.
j Gondoskodjon róla, hogy a vércukormérő és az
inzulinpumpa a kommunikációs távolságon belül
legyen.
j Ha a vércukormérő kijelzőjén megjelenik az elem
lemerülőben ikon, a vércukormérő nem tud
kommunikálni az inzulinpumpával. Cserélje ki az
elemeket.

j A pumpa jelenleg Stop
üzemmódban van.

j Állítsa át a Stop üzemmódot.

j A pumpa jelenleg bólust
adagol.

j A következő bólus beadása előtt várja meg, amíg a
jelenlegi bólus adagolása befejeződik.

j Erre a vc-eredményre már
nem adható bólusjavaslat.

j Ellenőrizze a Saját adatok menüpontban elmentett
adatokat. Ezután döntse el, hogy kívánja-e módosítani
az adatokat, hozzáadni adatokat vagy új bólusjavaslat
műveletbe kezdeni.

Bólus javaslat lejárt
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Ezt mutatja a
kijelző

Lehetséges ok(ok)

Lehetséges megoldás(ok)

Bólusjavaslat

j A javasolt bólus adatainak j Ahhoz, hogy a javasolt bólus számítása pontos
legyen, 8 órát várni kell.
Javasolt bólus adatai helyessége nem
garantálható.
törölve
FONTOS:
• A Javasolt bólus figyelmeztetés előtt beadott inzulindózisokat és elfogyasztott
étkezéseket a vércukormérő a továbbiakban nem veszi figyelembe a javasolt
bólus számításánál.
• Előfordulhat, hogy a vércukormérő nem rögzítette az inzulinpumpában tárolt
bóluselőzményeket, azonban az inzulinpumpán megtekinthetők a
bóluselőzmények.
Bólusjavaslat nincs
j Javasolt bólus csak akkor
j Folytathatja a vércukormérő használatát a
beállítva
számítható, ha az a
bólusjavaslat beállítása nélkül, vagy a bólusjavaslat
Beállítások menü
beállítása tekintetében olvassa el A vércukormérő
Bólusjavaslat
beállításainak megváltoztatása című 5. fejezetet.
menüpontjában beállításra
került.
Érvénytelen bej.
dátum/idő

j A megadott dátum/idő
érvénytelen (az Adat
hozzáadása bejegyzéshez
nem adható meg jövőbeli
időpont).

j Adja meg újra a dátumot/időt.
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Ezt mutatja a
kijelző

Lehetséges ok(ok)

Lehetséges megoldás(ok)

Érvénytelen
bólusjavaslati idők

j A hatástartam rövidebb,
mint a hatáskezdet ideje.

j A hatástartamot úgy kell beállítani, hogy ugyanannyi
vagy hosszabb legyen, mint a hatáskezdet ideje.
Módosítsa a hatástartam értékét vagy a hatáskezdet
idejét.

Érvénytelen
céltartomány

j A céltartomány alsó
határértéke meghaladja a
felsőt.

j Állítsa be újra a céltartomány értékeit.
j Adja meg helyesen a céltartomány alsó és felső
határértékét. Lásd A vércukormérő beállításainak
megváltoztatása című 5. fejezetet.

j A kiválasztott tartomány
ellentmond a hiper- és/
vagy hipoglikémiás
riasztási határérték
beállításainak.

j Állítsa át a tartományt, vagy változtasson a riasztási
határértékek beállításain, és adja meg újra a
tartományt.
j Adja meg helyesen a céltartomány alsó és felső
határértékét. Lásd A vércukormérő beállításainak
megváltoztatása című 5. fejezetet.

Érvénytelen dátum

j A megadott dátum
j Adja meg újra a dátumot.
érvénytelen (az
emlékeztetők dátuma nem
állítható már elmúlt
időpontra).
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Ezt mutatja a
kijelző

Lehetséges ok(ok)

Lehetséges megoldás(ok)

Érvénytelen hiper
értékek

j A hiperglikémiás riasztási j Állítsa át a hiperglikémiás riasztási határértéket,
határértéknek az összes
vagy változtasson az időblokkok céltartományán, és
időblokk céltartományánál adja meg újra a hiperglikémiás riasztási
magasabbnak kell lennie.
határértéket.
j Állítsa a hiperglikémiás riasztási határértéket
magasabbra, mint az időblokkok céltartománya.
Lásd A vércukormérő beállításainak megváltoztatása
című 5. fejezetet.

Érvénytelen hipo
értékek

j A hipoglikémiás riasztási
j Állítsa át a hipoglikémiás riasztási határértéket, vagy
határértéknek az összes
változtasson az időblokkok céltartományán, és adja
időblokk céltartományánál meg újra a hipoglikémiás riasztási határértéket.
alacsonyabbnak kell lennie. j Állítsa a hipoglikémiás riasztási határértéket
alacsonyabbra, mint az időblokkok céltartománya.
Lásd A vércukormérő beállításainak megváltoztatása
című 5. fejezetet.

Érvénytelen PIN

j Rossz PIN kódot adtak
meg.

Hang/rezgés
kikapcsolása

j Nem kapcsolható ki
j Gondoskodjon róla, hogy vagy a hangjelzés vagy a
egyszerre a hangjelzés és a rezgés be legyen kapcsolva. Lásd A vércukormérő
rezgés is.
beállításainak megváltoztatása című 5. fejezetet.

j Válassza ki a Rendben opciót, és adja meg újra az
inzulinpumpa kijelzőjén látható PIN kódot.
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Ezt mutatja a
kijelző

Lehetséges ok(ok)

Lehetséges megoldás(ok)

Hibás a pumpán a
dátum/idő

j Hibás az inzulinpumpán a
dátum/idő.

j Állítsa be az inzulinpumpán a dátumot/időt (lásd az
inzulinpumpa használati útmutatóját).

Hiperglik. riaszt.
határérték felett

j A mért vércukorérték a
vércukormérőn beállított
hiperglikémiás riasztási
határérték felett van.

j Kezelje magas vércukorszintjét az egészségügyi
személyzet javaslatának megfelelően.
j Megfontolandó a vc., a ketontestek és az inzulin
ellenőrzése.
j További megoldásokat az inzulinpumpa használati
útmutatójában találhat.

