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Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali sistem
OneTouch®!
Sistem za merjenje ravni glukoze v krvi OneTouch Verio Flex® je
en od najnovejših inovativnih izdelkov iz družine OneTouch®.
Vaš merilnik OneTouch Verio Flex® je zasnovan tako, da lahko
vzpostavi povezavo (se sinhronizira) z raznimi združljivimi
brezžičnimi napravami, v katerih se izvajajo programske
aplikacije, ki vam omogočajo pregledovanje in grafiranje
rezultatov ter pomagajo prepoznati vzorce. Rezultati merilnika
se pošljejo v združljive naprave prek povezave BLUETOOTH®
(brezžične) ali kabelske povezave USB.
Vsak merilnik OneTouch® je zasnovan za zagotavljanje pomoči
pri merjenju ravni glukoze v krvi in spremljanju sladkorne
bolezni.
Ta priročnik za uporabnika vsebuje celovito razlago načinov
uporabe novega merilnika in pripomočkov za izvajanje meritev.
Vključuje tudi pregled pravilnih in nepravilnih postopkov pri
merjenju ravni glukoze v krvi. Priročnik za uporabnika shranite
na varno mesto. Morda ga boste v prihodnosti potrebovali.
Upamo, da bodo izdelki in storitve OneTouch® ostali del vašega
življenja.
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Združljive brezžične naprave
Obiščite spletno mesto http://OneTouch.medis-m.si, če želite
informacije o tem, katere brezžične naprave so združljive
z vašim merilnikom OneTouch Verio Flex® ter kje in kako
lahko prenesete programsko aplikacijo v združljivo brezžično
napravo.

Simboli in ikone merilnika
Napajanje merilnika
Skoraj prazna baterija
Prazna baterija
Kontrolna raztopina
Sinhronizacija
Funkcija BLUETOOTH® je vklopljena
Način Zgodovina (pretekli rezultati)
Uporabi vzorec
Puščica kazalnika razpona
Nastavitveni način
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Drugi simboli in ikone
Previdnostni ukrepi in opozorila: Varnostne
informacije poiščite v priročniku za uporabnika
in prilogah, priloženih sistemu.
Enosmerni tok
Glejte navodila za uporabo
Proizvajalec
Številka serije
Serijska številka
Meje temperature shranjevanja
In vitro diagnostični pripomoček
Samo za enkratno uporabo
Sterilizirano s sevanjem
Ločeno odlaganje med odpadke
Rok uporabnosti
Vsebina zadostuje za n merjenj
Certifikat Underwriters Laboratories
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Preden začnete
Pred začetkom uporabe tega izdelka za preverjanje ravni
glukoze v krvi pozorno preberite ta Priročnik za uporabnika
in navodila, priložena testnim lističem OneTouch Verio®,
kontrolni raztopini OneTouch Verio® in sprožilniku
OneTouch® Delica® Plus.
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.
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Predvidena uporaba
Sistem za merjenje ravni glukoze v krvi OneTouch Verio Flex® se
uporablja za kvantitativno merjenje ravni glukoze (sladkorja) v
svežih vzorcih polne kapilarne krvi, odvzetih iz prstne blazinice.
Sistem je namenjen uporabi pri samo enem bolniku in ga ni
dovoljeno uporabljati pri drugih bolnikih.
Sistem za merjenje ravni glukoze v krvi OneTouch Verio Flex® je
predviden za samotestiranje zunaj telesa (diagnostična uporaba
in vitro), namenjen pa je sladkornim bolnikom na domu in
zdravstvenim strokovnjakom v kliničnih okoljih kot pripomoček
za spremljanje učinkovitosti obvladovanja sladkorne bolezni.
Sistem za merjenje ravni glukoze v krvi OneTouch Verio Flex® se
ne sme uporabljati za diagnosticiranje ali presejanje sladkorne
bolezni ali pri novorojenčkih.
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Načelo merjenja
Na testnem lističu se glukoza v krvnem vzorcu premeša z
encimom FAD-GDH (glejte stran 104), pri čemer se tvori šibek
električni tok. Moč tega toka izračuna vašo raven glukoze v
krvi. Potem prikaže rezultat ravni glukoze v krvi in ga shrani v
pomnilnik merilnika.
Z merilnikom OneTouch Verio Flex® uporabite le kontrolno
raztopino in testne lističe OneTouch Verio®. Uporaba testnih
lističev OneTouch Verio® z merilniki za namene, za katere niso
predvideni, lahko povzroči netočne rezultate.
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Brezžična tehnologija BLUETOOTH®
BLUETOOTH® Brezžična tehnologija se uporablja v nekaterih
pametnih telefonih in številnih drugih napravah. Vaš merilnik
OneTouch Verio Flex® uporablja brezžično tehnologijo
BLUETOOTH® za seznanitev z združljivimi brezžičnimi
napravami in pošiljanje vaših vrednosti glukoze v združljive
brezžične naprave.
Merilnik OneTouch Verio Flex® je zasnovan za delovanje z
mobilno aplikacijo OneTouch Reveal® in številnimi drugimi
aplikacijami za sladkorno bolezen v združljivih brezžičnih
napravah.
OPOMBA: Nekatere aplikacije za spremljanje sladkorne bolezni,
vključno z mobilno aplikacijo OneTouch Reveal®, morda niso
na voljo v vaši državi. Obiščite http://OneTouch.medis-m.si, če
želite izvedeti, ali je mobilna aplikacija OneTouch Reveal® na
voljo v vaši državi.
Obiščite spletno mesto http://OneTouch.medis-m.si, če želite
informacije o tem, katere brezžične naprave so združljive
z vašim merilnikom OneTouch Verio Flex® ter kje in kako
lahko prenesete programsko aplikacijo v združljivo brezžično
napravo.
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Če uporabljate sistem OneTouch Verio Flex®, predlagamo,
da svoj merilnik OneTouch Verio Flex® seznanite z združljivo
brezžično napravo in spremljate svoje rezultate. Za navodila za
seznanitev glejte stran 31.
Za vaš merilnik veljajo veljavne svetovne regulativne smernice
za radijske povezave in je z njimi skladen. Na splošno ta pravila
vsebujejo dva pogoja, specifična za delovanje naprave:
1. Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj.
2. Ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z
motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.
Te smernice vam pomagajo zagotoviti, da vaš merilnik ne bo
vplival na delovanje drugih bližnjih elektronskih naprav. Poleg
tega druge elektronske naprave ne smejo vplivati na uporabo
vašega merilnika.
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Če pride do motenj merilnika, poskusite merilnik odmakniti
proč od vira motenj. Za odpravljanje težave lahko premaknete
tudi elektronsko napravo ali njeno anteno na drugo lokacijo.
OPOZORILO: Funkcija BLUETOOTH® v vašem merilniku
pošilja rezultate merjenja v vašo združljivo brezžično napravo.
Da se v vašo združljivo brezžično napravo ne bi prenašali
podatki drugih ljudi, ne dovolite, da bi druge osebe vaš
merilnik uporabljale za merjenje svojih ravni glukoze v krvi.
Ta merilnik je namenjen samo za uporabo pri enem bolniku.
OPOZORILO: Na lokacijah, kjer uporaba mobilnih
telefonov ni dovoljena, kot so bolnišnice, nekatere ordinacije
zdravstvenih strokovnjakov in letala, bi morali funkcijo
BLUETOOTH® izklopiti. Za več informacij glejte stran 29.
Svojega merilnika ne puščajte brez nadzora ali na javnem
mestu, kjer bi lahko druge osebe spreminjale vaše osebne
parametre ali vzpostavljale fizične povezave z njim.
Merilnik je zasnovan tako, da preprečuje zlonamerne naklepe,
in je ustrezno preskušen.
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Blagovna znamka BLUETOOTH®
Besedna znamka BLUETOOTH® in logotipi so registrirne
blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba
LifeScan Scotland Ltd. je za vsako uporabo takih znamk
pridobila licenco. Druge blagovne znamke in tovarniške znamke
so last posameznih lastnikov.
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1 Spoznavanje sistema

