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Megjegyzés a szoftververzióhoz

Megjegyzés a szoftververzióhoz
Ez a kézikönyv az Accu-Chek Smart Pix rendszer 3.0-ás szoftververziójára vonatkozik. Az Accu-Chek Smart Pix rendszer
szoftververziójáról bármikor meggyőződhet a felhasználói
felületen (a böngésző ablakban). A verziószám a menüsor
bal sarkában található.
Az Accu-Chek Smart Pix rendszer aktuális szoftververzióját
(telepíthető frissítés formájában) az illetékes Roche képviseletnél szerezheti be.
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Az Accu-Chek Smart Pix rendszer áttekintése
Az Accu-Chek Smart Pix rendszer különböző Accu-Chek
mérőkészülékekből és inzulinpumpákból származó
vércukorértékek, illetve terápiával kapcsolatos adatok egyszerű és automatikus elemzésére szolgál. Az elemzések számítógépen, egy szabványos internetböngésző program
segítségével jeleníthetők meg, különböző beállítható jelentések formájában. Végül az elemzések egy csatlakoztatott
nyomtatóval kinyomtathatók.
Sok klinikán és orvosi praxisban használják eredményesen
ezeket a jelentéseket (gyakran a hasonló Accu-Chek Camit
Pro vagy Accu-Chek Compass programokkal együtt), amelyek megkönnyítik és felgyorsítják az anyagcsere állapotának
értékelését. Az Accu-Chek Smart Pix rendszer hasonló funkciókat lát el. Egyszerű, és időközben mindennapivá vált
módon kezelhető: pár kattintás a számítógépen elég ahhoz,
hogy a kész elemzést megtekintsük a képernyőn, vagy
kinyomtassuk.

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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A művelet a lehető legegyszerűbb:
•

Készítse elő a mérőkészüléket az adatátvitelre

•

Helyezze a mérőkészüléket az Accu-Chek Smart Pix
készülékkel szembe

•

A jelentés automatikusan elkészül, és a számítógép
internetböngészőjében azonnal megtekinthető és
kinyomtatható.

A következő oldalakon további információkat talál a rendszer
összetevőiről, azok alkalmazásairól, és az Accu-Chek
Smart Pix rendszer által összeállított jelentés tartalmáról.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő oldalakat. Amennyiben az új készüléket sikeresen kívánja használni, tisztában
kell lennie a következőkben leírtakkal. Ha további kérdése
merülne fel, a függelékben hasznos tudnivalókat olvashat,
valamint megtalálja az elérhetőségeket, amelyeken kérdéseire válaszolni tudnak.
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1.1

Nyomtatott szimbólumok
A használati útmutatóban néhány rész szimbólumokkal van
kiemelve. Ezeket a részeket nagyon alaposan olvassa el! A
készülék típuslapján és/vagy a csomagoláson további szimbólumok is szerepelnek.

Szimbólum Név
Figyelmeztetés
Figyelmeztetés

Leírás
A típuslapon: Tartsa be a dokumentációban foglaltakat.
Tartsa be a készülék használati útmutatójában található biztonsági előírásokat.
A használati útmutatóban: fontos egészségvédelmi és biztonsági információkra utal.
Ez a szimbólum fontos információkat jelöl.

i

Gyártó
Cikkszám
A típuslapon: Sorozatszám - Gyártási év
Ez a termék megfelel az Európai Tanács orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK számú irányelv előírásainak.
Ez a termék megfelel a Kínai Népköztársaság elektronikus
készülékekben felhasznált bizonyos anyagokra vonatkozó
törvényi követelményeinek.
Bejelentett US szabadalom (US 2007/0055799)
Az Accu-Chek Smart Pix kézikönyv a mellékelt CD ROM-on
található.

Email:
dia.smartpix@roche.com

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

Az Accu-Chek Smart Pix kézikönyv nyomtatott változatát a
dia.smartpix@roche.com e-mail címről rendelheti meg.
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Az Accu-Chek Smart Pix rendszer áttekintése
A következőkben megadjuk a rendszer összetevőit és azok
rövid leírását.

2

1

Accu-Chek Smart Pix készülék: A rendszer fő
összetevője. Ez a készülék különböző Accu-Chek
mérőkészülékek és inzulinpumpák csatolóeszköze,
továbbá tartalmazza a bevitt adatok és mérések feldolgozásához szükséges elektronikus berendezéseket és programokat. Az elemzések eredményei
átmenetileg a készülékben tárolódnak, és egy internetböngésző segítségével tekinthetők meg.

2

USB csatlakozó számítógéphez történő csatlakoztatáshoz.

3

A működési állapotok jelzőpanele (lásd: 1-5. oldal).

4

Infravörös ablak az Accu-Chek mérőkészülékekkel
és inzulinpumpákkal való komminukációhoz.

5

A készülék alján található egy tartó az Accu-Chek IR
Key számára. Ez a tartozék itt biztonságosan és helytakarékosan tárolható, amikor nincs rá szükség. Az
Accu-Chek IR Key lehetővé teszi az infravörös adatátvitelt olyan Accu-Chek mérőkészülékekre, melyeknek nincs beépített infravörös portjuk (Accu-Chek
Sensor és Accu-Chek Comfort). Ezeknél a készülékeknél ezzel lehetséges az adatávitel a kódchip
helyett.

3

1

4

5

Nincs az ábrán:
6
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1.3

Az Accu-Chek Smart Pix készülék fényjelzéseinek áttekintése

7

Az Accu-Chek Smart Pix rendszer több különböző működési
állapotot jelez ki a készülék elején található jelzőpanelen.
Ezen a jelzőpanelen a következő jelzések jelenhetnek meg:
7

Kikapcsolt állapot:
Az Accu-Chek Smart Pix készülék nincs számítógéphez csatlakoztatva, vagy az nincs bekapcsolva.

8
•

8

•
9
•
9

•
10
•

10

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

Jelzőpanel középső területe
Folyamatosan világít: a számítógépen elkészült az
elemzés, a készülék már nem dolgozik.
Lassan villog: hiba
Felső/alsó jelzőpontok
Egyszerre, másodpercenként kb. egyet villannak:
a készülék készen áll a működésre, és keresi az aktív
mérőkészülékeket vagy inzulinpumpákat.
Egyszerre gyorsan villognak: adatátvitel
Bal/jobb jelzőpontok
Egyszerre lassan villognak: a jelentés adatainak
feldolgozása
Az Accu-Chek Smart Pix rendszer szoftverfrissítéseit
a számítógépen keresztül lehet telepíteni. Ilyen frissítés telepítése közben felváltva villog a 8-as kijelzőmező, és a 9-es és 10-es jelzőpontok (egyszerre)
villognak.
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1.4

Az Accu-Chek Smart Pix felhasználói felületének áttekintése
11

12

Az Accu-Chek Smart Pix rendszer felhasználói felületét a
szokványos internetböngésző programokban lehet megjeleníteni. Az Accu-Chek Smart Pix rendszer használatához nem
szükséges internetkapcsolat – a szükséges oldalakat maga a
készülék tárolja, ahonnan ezek előhívhatók. A felhasználói
felület optimális képfelbontása legalább 1024 x 768 pixel.
11

Internetböngésző (Microsoft Internet Explorer, Firefox)

12

Különböző funkciókat előhívó gombok (környezetfüggő):
Beállítások
Jelentés készítése (nyomtatás)
Jelentés törlése
Adatok beolvasása

•
•
•
•
13

13

Navigációs sáv az oldalak közötti váltáshoz (jelentések és beállítások), amelyek kiválasztásuk után a 14es kijelzőterületen jelennek meg.

14

Jelentések és beállítások kijelzőterülete

14

i

Bár sok funkció magában az internetböngészőben is
elérhető (például: előre/vissza, frissítés, nyomtatás,
stb.), azt javasoljuk, hogy csak az Accu-Chek
Smart Pix felhasználói felületen elérhető, megfelelő
funkciókat használja. Az Accu-Chek Smart Pix rendszer több beállítási lehetőséget tartalmaz, pl. a
kinyomtatott jelentések formájának beállításához.
Ezek a beállítások nem érhetők el, ha a böngésző
alapfunkcióit használja.

A különböző elemek részletes leírása a 2.4 fejezetben: „Az
Accu-Chek Smart Pix konfigurálása” és a 4. fejezetben:
„Accu-Chek jelentés” található.

1-6

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

2. fejezet, Az Accu-Chek Smart Pix készülék üzembe helyezése

2

Az Accu-Chek Smart Pix készülék üzembe helyezése
Az Accu-Chek Smart Pix rendszer bármilyen számítógéphez
csatlakoztatható, amely megfelel a szükséges rendszerkövetelményeknek (lásd alább). Nincs szükség további lépésekre
ahhoz, hogy a készülék alapvetően üzemkész állapotban
legyen. További szoftver telepítésére sincs szükség. A készülék első használata előtt azonban ajánlott a rendszert a
cukorbetegséggel kapcsolatos saját adataival és kívánságainak megfelelően konfigurálni, hogy pontos, személyre szabott elemzéseket kapjon.

2.1

Mire van szükség az Accu-Chek Smart Pix rendszer használatához
A csomag az alábbi összetevőket tartalmazza:
•
•
•
•

Accu-Chek Smart Pix készülék USB csatlakozóval
használati útmutató CD-ROM-on
Rövid használati útmutató
Táska az Accu-Chek Smart Pix készülék tárolásához

Emellett az alábbiakra van szüksége:
•
•

•
•

•

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

Szabad USB porttal rendelkező számítógép
Microsoft Windows 2000 (Service Pack 4), XP,
Windows 7 vagy Vista operációs rendszerek (a
régebbi rendszerekben nincs beépített USB támogatás)
Telepített internetböngésző (pl.: Microsoft Internet
Explorer 5.x vagy újabb, Firefox 1.x vagy újabb)
Mivel az Accu-Chek Smart Pix rendszer felhasználói
felülete 1024 x 768 pixeles felbontásra van optimalizálva, szükséges olyan monitor, ami ekkora (vagy
jobb) felbontás megjelenítésére képes
Ha szeretné a jelentéseket kinyomtatni, szükség van
egy a számítógéphez csatlakoztatott nyomtatóra is
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2.2

Az Accu-Chek Smart Pix csatlakoztatása
Dugja be az Accu-Chek Smart Pix készülék USB-csatlakozóját számítógépe egyik szabad USB-portjába. Ezt megteheti a
számítógép be- vagy kikapcsolt állapotában is. Az
Accu-Chek Smart Pix készülék áramellátása is ezen a kapcsolaton keresztül van megoldva, így nincs szükség elemekre, vagy hálózati tápegységre.

Az Accu-Chek Smart Pix készülék csatlakoztatása, és szükség
esetén a számítógép bekapcsolása után a jelzőpanel középső
területe és a jobb és bal oldali jelzőpontok elkezdenek világítani. Ezzel egyidőben a számítógép felismeri az Accu-Chek
Smart Pix rendszert, mint cserélhető lemezt (az USB pendrivehoz hasonlóan). Ekkor a felső és alsó jelzőpontok lassan villogni kezdenek. Az Accu-Chek Smart Pix rendszer ekkor
készen áll az adatok beolvasására a készülékből.
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Tudnivalók az internetböngésző biztonsági
beállításairól
Az Accu-Chek Smart Pix rendszerhez többféle internetböngésző is alkalmazható a mérőkészülék adatainak megjelenítéséhez és nyomtatásához, viszont a böngésző minden
egyéni vagy a telepítés során végzett beállítása hatással lehet
az Accu-Chek Smart Pix rendszer működésére.
Az Accu-Chek Smart Pix rendszer úgynevezett „aktív tartalmakat” (JavaScript) tartalmazó oldalakat alkalmaz. Ezek az
aktív tartalmak a vonatkozó biztonsági beállításoknál letilthatók a böngészőben, és ha ez megtörtént, akkor figyelmeztető
üzenetek jelenhetnek meg, vagy korlátozva lehet egy adott
funkció. Ebben az esetben ellenőrizze a böngésző vonatkozó
beállításait, hogy zökkenőmentesen működjön a rendszer.
Sok esetben különböző biztonsági beállításokat lehet megadni az internetre illetve az Accu-Chek Smart Pix rendszerre
vonatkozóan (pl.: a számítógépen történő felhasználói bejelentkezés vagy felhasználói profilok segítségével a böngészőben).
Ha megfelelően választja meg a böngésző biztonsági beállításait (pl. „A fájlokban található aktív tartalmak engedélyezése a helyi számítógépen” vagy hasonló paranccsal), akkor
az Accu-Chek Smart Pix rendszer korlátozások nélkül működik.
Tudnivalók a kézikönyvben bemutatott ábrákkal kapcsolatban
Vegye figyelembe, hogy a kézikönyvben bemutatott képernyőfelvételek (screenshots) mind megjelenésüket, mind tartalomukat tekintve csakis példaként szolgálnak. A tényleges
megjelenés függ az alkalmazott operációs rendszertől, az
internetböngészőtől és adott esetben a személyes beállításoktól is. A megjelenített tartalmak nem csak az Accu-Chek
Smart Pix rendszer beállításaitól, hanem a mérőkészülék,
illetve az inzulinpumpa mért adataitól is függ.

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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2.3

Végső előkészületek
Amint a készüléket bekapcsolt számítógéphez csatlakoztatják, az Accu-Chek Smart Pix készülék kijelzőterülete azonnal
elkezd villogni. Többféle jelzőfény jelenhet meg a kijelzőn,
amelyek mind különböző állapotokat jelölnek (lásd: 1-5.
oldal). Az Accu-Chek Smart Pix készülék csatlakoztatása,
illetve a számítógép bekapcsolása után a következők jelzik,
hogy a készülék kifogástalanul működik:
•

A kijelzőterületen található felső és alsó jelzőpontok
elkezdenek lassan villogni (kb. másodpercenként). Ez
azt jelzi, hogy a készülék készen áll a működésre, és
éppen aktív mérőkészülékeket, illetve inzulinpumpákat keres.

•

A Windows (XP) automatikusan megnyit egy ablakot,
melyben a cserélhető adathordozó (SmartPix) tartalma
látható mappák formájában.

•

Ha ez nem történik meg (például Windows 2000 használata esetén), kattintson kétszer a számítógép Sajátgép ikonjára. Így már látható lesz a SmartPix felirat,
cserélhető lemez formájában.

•

Kattintson duplán a SmartPix (cserélhető lemezre) tartalmának megjelenítéséhez. Ekkor látható lesz egy
REPORT elnevezésű mappa, egy START.HTM nevű fájl,
valamint adott esetben további fájlok és mappák.

Miután az előzőekben leírt összes lépést elvégezte a számítógépén, az Accu-Chek Smart Pix rendszer készen áll egy
mérőkészülék vagy inzulinpumpa adatainak beolvasására.
Először azonban az alább leírt konfigurálást kell elvégezni,
hogy a jelentések személyre szabottak és megfelelőek legyenek
Ha nem sikerült ezt a rövid ellenőrzést elvégezni (pl. ha a
cserélhető lemez nem jelenik meg) az 5. fejezetben találhatók
a hibák lehetséges okaival kapcsolatos tudnivalók.
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2.4

Az Accu-Chek Smart Pix konfigurálása
Az Accu-Chek Smart Pix rendszerben lehetőség nyílik a
jelentések megjelenésének és az alkalmazásra kerülő alapértelmezett paraméterek (pl.: a nyelv alapbeállításban angol)
kívánság szerinti beállítására. A konfigurálás elvégzéséhez
(az első használat előtt) nyissa meg az Accu-Chek Smart Pix
rendszer „felhasználói felületét”, a cserélhető lemezen található START.HTM fájllal.
•

Dupla kattintással nyissa meg a START.HTM fájlt.
Ekkor elindul az alapértelmezettként beállított internetböngésző, ami azonnal betölti az Accu-Chek
Smart Pix felhasználói felületét.