Hipoglik. riaszt.
határérték alatt

j A mért vércukorérték a
vércukormérőn beállított
hipoglikémiás riasztási
határérték alatt van.

j Kezelje alacsony vércukorszintjét az egészségügyi
személyzet javaslatának megfelelően.
j A vércukormérő megjelenít egy elfogyasztani
javasolt szénhidrátmennyiséget. Ezután ismételje
meg a vércukormérést.

Inzulinérzékenység

j Az inzulinérzékenység kívül j A megfelelő beállítások meghatározása érdekében
esik a vércukormérő
ellenőrizze a bevitt adatokat, és konzultáljon az
elfogadható tartományán.
egészségügyi személyzettel.
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Ezt mutatja a
kijelző

Lehetséges ok(ok)

Lehetséges megoldás(ok)

Javaslathoz haszn.
naplóbej.

j A kijelölt naplóbejegyzés
felhasználásra került
javasolt bólus
meghatározásához, így
ennek módosítására nincs
lehetőség.

j Figyelmesen olvassa el, és hagyja jóvá a javasolt
bólusra vonatkozó összes információt. Javasolt
bólussal kapcsolatos bejegyzések a vércukormérőn
nem módosíthatók.

Kapcsolat
megszakadt

j Indítsa újra a párosítást. Olvassa el a Haladó
j A párosítás közben
felhasználóknak szóló használati útmutatót.
megszakadt a kapcsolat a
j Gondoskodjon róla, hogy a vércukormérőn és az
vércukormérő és az
inzulinpumpán be legyen kapcsolva a Bluetooth
inzulinpumpa között. Ezért
vezeték nélküli technológia.
az inzulinpumpa és a
vércukormérő párosítására j Ha a vércukormérő kijelzőjén megjelenik az elem
tett kísérlet sikertelen volt. lemerülőben ikon, a vércukormérő nem tud
kommunikálni az inzulinpumpával. Cserélje ki az
elemeket.
j Az inzulinpumpa a
vércukormérő
hatótávolságán kívül
helyezkedik el.

j Gondoskodjon róla, hogy a vércukormérő és az
inzulinpumpa a kommunikációs távolságon belül
legyen.
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Ezt mutatja a
kijelző

Lehetséges ok(ok)

Lehetséges megoldás(ok)

Kód-chip hiányzik

j Az aktiváló chip nincs
behelyezve.

j Kapcsolja ki a mérőt és helyezzen be érvényes
aktivációs chipet. Ha aktiváló chipre van szüksége,
lépjen kapcsolatba a Roche céggel.

Kommunikáció
megszakadt

j Az inzulinpumpa a
vércukormérő
hatótávolságán kívül
helyezkedik el.

j A bólus beadása folytatódik, nézze meg az
inzulinpumpa kijelzőjét.
j Gondoskodjon róla, hogy a vércukormérőn és az
inzulinpumpán be legyen kapcsolva a Bluetooth
vezeték nélküli technológia.
j Gondoskodjon róla, hogy a vércukormérő és az
inzulinpumpa a kommunikációs távolságon belül
legyen.
j Ha a vércukormérő kijelzőjén megjelenik az elem
lemerülőben ikon, a vércukormérő nem tud
kommunikálni az inzulinpumpával. Cserélje ki az
elemeket.
j Az inzulinpumpa segítségével monitorozható vagy
törölhető a folyamatban lévő bólus adagolása.
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Ezt mutatja a
kijelző

Lehetséges ok(ok)

Lehetséges megoldás(ok)

Kommunikációs
figyelmeztetés

j Az inzulinpumpa nem tudta j Gondoskodjon róla, hogy a vércukormérőn és az
inzulinpumpán be legyen kapcsolva a Bluetooth
átadni a bólusadatokat.
vezeték nélküli technológia.
Ezért az inzulinpumpa
adatai nem elérhetők, és a j Gondoskodjon róla, hogy a vércukormérő és az
inzulinpumpa a kommunikációs távolságon belül
bólusadatok pontatlanok
legyen.
lehetnek.
j Az inzulinpumpa nem tudta j Ha a vércukormérő kijelzőjén megjelenik az elem
lemerülőben ikon, a vércukormérő nem tud
átadni a bólusadatokat.
kommunikálni az inzulinpumpával. Cserélje ki az
Ezért az inzulinpumpa
adatai nem elérhetők, és az elemeket.
aktív inzulin mennyisége
pontatlan lehet.

Magas vércukor
figyelmeztetés

j Lehet, hogy vércukorszintje j Ha a magas vércukorszint bármely gyakori tünetét
magasabb, mint a rendszer tapasztalja, akkor haladéktalanul lépjen kapcsolatba
mérési tartománya.
az egészségügyi személyzettel.
j Kezelje magas vércukorszintjét az egészségügyi
személyzet javaslatának megfelelően.
j Megfontolandó a vc., a ketontestek és az inzulin
ellenőrzése.
j További megoldásokat az inzulinpumpa használati
útmutatójában találhat.
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Ezt mutatja a
kijelző

Lehetséges ok(ok)

Lehetséges megoldás(ok)

Naplóeredmények
lejártak

j Erre az eredményre már
nem adható bólusjavaslat.

j Ellenőrizze a Saját adatok menüpontban elmentett
adatokat. Ezután döntse el, hogy kívánja-e
módosítani az adatokat, hozzáadni adatokat vagy új
bólusjavaslat műveletbe kezdeni.

Ritkán van
kommunik.
pumpával

j Legalább 2 hét eltelt azóta, j Gondoskodjon róla, hogy a vércukormérőn és az
hogy a vércukormérő és az inzulinpumpán be legyen kapcsolva a Bluetooth
inzulinpumpa kommunikált. vezeték nélküli technológia.
j Gondoskodjon róla, hogy a vércukormérő és az
inzulinpumpa a kommunikációs távolságon belül
legyen.
j Ha a vércukormérő kijelzőjén megjelenik az elem
lemerülőben ikon, a vércukormérő nem tud
kommunikálni az inzulinpumpával. Cserélje ki az
elemeket.
j Ha használja a Bólusjavaslat funkciót, fontos, hogy a
vércukormérő és az inzulinpumpa közötti, Bluetooth
vezeték nélküli technológián alapuló kommunikáció
rendszeres legyen.