Vaš sistem za merjenje ravni glukoze v krvi
OneTouch Verio Flex®
Vaš komplet vključuje naslednje komponente:

Merilnik OneTouch Verio Flex®
(priložena je gumbna litijeva
baterija CR2032)

Sprožilnik

Lancete

Testni lističi
OneTouch Verio®*
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OPOMBA: Če v kompletu manjka kateri koli del ali je
poškodovan, 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.
OPOMBA: Če je priložena druga vrsta sprožilnika, si oglejte
ločena navodila za ta sprožilnik.
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Na voljo ločeno:
Potrebujete spodaj prikazane izdelke, ki pa 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®*
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*Kontrolna raztopina in testni lističi OneTouch Verio® so na
voljo ločeno. Glede razpoložljivosti testnih lističev in kontrolne
raztopine se obrnite na oddelek za stike s strankami, farmacevta
ali zdravstvenega strokovnjaka.
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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Seznanite se s svojim sistemom za merjenje
ravni glukoze v krvi OneTouch Verio Flex®
Merilnik
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1 Spoznavanje sistema

Seznanite se s testnim lističem
OneTouch Verio®
Testni listič
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Funkcija kazalnika razpona
Merilnik OneTouch Verio Flex® vas samodejno obvesti, ali je
vaš trenutni rezultat pod omejitvijo razpona, nad njo ali pa
je v razponu. O tem vas obvesti tako, da vaš trenutni rezultat
pokaže skupaj s puščico kazalnika razpona, ki je usmerjena
proti ustrezni barvni vrstici kazalnika razpona pod zaslonom
merilnika. Puščica in barvna vrstica kazalnika razpona vam
pomagata interpretirati rezultate.
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3 možni prikazi kazalnika razpona
Puščica kazalnika razpona se pokaže
tik pod vašim rezultatom po vsakem
testu in je odvisna od tega, kako
visoko oziroma nizko ste nastavili
meje razpona v merilniku.
Kaj morate vedeti, preden uporabite
funkcijo kazalnika razpona:

Primer
Rezultat pod razponom

• Merilnik ima vnaprej nastavljene
omejitve razpona. Vnaprej
nastavljena spodnja meja razpona
je 3,9 mmol/l, vnaprej nastavljena
zgornja meja razpona pa je
10,0 mmol/l. Te omejitve lahko
Primer
spreminjate, če je to potrebno.
Rezultat znotraj razpona
Za podrobnejše informacije
glede vnaprej nastavljenih
omejitev razpona in urejanja
lastnih omejitev razpona glejte
stran 79.
Primer
Rezultat nad razponom
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• Če želite spremeniti omejitve razpona, se puščice
kazalnika razpona, ki so se shranile s prejšnjimi rezultati
v pomnilnik merilnika, ne bodo spremenile. Bodo pa pri
morebitnih novih merjenjih prikazane puščice kazalnika
razpona, ki bodo odražale vaše spremembe.
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Nastavitev merilnika
Vklopite merilnik
Za vklop merilnika pritisnite
in držite tipko , dokler se
ne pokaže zagonski zaslon
za testiranje. Ko je naprava
vklopljena, spustite tipko .
Merilnik lahko vklopite tudi z
vstavitvijo testnega lističa.
Vsakič ko vklopite merilnik, se za nekaj sekund pojavi zagonski
zaslon. Vsi segmenti na zaslonu se prikažejo za kratek čas,
kar pomeni, da vaš merilnik pravilno deluje. Če se merilnik ne
vklopi, preverite baterijo.
POZOR:
Če opazite, da na zagonskem zaslonu nekaj segmentov manjka,
morda obstaja težava z merilnikom. Pokličite oddelek za stike s
strankami. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA INFORMACIJE: 080 14 41.
OPOMBA: Če ste merilnik prvič vklopili tako, da ste vstavili
testni listič, namesto da bi pritisnili tipko , ne boste mogli
preveriti ravni glukoze v krvi, dokler ne izvedete priprave za
prvo uporabo.
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Priprava za prvo uporabo
Za vklop merilnika pritisnite in držite tipko , dokler se ne
prikaže zagonski zaslon. Ko je naprava vklopljena, spustite tipko
. Nato vas bo merilnik samodejno pozval, da nastavite uro in
datum. Na zaslonu se bo pokazala ikona SET, ki pomeni, da je
merilnik v nastavitvenem načinu.
Nastavitev ure
Utripajoča ura
• Če je prikazana ura pravilna,
za potrditev pritisnite tipko
.
• Če prikazana ura ni pravilna,
pritisnite tipko
ali , da
uro spremenite, nato pa za
potrditev pritisnite tipko .
Utripajoče minute
• Če so prikazane minute
pravilne, za potrditev pritisnite
tipko .
• Če prikazane minute niso
pravilne, pritisnite tipko
ali , da minute spremenite,
nato pa za potrditev pritisnite
tipko .
25
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Nastavitev datuma
Ko je ura nastavljena, se merilnik samodejno pomakne na
nastavitev datuma.
Utripajoče leto
• Če je prikazano leto pravilno,
za potrditev pritisnite tipko
.
• Če prikazano leto ni pravilno,
pritisnite tipko
ali , da
leto spremenite, nato pa za
potrditev pritisnite tipko .
Utripajoči mesec
• Če je prikazani mesec
pravilen, za potrditev
pritisnite tipko .
• Če prikazani mesec ni
pravilen, pritisnite tipko
ali , da mesec spremenite,
nato pa za potrditev pritisnite
tipko .
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Utripajoči dan
• Če je prikazani dan
pravilen, za potrditev
pritisnite tipko .
• Če prikazani dan ni
pravilen, pritisnite tipko
ali , da dan
spremenite, nato pa
za potrditev pritisnite
tipko .
Nato ste pripravljeni na meritev.
Glejte razdelek Preverite raven
glukoze v krvi v poglavju 3.

OPOMBA: Ko opravite pripravo za prvo uporabo, se pokaže
zaslon s tremi črticami. Ko začnete z merjenjem, se bo namesto
treh črtic pokazal vaš zadnji rezultat skupaj z datumom in uro
opravljene meritve.
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Prilagajanje ure in datuma po pripravi za prvo
uporabo
Po pripravi za prvo uporabo lahko spremenite uro in datum
merilnika. Pritisnite in držite tipko , da vklopite merilnik, nato
hkrati pritisnite in držite tipki
in . Pokazal se bo zaslon
SET. Glejte stran 78.
Ko prilagodite nastavitve, merilnik zapusti nastavitveni način in
pokaže se zaslon z vašim zadnjim rezultatom.
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Povezovanje z združljivo brezžično
napravo
Vklop ali izklop funkcije BLUETOOTH®
Če želite svoj merilnik povezati z združljivo brezžično napravo,
morate vklopiti funkcijo BLUETOOTH®. Na zaslonu merilnika
je prikazan simbol , ko je vklopljena funkcija BLUETOOTH®.
Če simbol ni prikazan na zaslonu, je funkcija BLUETOOTH®
izklopljena.
• Za vklop funkcije BLUETOOTH® hkrati pritisnite tipki
in .
• Za izklop funkcije BLUETOOTH® hkrati pritisnite tipki
in .