•

Kattintson (a legtöbb böngészőben egyszer) a Beállítások (Settings) gombra. Az Accu-Chek Smart Pix
készülék ekkor kilép a keresési módból (a jelzőpanel
középső területe folyamatosan világít).

Ezután megjelenik az Összefoglaló (Summary) oldal, ami az
aktuálisan érvényes beállításokat (jobbra) és az egyes beállítási területekhez a hivatkozásokat megjelenítő navigációs
sávot tartalmazza (balra). Az alábbi beállítási lehetőségek
állnak rendelkezésre:
•

Nyelv (Language)

•

Megjelenítési beállítások (Display Options) különböző
megjelenítési formátumokhoz és az év megadásához.

•

Személyes beállítások (Personal Setup) a név és az
időblokkok megadásához

•

Jelentés-beállítások (Report Setup)

A következő oldalakon részletes leírások találhatók az egyes
beállítási területekről. Elsőként a nyelvet érdemes átállítani,
hogy a további beállítások már a kívánt nyelven jelenjenek
meg a felhasználói felületen.

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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A beállítások mentésével kapcsolatos tudnivalók: a következő
beállítás mentésének hatása operációs rendszerenként és
böngészőnként változhat:
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•

Előfordulhat, hogy a megváltoztatott beállítások (pl.:
Személyes beállítások) nem jelennek meg azonnal.
Ebben az esetben (a böngésző megfelelő gombjával)
töltse be újra az oldalt.

•

Az is lehetséges, hogy a beállítások elvégzésekor
további böngészőablakok is megnyílnak. Az összes
beállítás elvégzése után egyszerűen zárja be ezeket.

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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A nyelv beállítása
Kattintson a navigációs sávban a Nyelv (Language) hivatkozásra. A kijelzőterületen egy legördülő menü jelenik meg az
összes választható nyelvvel, melyek közül eredetileg az angol
van beállítva. Válassza ki a böngészőben a képernyő megjelenítésekor, illetve a nyomtatott jelentésekben használni
kívánt nyelvet.
•

A beállítási lehetőségeket tartalmazó lista megnyitásához kattintson a lefelé mutató nyílra.

•

A kívánt nyelv kiválasztásához kattintson rá.

•

Ha új nyelvet választott ki, kattintson a Mentés (Save)
gombra, hogy a kiválasztott beállítás átkerüljön az
Accu-Chek Smart Pix rendszerre is.

•

A következő párbeszédablakban hagyja jóvá a nyelv
átállítását.

i

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

Ha elhagyja ezt az oldalt (mert például másik hivatkozásra kattint, vagy bezárja a böngészőt) a beállítások
mentése nélkül, akkor az elvégzett változtatások
elvesznek.
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Megjelenítési beállítások
Kattintson a navigációs sáv Megjelenítési beállítások hivatkozására. A kijelzőterületen megjelennek az adott formátumokhoz rendelkezésre álló beállítási lehetőségek. Itt válassza ki a
következő beállításokat:
•

A dátum- és időformátumot

•

A hétvége azon napjait, amikor általában pihenni szokott. Ezek bizonyos elemzésekben kiemelve szerepelnek.

•

Az aktuális évet (csak azon mérőkészülékek adatainak
elemzéséhez, amelyeken nem lehet az évet beállítani).

A kiválasztás módja megegyezik mindegyik opció esetén:
•

A beállítási lehetőségeket tartalmazó lista megnyitásához kattintson a lefelé mutató nyílra.

•

A kívánt beállítás kiválasztásához kattintson rá.

•

Miután az összes kívánt beállítást elvégezte ezen az
oldalon, kattintson a Mentés gombra, hogy a kiválasztott beállítások átkerüljenek az Accu-Chek Smart Pix
rendszerre.

i
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Ha elhagyja ezt az oldalt (mert például másik hivatkozásra kattint, vagy bezárja a böngészőt) a beállítások
mentése nélkül, akkor az elvégzett változtatások
elvesznek.
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Személyes beállítások
Kattintson a navigációs sáv Személyes beállítások hivatkozására. A kijelzőterületen megjelennek a beállítási lehetőségek.
•

Nyomtatott jelentések személyre szabásának beviteli
mezői (itt adhatja meg például az orvosa vagy a
gyógyszertár nevét). Ezekben a mezőkben lehet megadni a kívánt szövegeket. Az adott szöveg hossza
azonban korlátozott, ezért próbáljon meg rövidíteni,
vagy írja az adatokat új sorba.

•

Időtartományok beállítása. Időtartományok beállításával ossza a nap 24 óráját nyolc periódusra, amelyeket
fontos, rendszeres tevékenységek határoznak meg
(pl.: a főétkezések). Minden periódusnak beállítható a
kezdő időpontja, befejezési időpontja pedig automatikusan a következő periódus kezdő időpontjából adódik.

Az itt beállított időtartományok a jelentések vizuális és időrendi tagolására szolgálnak, amennyiben nem áll rendelkezésre a vonatkozó információ a mérőkészülékből vagy az
inzulinpumpából. Az időtartományokat 30 perces lépésekben
lehet módosítani.

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

•

Kattintson a felfelé mutató nyílra (kezdő időpont mellett jobbra) az időpont későbbre állításához.

•

Kattintson a lefelé mutató nyílra (a kezdő időpont mellett jobbra) az időpont korábbra állításához.

•

Ha már az összes kívánt beállítást elvégezte ezen az
oldalon, kattintson a Mentés gombra.
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i

Az összes többi beállítással ellentétben, ezeket a
beállításokat egy szövegfájlban közvetlenül a cserélhető lemezre (Accu-Chek Smart Pix) kell elmenteni, a
következőkben leírtak szerint. Ha elhagyja ezt az
oldalt (mert például másik hivatkozásra kattint, vagy
bezárja a böngészőt) a beállítás mentése nélkül,
akkor az elvégzett változtatás elvész.

Amint rákattint a Személyes beállítások oldal Mentés gombjára, megnyílik a böngészőben egy újabb ablak, amely az
adott oldal beállításait mutatja szöveges formában. Ekkor
kövesse az alábbi lépéseket:
•
•

Kattintson a szöveg alján a Mentés hivatkozásra vagy
válassza a Fájl menü Mentés másként… parancsát.

A következő párbeszédablakban adja meg a fájl mentésének
helyét, a fájl nevét és további adatait:
•
•

•

A mentés helyének válassza a cserélhető lemezt
(Accu-Chek Smart Pix).
A következő beállítások előre meg vannak adva,
ezeket nem szabad megváltoztatni (amennyiben megjelennek):
– Fájlnév: „Settings”
– Fájl típusa: „Szövegfájl (*.txt)”
– Kódolás: „Unicode (UTF-8)”
Ha minden adat helyes, kattintson a Mentés gombra,
és zárja be a szöveges ablakot a bezárás
gombbal (az ablak jobb felső sarkában).

Az így elkészített szövegfájlt az Accu-Chek Smart Pix rendszer beolvassa, és az értékek tartósan (az újabb változtatásig)
átkerülnek az Accu-Chek Smart Pix rendszer beállításaiba. A
fájl végül automatikusan törlésre kerül.
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Jelentés beállítások
Kattintson a navigációs sáv Jelentés beállítások hivatkozására. A kijelzőterületen megjelennek a beállítási lehetőségek,
amelyek az ezt követően készülő jelentésekhez megadhatók.
Itt válassza ki a következő beállításokat:
•

Adja meg az időtartományt a készülő jelentésekhez,
külön a vércukormérő készülékekre (1, 2, 4, 6, 8, 10
vagy 12 hét) és az inzulinpumpákra (1, 2 vagy 4 hét).

•

Adja meg a céltartományt a mért vércukorszintekhez,
egy felső és alsó határérték, valamint hipo(glikémiás)
határérték meghatározásával. Lehetséges, hogy ezek
az értékek az alkalmazáson kívül már kisebb tartományokra lettek felosztva. Ebben az esetben az értékek
szürke színben jelennek meg. Ha meg akarja változtatni az ilyen típusú értékeket, csakis előre megadott
normál (és korlátozott számú) értékekből választhat.

•

Adja meg az elemzésekhez a Jelentés stílus.
Ezzel a beállítással szabályozható a grafikus ábrázolás
részletessége.

•

Adja meg a megjelenített listák rendezésének módját
(csökkenő vagy növekvő sorrend).

•

Adja meg, hogy egy vagy több mérőkészüléket alkalmaz-e, hogy több mérőkészülék haszálata esetén
egyesítve történjen az adatok elemzése.

Az időtartomány kiválasztása

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

•

A beállítási lehetőségeket tartalmazó lista megnyitásához kattintson értelemszerűen külön-külön a vércukormérő készülékek, illetve az inzulinpumpák felirata
mellett található lefelé mutató nyílra.

•

A kívánt időtartomány kiválasztásához kattintson rá.
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Céltartomány
•

A beállítási lehetőségeket tartalmazó lista megnyitásához kattintson értelemszerűen külön-külön az alsó
és a felső határérték felirata mellett található lefelé
mutató nyílra.

•

A kívánt érték kiválasztásához kattintson rá.

•

A hipoglikémiás határérték megadásához kattintson
a lefelé mutató nyílra, hogy megnyíljon a beállítási
lehetőségeket tartalmazó lista.

•

A kívánt érték kiválasztásához kattintson rá.

Előnyben részesített jelentésformátum
Néhány grafikus jelentés két különböző stílusban jeleníthető
meg. A két stílus közötti fő különbség a részletesség mértéke.
jelentésformátum precízen, minden egyes
A részletes
érték figyelembevételével mutatja az értékek alakulását.
jelentésformátum lehetővé teszi, hogy könA trendek
nyen értelmezni lehessen az értékek alapvető tendenciáját és
az eltéréseket (de nem vesz figyelembe minden egyes értéket).
A jelentésformátumot külön-külön be lehet állítani
a trendgrafikon, napi grafikon és heti grafikon típusú jelentésekhez.
A jelentésformátumok különbségeire vonatkozóan részletesebb tájékoztatásért lásd: „Jelentésstílusok”, 4-5. oldal.
A listák rendezése
A vércukormérők és az inzulinpumpák adataira vonatkozóan
egyaránt rendelkezésre állnak olyan jelentések, amelyek lista
formájában jelennek meg. Ezzel a beállítással megadhatja,
hogy a lista a legutolsó
vagy a legrégebbi értékkel
kezdődjön-e.
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Mérőkészülékek értékeinek egyesített elemzése
Ha több mérőkészüléket is használ (pl. egyet nappal/egyet
éjszaka), célszerű az összes mérőkészülék adatainak egyesített megjelenítése a jelentésekben. Egyszerre legfeljebb
három mérőkészülék adatait elemezheti egyesítve. Ennél a
beállítási lehetőségnél kiválaszthatja, hogy csak egy
vagy
több
mérőkészülék adatait kívánja-e elemezni.

i

•

Miután az összes kívánt beállítást elvégezte ezen az
oldalon, kattintson a Mentés gombra, hogy a kiválasztott beállítások átkerüljenek az Accu-Chek Smart Pix
rendszerre.

i

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

Ahhoz, hogy az adatokat egyesítve és helyesen lehessen elemezni, az összes alkalmazott mérőkészüléknek
azonos dátum- és időbeállítással kell rendelkeznie.
Csakis ebben az esetben lehet az elemzésekből a
terápiát illetően következtetéseket levonni.

Ha elhagyja ezt az oldalt (mert például másik hivatkozásra kattint, vagy bezárja a böngészőt) a beállítások
mentése nélkül, akkor az elvégzett változtatások
elvesznek.
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A konfigurálás befejezése
Ha minden szükséges és kívánt beállítással végzett, és közvetlenül ezután szeretné egy mérőkészülék vagy inzulinpumpa adatait beolvasni, először megfelelően készítse elő a
készüléket (lásd: 3. fejezet). Ezután kattintson az Adatok
beolvasása gombra (elindítja a keresési módot).
A keresési móddal kapcsolatban vegye figyelembe az alábbi
szempontokat:
•

Ha a keresési módot az Adatok beolvasása gombra
kattintva indította el, a keresés egy idő után leáll, ha
nem található készülék. Ebben az esetben hibaüzenet
jelenik meg erre vonatkozóan.

•

Ha az Accu-Chek Smart Pix készülék kábelét kihúzza,
majd újra csatlakoztatja (vagy időközben ki- majd újra
bekapcsolja a számítógépet), a készülék automatikusan keresési módra vált. Ilyenkor azonban a keresési
módra nem vonatkozik időkorlát, így az addig fut, amíg
nem talál egy készüléket.

Ezért amennyiben a beállítások elvégzése után szeretne először jobban megismerkedni a készülékek előkészítésével
vagy más funkciókkal, húzza ki az Accu-Chek Smart Pix
kábelét az USB portból, majd csatlakoztassa újra. Ettől a
készülék folyamatos keresési módba kerül, így a következő
lépéseket nyugodtan végezheti, nem kell időkorláthoz igazodni.
Az USB kábel kihúzásakor előfordulhat, hogy a böngészőablak bezáródik. Ebben az esetben az Accu-Chek Smart Pix
készülék újbóli csatlakoztatása után egyszerűen nyissa meg
újra dupla kattintással a START.HTM fájlt.
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3

A készülékek előkészítése
Az Accu-Chek Smart Pix rendszer a következő készülékek
adatait tudja beolvasni és elemezni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accu-Chek Active
Accu-Chek Aviva/Aviva Nano
Accu-Chek Aviva Combo/Aviva Expert
Accu-Chek Compact/Integra
Accu-Chek Compact Plus
Accu-Chek Go
Accu-Chek Mobile
Accu-Chek Performa/Performa Nano
Accu-Chek Performa Combo/Performa Expert
Accu-Chek Voicemate Plus

és az
•

Accu-Chek Pocket Compass szoftver kézi számítógépekhez

Accu-Chek IR Key (tartozék) használatával a következő
mérőkészülékek adatainak átvitelére is használhatók:
•
•
•

Accu-Chek Advantage
Accu-Chek Comfort
Accu-Chek Sensor

A következő inzulinpumpák alkalmasak az Accu-Chek
Smart Pix rendszerre történő adatátvitelre:
•
•
•
•

Accu-Chek D-TRONplus
Disetronic D-TRONplus
Accu-Chek Spirit
Accu-Chek Spirit Combo

Megjegyzés: Nem minden készülék kapható minden
országban.

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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3. fejezet, A készülékek előkészítése

Ezek a készülékek részben eltérő előkészületeket igényelnek
az adatok Accu-Chek Smart Pix rendszerre való átviteléhez.
A következő oldalakon olvasható mindegyik készülékre
vonatkozóan a tárolt adatok sikeres elemzéséhez szükséges
eljárások leírása. Ezek az információk az adott mérőkészülékek és inzulinpumpák, illetve az Accu-Chek Pocket Compass
szoftver használati útmutatóiban is megtalálhatók.

i

i
i

i
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Egyszerre mindig csak egy készüléket készítsen elő az
adatátvitelhez. Más készülék egyidejű kommunikációs kísérlete ugyanis zavarhatja az adatátvitelt. Az
egyéb készülékek – pl. laptopok vagy mobiltelefonok
– infravörös portjain keresztül létrejövő interferenciát
is el kell kerülni.
Kerülje a közvetlen külső fénysugárzást (pl. napfény),
mert zavarhatja az adatátvitelt.
Ha több készülék adatait egyesítve szeretné elemezni
(pl. mérőkészülék és inzulinpumpa vagy több mérőkészülék), ne kattintson a Jelentés törlése gombra az
egyes adatátviteli folyamatok után. Egyszerűen indítsa
el a következő készülék adatainak átvitelét az adatátvitel befejeződése után az Adatok beolvasása gombra
kattintva.
Ha inzulinpumpák és mérőkészülékek adatait egyesítve kívánja elemezni, ezeknek a készülékeknek
szinkronban kell lenniük, vagyis az összes érintett
készülék esetében meg kell egyeznie a beállított
dátumnak és időpontnak. A rendszer maximum ± 5
perc eltérést tolerál. Ha az eltérés nagyobb, nem történik meg az egyesített elemzés.