Sikertelen párosítás j Az inzulinpumpa és a
j Indítsa újra a párosítást. Olvassa el a Haladó
vércukormérő párosítására felhasználóknak szóló használati útmutatót.
tett kísérlet sikertelen volt.
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Ezt mutatja a
kijelző

Lehetséges ok(ok)

Lehetséges megoldás(ok)

Szénhidrát arány

j A szénhidrát arány kívül
esik a vércukormérő
elfogadható tartományán.

j A megfelelő beállítások meghatározása érdekében
ellenőrizze a bevitt adatokat, és konzultáljon az
egészségügyi személyzettel.

Vércukorérték nélküli j Nem mérte meg
bólus
vércukorszintjét, és bólust
akar beadni.

j Javasoljuk, hogy az inzulin beadása előtt végezzen
vércukormérést.
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Ezt mutatja a
kijelző

Lehetséges ok(ok)

Lehetséges megoldás(ok)

E-51
Hibás tesztcsík

j A tesztcsík megsérült.
j A tesztcsíkot nem
megfelelően helyezte a
vércukormérőbe.

Ha ezt a hibaüzenetet látja, mielőtt rácseppentette a
vért a tesztcsíkra:
j Távolítsa el a tesztcsíkot, és helyezze vissza, vagy
ha megsérült, cserélje ki. Ellenőrizze a tesztcsík
tégelyén található szavatossági időt. A szavatossági
idő lejártát követően ne használja fel a tesztcsíkokat.
Ha az üzenet ismét megjelenik, forduljon a Roche
Információs Szolgálatához.

E-52
Kód-chip hiba

j Az aktiváló chip nem
megfelelő.

j Lépjen kapcsolatba a Roche céggel.
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Ezt mutatja a
kijelző

Lehetséges ok(ok)

Lehetséges megoldás(ok)

E-53
Hibás teszt

j A vércukormérő vagy a
tesztcsík hibás.

j Dobja el a tesztcsíkot, és ismételje meg a mérést.

j Az Ön vércukorszintje
extrém magas lehet.

j Ha a működés ellenőrzésekor mért érték az
elfogadható tartományba esik, nézze át, hogyan kell
a mérést megfelelően elvégezni, és új tesztcsíkkal
ismételje meg a vércukormérést. Ha a
vércukorméréskor az E-53 hibaüzenet továbbra is
megjelenik, akkor lehet, hogy a mért vércukorérték
extrém magas, és a rendszer méréstartományán
kívülre esik. Azonnal forduljon az egészségügyi
személyzethez. Ha a működés ellenőrzésekor mért
érték nem esik az elfogadható tartományba, olvassa
el a Működési ellenőrzés című 3. fejezetet.

E-54
Nincs elég minta

j A méréshez nem elegendő j Dobja el a tesztcsíkot, és ismételje meg a mérést.
a tesztcsíkra felvitt
vérminta illetve
kontrolloldat, vagy azt a
mérés megkezdése után
vitték fel.
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Ezt mutatja a
kijelző

Lehetséges ok(ok)

Lehetséges megoldás(ok)

E-55
Kód-chip lejárt

j A kód-chip lejárt tesztcsík
tételhez tartozik.

j Fehér tesztcsík használatakor a mérő az alábbi
üzenetet írhatja ki: Ez azt jelenti, hogy a tesztcsíkok
az aktuális hónap végén lejárnak. A hónap végén
dobja ki a fehér aktiváló chipet, valamint a maradék
tesztcsíkokat. Helyezzen be egy fekete aktiváló
chipet. Ellenőrizze, hogy az idő és a dátum helyes-e.
Ha fekete aktiváló chipre van szüksége, lépjen
kapcsolatba a Roche céggel.

E-56
Minta felvitele korai
volt

j Dobja el a tesztcsíkot, és ismételje meg a mérést új
j A vért illetve a
tesztcsíkkal.
kontrolloldatot a
Cseppentse fel a vérmintát
képernyő megjelenése előtt
cseppentették a
tesztcsíkra.

E-57
Elektronik. hiba

j Elektronikai hiba lépett fel, j Kapcsolja ki a vércukormérőt, és vegye ki az
elemeket. Az elemek visszahelyezése előtt várjon
vagy ritkán az is
legalább 30 másodpercig. Kapcsolja be a
előfordulhat, hogy a
vércukormérőt, és végezzen vércukormérést vagy
használt tesztcsíkot
működés ellenőrzést. Ha a probléma továbbra is
kivették a
fennáll, forduljon a Roche Információs Szolgálatához.
vércukormérőből, majd
visszahelyezték.
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Ezt mutatja a
kijelző

Lehetséges ok(ok)

Lehetséges megoldás(ok)

E-58
Hőm. Hiba

j A hőmérséklet magasabb
vagy alacsonyabb, mint a
vércukormérő megfelelő
hőmérséklet-tartománya.

j Helyezze a vércukormérőt a tesztcsík használatához
megfelelő hőmérsékletű helyre. Az erre vonatkozó
információ a tesztcsíkhoz mellékelt
terméktájékoztatón található. A vércukormérő
bekapcsolása előtt várjon öt percet. Ismételje meg a
mérést. Ne melegítse, vagy hűtse mesterségesen a
vércukormérőt.

E-59
Elem lemerült

j Az elemek teljesen
lemerültek.

j Helyezzen be új elemeket. Lásd az Ápolás és
karbantartás című 7. fejezetet.

E-60
Dátum/Idő hiba

j Lehet, hogy a dátum és az j Ellenőrizze, hogy az idő és a dátum helyes-e, és
idő beállítása hibás.
szükség esetén módosítsa. Lásd A vércukormérő
j Kicserélte az elemeket.
beállításainak megváltoztatása című 5. fejezetet.

i MEGJEGYZÉS
• A hibaüzenetekre és figyelmeztetésekre vonatkozó további információért kérjük, olvassa el az Ikonok,
emlékeztetők, figyelmeztetések és hibák című 6. fejezetet.
• Ha kérdése van, vagy más hibaüzenetet lát, kérjük, forduljon a Roche Információs Szolgálatához.
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9.1 Áttekintés
Ebben a fejezetben a vércukormérő teljesítményére vonatkozó fontos információk olvashatók.
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9.2 A termék használatára vonatkozó korlátozások
A termékjellemzőkre és a korlátozásokra vonatkozó legfrissebb információkért kérjük, olvassa el a tesztcsíkok
csomagolásában található terméktájékoztatót.
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9.3 Specifikációk
A kontrolloldat tárolási körülményei

2 °C – 32 °C

A memória kapacitása

1000 naplóbejegyzés

A minta típusa

Friss teljes vér

A rendszer üzemeltetési körülményei

Lásd a tesztcsíkok terméktájékoztatóját.

