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Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali sistem 
OneTouch®!

Sistem za merjenje ravni glukoze v krvi OneTouch Verio® 
je eden najnovejših inovativnih izdelkov iz družine 
OneTouch®. Vsak merilnik OneTouch® je zasnovan za 
enostavno merjenje ravni glukoze v krvi, kar vam pomaga 
pri obvladovanju sladkorne bolezni. 

Priročnik za uporabnika vsebuje celovito razlago 
uporabe novega merilnika in pripomočkov za izvajanje 
meritev. Vključuje tudi pregled pravilnih in nepravilnih 
postopkov pri preverjanju ravni glukoze v krvi. Priročnik 
za uporabnika shranite na varno mesto. Morda ga boste 
v prihodnosti še potrebovali. 

Upamo, da bodo izdelki in storitve OneTouch® ostali del 
vašega življenja. 



3

Simboli in ikone merilnika

Skoraj prazna baterija

Prazna baterija

Nad razponom

Znotraj razpona

Pod razponom

Ikona sporočila Vzorec nizke ravni 

Ikona sporočila Vzorec visoke ravni 

Rezultat preverjanja s kontrolno raztopino 
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Drugi simboli in ikone

Previdnostni ukrepi in opozorila: Informacije, 
povezane z varnostjo, so na voljo v priročniku 
za uporabnika in v drugih dokumentih, ki so bili 
priloženi sistemu. 

Enosmerni tok 

Glejte navodila za uporabo 

Proizvajalec 

Številka serije 

Serijska številka 

Meje temperature shranjevanja 

In vitro diagnostični medicinski pripomoček 

Samo za enkratno uporabo 

Sterilizirano s sevanjem 

Ločeno odlaganje odpadkov 

Rok uporabnosti 

Vsebina zadostuje za n merjenj 
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Ta stran je namenoma prazna.
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Preden začnete

Pred začetkom uporabe izdelka za preverjanje ravni 
glukoze v krvi pozorno preberite ta Priročnik za 
uporabnika ter navodila, priložena testnim lističem 
OneTouch Verio® in kontrolni raztopini OneTouch Verio®. 

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI:

• Merilnik in sprožilnik sta namenjena uporabi pri samo 
enem bolniku. Ne souporabljajte ju z nobeno drugo 
osebo, niti z družinskimi člani! Ne uporabljajte pri  
več bolnikih!

• Po uporabi in izpostavitvi krvi lahko vsi deli tega 
kompleta predstavljajo biološko nevarnost. Uporabljen 
komplet lahko prenaša nalezljive bolezni, tudi če ste  
ga očistili in dezinficirali.

Predvidena uporaba

Sistem za merjenje ravni glukoze v krvi OneTouch Verio® 
se uporablja za kvantitativno merjenje ravni glukoze 
(sladkorja) v vzorcih sveže polne kapilarne krvi, odvzetih 
iz prstne blazinice. Sistem je namenjen enemu bolniku in 
se ne sme uporabljati za merjenje pri več bolnikih. Vzorce 
polne venske krvi lahko uporabijo samo zdravstveni 
strokovnjaki. 
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Sistem za merjenje ravni glukoze v krvi OneTouch Verio® 
je predviden za samotestiranje zunaj telesa (diagnostična 
uporaba in vitro), namenjen pa je sladkornim bolnikom na 
domu in zdravstvenim strokovnjakom v kliničnem okolju 
kot pripomoček za spremljanje učinkovitosti obvladovanja 
sladkorne bolezni. 

Sistem za merjenje ravni glukoze v krvi OneTouch Verio® 
se ne sme uporabljati za diagnosticiranje ali presejanje 
sladkorne bolezni ali pri novorojenčkih. 

Načelo merjenja

Na testnem lističu se glukoza v vzorcu krvi premeša 
s posebnimi kemikalijami, pri čemer se tvori šibek 
električni tok. Moč tega toka je odvisna od vrednosti 
glukoze v vzorcu krvi. Merilnik izmeri električni tok, 
izračuna raven glukoze v krvi, prikaže rezultat ravni 
glukoze v krvi in ga shrani v pomnilnik. 
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Sistem za merjenje ravni glukoze v krvi 
OneTouch Verio®

Prenosna torbica

Sprožilnik 
OneTouch® Delica®

Merilnik OneTouch Verio®
(priloženi 2 bateriji AAA) 

Sterilne lancete 
OneTouch® Delica®

Komplet vključuje: 
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OPOMBA: Sprožilnik OneTouch® Delica®  deluje SAMO 
z lancetami OneTouch® Delica®. 

Če je priložena druga vrsta sprožilnika, si oglejte ločena 
navodila za ta sprožilnik. 

Testni lističi 
OneTouch Verio®
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Na voljo ločeno: 

Potrebujete spodaj prikazane izdelke,  
ki morda niso priloženi vašemu kompletu: 

Prodajajo se ločeno. Seznam priloženih izdelkov je naveden 
na škatli merilnika. 

Testni lističi 
OneTouch Verio®*

Kontrolna raztopina 
za srednji razpon 
OneTouch Verio®*

*Kontrolna raztopina in testni lističi OneTouch Verio® so na 
voljo ločeno. O dobavljivosti testnih lističev in kontrolne 
raztopine se pozanimajte pri oddelku za stike s strankami, 
farmacevtu ali zdravstvenemu strokovnjaku. 
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OPOZORILO: Merilnik in pripomočke za izvajanje 
meritev shranjujte nedosegljive otrokom. Majhni predmeti, 
kot so pokrov za baterijo, baterije, testni lističi, lancete, 
zaščitni pokrovčki na lancetah in pokrovček stekleničke 
s kontrolno raztopino predstavljajo nevarnost zadušitve.  
Ne zaužijte ali pogoltnite nobenih sestavin. 
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 1 Pripravite sistem

Seznanite se s sistemom za merjenje 
ravni glukoze v krvi OneTouch Verio®

Merilnik
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Testni listič
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Vklopite merilnik

Pritisnite in držite tipko ,  
dokler se ne prikaže zagonski 
zaslon. Ko je zagonski zaslon 
prikazan, spustite . 

OPOMBA: Če opazite manjkajoče slikovne pike na 
zagonskem zaslonu, je morda prišlo do težave 
z merilnikom. Pokličite oddelek za stike s strankami 
LifeScan, od pon. do pet., od 8.00 do 16.00, na tel.  
št. 080 14 41.
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Uporabite osvetlitev zaslona za boljšo 
vidljivost

Osvetlitev zaslona se vklopi samodejno ob vklopu 
merilnika. Po nekaj sekundah nedejavnosti se bo osvetlitev 
zaslona izklopila. Če pritisnete katero koli tipko ali vstavite 
testni listič, se bo osvetlitev zaslona ponovno vklopila. 

Priprava za prvo uporabo

Pred prvo uporabo merilnika se prepričajte, da so 
prednastavljeni jezik, ura in datum v merilniku pravilni. 
Tako boste zagotovili, da bosta rezultatom merjenja 
dodeljena pravilna ura in datum.
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Ko prvič vklopite merilnik, se 
prikaže zaslon Nastavi jezik.

Ko je prikazan zaslon Nastavi 
jezik, pritisnite  ali , da 
označite želeni jezik, in nato 
pritisnite . 

Če po izboru pritisnete ,  
potrdite vse nastavitve in se 
pomaknete na naslednji zaslon. 

Med nastavljanjem merilnika 
lahko pritisnete tipko , da 
se vrnete na prejšnji zaslon in 
prilagodite nastavitev. 

Po nastavitvi jezika se prikaže 
zaslon Tipke merilnika, ki 
vas opomni, kako delujejo 
posamezne tipke na merilniku. 
Pritisnite . 

Nastavitev jezika

Nastavi jezik

Slovenski jezik

Dobrodošli

Hrvatski

English

Tipke merilnika

Naprej

Gor

Potrdi

Dol

Nazaj
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Sprejmite prednastavljeno uro, datum in 
meje razpona

Prikaže se Shranjeno kot 
potrditev, da je prikazana ura 
sedaj shranjena v merilniku. 

Korak 1: Nastavite uro

Kot naslednji se prikaže zaslon 
Nastavi uro. 

Če je ura pravilna, pritisnite , 
da jo shranite. 

Če želite urediti uro, pritisnite 
tipko  ali , da označite 
Uredi in pritisnite  (glejte 
stran 25). 

Nastavi uro
9:45

Shrani
Uredi

Korak 1 od 3

Shranjeno.

9:45

Korak 1 od 3
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Korak 2: Nastavite datum

Kot naslednji se prikaže zaslon 
Nastavi datum.

Če je datum pravilen, pritisnite 
, da ga shranite. 

Če želite urediti datum, pritisnite 
tipko  ali , da označite 
Uredi in pritisnite  (glejte 
stran 25). 

Shrani
Uredi

Nastavi datum
30. apr 2012

Korak 2 od 3

Shranjeno.

30. apr 2012

Korak 2 od 3

Prikaže se Shranjeno kot 
potrditev, da je prikazani datum 
sedaj shranjen v merilniku.
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Korak 3: Nastavite spodnjo in zgornjo mejo 
razpona

Merilnik uporablja nastavljene spodnje in zgornje 
mejerazpona, da: 

• vas obvesti, kdaj je rezultat merjenja znotraj meja, 
nastavljenih v merilniku, pod njimi ali nad njimi; 

• posreduje sporočila, ki vas obveščajo: 

• kdaj morate obravnavati rezultat nizke ravni glukoze 
v krvi, 

• o napredku pri ostajanju znotraj razpona glukoze 
v krvi, 

• kdaj se razvije vzorec rezultatov ravni glukoze 
v krvi, ki je pod spodnjo mejo ali nad zgornjo mejo, 
nastavljeno v merilniku. 

OPOMBA: Spodnja in zgornja meja razpona, ki ju 
nastavite, veljata za vse rezultate merjenja ravni glukoze. 
To vključuje meritve, ki se opravijo pred obroki, jemanjem 
zdravil ali drugimi aktivnostmi, ki vplivajo na raven 
glukoze v krvi, ali za njimi.
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POZOR: 

Z zdravstvenim strokovnjakom se posvetujte o nastavitvi 
zgornje in spodnje meje razpona, ki vam ustreza. 
Pri izbiranju ali spreminjanju meja razponov morate 
upoštevati dejavnike, kot je vaš življenjski slog in 
zdravljenje sladkorne bolezni. Nikoli ne naredite velikih 
sprememb v svojem načrtu za obvladovanje sladkorne 
bolezni, ne da bi se o tem posvetovali z zdravstvenim 
strokovnjakom.
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Ta merilnik ima prednastavljeno 
spodnjo mejo 3,9 mmol/l in 
zgornjo mejo 10,0 mmol/l. 

Če sta spodnja in zgornja meja 
razpona pravilni, pritisnite , 
da ju shranite. 

Če želite urediti prednastavljeni 
meji, da bosta ustrezali vašim 
potrebam, pritisnite tipko  
ali , da označite Uredi in 
pritisnite  (glejte stran 25). 