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

3. fejezet, A készülékek előkészítése

Az alábbi leírások mindegyike a következő feltételezéseken
alapul:

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

•

Az Accu-Chek Smart Pix készülék már csatlakoztatva
van a számítógéphez.

•

A számítógép be van kapcsolva, és az operációs rendszer fut.

•

Az Accu-Chek Smart Pix készülék a felső/alsó jelzőpont lassú (kb. másodpercenkénti) villogásával jelzi,
hogy készen áll az adatátvitelre.

•

Ha már megnyitotta a START.HTM fájlt a böngészőben, akkor a bal oldali kép látható (keresés mód).
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3. fejezet, A készülékek előkészítése

3.1

Accu-Chek Active
Az Accu-Chek Active mérőkészülék beépített infravörös
porttal rendelkezik az adatátvitelhez. Az adatok ilyen típusú
mérőkészülékekről való beolvasásához kövesse az alábbi
lépéseket:
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•

Helyezze a mérőkészüléket legfeljebb 10 cm-re az
Accu-Chek Smart Pix készülék infravörös ablakától.
A két infravörös ablaknak egymás felé kell néznie.

•

Kapcsolja be a mérőkészüléket az M gombot több,
mint 3 másodpercig lenyomva tartva.

•

Amikor a kijelzőn a „PC” felirat jelenik meg, akkor
automatikusan elindul az adatátvitel.

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

3. fejezet, A készülékek előkészítése

3.2

Accu-Chek Aviva/Aviva Nano
Az Accu-Chek Aviva/Aviva Nano mérőkészülék beépített
infravörös porttal rendelkezik az adatátvitelhez. Az adatok
ilyen típusú mérőkészülékekről való beolvasásához kövesse
az alábbi lépéseket:

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

•

Helyezze a mérőkészüléket legfeljebb 10 cm-re az
Accu-Chek Smart Pix készülék infravörös ablakától.
A két infravörös ablaknak egymás felé kell néznie.

•

Kapcsolja be a mérőkészüléket a
és a
gombokat egyszerre lenyomva tartva, amíg a kijelzőn két váltakozva villogó nyíl meg nem jelenik. Ekkor
automatikusan elindul az adatátvitel.
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3. fejezet, A készülékek előkészítése

3.3

Accu-Chek Aviva Combo/Aviva Expert
Az Accu-Chek Aviva Combo/Aviva Expert mérőkészülék
beépített infravörös porttal rendelkezik az adatátvitelhez. Az
adatok ilyen típusú mérőkészülékekről való beolvasásához
kövesse az alábbi lépéseket:

10:02

2 Feb 09
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Bolus Advice
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My Data
Settings
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•

Helyezze a mérőkészüléket legfeljebb 10 cm-re az
Accu-Chek Smart Pix készülék infravörös ablakától.
A két infravörös ablaknak egymás felé kell néznie.

•

A főmenüben válassza a My Data (Adataim) opciót, és
nyomja meg a gombot.

•

Válassza a Data Transfer (Adatátvitel) lehetőséget, és
nyomja meg a
gombot.

Ekkor megtörténik az adatátvitel. Az adatátvitel befejeztével
három másodpercre megnyílik a Complete (Lezárult) kijelzés.
Ezután a mérőkészülék kikapcsol.

View Data
Add Data
Reports
Data Transfer
Data Transfer

i

Menu

Transferring Data
Data Transfer

Ha az Accu-Chek Aviva Combo mérőkészüléket
Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpával együtt
alkalmazza, mindig együtt olvassa be a két készülék
adatait, hogy ezáltal a lehető legteljesebb képet kapja
(elsősorban a bolusok mennyiségét és az alapritmust
illetően).

Complete
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3. fejezet, A készülékek előkészítése

3.4

Accu-Chek Compact/Integra
Az Accu-Chek Compact/Integra mérőkészülék beépített
infravörös porttal rendelkezik az adatátvitelhez. Az adatok
ilyen típusú mérőkészülékekről való beolvasásához kövesse
az alábbi lépéseket:

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

•

Helyezze a mérőkészüléket legfeljebb 10 cm-re az
Accu-Chek Smart Pix készülék infravörös ablakától.
A két infravörös ablaknak egymás felé kell néznie.

•

Kapcsolja be a mérőkészüléket a SET és a MEMO
gombot egyszerre lenyomva. A mérőkészülék ekkor
bekapcsolt állapotban és adatátviteli módban van, új
tesztcsík kiadása nélkül.

•

Amikor a kijelzőn két nyíl jelenik meg, automatikusan
megkezdődik az adatátvitel.
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3. fejezet, A készülékek előkészítése

3.5

Accu-Chek Compact Plus
Az Accu-Chek Compact Plus mérőkészülék beépített infravörös porttal rendelkezik az adatátvitelhez. Az adatok ilyen
típusú mérőkészülékekről való beolvasásához kövesse az
alábbi lépéseket:

3-8

•

Helyezze a mérőkészüléket legfeljebb 10 cm-re az
Accu-Chek Smart Pix készülék infravörös ablakától.
A két infravörös ablaknak egymás felé kell néznie.

•

Kapcsolja be a mérőkészüléket az S és M gombot egyszerre lenyomva. A mérőkészülék ekkor bekapcsolt
állapotban és adatátviteli módban van, új tesztcsík
kiadása nélkül.

•

Amikor a kijelzőn két nyíl jelenik meg, automatikusan
megkezdődik az adatátvitel.

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

3. fejezet, A készülékek előkészítése

3.6

Accu-Chek Go
Az Accu-Chek Go mérőkészülék beépített infravörös porttal
rendelkezik az adatátvitelhez. Az adatok ilyen típusú mérőkészülékekről való beolvasásához kövesse az alábbi lépéseket:
•

Helyezze a mérőkészüléket legfeljebb 10 cm-re az
Accu-Chek Smart Pix készülék infravörös ablakától.
A két infravörös ablaknak egymás felé kell néznie.

•

Kapcsolja be a mérőkészüléket az M gombot több,
mint 3 másodpercig lenyomva tartva.

•

Amikor a kijelzőn a „PC” felirat jelenik meg, akkor
automatikusan elindul az adatátvitel.

Ha Ön az Accu-Chek Go mérőkészülék ábrán látható változatával rendelkezik, az alábbiak szerint járjon el:

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

•

Helyezze a mérőkészüléket legfeljebb 10 cm-re az
Accu-Chek Smart Pix készülék infravörös ablakától.
A két infravörös ablaknak egymás felé kell néznie.

•

Kapcsolja be a mérőkészüléket a
egyszerre lenyomva.

•

Amikor a kijelzőn a „PC” felirat jelenik meg, akkor
automatikusan elindul az adatátvitel.

és a

gombot
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3. fejezet, A készülékek előkészítése

3.7

Accu-Chek Mobile
Az Accu-Chek Mobile mérőkészülék beépített infravörös
porttal rendelkezik az adatátvitelhez. Az adatok ilyen típusú
mérőkészülékekről való beolvasásához kövesse az alábbi
lépéseket:
•

Helyezze a mérőkészüléket legfeljebb 10 cm-re az
Accu-Chek Smart Pix készülék infravörös ablakától.
A két infravörös ablaknak egymás felé kell néznie.

•

Tartsa lenyomva a
és
készülék be nem kapcsol.

•

Várja meg, amíg befejeződik a kijelzőteszt, és megjelenik a Transfer data (Adatok küldése) menü.

•

Válassza a Transfer data (Adatok küldése) menüben a
For analysis (Elemzésre) opciót, és nyomja meg a
gombot.

gombokat, amíg a mérő-

Ekkor létrejön az összeköttetés, és megtörténik az adatátvitel.
Az adatátvitel befejeztével két másodpercre megnyílik a
Transfer finished (Adatátvitel vége) kijelzés. Ezután a mérőkészülék kikapcsol.
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3. fejezet, A készülékek előkészítése

3.8

Accu-Chek Sensor/Advantage

5

Az Accu-Chek Sensor/Advantage típusú mérőkészülékek a
kódchip érintkezőit alkalmazzák csatlakozófelületként az
adatátvitelhez. Az adatok ilyen típusú mérőkészülékekről való
beolvasásához kövesse az alábbi lépéseket:
•

Hagyja kikapcsolva a mérőkészüléket a művelet teljes
idejére.

•

Távolítsa el a kódchipet a mérőkészülékből.

•

Távolítsa el az Accu-Chek IR Key-t 5 az Accu-Chek
Smart Pix készülék hátsó rekeszéből (amennyiben ott
tartja).

•

Helyezze be az Accu-Chek IR Key-t a mérőkészülékbe,
a kódchip helyére.

•

Helyezze a mérőkészüléket legfeljebb 10 cm-re az
Accu-Chek Smart Pix készülék infravörös ablakától.
A két infravörös ablaknak egymás felé kell néznie.

•

Az adatátvitel automatikusan elindul.

Amikor az adatátvitel befejeződött, és a jelentés a képernyőn
látható:

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

•

Távolítsa el az Accu-Chek IR Key-t a mérőkészülékből,
és helyezze vissza oda, ahol általában tárolja (pl.: az
Accu-Chek Smart Pix készülék hátsó rekeszében).

•

Helyezze vissza a kódchipet a mérőkészülékbe.
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3. fejezet, A készülékek előkészítése

3.9

Accu-Chek Comfort

5

Az Accu-Chek Comfort típusú mérőkészülékek a kódchip
érintkezőit alkalmazzák csatlakozófelületként az adatátvitelhez. Az adatok ilyen típusú mérőkészülékekről való beolvasásához kövesse az alábbi lépéseket:
•

Hagyja kikapcsolva a mérőkészüléket a művelet teljes
idejére.

•

Távolítsa el a kódchipet a mérőkészülékből.

•

Távolítsa el az Accu-Chek IR Key-t 5 az Accu-Chek
Smart Pix készülék hátsó rekeszéből (amennyiben ott
tartja).

•

Helyezze be az Accu-Chek IR Key-t a mérőkészülékbe,
a kódchip helyére.

•

Helyezze a mérőkészüléket legfeljebb 10 cm-re az
Accu-Chek Smart Pix készülék infravörös ablakától.
A két infravörös ablaknak egymás felé kell néznie.

•

Az adatátvitel automatikusan elindul.

Amikor az adatátvitel befejeződött, és a jelentés a képernyőn
látható:
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•

Távolítsa el az Accu-Chek IR Key-t a mérőkészülékből,
és helyezze vissza oda, ahol általában tárolja (pl.: az
Accu-Chek Smart Pix készülék hátsó rekeszében).

•

Helyezze vissza a kódchipet a mérőkészülékbe.

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

3. fejezet, A készülékek előkészítése

3.10 Accu-Chek Performa/Performa Nano
Az Accu-Chek Performa/Performa Nano mérőkészülék
beépített infravörös porttal rendelkezik az adatátvitelhez. Az
adatok ilyen típusú mérőkészülékekről való beolvasásához
kövesse az alábbi lépéseket:

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

•

Helyezze a mérőkészüléket legfeljebb 10 cm-re az
Accu-Chek Smart Pix készülék infravörös ablakától.
A két infravörös ablaknak egymás felé kell néznie.

•

Kapcsolja be a mérőkészüléket a
és a
gombokat egyszerre lenyomva tartva, amíg a kijelzőn két, váltakozva villogó nyíl meg nem jelenik. Ekkor
automatikusan elindul az adatátvitel.
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3. fejezet, A készülékek előkészítése

3.11 Accu-Chek Performa Combo/Performa Expert
Az Accu-Chek Performa Combo/Performa Expert mérőkészülék beépített infravörös porttal rendelkezik az adatátvitelhez. Az adatok ilyen típusú mérőkészülékekről való
beolvasásához kövesse az alábbi lépéseket:
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•

Helyezze a mérőkészüléket legfeljebb 10 cm-re az
Accu-Chek Smart Pix készülék infravörös ablakától.
A két infravörös ablaknak egymás felé kell néznie.

•

A főmenüben válassza a My Data (Adataim) opciót, és
nyomja meg a gombot.

•

Válassza a Data Transfer (Adatátvitel) lehetőséget, és
nyomja meg a
gombot.

Ekkor megtörténik az adatátvitel. Az adatátvitel befejeztével
három másodpercre megnyílik a Complete (Lezárult) kijelzés.
Ezután a mérőkészülék kikapcsol.

View Data
Add Data
Reports
Data Transfer
Data Transfer

i

Menu

Transferring Data
Data Transfer

Ha az Accu-Chek Performa Combo mérőkészüléket
Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpával együtt
alkalmazza, mindig együtt olvassa be a két készülék
adatait, hogy ezáltal a lehető legteljesebb képet kapja
(elsősorban a bolusok mennyiségét és az alapritmust
illetően).

Complete
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3. fejezet, A készülékek előkészítése

3.12 Accu-Chek Pocket Compass szoftver
Accu-Chek

Az Accu-Chek Pocket Compass szoftver a kézi számítógépek
infravörös portját alkalmazza az adatátvitelhez. Az adatok
kézi számítógépekről való beolvasásához kövesse az alábbi
lépéseket:

10:05 am 3/20/05

Data Transfer
Diary
Reports

•

Helyezze a kézi számítógépet legfeljebb 10 cm-re az
Accu-Chek Smart Pix készülék infravörös ablakától.
A két infravörös ablaknak egymás felé kell néznie.

•

Kapcsolja be a kézi számítógépet, és indítsa el az
Accu-Chek Pocket Compass szoftvert.

•

A főmenüben válassza a Data Transfer (Adatátvitel)
menüpontot.

•

Ezután válassza az Export Data (Adatok exportálása)
opciót.

•

Az adatátvitel automatikusan elindul.

Health Management
Options

Data Transfer

Import Data

3/20/05

Export Data
Sync. Devices
Information
Menu
Export Data
Transferring data...

Cancel

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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3. fejezet, A készülékek előkészítése

3.13 Accu-Chek Voicemate Plus
Az Accu-Chek Voicemate Plus hangvezérelt mérőkészülék
beépített infravörös porttal rendelkezik az adatátvitelhez. Az
adatok ilyen típusú mérőkészülékekről való beolvasásához
kövesse az alábbi lépéseket:
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•

Helyezze a mérőkészüléket legfeljebb 10 cm-re az
Accu-Chek Smart Pix készülék infravörös ablakától.
A két infravörös ablaknak egymás felé kell néznie.
Az infravörös port az Accu-Chek Voicemate Plus
hangvezérelt mérőkészülék jobb oldalán, a számbillentyűk szintjében található.

•

Kapcsolja be a készüléket, nyomja meg egyszer a 0
gombot és kétszer a 3-as gombot (Adatátvitel menü,
Adatátvitel a számítógépre az IR porton keresztül).

•

Ekkor automatikusan elindul az adatátvitel.
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3. fejezet, A készülékek előkészítése

3.14 Accu-Chek D-TRONplus (és Disetronic D-TRONplus) inzulinpumpa
Az Accu-Chek D-TRONplus (Disetronic D-TRONplus) inzulinpumpa beépített infravörös porttal rendelkezik az adatátvitelhez. Az adatok ilyen típusú készülékekről való
beolvasásához kövesse az alábbi lépéseket:
•

Helyezze a mérőkészüléket legfeljebb 10 cm-re az
Accu-Chek Smart Pix készülék infravörös ablakától.
A két infravörös ablaknak egymás felé kell néznie.

•

Bizonyosodjon meg róla, hogy az Accu-Chek (Disetronic) D-TRONplus inzulinpumpa STOP módban van, és
billentyűzár (KeyLock) nincs beállítva, vagy ki van
kapcsolva.

•

Az „adatátvitel” funkció kiválasztásához nyomja meg
négyszer a
gombot.

