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Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali  
sistem OneTouch®!

Sistem za merjenje ravni glukoze v krvi OneTouch Verio 
Reflect® je eden od najnovejših inovativnih izdelkov iz 
družine OneTouch®.

Vaš merilnik OneTouch Verio Reflect® je zasnovan za 
povezovanje (sinhronizacijo) s številnimi združljivimi 
brezžičnimi napravami, v katerih se izvajajo aplikacije 
programske opreme. Če merilnik povežete z aplikacijo 
OneTouch Reveal®, lahko pregledate in ustvarite graf 
svojih rezultatov, nastavite dnevne ciljne meritve, si 
ogledate sporočila aplikacije Mentor za vrednosti krvnega 
sladkorja (Blood Sugar Mentor™) in pridobite pomoč 
pri identifikaciji vzorcev. Rezultati merilnika in drugi 
spremljani podatki so poslani v združljive naprave prek 
povezave BLUETOOTH® (brezžične) ali kabelske povezave 
USB. Obiščite spletno mesto http://OneTouch.medis-m.si 
za več informacij o aplikaciji OneTouch Reveal®.
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Vsak merilnik OneTouch® je zasnovan za zagotavljanje 
pomoči pri merjenju ravni glukoze v krvi in spremljanju 
sladkorne bolezni.

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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Simboli in ikone merilnika

Ikone kazalnika razpona in barvna vrstica

Nizka vred. Rezultat pod ciljnim razponom

Rezultat blizu spodnje meje ciljnega 
razpona

Rezultat blizu sredine ciljnega razpona

Rezultat na sredini ciljnega razpona

Rezultat blizu sredine ciljnega razpona

Rezultat blizu zgornje meje ciljnega 
razpona

Visoka vred.
Rezultat nad ciljnim razponom

V razponu Rezultat znotraj razpona (besedilo)
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Oznake obrokov in dogodkov

Oznaka o merjenju pred obrokom

Oznaka o merjenju po obroku

Oznaka dogodka

Oznaka dogodka ogljikovih hidratov

Oznaka dogodka stresa

Oznaka dogodka bolezni

Oznaka dogodka zdravila

Oznaka dogodka telesne aktivnosti
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Vzorci, sledilnik meritev in nagrade

Sporočilo o vzorcu nizkih vrednosti (modra ikona)

Sporočilo o vzorcu visokih vrednosti (rdeča ikona)

Dnevna ciljna meritev je dosežena

Dnevna ciljna meritev ni dosežena

Zlata nagrada

Srebrna nagrada

Bronasta nagrada
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Ikone glavnega menija in menija Nastavitve

Povzetek

Dnevnik rezultatov

Trend 90

Meni Nastavitve

Ikone kazalnika razpona kot čustveni simboli

Ikone kazalnika razpona kot besedilo

Druge ikone merilnika

Funkcija BLUETOOTH® v

Sinhronizacija

Rezultat preverjanja s kontrolno raztopino

Skoraj prazna baterija

Pike, ki prikazujejo napredek navigacije  
na zaslonu



8

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 med odpadke 

Rok uporabnosti 

Vsebina zadostuje za n merjenj 

Certifikat Underwriters Laboratories



9

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®.

POZOR: 

Zdravstveni strokovnjaki morajo prebrati tudi »Izvajanje 
meritev pri več bolnikih«. Glejte stran 142.

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI:

•	 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 
Reflect® je predviden za samotestiranje zunaj telesa  
(in vitro diagnostična uporaba) ljudi s sladkorno boleznijo 
za kvantitativno merjenje glukoze (sladkorja) v svežih 
vzorcih polne kapilarne krvi, pridobljenih na prstnih 
blazinicah, kot pomoč pri spremljanju sladkorne bolezni.