Prikaže se Shranjeno kot 
potrditev, prikazani spodnja 
in zgornja meja pa sta zdaj 
shranjeni v merilniku. 

mmol/L
3.9 - 10.0

Korak 3 od 3

Shranjeno.

Nastavi zg./sp. mejo
svojega razpona

mmol/L
3.9 - 10.0

Shrani
Uredi

Korak 3 od 3
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Na zaslonu se prikaže napis 
Nastavitev je končana. Merilnik 
je zdaj pripravljen za uporabo.

Po nekaj sekundah se bo na 
zaslonu prikazal glavni meni. 
Glejte stran 37. 

OPOMBA: Če ste merilnik vključili 
tako, da ste vanj vstavili testni 
listič, se namesto glavnega 
menija prikaže zaslon  
Nanesite kri. 

Nastavitev
je končana.
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Uredite prednastavljeno uro, datum in 
meje razpona

Korak 1: Uredite uro

Če želite spremeniti uro, pritisnite 
tipko  ali , da nastavite uro, 
in nato pritisnite . 

Ponovite ta korak, da nastavite 
minute. 

Nastavi uro

9 : 45 

Korak 1 od 3

V redu?
11:00

Shrani
Uredi

Korak 1 od 3

Ko je ura pravilna, pritisnite . 

Če je potrebna prilagoditev, 
pritisnite tipko  ali , da 
označite Uredi in pritisnite , 
nato pa ponovite Korak 1. 
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Prikaže se Shranjeno kot 
potrditev, da je prikazana ura 
sedaj shranjena v merilniku.

Korak 2: Uredite datum

Če želite spremeniti datum, 
pritisnite tipko  ali ,  
da nastavite dan, in nato 
pritisnite . 

Ponovite ta korak, da  
nastavite mesec in leto. 

Nastavi datum

30 apr   2012

Korak 2 od 3

Shranjeno.

11:00

Korak 1 od 3
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Ko je datum pravilen,  
pritisnite . 

Če je potrebna prilagoditev, 
pritisnite tipko  ali ,  
da označite Uredi in pritisnite 

, nato pa ponovite Korak 2. 

Prikaže se Shranjeno kot 
potrditev, da je prikazani datum 
sedaj shranjen v merilniku.

Shrani
Uredi

V redu?
15. maj 2012

Korak 2 od 3

Shranjeno.

15. maj 2012

Korak 2 od 3
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Korak 3: Uredite spodnjo in zgornjo mejo 
razpona

Za spremembo prednastavljene 
Spodnje meje pritisnite tipko 

 ali , da nastavite želeno 
vrednost med 3,3 mmol/l in 
6,1 mmol/l ter nato pritisnite . 

Korak 3 od 3

Nastavi razpon

Spod. meja

mmol/L

– 10.03.9

Korak 3 od 3

Nastavi razpon

-4.2

Zgor. meja

mmol/L

10.0

Za spremembo prednastavljene 
Zgornje meje pritisnite tipko 

 ali , da nastavite želeno 
vrednost med 6,7 mmol/l  
in 16,7 mmol/l ter nato  
pritisnite . 
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Ko so spodnje in zgornje meje 
razpona ustrezne, pritisnite . 

Če je potrebna prilagoditev, 
pritisnite tipko  ali , da 
označite Uredi in pritisnite , 
nato pa ponovite Korak 3. 

Prikaže se Shranjeno kot 
potrditev, da sta prikazani 
spodnja in zgornja meja zdaj 
shranjeni v merilniku.

mmol/L
4.2 - 9.4

Shrani
Uredi

Korak 3 od 3

V redu?

mmol/L
4.2 - 9.4

Korak 3 od 3

Shranjeno.
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Na zaslonu se prikaže napis 
Nastavitev je končana. Merilnik 
je zdaj pripravljen za uporabo.

Po nekaj sekundah se bo na 
zaslonu prikazal glavni meni. 
Glejte stran 37. 

OPOMBA: Če ste merilnik 
vključili tako, da ste vanj 
vstavili testni listič, se namesto 
glavnega menija prikaže zaslon 
Nanesite kri. 

Nastavitev
je končana.
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Prilagodite nastavitve merilnika po  
pripravi za prvo uporabo

Nastavitve merilnika lahko kadar koli prilagodite.  
Ko vklopite merilnik, se po zagonskem zaslonu prikaže 
glavni meni. Modra vrstica označuje trenutno izbiro na 
zaslonu merilnika. 

1. Pojdite na zaslon Nastavitve 

V glavnem meniju pritisnite 
tipko  ali , da označite 
Nastavitve, in pritisnite . 30. apr   9:45

Dnevnik rezultat.

Povprečja

Nastavitve
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2. Izberite nastavitev 

Izberite nastavitev, ki jo želite 
spremeniti, in pritisnite . 

Če želite spremeniti spodnjo 
ali zgornjo mejo, označite 
Nastavitve orodij in pritisnite  

, nato pa izberite Razpon  
in pritisnite . 

OPOMBA: Za informacije o 
funkciji Sporočila glejte stran 76. 

Ko je prikazana nastavitev, ki jo želite spremeniti,  
bo na zaslonu označen prvi vnos. 

Nastavitve

Ura/datum

Jezik

Nastavitve orodij

Podatki merilnika
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3. Pritisnite tipko  ali , da spremenite 
želeno vrednost, nato pa pritisnite 

Označen vnos preskočite tako, da pritisnete . Vsakič,  
ko pritisnete , se označi naslednji vnos na zaslonu. 

Če želite na primer spremeniti uro, označite Ura/datum  
na zaslonu Nastavitve in pritisnite . 

4. Nato označite Ura in 
pritisnite 

Primer
Sprememba  

nastavitve ure 

Ura/datum

Ura: 
   9:45
Datum:
   30. apr 2012
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Prikaže se trenutna ura, 
nastavljena v merilniku. 

5. Pritisnite tipko  ali 
, da spremenite uro, 

in pritisnite 

6. Ponovite ta korak, 
da spremenite minute 

Ura

10  :  45     

Ura

9 : 45 
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Ko se pomaknete skozi vse vnose 
na zaslonu za nastavitev, se  
prikaže Shranjeno za potrditev, 
da so spremembe shranjene 
v merilniku.

Shranjeno.

10:15
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OPOMBA: Kot zagotovitev, da 
sta ura in datum v merilniku 
nastavljena pravilno, se bo  
vsakih 6 mesecev prikazal  
zaslon z vprašanjem, ali sta  
ura in datum, nastavljena 
v merilniku, pravilna. 

Če sta pravilna, pritisnite  
tipko . Če nista pravilna, 
pritisnite  ali , da označite 
Uredi uro/datum in pritisnite . Upoštevajte korake  
na strani 31, da prilagodite uro in datum. Ko sta ura in 
datum nastavljena pravilno, pritisnite tipko  ali ,  
da označite Končano, in pritisnite . Po nekaj sekundah 
se bo na zaslonu prikazal glavni meni. 

Če ste merilnik vklopili tako, da ste vanj vstavili testni 
listič, se prikaže zaslon Nanesite kri. 

Sta ura in
datum pravilna?

Prosimo, preverite.

Da
Uredi uro/datum

15. maj 10:15
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Preverite serijsko številko merilnika in 
različico programske opreme

Serijska številka merilnika in različica programske  
opreme sta shranjeni v merilniku. Te informacije lahko 
kadar koli preverite. 

1. Pojdite na zaslon 
Podatki merilnika 

V glavnem meniju pritisnite 
tipko  ali , da označite 
Nastavitve, in pritisnite . 

30. apr   9:45

Dnevnik rezultat.

Povprečja

Nastavitve
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Prikažejo se informacije 
o merilniku. 

2. Izberite Podatki 
merilnika in pritisnite 

Nastavitve

Ura/datum

Jezik

Nastavitve orodij

Podatki merilnika

Serijska številka:

12345678
Programska oprema:

OX40000_000

Enota:

mmol/L

Podatki merilnika
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3. Pritisnite tipko , da se vrnete na 
zaslon Nastavitve 

Po nastavitvi izklopite merilnik. 

Izklopite ga lahko na dva načina: 

• Pritisnete in držite tipko  več sekund, da izklopite 
merilnik. 

ALI 

• Po dveh minutah nedejavnosti se merilnik izklopi 
samodejno. 
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 2 Opravite meritev

Preverite raven glukoze v krvi

OPOMBA: Mnogim bolnikom se zdi koristno, da opravijo 
preverjanje s kontrolno raztopino, preden prvič opravijo 
meritev s krvjo. Glejte stran 67.

Priprava na izvajanje meritev

Pred merjenjem pripravite: 

• merilnik OneTouch Verio®, 
• testne lističe OneTouch Verio®, 
• sprožilnik, 
• sterilne lancete. 

OPOMBA: 

• Uporabljajte samo testne lističe OneTouch Verio®. 

• V nasprotju z nekaterimi merilniki ravni glukoze v krvi 
ni potreben dodaten korak za kodiranje sistema 
OneTouch Verio®.

• Pred izvajanjem meritve se prepričajte, da je 
temperatura testnega lističa in merilnika približno enaka.

• Testne lističe shranjujte v suhem prostoru pri 
temperaturi med 5 °C in 30 °C. 
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• Meritve ne opravite, če se na merilniku pojavi 
kondenzacija (kopičenje vode). Merilnik in testne lističe 
pred merjenjem premaknite na hladno, suho mesto in 
počakajte, da se površina merilnika posuši.

• Stekleničke s testnimi lističi ne odprite, dokler niste 
pripravljeni na meritev. Testni listič uporabite takoj,  
ko ga vzamete iz stekleničke.

• Takoj po uporabi tesno zaprite pokrovček na 
steklenički, da se izognete kontaminaciji ali 
poškodbam.

• Neuporabljene testne lističe shranjujte samo 
v originalni steklenički.

• Ko zaključite z izvajanjem meritev, uporabljenega 
testnega lističa ne shranite nazaj v stekleničko.

• Testnega lističa, na katerem je kri ali kontrolna 
raztopina, ne uporabite ponovno. Testni lističi so 
namenjeni samo enkratni uporabi.

• S čistimi in suhimi rokami se lahko testnega lističa 
dotikate kjerkoli na njegovi površini. Testnega lističa ne 
upogibajte, režite ali spreminjajte na kakršenkoli način.

• Ko prvič odprete stekleničko s testnimi lističi, zapišite 
rok uporabe po odprtju na nalepko. Navodila o roku 
uporabe po odprtju najdete v navodilih za testne lističe 
ali na nalepki stekleničke. 
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POMEMBNO: Če vam pri izvajanju meritev pomaga druga 
oseba, morate merilnik, sprožilnik in pokrovček vedno 
očistiti in dezinficirati, preden jih bo ta oseba uporabila. 
Glejte stran 102. 