•

Erősítse meg a kiválasztott opciót a
gombbal. A
beépített infravörös port ekkor aktív, és automatikusan
elindul az adatátvitel.

Amikor az adatátvitel befejeződött, és a jelentés a képernyőn
látható:

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

•

Nyomja meg a
kilépéshez.

gombot az adatátviteli módból való

•

Vegye újra használatba az inzulinpumpát (RUN mód),
hogy ne szakítsa meg az alapszintű inzulinellátást
a szükségesnél hosszabb időre.
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3. fejezet, A készülékek előkészítése

3.15 Accu-Chek Spirit inzulinpumpa
Az Accu-Chek Spirit inzulinpumpa beépített infravörös porttal rendelkezik az adatátvitelhez. Az adatok ilyen típusú
készülékekről való beolvasásához kövesse az alábbi lépéseket:

15:29

26.05

KOMMUNIKÁCIÓ

ADATÁTVITEL

•

Helyezze a készüléket legfeljebb 10 cm-re az
Accu-Chek Smart Pix készülék infravörös ablakától. A
két infravörös ablaknak egymás felé kell néznie.

•

Bizonyosodjon meg róla, hogy az Accu-Chek Spirit
inzulinpumpa STOP módban van.

•

A KOMMUNIKÁCIÓ menü megjelenítéséhez nyomja
meg a
gombot, ahányszor szükséges.

•

Erősítse meg a kiválasztott opciót a
gombbal.
A beépített infravörös port ekkor aktív, és automatikusan elindul az adatátvitel.

Amikor az adatátvitel befejeződött, és a jelentés a képernyőn
látható:
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•

Nyomja meg a
való kilépéshez.

gombot az adatátviteli módból

•

Vegye újra használatba az inzulinpumpát (RUN mód),
hogy ne szakítsa meg az alapszintű inzulinellátást
a szükségesnél hosszabb időre.
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3.16 Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa
Az Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa beépített infravörös porttal rendelkezik az adatátvitelhez. Az adatok ilyen
típusú készülékekről való beolvasásához kövesse az alábbi
lépéseket:

10:59

26.05

ADATÁTVITEL

•

Helyezze a készüléket legfeljebb 10 cm-re az
Accu-Chek Smart Pix készülék infravörös ablakától. A
két infravörös ablaknak egymás felé kell néznie.

•

Bizonyosodjon meg róla, hogy az Accu-Chek Spirit
Combo inzulinpumpa STOP módban van.

•

Az ADATÁTVITEL menü megjelenítéséhez nyomja
meg a
gombot, ahányszor szükséges.

•

Erősítse meg a kiválasztott opciót a

•

Az adatátvitel elindításához nyomja meg újra a
gombot. A beépített infravörös port ekkor aktív, és
automatikusan elindul az adatátvitel.

ADATÁTVITEL

gombbal.

Amikor az adatátvitel befejeződött, és a jelentés a képernyőn
látható:

INDÍTÁS
ADATÁTVITEL
LEÁLLÍTÁS

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

•

Nyomja meg a
való kilépéshez.

gombot az adatátviteli módból

•

Vegye újra használatba az inzulinpumpát (RUN mód),
hogy ne szakítsa meg az alapszintű inzulinellátást
a szükségesnél hosszabb időre.
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3.17 Megjegyzés az Accu-Chek inzulinpumpák órabeállításához
Ha változtatnia kell az Accu-Chek inzulinpumpa órabeállításán, ügyeljen a következőkre:

i

Ne állítsa át az Accu-Chek inzulinpumpa óráját, ha a
kibocsájtott inzulinmennyiséget illetően időfüggő változásokat (pl. ideiglenes alapritmus, késleltetett bólus
vagy több hullámban beadott bólus) programozott be,
és ezek még érvényben vannak (azaz nem járt le a
beprogramozott időintervallum).

Ilyen esetekben megtörténhet, hogy az Accu-Chek Smart Pix
rendszer nem tudja kiértékelni a tárolt inzulinpumpa-adatokat. Ezért csakis akkor változtasson az inzulinpumpa órabeállításán, ha a pumpa a STOP üzemmódban van.
Ha vissza akarja állítani az Accu-Chek inzulimpumpa által
kijelzett időt (pl. a nyári időszámítás végén vagy nyugatabbra
tett utazások során az időzóna-eltérés miatt), és ki akarja
értékelni a már meglévő adatokat az Accu-Chek Smart Pix
rendszerrel:

i

Még az óraátállítás előtt olvassa le az Accu-Chek
inzulinpumpa tárolt adatait. A következő leolvasáskor
az Accu-Chek Smart Pix rendszer az inzulinpumpa
csakis azon adatait értékeli ki, melyeket az óra átállítása után tárolt el.

Ha az inzulinpumpát vércukormérő készülékkel együtt alkalmazza, és mind a kettőt az Accu-Chek Smart Pix rendszerrel
akarja kiértékelni, végezze el az adott időváltoztatást mindig
az összes készüléken. Ezáltal biztosított, hogy helyesen történik a jelentésekben ábrázolt információk időbeli hozzárendelése. Kombinált jelentéseket csakis olyan készülékekkel lehet
készíteni, melyeken megegyezik a dátum- és órabeállítás.
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4

Accu-Chek jelentés
Ha az előzőekben leírtak szerint elindította az adatátvitelt egy
mérőkészülékről, inzulinpumpáról vagy az Accu-Chek Pocket
Compass szoftverről, akkor a következők fognak történni:
•

A jelzőpanelen található felső/alsó jelzőpontok gyorsan villognak az adatátvitel folyamata alatt. Ügyeljen
rá, hogy eközben ne mozdísa el a készülékeket,
nehogy megzavarja az adatátvitelt.

•

Az adatátvitel befejeződése után az Accu-Chek
Smart Pix rendszer elkészíti a jelentéseket. Ez idő alatt
a jobb/bal jelzőpont egyaránt villog (lassabban).

•

A jelentés elkészülte után a jelzőpanel középső területe folyamatosan világít. Ez két dolgot jelent: a jelentések rendelkezésre állnak a számítógépen, és a
készülékkeresés leállt (készenléti állapot).

A mérőkészülékben illetve az inzulinpumpában tárolt értékek
az adatátvitel során nem kerülnek törlésre.
Az Accu-Chek Smart Pix rendszer különféle grafikus és statisztikai elemzéseket tartalmazó jelentéseket készít
(Accu-Chek jelentés). A képernyőn általában a jelentés valamennyi eleme elérhető. Mindig eldöntheti, hogy az adott
esetben a jelentés mely elemeit szeretné kinyomtatni, és
melyeket nem.

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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4.1

Jelentések nyomtatása
A képernyőn látható összes jelentés ki is nyomtatható.
Az adatátvitel megtörténte után egy vagy több jelentés
kinyomtatásához ne a böngésző saját nyomtatási funkcióját
használja, hanem az Accu-Chek Smart Pix rendszer által
kínált speciális nyomtatási funkciókat.
•

Kattintson a jelentés egyik tetszőleges nézetében a
menülista Jelentés készítése gombjára.

•

Válassza ki a nyomtatásra összeállítandó, kívánt jelentéseket.

•

Ezután kattintson a Jelentés készítése gombra a
képernyő alsó sávjában.

•

A megjelenő nyomtatási képnél kattintson a Nyomtatás gombra.

•

A következő párbeszédablakban kiválaszthatja a
használni kívánt nyomtatót, és konfigurálhatja, ha
szükséges. Amint szeretné elkezdeni a nyomtatást a
kiválasztott nyomtatón, kattintson a Nyomtatás
gombra.

•

Zárja be a nyomtatási kép ablakát.

Ha csak az éppen látható elemzést szeretné kinyomtatni,
akkor használja az adott jelentés alatt található Oldal nyomtatása gombot.
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4.2

Vércukor: általános információk a jelentésekkel kapcsolatban
Jelentéstípusok
Az Accu-Chek Smart Pix rendszer a megadott időszakokról
(pl.: az utóbbi 2 vagy 4 hét) egy- vagy többoldalas jelentéseket készít. Az időszak hosszának és a jelentés formátumának
beállítása a konfiguráció során történik. A (vércukor-)jelentés általában a következő elemeket tartalmazhatja:
[1]

Trend grafikon

[2]

Napi grafikon

[3]

Heti grafikon

[4]

Anyagcsere kontroll

[5]

Eloszlás

[6]

Napló

[7]

Áttekintés

[8]

Nyilvántartás

A bal oldali ábra példákat mutat be a jelentés nyomtatott
változatára.
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Elemzett adatok
Az egyes elemzések elvégzése előtt az Accu-Chek Smart Pix
rendszer ellenőrzi a beolvasott adatokat. A statisztikai elemzés nem tartalmazza a következőket:
•

Kiválasztott időszakon kívül eső mérési értékek

•

Dátum vagy idő nélkül mentett mérésési értékek

•

Kontrollmérések

•

Érvénytelen/törölt mérések

•

A mérési tartományon kívül eső mérések
(jelölés: Hi/Lo)

Ezek az információk részben megtalálhatók összegyűjtve az
áttekintésben (pl.: a Hi/Lo jelű értékek száma) vagy a naplóban és a listában (pl.: dátum és idő nélküli értékek, kontrollmérések eredményei).
Már meglévő céltartomány-meghatározások csakis az AccuChek Pocket Compass szoftverből kerülnek átvételre. Egyéb
esetben az Accu-Chek Smart Pix rendszer konfigurálása
során eszközölt beállítások érvényesek.
Ha az Accu-Chek Smart Pix rendszert több mérőkészülékkel
használja, kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:
Annak ellenőrzéséhez, hogy egy adott mérőkészülékhez
tartozó jelentés megjelenítésre került-e, vesse össze a
mérőkészülék sorozatszámát a jelentésben feltüntetett
sorozatszámmal.
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Jelentésstílusok
Néhány elemzéshez meghatározható a stílus az Accu-Chek
Smart Pix rendszer konfigurálása során. Ez lehet Részletes
. A két stílussal különböző forvagy Trendek
mában jeleníthet meg azonos adatokat. Választhat egyenként a különböző elemzési módok között:
•

Trend grafikon

•

Napi grafikon

•

Heti grafikon

Részletes
Ezek az elemzések lineáris ábrázolást
alkalmaznak. Minden egyes mérési érték a mérés idejének
megfelelő helyre kerül rögzítésre az időtengely mentén. A 10
órán belül egymást követően mért értékeket a szoftver egy
vonallal köti össze. Ez csúcsos „görbéket” képez, amelyek a
megfelelő mérési értékkel együtt lehetővé teszik az egyedi
értékek és az értékek alakulásának vizsgálatát.
Az inzulin- és szénhidrátmennyiségeket (melyek a jelentés
felső és alsó sarkában találhatók, amennyiben a készülékről
átvitelre kerültek ezek az adatok) csakis ebben a jelentésstílusban lehet megjeleníteni.
Trendek
Ezek az elemzések időblokkokra vonatkozóan történnek, vagyis egy adott időintervallumon belüli
összes mérési érték egy időblokkba kerül. Ezután kijelzésre
kerül ezeknek a mérési értékeknek az átlagértéke, a szórása,
valamint a legkisebb és a legnagyobb érték. Nincs lehetőség
egyedileg kijelölt értékek kiértékelésére, de sokkal könnyebb
adott időszakon belüli (időblokkok/napok/hetek) általános
trendekkel kapcsolatos megállapításokat tenni.

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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A jelentések grafikus elemei
Minden jelentésen megtalálható az egyes grafikus elemek
jelentését tartalmazó jelmagyarázat. Az alábbiakban részletes
magyarázat található a különböző grafikus elemekről.
Színek A vércukorértékek jelölésére használt színek mindig
ugyanazt jelentik, függetlenül az épp használt grafikus elemtől. A jelentéseken a következő színekkel találkozhat:
•

A sötétkék jelentése: „a céltartomány felett”. Ez a szín
az alábbiaknál jelenik meg:
– Az eloszlási oszlopdiagramokon
– A naplóban és a nyilvántartásban

•

A sárga jelentése: „céltartományon belül”. Ez a szín az
alábbiaknál jelenik meg:
– A trend grafikon, napi grafikon és a heti grafikon
jelentések alsó sávjában
– Az eloszlási oszlopdiagramokon

•

A piros jelentése: „a céltartomány alatt” ill. „hipo”.
Ez a szín az alábbiaknál jelenik meg:
– Az eloszlási oszlopdiagramokon
– A naplóban és a nyilvántartásban
Ezen kívül a hipoglikémiás határérték alatti mérési
értékek, valamint a „hipoglikémiás tünetek” jelölésű
mérési értékek szintén piros színűek.

•

A zöld azokat a napokat jelöli, amelyek általában munkaszüneti napok.

Az inzulinértékek jelölése szintén különböző színekkel történik,
ezekre azonban a fentebb (a vércukorértékekre vonatkozóan)
ismertetett jelmagyarázat nem érvényes. A színek csakis az
egyes inzulintípusok megkülönböztetését szolgálják.
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Szimbólumok (részletes)
A mérési értékek
különböző szimbólumok alkalmazásával kerülnek bejegyzésre az elemzésbe, ezáltal további jelentéssel bírnak:
Az adott időtartomány átlagértéke.
Vércukorérték kiegészítő információ nélkül. A hipoglikémiás
küszöb alatti értékek piros színben jelennek meg.
Étkezés előtti
és utáni
vércukorértékek. A hipoglikémiás küszöb alatti értékek piros színben jelennek meg.
A mérési tartományon kívül eső érték (a mérőkészüléken a Hi
vagy Lo felirat jelzi)
400 mg/dl illetve 25 mmol/l feletti vércukorérték.
Hipo(glikémiás) tünetek kíséretében mért vércukorérték (tetszőleges szimbólum a piros körön belül).
Olyan vércukorérték (tetszőleges szimbólum a fekete körön
belül), amelyet a felhasználó által megadott (a vércukormérő
készülékben csillaggal * jelölt) esemény kísért.
Inzulinmennyiség, az 1. , 2. vagy 3. inzulinra vonatkozóan. Az inzulinmennyiség ábrázolása fentről lefelé történik.
Szénhidrátmennyiségek, amelyek egyes elemzésekben az
alsó sávban láthatók. A szénhidrátmennyiség az egyes blokkok (vagy a több blokkból álló oszlopok) magassága alapján
olvasható le. A bemutatott képen az oszlopok (balról jobbra
haladva) az alábbi mennyiségeknek felelnek meg:
– 1. blokk: 2,5 g
– 2. blokk: 5,0 g
– 3. blokk: 7,5 g
– 4. oszlop (3 blokk, egyenként 10 g): 30 g

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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Szimbólumok (trendek)
Ennél az elemzés nem
egyedi mérési értékeket, hanem egy adott időtartomány
átlagértékeit veszi figyelembe. Ennél az elemzésnél a következő szimbólumokkal találkozhat:
Az adott időtartomány átlagértéke.
Egy adott időintervallum értékeinek szórása.
Egy időintervallum legnagyobb illetve legkisebb értéke.
A mérési tartományon kívül eső legnagyobb/legkisebb érték
(Hi/Lo).

Szimbólumok (nyilvántartások és napló) Az elemzések
nyilvántartásaiban ezeken kívül a következő szimbólumok
fordulnak elő:
A felhasználó által meghatározott esemény, pl.: AST mérés
(nem ujjbegyből történő vérvétellel)
Hipoglikémia
Szénhidrátmennyiség
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Az Accu-Chek Pocket Compass szoftverből vagy az
Accu-Chek Aviva Combo/Aviva Expert vagy Accu-Chek
Performa Combo/Performa Expert mérőkészülékekeből
importált mérési értékek több kiegészítő információt is tartalmazhatnak (események), amelyeket a szimbólumok nem
jelölnek. Lista formátumú megjelenítés esetén az ilyen eseményeket egy szám vagy egy betű jelzi, amely a megjegyzések oszlopban található. A következő táblázat ismerteti
ezeknek a kódoknak a jelentéseit:
Kód

Esemény
3

Néhány falat elfogyasztása

4

Lefekvési

20

Éhgyomri állapot

23

Testmozgás előtt

24

Testmozgás után

29

Stressz

31

Betegség

35

Szájon át szedett gyógyszer

36

Felhasználó által megadott esemény

71

Hipo riaszt. hat.