Simbol pomeni, da je
funkcija BLUETOOTH®
vklopljena
OPOMBA: Funkcija BLUETOOTH® se bo med merjenjem ravni
glukoze v krvi IZKLOPILA.
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Pregled seznanitev
Seznanjanje omogoča merilniku OneTouch Verio Flex®
komunikacijo z združljivimi brezžičnimi napravami. Napravi
morata biti medsebojno oddaljeni največ 8 metrov za
seznanitev in sinhronizacijo. Prenesite mobilno aplikacijo
OneTouch Reveal® iz ustrezne trgovine z aplikacijami, preden
seznanite svoj merilnik in združljivo brezžično napravo.
OPOMBA: Nekatere aplikacije za spremljanje sladkorne bolezni,
vključno z mobilno aplikacijo OneTouch Reveal®, morda niso
na voljo v vaši državi. Obiščite http://onetouch.medis-m.si, če
želite izvedeti, ali je mobilna aplikacija OneTouch Reveal® na
voljo v vaši državi.
Z združljivo brezžično napravo lahko seznanite več merilnikov
OneTouch Verio Flex®. Na primer, vašo združljivo brezžično
napravo je mogoče seznaniti z merilnikom doma in dodatnim
merilnikom v službi. Če želite seznaniti več merilnikov, ponovite
korake iz navodil za seznanitev za vsak merilnik. Za navodila za
seznanitev glejte stran 31.
Z merilnikom OneTouch Verio Flex® lahko seznanite več
združljivih brezžičnih naprav. Če želite seznaniti več združljivih
brezžičnih naprav, znova izvedite korake iz navodil za
seznanitev za vsako združljivo brezžično napravo.
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Navodila za seznanitev
1. Začnite tako, da svoj merilnik vklopite s tipko

.

2. Funkcijo BLUETOOTH vklopite tako, da hkrati pritisnete
tipki
in .
®

Pokazal se bo simbol ,
kar pomeni, da je funkcija
BLUETOOTH® vklopljena.

3. Odprite mobilno aplikacijo OneTouch Reveal® in
upoštevajte navodila za seznanitev merilnika z združljivo
brezžično napravo.
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4. Poiščite »OneTouch« in zadnje 4 znake serijske številke
merilnika na zaslonu združljive brezžične naprave, da
pravilno identificirate svoj merilnik.
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5. Ko mobilna aplikacija OneTouch Reveal® prikaže poziv,
prikaže merilnik šestmestno številko PIN.
S številsko tipkovnico združljive brezžične naprave vnesite
številko PIN v svojo združljivo brezžično napravo.
POZOR:
Prepričajte se, da se številka PIN, ki jo vnesete v združljivo
brezžično napravo, ujema s številko PIN na zaslonu merilnika.
Če se na zaslonu merilnika nepričakovano prikaže številka PIN,
zahtevo za PIN prekličete tako, da vstavite testni listič za
za vstop v način
izvedbo meritve ali pritisnete tipko
Zgodovina.

Primer prikazane
številke PIN na merilniku
6. Počakajte, da združljiva brezžična naprava pokaže, da je
seznanjena z vašim merilnikom.
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Sinhronizacija za brezžično pošiljanje rezultatov
v mobilno aplikacijo OneTouch Reveal®
Ko je merilnik seznanjen z združljivo brezžično napravo,
ste pripravljeni na pošiljanje rezultatov v mobilno aplikacijo
OneTouch Reveal®.
1. V svoji združljivi brezžični napravi odprite mobilno
aplikacijo OneTouch Reveal®.
2. Pritisnite in držite tipko , da vklopite merilnik, in se
prepričajte, da je funkcija BLUETOOTH® vklopljena, kot
kaže ( ).
Če je potrebno, hkrati pritisnite tipki
funkcijo BLUETOOTH®.
Simbol Sinhr. ( ) utripa na
zaslonu merilnika. Aplikacija
bo prikazala »Syncing Data«
(Sinhronizacija podatkov) in
vas tako obvestila, da merilnik
komunicira z aplikacijo.

in

, da vklopite

Sinhronizacija podatkov
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Po sinhronizaciji bo simbol za sinhronizacijo izginil, sporočilo
»Syncing Data« (Sinhronizacija podatkov) v aplikaciji bo prav
tako izginilo, aplikacija pa bo prikazala seznam morebitnih
novih rezultatov, poslanih iz merilnika.
OPOMBA: Če med prenosom vstavite testni listič, prekličete
prenose vseh rezultatov. Na zaslonu se pokaže utripajoči simbol
in lahko nadaljujete z merjenjem.

Izklop merilnika
Merilnik lahko izklopite na tri načine:
več sekund, da izklopite
• Pritisnete in držite tipko
merilnik.
• Odstranite testni listič.
• Po dveh minutah nedejavnosti se merilnik samodejno
izklopi.
OPOMBA: Po merjenju ravni glukoze bo merilnik do 4 ure še
vedno na voljo za povezavo BLUETOOTH®. Za več informacij
glejte stran 73.
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Preverite raven glukoze v krvi
Priprava na merjenje ravni glukoze v krvi
OPOMBA: Številnim ljudem se zdi uporabno, da opravijo
preverjanje s kontrolno raztopino, preden prvič opravijo meritev
s krvjo. Glejte stran 62.
Ko želite izvesti meritev, pripravite naslednje:
merilnik OneTouch Verio Flex®,
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 ločen korak za kodiranje sistema
OneTouch Verio Flex®.
• Merjenje je treba izvesti znotraj delovnega temperaturnega
razpona (6–44 °C).
• Pred izvajanjem meritve se prepričajte, da je temperatura
testnega lističa in merilnika približno enaka.
• Testne lističe shranjujte v hladnem in suhem prostoru pri
temperaturi med 5 °C in 30 °C.
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• Meritve ne opravite, če se na merilniku pojavi kondenzat
(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 in škodi.
• 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, kontrolna raztopina ali
morebitni kontaminanti, ne uporabite znova. 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 noben 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 oznaki
stekleničke.
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• Ni priporočljivo, da bi rezultate merjenj ravni glukoze v
krvi, pridobljene 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
točnost merilnika, redno primerjajte rezultate, pridobljene
z merilnikom, z laboratorijskimi rezultati. Za več informacij
glejte stran 100.
POMEMBNO: Če vam pri izvajanju meritev pomaga druga
oseba, je treba merilnik vedno očistiti, preden ga ta oseba
uporabi. Glejte stran 82.
POZOR:
• Sistema za merjenje ravni glukoze v krvi OneTouch Verio
Flex® ne uporabljajte pri bolnikih v 24 urah po testu
absorpcije z D-ksilozo, saj to lahko povzroči lažno
visoke rezultate.
• Ne uporabljajte serije merilnikov OneTouch Verio®, kadar je
znano ali obstaja sum, da je v vzorcu polne bolnikove krvi
prisoten PAM (pralidoksim).
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• Testnih lističev ne uporabljajte, če je steklenička
poškodovana ali ste jo pustili odprto in izpostavljeno
zraku. To lahko povzroči sporočila o napakah ali netočne
rezultate. Če je steklenička s testnimi lističi poškodovana,
takoj pokličite oddelek za stike s strankami. TELEFONSKA
ŠTEVILKA 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 oznaki stekleničke) ali roka uporabe po
odprtju (kar nastopi prej), sicer lahko pride do netočnih
rezultatov.
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Spoznajte svoj sprožilnik OneTouch® Delica® Plus

1

Gumb za sprožitev

2

Drsni gumb

3

Indikator globine

4

Kolesce za nastavitev globine

5

Pokrov sprožilnika

6

Zaščitni pokrovček
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OPOMBA:
• Sprožilnik OneTouch® Delica® Plus uporablja lancete
OneTouch® Delica® ali OneTouch® Delica® Plus.
• Če je priložena druga vrsta sprožilnika, si oglejte ločena
navodila za ta sprožilnik.
• Zaslon Sistem za merjenje ravni glukoze v krvi
OneTouch Verio Flex® ni bil ocenjen za odvzem vzorca
krvi z alternativnega mesta odvzema (AST). Pri merjenju s
sistemom uporabljajte samo prstne blazinice.
• Sprožilni sistem OneTouch® Delica® Plus ne vključuje
materialov, potrebnih za odvzem vzorca krvi z
alternativnega mesta odvzema (AST). Sprožilnega sistema
OneTouch® Delica® Plus s sistemom za merjenje ravni
glukoze v krvi OneTouch Verio Flex® ne smete uporabljati na
podlakti ali dlani.
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Previdnostni ukrepi pri sprožanju lancete
POZOR:
Za zmanjšanje možnosti okužbe in bolezni, ki se prenašata
s krvjo:
• 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 82).
• Merilnik in sprožilnik sta namenjena uporabi pri samo enem
bolniku. Ne souporabljajte jih 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, čeprav ste ga očistili in razkužili.
• Lancet ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti,
natisnjenega na ovojnini lancet.
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Priprava sprožilnika
1. Odstranite pokrovček
sprožilnika.
Pokrovček odstranite tako, da
ga zasukate in nato povlečete
naravnost s sprožilnika.