OPOMBA: Odsvetujemo vam, da bi rezultate merjenj ravni 
glukoze v krvi s tem merilnikom primerjali z rezultati, 
pridobljenimi z drugim merilnikom. Rezultati se lahko 
razlikujejo med različnimi merilniki in niso uporaben 
pokazatelj, ali vaš merilnik deluje pravilno. Da preverite 
natančnost merilnika, redno primerjajte rezultate, 
pridobljene z merilnikom, z laboratorijskimi rezultati.  
Za več informacij glejte stran 124.
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POZOR: 

• Sistem za merjenje ravni glukoze v krvi OneTouch 
Verio® se ne sme uporabiti pri bolnikih v 24 urah po 
testu absorpcije z D-ksilozo, saj lahko povzroči lažno 
visoke rezultate.

• Ne uporabljajte merilnikov iz družine OneTouch Verio®, 
kadar je znano ali obstaja sum, da je v vzorcu polne 
bolnikove krvi PAM (pralidoksim). 

• Testnih lističev ne uporabljajte, če je steklenička 
poškodovana ali ste jo pustili odprto in izpostavljeno 
zraku. To lahko povzroči sporočila o napaki ali netočne 
rezultate. Če je steklenička s testnimi lističi poškodovana, 
takoj pokličite oddelek za stike s strankami. TELEFON ZA 
INFORMACIJE: 080 14 41.

• Če meritve ne morete opraviti zaradi težave 
s pripomočki za izvajanje meritev, se obrnite na 
zdravstvenega strokovnjaka. Nezmožnost opravljanja 
meritev lahko upočasni odločitve o zdravljenju in 
povzroči resne zdravstvene težave.

• Steklenička s testnimi lističi vsebuje sušilne snovi, 
ki so nevarne, če jih vdihnete ali zaužijete, in lahko 
povzročijo draženje kože ali oči.

• Testnih lističev ne uporabljajte po izteku roka 
uporabnosti (natisnjenega na nalepki stekleničke) ali 
roka uporabe po odprtju (kar nastopi prej), sicer lahko 
pride do nepravilnih rezultatov.
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Sprožilnik OneTouch® Delica®

OPOMBA: Sprožilnik OneTouch® Delica® uporablja SAMO 
lancete OneTouch® Delica®. 

Če je tukaj prikazani sprožilnik drugačen od sprožilnika, 
ki je priložen kompletu, glejte ločena navodila, ki so 
priložena sprožilniku. 
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OPOMBA: 

• Zaslon Sistem za merjenje ravni glukoze v krvi 
OneTouch Verio® ni bil ocenjen za odvzem vzorca krvi 
iz alternativnega mesta odvzema (AST). Pri merjenju 
s sistemom uporabljajte samo prstne blazinice. 

• Zaslon Sprožilnik OneTouch® Delica® ne vključuje 
materialov, potrebnih za odvzem vzorca krvi iz 
alternativnega mesta odvzema (AST). Sprožilnika 
OneTouch® Delica® s sistemom za merjenje ravni 
glukoze v krvi OneTouch Verio® ne smete uporabljati  
na podlakti ali dlani.



Opravite meritev2 

46

POZOR: 

Za zmanjšanje možnosti okužbe: 

• Zagotovite, da mesto odvzema vzorca umijete 
z milom in toplo vodo, ga splaknete in posušite, 
preden odvzamete vzorec.  

• Sprožilnik je namenjen uporabi pri enem bolniku. 
Lancete in sprožilnika nikoli ne souporabljajte 
z drugo osebo. 

• Pri vsaki meritvi uporabite novo sterilno lanceto. 

• Vedno vzdržujte čistočo merilnika in sprožilnika 
(glejte stran 102).  

• Sprožilnik je namenjen za uporabo pri samo enem 
bolniku. Ne souporabljajte jih z nobeno drugo osebo, 
niti z družinskimi člani! Ne uporabljajte pri več 
bolnikih! 
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Pridobivanje vzorca krvi iz prstne blazinice

Ob vsaki meritvi izberite drugo mesto vboda. 

Večkratni vbodi na istem mestu lahko povzročijo bolečino 
in zadebelitev kože. 

Pred meritvijo si temeljito umijte roke s toplo vodo in 
milom. Roke splaknite in jih popolnoma posušite. 

1. Odstranite pokrovček sprožilnika 

Pokrovček odstranite tako, da ga zasukate v nasprotni 
smeri urnega kazalca in povlečete naravnost stran od 
sprožilnika. 
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2. Vstavite sterilno lanceto v sprožilnik 

Poravnajte lanceto, kot 
je prikazano na sliki, 
tako da se prilega držalu 
lancete. Lanceto potiskajte 
v sprožilnik, dokler se 
ne zaklopi in popolnoma 
namesti v držalu. 

Zaščitni pokrovček zasukajte 
za en poln obrat, da se 
loči od lancete. Zaščitni 
pokrovček shranite do 
odstranitve lancete.  
Glejte stran 61. 



Opravite meritev 2 

49

3. Ponovno namestite pokrovček na 
sprožilnik 

Pokrovček ponovno namestite na sprožilnik – zasukajte ga 
v desno, da ga trdno namestite. 

Ne privijte premočno. 
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4. Prilagodite nastavitev globine vboda 

Sprožilnik ima sedem 
nastavitev globine vboda, 
ki so oštevilčene od 1 do 7. 
Manjše številke označujejo 
plitvejši vbod, večje pa 
globlji vbod. Plitvejši vbodi 
so primerni za otroke in 
večino odraslih. Globlji vbodi 
so primerni za ljudi z debelo 
ali žuljavo kožo. Če želite izbrati nastavitev, zasukajte 
kolesce za nastavitev globine. 

OPOMBA: Plitek vbod v prstno blazinico je lahko manj 
boleč. Najprej poskusite plitko nastavitev in večajte 
globino, dokler ne najdete globine, ki zadostuje za 
pridobivanje vzorca krvi ustrezne velikosti.
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5. Napnite sprožilnik 

Potisnite gumb za napenjanje 
nazaj, tako da zaslišite klik.  
Če ne zaslišite klika, se 
je morda že napel med 
vstavljanjem lancete. 

6. Vstavite testni listič, da vklopite merilnik 

Testni listič vstavite 
v odprtino za testne 
lističe, tako da so proti 
vam obrnjene zlata stran 
testnega lističa in obe 
srebrni nožici. 

Za kodiranje merilnika ni 
potreben dodaten korak. 
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Ko se prikaže zaslon 
Nanesite kri, lahko nanesete 
vzorec krvi na katero koli 
stran testnega lističa.

7. Zbodite se v prst 

Sprožilnik trdno držite 
ob strani prsta. Pritisnite 
sprožilni gumb. Sprožilnik 
odstranite s prsta. 
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8. Pridobite okroglo kapljico krvi 

Nežno stisnite in/ali masirajte 
prstno blaznico, dokler se na njej 
ne pojavi okrogla kapljica krvi.

Če se kri razmaže ali odteče 
navzdol, ne uporabite tega 
vzorca. Posušite mesto in  
nežno iztisnite drugo kapljico 
krvi ali pa prebodite kožo na 
drugem mestu.
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Nanos krvi in odčitavanje rezultatov

1. Nanesite vzorec na testni listič 

Kri lahko nanesete na katero koli stran testnega lističa. 

Vzorec nanesite na odprtino kanala. 

Vzorec morate nanesti takoj, ko dobite kapljico krvi. 
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Merilnik pridržite nekoliko 
pod kotom in kanal 
namestite na kapljico krvi. 

Ko se dotakne vzorca,  
testni listič vsrka kri v kanal. 
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2. Počakajte, da se kanal popolnoma 
zapolni 

Kapljica krvi se vsrka v ozki kanal. Kanal se mora 
popolnoma napolniti. 

Kanal se obarva rdeče, merilnik pa začne odštevati  
od 5 do 1. 

Krvi ne smete nanesti na vrh testnega lističa ali zgornji 
rob testnega lističa. 
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• Vzorca ne razmažite ali postrgajte s testnim lističem. 

• Testnega lističa ne pritisnite premočno na mesto 
vboda, saj lahko to blokira kanal in prepreči pravilno 
polnjenje. 

• Ne nanašajte dodatne krvi na testni listič po tem, ko ste 
odmaknili kapljico krvi. 

• Med meritvijo ne premikajte testnega lističa v 
merilniku, saj lahko to povzroči sporočilo o napaki ali 
izklop merilnika. 

• Ne odstranite testnega lističa, dokler se ne prikaže 
rezultat, saj se bo merilnik izklopil. 
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3. Odčitajte rezultat na merilniku 

Primer

Na zaslonu se prikaže rezultat 
ravni glukoze v krvi skupaj 
z mersko enoto ter datumom  
in uro meritve. 

Če se ob rezultatu ravni  
glukoze v krvi ne prikaže  
enota mmol/l, pokličite 
oddelek za stike s strankami. 
TELEFON ZA INFORMACIJE:  
080 14 41.

POZOR: 

Če se med merjenjem ravni glukoze v krvi na zaslonu 
prikaže besedilo  Kontrolna raztopina, ponovite 
meritev z novim testnim lističem. Če se napaka ponovi, 
pokličite oddelek za stike s strankami. TELEFON ZA 
INFORMACIJE: 080 14 41.
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Ugotovite, ali je trenutni rezultat merjenja 
glukoze v krvi znotraj razpona, pod njim  
ali nad njim

Ko se po merjenju prikaže rezultat ravni glukoze v krvi, bo 
merilnik prikazal barvno piko, ki označuje, ali je rezultat 
znotraj razpona, pod spodnjo mejo ali nad zgornjo mejo, 
nastavljeno v merilniku. Glejte stran 21 in stran 31. 

Znotraj razpona

Pod razponom

Nad razponom

Primer
Rezultat znotraj razpona 

Znotraj razpona

29. apr 7:30

mmol/L
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Ko pridobite rezultat ravni glukoze v krvi

Ko se prikaže rezultat ravni glukoze v krvi, lahko: 

• Pritisnete in držite tipko , da se vrnete v glavni meni. 

ALI 

• Pritisnete in držite tipko  več sekund, da izklopite 
merilnik. Merilnik se bo samodejno izklopil tudi po dveh 
minutah nedejavnosti. 

Merilnik OneTouch Verio® preveri rezultate merjenj in 
prikaže sporočila, s katerimi vas obvešča o napredku in 
vam pomaga pri boljšem obvladovanju sladkorne bolezni. 
Ta sporočila se samodejno prikažejo na zaslonu skupaj 
z rezultatom merjenja, če so izpolnjeni določeni pogoji.  
Za več informacij o sporočilih glejte stran 76. 
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Odstranjevanje uporabljene lancete

OPOMBA: Ta sprožilnik ima funkcijo izmeta, zato vam 
uporabljene lancete ni treba izvleči.

1. Odstranite pokrovček sprožilnika 

Pokrovček odstranite tako, 
da ga zasukate v nasprotni 
smeri urnega kazalca in 
povlečete naravnost stran  
od sprožilnika. 
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2. Pokrijte izpostavljeno konico lancete 

Preden odstranite lanceto, postavite zaščitni pokrovček 
lancete na trdo površino, potem pa konico lancete 
potisnite v vbočeno stran pokrovčka. 

3. Izvrzite lanceto 

Gumb za izmet potisnite 
naprej, tako da lanceta izskoči 
iz sprožilnika. Gumb za izmet 
vrnite v prvotni položaj. 