Merilnik OneTouch Verio Reflect® analizira vzorce, 
spremlja trende in zagotavlja navodila (izobraževalna, 
vedenjska in motivacijska sporočila) za zagotavljanje 
pomoči pri razumevanju in spremljanju ravni glukoze 
ter zaznavanju odmikov nad ali pod želenim razponom. 
Merilnik je zasnovan tudi za brezžično komunikacijo z 
združljivimi aplikacijami za sladkorno bolezen, in sicer 
za zajem, prenos in analizo podatkov oz. informacij o 
glukozi v krvi, kot pomoč pri samospremljanju  
sladkorne bolezni.
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Sistema za merjenje ravni glukoze v krvi OneTouch Verio 
Reflect® ni dovoljeno uporabljati kot nadomestka za 
nasvet zdravstvenega strokovnjaka. Poleg tega se ne sme 
uporabljati za diagnosticiranje ali presejanje sladkorne 
bolezni ali pri novorojenčkih.

Merilnik OneTouch Verio Reflect® je nastavljen na 
»Osnovni način«, pri testiranju več bolnikov ga lahko 
uporabijo le zdravstveni strokovnjaki kot pomoč pri 
spremljanju učinkovitosti programov za nadzorovanje 
sladkorne bolezni. Sistem ni namenjen za uporabo v 
okoljih za intenzivno nego.

Načelo merjenja

Na testnem lističu se glukoza v krvnem vzorcu premeša 
z encimom FAD-GDH (glejte stran 162), ob čemer se 
tvori šibek električni tok. Moč toka izračuna vašo raven 
glukoze v krvi. Potem prikaže rezultat ravni glukoze v krvi 
in ga shrani v pomnilnik.

Uporabite le kontrolno raztopino OneTouch Verio® in 
testne lističe z merilnikom OneTouch Verio Reflect®. 
Uporaba testnih lističev OneTouch Verio® z merilniki 
za namene, za katere niso predvideni, lahko povzroči 
netočne rezultate.
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Brezžična tehnologija BLUETOOTH®

Brezžična tehnologija BLUETOOTH® se uporablja 
v nekaterih pametnih telefonih in številnih drugih 
napravah. Merilnik OneTouch Verio Reflect® uporablja 
brezžično tehnologijo BLUETOOTH® za seznanitev z 
združljivimi brezžičnimi napravami in pošiljanje vaših 
vrednosti glukoze v združljive brezžične naprave.

Merilnik OneTouch Verio Reflect® je zasnovan za 
delovanje z mobilno aplikacijo OneTouch Reveal® in 
drugimi aplikacijami za sladkorno bolezen.

OPOMBA: Nekatere aplikacije za spremljanje sladkorne 
bolezni, vključno z mobilno aplikacijo OneTouch Reveal®, 
morda ne bodo na voljo v vaši državi. Obiščite  
http://onetouch.medis-m.si, če želite izvedeti več o 
mobilni aplikaciji OneTouch Reveal® in ugotoviti,  
ali je 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 Reflect®  
in kje lahko prenesete aplikacijo programske opreme.
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Če uporabljate sistem OneTouch Verio Reflect®, 
predlagamo, da svoj merilnik OneTouch Verio Reflect® 
seznanite z združljivo brezžično napravo in spremljate 
svoje rezultate. Za navodila za seznanitev glejte 
stran 110.

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.

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.
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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 106.

Blagovna znamka BLUETOOTH®

Besedna znamka in logotipi BLUETOOTH® so registrirane 
blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG Inc., 
kakršna koli uporaba teh znamk s strani družbe  
LifeScan Scotland Ltd. pa je licenčna. Druge blagovne 
znamke in tovarniške znamke so last njihovih lastnikov.
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 1 Spoznavanje sistema

Vaš sistem za merjenje ravni glukoze v krvi 
OneTouch Verio Reflect®

Vaš komplet vključuje:

Merilnik OneTouch Verio 
Reflect® (priloženi sta  

2 litijevi gumbni 
bateriji CR2032)

Testni lističi  
OneTouch Verio®*

Sprožilnik

Lancete



17

1 Spoznavanje sistema

OPOMBA: Če v kompletu manjka kateri koli del ali je 
poškodovan, se obrnite na oddelek za stike s strankami. 
Kontaktne informacije oddelka za stike s strankami so 
navedene na koncu tega Priročnika za uporabnika.