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
zaskoči na mesto in je popolnoma
nameščena v držalu.
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Zaščitni pokrovček zasukajte za en
poln obrat, da se loči od lancete.
Zaščitni pokrovček shranite
do odstranitve lancete. Glejte
stran 59.

3. Ponovno namestite pokrovček na sprožilnik.
Pokrovček namestite znova na pripomoček. Pokrovček zasučite
ali potisnite naravnost na pripomoček, da ga čvrsto namestite.
Pazite, da je pokrovček poravnan, kot je prikazano na sliki.
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4. Prilagodite nastavitev globine.
Pripomoček ima 13 nastavitev
globine vboda (vsaka pika med
številkami od 1 do 7 na kolescu
za nastavitev globine predstavlja
dodatno razpoložljivo nastavitev
globine). Globino nastavite tako,
da zasučete kolesce za nastavitev globine. Manjše številke
označujejo plitvejši vbod, večje pa globlji vbod.
OPOMBA: Najprej uporabite plitvo nastavitev in večajte globino,
dokler ne najdete globine, ki zadostuje za pridobivanje vzorca
krvi ustrezne velikosti.
5. Napnite sprožilnik.
Potiskajte drsnik nazaj, dokler
ne zaslišite klika. Če ne zaslišite
klika, se je morda že napel med
vstavljanjem lancete.
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Priprava merilnika
1. 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.
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OPOMBA: Za kodiranje
merilnika ni potreben dodaten
korak.
Na zaslonu se pokaže utripajoča
ikona kapljice krvi ( ). Nato
lahko vzorec krvi nanesete na
testni listič.
Vzorčenje 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 s toplo vodo in z milom umijte roki in
mesto odvzema vzorca. Splaknite in popolnoma posušite.
Kontaminanti na koži lahko vplivajo na rezultate.
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1. Zbodite se v prst.
Sprožilnik trdno držite ob strani
prsta. Pritisnite gumb za sprožitev.
Sprožilnik odstranite s prsta.

2. Pridobite okroglo
kapljico krvi.
Nežno stisnite in/ali masirajte
prstno blaznico, dokler se
na njej ne pojavi okrogla
kapljica krvi.
OPOMBA: Če se kri razmaže ali
odteče navzdol, tega vzorca ne
uporabite. Posušite mesto in
nežno iztisnite drugo kapljico
krvi ali pa prebodite kožo na
drugem mestu.
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Nanos krvi in odčitavanje rezultatov.
Uporaba vzorca
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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OPOMBA:
• 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,
sicer se bo merilnik izklopil.
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Ogled rezultata
Na zaslonu se prikaže rezultat skupaj
z mersko enoto ter datumom in
uro meritve. Ko se pokaže rezultat
vrednosti glukoze, merilnik pod
tem rezultatom prikaže tudi puščico
kazalnika razpona, ki prikazuje, ali
je rezultat pod omejitvijo razpona,
nad njo ali pa je v razponu (glejte
stran 21). Puščica je usmerjena
proti ustrezni barvni vrstici kazalnika
razpona v merilniku in ima vlogo
vizualnega opomnika.

Primer
Rezultat pod
razponom

Primer
Rezultat znotraj
razpona

Primer
Rezultat nad
razponom
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POZOR:
Ne sprejemajte takojšnjih odločitev o zdravljenju na podlagi
funkcije kazalnika razpona. Odločitve o zdravljenju morajo
temeljiti na številčnem rezultatu in priporočilih zdravstvenega
strokovnjaka, ne pa izključno na tem, kako se vaš rezultat
odreže glede na omejitve razpona.
OPOZORILO: Potrdite, da je prikazana merska enota
mmol/l. Če je na vašem zaslonu prikazana vrednost v mg/dl in
ne v mmol/l, prenehajte uporabljati merilnik in se obrnite na
oddelek za stike s strankami.
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Razlaga nepričakovanih rezultatov
Če so vaši rezultati višji ali nižji od pričakovanih, upoštevajte
naslednje previdnostne ukrepe.
POZOR:
Nizki rezultati
Če je vaš rezultat nižji od
3,9 mmol/l ali pa je prikazan
kot LO (kar pomeni, da je
rezultat nižji od 1,1 mmol/l), to
lahko pomeni hipoglikemijo
(nizko raven glukoze v krvi).
To lahko zahteva takojšnje zdravljenje v skladu s priporočili
zdravstvenega strokovnjaka. Čeprav je lahko ta rezultat
posledica napake pri merjenju, je varneje, da stanje najprej
zdravite in šele nato izvedete novo meritev.
OPOMBA: Če je vrednost glukoze nižja od 1,1 mmol/l, na
zaslonu merilnika utripata tako sporočilo LO kot tudi puščica
kazalnika razpona.
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POZOR:
Dehidracija in nizki rezultati
Če ste močno dehidrirani, boste morda pri meritvi dobili
rezultat z nizko vrednostjo. Če menite, da ste močno
dehidrirani, se takoj obrnite na zdravstvenega strokovnjaka.
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POZOR:
Visoki rezultati
• Če je vaš rezultat ravni glukoze v krvi višji od 10,0 mmol/l,
to lahko pomeni hiperglikemijo (visoko raven glukoze v krvi),
zato razmislite o ponovnem merjenju. Če ste zaskrbljeni
glede hiperglikemije, se posvetujte z zdravstvenim
strokovnjakom.
• HI se pokaže, kadar
je vaš rezultat višji od
33,3 mmol/l. Morda imate
hudo hiperglikemijo (zelo
visoko raven glukoze v krvi).
Ponovite merjenje ravni
glukoze v krvi. Če je rezultat znova HI, to pomeni, da imate
hudo težavo pri obvladovanju ravni glukoze v krvi. Takoj
se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom in upoštevajte
njegova navodila.
OPOMBA: Če je vrednost glukoze višja od 33,3 mmol/l, na
zaslonu merilnika utripata tako sporočilo HI kot tudi puščica
kazalnika razpona.
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POZOR:
Ponovni nepričakovani rezultati
• Če so rezultati še vedno nepričakovani, sistem preverite s
kontrolno raztopino.
• Če imate simptome, ki niso skladni z rezultati, in ste
upoštevali vsa navodila, opisana v tem priročniku za
uporabnika, 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.
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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 in nato povlečete
naravnost s sprožilnika.
2. Pokrijte izpostavljeno konico lancete.
Preden odstranite lanceto, postavite zaščitni pokrovček lancete
na trdo površino, nato pa konico lancete potisnite v plosko
stran pokrovčka.
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3. Izvrzite lanceto.
Sprožilnik držite usmerjen navzdol
in potiskajte drsnik naprej, dokler
lanceta ne izstopi iz sprožilnika. Če se
lanceta ne izvrže pravilno, ponovno
napnite sprožilnik in nato potisnite
drsnik naprej, da lanceta izskoči
iz sprožilnika.
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4. Ponovno namestite pokrovček na sprožilnik.
Če se lanceta ne izvrže pravilno, ponovno napnite sprožilnik in
nato potisnite drsnik naprej, da lanceta izskoči iz sprožilnika.
Pazite, da je pokrovček poravnan, kot je prikazano na sliki.

Pomembno je, da uporabite novo lanceto vsakič, ko pridobite
vzorec krvi. Ne puščajte lancete v sprožilniku. 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 odlaganje med odpadke upoštevajte priporočila
zdravstvenega strokovnjaka ali lokalne predpise.
Po uporabi merilnika, testnih lističev, sprožilnika in pokrovčka si
temeljito umijte roki z milom in vodo.