Če se lanceta ne izvrže 
pravilno, ponovno napnite 
sprožilnik in potisnite gumb 
za izmet naprej, tako da 
lanceta izskoči iz sprožilnika. 
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4. Ponovno namestite pokrovček na 
sprožilnik 

Pokrovček ponovno namestite na sprožilnik – zasukajte ga 
v desno, da ga trdno namestite. 

Ne privijte premočno. 

Pomembno je, da uporabite novo lanceto vsakič,  
ko pridobite vzorec krvi. To bo preprečilo okužbo in 
bolečino na prstnih blazinicah. 
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Odlaganje uporabljene lancete in testnega 
lističa med odpadke

Po vsaki uporabi previdno zavrzite uporabljeno lanceto, 
da se ne bi po nesreči zbodli. V vaši državi se uporabljene 
lancete in testni lističi morda obravnavajo kot biološko 
nevarni odpadki. Za pravilno odstranjevanje upoštevajte 
priporočila zdravstvenega strokovnjaka ali lokalne predpise. 

Po uporabi merilnika, testnih lističev, sprožilnika in 
pokrovčka si temeljito umijte roke z milom in vodo. 

Razlaga nepričakovanih rezultatov merjenja

Če so rezultati ravni glukoze v krvi višji ali nižji od 
pričakovanih, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe. 

POZOR: 

Rezultati nizke ravni glukoze v krvi 

Če je vaš rezultat ravni glukoze v krvi nižji od 3,9 mmol/l 
ali pa se prikaže kot ZELO NIZKA RAVEN GLUKOZE, 
(to pomeni, da je rezultat nižji od 1,1 mmol/l), to lahko 
pomeni hipoglikemijo (nizka raven glukoze v krvi). To 
lahko zahteva takojšnje zdravljenje v skladu s priporočili 
zdravstvenega strokovnjaka. Čeprav je lahko rezultat 
posledica napake pri merjenju, je varneje, da stanje 
najprej zdravite in šele potem ponovite merjenje. 
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Dehidracija in rezultati nizke ravni glukoze v krvi 

Če ste močno dehidrirani, lahko pri merjenju dobite 
rezultat z lažno nizko ravnjo glukoze v krvi. Če menite,  
da ste močno dehidrirani, se takoj obrnite na 
zdravstvenega strokovnjaka. 

Visoki rezultati ravni glukoze v krvi 

Če je vaš rezultat ravni glukoze v krvi višji od 10,0 mmol/l, 
to lahko pomeni hipoglikemijo (visoka raven glukoze 
v krvi), zato razmislite o ponovnem testiranju. Če 
ste zaskrbljeni glede hiperglikemije, se posvetujte 
z zdravstvenim strokovnjakom. 

Sporočilo ZELO VISOKA RAVEN GLUKOZE se prikaže, ko je 
vaša vrednost glukoze višja od 33,3 mmol/l. Morda imate 
hudo hiperglikemijo (zelo visoka raven glukoze v krvi). 
Ponovite merjenje ravni glukoze v krvi. Če se znova pojavi 
sporočilo ZELO VISOKA RAVEN GLUKOZE, to pomeni, da 
imate hudo težavo pri nadzorovanju ravni glukoze v krvi. 
Takoj se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom in 
upoštevajte njegova navodila. 

POZOR: 
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Ponavljanje nepričakovanih rezultatov ravni glukoze 
v krvi 

Če so rezultati še vedno nepričakovani, sistem preverite 
s kontrolno raztopino. Glejte stran 67. 

Če imate simptome, ki niso skladni z rezultati ravni 
glukoze v krvi in ste upoštevali vsa navodila, opisana 
v tem priročniku, pokličite zdravstvenega strokovnjaka. 
Nikoli ne prezrite simptomov in ne uvajajte pomembnih 
sprememb programa za spremljanje sladkorne bolezni, ne 
da bi se o tem pogovorili z zdravstvenim strokovnjakom. 

Nenavadno število rdečih krvničk 

Zelo visoka (nad 60 %) ali zelo nizka (pod 20 %) vrednost 
hematokrita (odstotek rdečih krvničk v krvi) lahko 
povzroči napačne rezultate. 

POZOR: 
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Preverjanje s kontrolno raztopino

Kontrolna raztopina OneTouch Verio® se uporablja za 
preverjanje, ali merilnik in testni lističi kot sistem delujejo 
pravilno in ali test pravilno izvajate. (Kontrolna raztopina 
je na voljo ločeno.) 

OPOMBA: 

• Uporabljajte samo kontrolno raztopino OneTouch Verio® 
z merilnikom OneTouch Verio®. 

• Ko prvič odprete novo stekleničko s kontrolno 
raztopino, zapišite rok trajanja po odprtju na nalepko 
na steklenički. Za navodila o določanju roka uporabe 
po odprtju si oglejte navodila, priložena kontrolni 
raztopini, ali nalepko na steklenički.  

• Takoj po uporabi pokrovček tesno privijte nazaj na 
stekleničko s kontrolno raztopino, da preprečite 
kontaminacijo ali škodo. 
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POZOR: 

• Kontrolne raztopine ne pogoltnite ali zaužijte. 

• Kontrolna raztopina ne sme priti v stik s kožo ali očmi, 
saj lahko povzroči draženje. 

• Kontrolne raztopine ne uporabljajte po izteku roka 
uporabnosti (natisnjenega na nalepki stekleničke)  
ali roka uporabe po odprtju (do česar pride prej),  
saj lahko to povzroči nepravilne rezultate.  

Opravite preverjanje s kontrolno raztopino

• Vsakič, ko odprete novo stekleničko s testnimi lističi. 

• Če sumite, da merilnik ali testni lističi ne delujejo 
pravilno. 

• Če se nepričakovani rezultati ravni glukoze v krvi 
ponavljajo. 

• Če vam merilnik pade ali se poškoduje. 
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Opravljanje preverjanja s kontrolno 
raztopino

1. Vstavite testni 
listič, da vklopite 
merilnik 

Počakajte, da se prikaže 
zaslon Nanesite kri. 

OPOMBA: Enak zaslon 
Nanesite kri, ki se pojavi 
med merjenjem ravni 
glukoze v krvi, se pojavi 
tudi med preverjanjem 
s kontrolno raztopino.
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2. Priprava kontrolne raztopine 

Odstranite pokrovček 
s stekleničke in ga položite  
na ravno površino, pri čemer naj 
bo vrh pokrova obrnjen navzgor. 

Stisnite stekleničko, da zavržete 
prvo kapljico. 

Primer
Kontrolna raztopina  

za srednji razpon  
OneTouch Verio®

S čistim vlažnim robčkom ali 
krpico obrišite konico stekleničke 
s kontrolno raztopino in vrh 
pokrovčka. 
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Nato iztisnite kapljico 
v vdolbinico na vrhu 
pokrovčka ali na drugo čisto 
nevpojno površino. 

3. Nanos kontrolne raztopine 

Merilnik držite tako, da je 
stranski rob testnega lističa 
postavljen nekoliko pod kotom 
glede na kapljico kontrolne 
raztopine. 

S kanalom ob strani testnega 
lističa se dotaknite kontrolne 
raztopine. Počakajte, da se 
kanal popolnoma zapolni. 
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4. Odčitajte rezultat 
Merilnik bo odšteval od 5 do 1. 
Vaš rezultat je prikazan skupaj 
z datumom, uro, mersko enoto  
in  Kontrolno raztopina. 

Merilnik samodejno označi  
rezultat kot preverjanje  
s kontrolno raztopino. 

POZOR: 

Če se besedilo Kontrolna raztopina ne pojavi na zaslonu, 
se bo ta rezultat vključil v povprečja, ki se bodo prav tako 
spremenila. Meritev ponovite z novim testnim lističem. Če 
se napaka ponovi, pokličite oddelek za stike s strankami. 
TELEFON ZA INFORMACIJE: 080 14 41.

Primer



Opravite meritev 2 

73

5. Preverite, ali je rezultat znotraj razpona 
Rezultate, prikazane na 
merilniku, primerjajte 
z razponom, natisnjenim 
na vaši steklenički s 
kontrolno raztopino 
OneTouch Verio®. Če je 
rezultat preverjanja s 
kontrolno raztopino zunaj 
pričakovanega razpona, 
ponovite test z novim 
testnim lističem. 

Vzroki za rezultate zunaj razpona so lahko:

• Neupoštevanje navodil z začetkom na stran 69. 

• Kontrolna raztopina je kontaminirana ali pa je 
potekel njen rok uporabnosti ali rok uporabe po 
odprtju stekleničke. 

Primer razpona 

Kontrolna raztopina za 
srednji razpon OneTouch 
Verio® Kontrolni razpon 

5,7–7,7 mmol/l
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• Testni listič ali steklenička s testnimi lističi sta 
poškodovana ali pa je potekel rok uporabnosti  
ali rok uporabe po odprtju stekleničke. 

• Merilnik, testni lističi in/ali kontrolna raztopina niso 
imeli enake temperature, ko ste opravili preverjanje 
s kontrolno raztopino. 

• Težava z merilnikom. 

• Umazanija ali kontaminacija v vdolbinici na vrhu 
pokrovčka stekleničke s kontrolno raztopino  
(glejte korak 2). 

Ko pridobite rezultat s kontrolno raztopino 

Potem ko pridobite rezultat s kontrolno raztopino, lahko: 

• Pritisnete in držite tipko , da se vrnete v glavni 
meni. 

ALI 

• Pritisnete in držite tipko  več sekund, da izklopite 
merilnik. Merilnik se bo samodejno izklopil tudi po 
dveh minutah nedejavnosti. 
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6. Čiščenje 

S čistim vlažnim robčkom ali krpico obrišite vrh pokrovčka 
stekleničke s kontrolno raztopino. 

Rezultate s kontrolno raztopino lahko vidite med 
pregledovanjem preteklih rezultatov, niso pa vključeni 
v povprečje rezultatov. 

POZOR: 

• Če so rezultati s kontrolno raztopino še vedno izven 
razpona, natisnjenega na steklenički s kontrolno 
raztopino, merilnika, testnih lističev ali kontrolne 
raztopine ne uporabljajte. Pokličite oddelek za  
stike s strankami. TELEFON ZA INFORMACIJE:  
080 14 41.

• Razpon za kontrolno raztopino, natisnjen na steklenički 
s kontrolno raztopino, velja samo za preverjanje 
s kontrolno raztopino in ni priporočeni razpon  
za vašo raven glukoze v krvi.
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 3 Preglejte sporočila,  
ki se pojavijo skupaj 
z rezultati merjenj

Merilnik OneTouch Verio® pregleduje rezultate merjenja 
in samodejno prikazuje sporočila, ki lahko vam in vašemu 
zdravstvenemu strokovnjaku pomagajo pri spreminjanju 
vašega načrta za obvladovanje sladkorne bolezni,  
če je to potrebno. 