OPOMBA: Če je priložena druga vrsta sprožilnika, si 
oglejte ločena navodila za ta sprožilnik.
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1 Spoznavanje sistema

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.

Kontrolna raztopina za 
srednji razpon 

OneTouch Verio®*

Testni lističi  
OneTouch Verio®*
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1 Spoznavanje sistema

*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 pripomočke za testiranje 
hranite zunaj dosega otrok. Majhni deli, kot so pokrov 
predala za baterije, baterije, testni lističi, lancete, 
zaščitni pokrovi lancet in pokrovček viale s kontrolno 
raztopino predstavljajo nevarnost zadušitve. Nobenih 
delov ne smete zaužiti ali pogoltniti.
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1 Spoznavanje sistema

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

Merilnik
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1 Spoznavanje sistema

1 Odprtina za testni listič
Tukaj vstavite testni listič, da vklopite merilnik

2 Ikona baterije
Prikazana je le, ko so baterije skoraj prazne

3 mmol/l je prednastavljena merska enota in je ni  
mogoče spreminjati*

4 Podatkovni vhod mikro USB
Priključite za prenos v računalnik

5 Tipka V redu
•	 Vklopi/izklopi merilnik (pritisnite in držite)
•	 Potrdi menijske izbire (pritisnite in spustite)

6 Tipka Nazaj
•	 Vrnete se na prejšnji zaslon (pritisnite in spustite)
•	 Uporablja se lahko za spreminjanje oznake obroka ali 

dodajanje oznake dogodka

7 Tipki za pomikanje gor in dol
•	 Označite izbor (pritisnite in spustite)
•	 Povečajte hitrost drsenja (pritisnite in pridržite)

8 Barvna vrstica

9 Ikona kazalnika razpona

10 Ikone sledilnika meritev
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1 Spoznavanje sistema

Seznanite se s testnim lističem 
OneTouch Verio®

Testni listič

11 Kanal za uporabo vzorca

12 Srebrni nožici
Vstavite v odprtino za testni listič (1)

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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1 Spoznavanje sistema

Pregled funkcij

Merilnik OneTouch Verio Reflect® je opremljen s 
funkcijami, zasnovanimi za pomoč pri spremljanju 
glukoze v krvi na številne načine. Upamo, da boste 
izkoristili te funkcije in jih dodali v svojo rutino 
spremljanja sladkorne bolezni.

Sporočila aplikacije Mentor za vrednosti 
krvnega sladkorja (Blood Sugar Mentor™)

Mentor za vrednosti krvnega sladkorja (Blood Sugar 
Mentor™) zagotavlja vpogled v vaše počutje in navodila za 
spremljanje sladkorne bolezni, vključno z izobraževalnimi 
in motivacijskimi sporočili, na podlagi vaših trenutnih 
in prejšnjih vrednostih glukoze in drugih spremljanih 
podatkov. Ko prejmete rezultat ravni glukoze v krvi, lahko 
merilnik prikaže mentorske nasvete (navodila), sporočila 
o vzorcu (vpogled) ali nagrade (spodbujanje).
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1 Spoznavanje sistema

Primeri sporočil aplikacije Mentor za vrednosti 
krvnega sladkorja (Blood Sugar Mentor™)

mmol/l
11.1

Najden vzorec

Visoka vrednost zadnje 
5 dni ob tej uri. Se je 
kaj spremenilo?

V redu

mmol/l
3.1

Odpravite nizko

Nizek rezultat, sok 
lahko pomaga. Ponovite 
meritev čez 15 min.

V redu

mmol/l
5.8

Zelo dobro

Znotraj razpona po 2 
zaporednih nizkih 
rezultatih. 