A tesztcsíkok tárolási körülményei

Lásd a tesztcsíkok terméktájékoztatóját.

A vércukormérő tárolási körülményei
(a behelyezett elemekkel)

-20 ºC – +50 ºC

A vércukormérő típusa

Az Accu-Chek Performa Combo vércukormérő folyamatos
üzemelésre alkalmas.

Automatikus kikapcsolás

2 perc elteltével

Besorolás védettség szempontjából

III

Interface

IR; LED/IRED – 1. osztály

Kijelző

LCD
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Kivitel

Kézi

Méretek

94 x 55 x 25 mm HSzM

Mérési idő

Lásd a tesztcsíkok terméktájékoztatóját.

Mérési tartomány

Lásd a tesztcsíkok terméktájékoztatóját.

Tömeg

A behelyezett elemekkel együtt körülbelül 103 g

Vérmennyiség

Lásd a tesztcsíkok terméktájékoztatóját.

Áramellátás

Három AAA elem (javasolt típus: alkáli)

Üzemi relatív páratartalom-tartomány

Lásd a tesztcsíkok terméktájékoztatóját.
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9.4 Termékbiztonsági információk
w FIGYELMEZTETÉS
Fulladásveszély. Kis alkatrészek. 3 éven aluli gyermektől tartsa távol.
Bluetooth vezeték nélküli technológia
A vércukormérő és az inzulinpumpa közötti kommunikáció és adatátvitel Bluetooth vezeték nélküli
technológia segítségével zajlik. A Bluetooth vezeték nélküli technológia a rádiofrekvenciás (RF) technológia
egyik formája, amely az engedélyezést nem igénylő 2,4–2,485 GHz-es ipari, tudományos és gyógyászati
frekvenciasávban működik. A vércukormérő és az inzulinpumpa közötti kommunikáció zárt RF csatornán
keresztül zajlik. A vércukormérő csak olyan inzulinpumpával képes kommunikálni, amellyel párosították,
így más Bluetooth vezeték nélküli technológiát alkalmazó eszközökkel (pl. mobiltelefon, nyomtató) nem
párosítható és nem kommunikál, és ezek nem férhetnek hozzá az Ön vércukormérőn, illetve inzulinpumpán
tárolt személyes adataihoz.
Rádiofrekvenciás kommunikáció
A készülék megfelel a Egyesült Államok FCC (Federal Communications Commission - Szövetségi Hírközlési
Bizottság) szabványainak. A készülék megfelel az FCC direktívák 15. pontjának. A készülék a következő
feltételek mellett működtethető: (1) a készülék nem okozhat káros interferenciát és (2) a készüléknek tűrnie
kell az egyéb eszközök által okozott interferenciát, beleértve az üzemzavar okozására képes interferenciát is.
Az ezeknek az irányelveknek való megfelelés azt jelenti, hogy normál, mindennapi körülmények között az
eszköz nem befolyásolhatja más eszközök működését. Ezen kívül az eszköz működésének más eszközök
jelenlétében is zavartalannak kell lennie.
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Abban az esetben, ha más készülékkel interferencia lép fel, akkor javasolt a vércukormérő és a másik
készülék közötti távolságot növelni. A interferenciát okozó készüléket ki is lehet kapcsolni. Ezen kívül a
vércukormérőn kikapcsolható a Bluetooth vezeték nélküli technológia, és az inzulin adagolható közvetlenül az
inzulinpumpával.

9

A készüléken a Roche kifejezett engedélye nélkül végzett változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a
felhasználó jogosultságát a készülék üzemeltetésére.
A készüléket tesztelték, és megfelelt a B. osztályba tartozó digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek.
A készülék rádiofrekvenciás energiát kelt, alkalmaz és sugározhat.
Elektromágneses kompatibilitás
A vércukormérő elektromágneses zavartűrő képessége megfelel az EN ISO 15197 számú szabvány „A”
mellékletében foglaltaknak. Az elektrosztatikus kisüléssel szembeni zavartűrési vizsgálat az IEC 61000-4-2
alapszabványnak megfelelően történt. Ezen kívül a készülék megfelel az EN 61326 szabványban foglalt
elektromágneses emisszióra vonatkozó kötvelményeknek. Ennek megfelelően a készülék elektromágneses
emissziója alacsony. Nem látható előre, hogy a mérő és egyéb elektronikus vezérlésű készülék között fel
fog-e lépni interferencia.
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Teljesítményelemzés
Az Accu-Chek Performa Combo rendszer (Accu-Chek Performa Combo vércukormérő az Accu-Chek Performa
tesztcsíkokkal) teljesítményére vonatkozó adatok cukorbetegek kapillárisvérének (módszerösszehasonlítás,
pontosság), vénás vérének (megismételhetőség) és kontrolloldatok (reprodukálhatóság) vizsgálatából
származnak. A rendszert különböző glükózkoncentrációjú vénás vérmintákkal kalibráltuk. Ehhez a
referenciaértékeket a hexokináz-módszer segítségével határoztuk meg. A módszerek összehasonlításához
a kapott eredményeket összehasonlítottuk proteinmentesítéssel végzett hexokináz-módszerrel (analizáló
automatával) kapott eredményekkel. A hexokináz módszer egy NIST szabványra vezethető vissza.
A mérés elve
Bővebb információkért kérjük, olvassa el a tesztcsíkok csomagolásában található terméktájékoztatót.