Ta sporočila vam lahko pomagajo pri: 

• ugotavljanju, kdaj je treba ukrepati, 

• pregledovanju napredka pri obvladovanju sladkorne 
bolezni in 

• ugotavljanju, ali je raven glukoze ob približno isti uri 
dneva redno nad razponom ali pod njim. 
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Na zaslonu se lahko skupaj z rezultati merjenja prikažejo 
te vrste sporočil: 

• Obravnava rezultata z nizko vrednostjo – obvestilo,  
da morate obravnavati nizko raven glukoze v krvi. 

• Opombe o napredku – obveščajo vas o napredku pri 
obvladovanju sladkorne bolezni in o tem, kako pogosto 
so rezultati ravni glukoze v krvi znotraj razpona. 

• Sporočila o vzorcu – obveščajo vas o rezultatih, ki so 
bili ob približno isti uri dneva večkrat nad razponom, 
nastavljenem v merilniku, ali pod njim, in vam tako 
pomagajo, da spet dosežete rezultate znotraj razpona. 

• 7-dnevno povprečje – povprečje vseh rezultatov ravni 
glukoze v krvi v zadnjih 7 dneh. 

Če želite, da se prikazujejo sporočila za obravnavo 
rezultatov z nizko vrednostjo, opombe o napredku in 
sporočila o vzorcu, morate vklopiti vsako vrsto sporočil 
posebej (glejte stran 90). Sporočilo o 7-dnevnem 
povprečju je vedno vklopljeno in ga ni mogoče izklopiti. 
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Oglejte si sporočilo Terapija za nizko raven

Merilnik vas lahko pozove,  
da obravnavate nizko raven 
glukoze v krvi, kadar je vaš 
trenutni rezultat merjenja pod 
spodnjo mejo, nastavljeno 
v merilniku (glejte stran 21  
in stran 31). 

Kadar je to potrebno, se pod 
rezultatom merjenja samodejno 
prikaže sporočilo Terapija za 
nizko raven, poleg tega pa utripa 
modra pika. 

7. apr

mmol/L

      Pod razponom
Izvedite terapijo za 
nizko raven in meritev 
ponovite v 15 minutah.

5:15

OPOMBA: Sporočilo Terapija za nizko raven mora biti 
vklopljeno, da se to sporočilo prikaže (glejte stran 90). 
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Ogled opombe o napredku

Merilnik OneTouch Verio® vam pomaga spremljati vaš 
uspeh pri doseganju rezultatov znotraj razpona z dvema 
vrstama opomb o napredku: sporočil o doslednosti in 
sporočilo o dosežkih. 

Kadar je primerno, se pod rezultatom merjenja prikažejo 
opombe o napredku. 

POZOR: 

Sporočilo Terapija za nizko raven se morda ne bo pojavilo 
vsakič, ko bo rezultat pod spodnjo mejo. Če je vaš rezultat 
pod spodnjo mejo in je tudi del vzorca z nizko ravnjo, se 
prikaže sporočilo Vzorec nizke ravni (glejte stran 83) 
namesto sporočila Terapija za nizko raven. Kadar se 
prikaže sporočilo Vzorec nizke ravni, morate upoštevati 
nasvet zdravstvenega strokovnjaka za zdravljenje nizkega 
rezultata ravni glukoze v krvi. 
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Sporočilo o doslednosti

Ta vrsta opombe o napredku  
vas obvešča o tem, koliko 
rezultatov je bilo znotraj 
razpona v 7-dnevnem obdobju. 

Primer
Sporočilo o doslednosti 

5. maj 8:15

mmol/L

      Opomba o poteku
17 od 23 rezultatov 
v zadnjih 7 dneh 
je znotraj razpona.

Sporočilo o doslednosti se 
prikaže, kadar: 

• je trenutni rezultat znotraj 
razpona in 

• ste meritev opravili vsaj 
2-krat v zadnjih 7 dneh in 

• je bilo 70 % ali več rezultatov 
v zadnjih 7 dneh znotraj 
razpona in 

• se v zadnjih 7 dneh ni 
prikazalo nobeno drugo 
sporočilo o doslednosti. 
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Merilnik OneTouch Verio® pregleda rezultate preteklih 
7 dni in prikaže sporočilo o doslednosti samo, če 
so izpolnjeni vsi 4 pogoji. Merilnik bo nadaljeval 
pregledovanje rezultatov v naslednjem 7-dnevnem 
obdobju in prikazal sporočila o doslednosti,  
kadar bo to ustrezno. 
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Sporočilo o dosežku

Sporočilo o dosežku se prikaže, 
kadar se po 3 ali več zaporednih 
rezultatih ravni glukoze nad 
zgornjo mejo, nastavljeno 
v merilniku, prikaže rezultat,  
ki je znotraj razpona. 

OPOMBA: 

• Sporočilo Opomba o poteku 
(doslednost in dosežek) je treba vklopiti, če želite,  
da se prikazujejo ta sporočila (glejte stran 90). 

• Če rezultat ravni glukoze v krvi sproži sporočilo 
o dosežku in sporočilo o doslednosti, bo prikazano 
samo sporočilo o dosežku. 

     Opomba o poteku
Sedaj ste znotraj 
razpona po 3 
zaporednih rezultatih 
nad razponom.

16. apr 8:30

mmol/L
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Oglejte si sporočilo o vzorcu

Sporočila o vzorcu nizke in visoke ravni se prikažejo,  
ko merilnik odkrije vzorec vrednosti glukoze, ki je izven 
spodnje in zgornje meje, nastavljene po navodilih na 
stran 21 in stran 31. Sporočila o vzorcu omogočajo 
prikaz informacij o preteklih rezultatih in vam lahko 
pomagajo ugotoviti, ali je treba prilagoditi zdravljenje ali 
življenjski slog. Preden uvedete pomembne spremembe 
v načrt za obvladovanje sladkorne bolezni, se vedno 
posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom. 

Vsakič, ko izmerite raven glukoze v krvi, merilnik 
OneTouch Verio® poišče kakršne koli nove vzorce, ki so se 
pojavili v zadnjih 5 dneh. Vzorci se ugotovijo na podlagi 
tega, ali so rezultati pod/nad spodnjo/zgornjo mejo, 
nastavljeno v merilniku, in na podlagi ure dneva, ko ste 
opravili meritev. Skupina rezultatov se obravnava kot 
vzorec, če so bile meritve opravljene znotraj 3-urnega 
časovnega razpona. 

Kadar je primerno, se pod rezultatom merjenja samodejno 
prikažejo sporočila o vzorcu. 

OPOMBA: Sporočila o vzorcu morajo biti vklopljena,  
če želite, da se prikazujejo (glejte stran 90). 
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• pod spodnjo mejo, 

• v 5 zaporednih dneh in 

• ob isti uri dneva (v 3-urnem 
razponu) 

Sporočilo Vzorec nizke ravni 
pomeni, da je trenutni rezultat 
merjenja pod spodnjo mejo, 
nastavljeno v merilniku. Kadar se 
prikaže sporočilo Vzorec nizke 
ravni, morate upoštevati nasvet 
zdravstvenega strokovnjaka za 
zdravljenje nizkega rezultata 
ravni glukoze v krvi. 

Sporočilo Vzorec nizke ravni 
se pojavi, kadar merilnik zazna 
2 rezultata, ki sta: 

Primer
Sporočilo vzorec  

nizke ravni 

9. apr 6:15

mmol/L

Pod razponom 
v zadnjih 3 dneh med 
5:15 in 6:15.

Vzorec nizke ravni
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Primer
Sporočilo vzorec  

visoke ravni 

18. apr 13:45

mmol/L

Nad razponom v 
zadnjih 5 dneh med 
12:00 in 13:45.

Vzorec visoke ravni

• nad zgornjo mejo, 

• v 5 zaporednih dneh in 

• ob isti uri dneva (v 3-urnem 
razponu) 

Rezultat, ki je vključen 
v sporočilo o vzorcu, se ne  
bo več upošteval pri nadaljnjih 
sporočilih o vzorcu. 

Sporočilo Vzorec visoke ravni 
se pojavi, kadar merilnik zazna 
3 rezultate, ki so: 
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OPOMBA: Da zagotovite, da se bodo sporočila o vzorcu 
nizke/visoke ravni pojavila, kadar je to primerno:

• morate sporočila o vzorcu vklopiti (glejte stran 90),

• se prepričajte, da sta ura in datum pravilno nastavljena, 
in ju posodobite, če spremenite časovni pas ali če se 
ura spremeni zaradi poletnega časa,

• raven glukoze v krvi merite samo s tem merilnikom –  
če uporabite druge merilnike, lahko spregledate vzorce,

• opravite meritev, kadar menite, da je raven glukoze 
visoka ali nizka.
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POZOR: 

• Sporočil o vzorcu ne uporabljajte za takojšnje in/ali 
velike spremembe svojega načrta za obvladovanje 
sladkorne bolezni, ne da bi se o tem posvetovali 
z zdravstvenim strokovnjakom. 

• Ne čakajte na sporočila o vzorcu, preden začnete 
ukrepati glede rezultatov z nizko ali visoko ravnjo. 
Za takojšnje odločitve o zdravljenju vedno uporabite 
trenutni rezultat. 

• Sporočila o vzorcu z nizko ali visoko ravnjo temeljijo 
na spodnjih in zgornjih mejah, ki ste jih nastavili 
v merilniku (glejte stran 21 in stran 31). Ta 
sporočila so drugačna od opozoril ZELO VISOKA 
RAVEN GLUKOZE in ZELO NIZKA RAVEN GLUKOZE, 
ki se prikažeta, kadar je raven glukoze v krvi nad 
33,3 mmol/l ali pod 1,1 mmol/l.  

• Spreminjanje spodnje/zgornje meje bo vplivalo na 
sporočila o vzorcu. Če spremenite katero koli mejo, 
se bodo za zaznavanje vzorcev za nizko/visoko raven 
uporabili samo rezultati ravni glukoze v krvi, ki se 
pridobijo po spremembi. 

• Ne dovolite, da bi merilnik uporabljale druge osebe,  
saj to lahko vpliva na vaše vzorce.  
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Pregledovanje rezultatov, ki ustvarijo 
vzorce z nizkimi in visokimi ravnmi

Posamezne rezultate, združene pri ustvarjanju vzorca 
z nizkimi in visokimi ravnmi, lahko pregledate v meniju 
Dnevnik rezultatov v merilniku (glejte stran 94). 

Ikona  se bo prikazala ob 
vsakem rezultatu, ki je del 
sporočila za Vzorec nizke ravni. 
Ikona  se bo prikazala ob 
vsakem rezultatu, ki je del 
sporočila za Vzorec visoke ravni. 

Utripajoče ikone se bodo pojavile 
poleg rezultatov, ki so del 
najnovejšega vzorca. 

Dnevnik rezultat.
mmol/L

30. apr 
11:52
29. apr 
22:45

28. apr 
10:12

10.1

5.4
29. apr 
7:30 6.4

24.7
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Oglejte si sporočilo o 7-dnevnem povprečju

Vaše 7-dnevno povprečje se 
prikaže, če ni prikazano sporočilo 
Terapija za nizko raven, Opomba 
o poteku ali Vzorec z vašimi 
rezultati glukoze. 7-dnevno 
povprečje se prikaže pod 
rezultatom merjenja. 