V redu

Vpogled Navodila

Spodbujanje
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1 Spoznavanje sistema

Kazalnik razpona ColourSure® Dynamic

Kazalnik razpona ColourSure® Dynamic vas takoj 
obvesti, če je vaš trenutni rezultat pod (modra) ali nad 
(rdeča) omejitvami razpona oz. znotraj omejitev razpona 
(zelena). Poleg tega pokaže, kdaj je vaš rezultat v bližini 
spodnje ali zgornje meje ciljnega razpona.

Dnevni sledilnik meritev

Sledilnik meritev omogoča nastavitev števila meritev 
ravni glukoze, ki jih nameravate izvajati vsak dan, in 
samodejno sledi napredku pri doseganju zadevnega cilja.

Trend 90

Trend 90 omogoča nastavitev 90-dnevnega ciljnega 
povprečja ravni glukoze v krvi in spremlja napredek pri 
doseganju zadevnega cilja. Graf povprečij je samodejno 
posodobljen vsake dva tedna in zagotavlja pogled gibanja 
trendov splošnih vrednosti kontrole glukoze čez čas.
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 2 Nastavitev sistema

Nastavitev merilnika

Vklopite merilnik

Za vklop merilnika pritisnite in držite tipko , dokler se 
ne prikaže zaslon Pozdravljeni. Ko je pozdravni zaslon 
prikazan, spustite . Merilnik lahko vklopite tudi z 
vstavitvijo testnega lističa.

Vsakič ko vklopite merilnik, se za 
nekaj sekund pojavi pozdravni 
zaslon. Če se merilnik ne  
vklopi, preverite bateriji.  
Glejte stran 138.

POZOR: 

Če opazite morebitne manjkajoče 
slikovne pike na pozdravnem 
zaslonu, je morda prišlo do 
težave z merilnikom. Obrnite se 
na oddelek za stike s strankami. 
Kontaktne informacije oddelka  
za stike s strankami so navedene 
na koncu tega Priročnika  
za uporabnika.

Primer

Pozdravljeni.
Začnimo.
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2 Nastavitev sistema

OPOMBA: Ne glede na to, ali merilnik vklopite prvič 
z uporabo  ali testnega lističa, boste morali izvesti 
pripravo za prvo uporabo.

Uporabite osvetlitev zaslona za  
boljšo vidljivost

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

Priprava za prvo uporabo

Preden začnete merilnik prvič uporabljati, ste pozvani,  
da nastavite jezik, čas, datum, meje razpona, dnevno 
ciljno meritev in 90-dnevno ciljno povprečje.
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2 Nastavitev sistema

OPOMBA: 

•	 Merjenja ravni glukoze v krvi ne boste mogli izvesti, 
dokler ne dokončate priprave za prvo uporabo.

•	 Obvezno se posvetujte s svojim zdravstvenim 
strokovnjakom o nastavitvi pravilnih mej razpona, 
dnevne ciljne meritve in 90-dnevnega ciljnega 
povprečja. Pri izbiranju ali spreminjanju teh nastavitev 
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.

•	 Pomembno je, da skrbno izberete nastavitve in 
zagotovite shranjevanje pravilnih informacij z  
rezultati merjenja.

Merilnik je dobavljen prednastavljen, da vam je v pomoč 
pri pripravi za prvo uporabo. Toda, če želite urediti 
nastavitev, pritisnite tipko  ali , da označite Uredi, 
in nato pritisnite . Nato lahko pritisnete  ali , da 
spremenite vrednosti. Po izvedbi izbire označite Shrani 
in pritisnite , da potrdite svoj izbor in se pomaknete na 
naslednji zaslon.