72

Hyper riaszt. hat.

73

Menstruáció előtti

74

Egyéb

75

1. testmozgás

76

2. testmozgás

M

Kézzel bevitt mérési érték

Minden egyéb eseményre a fentebb ismertetett szimbólumok
vonatkoznak.
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4.3

Vércukor: a jelentések tartalma
Trend grafikon
Részletes: Ez az elemzés több mérési érték alakulását
mutatja a kiválasztott időtartomány alatt. Ebben az elemzésben a következő értékek jeleníthetők meg:
•

vércukorértékek

•

inzulinmennyiségek

•

szénhidrátmennyiségek

A napok és hónapok a vízszintes (x) tengelyen találhatók, a
hozzájuk tartozó vércukorértékek pedig a függőleges (y) tengelyen. A jobb átláthatóság érdekében a vércukorértékeket
(amelyeket különböző szimbólumok jelenítenek meg) vonal
köti össze, feltéve, hogy a mérések közt eltelt idő nem haladja
meg a 10 órát. A különböző szimbólumok rövid magyarázata
a jelmagyarázatban található, részletes magyarázata pedig a
4-7. oldalon.
A tájékozódás további elősegítése érdekében a beállított céltartomány (sárga sáv) és a hipoglikémiás küszöb ( piros
vonal) megjelenik a grafikon hátterében. A szokásos munkaszüneti napok (hétvégék) a vízszintes tengelyen, zöld
sávval vannak megjelölve.
A különböző vércukorszinteket összekötő vékony vonalakon
kívül egy (vastagabb) kék vonal is van az ábrán, ez a napi
átlagértékek alakulását mutatja.
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Ezen kívül az inzulinmennyiség is megjelenik ezen a grafikonon (amennyiben a mérőkészülék tárolta ezeket). Minden
inzulindózist egy fentről lefelé húzódó sáv jelenít meg a grafikonon. A sávokhoz tartozó értékek a jobb oldali y-tengely
felső részéről olvashatók le.
Az elemzés alsó sávjában a szénhidrátmennyiségek láthatók
(amennyiben a mérőkészülék tárolta ezeket). A mennyiségek
megállapításának megkönnyítése érdekében az oszlopok kis,
egymástól különálló blokkok formájában jelennek meg.
Mindegyik teljes blokk 10 g szénhidrátmennyiséget jelöl, a
kisebb blokkok ennek az arányos részét jelenítik meg (2,5 g,
5 g vagy 7,5 g). A jobb oldali y-tengely alsó részén található a
szénhidrátmenynyiségeket jelölő skála.

Trendek: Itt a kiválasztott időintervallumba eső bármely
nap átlagértéke jeleníthető meg egyetlen pont formájában
(fekete doboz, benne egy vízszintes vonallal), az adott
dátumra vonatkozóan. A szórás, valamint a legkisebb és a
legnagyobb értékek a 4-8. oldalon ismertetett szimbólumok
formájában láthatók.
Ha az egér mutatóját az egyik értékoszlopra állítja, röviddel
azután egy eszköztipp (súgószöveg) jelenik meg az adott
helyen, amely az adott oszlophoz tartozó számértékeket
mutatja meg. Ezek a számértékek a következők:
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•

n: Az elemzett mérési értékek száma.

•

MBG: Az összes elemzett mérési érték átlagértéke.

•

SD: Az elemzett eredmények standard eltérése illetve
szórása.
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Napi grafikon
Ez a grafikon a naponta ismétlődő mintázatok felismerését
könnyíti meg. Az összes adat egy 24 órás grafikonon jelenik
meg, így minden (körülbelül) egyidőben végzett mérés az
időtengely azonos részére kerül. Ha ezek az időblokkok be
vannak állítva a mérőkészülékben, akkor az adatok az időtengely skálázása során elemzésre kerülnek. Ellenkező esetben a rendszer az Accu-Chek Smart Pix konfigurációjának
időblokk-beállításait alkalmazza. Az elemzés eredménye kétféleképpen ábrázolható. A konfigurálás során határozhatja
meg, hogy az Ön jelentéseiben milyen módon történjen az
ábrázolás.
Részletes: Minden vércukorérték a mérés idejének megfelelő napra és időpontra kerül bejegyzésre. Az egymást 10
órán belül követő mérési értékeket időbeli sorrendjüknek
megfelelően egy fekete vonal köti össze. A (vastagabb) kék
görbe az átlagértékek alakulását mutatja (egyórás időközönként, ha minden intervallumba esik mérési érték). Az időblokk-határokat függőleges szürke vonalak jelölik.
Ezen kívül az inzulinmennyiség is látható ezen a grafikonon
(amennyiben a mérőkészülék tárolta ezeket). Minden inzulindózist egy fentről lefelé húzódó sáv jelenít meg a grafikonon.
A sávokhoz tartozó értékek a jobb oldali y-tengely felső
részéről olvashatók le.
Az elemzés alsó sávjában a szénhidrátmennyiségek láthatók
(amennyiben a mérőkészülék tárolta ezeket). A jobb oldali ytengely alsó részén található a szénhidrátmennyiségeket
jelölő skála.
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Trendek: A program a mérés időpontja alapján minden
vércukorértéket hozzárendel összesen nyolc időblokk egyikéhez. Így a grafikon nyolc szakaszra kerül felosztásra, amelyeken belül az adott intervallumra vonatkozó átlagérték
(fekete téglalap, vízszintes vonallal a belsejében), a standard
eltérés (kék sáv), valamint a legkisebb és legnagyobb értékek láthatók. Az időblokkok kezdete és vége az x-tengelyen
látható.
Ha az egér mutatóját az egyik értékoszlopra állítja, röviddel
azután egy eszköztipp (súgószöveg) jelenik meg az adott
helyen, amely az adott oszlophoz tartozó számértékeket
mutatja meg. Ezek a számértékek a következők:

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

•

n: Az elemzett mérési értékek száma.

•

MBG: Az összes elemzett mérési érték átlagértéke.

•

SD: Az elemzett eredmények standard eltérése illetve
szórása.
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Heti grafikon
Ez a grafikon is az ismétlődő mintázatok felismerését könnyíti
meg, de ebben az esetben mindig a hét napjainak jellegzetességei jelennek meg. Megfigyelhető például a munkavégzés anyagcserére gyakorolt hatása. A napi grafikonhoz
hasonlóan ennél az elemzésnél is kétféle megjelenítési forma
áll rendelkezésre.

Részletes: Minden vércukorérték a mérés ideje alapján, a
hét megfelelő napjánál kerül feltüntetésre a grafikonon. Az
egymást 10 órán belül követő méréseket időrendi sorrendben itt is vonal köti össze a jobb áttekinthetőség érdekében.
Az összekötővonalak a hét határain kívül is folytatódnak (ha
szükséges). A (vastagabb) kék görbe a hét különböző napjaira vonatkozó átlagértékek alakulását mutatja.
Ezen kívül az inzulinmennyiség is látható ezen a grafikonon
(amennyiben a mérőkészülék tárolta ezeket). Minden inzulindózist egy fentről lefelé húzódó sáv jelenít meg a grafikonon.
A sávokhoz tartozó értékek a jobb oldali y-tengely felső
részéről olvashatók le.
Az elemzés alsó sávjában a szénhidrátmennyiségek láthatók
(amennyiben a mérőkészülék tárolta ezeket). A jobb oldali ytengely alsó részén található a szénhidrátmennyiségeket
jelölő skála.
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Trendek: Dátuma alapján minden vércukorérték hozzárendelésre kerül a hét napjainak egyikéhez. Ennek megfelelően a grafikon hét részből áll, melyeken belül az adott nap
átlagértéke (fekete téglalap, vízszintes vonallal a belsejében),
standard eltérése (kék sáv), valamint a legkisebb és legnagyobb értéke van megjelenítve.
Ha az egér mutatóját az egyik értékoszlopra állítja, röviddel
azután egy eszköztipp (súgószöveg) jelenik meg az adott
helyen, amely az adott oszlophoz tartozó számértékeket
mutatja meg. Ezek a számértékek a következők:
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•

n: Az elemzett mérési értékek száma.

•

MBG: Az összes elemzett mérési érték átlagértéke.

•

SD: Az elemzett eredmények standard eltérése illetve
szórása.
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Anyagcsere kontroll
Az elemzett időszak minden egyes napjára vonatkozóan
kiszámításra kerül az átlagos vércukorérték (MBG) és az
értékek standard eltérése (SD/az értékek szórása). Ez a két
eredmény együttesen adja meg a grafikonon megjelenített
pontok (naponta egy) koordinátáit. Az átlagos vércukorérték
a grafikon y-tengelyén, míg a szórás a grafikon x-tengelyén
kerül ábrázolásra.
Ez a fajta ábrázolás egy „pontfelhőt” képez. A grafikon négy
„negyedre” van osztva, hogy ebből az összképből gyorsabban
lehessen következtetéseket levonni az anyagcsere állapotára
vonatkozóan. A negyedek mindegyike egy-egy adott anyagcsere-állapotot jelöl, amelyeket a „stabil/instabil” (a szórástól
függ) és a „magas/alacsony” (az átlagos vércukorértékektől
függ) állapotjelzők írnak le. Így minden negyedet két jellemző
határoz meg.
Példa:
Ha 150 mg/dl (illetve 8,3 mmol/l) alatti az átlagos vércukorérték, és 50 mg/dl (illetve 2,8 mmol/l) alatti a szórás, akkor az
értékek a bal alsó negyedbe kerülnek. Ez a „stabil/alacsony”
kategóriába tartozik. Ha mindkét érték magasabb a fenti
értékeknél, akkor a jobb felső negyedben jelenik meg („instabil/magas”).
Két ellipszis rajzolódik ki az ábrán, melyek középpontja az
összes ábrázolt érték átlagértéke (ezt kék kereszt jelöli). Az
ellipszisek a napi átlagértékek illetve a napi vércukoringadozások szórását jelölik a kiválasztott időtartamra vonatkozóan,
egyszeres (1 SD) és kétszeres (2 SD) szórás formájában.
A jól működő anyagcsere-beállítás arról ismerhető fel, hogy
ilyenkor a lehető legtöbb pont szerepel a „stabil/alacsony”
negyedben (bal alsó), ugyanakkor az adott időszakban nem,
vagy lehetőleg csak kevésszer szabad hipoglikémiának fellépnie.
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A grafikus megjelenítés mellett az elemzésbe bevont értékekre vonatkozó statisztikai adatokat is itt találja meg. Az
alábbiak tartoznak ezek közé:

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

•

Kiértékelt eredmények: Az elemzett vércukorértékek
száma a kiválasztott időszakban.

•

BG mérési gyakoriság (A vércukorellenőrzés gyakorisága): A napi vércukormérések számának átlaga
az elemzett időszakok összes napjára lebontva.
Emellett (zárójelben) megjelenik az érték csakis azokra
a napokra vonatkozóan, amelyeken legalább egy
mérés történt.

•

Átlag (MBG): Az összes elemzett mérési érték
átlagértéke.

•

Szórás (SD): Az elemzett eredmények standard eltérése illetve szórása.

•

SD/MBG: Ez az érték a vércukorértékek átlagértékére
vonatkozó ingadozást mutatja meg. Ha az átlagérték
a kívánt tartományban van, akkor az arány kevesebb,
mint 50 % (még jobb: 30 %), ami optimálisan kismértékű ingadozást, azaz jó beállítást jelez.

•

MBG (étkezés előtt/után): Az összes olyan eredmény
átlagértéke, amelyet étkezésel előtt vagy étkezés után
mértek, és a mérőkészülékben ennek megfelelően
megjelölésre került. Itt csak akkor jelennek meg értékek, ha a mérőkészülék tárolta a megfelelő információkat.

•

BG index magas/alacsony: Ezek az értékek
a túl alacsony illetve túl magas vércukorértékek (lásd
a 4-43. oldalon található szakirodalmi hivatkozást)
előfordulási gyakoriságát és az ebből következő
kockázatot mutatják. Ennél lehetőleg alacsony értékekre kell törekedni.
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Eloszlás
Itt minden időblokkhoz megjelenik egy oszlopdiagram, amely
azt mutatja, hogy az értékek hány százaléka esik a céltartomány fölé, azon belülre illetve az alá. A nyolc egymás követő
időblokk egymás mellett található. Az oszlopdiagram jobb
oldali része (kék háttérrel) az egész napra vonatkozó információk összefoglalását mutatja.
Az oszlopdiagram alatt található azon hipoglikémiás események száma (hipo-k), amelyek az egyes időblokkokban léptek
fel, az adott időblokkra eső elemzett mérési értékek számával
(n) együtt.
Ha az időblokkok be vannak állítva a mérőkészülékben,
akkor az ott megadott információk szerint jelennek meg az
adatok. Ellenkező esetben a rendszer az Accu-Chek
Smart Pix konfigurációjának beállításait alkalmazza.
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Napló
A napló táblázatos formában jeleníti meg a mért vércukorértékeket. Az értéktáblázat (dátum és időblokk szerint rendezve) a mért vércukorértékek dátumának és időpontjának
megfelelően kerül összeállításra. A beállítások pontban megadhatja, hogy a táblázat növekvő vagy csökkenő sorrendben
tüntesse fel az eredményeket (lásd: 2-12. oldal). Az ábrázolt
időszak a táblázat fejlécében van megadva.
A táblázat alján az összes bevitt mérési érték alapján számított statisztikai elemzések találhatók. A szoftver minden
egyes időblokkra vonatkozóan megadja a mérések számát, a
vércukorértékek átlagát és szórását. Emellett megjelennek a
teljes időtartamra vonatkozó legkisebb és legnagyobb értékek, az alacsony/magas vércukorindex és a mérési tartományon felüli (Hi) illetve aluli (Lo) mérési értékek száma.
Amennyiben a mérőkészülék továbbítja azokat az információkat, hogy a mérések étkezés előtt
vagy után
történtek-e, bővített statisztikai elemzés jelenik meg. A nyolc
megadott időblokk további négy csoportban kerül összefoglalásra, amelyek egy-egy étkezést, illetve az azelőtti és azután
következő időintervallumot foglalják magukba. A rendszer
mindegyik csoporthoz külön-külön kiszámolja az átlagértékeket és a standard eltéréseket (étkezés előtt/után). Ugyancsak kiszámítja az összetartozó értékpároknál a mért
vércukorértékek átlagos változását is. Ezek az értékpárok egy
étkezés előtti
mérésből, és az első mérés után egy-két
órával, étkezés után
elvégzett második mérésből állnak.
Ha az elemzett időszakban rendelkezésre állnak vércukorértékek, amelyek a Felhasználó által megadott eseménnyel
megjelölésre kerültek, akkor ezekre vonatkozóan külön statisztikát számol, és jelenít meg a rendszer.

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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Azok a mérési eredmények, amelyekhez nem tartozik dátum
és időpont, ugyancsak külön listán jelennek meg (a készülék
memóriájában elfoglalt sorrendjük alapján rendezve). A legutóbb mért érték kerül legfelülre, balra. Ebben az esetben a
statisztikai elemzések csak az összes értékre vonatkozóan
jeleníthetők meg, mivel az időblokkokhoz való hozzárendelés
nem lehetséges.
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Áttekintés
A jelentés „Áttekintés” része általános és statisztikai adatokat
tartalmaz a választott időszak feldolgozott értékeire vonatkozóan. Az áttekintés a következő információkat tartalmazza
(az alábbi sorrendben):
Elemzés címe
•

Elemzés időtartománya: az időtartomány (a beállításnak megfelelően) a legkésőbbi dátummal.