OPOMBA: Sporočilo o 7-dnevnem povprečju se  
pojavi samo z rezultatom, ki je znotraj razpona (znotraj 
razpona ) in če sta bili v zadnjih 7 dneh opravljeni  
vsaj 2 meritvi ravni glukoze v krvi. 
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Izklop (ali vklop) sporočil

1. Odprite meni Vklop/
izklop sporočil 

V glavnem meniju pritisnite 
tipko  ali , da označite 
Nastavitve, in pritisnite .

30. apr   9:45

Dnevnik rezultat.

Povprečja

Nastavitve

Nastavitve

Ura/datum

Jezik

Podatki merilnika

Nastavitve orodij

Pritisnite tipko  ali ,  
da označite Nastavitve orodij  
in pritisnite .
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Pritisnite tipko  ali , da 
označite Vklop/izklop sporočil 
in pritisnite .

2. Izberite vrsto sporočila, ki jo želite 
izklopiti (ali vklopiti) 

Pritisnite  ali , da označite 
Terapija za nizko raven, 
Opomba o poteku ali  
Vzorec in pritisnite .

Nastavitve orodij

Razpon:
4.2 - 9.4 mmol/L

Vklop/izklop spor.

Vklop/izklop spor.

Terapija za niz. raven:
Vklop

Opomba o poteku:
Vklop

Vzorec:
Vklop
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3. Izklop (ali vklop) sporočila 

Pritisnite  ali , da označite Izklop, če ne želite 
prejemati teh sporočil (primer sporočila Terapija za 
nizko raven) in pritisnite . Če želite obdržati to vrsto 
sporočila, pritisnite , ko je označena možnost Vklop.

Vrnili se boste na zaslon Vklop/izklop sporočil.

Primer
Sporočilo Terapija za 

nizko raven Vklop

Terapija za niz. rav.

Vklop

Izklop

Vklopite prikaz sporočila
o terapiji za nizko raven,

kadar je vrednost pod
razponom.

Primer
Sporočilo Terapija za 

nizko raven Izklop

Terapija za niz. rav.

Izklopite prikaz sporočila
o terapiji za nizko raven,

kadar je vrednost pod
razponom.

Vklop

Izklop
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POMEMBNO: Če želite, da ob vaših rezultatih prikaže 
sporočilo Terapija za nizko raven, Opomba o poteku 
in Sporočilo o vzorcu, mora biti vsako od teh sporočil 
vklopljeno.

Ponovite koraka 2 in 3, da sporočilo Opomba o poteku  
in Sporočila o vzorcu izklopite (ali vklopite).

4. Ko končate, pritisnite in držite tipko , 
da se vrnete v glavni meni 
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 4 Oglejte si pretekle 
rezultate in povprečja

Na zaslonu se prikažejo do štirje 
rezultati, najnovejši rezultat pa 
je prikazan prvi. 

Merilnik shrani zadnjih 500 rezultatov merjenj ravni 
glukoze v krvi in preverjanja s kontrolno raztopino ter  
jih prikaže na več načinov. 

Pregledovanje preteklih rezultatov

Dnevnik rezultat.

Povprečja

Nastavitve

30. apr 9:45

Dnevnik rezultat.
mmol/L

30. apr 
11:52
29. apr 
22:45

28. apr 
10:12

10.1

5.4
29. apr 
7:30 6.4

24.7

1. Odprite meni Dnevnik rezultatov

V glavnem meniju pritisnite tipko 
 ali , da označite Dnevnik 

rezultatov in pritisnite . 
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2. Pomikanje med rezultati 

Pritisnite tipko , da se pomaknete nazaj, in tipko ,  
da se pomaknete naprej med rezultati. Če se želite 
pomikati hitreje, pritisnite in držite tipko  ali . 

Pritisnite , da se vrnete v glavni meni. 

Pojavijo se lahko tudi naslednji simboli: 

VIS če je vrednost glukoze v krvi nad 33,3 mmol/l

NIZ če je vrednost glukoze v krvi pod 1,1 mmol/l

C
če gre za rezultat preverjanja s kontrolno raztopino 
(glejte stran 67) 

če je rezultat ravni glukoze v krvi del vzorca 
z nizko ravnjo (glejte stran 83) 

če je rezultat ravni glukoze v krvi del vzorca 
z visoko ravnjo (glejte stran 83) 

OPOMBA: Ikona za vzorec ( ) bo utripala, če je rezultat 
del najnovejšega vzorca. 
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V meniju Dnevnik rezultatov 
se pojavijo druge opombe, ki 
prikazujejo, kdaj ste spremenili 
spodnjo in zgornjo mejo razpona. 

Primer
Sprememba razpona 

(spodnje/zgornje meje) 

Dnevnik rezultat.

25. apr 
21:36

25. apr 
08:25

6.7

26. apr 
22:45 6.1

Razpon spremenjen v:
4.4 - 8.3

mmol/L

3.4
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Pregledovanje povprečij

1. Odprite meni Povprečja 

Dnevnik rezultat.

Nastavitve

Povprečja

30. apr 9:45

V glavnem meniju pritisnite  
tipko  ali , da označite 
Povprečja in pritisnite . 
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Merilnik prikaže število 
rezultatov in njihovo povprečje 
za vsako 7-, 14-, 30- in 
90-dnevno obdobje  
do trenutnega datuma. 

Pritisnite , da se vrnete 
v glavni meni. 

OPOMBA: Povprečja se 
izračunajo samo, kadar sta 
v merilniku shranjena vsaj 
2 rezultata ravni glukoze v krvi 
v tem časovnem obdobju.

Primer
Povprečja

Povprečja
mmol/L

7 dni
57 rez.

14 dni
133 rez.

30 dni
242 rez.

90 dni
500 rez.

6.4

8.9

10.6

7.2
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Če za zadnja 7-, 14-, 30- in 90-dnevna obdobja ni 
rezultatov, bo številka poleg Rezultati nič, v stolpcih 
mmol/l pa bodo prikazani pomišljaji. 

V sporočilih Povprečja rezultatov, Opombe o napredku in 
Vzorec nizke/visoke ravni rezultat ZELO VISOKA RAVEN 
GLUKOZE vedno predstavlja 33,3 mmol/l, rezultat ZELO 
NIZKA RAVEN GLUKOZE pa vedno predstavlja 1,1 mmol/l. 
(Glejte stran 64 za več informacij o rezultatih nizke in 
visoke ravni glukoze v krvi.) 

OPOMBA: Merilnik povprečje izračuna na podlagi 7-, 14-, 
30- in 90-dnevnega obdobja, ki se konča na trenutni 
nastavljeni datum. Če spremenite nastavitev datuma,  
se lahko spremenijo tudi povprečja.

Povprečja rezultatov omogočajo informacije o prejšnjih 
rezultatih. Povprečij rezultatov ne uporabljajte za takojšnje 
odločitve glede zdravljenja. Preden uvedete pomembne 
spremembe v načrt za obvladovanje sladkorne bolezni,  
se vedno posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom. 

POZOR: 

Ne dovolite, da bi merilnik uporabljale druge osebe, saj to 
lahko vpliva na vaša povprečja.
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Prenos rezultatov na računalnik

Merilnik lahko uporabljate s programsko opremo za 
spremljanje sladkorne bolezni, ki vam omogoča vizualno 
spremljanje ključnih dejavnikov, ki vplivajo na vašo 
raven sladkorja v krvi. Če želite izvedeti več o orodjih 
za spremljanje sladkorne bolezni, ki so vam na voljo, se 
obrnite na oddelek za stike s strankami. Pokličite oddelek 
za stike s strankami LifeScan, od pon. do pet., od 8.00 do 
16.00, na tel. št. 080 14 41.

Povežite samo z računalnikom, ki je certificiran v skladu 
s standardom UL 60950-1. 

Pri prenosu podatkov iz merilnika na računalnik 
upoštevajte navodila, priložena programski opremi za 
spremljanje sladkorne bolezni. Za povezavo merilnika 
OneTouch Verio® z računalnikom in prenos rezultatov 
boste potrebovali standardni kabel mikro-USB  
(ni priložen). 
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Ko se ukaz za zagon prenosa 
pošlje iz računalnika v merilnik, 
se na zaslonu merilnika prikaže 
zaslon Računalnik je priključen, 
kar pomeni, da je merilnik 
v komunikacijskem načinu.

Ne vstavite testnega lističa, ko je 
merilnik priključen na računalnik. 
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 5 Nega in vzdrževanje

Shranjevanje sistema

Merilnik, testne lističe, kontrolno raztopino in druge 
pripomočke shranjujte v prenosni torbici. Shranjujte 
v hladnem, suhem prostoru pri temperaturi med 5 °C in 
30 °C. Ne shranjujte v hladilniku.Nobenega pripomočka  
ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in toploti.

Čiščenje in dezinfekcija

Čiščenje in dezinfekcija se razlikujeta, zato je treba 
opraviti oba postopka. Čiščenje je del normalne nege in 
vzdrževanja ter ga je treba opraviti pred dezinfekcijo, 
vendar ne uniči mikrobov. Dezinfekcija je edini način za 
zmanjšanje izpostavljenosti boleznim. Za informacije 
o čiščenju glejte stran 103 in za informacije o 
dezinfekciji glejte stran 105. 
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Čiščenje merilnika, sprožilnika in 
pokrovčka

Merilnik in sprožilnik je treba očistiti, kadar sta vidno 
umazana. Za čiščenje si priskrbite tekoči detergent za 
posodo običajne jakosti in mehko krpo. Pripravite blago 
milnico, in sicer zmešajte 2,5 ml običajnega detergenta  
za pranje posode v 250 ml vode. 

• Ne uporabljajte alkohola ali katerega koli drugega 
topila. 

• Preprečite vstop tekočin, 
umazanije, prahu, krvi 
ali kontrolne raztopine 
v odprtino za testni listič  
ali podatkovni vhod.  
(Glejte stran 14.) 

• Ne pršite čistilne raztopine  
na merilnik in ga ne potopite  
v nobeno tekočino. 
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Posušite ga tako, da ga obrišete 
s čisto in mehko krpo. 

Merilnik držite tako, da je odprtina 
za testni listič obrnjena navzdol, 
ter z mehko krpo, navlaženo 
z vodo in blagim detergentom 
obrišite zunanjost merilnika in 
sprožilnika. 

Preden merilnik obrišete, se 
prepričajte, da ste iz krpe iztisnili 
vso odvečno tekočino. Obrišite 
zunanji del pokrovčka. 
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Dezinfekcija merilnika, sprožilnika in 
pokrovčka

Merilnik, sprožilnik in pokrovček je treba redno dezinficirati. 
Pred dezinfekcijo očistite merilnik, sprožilnik in pokrovček. 
Za dezinfekcijo uporabite navadno gospodinjsko belilo 
(ki kot učinkovino vsebuje najmanj 5,5 % natrijevega 
hipoklorita)*. Pripravite raztopino iz 1 dela gospodinjskega 
belila in 9 delov vode. 