Preverjanje s kontrolno raztopino
Previdnostni ukrepi pri preverjanju s kontrolno
raztopino
Kontrolna raztopina OneTouch Verio® se uporablja za
preverjanje, ali merilnik in testni lističi skupaj delujejo pravilno
in ali pravilno izvajate meritev. (Kontrolna raztopina je na
voljo ločeno.)
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OPOMBA:
• Uporabljajte samo kontrolno raztopino OneTouch Verio®
z merilnikom OneTouch Verio Flex®.
• Ko prvič odprete novo stekleničko s kontrolno raztopino,
zapišite rok uporabe po odprtju na oznako stekleničke.
Za navodila o določanju roka uporabe po odprtju si
oglejte navodila, priložena kontrolni raztopini, ali oznako
stekleničke.
• Takoj po uporabi pokrovček močno privijte na stekleničko s
kontrolno raztopino, da preprečite kontaminacijo ali škodo.
Za več informacij o merjenju glejte stran 36.
POZOR:
• Kontrolne raztopine ne pogoltnite ali zaužijte.
• Kontrolna raztopina ne sme priti v stik s kožo, z očmi, ušesi
ali nosom, saj lahko povzroči draženje.
• Kontrolne raztopine ne uporabljajte po izteku roka
uporabnosti (natisnjenega na oznaki stekleničke) ali roka
uporabe po odprtju (do česar pride prej), saj lahko to
povzroči netočne rezultate.
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Kdaj je treba izvesti preverjanje s kontrolno
raztopino
•
•
•
•

Ko odprete novo stekleničko s testnimi lističi.
Če sumite, da merilnik ali testni lističi ne delujejo pravilno.
Če se nepričakovani odčitki ravni glukoze v krvi ponavljajo.
Če vam merilnik pade ali se poškoduje.

Priprava merilnika na preverjanje s kontrolno
raztopino
1. Vstavite testni listič, da vklopite merilnik.
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2. Počakajte, da se na zaslonu
pokaže utripajoča ikona
kapljice krvi ( ).

ali ,
3. Pritisnite in držite
dokler se na zaslonu ne pokaže
ikona kontrole raztopine ( ).

Priprava kontrolne raztopine
1. Preden odstranite pokrovček, nežno pretresite
stekleničko.
2. Odstranite pokrov s stekleničke in ga položite na ravno
površino, pri čemer naj bo vrh pokrova obrnjen navzgor.
3. Stisnite stekleničko, da
zavržete prvo kapljico.

65

3 Izvajanje meritve

4. S čistim, vlažnim robčkom
ali krpico obrišite konico
stekleničke s kontrolno
raztopino in vrh pokrova.

5. Nato iztisnite kapljico
v vdolbinico na vrhu
pokrova ali na drugo čisto,
nevpojno površino.
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Nanos kontrolne raztopine
1. Merilnik držite tako, da je
stranski rob testnega lističa
postavljen nekoliko pod
kotom glede na kapljico
kontrolne raztopine.

2. S kanalom ob strani testnega lističa se dotaknite
kontrolne raztopine.
3. Počakajte, da se kanal
popolnoma zapolni.
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Ogled rezultata preverjanja s kontrolno
raztopino
Ko nanesete kontrolno
raztopino, bo merilnik odšteval
do zaključka merjenja. Vaš
rezultat je prikazan skupaj z
datumom, uro, mersko enoto in
(za kontrolno raztopino) ter
shranjen v merilniku.
Rezultate preverjanja s kontrolno raztopino si lahko ogledate
med pregledovanjem preteklih rezultatov v merilniku.
POZOR: Pritisniti in držati morate
ali , dokler se
ne pokaže ikona kontrolne raztopine , šele nato opravite
preverjanje s kontrolno raztopino. V vašo zgodovino se
lahko zabeležijo neveljavni rezultati, če kontrolno raztopino
nanesete na testni listič, ne da bi upoštevali korake, opisane od
stran 64 dalje.
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Preverjanje, 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.

Primer razpona
Kontrolna raztopina za srednji
razpon OneTouch Verio®
razpon kontrolne raztopine
5,7–7,7 mmol/l

POZOR:
Razpon, 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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Vzroki za rezultate zunaj razpona
Vzroki za rezultate zunaj razpona so lahko:
• Neupoštevanje navodil za izvedbo preverjanja s kontrolno
raztopino.
• Kontrolna raztopina je kontaminirana ali pa je potekel njen
rok uporabnosti ali rok uporabe po odprtju stekleničke.
• Testni listič ali steklenička s testnimi lističi je 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.
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. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA
INFORMACIJE: 080 14 41.
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Čiščenje pokrovčka stekleničke s kontrolno
raztopino
S čistim vlažnim robčkom ali krpico obrišite vrh pokrovčka
stekleničke s kontrolno raztopino.
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4 Pregledovanje preteklih
rezultatov
Pregledovanje preteklih rezultatov v
merilniku
Merilnik shrani zadnjih 500 rezultatov merjenj ravni glukoze
v krvi in preverjanja s kontrolno raztopino ter jih prikaže v
vrstnem redu opravljanja meritev. V načinu Zgodovina se na
zaslonu pokaže simbol ( ).
1. Ko je merilnik izklopljen, pritisnite in držite tipko
da vklopite način Zgodovina.
Simbol (

,

) pomeni, da si ogledujete pretekle rezultate.

) kaže, ali je bil rezultat v času merjenja pod
Simbol (
omejitvijo razpona, nad njo ali pa v razponu, in sicer tako,
da kaže na ustrezno barvno vrstico.
2. Po rezultatih se pomikate tako, da pritisnete tipko
za pomik nazaj in tipko
za pomik naprej med rezultati.
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Uporaba merilnika brez sinhronizacije z
aplikacijo
Merilnik lahko uporabljate brez sočasne uporabe združljive
brezžične naprave ali aplikacije. Še vedno lahko preverite
raven glukoze v krvi in si ogledate do 500 rezultatov v
merilniku.

Pošiljanje rezultatov v aplikacijo
Če je funkcija BLUETOOTH® v merilniku vklopljena, kar nakaže
simbol BLUETOOTH® ( ), merilnik samodejno pošlje vaše
zadnje rezultate kateri koli seznanjeni združljivi brezžični
napravi. Preden pošljete rezultat, se mora aplikacija izvajati v
združljivi brezžični napravi in naprava mora biti že seznanjena
z merilnikom.
OPOMBA: Preden pošljete rezultat, mora biti aplikacija odprta v
združljivi brezžični napravi in naprava mora biti že seznanjena z
merilnikom. Glejte stran 30.
OPOMBA: Če je funkcija BLUETOOTH® v merilniku izklopljena
ali je merilnik zunaj dosega, rezultat ne bo poslan v združljivo
brezžično napravo. Rezultat je shranjen v pomnilnik merilnika
s trenutnima datumom in uro ter bo poslan v aplikacijo ob
naslednji sinhronizaciji. Poslani rezultati so shranjeni tudi
v merilniku. Za sinhronizacijo mora biti aplikacija odprta v
združljivi brezžični napravi, v kateri se mora izvajati.
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Da bi zagotovili uspešno pošiljanje rezultatov merjenja ravni
glukoze v aplikacijo, vklopite funkcijo BLUETOOTH® in
preverite naslednje:
• Združljiva brezžična naprava in merilnik sta vklopljena,
aplikacija pa se izvaja.
• Merilnik je pravilno seznanjen z združljivo brezžično
napravo.
• Funkcija BLUETOOTH® se izvaja v obeh napravah (nakazano
s simbolom ), napravi pa sta medsebojno oddaljeni največ
8 metrov.
• Merilnik bo poskusil prenesti rezultate največ 4 ure po
merjenju, četudi je merilnik videti izklopljen. To nakazuje
simbol BLUETOOTH® ( ), ki ostane na zaslonu merilnika.