•

Mérőkészülék(ek) (szimbólum): A használt mérőkészülék típusát és sorozatszámát jeleníti meg. Ha egyszerre
több mérőkészüléket használ (lásd 2-13. oldal), megjelenik a
szimbólum az összes beolvasott sorozatszámmal együtt.

Jelentés

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

•

Elemzés időtartománya: az időtartomány (a beállításnak megfelelően) a legkésőbbi dátummal.

•

Kiértékelt eredmények: Az elemzett vércukorértékek
száma a kiválasztott időszakban.

•

Maximum/átlag/minimum: a kiválasztott időszakon
belül mért legmagasabb és a legalacsonyabb vércukorérték, és az összes mérési érték átlaga.

•

Szórás (SD): Az elemzett eredmények standard eltérése illetve szórása.

•

BG mérési gyakoriság (A vércukorellenőrzés gyakorisága): A napi vércukormérések számának átlaga az
elemzett időszakok összes napjára lebontva. Emellett
(zárójelben) megjelenik az érték csakis azokra
a napokra vonatkozóan, amelyeken legalább egy
mérés történt.

•

Céltartomány: Az elemzéshez alkalmazott céltartomány.
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•

Hipo határ: Az e küszöbérték alatt található vércukorértékek hipoglikémiásként kerülnek megjelölésre.

•

BG index magas/alacsony: Ezek az értékek
a túl alacsony illetve túl magas vércukorértékek (lásd
a 4-43. oldalon található szakirodalmi hivatkozást)
előfordulási gyakoriságát és az ebből következő
kockázatot mutatják. Ennél lehetőleg alacsony értékekre kell törekedni.

•

Hi/Lo: A mérési tartomány feletti (Hi) és alatti (Lo)
mérések száma.

•

Kontroll mérések: A kontrolloldattal végzett mérések
száma.

Készülék
•

Sorozatszám: A készülék sorozatszáma.

•

Dátum/idő: A mérőkészüléken beállított idő a jelentés
elkészítésekor.

Ha egyszerre több mérőkészüléket használ, ez az információ
megismétlődik minden egyes mérőkészülékre vonatkozóan.
•

Eltárolt eredmények: A készülék(ek)ben található
összes mérési érték száma, az időtartományok részletezésével
(-tól…-ig).

Kiegészítő információk
Ezek az információk csak akkor jelennek meg, ha kívánja:
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•

Dátum/idő nélküli értékek: A dátum vagy idő nélkül
eltárolt mérési értékek száma.

•

Értékek figyelmeztetéssel: A hőmérsékletre, lejáratra,
egyebekre vonatkozó figyelmeztetéssel eltárolt mérések száma.
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Nyilvántartás
Az adatlista a mérés dátuma és ideje szerint rendezve tünteti
fel a mérési értékeket. A beállítások pontban megadhatja,
hogy a lista növekvő vagy csökkenő sorrendben tüntesse fel
az eredményeket (lásd: 2-12. oldal). Az összes mért vércukorérték időrendi sorrendben, a kiegészítő információkkal (események, inzulin, stb.) együtt jelenik meg (a bemutatott példa
le van rövidítve).
A táblázat alján az összes bevitt mérési érték alapján számított statisztikai elemzések találhatók. A szoftver minden
egyes időblokkra vonatkozóan megadja a mérések számát, a
vércukorértékek átlagát és szórását. Emellett megjelennek a
teljes időtartamra vonatkozó minimális és maximális értékek,
az alacsony/magas vércukorindex és a mérési tartományon
felüli (Hi) illetve aluli (Lo) mérési értékek száma.
Amennyiben a mérőkészülék továbbítja azokat az információkat, hogy a mérések étkezés előtt
vagy után
történtek-e, bővített statisztikai elemzés jelenik meg. Az étkezések
előtti és utáni mérési eredményekre vonatkozó átlagértékeket és standard eltéréseket a rendszer külön határozza meg.
Ugyancsak kiszámítja az összetartozó értékpároknál a mért
vércukorértékek átlagos változását is. Ezek az értékpárok egy
étkezés előtti
mérésből, és az első mérés után egy-két
órával, étkezés után
elvégzett második mérésből állnak.
Ha az elemzett időszakban rendelkezésre állnak vércukorértékek, amelyek a Felhasználó által megadott eseménnyel
megjelölésre kerültek, akkor ezekre vonatkozóan külön statisztikát számol, és jelenít meg a rendszer.
Emellett külön statisztikákban szerepelnek a dátum és időpont nélkül eltárolt értékek, valamint a kontrolloldat alkalmazásával mért értékek is.
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4.4

Inzulinpumpa: általános információk a jelentésekkel kapcsolatban
Jelentéstípusok
Az Accu-Chek Smart Pix rendszer a megadott időszakokról
(pl.: az utóbbi 2 vagy 4 hét) egy- vagy többoldalas jelentéseket készít. Az időtartam beállítása a konfiguráció során történik. Az (inzulinpumpa-)jelentés a következő alapvető
elemeket tartalmazhatja:
[1]

Trend grafikon

[2]

Napi grafikon

[3]

Heti grafikon

[4]

Alapritmus

[5]

Alap bólus

[6]

Hosszútávú áttekintés

[7]

Listák (bólus, alap, események)

A bal oldali ábra példákat mutat be a jelentés nyomtatott
változatára.

4-24

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

4. fejezet, Accu-Chek jelentés

A jelentések grafikus elemei
Minden jelentésen megtalálható az egyes grafikus elemek
jelentését tartalmazó jelmagyarázat. Az alábbiakban részletes
magyarázat található a különböző grafikus elemekről.
Szimbólumok Az inzulinpumpa-jelentésekben a következő szimbólumokkal találkozhat:
Alapritmus (a trend grafikonon szerepel)
Napi átlagos alapmennyiség (alap bólus)
Alapprofil
Alapritmus változásai (alap bólus)
Alapritmus változásai (magyarázattal, teljes időszaki grafikon)
Átmeneti növekedés az alapritmusban
Átmeneti csökkenés az alapritmusban
Aktív alapritmus (Hosszútávú áttekintés)
Átváltás egy megnevezett alapprofilra (pl.: „A”)
Átváltás az egyik megnevezett alapprofilról (e.g. „A”) a másik
megnevezett alapprofilra (pl.: „B”)

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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Teljes alapinzulin + bólusinzulin naponta
A standard bólus, ami a grafikonokon
ábrázolásra
A scroll-bólus, ami a grafikonokon
ábrázolásra

fentről lefelé kerül
felülről lefelé kerül

Késleltetett bólus, ami a grafikonokon
felülről lefelé kerül
ábrázolásra; a sávok szélessége pedig a beadás időtartamát
mutatja meg
Több hullámban beadott bólus, ami a grafikonokon
felülről lefelé kerül ábrázolásra; a sávok szélessége pedig a késleltetett rész beadásának időtartamát mutatja meg
Bólus beadására vonatkozó javaslat, ami mindig a fent ismertetett, bólustípusokat jelölő négyféle szimbólum egyikével
együtt jelenik meg. A bólusok kiszámítása (egy megfelelő
mérőkészülékben található) bólus-kiszámító rendszer segítségével történik. Bólus beadására vonatkozó ajánlat csakis
akkor jelenik meg, ha a bólus beadása megtörtént, és ezáltal
a pumpában is tárolásra került.
Katéter feltöltése
Dugattyúrúd visszahúzása (patroncsere)
Inzulinpumpa indítása
Inzulinpumpa leállítása
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4.5

Inzulinpumpa: a jelentések tartalma
Trend grafikon
Ez az elemzés megmutatja az alkalmazott inzulinadagok alakulását a kiválasztott időtartamra vonatkozóan. A napok és
hónapok a vízszintes (x) tengelyen találhatók, az aktuálisan
beadott inzulinmennyiségek pedig a függőleges (y) tengelyen.
Az alapritmus grafikonja alul, míg az egyes bólusok a grafikon
felső részén ábrázolódnak. Az alapritmus skálája a baloldali
y-tengely mentén helyezkedik el (lentről felfelé), a bólusok
skálája pedig a jobboldali y-tengely mentén (fentről lefelé).

A különböző események is fel vannak tüntetve az aktuális
inzulindózisnál. Az alábbi értékek tartoznak ide:
•

Pumpa eseményei (a példán: fekete szimbólumok
a grafikonon)

•

Alapritmus-profil váltás (a példán: kék „zászló”
szimbólizálja az 1-es alapprofilra való váltást)

•

Alapritmus változásai (a példán: 3-as alapprofil)

A különböző szimbólumok rövid magyarázata a jelmagyarázatban található, részletes magyarázata pedig a 4-25. oldalon.
A vércukorértékek elemzéséhez hasonlóan a szokásos munkaszüneti napok (hétvégék) a vízszintes tengelyen, zöld
sávval vannak megjelölve.

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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Napi grafikon
Ezzel az elemzéssel (a vércukorértékekhez hasonlóan) könnyebben felismerhetők, illetve ábrázolhatók napi rendszerességgel ismétlődő mintázatok. Ennél az összes adat egy 24
órás grafikonon jelenik meg. Könnyű például felismerni az
alapritmus bizonyos időpontokban történő gyakori kézi változtatását, ami megkönnyíti az alapritmus alapvető beállítását.
Az átlagos alapritmust a kék színnel kitöltött terület mutatja,
míg a nap adott időszakára vonatkozó maximális és minimális alapritmust vékony kék vonal jelöli.
Ezen a grafikonon nem csak az alapritmus és a bólusok
vannak feltüntetve, hanem információk szerepelnek az inzulinpumpa elindításáról és leállításáról, illetve az alapritmusban bekövetkező átmeneti csökkenésekről és
növekedésekről is.
Heti grafikon
Ez a grafikon is azt a célt szolgálja (mint a napi grafikonnál),
hogy megkönnyítse az ismétlődő minták felismerését (pl.:
ismétlődő változások az alapritmusban), de ebben az esetben
a megjelenített adatok mindig a hét napjaira vonatkoznak.

Ezen a grafikonon nemcsak az alapritmusok és bólusok szerepelnek, hanem az alapritmusban bekövetkező változásokról és a kiválasztott alapprofilokról is megjelenít
információkat.
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Alapritmus
Ez az elemzés mutatja az inzulinpumpa alapritmusának beállítását az adatátvitel időpontjában, hogy megkönnyítse az
összehasonlítást. Az éppen aktív alapprofilt vastag, sötétkék
vonal jelöli. Az adott profilokhoz tartozó teljes napi mennyiség fel van tüntetve a grafikon alatt, és az aktív alapprofilt itt
is színes kiemelés jelzi.
Ez az ábrázolás megváltoztatható, és az alapritmusok táblázatos formában is megjeleníthetők.
•

A táblázatos ábrázolásra való átváltáshoz kattintson az
alapritmus grafikus megjelenítésére.

•

Az alapritmus grafikus megjelenítésére való visszatéréshez kattintson a táblázatos nézetre.

A táblázat 24 órás periódusonként, számadatként tünteti fel
az aktuálisan megadott óránkénti inzulinmennyiséget. Ha az
inzulinpumpa lehetővé teszi több alapprofil megadását is,
ezek egymás alatt jelennek meg. Az aktív alapprofil színes
kiemeléssel jelenik meg.
A táblázatos megjelenítés kinyomtatásához kattintson az
Oldal nyomtatása gombra. A grafikus megjelenítéssel ellentétben, a táblázatos nézet nem nyomtatható ki az összefoglalt
jelentésekkel együtt (lásd 4-2. oldal).

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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Alap bólus
Az alap bólus táblázatos elemzés azt mutatja, hogy például
egy adott alapprofil vagy bólus milyen (abszolút és relatív)
gyakoriságokkal kerül alkalmazásra.
Alap
Itt figyelemmel tudja kísérni például, hogy egy adott alapprofil alapritmusa milyen gyakorisággal került növelésre vagy
csökkentésre, és mennyi ideig tartott a változtatás (százalékban kifejezve). Gyakori változtatások és/vagy manuálisan
hosszú időre megváltoztatott alapritmus használata helyett
ajánlatos az általános beállítások értékeit átállítani.
Az alapritmus átállításainak száma az utolsó oszlopban van
feltüntetve. A teljesség érdekében az Alap táblázat tartalmazza azokat az időket is, amikor az inzulinpumpa le volt
állítva (STOP).
Bólus
Ez a táblázat mutatja az adott típusú bólusok alkalmazásának
(relatív) gyakoriságát, valamint az alkalmazások napi átlagos
számát. A bólus-ajánlat alapján beadott bólusok aránya
eltérő (narancssárga) színben jelenik meg.
Napi átlagértékek
Itt találhatók az alap- és bólusértékek átlagai, valamint hogy
azok a teljes mennyiség hány százalékát teszik ki.
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Hosszútávú áttekintés
A jelentés Hosszútávú áttekintés része általános és statisztikai adatokat tartalmaz az importált értékekről. Ennek az
elemzésnek az időtartománya különbözhet a többi elemzésétől, mert ez hoszszabb időtartamokat (akár 12 hetet) is felölelhet. Az áttekintés a következő információkat tartalmazza
(az alábbi sorrendben):
Elemzés címe
•

Elemzés időtartománya: az időtartomány (a beállításnak megfelelően) a legkésőbbi dátummal.

•

Inzulinpumpa (szimbólum): A használt inzulinpumpa
típusát és sorozatszámát jeleníti meg.

Készülék
•

Sorozatszám: Az inzulinpumpa sorozatszáma.

•

Dátum/idő: Az inzulinpumpán az adatátvitel időpontjában beállított dátum és idő.

•

Fennmaradó használati idő: Az adott inzulinpumpa
hátralévő használati ideja (Accu-Chek Spirit Combo:
Ez a beállítás csak bizonyos országokban érvényes, és
nem biztos, hogy az Ön inzulinpumpáján is látható).

•

BR profil kiválasztása: Az inzulinpumpa más alapritmus
profilra állításának (heti) gyakorisága.

•

Dátum- és időbeállítások: A dátum és idő átállításainak
száma (pl.: átállás nyári időszámításra, utazás más
időzónába, stb.)

A táblázat az adott alapprofilok százalékos arányát tartalmazza (és azokat az időket, amikor az inzulinpumpát a STOP
helyzetbe állították). Az éppen aktív alapprofilt pipa
jelöli.
Kiegészítő információk
Ezek az információk az inzulinpumpában tárolt hibaüzenetekre és és figyelmeztetésekre (és előfordulásuk számára)
vonatkoznak.
Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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Listák
Az információk három csoportja bólus, alap és események
szintén listák formájában vannak feltüntetve. A beállítások
pontban megadhatja, hogy a lista növekvő vagy csökkenő
sorrendben tüntesse fel az eredményeket (lásd: 2-12. oldal).
Ezek a listák részletesen dokumentálják az inzulinpumpában
tárolt összes eseményt, azok dátumával és az időpontjával
együtt. A bólus-ajánlat alapján beadott bólusok a megfelelő
szimbólummal jelölve jelennek meg.
Az összes lista megtekintéséhez használja a jobb oldalon található görgetősávot (az bemutatott példák rövidítve vannak).