w FIGYELMEZTETÉS
• Erős elektromágneses mező zavarhatja a vércukormérő megfelelő működését. Erős elektromágneses
sugárforrások közelében ne használja a vércukormérőt.
• Az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében ne használja a vércukormérőt nagyon száraz
környezetben, különösen szintetikus anyagok jelenlétében.
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9.5 A vércukormérő leselejtezése
w FIGYELMEZTETÉS
• A vércukormérés során maga a vércukormérő is érintkezhet vérrel. Ezért a használt vércukormérők
fertőzésveszélyt jelentenek. A vércukormérőt az elemek kivétele után, az adott országban érvényes
szabályozások szerint selejtezze le. A leselejtezés megfelelő módjára vonatkozó információkért lépjen
kapcsolatba a helyi önkormányzattal és hatósággal.
• A vércukormérő nem tartozik a 2002/96/EK - Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló (WEEE) Európai Irányelv hatálya alá.
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9.6 Garancia
A termék értékesítésére az értékesítés helye szerinti országban érvényes fogyasztóvédelmi jogszabályok
vonatkoznak.
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9.7 További kiegészítők
Tesztcsíkok
Accu-Chek Performa tesztcsíkok
Kontrolloldatok
Accu-Chek Performa kontrolloldatok

263
54058_00048010879_C.indb 263

10/12/15 12:41 PM

9.8 Az egészségügyi személyzetnek szóló információk
w FIGYELMEZTETÉS
Egészségügyi személyzet: Kövesse az adott intézmény infekciókontrollra vonatkozó érvényes
előírásait.
A vércukormérés elvégzéséhez egy csepp friss teljes vérre van szükség. Az egészségügyi személyzetnek
szóló további információkért olvassa el a tesztcsíkhoz mellékelt terméktájékoztatót.
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Függelékek

„A” függelék: Rövidítések
Rövidítés

Meghatározás

AM

Ante Meridiem (A 12-órás időformátum esetében a „dél előtt” jelzésére)

BE

Kenyéregység (Bread Equivalent, 12 gramm szénhidrátnak felel meg)

CC

Szénhidrát választás (Carbohydrate Choice, 15 gramm szénhidrátnak
felel meg)

FCC

Az Egyesült Államok Szövetségi Hírközlési Bizottságának (Federal
Communications Commission) szabványa

g

Gramm

GHz

Gigahertz

Hiper

Hiperglikémia (magas vércukor)

Hipo

Hipoglikémia (alacsony vércukor)

IR

Infravörös
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Rövidítés

Meghatározás

ISO

International Organization for Standardization (Nemzetközi
Szabványügyi Szervezet)

KE

Szénhidrátegység (Kohlenhydrateinheit, 10 gramm szénhidrátnak felel
meg)

LCD

Liquid Crystal Display (Folydékkristályos kijelző)

mmol/L

millimol per liter

N/A

Nincs adat

NIST

National Institute of Standards and Technology (Nemzeti Szabványügyi
és Technológiai Intézet, Egyesült Államok)

PIN

Personal Identification Number (személyi azonosító szám)

PM

Post Meridiem (A 12-órás időformátum esetében a „délután” jelzésére)

RF

Rádiofrekvencia

SD

Standard Deviáció

U

Egység (inzulin bólus egység)
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Rövidítés

Meghatározás

Vc

Vércukor

°C

Celsius fok (vagy Centigrade)
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„B” függelék: Szénhidrátegységek
A szénhidrátokra vonatkozóan az alábbi mértékegységek választhatók a vércukormérőn.

Rövidítés

Mértékegység

Gramm ekvivalens

g

Gramm

1 gramm

KE

Szénhidrát egység (Kohlenhydrateinheit)

10 gramm

BE

Kenyér egység (Bread Equivalent)

12 gramm

CC

Szénhidrát választás (Carbohydrate Choice)

15 gramm
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„C” függelék: Jelmagyarázat
Az alábbiakban mutatjuk be jelentésükkel együtt azokat a jeleket, amelyek a csomagoláson, a típust jelölő
címke (a vércukormérő hátlapján) és a vércukormérő használati útmutatójában előfordulhatnak.
Nézze meg a használati útmutatót

w

Figyelem, tartsa be a készülék használati útmutatójában található biztonsági
előírásokat.

i

A MEGJEGYZÉS általában további információval szolgál.
Hőmérséklettartomány (tárolási hőmérséklet)
Gyártó
Katalógusszám
In vitro diagnosztikum
Globális kereskedelmi áruazonosító szám
Vércukormérő és tesztcsíkok: Ezen termékek megfelelnek az in vitro diagnosztikai
eszközökre vonatkozó 98/79/EK számú Európai Irányelv követelményeinek.
1,5V AAA
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„D” függelék: A vércukormérő beállításai és a tartományok
határai
mmol/L

Adattípus

Mértékegység MIN.

MAX.

Lépésköz Alapértelmezett beállítás

1. testmozgás
(egészségügyi
esemény)

%

-50

50

1

0

2. testmozgás
(egészségügyi
esemény)

%

-50

50

1

0

Aktív inzulin

Egységek

0

99,9

0,1

N/A

Betegség
(egészségügyi
esemény)

%

-50

50

1

0

Céltartomány alsó
értéke

mmol/L

3

8

0,1

4

Céltartomány felső
értéke

mmol/L

5,5

15

0,1

8

Hatáskezdet ideje

óra:perc

0:45

Hatástartam 0:15

1:00

Hatástartam

óra:perc

1:30

8:00

4:00

0:15
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Adattípus

Mértékegység MIN.

MAX.

Lépésköz Alapértelmezett beállítás

Hiper riasztási
határérték

mmol/L

10

19,5

0,1

16,5

Hipo riasztási
határérték

mmol/L

3

5

0,1

4

Inzulinérzékenység
(inzulin)

Egységek

0,1

50

0,1

1

Inzulinérzékenység
(Vc)

mmol/L

0,1

55,4

0,1

Nincs bejegyz („--- mmol/L”)

Kisétkezés
(szénhidrátok)

gramm
BE
KE
CC

0
0
0
0

24
2
2,4
1,6

1
0,1
0,1
0,1

Nincs bejegyz („--- g”)
Nincs bejegyz („--- BE”)
Nincs bejegyz („--- KE”)
Nincs bejegyz („--- CC”)

Kiterjesztett bólus
(inzulin)

Egységek

0

501

0,1

N/A

Kombinált bólus
(inzulin)

Egységek

0,2

501

0,1

N/A

Menstruáció előtti
(egészségügyi
esemény)

%

-50

50

1

0

Standard bólus
(inzulin)

Egységek

0

50

0,1

N/A
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Adattípus

Mértékegység MIN.