Primer
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Če še vedno ne morete poslati rezultatov v združljivo brezžično
napravo, pokličite oddelek za stike s strankami. TELEFONSKA
ŠTEVILKA ZA INFORMACIJE: 080 14 41.
OPOMBA: Če med prenosom vstavite testni listič, prekličete
prenose vseh rezultatov. Na zaslonu se pokaže simbol in
lahko nadaljujete z merjenjem.
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Prenos rezultatov v 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.
Povezavo vzpostavite le z računalnikom, ki je certificiran v
).
skladu z UL 60950-1 (
Pri prenosu podatkov iz merilnika v računalnik upoštevajte
navodila, priložena programski opremi za spremljanje sladkorne
bolezni. Za povezovanje merilnika OneTouch Verio Flex® z
računalnikom in prenos rezultatov boste potrebovali standardni
kabel z vmesnikom mikro USB (ni priložen).
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Ko se ukaz za zagon prenosa
pošlje iz računalnika v merilnik,
se na zaslonu merilnika
prikaže utripajoči simbol za
sinhronizacijo ( ), kar pomeni,
da je merilnik v komunikacijskem
načinu.
Ne vstavite testnega lističa, ko je merilnik priključen na
računalnik.
Če rezultatov ne morete prenesti v računalnik, pokličite oddelek
za stike s strankami. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA INFORMACIJE:
080 14 41.
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5 Urejanje nastavitev

Urejanje ure in datuma
Po pripravi za prvo uporabo lahko spremenite uro in datum
merilnika. Pritisnite in držite tipko , da vklopite merilnik, nato
hkrati pritisnite in držite tipki
in . Pokaže se zaslon SET in
ura utripa.
Za navodila glede nastavljanja ure in datuma glejte stran 25.
Ko prilagodite nastavitve, zapustite nastavitveni način in
pokazal se bo zaslon z zadnjimi rezultati merjenja ravni glukoze.
Nastavljena ura in datum se pokažeta, ko opravite novo
merjenje ravni glukoze v krvi in se rezultat pokaže na zaslonu.
OPOMBA: Merjenja ravni glukoze v krvi ne boste mogli izvesti,
dokler ne dokončate urejanja ure in datuma.
OPOMBA: Mobilna aplikacija OneTouch Reveal® v vaši združljivi
mobilni napravi preveri in posodobi uro in datum v merilniku,
vsakič ko izvedete sinhronizacijo. Pogosto preverjajte uro in
datum v svoji združljivi brezžični napravi, da se prepričate, da
sta pravilna. Za več informacij glejte navodila za aplikacijo.
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Urejanje omejitve razpona
Vaš merilnik uporablja spodnjo in zgornjo mejo razpona,
da vam sporoči, kdaj je vaš rezultat pod to mejo, nad njo
ali v določenem razponu. Merilnik ima ob dobavi vnaprej
nastavljeno omejitev razpona, ki jo lahko spremenite. Vnaprej
nastavljena spodnja meja razpona je 3,9 mmol/l, vnaprej
nastavljena zgornja meja razpona pa je 10,0 mmol/l. Za urejanje
vnaprej nastavljene omejitve razpona hkrati pritisnite in držite
in . Pokazal se bo zaslon SET s trenutno spodnjo
tipki
mejo razpona, številka in puščica kazalnika razpona pa bosta
utripala.
OPOMBA: Spodnja in zgornja meja razpona, ki ju nastavite,
veljata za vse rezultate merjenja ravni glukoze. To vključuje
meritve, ki se opravijo pred obroki in jemanjem zdravil ali po
njih ter ob kakršnih koli drugih aktivnost, ki lahko vplivajo na
raven glukoze v krvi.
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
sta 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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1. Preverite prikazano vnaprej nastavljeno spodnjo
mejo razpona.
• Da sprejmete vnaprej
nastavljeno spodnjo mejo
razpona, pritisnite tipko .
• Za urejanje vnaprej
nastavljene spodnje meje
razpona pritisnite tipko
ali , da nastavite želeno
vrednost med 3,3 mmol/l in 6,1 mmol/l,
ter nato pritisnite .
2. Preverite prikazano vnaprej nastavljeno zgornjo
mejo razpona.
• Da sprejmete vnaprej
nastavljeno zgornjo mejo
razpona, pritisnite tipko .
• Za urejanje vnaprej
nastavljene zgornje meje
razpona pritisnite tipko
ali , da nastavite želeno
vrednost med 5,0 mmol/l in 16,7 mmol/l,
ter nato pritisnite .
Merilnik zapusti nastavitveni način in pokaže se zaslon z vašim
zadnjim rezultatom.
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OPOMBA: Če spremenite omejitve razpona, to vpliva le na
to, ali so prihodnji rezultati merjenja prikazani kot nižji ali višji
od omejitve razpona ali pa so v nastavljenem razponu. Če
spremenite omejitve razpona, to ne vpliva na način prikaza
preteklih rezultatov.
OPOMBA: Merjenja ravni glukoze v krvi ne boste mogli izvesti,
dokler ne dokončate urejanja omejitve razpona.
OPOMBA: Mobilno aplikacijo OneTouch Reveal® lahko
uporabite v svoji združljivi brezžični napravi, da spremenite
omejitve razpona, shranjene v merilniku. Za več informacij
glejte navodila, ki ste jih prejeli skupaj z aplikacijo.
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Shranjevanje sistema
Merilnik, testne lističe, kontrolno raztopino in druge
pripomočke shranjujte v prenosni torbici. Hranite na hladnem in
suhem mestu 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 82 in za
informacije o dezinfekciji glejte stran 84.

Čiščenje merilnika, sprožilnika in pokrovčka
Merilnik, sprožilnik in pokrovček je treba očistiti, kadar so vidno
umazani in preden izvedete dezinfekcijo. Merilnik očistite vsaj
enkrat na teden. Za čiščenje si priskrbite tekoči detergent za
posodo običajne jakosti in mehko krpo. Pripravite raztopino
blagega detergenta, in sicer zmešajte 2,5 ml tekočega detergenta
za pomivanje posode običajne jakosti v 250 ml vode.
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• Ne uporabljajte alkohola ali katerega koli drugega topila.
• Preprečite vdor tekočin,
umazanije, prahu, krvi ali
kontrolne raztopine v odprtino
za testni listič ali podatkovni
vhod. (Glejte stran 18.)
• Ne pršite čistilne raztopine na
merilnik in ga ne potopite v
nobeno tekočino.
1. 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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2. Posušite ga tako, da ga
obrišete s čisto in mehko krpo.

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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1. Merilnik držite tako, da je odprtina za testni listič
obrnjena navzdol.
Z mehko krpo, navlaženo s to
raztopino, brišite zunanjost
merilnika in sprožilnika, dokler
ni površina vlažna. Preden
merilnik obrišete, se prepričajte,
da ste iz krpe iztisnili vso
odvečno tekočino.
2. Po brisanju površino, ki jo razkužujete, za 1 minuto
pokrijte z mehko krpo, navlaženo z raztopino belila.
Nato ga obrišite s čisto, mehko,
vlažno krpo.
Po ravnanju z merilnikom,
sprožilnikom in pokrovčkom
si roki temeljito umijte z milom
in vodo.

Če opazite znake obrabe, se obrnite na oddelek za stike s
strankami. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA INFORMACIJE: 080 14 41.
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Zamenjava baterije
Merilnik OneTouch Verio Flex® uporablja eno gumbno litijevo
baterijo CR2032.
OPOZORILO: NEVARNOST KEMIČNIH OPEKLIN. BATERIJ
NE ZAUŽIJTE. Ta proizvod vsebuje gumbasto baterijo. Če jo
zaužijete, lahko hitro povzroči resne notranje opekline in
smrt. Nove in rabljene baterije hranite zunaj dosega otrok.
Če menite, da je prišlo do zaužitja baterij, takoj poiščite
zdravniško pomoč.
POMEMBNO: Skupaj z merilnikom uporabljajte samo gumbno
litijevo baterijo CR2032. Ne uporabljajte baterij za ponovno
polnjenje. Uporaba neustrezne vrste baterije lahko povzroči
manjšo količino opravljenih meritev v merilniku glede na
običajno število.
Če se merilnik ne vklopi, bo morda treba zamenjati baterijo.
Glejte spodnja navodila.
OPOZORILO: Nekatere baterije lahko povzročijo razlitje,
kar lahko poškoduje merilnik ali povzroči prezgodnjo
izgubo moči baterije. Baterije, iz katerih izteka vsebina,
takoj zamenjajte.
OPOMBA: Ko baterijo zamenjate, boste dobili poziv za
nastavitev ure in datuma kot ob prvem vklopu merilnika.
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1. Odstranite staro baterijo.
Začnite z izklopljenim merilnikom.
Odstranite pokrovček za baterije
tako, da ga pritisnite in potisnete
navzdol.