4-32

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

4. fejezet, Accu-Chek jelentés

4.6

Vércukor és inzulinpumpa: egyesített jelentés
Ha vércukormérőből és inzulinpumpából származó adatokat
egyaránt felhasznál az elemzéshez, akkor az egyidejűleg
nyert információk egyesített elemzéséből hasznos következtetéseket lehet levonni a kezelését illetően. Így tehát a vércukormérő és az inzulinpumpa adatainak külön-külön történő
elemzései mellett egyesített elemzés is készíthető.

i

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

Ha több készülék adatait együttesen kívánja elemezni,
akkor ezeknek a készülékeknek szinkronban kell
lenniük, vagyis az összes alkalmazott eszköz esetében
meg kell egyeznie a beállított dátumnak és időpontnak.
A rendszer legfeljebb ± 5 perc eltérést tolerál; ha az
eltérés nagyobb, nem készíthető egyesített elemzés.
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Jelentéstípusok
Az Accu-Chek Smart Pix rendszer a megadott időszakokról
(pl.: az utóbbi 2 vagy 4 hét) egy- vagy többoldalas jelentéseket készít. Az egyesített jelentés időtartama az adott vércukor- vagy inzulinpumpa-jelentésekhez beállított legrövidebb
időtartamnak felel meg. A vércukorértékek megjelenítése
általában részletes formátumban történik, a különálló vércukor-jelentésekhez kiválasztott beállítástól függetlenül. Az
egyesített jelentések a következő alapvető elemeket tartalmazhatják:
[1]

Trend grafikon

[2]

Napi grafikon

[3]

Heti grafikon

[4]

Áttekintés

[5]

Lista

A bal oldali ábra példákat mutat be a jelentés nyomtatott
változatára.
A jelentések grafikus elemei
Minden jelentésen megtalálható az egyes grafikus elemek
jelentését tartalmazó jelmagyarázat. A különböző grafikus
elemek részletes magyarázatát lásd a vércukor- és inzulinpumpa-jelentések fenti leírásában a 4-8. és a 4-25. oldalon.
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Trend grafikon
Ez az elemzés megmutatja a mérési értékek és az inzulinpumpa adatainak alakulását a kiválasztott időtartamra vonatkozóan. A napok és hónapok az x-tengelyen találhatók, a
hozzájuk tartozó vércukorértékek pedig az y-tengelyen
(feketével). Ugyanitt található az inzulin adatainak (bólusinzulin és alapsebesség) megjelenítése. A beadott inzulinmennyiségek a grafikonon fentről lefelé vannak ábrázolva, az
alapritmus (kék görbe) pedig a grafikon alsó részén látható.
A vonatkozó értékek a jobb oldali y-tengelyről olvashatók le
(kék, lentről felfelé = alapritmus; piros, fentről lefelé = bólus
inzulinadag).
Az áttekinthetőség kedvéért ez az ábrázolás nem tartalmazza
a vércukorértékek átlagait és a pumpákkal kapcsolatos eseményeket. Ezek az információk szükség esetén megtalálhatók a különálló elemzéseken, amint azt a 4-10. és a 4-27.
oldalon ismertettük.
Napi grafikon
A különálló elemzésekhez hasonlóan ez a megjelenítés megkönnyíti a napi rendszerességgel ismétlődő mintázatok felismerését. Itt is az összes adat 24 órás grafikonon szerepel,
hogy könnyen le lehessen olvasni a nap adott időszakával
összefüggésben fennálló kapcsolatot az inzulinadagok
(bólus és alap) és a mért vércukorértékek között. Minden
információ a mérés időpontjának megfelelő helyen jelenik
meg a grafikonon.
A kijelzéshez használt grafikus elemek megfelelnek a trend
grafikon elemzésben szereplőknek.

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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Heti grafikon
Ez a grafikon is az ismétlődő mintázatok felismerését könnyíti
meg, de ebben az esetben mindig a hét napjainak jellegzetességei jelennek meg. Minden információ a mérés ideje
alapján, a hét megfelelő napjánál kerül feltüntetésre a grafikonon.
A kijelzéshez használt grafikus elemek megfelelnek a trend
grafikon elemzésben szereplőknek.

Áttekintés
A jelentés „Áttekintés” része általános és statisztikai adatokat
tartalmaz a választott időszak feldolgozott értékeire vonatkozóan. Az áttekintés a következő információkat tartalmazza
(az alábbi sorrendben):
Elemzés címe
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•

Elemzés időtartománya: az időtartomány (a beállításnak megfelelően) a legkésőbbi dátummal.

•

Mérőkészülék/inzulinpumpa (szimbólum): Az alkalmazott mérőkészülék és inzulinpumpa típusát és sorozatszámát jeleníti meg. Ha egyszerre több
mérőkészüléket használ (lásd 2-13. oldal), megjelenik
a
szimbólum az inzulinpumpa mellett.

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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Készülék
•

Sorozatszám: A mérőkészülék illetve az inzulinpumpa
sorozatszáma.

•

Dátum/idő: A mérőkészüléken és az inzulinpumpán
beállított idő a jelentés elkészítésekor.

A mérőkészüléken és az inzulinpumpán beállított idő közti
esetleges eltérések a készülék ideje után jelennek meg. A „(00:04)” például azt jelenti, hogy a mérőkészülék ideje 4
percet késik az inzulinpumpáéhoz képest
Ha egyszerre több mérőkészüléket használ, ez az információ
megismétlődik minden egyes mérőkészülékre vonatkozóan.
•

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

Eltárolt eredmények: A készülék(ek)ben található
összes mérési érték száma, az időtartományok részletezésével (-tól…-ig).
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Jelentés (mérőkészülékek)
•

Kiértékelt eredmények: Az elemzett vércukorértékek
száma a kiválasztott időszakban.

•

Maximum/átlag/minimum: a kiválasztott időszakon
belül mért legmagasabb és a legalacsonyabb vércukorérték, és az összes mérési érték átlaga.

•

Szórás (SD): Az elemzett eredmények standard eltérése illetve szórása.

•

BG mérési gyakoriság: A napi vércukormérések számának átlaga az elemzett időszakok összes napjára
lebontva. Emellett (zárójelben) megjelenik az érték
csakis azokra a napokra vonatkozóan, amelyeken legalább egy mérés történt.

•

Céltartomány: Az elemzéshez alkalmazott céltartomány.

•

Hipo határ: Az e küszöbérték alatt található vércukorértékek hipoglikémiásként kerülnek megjelölésre.

•

BG index magas/alacsony: Ezek az értékek a túl alacsony illetve túl magas vércukorértékek előfordulási
gyakoriságát, és az ebből következő kockázatot
mutatják. Ennél lehetőleg alacsony értékekre kell törekedni.

Kiegészítő információk
Ezek az információk csak akkor jelennek meg, ha kívánja.

4-38

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

4. fejezet, Accu-Chek jelentés

Jelentés (inzulimpumpa)

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

•

Bólusok: Bólusok alkalmazásának száma, a bólus
típusa szerint.

•

Maximum/átlag/minimum: A kiválasztott periódusban
alkalmazott legnagyobb és legkisebb egyszeri inzulinadag, valamint az összes beadott inzulinmennyiség
átlaga.

•

Bólusok száma/nap: A napi inzulinadagok átlagos
gyakorisága (a bólus típusára való tekintet nélkül
összefoglalva).

•

Az alapritmus változásai: Az alapritmus manuális csökkentéseinek és növeléseinek, valamint az alapprofil
módosításainak, illetve váltásainak száma.
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Lista
Az egyesített adatlista a mérés dátuma és ideje szerint rendezve tünteti fel a mérési értékeket és az inzulinpumpa adatait. A beállítások pontban megadhatja, hogy a lista növekvő
vagy csökkenő sorrendben tüntesse fel az eredményeket
(lásd: 2-12. oldal). Az összes mért vércukorérték időrendi
sorrendben, az esetlegesen rögzített szénhidrát- és inzulinpumpa-adatokkal együtt jelenik meg (a bemutatott példa
rövidítve van).
Az időben egymáshoz közel eső vércukor- és inzulinpumpaadatok sárga háttérrel kiemelve jelennek meg. Ily módon
könnyebben leolvashatók azok az inzulinadagok, amelyek
vércukorméréssel összefüggésben kerültek beadásra.
A bólus-ajánlat alapján beadott bólusok a megfelelő
szimbólummal jelölve láthatók.
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4.7

Az adatok külső alkalmazással történő elemzése
A mérőkészülékekből és inzulinpumpákból beolvasott adatokat más alkalmazásokban is megnyithatja és elemezheti. E
célból minden adatátvitel során a grafikus és táblázatos
elemzések mellett keletkezik egy XML-fájl is (a vércukormérőkre és az inzulinpumpákra vonatkozóan külön-külön, ideértve a formázáshoz szükséges megfelelő XSL-stylesheeteket is). Ezeket a fájlokat más megfelelő alkalmazások is
tudják olvasni.
Az alábbi példa az XML-fájl Microsoft Excel-be való importálását mutatja (2002-es és újabb verzióknál).
•

Nyissa meg a Microsoft Excel programot, és válassza
a Fájl > Megnyitás parancsot.

•

Navigáljon a fájlok kiválasztására szolgáló párbeszédablakban a SmartPix meghajtóhoz, és azon belül
a REPORT/XML, könyvtárhoz, hogy láthatóvá váljanak
az abban elmentett tartalmak. Ha ott nem jelenik meg
fájl, szükség esetén meg kell adnia az „XML” fájltípust
a fájl kiválasztására szolgáló párbeszédablakban.

Ha mérőkészülékből és inzulinpumpából is olvasott be adatokat, két XML-fájlt talál. A fájlnév első betűi alapján felismerheti, hogy milyen adatok szerepelnek itt:
– Gxxxxxxx.XML: mérőkészülékből beolvasott
glukózértékek
– Ixxxxxxx.XML: inzulinpumpából beolvasott adatok
•

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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•

A következő párbeszédablakban válassza ki azt az
opciót, mellyel importálható az XML-fájl a hozzá tartozó stylesheet-ek alkalmazásával. Ezzel a segédfájllal
történik az adatok alapvető feldolgozása és jól olvasható formázása.

Ügyeljen rá, hogy a kívánt XML-fájlhoz a megfelelő stylesheet-et alkalmazza:
•

ACSPIXMT.XSL
a mérőkészülék adatainak stylesheet-je (MT = mérő).

•

ACSPIXIP.XSL
az inzulinpumpa adatainak stylesheet-je
(IP = inzulinpumpa).

A rendszer az XML-fájlból kiolvasott mérőkészülék-adatokat
táblázatos formában ábrázolja. A táblázatos felsorolás mellett
a táblázat végén statisztikai elemzéseket is talál.
Ezt a fájlt elmentheti számítógépe merevlemezére archiváláshoz vagy egyéb célból. Ezt a fájlt nem tudja elmenteni a
SmartPix cserélhető lemezre.
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4.8

A jelentésekhez kapcsolódó szakirodalom
Alacsony/magas vércukorindex
Kovatchev BP, Cox DJ, Gonder-Frederick LA, Clarke WL
(1997)
Symmetrization of the blood glucose measurement scale and
its applications. Diabetes Care, 20, pp 1655–1658
Kovatchev BP, Cox DJ, Gonder-Frederick LA, Young-Hyman
D, Schlundt D and Clarke WL (1998)
Assessment of Risk for Severe Hypoglycemia Among Adults
with IDDM: Validation of the Low Blood Glucose Index.
Diabetes Care, 21, pp 1870–1875
Kovatchev BP, Straume M, Cox DJ, Farhi LS (2001)
Risk Analysis of Blood Glucose Data: A Quantitative Approach to Optimizing the Control of Insulin Dependent Diabetes.
J of Theoretical Medicine, 3: pp 1–10.
Kovatchev BP, Cox DJ, Gonder-Frederick LA and WL Clarke
(2002)
Methods for quantifying self-monitoring blood glucose
profiles exemplified by an examination of blood glucose patterns in patients with Type 1 and Type 2 Diabetes.
Diabetes Technology and Therapeutics, 4 (3): pp 295–303.
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5

Hibajelzések és hibaelhárítás
Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a jelentés nem készül
el, nem kerül nyomtatásra, vagy más probléma merül fel. A
legtöbb elképzelhető esetre megpróbálunk az alábbiakban
megoldást nyújtani. Ha az alábbiakban nem találja meg a
megoldást problémájára, lépjen kapcsolatba a Roche helyi
képviseletével.

5.1

Hiba hibajelzés nélkül
Az Accu-Chek Smart Pix rendszer nem jelenik meg a
számítógépen meghajtóként:
•

Ellenőrizze, hogy a számítógépe és az operációs rendszer megfelel-e az Accu-Chek Smart Pix
rendszerkövetelményeinek (lásd: 2-1. oldal).

•

Ellenőrizze, hogy az USB csatlakozó stabilan, és a
megfelelő aljzatban csatlakozik-e a számítógéphez.

•

Ha a számítógép továbbra sem ismeri fel az
Accu-Chek Smart Pix rendszert mint meghajtót, akkor
dugja be egy másik USB aljzatba (használhat USB
adaptert vagy választhat a számítógép elején és hátulján lévő USB csatlakozók közül).

Ha az Accu-Chek Smart Pix rendszer kijelzője egyáltalán
nem ad semmilyen jelet, és ha a fentiek mindegyikét kipróbálta már, próbálja meg a készüléket egy másik számítógéphez csatlakoztatni. Ha továbbra sincs semmi jele a
működésnek, akkor a készülék valószínűleg hibás. Ez akkor
is igaz, ha nem az adatátvitellel kapcsolatban álló hibajelzést
kap (a jelzőpanel középső területe villog). Ilyenkor forduljon a
Roche helyi képviselőjéhez.

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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5.2

A készülék hibajelzései

8

Az Accu-Chek Smart Pix rendszer a lehetséges hibákat (pl.:
adatátvitel közben) a kijelzőpanel középső teruletenek 8 villogásával jelzi.
Ha ilyen hiba lép fel, a probléma a következő lehetőségek
egyikével oldható meg:
•

A böngésző felhasználói felületén kattintson az
Adatok beolvasása gombra. A jelzőpanel középső
területének ekkor ismét lassan kell villognia, jelezve,
hogy a készülék másik készüléket keres, és készen áll
az adatávitelre.

•

Ha a hibajelzés folytatódik, húzza ki az Accu-Chek
Smart Pix rendszer csatlakozóját, majd csatlakoztassa
újra. Egy esetleges Microsoft Windows hibaüzenetnek
a cserélhető lemez eltávolítására vonatkozóan a
továbbiakban nincs hatása.

Ezután ismételje meg az adatátvitelt.
Ha a hibajelzés megismétlődik, próbálja ki az alábbiakat:
•

Megfelelően előkészítette a mérőkészüléket az
adatátvitelhez? Az ezzel kapcsolatos információk a 3.
fejezetben találhatók.

•

Zavartalan az optikai kapcsolat (infravörös port)?
Megfelelő a távolság (nincs túl messze a készülék)?

•

Nem zavarja a folyamatot külső fényforrás (napfény,
másik infravörös port, fénycső vagy energiatakarékos
lámpa)?

Adatátvitellel kapcsolatos hibaüzenetek esetén nem az
Accu-Chek Smart Pix rendszer a hibás, hanem a készülékek
közötti adatátvitelt zavarja valami. Egyedi esetekben előfordulhat, hogy ez a mérőkészülék vagy az inzulinpumpa miatt
van.
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6

Karbantartás

6.1

Az Accu-Chek Smart Pix rendszer tisztítása
Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozóból az Accu-Chek
Smart Pix készüléket. Használjon mosószerrel enyhén megnedvesített rongyot, és vigyázzon, nehogy folyadék kerüljön
az eszközbe.
Klinikai személyzet: Kérjük, hogy a fertőzések megelőzése
érdekében tartsák be az intézményben érvényes előírásokat.