*Za ravnanje z belilom in njegovo shranjevanje 
upoštevajte navodila proizvajalca. 
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Merilnik držite tako, da je odprtina 
za testni listič obrnjena navzdol. 

Z mehko krpo, navlaženo s to 
raztopino, obrišite zunanjost 
merilnika in sprožilnika, tako da je 
površina vlažna. Preden merilnik 
obrišete, se prepričajte, da ste iz 
krpe iztisnili vso odvečno tekočino. 
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Po čiščenju površino, ki jo 
razkužujete, za 1 minuto pokrijte 
z mehko krpo, navlaženo 
z raztopino belila. 

Nato obrišite s čisto vlažno 
mehko krpo in počakajte,  
da se posuši. 

Po ravnanju z merilnikom, sprožilnikom in pokrovčkom  
si roke temeljito umijte z milom in vodo. 

Če opazite znake obrabe, se obrnite na oddelek  
za stike s strankami. TELEFON ZA INFORMACIJE:  
080 14 41.



108

 6 Baterije

Merilnik OneTouch Verio® deluje z dvema alkalnima 
baterijama AAA. Za informacije o tem, kdaj je treba 
zamenjati bateriji merilnika, glejte Odpravljanje težav, 
stran 120 in stran 121. 

Če se merilnik ne vklopi, preverite bateriji. 

POMEMBNO: Skupaj z merilnikom uporabljajte samo 
alkalne baterije AAA. Ne uporabljajte baterij za ponovno 
polnjenje. Uporaba neustrezne vrste baterij ali zamenjava 
samo ene baterije lahko povzroči manjšo količino 
opravljenih meritev na merilniku. 

OPOZORILO: Nekatere baterije lahko povzročijo 
razlitje, kar lahko poškoduje merilnik ali povzroči 
prezgodnjo izgubo moči baterije. Baterije, ki povzročajo 
razlitje, takoj zamenjajte.
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Zamenjava baterij

1. Odstranite stari bateriji 

Začnite z izklopljenim 
merilnikom. Odstranite 
pokrovček za baterije tako,  
da ga potisnete navzdol. 

Trakec za baterije povlecite 
navzgor, da dvignete obe  
bateriji iz vdolbin. 

Baterij ne odstranite, če je merilnik priključen na računalnik. 
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2. Vstavite novi bateriji 

Na vrh trakca za baterije vstavite dve alkalni bateriji  
AAA. Pri nameščanju baterij upoštevajte znaka plus (+)  
in minus (–). 

Če se merilnik po zamenjavi baterij 
ne vklopi, preverite, ali sta bateriji 
pravilno nameščeni. Če se merilnik 
še vedno ne vklopi, pokličite 
oddelek za stike s strankami. 
TELEFON ZA INFORMACIJE:  
080 14 41.
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3. Preverite nastavitve merilnika 

Odstranitev baterij iz merilnika ne bo vplivala na 
shranjene rezultate. Vendar boste morda morali  
preveriti nastavitve merilnika. Glejte stran 31. 

4. Odlaganje baterij 

Pri odlaganju baterij upoštevajte lokalne okoljske predpise. 



112

 7 Odpravljanje težav

Merilnik OneTouch Verio® prikaže sporočilo, če se pojavi 
napaka s testnim lističem, merilnikom ali ko so vaše ravni 
glukoze nad 33,3 mmol/l ali pod 1,1 mmol/l. Nepravilna 
uporaba lahko povzroči netočen rezultat, ne da bi se 
prikazalo sporočilo o napaki. 

OPOMBA: Če je merilnik vklopljen, vendar ne deluje (se 
zaklene), pokličite oddelek za stike s strankami. TELEFON 
ZA INFORMACIJE: 080 14 41.

Kaj pomeni

Vaša raven glukoze v krvi je 
verjetno zelo nizka (huda 
hipoglikemija), pod 1,1 mmol/l. 

Kaj narediti

Morda bo potrebno takojšnje 
zdravljenje. Čeprav se lahko to 
sporočilo pojavi zaradi napake 
pri merjenju, je varneje, da 
stanje najprej zdravite in šele 
potem ponovite meritev. Vedno 
zdravite v skladu s priporočili 
zdravstvenega strokovnjaka. 

ZELO NIZKA
RAVEN GLUKOZE

pod 1.1 mmol/L
Izvedite terapijo za

niz. raven in meritev
ponovite v 15 minutah.

Opozorilo
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Kaj pomeni

Vaša raven glukoze v krvi 
je verjetno zelo visoka 
(hiperglikemija), nad 
33,3 mmol/l. 

Kaj narediti

Ponovite merjenje ravni 
glukoze v krvi. Če se na zaslonu 
znova prikaže ZELO VISOKA 
RAVEN GLUKOZE, se takoj 
posvetujte z zdravstvenim 
strokovnjakom in upoštevajte 
njegova navodila. 

ZELO VISOKA
RAVEN GLUKOZE

nad 33.3 mmol/L

Opozorilo
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Kaj pomeni

Temperatura merilnika je 
previsoka (nad 44 °C), da bi 
lahko pravilno deloval. 

Kaj narediti

Merilnik in testne lističe 
prestavite v hladnejši prostor. 
Ko je temperatura merilnika in 
testnega lističa znotraj razpona 
delovanja (6–44 °C), vstavite 
nov testni listič. Če se ne pojavi 
sporočilo Temperatura je 
previsoka, lahko nadaljujete 
z merjenjem. 

Opozorilo

Temperatura
je previsoka. Izven
območja delovanja.
Glejte priročnik za

uporabnika.
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Kaj pomeni

Temperatura merilnika je 
prenizka (pod 6 °C), da bi lahko 
pravilno deloval. 

Kaj narediti

Merilnik in testne lističe 
prestavite v toplejši prostor. 
Ko je temperatura merilnika in 
testnega lističa znotraj razpona 
delovanja (6–44 °C), vstavite 
nov testni listič. Če se ne pojavi 
sporočilo Temperatura je 
prenizka, lahko nadaljujete 
z merjenjem. 

Opozorilo

Temperatura
je prenizka. Izven

območja delovanja.
Glejte priročnik za

uporabnika.
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Kaj pomeni

Pojavila se je težava 
z merilnikom. 

Kaj narediti

Ne uporabljajte merilnika. 
Pokličite oddelek za stike 
s strankami. TELEFON  
ZA INFORMACIJE:  
080 14 41.

Težava z merilnikom.
Obrnite se na oddelek
za stike s strankami.

Napaka 1

Kaj pomeni

Sporočilo o napaki lahko 
povzroči uporabljen testni 
listič ali pa gre za težavo 
z merilnikom. 

Kaj narediti

Meritev ponovite z novim 
lističem; glejte stran 54 ali 
stran 67. Če se to sporočilo 
ponavlja pokličite oddelek  
za stike s strankami.  
TELEFON ZA INFORMACIJE:  
080 14 41.

Težava z merilnikom
ali lističem. Meritev

ponovite z novim
lističem.

Napaka 2
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Kaj pomeni

Vzorec ste nanesli, preden je bil 
merilnik pripravljen za meritev. 

Kaj narediti

Meritev ponovite z novim 
testnim lističem. Kri ali 
kontrolno raztopino nanesite 
šele, ko se na zaslonu prikaže 
napis Nanesite kri. Če se to 
sporočilo ponavlja pokličite 
oddelek za stike s strankami. 
TELEFON ZA INFORMACIJE:  
080 14 41.

Merilnik ni bil
pripravljen. Meritev

ponovite z novim
lističem.

Napaka 3
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Kaj pomeni

Morda se je zgodilo kaj od tega: 

• Niste nanesli dovolj krvi ali 
kontrolne raztopine ali pa ste 
nanesli dodatno količino, ko je 
merilnik že začel odštevati. 

• Testni listič je lahko 
poškodovan ali se je med 
meritvijo premaknil. 

• Vzorec ste nanesli nepravilno. 

• Morda je prišlo do težave 
z merilnikom. 

Kaj narediti

Meritev ponovite z novim 
lističem; glejte stran 54 ali 
stran 67. Če se sporočilo 
o napaki ponovi, pokličite 
oddelek za stike s strankami. 
TELEFON ZA INFORMACIJE:  
080 14 41.

Težava z zapolnitvijo
lističa. Meritev

ponovite z novim
lističem.

Napaka 4
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Kaj pomeni

Merilnik je zaznal težavo 
s testnim lističem. Vzrok je  
lahko poškodba testnega lističa. 

Kaj narediti

Meritev ponovite z novim 
lističem; glejte stran 54 ali 
stran 67. Če se sporočilo 
o napaki ponovi, pokličite 
oddelek za stike s strankami. 
TELEFON ZA INFORMACIJE:  
080 14 41.

Težava z lističem.
Meritev ponovite
z novim lističem.

Napaka 5



Odpravljanje težav7 

120

Kaj pomeni

Baterija je skoraj prazna, 
vendar ima še dovolj energije 
za izvedbo meritve. 

Kaj narediti

Ko se pojavi ikona za skoraj 
prazno baterijo, bo ostala 
prikazana na zaslonu, dokler 
ne zamenjate baterij. Rezultati 
merjenj bodo kljub temu  
točni, vendar morate čim  
prej zamenjati bateriji  
(glejte stran 108). 

Znotraj razpona

29. apr 7:30 

mmol/L
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Kaj pomeni

Baterija je skoraj prazna, vendar 
ima še dovolj energije za 
izvedbo meritve. 

Kaj narediti

Pritisnite tipko , da boste 
lahko nadaljevali, vendar morate 
bateriji čim prej zamenjati. 

Baterija je skoraj
prazna.

Zamenjajte baterijo.

V redu

2 bateriji AAA

Kaj pomeni

Bateriji nimata več dovolj 
energije za izvedbo meritve. 

Kaj narediti

Takoj zamenjajte obe bateriji. Baterija je prazna.
Baterijo takoj
zamenjajte.

Opozorilo

2 bateriji AAA
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Kaj pomeni

V pomnilniku merilnika ni 
shranjenih rezultatov, na primer 
pri prvi uporabi merilnika ali  
po prenosu vseh podatkov  
na računalnik. 

Kaj narediti

Če merilnika ne uporabljate 
prvič, pokličite oddelek za stike 
s strankami, da poročate o tem. 
TELEFON ZA INFORMACIJE:  
080 14 41. Meritev glukoze  
v krvi lahko kljub temu  
opravite in dobite  
točen rezultat. 

Dnevnik rezultat.

Ni rezultatov
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Kaj pomeni

Merilnik ni uspel najti tega 
rezultata. Rezultat ne bo 
vključen v povprečja rezultatov. 

Kaj narediti

Pokličite oddelek za stike 
s strankami, da poročate o tem. 
TELEFON ZA INFORMACIJE:  
080 14 41. Meritev glukoze  
v krvi lahko kljub temu opravite 
in dobite točen rezultat. 