MAX.

Lépésköz Alapértelmezett beállítás

Stressz
(egészségügyi
esemény)

%

-50

50

1

0

Szénhidrát arány
(CH)

gramm
BE
KE
CC

1
0,1
0,1
0,1

240
20
24
16

1
0,1
0,1
0,1

Nincs bejegyz („--- g”)
Nincs bejegyz („--- BE”)
Nincs bejegyz („--- KE”)
Nincs bejegyz („--- CC”)

Szénhidrát arány
(inzulin)

Egységek

0,1

50

0,1

1

Szénhidrátok

gramm
BE
KE
CC

0
0
0
0

240
20
24
16

1
0,1
0,1
0,1

Nincs bejegyz („--- g”)
Nincs bejegyz („--- BE”)
Nincs bejegyz („--- KE”)
Nincs bejegyz („--- CC”)

Vc-határérték
(alacsony)

mmol/L

3

5,5

0,1

Hipo riasztási határérték

Vc-határérték
(magas)

mmol/L

6,5

19,5

0,1

Hiper riasztási határérték

Étke. vc-emelk. (Vc) mmol/L

2,8

11,1

0,1

2,8

Az Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa maximális inzulinmennyisége miatt a ténylegesen beadható maximális mennyiség
kevesebb lehet.

1
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A Vc. mérésemlékeztetőkre az alábbi alapértelmezett beállítások vonatkoznak. A Vc. mérésemlékeztető
bekapcsolásához lásd az 5., A vércukormérő beállításainak megváltoztatása című fejezet Az ébresztőórás
emlékeztetők beállítása: vc-mérés és egyéb című részét.

Mérésemlékeztető

Alapértelmezettként
beállított időpont

1

07:00

2

09:00

3

11:00

4

12:00

5

14:00

6

16:00

7

19:00

8

22:00
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Az időblokkokra az alábbi alapértelmezett beállítások vonatkoznak. Az időblokkok beállítását beszélje meg
az egészségügyi személyzettel, hiszen ezek segítséget jelentenek a cukorbetegség kezelésében. Az
időblokkok módosításához olvassa el az 5., A vércukormérő beállításainak megváltoztatása című fejezetet.

Időblokk

24-órás formátum

1

0:00–5:30

2

5:30–11:00

3

11:00–17:00

4

17:00–21:30

5

21:30–0:00
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Szójegyzék
Fogalom

Meghatározás

7-napi átlag

Az aznapi és a megelőző 6 napi eredményeket tartalmazza.

Aktuális dátum

A menü Beállítások pontjából elérhető Dátum/Idő képernyőn beállított
dátumot jelenti.

Aktív inzulin

A vércukorszint csökkentése érdekében beadott bólus inzulin, amelyet
szervezete azonban még nem használt fel teljes mértékben.

Akutális idő

A menü Beállítások pontjából elérhető Dátum/Idő képernyőn beállított
időt jelenti.

Alacsony vc. utáni emlékeztető

Emlékeztető, hogy mérje meg újra vércukorszintjét. Ha aktiválták, akkor
az alacsony mért vércukorérték után megjelenik ez az emlékeztető.

Beállítási bólusjavaslatok

Lásd: Javaslat beállításai

Beállítási javaslatok

A javasolt bólus kiszámítását befolyásoló tényezők: étkezési vércukoremelkedés, kisétkezés, hatástartam és hatáskezdet.

Billentyűzár

A vércukormérőn ezzel a funkcióval kikapcsolhatók a gombok a véletlen
megnyomás kiküszöbölése érdekében.
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Fogalom

Meghatározás

Bluetooth vezeték nélküli
technológia

Vezeték nélküli, kis hatótávolságú kommunikációs technológia, ami
adatcsere céljából összekapcsolja az eszközöket (például a
vércukormérőt és az inzulinpumpát).

Bólus

A teljes inzulinmennyiség egyszerre történő beadása (nem pedig lassan a
nap folyamán), amelyet általában az étkezések, illetve a magas
vércukorszint kompenzálására alkalmaznak.

Bólusadagolás indításának
késleltetése

A Standard bólus ikon 5 másodpercig villog, majd a vércukormérő jelzi az
inzulinpumpának, hogy a bólusmennyiség beadása megkezdhető. Ez
alatt a késleltetés alatt a x vagy z gombok megnyomásával törölhető a
bólus beadása. Ekkor a vércukormérő hangjelzést ad, és visszatér a
Pumpa működésben képernyőre.

Bólusjavaslat

Ha a Bólusjavaslat funkciót aktiválják, akkor javaslatokat tesz az
étkezésekhez és a céltartományon kívül eső vércukorszint korrigálásához
beadandó inzulinmennyiségre.

Céltartomány

A vércukorszint kívánt alsó és felső határa, ami az Önt kezelő
egészségügyi szakszemélyzet szerint még elfogadhatónak tekinthető.
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Fogalom

Meghatározás

Egészségügyi események

Felugró menü pontjai (1. testmozgás, 2. testmozgás stressz, betegség,
menstruáció előtt vagy éhgyomri), melyek segítségével információt
tárolhat el olyan mért vércukorértékhez, naplóbejegyzéshez és
százalékokhoz, amelyek pillanatnyi egészségi állapota vagy tevékenysége
alapján módosíthatják a javasolt bólus kiszámítását.

Emlékeztetés

Vércukor-mérésre vonatkozó emlékeztető beállítása. Az az időtartam,
melynek letelte után szeretné, hogy magas vagy alacsony mért
vércukorérték, illetve étkezés után az emlékeztető megjelenjen.

Étke. vc-emelk.

Étkezések alatt és után a vércukorszint emelkedése bizonyos
tartományon belül normálisnak tekinthető, még akkor is, ha az
étkezéshez bólus került beadásra. Adja meg a vércukormérés
eredményének azt a legnagyobb növekedését, ami még további korrigáló
bólus beadása nélkül tolerálható.

Étkezés ideje

Felugró menü pontjai (Étkezés előtti, Étkezés utáni, Lefekvési vagy
Egyéb), melyek segítségével információkat tárolhat el egy
vércukorméréshez vagy naplóbejegyzéshez.