6.2

Hulladékkezelés
A készülék a mérések végzése során vérrel érintkezhet. A
használt készülék ezért fertőzésveszélyt jelenthet. Kérjük,
hogy a használt termékeket a hazájában érvényes előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A hulladék helyes kezeléséről az adott településen kaphat tájékoztatást. A termékre
nem vonatkozik a 2002/96/EK irányelv (a hulladékká vált
elektromos és elektronikus készülékekről szóló irányelv).
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7

Függelék

7.1

Rövidítések
BG
MBG
SD
AST
BR
TBR
IR
Hi
Lo
Hipo
E
E/h

7.2

Vércukor
Átlagos vércukorérték
Standard eltérés
Alternatív helyeken végzett mérés
Alapritmus
Átmeneti alapritmus
Infravörös
Mérési tartomány fölé eső érték (a mérőkészükéken: HI)
Mérési tartomány alá eső érték (a mérőkészüléken: LO)
Hipoglikémia
Inzulindózis nemzetközi egységekben megadva
Óránkénti inzulindózis (alapritmus)

Műszaki adatok
A készülék típusa
Cikkszám
Sorozatszám
Gyártási év
Méret
Súly
Kijelző
Áramellátás
Védelmi osztály
Portok
Környezeti feltételek

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

Accu-Chek Smart Pix
0 4684206001
lásd a műszer típustábláján
lásd a műszer típustábláján
104 x 74 x 38 mm
90 g
6 darab kék LED, kettesével csoportosítva
USB porton keresztül, 5 V/100 mA
A műszer a III. védelmi osztályba tartozik
1 infravörös port
1 USB port
Üzemi hőmérséklet-tartomány: 5 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány: -25 °C – 70 °C
Abszolút páratartalom: 5 g/m3 – 25 g/m3
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7.3

Információk az elektromágneses kompatibilitásról

Irányelvek és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses kisugárzás
Az Accu-Chek Smart Pix készüléket az alább részletezett elektromágneses környezetben való használatra szánták. Az Accu-Chek Smart
Pix készülék vásárlójának illetve használójának kell gondoskodnia arról, hogy a készülék használata ilyen környezetben történjen.
Kibocsátási teszt

Megfelelőség

Elektromágneses környezet – irányelv

RF kibocsátás
a CISPR 11 szerint

1. csoport

Az Accu-Chek Smart Pix készülék csakis a saját belső működéséhez
használ fel RF-energiát. Így az RF-kibocsátás nagyon alacsony és
nemvalószínű, hogy zavarja a szomszédos elektromos készülékeket.

RF kibocsátás
a CISPR 11 szerint

„B” osztály

Az Accu-Chek Smart Pix készülék alkalmas bármilyen környezetben, így lakóépületekben, valamint a lakóépületeket ellátó kisfeszültségű táphálózatra közvetlenül csatlakoztatott
létesítményekben való használatra.

Harmonikus kibocsátás az IEC 61000-3-2
szerint

-

-

Feszültségingadozások / villogás az
IEC 61000-3-3 szerint

-

-
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Irányelvek és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses zavartűrés
Az Accu-Chek Smart Pix készüléket az alább részletezett elektromágneses környezetben való használatra szánták. Az Accu-Chek Smart
Pix készülék vásárlójának illetve használójának kell gondoskodnia arról, hogy a készülék használata ilyen környezetben történjen.
Védettségi teszt vizsgálatok

IEC 60601 szerinti tesztérték Megfelelőség mértéke

Elektrosztatikus kisülés (ESD) az ± 6 kV kontakt kisülés
IEC 61000-4-2 szerint
± 8 kV levegő kisülés

± 6 kV kontakt kisülés

Gyors elektromos tranziens /
burst az IEC 61000-4-4 szerint

Nem helyes

Túlfeszültség az
IEC 61000-4-5 szerint

±2 kV hálózati tápvezetékeknél
± 1 kV a bemeneti és kimeneti
vezetékeknek
± 1 kV feszültség
külső vezeték-külső vezeték

± 1 kV feszültség
külső vezeték-küső vezeték
Feszültségesések, rövid áramki- < 5 % UT
maradások és feszültségingado- (> a UT 95 %-os betörése)
0,5 ciklus esetén
zások a tápvezetékekben az
IEC 61000-4-11 szerint
40 % U

± 8 kV levegő kisülés

Elektromágneses környezet –
irányelvek
Fa, beton vagy kerámialap borítású padló szükséges. Ha a
padló szintetikus anyaggal van
burkolva, akkor a relatív páratartalom legalább 30 % legyen.

Nem helyes

Nem helyes

T

(a UT 60 %-os betörése)
5 ciklus esetén
70 % UT
(a UT 30%-os betörése)
25 ciklus esetén
< 5 % UT
(> a UT 95 %-os betörése)
5 másodpercre
Hálózati frekvencia (50 / 60 Hz) 3 A/m
által keltett mágneses mező az
IEC 61000-4-8 szerint

3 A/m
30 A/m

A hálózati frekvencia által keltett
mágneses mezőnek a tipikus
ipari vagy kórházi környezetben,
szokásos elhelyezkedésben mérhető szintnek kell megfelelnie.

Megjegyzés: Az UT a hálózati áram feszültsége a tesztérték alkalmazása előtt.
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7.4

Tanácsadás és javítás
Tanácsadás: A Roche helyi képviselői készséggel válaszolnak a készülék kezelésével vagy feltételezett meghibásodásával kapcsolatos valamennyi kérdésére.
Javítás: Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Accu-Chek
Smart Pix készülék javítását, konfigurálását vagy más változtatások elvégzését csak olyan személyek végezhetik, akik
erre a Roche cégtől felhatalmazást kaptak. Ha úgy véli, hogy
a készüléke meghibásodott, először lépjen kapcsolatba
a Roche helyi képviselőjével. Németországban forduljon
telefonon a Roche ügyfélszolgálati központjához.
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7.5

Ügyfélszolgálat

Argentina
(República Argentina)

Centro de servicio y atención al cliente:
0800-333-6081 o 0800-333-6365
www.accu-chek.com.ar

Australia
(Australia)

Accu-Chek Enquiry Line: 1800 251 816
Pump Support: 1800 633 457
www.accu-chek.com.au

Austria
(Österreich)

Accu-Chek Kunden Service Center:
+43 1 277 87-355
www.accu-chek.at

Belgium
(Belgien/Belgique/België)

Tel: 0800-93626 (Accu-Chek Service)
www.accu-chek.be

Bosnia and Herzegovina
(Bosna i Hercegovina)

Korisnički i servisni centar:
Besplatna telefonska linija (Banja Luka): 0800 50 400
Besplatna telefonska linija (Sarajevo): 0800 20 603

Brazil
(Brasil)

Roche Diagnóstica Brasil Ltda.
Av. Engenheiro Billings, 1729 – Prédio 38
CEP: 05321-010 – Jaguaré – São Paulo – SP, Brasil
CNPJ: 30.280.358/0001-86
Responsável técnico: Paula Bresciani – CRF/SP 64.028
Central de Relacionamento Accu-Chek Responde: 0800 77 20 126
www.accu-chek.com.br
Registro ANVISA: 10287410883

Canada
(Canada)

Accu-Chek Customer Care: 1-800-363-7949
www.accu-chek.ca
Accu-Chek Soins aux Patients : 1-800-363-7949
www.accu-chek.ca

Chile
(Chile)

Servicio de atención al cliente:
Línea Gratuita: 800 471 800
www.accu-chek.cl

Costa Rica
(Costa Rica)

Centro de Atención al Cliente: 800-000-3422
www.accu-chek.com

Croatia
(Hrvatska)

Služba podrške za korisnike:
Besplatna telefonska linija: 0800 60 00 60

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató
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Czech Republic
(Česká republika)

Informace na bezplatné lince 800 111 800
www.accu-chek.cz

Denmark
(Danmark)

Accu-Chek Kundeservice:
Tlf. 36 39 99 54
www.accu-chek.dk

Egypt

Master Distributor in the Middle East: / :ﺍﳌﻮﺯﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﴘ ﰲ ﺍﻟﴩﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
Accu-Chek Enquiry Line: +971 (0) 4 8169 000
www.accu-chekarabia.com/arabic/

Estonia
(Eesti)

Klienditoe- ja teeninduskeskus:
Tel. +372 6460660
www.accu-chek.ee
www.surgitech.ee

Finland
(Suomi/Finland)

Asiakaspalvelupuhelin: 0800 92066 (maksuton)
www.accu-chek.fi

()ﻣﴫ

Kundtjänsttelefon: 0800 92066 (kostnadsfri)
www.accu-chek.fi
France
(France)

Service après-vente :
Numéro vert : 0800 27 26 93
www.accu-chek.fr

Germany
(Deutschland)

Accu-Chek Kunden Service Center:
Kostenfreie Telefonnummer 0800 4466800
Montag bis Freitag: 08:00 bis 18:00 Uhr
www.accu-chek.de

Greece
(Ελλάδα)

Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικής υποστήριξης:
Τηλ.: 210 2703700
Δωρεάν Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών Διαβήτη: 800 11 71000

Guatemala
(Guatemala)

Centro de Atención al Cliente: 1-801-00-34222
www.accu-chek.com

Hongkong
( 香港 )

客戶服務熱線：+852-2485 7512 （辦公時間）
www.accu-chek.com.hk
Enquiry hotline: +852-2485 7512 (office hours)
www.accu-chek.com.hk

Hungary
(Magyarország)

7-6

Ügyfélszolgálat: 06-80-200-694
Bővebb információ: www.accu-chek.hu
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Israel

Customer Support:
Tel. 04-6175390
www.dyndiabetes.co.il

Italy
(Italia)

Servizio Assistenza:
Numero Verde 800 822 189
www.accu-chek.it

Kazakhstan
(Republic of Kazakhstan)

Roche Kazakhstan LLP
77, Kunaev street, 15 floor
BC “Parkview office Tower”
050000, Almaty

Latvia
(Latvija)

Klientu atbalsta un apkalpošanas centrs:
Bezmaksas informatīvais tālrunis 80008886
www.accu-chek.lv

Lebanon

Master Distributor in the Middle East: / :ﺍﳌﻮﺯﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﴘ ﰲ ﺍﻟﴩﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
Accu-Chek Enquiry Line: +971 (0) 4 8169 000
www.accu-chekarabia.com/arabic/

Lithuania
(Lietuva)

Klientų aptarnavimo ir techninės priežiūros centras:
Nemokama telefono linija 8 800 20011
www.accu-chek.lt

Mexico
(México)

Oficinas / Atención al Cliente Centro Accu-Chek:
Dudas o comentarios: Llame sin costo 01 800-90 80 600
www.accu-chek.com.mx

Morocco
(Maroc)

STERIFIL SA
Tél : 05 22 97 55 97
e-mail : sterifil@sterifil.com

Netherlands
(Nederland)

Tel. 0800-022 05 85 (Accu-Chek Diabetes Service)
www.accu-chek.nl

New Zealand
(New Zealand)

Accu-Chek Enquiry Line: 0800 80 22 99
Pump Hotline: 0800 696 696
www.accu-chek.co.nz

Norway
(Norge)

Accu-Chek Kundesenter: 815 00 510
www.accu-chek.no

Panama
(Panamá)

Centro de Atención al Cliente: 800-3422
www.accu-chek.com

Peru
(Perú)

Centro de Atención al Cliente:
0800 00 388 y/o 618 8777
www.accu-chek.com.pe

()מדינת ישראל

()ﻟﺒﻨﺎﻥ
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Poland
(Polska)

Obsługa klienta:
Telefon: +48 22 481 55 55
www.accu-chek.pl
Infolinia na terenie Polski: 801 080 104*
* Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora

Portugal
(Portugal)

Linha de Assistência a Clientes 800 200 265 (dias úteis: 8h30 – 18h30)
www.accu-chek.pt

Russia
(Россия)

Информационный центр:
8-800-200-88-99 (звонок бесплатный для всех регионов России)
Адрес в Интернете: www.accu-chek.ru

Saudi Arabia

Master Distributor in the Middle East: / :ﺍﳌﻮﺯﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﴘ ﰲ ﺍﻟﴩﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
Accu-Chek Enquiry Line: +971 (0) 4 8169 000
www.accu-chekarabia.com/arabic/

Serbia
(Srbija)

Korisnički i servisni centar:
Tel: 011 2471 990
diabetes.care@adoc.rs

Singapore
(Singapore)

Accu-Chek ExtraCare line: 6272 9200
www.accu-chek.com.sg

Slovakia
(Slovensko)

Infolinka ACCU-CHEK: 0800 120200
www.accu-chek.sk

Slovenia
(Slovenija)

Center za pomoč uporabnikom in servis Accu-Chek:
Brezplačen telefon: 080 12 32
www.accu-chek.si

South Africa
(South Africa)

Accu-Chek Customer Care Centre:
080-DIABETES (Dial 080-34-22-38-37)
www.diabetes.co.za

South Korea
( 대한민국 )

고객 지원 및 서비스 센터
무료상담전화 : 080-909-2222 / 월 - 금 오전 8 시 30 분 - 오후 5 시 30 분
www.accu-chek.com

Spain
(España)

Línea de Atención al Cliente: 900 210 341
www.accu-chek.es

Sweden
(Sverige)

Accu-Chek Kundsupport: 020-41 00 42
www.accu-chek.se

Switzerland
(Schweiz/Suisse/Svizzera)

Accu-Chek Kundenservice 0800 803 303 gebührenfrei
Service clientèle Accu-Chek 0800 803 303 appel gratuit
Servizio clienti Accu-Chek 0800 803 303 gratuito
www.accu-chek.ch

()ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
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Taiwan
( 台灣 )

製造廠名稱：Roche Diabetes Care GmbH
製造廠地址：Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
藥商名稱：台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司
藥商地址：台北市民權東路三段 2 號 10 樓
免付費專線：0800-060-333
www.accu-chek.com.tw

Thailand

แผนกบริการลูกคา

(ประเทศไทย)

แอคคิว-เช็ค คอลเซ็นเตอร

02-7912222
www.accu-chek.co.th
Customer Service Line: +66 (0) 2791 2222
www.accu-chek.co.th

Turkey
(Türkiye)

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Esentepe Mahallesi Kırgülü Sokak No: 4
34394 Şişli, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 212 306 06 06
Müşteri Danışma Hattı:
0800 211 36 36 (ücretsiz)
0850 211 36 36
www.rochediagnostics.com.tr
ÜRETİCİ FİRMA
Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com
İTHALATÇI FİRMA
Roche Diagnostics Turkey A.Ş.
Esentepe Mahallesi Kırgülü Sokak No: 4
34394 Şişli, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 212 306 06 06

Ukraine
(Украина)

Accu-Chek Smart Pix használati útmutató

Roche Ukraine LLC
33, P. Sagaidachnogo str., 3rd - 4th floor
Kiev, 04070
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United Arab Emirates

Master Distributor in the Middle East: / :ﺍﳌﻮﺯﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﴘ ﰲ ﺍﻟﴩﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
Accu-Chek Enquiry Line: +971 (0) 4 8169 000
www.accu-chekarabia.com/arabic/

United Kingdom
(United Kingdom)

Roche Diabetes Care Limited
Charles Avenue, Burgess Hill
West Sussex, RH15 9RY, United Kingdom
Accu-Chek Customer Careline 1)
UK Freephone number: 0800 701 000
ROI Freephone number: 1 800 709 600
1) calls may be recorded for training purposes
www.accu-chek.co.uk
www.accu-chek.ie

Uruguay
(Uruguay)

Tel: +598 26261400
www.accu-chek.com.uy

Venezuela
(Venezuela)

Importado y Distribuido por:
Productos Roche S.A.
Edificio Roche
Avenida Diego Cisneros
Los Ruices
Caracas 1071
Venezuela
Tlf. 58 212 2734611
RIF: J-00044058-1

()ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
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Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

0 4684273001 (08) 2016-03 HU

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK AVIVA NANO,
ACCU-CHEK AVIVA EXPERT, ACCU-CHEK GO, ACCU-CHEK INTEGRA, ACCU-CHEK MOBILE,
ACCU-CHEK PERFORMA, ACCU-CHEK SPIRIT, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, ACCU-CHEK SMART PIX,
ADVANTAGE, CAMIT, COMBO, DISETRONIC, D-TRONPLUS, PERFORMA COMBO, PERFORMA EXPERT,
PERFORMA NANO, VOICEMATE és LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT. a Roche márkanevei.