Trakec za baterijo povlecite navzgor,
da dvignete baterijo iz prostora za
baterijo.
Baterije ne odstranite, če je merilnik
priključen na računalnik.
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2. Vstavite novo baterijo.
Na vrh trakca za baterijo postavite
eno gumbno litijevo baterijo CR2032
tako, da je stran s plusom (+)
obrnjena navzgor.

Če se merilnik po zamenjavi baterije ne vklopi, preverite, ali je
baterija pravilno nameščena. Če se merilnik še vedno ne vklopi,
se obrnite oddelek za stike s strankami. TELEFONSKA ŠTEVILKA
ZA INFORMACIJE: 080 14 41.
3. Pokrov baterije znova namestite
tako, da ga potisnete navzgor na
merilnik.
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4. Preverite nastavitve merilnika.
Odstranitev baterije iz merilnika ne bo vplivala na shranjene
rezultate. Toda morali boste preveriti nastavitve ure in datuma.
5. Odlaganje baterij med odpadke.
Baterijo med odpadke odložite v skladu z lokalnimi okoljskimi
predpisi.
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8 Odpravljanje težav v
vašem sistemu
Napaka in druga sporočila
Merilnik OneTouch Verio Flex® prikaže sporočila, če se pojavijo
težave s testnim lističem ali merilnikom ali ko so vaše ravni
glukoze nad vrednostjo 33,3 mmol/l ali pod vrednostjo
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), se obrnite na oddelek za stike s strankami.
TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA INFORMACIJE: 080 14 41.
Kaj pomeni
Vaša raven glukoze v
krvi je morda zelo nizka
(huda hipoglikemija), pod
vrednostjo 1,1 mmol/l.
OPOMBA: Če je vrednost glukoze nižja od 1,1 mmol/l, na
zaslonu merilnika utripata tako sporočilo LO kot tudi puščica
kazalnika razpona.
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.
Zdravljenje izvajajte vedno v skladu s priporočili zdravstvenega
strokovnjaka.
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Kaj pomeni
Vaša raven glukoze v
krvi je morda zelo visoka
(huda hiperglikemija), nad
vrednostjo 33,3 mmol/l.
OPOMBA: Če je vrednost glukoze višja od 33,3 mmol/l, na
zaslonu merilnika utripata tako sporočilo HI kot tudi puščica
kazalnika razpona.
Kaj narediti
Ponovite merjenje ravni glukoze v krvi. Če se na zaslonu
znova prikaže sporočilo HI, se takoj posvetujte z zdravstvenim
strokovnjakom in upoštevajte njegova navodila.
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Kaj pomeni
Temperatura merilnika je
previsoka (nad 44 °C) za
izvajanje merjenja.
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 sporočilo
HI .t ne pojavi več, lahko nadaljujete z merjenjem.
Če se to sporočilo ponavlja, se obrnite na oddelek za stike
s strankami. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA INFORMACIJE:
080 14 41.
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Kaj pomeni
Temperatura merilnika je
prenizka (pod 6 °C) za izvajanje
merjenja.
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 sporočilo
LO.t ne pojavi več, lahko nadaljujete z merjenjem.
Če se to sporočilo ponavlja, se obrnite na oddelek za stike s
strankami. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA INFORMACIJE: 080 14 41.
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Zasloni napak
Če obstaja težava z merilnikom, se lahko prikažejo naslednji
zasloni napak. Poleg številke napake se v zgornjem levem kotu
zaslona merilnika pokaže tudi koda napake. Če ne morete
odpraviti napake merilnika, se obrnite na oddelek za stike s
strankami. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA INFORMACIJE: 080 14 41.
Uporabili bodo številko in kodo napake, da vam bodo lahko
pomagali odpraviti težavo.

Primer kode napake
na zaslonu
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Kaj pomeni
Pojavila se je težava z
merilnikom.
Kaj narediti
Ne uporabljajte merilnika. Pokličite oddelek za stike s strankami.
TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA INFORMACIJE: 080 14 41.

Kaj pomeni
Sporočilo o napaki lahko
povzroči uporabljen testni listič
ali pa gre za težavo z merilnikom
ali s testnim lističem.
Kaj narediti
Meritev ponovite z novim testnim lističem; glejte stran 49 ali
stran 67. Če se to sporočilo ponavlja, se obrnite na oddelek
za stike s strankami. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA INFORMACIJE:
080 14 41.
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Kaj pomeni
Vzorec ste nanesli, preden je bil
merilnik pripravljen za meritev.
Kaj narediti
Meritev ponovite z novim testnim lističem. Vzorec krvi ali
kontrolne raztopine nanesite šele, ko na zaslonu začne utripati
simbol . Če se to sporočilo ponavlja, se obrnite na oddelek
za stike s strankami. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA INFORMACIJE:
080 14 41.
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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 testnim lističem; glejte stran 49 ali
stran 67. Če se sporočilo o napaki znova prikaže, se obrnite
na oddelek za stike s strankami. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA
INFORMACIJE: 080 14 41.
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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 testnim lističem; glejte stran 49 ali
stran 67. Če se sporočilo o napaki znova prikaže, se obrnite
na oddelek za stike s strankami. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA
INFORMACIJE: 080 14 41.

Kaj pomeni
Baterija merilnika je skoraj
prazna, vendar ima še dovolj
energije za izvedbo meritve.
Dokler ne zamenjate baterije,
se bo vedno znova pojavljala
utripajoča ikona za skoraj
).
prazno baterijo (
Kaj narediti
Kmalu zamenjajte baterijo merilnika.
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Kaj pomeni
Baterija nima več dovolj
energije za izvedbo meritve.
Kaj narediti
Takoj zamenjajte baterijo.

Kaj pomeni
V pomnilniku merilnika ni
shranjenih rezultatov, na primer
pri prvi uporabi merilnika ali
če ste po prenosu podatkov v
računalnik vse rezultate izbrisali.
Kaj narediti
Če merilnika ne uporabljate prvič, pokličite oddelek za stike
s strankami, da poročate o tem. Merjenje ravni glukoze v
krvi ali preverjanje s kontrolno raztopino lahko kljub temu
opravite in dobite točen rezultat. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA
INFORMACIJE: 080 14 41.
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Primerjava rezultatov merilnika z
laboratorijskimi rezultati
Rezultati merjenj z merilnikom OneTouch Verio Flex® in
laboratorijski rezultati so izraženi v enotah, ki so ekvivalentne
plazemskim. Vendar pa se lahko rezultati, dobljeni z merilnikom,
zaradi običajnega odstopanja razlikujejo od laboratorijskih
rezultatov. Rezultat iz merilnika OneTouch Verio Flex® je
obravnavan kot točen, če je znotraj 0,83 mmol/l glede na
laboratorijsko metodo, ko je koncentracija glukoze nižja od
5,55 mmol/l, in če je znotraj 15 % laboratorijske metode, ko je
koncentracija glukoze 5,55 mmol/l ali višja.
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Na rezultate, dobljene z merilnikom, lahko vplivajo dejavniki,
ki na laboratorijske rezultate ne vplivajo enako. Specifični
dejavniki, ki lahko povzročijo odstopanje rezultatov merilnika
od laboratorijskih rezultatov, lahko vključujejo naslednje:
• Pred kratkim ste jedli. Zaradi tega je lahko rezultat testiranja
na prstni blazinici za največ 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®.