Z možnostjo  se vrnete na prejšnji zaslon.
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2 Nastavitev sistema

Jezik

Česky

Slovenščina

1. Pritisnite  ali , da 
označite želeni jezik, nato pa 
pritisnite , da izvedete izbor

Merilnik bo prikazal poziv, ki bo 
vključeval možnost dokončanja 
priprave za prvo uporabo z 
aplikacijo OneTouch Reveal®. 
Obiščite spletno mesto  
http://OneTouch.medis-m.si 
za več informacij o aplikaciji 
OneTouch Reveal®. Če ne želite 
te možnosti, označite Ne in 
pritisnite , da nadaljujete 
pripravo za prvo uporabo le z 
merilnikom.
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2 Nastavitev sistema

Če izberete Da, boste pozvani k 
seznanitvi merilnika z združljivo 
brezžično napravo. Glejte 
stran 108. Po seznanitvi vas 
bo aplikacija OneTouch Reveal® 
vodila skozi postopek priprave za 
prvo uporabo. Preostali koraki v 
nadaljevanju ne bodo potrebni.

Da
Ne

Nastavitev

Ali želite nastavitev
nadaljevati

s pomočjo aplikacije
OneTouch Reveal?

Pika napredka

OPOMBA: Zelena pika napredka 
se bo pomikala od leve proti 
desni, ko se pomikate po zaslonih 
za pripravo za prvo uporabo.
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2 Nastavitev sistema

Nastavite uro

13:00

Shrani
Uredi

Nastavite datum

04 jul 2018

Shrani
Uredi

2. Potrdite uro in nato pritisnite 
, da jo shranite

Če izberete Uredi, boste lahko 
spremenili prednastavljeno uro.

3. Potrdite datum in nato 
pritisnite , da ga shranite

Če izberete Uredi, boste lahko 
spremenili prednastavljeni datum.
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2 Nastavitev sistema

OPOMBA: 

•	 Oblike zapisa datuma in ure ni 
mogoče spreminjati.

•	 Vsakih 6 mesecev in vsakič 
ko spremenite baterije, vas 
zaslon pozove k potrditvi ure 
in datuma, nastavljenima v 
merilniku.

Primer

Potrdite nastavitev

04 jul 2018
13:00

Sta ura in datum
pravilna?

Da
Uredi

Če izberete Uredi, boste lahko spremenili uro in datum. 
Ko je vrednost pravilna, izberite Dokončano.

4. Potrdite meje razpona 
Pred obrokom in nato za 
shranjevanje pritisnite 

Primer

Pred obrok.

Določite spodnjo/zgornjo 
mejo za svoj razpon

3.9 – 7.2
mmol/l

Shrani
Uredi

Če izberete Uredi, boste lahko spremenili 
prednastavljene meje razpona Pred obrokom.
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2 Nastavitev sistema

Vaš merilnik uporablja omejitve razponov Pred obrokom 
in Po obroku, nastavljene v vašem merilniku, da vas 
obvesti, kdaj je rezultat merjenja znotraj omejitev 
razponov obrokov ter pod ali nad njimi. Omejitve 
razponov obrokov, ki ste jih nastavili med pripravo za 
prvo uporabo, bodo veljale za vse vrednosti glukoze. 
Uporabljajo se v funkciji Kazalnik razpona ColourSure® 
Dynamic za zaznavanje vzorcev in v Povzetku. Za več 
informacij glejte stran 57, stran 83 in stran 94.

Omejitve razpona Pred obrokom

prednastavljena spodnja meja 3,9 mmol/l

prednastavljena zgornja meja 7,2 mmol/l

spodnja meja mora biti 
nastavljena znotraj

3,3 mmol/l in 6,1 mmol/l

zgornja meja mora biti 
nastavljena znotraj

5,0 mmol/l in 16,7 mmol/l
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2 Nastavitev sistema

5. Potrdite omejitve razpona Po 
obroku in nato za shranjevanje 
pritisnite 

Če izberete Uredi, boste lahko spremenili 
prednastavljene omejitve razpona Po obroku.