Étkezés utáni emlékeztető

Emlékeztető, hogy mérje meg újra vércukorszintjét. Ha aktiválták, akkor
étkezés után megjelenik ez az emlékeztető. Ahhoz, hogy az emlékeztető
megjelenjen, a kisétkezés mennyiségénél nagyobb
szénhidrátmennyiséget kell megadnia.
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Fogalom

Meghatározás

Emlékeztető

Ha aktiválták, akkor az emlékeztető emlékezteti egy eseményre,
tevékenységre vagy arra, hogy mérje meg vércukorszintjét, illetve mérje
meg újra vércukorszintjét.

Felhasználó

A vércukormérőt és az inzulinpumpát használó személy.

Figyelmeztetés

Olyan információkat és állapotokat ismertet, amelyek veszélyt jelentenek,
és személyi sérülést okozhatnak.

Funkciógombok

Két gomb a vércukormérő kijelzője alatt, amelyekkel a felhasználói
felületen navigálhat. A választható opciók közvetlenül az egyes
funkciógombok felett, a vércukormérő kijelzőjén láthatók (pl. Mentés,
Mégse, Vissza, stb.).

Gyors bólus

Az inzulinpumpa FELFELÉ és LEFELÉ gombjával történő bólusbeadás.
Egy gombnyomás egy bólusnövekménynek felel meg (azaz 0,1; 0,2; 0,5;
1,0; 2,0). További információt a az inzulinpumpa használati útmutatójában
találhat.

Hatáskezdet ideje

A hatáskezdet ideje paraméter figyelembe veszi, hogy a szervezetben
lévő inzulin hatástartama alatt a vércukorszint tényleges csökkenése
várhatóan késleltetve kezdődik meg. Ez a paraméter a hatástartam első
időintervallumát jellemzi.
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Fogalom

Meghatározás

Hatástartam

Az az időtartam, mialatt a vércukorszint az étkezési vércukor-emelkedés
vagy a korrigáló bólus beadásának kezdetétől várhatóan visszaesik a
céltartományba.

HI

A mért érték a vércukormérő mérési tartományának felső határa felett
van.

Hibás eredmény

A vércukormérés eredménye hibás.

Hiper

Hiperglikémia: kórosan magas vércukorszint.

Hiper riasztási határérték

Ha a mért vércukorérték meghaladja a hiperglikémiás riasztási
határértéket, riasztás jelenik meg.

Hipo

Hipoglikémia: kórosan alacsony vércukorszint.

Hipo riasztási határérték

Ha a mért vércukorérték a hipoglikémiás riasztási határérték alatt van,
riasztás jelenik meg.

Időblokkok

Egy napon belül legfeljebb 8 időintervallum, amelyek megkönnyítik a nap
során változó inzulinszükséglet beállítását.

Időtartomány

A felhasználó beállítja az időtartamot. Meg kell adni a kezdő és a vége
időpontot.
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Fogalom

Meghatározás

Inzulin-érzékenység

Az inzulin-érzékenység az az inzulinmennyiség, ami a vércukorszint adott
mértékű csökkentéséhez szükséges.

Inzulinpumpa

Olyan eszköz, ami folyamatosan inzulint adagol a szervezetbe.

Ketonok

Az szervezetben zajló, energiatermelésre szolgáló, tárolt zsír elégetése
során keletkező melléktermék vagy salakanyag. Ketonok akkor
keletkeznek, ha nincs elég inzulin ahhoz, hogy a szervezet a glükózt
használja fel energiaforrásként. Elegendő mennyiségű inzulin nélkül a
glükóz felhalmozódik a vérben.

Kezdő időpont

Az időblokk kezdetének időpontja.

Kisétkezés

Az a szénhidrátmennyiség, ami nem tekintendő a várt vércukoremelkedéssel járó szabályos étkezésnek.

Kiterjesztett bólus

A bólus bizonyos időtartam alatt kerül beadásra. A kiterjesztett bólus
hasznos lehet hosszú étkezések, vacsorák vagy fogadások alatt, illetve
ha az étkezés során lassan emésztődő ételt fogyaszt, illetve olyan
egyéneknek is megfelelő lehet, akiknek gastorparesise (késleltetett
emésztése) van. Ez az opció csak akkor érhető el, ha a Bluetooth vezeték
nélküli technológia be van kapcsolva, és a vércukormérő kommunikál az
inzulinpumpával.
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Fogalom

Meghatározás

Kombinált bólus

Ezt a bólust úgy tervezték, hogy jobban utánozza a szervezet
inzulinelválasztását. Egy azonnali és az azt követő kiterjesztett bólus
kombinációjából áll. A kombinált bólus olyankor lehet hasznos, ha például
az étkezések során gyorsan és lassan felszívódó szénhidrátokat is
fogyaszt. Ez az opció csak akkor érhető el, ha a Bluetooth vezeték nélküli
technológia be van kapcsolva, és a vércukormérő kommunikál az
inzulinpumpával.

Kontroll-eredmény

A működés ellenőrzés eredményeként a vércukormérő által kijelzett
érték. Ha a Kontroll-eredmény a tesztcsík tégelyének címkéjén
feltűntetett tartományon belül van, akkor a tesztcsíkok és a
vércukormérő megfelelően működik.

LO

A mért érték a vércukormérő mérési tartományának alsó határa alatt
van.

Magas vc. utáni emlékeztető

Emlékeztető, hogy mérje meg újra vércukorszintjét. Ha aktiválták, akkor
a magas mért vércukorérték után megjelenik ez az emlékeztető.

Megjegyzés:

További információk.

Működés ellenőrzés

A vércukormérő ellenőrzése kontrolloldat használatával, melynek
segítségével megtudhatja, hogy a vércukormérő a tesztcsíkokkal
helyesen mér-e.

281
54058_00048010879_C.indb 281

10/12/15 12:41 PM

Fogalom

Meghatározás

Nap

00:00-kor kezdődő és 23:59-kor végződő időtartam.

Némítás

Néhány emlékeztető adott időtartammal történő elhalasztása.

Pumpa

Lásd: inzulinpumpa.

Párosítva

Az inzulinpumpa és a vércukormérő kizárólag egymással kommunikál,
illetve cserél adatokat.