Sacks, D.B.: "Carbohydrates." Burtis, C.A., and Ashwood
E.R. (ed.), Tietz Textbook of Clinical Chemistry,
Philadelphia: W.B. Saunders Company (1994), 959.
1
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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 Flex®
v laboratoriju:
• Meritev opravite v 15 minutah po laboratorijskem testu.
• Uporabite samo svež vzorec 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, pridobljenih z
drugim merilnikom
Ni priporočljivo, da bi rezultate merjenj ravni glukoze v
krvi, pridobljene 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 (dehidrogenaza
glukoze, odvisna od flavinadenin-dinukleotida)

Samodejni izklop

Dve minuti po zadnjem dejanju

Nazivna moč baterije

3,0 V, izmenični tok (gumbna
litijeva baterija CR2032)

Vrsta baterije

Ena zamenljiva 3,0-voltna
gumbna litijeva baterija CR2032
(ali enakovredna)

Tehnologija
BLUETOOTH®

Frekvenčni pas: 2,4–2,4835 GHz
Maksimalna moč: 0,4 mW
Razdalja za razpon delovanja:
najmanj 8 metrov (brez ovir)
Delovni kanali: 40 kanalov
Varnostno šifriranje: 128-bitno
šifriranje AES (napredni šifrirni
standard)

Umerjanje

Plazemsko ekvivalentno

Vrsta podatkovnega
vhoda

Združljivo z USB 2.0
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Pomnilnik

500 rezultatov merjenj

Razponi delovanja

Temperatura: 6–44 °C
Relativna vlažnost: brez
kondenzacije 10–90 %
Nadmorska višina: do 3048 metrov
Hematokrit: 20–60 %

Poročani razpon
rezultatov

1,1–33,3 mmol/l

Vzorec

Sveža polna kapilarna kri

Količina vzorca

0,4 µl

Velikost

52,0 (Š) × 86,0 (D) × 16,0 (G) mm

Čas meritve

5 sekund

Merska enota

mmol/l

Teža

Približno 50 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.
Vzorce 100 bolnikov so testirali s sistemom OneTouch Verio
Flex® in laboratorijskim analizatorjem glukoze YSI 2300.

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

82,0 % (123/150)

98,0 % (147/150)

100 % (150/150)

106

Podrobne informacije o sistemu 9

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 %

62,9 % (283/450)

94,7 % (426/450)

99,3 % (447/450)

Rezultati točnosti sistema pri koncentracijah
glukoze med 2,1 mmol/l in 25,9 mmol/l
Znotraj ± 0,83 mmol/l ali ± 15 %
99,5 % (597/600)

OPOMBA: Pri čemer predstavlja 2,1 mmol/l najnižjo referenčno
vrednost glukoze, 25,9 mmol/l pa najvišjo referenčno vrednost
glukoze (vrednost YSI).

107

9 Podrobne informacije o sistemu

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

Št. testov

Naklon

Presečišče
(mmol/l)

100

600

1,01

-0,02

Naklon s
95-odstotnim IZ

Presečišče s
95-odstotnim IZ
(mmol/l)

Std. napaka
(Sy.x)
(mmol/l)

R2

od 1,00 do
1,01

od –0,12 do
0,08

0,64

0,99
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Točnost uspešnosti uporabnika
Študija, v okviru katere so bile ocenjene vrednosti glukoze
vzorcev kapilarne krvi iz prstne blazinice, pridobljenih pri
167 osebah, je pokazala naslednje rezultate:
93,1 % je znotraj ± 0,83 mmol/l zdravstvenih laboratorijskih
vrednosti pri koncentracijah glukoze pod 5,55 mmol/l in
98,6 % je znotraj ± 15 % zdravstvenih laboratorijskih
vrednosti pri koncentracijah glukoze 5,55 mmol/l ali višjih.
97,6 % vseh vzorcev je bilo znotraj ± 0,83 mmol/l ali
± 15 % zdravstvenih laboratorijskih vrednosti.
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Natančnost
Natančnost pri posameznem merjenju (300 preverjanj z vensko
krvjo glede na raven glukoze)
Podatki so ustvarjeni z uporabo merilnika OneTouch Verio Flex®.
Ciljna raven
glukoze
(mmol/l)

Srednja
raven
glukoze
(mmol/l)

Standardni
odklon
(mmol/l)

Koeficient
variacije
(%)

2,2

2,0

0,05

2,26

5,0

4,9

0,10

1,95

7,2

7,1

0,14

1,95

11,1

11,1

0,22

1,98

19,4

19,1

0,34

1,79

Rezultati kažejo, da je največja ugotovljena spremenljivost
v okviru testiranj krvi pri testnih lističih v primerih, ko znaša
SD 0,10 mmol/l ali manj pri ravneh glukoze, ki so nižje od
5,55 mmol/l, ali 1,98 % CV oz. manj pri ravneh glukoze
5,55 mmol/l ali več.
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Skupna točnost (600 preverjanj s kontrolno raztopino glede na
raven glukoze)
Podatki so ustvarjeni z uporabo merilnika OneTouch Verio Flex®.
Razponi
ravni
glukoze
(mmol/l)

Srednja
raven
glukoze
(mmol/l)

Standardni
odklon
(mmol/l)

Koeficient
variacije
(%)

Nizka
vrednost
(1,39–2,72)

2,06

0,05

2,48

Srednje visoka
vrednost
(5,67–7,67)

6,53

0,13

2,05

Visoka
vrednost
(16,56–22,39)

19,37

0,46

2,38
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Garancija
Družba LifeScan zagotavlja, da bo merilnik OneTouch Verio
Flex® deloval brez napak v materialu in izdelavi v obdobju treh
let od datuma nakupa. Garancija velja samo za prvotnega kupca
in ni prenosljiva.
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Električni in varnostni standardi
Ta merilnik je skladen s standardom CISPR 11, razredom 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. Ta merilnik je odporen
proti motnjam radijskih frekvenc, določenih s standardoma
IEC 61326-1 in 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.
Opreme ne uporabljajte na mestih, kjer se uporabljajo
aerosolna pršila ali dovaja kisik.
S tem družba LifeScan Europe GmbH izjavlja, da je vrsta radijske
opreme (merilnik ravni glukoze v krvi) skladna z Direktivo
št. 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na
voljo na naslednjem internetnem naslovu:
www.onetouch.com/doc.
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Vsebina, ki jo zajema en ali več naslednjih patentov v ZDA: 6,475,372,
6,716,577, 6,797,150, 6,872,298, 7,498,132, 7,749,371, 7,846,312, 8,163,162,
8,449,740, 8,529,751, 8,617,370, 6,602,191, 6,976,958 in 7,156,809. Z nakupom tega
pripomočka ni podeljena licenca za uporabo v skladu s temi patenti. Takšna licenca
je zagotovljena le, če se pripomoček uporablja s testnim lističem OneTouch Verio®.
Noben dobavitelj testnih lističev, razen družbe LifeScan, ni pooblaščen za podelitev
tovrstne licence. Družba LifeScan ni ocenila točnosti rezultatov, pridobljenih z
merilniki družbe LifeScan ob uporabi testnih lističev, ki so jih proizvedli drugi
proizvajalci in ne družba LifeScan.

Naprave družbe LifeScan za
merjenje ravni glukoze v krvi s
samotestiranjem so skladne z
naslednjimi direktivami EU:
Direktiva 98/79/ES o in-vitro
diagnostičnih medicinskih
pripomočkih (IVDD):
Merilnik ravni glukoze
v krvi, testni lističi in
kontrolna raztopina

Pokličite oddelek za stike
s strankami LifeScan, od
pon. do pet., od 8.00 do
16.00, na tel. št. 080 14 41.
Izdelovalec:
LifeScan Europe GmbH
Gubelstrasse 34
6300 Zug
Switzerland

Direktiva 93/42/EGS o
medicinskih pripomočkih (MDD):
Lancete

Sprožilnik
Direktiva 2014/53/EU v zvezi z
dostopnostjo radijske opreme:
Merilnik ravni
glukoze v krvi
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