Omejitve razpona Po obroku

prednastavljena spodnja meja 3,9 mmol/l

prednastavljena zgornja meja 10,0 mmol/l

spodnja meja mora biti znotraj 3,3 mmol/l in 6,1 mmol/l

zgornja meja mora biti znotraj 5,0 mmol/l in 16,7 mmol/l

Primer

Po obroku

Določite spodnjo/zgornjo 
mejo za svoj razpon

3.9 – 10.0
mmol/l

Shrani
Uredi
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2 Nastavitev sistema

6. Potrdite nastavitev Sledilnik 
meritev in nato pritisnite ,  
da jo shranite

Če izberete Uredi, boste lahko 
spremenili prednastavljeno 
dnevno ciljno meritev za  
Sledilnik meritev.

Sledilnik meritev omogoča 
nastavitev števila meritev ravni 
glukoze, ki jih nameravate 
izvajati vsak dan, in samodejno 
sledi napredku pri doseganju 
zadevnega cilja.

V merilniku je prednastavljena 
dnevna ciljna meritev na štiri 
meritve na dan. Največja dnevna 
ciljna meritev je nastavljena na 
osem meritev. Za več informacij 
glejte stran 126.

Sledilnik meritev

Dnevna ciljna vrednost?

Shrani
Uredi

Ciljna vr.: 4
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2 Nastavitev sistema

7. Potrdite 90-dnevno 
ciljno povprečje in nato za 
shranjevanje pritisnite 

Če izberete Uredi, boste lahko 
spremenili prednastavljeno 
90-dnevno ciljno povprečje.

Trend 90 omogoča nastavitev 
90-dnevnega ciljnega povprečja 
ravni glukoze v krvi in spremlja 
napredek pri doseganju 
zadevnega cilja. Graf povprečij 
je samodejno posodobljen vsake 
dva tedna in zagotavlja pogled 
gibanja trendov splošnih vrednosti 
kontrole glukoze čez čas.

V merilniku je prednastavljeno 
90-dnevno ciljno povprečje 
8,6 mmol/l. Najmanjše 
90-dnevno ciljno povprečje 
znaša 5,5 mmol/l, največje 
pa znaša 14,7 mmol/l. Za več 
informacij glejte stran 103.

Shrani
Uredi

8.6 mmol/l

Trend 90

Nastavite 90-dnevno 
ciljno povprečje
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2 Nastavitev sistema

Na zaslonu se prikaže napis 
Nastavitev je končana. Vaš 
merilnik je nato pripravljen  
za uporabo.

Nastavitev 
končana

Če ste merilnik vklopili tako, da ste vanj vstavili testni 
listič, se prikaže zaslon Nanesite kri. Za izvedbo merjenja 
glukoze v krvi glejte stran 40.

OPOMBA: Po pripravi za prvo uporabo lahko svoje 
nastavitve kadar koli prilagodite. Za več informacij glejte 
stran 118.

Razumevanje osnovnega načina

Merilnik je dobavljen s številnimi funkcijami za 
zagotavljanje pomoči pri sledenju napredka pri 
spremljanju sladkorne bolezni. Osnovni način izklopi te 
funkcije, če ne želite uporabljati merilnika na ta način. 
Zdravstveni strokovnjaki bi morali izbrati osnovni način 
za onemogočanje funkcij, ki so neprimerne za klinično 
nastavitev za več bolnikov.
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2 Nastavitev sistema

Če je izbran Osnovni način, so izklopljene funkcije 
Sledilnik meritev, označevanje obrokov in dogodkov, 
povprečja Po obroku, Trend 90, Sporočila o vzorcu, 
Mentorski nasveti in Nagrade. V osnovnem načinu so 
omejitve razponov splošne in jih ne opredeljuje obrok. 
Ikone kazalnika razpona so prikazane kot besedilo  
(npr. V razponu ), ne pa kot čustveni simboli (npr. ).

Za več informacij o vklapljanju ali izklapljanju  
Osnovnega načina glejte stran 125.

Izklop merilnika

Merilnik lahko izklopite na tri načine:

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

•	 Odstranite testni listič.