Riasztás

Emlékeztető, figyelmeztetés vagy hiba hangjelzéssel vagy (néma)
rezgéssel történő jelzése.

Riasztási határértékek

Lásd: hiperglik. riaszt. határérték és hipoglik. riaszt. határérték.

Standard bólus

Ez a bólus azonnal beadásra kerül az étkezés vagy a vércukorszintemelkedés ellensúlyozása céljából. Ha a Standard opciót választja ki, a
bólust az inzulinpumpa adja be. Ez az opció csak akkor érhető el, ha a
Bluetooth vezeték nélküli technológia be van kapcsolva, és a
vércukormérő kommunikál az inzulinpumpával.

Standard Deviáció

Az útmutatóban a standard deviáció a vc. mérési eredmények szórását
jelenti (pl. ha a vc. mérési eredmények közel vannak az átlagos
vércukorértékekhez, akkor a standard deviáció értéke kicsi).
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Szénhidrát arány

Az az inzulinmennyiség, amely adott mennyiségű szénhidrát
kiegyenlítéséhez szükséges.

Szénhidrátok (vagy CH)

A szénhidrát tartalmú ételek közé a cukrok és a keményítők tartoznak. A
szénhidrátok lassan vagy gyorsan emelhetik a vércukorszintet. A
szénhidrátok mennyiségét általában számolni szokták a bólus inzulinadag
kiszámításához.

Vc-határérték

Vércukor-mérésre vonatkozó emlékeztető beállítása. A magas mért
vércukorértékre vonatkozó emlékeztetőnél a vércukorértékek felső
határa, az alacsony mért vércukorértékre vonatkozó emlékeztetőnél
pedig a vércukorértékek alsó határa.

Vége időpont

Az időblokk végének időpontja.

Vércukor (vc.)

A cukor szintje a vérben.

Vércukor mérésemlékeztető

Emlékeztetők, hogy magas vagy alacsony mért vércukorérték, illetve
étkezés után mérje meg újra vércukorszintjét.

Vércukormérő

Vércukormérő készülék.
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Tárgymutató
A
adatok, 23
hozzáadás, 50–52, 88–90
jelentés, 91–128
letöltése számítógépre, 24, 129–131
megtekintés, 79–87
trendek, 95–104
aktiváló chip, 12–13, 15
aktiváló chip nyílása, 13
aktív inzulin, 49–52
alacsony vc. ismételje a mérést emlékeztető,
207–209
alacsony vc. utáni mérésemlékeztető, 135–139,
206, 210–211
B
beállítási javaslatok, 167–168
be-/kikapcsoló gomb, 13, 16–17
billentyűzár, 18, 21, 172–174
bizsergés, 58

bólus, beadása, 23
bólusjavaslat, 22, 150–159
bólusjavaslat beállításai. Lásd beállítási
javaslatok
C
célértékek, jelentés, 122–128
céltartomány, 154, 192
D
dátum,
beállítás, 187–189
emlékeztetők, 29, 145–149
E
ébresztőórás emlékeztetők,
egyéb, 29, 141–143, 207, 214–215
Vc-mérés, 29, 141–143, 209, 214–215
egészségügyi események, 27, 50–51, 83, 87,
156, 165–166
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elektromágneses kompatibilitás, 259
elemek, 14
alacsony, 31
cseréje, 227–229
típus, 227
emlékeztetők,
egyeb, 207
listája, 207–209
prioritás, 210
vércukormérési, 28
étkezés ideje, 49–52, 85
étkezési vércukorszint emelkedés, 157, 159,
168
étkezés utáni vc. mérésemlékeztető, 136–140,
207, 210, 213
étvágy, fokozott, 58
F
fáradtság, 58
fejfájás, 58

felgyorsult szívverés, 58
funckiógombok, 13, 16–18
G
gombok, 13, 16–18
grafikon,
célértékek, 123–125
szokványos hét, 115–118
szokványos nap, 106–109
trend, 96–100
gyakori vizelés, 58
H
hang, 31
hatáskezd. idő, 157, 168
hatástartam, 157, 168
háttérvilágítás, 20, 198
gomb, 13, 17
hiperglikémiás riasztási határ, 24, 169–171,
242–243
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hipoglikémiás riasztási határ 24, 169–171,
242–243
homályos látás, 58
I
időblokkok, 25–26, 150–158, 160–164,
190–197, 279
időpontváltoztatás, 96–97, 101–102
ikonok, listája, 81–82, 203–204
infravörös (IR) ablak, 13, 15, 130
infúziós szerelék cseréje emlékeztető, 145–
149, 208, 210
inzulinérzékenység, 154, 243
inzulinpumpa, csatlakoztatása. Lásd párosítás
K
képernyő, funkciók, 31, 34–35
kijelző, 13, 20, 235
kisétkezés, 139–140, 157–159, 168
kód-chip. Lásd aktiváló chip
kontrolloldat, 14, 62, 65

L
laborvizsgálat emlékeztető, 145–149, 207–208
lezárás. Lásd billentyűzár
M
magas vc. ismételje a mérést emlékeztető, 209,
212
magas vc. utáni emlékeztető, 136–140, 206,
209, 212
mérési eredmények,
szokatlan, 57
tárolás, 77–78
mértékegységek. Lásd szénhidrátok,
mértékegységek
N
navigálás, 36–37
némítás, 136, 141, 205, 215
O
orvosi vizsgálat emlékeztető, 145–149,
208–209, 210
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P
párosítás, 18, 183

U
ujjbegyszúró, 43–44

R
remegés, 58

V
vc-határérték 138–139
vércukorátlagok, 93–94
vércukormérés, 42–48
emlékeztető, 28
eredmények, 46, 49–56
szokatlan eredmények, 53–57
verejtékezés, 58

S
standard deviáció, 91–92
szavatossági idő, 41, 57, 62, 73
szénhidrát arány, 153, 248
szénhidrátok, 49–52, 85, 89
mértékegységek, 178–180, 268
szokványos hét, jelentés, 114–121
szokványos nap, jelentés, 105–113
szomjúságérzés, fokozott, 58

Z
zsibbadás, 58

T
táblázat,
célértékek, 127–128
szokványos hét, 119–121
szokványos nap, 110–113
trend, 101–104
tesztcsík, 14, 249, 251
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