Dnevnik rezultat.
mmol/L

30. apr

29. apr
11:52

10:45

28. apr 
10:12

10.1

29. apr 
7:30 6.4

24.7

---
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 8 Podrobne informacije  
o sistemu

Primerjava rezultatov merilnika 
z laboratorijskimi rezultati

Rezultati merjenj z merilnikom OneTouch Verio® in 
laboratorijski rezultati so izraženi v enotah, ki so 
ekvivalentne plazemskim. Vendar pa se lahko rezultati, 
dobljeni z merilnikom, zaradi običajnega odstopanja 
nekoliko razlikujejo od laboratorijskih rezultatov.  
Rezultat, dobljen z merilnikom OneTouch Verio®,  
ki je znotraj razpona ±20 % glede na laboratorijski 
rezultat, šteje za točnega. 
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Na rezultate, dobljene z merilnikom, lahko vplivajo 
dejavniki in razmere, ki na laboratorijske rezultate ne 
vplivajo enako. V nekaterih primerih razlike presegajo 
±20 %. Specifični dejavniki, ki lahko povzročijo odstopanje 
rezultatov merilnika od laboratorijskih rezultatov za več 
kot ±20 %, vključujejo: 

• Pred kratkim ste jedli. Zaradi tega je lahko rezultat 
testiranja na blazinici prsta do 3,9 mmol/l višji 
od ravni glukoze v venski krvi, ki se uporablja pri 
laboratorijskem testu.1

• Vaša vrednost hematokrita je nad 60 % ali pod 20 %. 

• Močno ste dehidrirani. 

• Za dodatne informacije si oglejte navodila, priložena 
testnim lističem OneTouch Verio®. 

1Sacks, D.B.: "Carbohydrates." Burtis, C.A., and Ashwood 
E.R. (ed.), Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 
Philadelphia: W.B. Saunders Company (1994), 959. 
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Smernice za pridobivanje točnih primerjav 
rezultatov merilnika in laboratorija

Pred odvzemom krvi v laboratoriju:

• Opravite preverjanje s kontrolno raztopino, da se 
prepričate, da merilnik deluje pravilno. 

• Ne jejte vsaj 8 ur, preden se odpravite na krvni test.

• Merilnik in pripomočke za izvajanje meritev odnesite 
s seboj v laboratorij.
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Merjenje z merilnikom OneTouch Verio® 
v laboratoriju:

• Meritev opravite v 15 minutah po laboratorijskem testu.

• Uporabite samo vzorec sveže kapilarne krvi iz prstne 
blazinice.

• Sledite vsem navodilom za merjenje ravni glukoze 
v krvi v tem priročniku za uporabnika.

Primerjava rezultatov, pridobljenih  
z vašim merilnikom, in rezultatov  
z drugim merilnikom

Odsvetujemo vam, da bi rezultate merjenj ravni 
glukoze v krvi s tem merilnikom primerjali z rezultati, 
pridobljenimi z drugim merilnikom. Rezultati se lahko 
razlikujejo med različnimi merilniki in niso uporaben 
pokazatelj, ali vaš merilnik deluje pravilno.
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Tehnične specifikacije

Metoda meritve FAD-GDH (glukoza-
dehidrogenaza)

Samodejni izklop Dve minuti po zadnjem dejanju 

Lastnosti baterije 2 x 1,5 V DC. (2 alkalni bateriji 
AAA),  enosmerni tok 

Vrsta baterije Dve zamenljivi alkalni bateriji 
AAA 

Umerjanje Plazemsko ekvivalentna 

Pomnilnik 500 rezultatov merjenj 

Razponi delovanja Temperatura: 6–44 °C
Relativna vlažnost: brez 
kondenzacije 10–90 % 
Nadmorska višina:  
do 3048 metrov
Hematokrit: 20–60 % 
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Razpon rezultatov 1,1–33,3 mmol/l

Vzorec Sveža polna kapilarna kri 

Količina vzorca 0,4 µl 

Velikost 2,52 x 5,18 x 8,00 cm

Čas meritve 5 sekund 

Merska enota mmol/l

Teža Približno 85 gramov
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Točnost sistema

Strokovnjaki za sladkorno bolezen so mnenja, da bi morali 
merilniki glukoze od laboratorijske metode odstopati 
največ za 0,83 mmol/l, kadar je koncentracija glukoze nižja 
od 5,55 mmol/l, in največ za 15 %, kadar je koncentracija 
glukoze 5,55 mmol/l ali višja. Ta stopnja natančnosti je bila 
dokazana v študijah z merilniki OneTouch Verio® sistema  
za merjenje ravni glukoze v krvi (arhiv). Vzorce  
100 bolnikov so testirali s sistemom OneTouch VerioVue™  
in laboratorijskim analizatorjem glukoze YSI 2300.  
Ti podatki so reprezentativni za natančnost merilnikov 
OneTouch Verio® sistema za merjenje ravni glukoze  
v krvi, saj je zmogljivost sistemov enakovredna. 
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Rezultati točnosti sistema pri 
koncentracijah glukoze <5,55 mmol/l

Odstotek (in število) rezultatov merilnika, skladnih 
z laboratorijskim testom 

Znotraj 
±0,28 mmol/l

Znotraj 
±0,56 mmol/l

Znotraj 
±0,83 mmol/l

35,1 % 
(59/168) 

84,5 % 
(142/168) 

99,4 % 
(167/168) 

Rezultati točnosti sistema pri 
koncentracijah glukoze ≥5,55 mmol/l

Odstotek (in število) rezultatov merilnika, skladnih 
z laboratorijskim testom 

Znotraj ±5 % Znotraj ±10 % Znotraj ±15 % 

65,0 % 
(281/432) 

94,2 % 
(407/432) 

99,3 % 
(429/432) 
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Rezultati točnosti sistema pri 
koncentracijah glukoze med 1,7 mmol/l  
in 24,9 mmol/l

Odstotek (in število) rezultatov merilnika, skladnih 
z laboratorijskim testom 

Znotraj ±0,83 mmol/l ali ±15 % 

(99,3 %) 596/600 

OPOMBA: Pri čemer predstavlja 1,7 mmol/l najnižjo 
referenčno vrednost glukoze, 24,9 mmol/l pa najvišjo 
referenčno vrednost glukoze (vrednost YSI). 
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Statistika regresije

Vzorci so bili dvakrat preverjeni na vsaki od treh 
serij testnih lističev. Rezultati kažejo, da je sistem 
OneTouch Verio® primerljiv z laboratorijsko metodo. 

Št. 
preizkušancev 

Št. testov Naklon 
Presečišče 
(mmol/l)

100 600 0,97 0,32

Naklon s 
95-odstotnim 

IZ 

Presečišče s 
95-odstotnim 

IZ (mmol/l)

Standardna 
napaka 

(Sy.x) 
(mmol/l)

R2

od 0,96 do 
0,98 

od 0,23 do 
0,41

0,56 0,99 
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Ocenjevanje uspešnosti uporabnika

Študija, ki je ocenila vrednosti glukoze vzorcev kapilarne 
krvi iz prstne blazinice, pridobljenih od 172 oseb,  
je pokazala naslednje rezultate: 

• 88,9 % je znotraj ±0,83 mmol/l zdravstvenih 
laboratorijskih vrednosti ob koncentracij glukoze pod 
5,55 mmol/l, in 98,5 % je znotraj ±15 % zdravstvenih 
laboratorijskih vrednosti ob koncentracijah glukoze 
5,55 mmol/l ali višji

Vrednost 96,5 % vseh vzorcev je bila največ ±0,83 mmol/l 
ali ±15 % zdravstvenih laboratorijskih vrednosti

Ti podatki so reprezentativni za vse sisteme za merjenje 
ravni glukoze v krvi iz družine OneTouch Verio® za laične 
uporabnike, saj je zmogljivost sistemov enakovredna. 
Podatki o klinični natančnosti so bili pridobljeni  
z uporabo merilnika OneTouch VerioVue™ (arhiv). 
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Natančnost

Natančnost pri posameznem merjenju (300 preverjanj 
z vensko krvjo glede na raven glukoze) 

Natančni podatki so bili pridobljeni z uporabo merilnika 
OneTouch VerioVue™. Ti podatki so reprezentativni za 
vse sisteme za merjenje ravni glukoze v krvi iz družine 
OneTouch Verio® za laične uporabnike, saj je zmogljivost 
sistemov enakovredna (arhiv). 

Ciljna 
raven 

glukoze 
(mmol/l)

Srednja 
raven 

glukoze 
(mmol/l)

Standardni 
odklon 

(mmol/l)

Koeficient 
variacije  

(%) 

2,2 2,7 0,06 2,11 

5,6 6,1 0,11 1,89 

7,2 7,9 0,15 1,89 

11,1 12,1 0,21 1,73 

19,4 20,7 0,45 2,17 

Rezultati kažejo, da je bila največja variabilnost, ki so  
jo opazili pri testnih lističih, preverjenih s krvjo, 2,17 %  
ali manj. 
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Skupna natančnost (600 rezultatov na vsaki ravni 
kontrolne raztopine) 

Razponi 
ravni 

glukoze 
(mmol/l)

Srednja 
raven 

glukoze 
(mmol/l)

Standardni 
odklon 

(mmol/l)

Koeficient 
variacije 

(%) 

Nizko  
(1,7–2,8)* 

2,12 0,05 2,47 

Srednje 
(5,3–8,0)*

6,47 0,12 1,79 

Visoko 
(15,6–23,3)*

18,91 0,40 2,11 

* Opomba: ISO 15197:2013(E) določa naslednje  
razpone glukoze za vmesno natančnost: 1,7–2,8 mmol/l, 
5,3–8,0 mmol/l in 15,6–23,3 mmol/l. Testiranje je  
bilo izvedeno z namenom pridobitve ciljne sredinske 
vrednosti teh zahtev. 
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Garancija

Proizvajalec LifeScan zagotavlja, da bo merilnik  
OneTouch Verio® deloval brez napak v materialu in 
izdelavi v obdobju treh let od datuma nakupa. Garancija 
velja samo za prvotnega kupca in ni prenosljiva. 

Električni in varnostni standardi

Merilnik je skladen s standardom CISPR 11: Razred B 
(samo sevanje). Emisije uporabljene energije so nizke 
in ni verjetno, da bodo povzročile motnje elektronske 
opreme v bližini. Merilnik je preizkušeno odporen proti 
elektrostatični razelektritvi po standardu IEC 61326-2-6. 
Merilnik je preizkušeno odporen proti motnjam radijskih 
frekvenc, določenih s standardom IEC 61326-2-6.

Merilnik je skladen z zahtevami za odpornost proti 
električnim motnjam pri frekvenčnem razponu in testni 
ravni, opredeljenima v mednarodnem standardu ISO 15197. 
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Uporaba merilnika v bližini električne in elektronske 
opreme, ki je vir elektromagnetnega sevanja, lahko moti 
pravilno delovanje merilnika. Priporočamo vam, da ne 
opravljate meritev v bližini virov elektromagnetnega 
sevanja. 

Pogosti viri elektromagnetnega sevanja vključujejo 
mobilne telefone, voki-tokije ali daljinske upravljalnike  
za garažna vrata. 

Opreme ne uporabljajte na mestih, kjer se uporabljajo 
aerosolna pršila ali dovaja kisik. 
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Ta stran je namenoma prazna.
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