•	 Po dveh minutah nedejavnosti se merilnik  
izklopi samodejno.
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2 Nastavitev sistema

Ta stran je namenoma prazna.
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 3 Izvajanje meritve

Preverite raven glukoze v krvi

Priprava na merjenje glukoze v krvi

OPOMBA: Številnim ljudem se zdi uporabno, da opravijo 
preverjanje s kontrolno raztopino, preden prvič opravijo 
meritev s krvjo. Glejte stran 68.

Ko želite izvesti meritev, pripravite naslednje:

merilnik OneTouch Verio Reflect®,

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 Reflect®. 

•	 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.
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3 Izvajanje meritve

•	 Testne lističe shranjujte v suhem prostoru pri 
temperaturi med 5 °C in 30 °C.

•	 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 in 
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, 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  
kakršenkoli način.
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3 Izvajanje meritve

•	 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.

•	 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 natančnost merilnika, redno primerjajte 
rezultate, pridobljene z merilnikom, z laboratorijskimi 
rezultati. Za več informacij glejte stran 158.

POMEMBNO: Če vam pri izvajanju meritev pomaga druga 
oseba, je treba merilnik vedno očistiti, preden ga ta oseba 
uporabi. Glejte stran 132.

POZOR: 

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

•	 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. To lahko 
povzroči sporočila o napakah ali netočne rezultate.  
Če je steklenička s testnimi lističi poškodovana, 
se takoj obrnite na oddelek za stike s strankami. 
Kontaktne informacije oddelka za stike s strankami so 
navedene na koncu tega Priročnika za uporabnika. 

•	 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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3 Izvajanje meritve

Spoznajte svoj sprožilnik OneTouch® Delica®

1 Gumb za sprožitev

2 Gumb za napenjanje

3 Gumb za izmet

4 Indikator globine

5 Kolesce za nastavitev globine

6 Pokrovček sprožilnika (za vzorčenje na 
prstnih blazinicah)

7 Zaščitni pokrovček lancete

8 Vbočena stran zaščitnega pokrovčka
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3 Izvajanje meritve

OPOMBA: 

•	 Sprožilnik OneTouch® Delica® uporablja SAMO lancete 
OneTouch® Delica®.

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

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

•	 Sprožilni sistem OneTouch® Delica® ne vključuje 
materialov, potrebnih za odvzem vzorca krvi iz 
alternativnega mesta odvzema (AST). Sprožilnega 
sistema OneTouch® Delica® s sistemom za merjenje 
ravni glukoze v krvi OneTouch Verio Reflect® ne smete 
uporabljati na podlakti ali dlani. 
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3 Izvajanje meritve

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 132.) 

•	 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.
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3 Izvajanje meritve

Priprava sprožilnika

1. Odstranite pokrovček 
sprožilnika 

Pokrovček odstranite tako, da 
ga zasukate v nasprotni smeri 
urnega kazalca in 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 zaklopi in popolnoma 
namesti 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 63. 

3. Ponovno namestite pokrovček na sprožilnik 

Pokrovček ponovno namestite na sprožilnik in ga 
zasukajte v smeri urnega kazalca, da ga trdno namestite. 

Ne privijte premočno. 
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3 Izvajanje meritve

4. Prilagodite nastavitev globine 

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.

5. Napnite sprožilnik 

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

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.

Nanesite kriSrebrni nožici

Odprtina za testni listič

OPOMBA: Za kodiranje merilnika ni potreben  
dodaten korak.
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3 Izvajanje meritve

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.

Nanesite kri

Na prikazovalniku se prikaže 
zaslon Nanesite kri. Nato  
lahko vzorec krvi nanesete  
na testni listič.

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.
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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, 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

Uporaba vzorca

OPOMBA: Zdravstveni strokovnjaki morajo prebrati tudi 
dodatna navodila v razdelku »Izvajanje meritev pri več 
bolnikih«. Glejte stran 142.

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.

Kanal

Ko se dotakne vzorca, testni 
listič vsrka kri v kanal.
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3 Izvajanje meritve

2. Počakajte, da se kanal popolnoma zapolni

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

Kanal se obarva rdeče in rezultat bo prikazan po približno 
5 sekundah.

Krvi ne smete nanesti na vrh testnega lističa ali zgornji 
rob testnega lističa.
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3 Izvajanje meritve

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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3 Izvajanje meritve

Ogled rezultata

Kazalnik razpona ColourSure® Dynamic

Merilnik OneTouch Verio Reflect® vključuje funkcijo 
Kazalnik razpona ColourSure® Dynamic, ki vas takoj 
obvesti, če je vaš trenutni rezultat znotraj (zelena) 
omejitve razpona ali pod (modra) ali nad (rdeča) njo. 
Poleg tega pokaže, kdaj je vaš rezultat v bližini spodnje 
ali zgornje meje ciljnega razpona. To naredi tako, da 
prikaže vaš rezultat z ikono kazalnika razpona, ki kaže 
na segment v barvni vrstici na podlagi razponov, ki ste 
jih nastavili v merilniku. Ikona kazalnika razpona je lahko 
čustveni simbol (npr. ) ali besedilo (npr. V razponu ). 
Uporabite ikono kazalnika razpona in segmentirano 
barvno vrstico skupaj, da si ogledate, kako se vaš rezultat 
odreže glede na omejitve razpona.
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3 Izvajanje meritve

Primer – rezultat 
pod razponom

mmol/l
4.2

Pred obrok.

Visoka vrednost
(rdeča)

Nizka vrednost
(Modra)

mmol/l
3.1

Pred obrok.

Nizka vred.

Znotraj razpona
(zelena)

Primer – rezultat pri 
spodnji meji razpona

mmol/l
10.3

Pred obrok.

Visoka vred.

Primer – rezultat 
nad razponom
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3 Izvajanje meritve

Če je sledilnik meritev vklopljen, bo napredek pri 
doseganju dnevne ciljne meritve prikazan nad 
rezultatom. Če je sledilnik meritev izklopljen, bosta 
datum in ura prikazana nad rezultatom. Datum in ura 
sta vedno zabeležena s posameznim rezultatom in si 
ju je mogoče ogledati v dnevniku rezultatov. Glejte 
stran 100.

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.

POZOR: 

Ne sprejemajte takojšnjih odločitev o zdravljenju na 
podlagi funkcije Kazalnik razpona ColourSure® Dynamic. 
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.
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Oznaka Pred obrokom bo samodejno uporabljena za 
vaš rezultat. Če oznako Pred obrokom spremenite v 
oznako Po obroku, lahko ikona kazalnika razpona kaže 
na drug segment v barvni vrstici. Prikazano je lahko novo 
sporočilo. Za informacije o rezultatih označevanja glejte 
stran 76.

Primer

mmol/l
5.8

V redu

Zelo dobro

Znotraj razpona po
3 zaporednih visokih
rezultatih.

Po prikazu zaslona z rezultati 
bo morda prikazano sporočilo 
o vzorcu, mentorski nasvet 
ali nagrada. Sporočilo lahko 
zavržete tako, da pritisnete 

. Če želite znova prikazati 
sporočilo, znova pritisnite .  
Za več informacij o sporočilih 
glejte stran 82.

Razlaga nepričakovanih rezultatov

Če so vaši rezultati višji ali nižji od pričakovanih, 
upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe.
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3 Izvajanje meritve

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 IZJEMNO NIZKA 
RAVEN GLUKOZE (to 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  
ponovite meritev.

POZOR: 

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.

Opozorilo

IZJEMNO NIZKA
RAVEN GLUKOZE

Pod 1.1 mmol/l

Odpravite nizko
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3 Izvajanje meritve

POZOR: 

Visoki rezultati ravni glukoze v krvi

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 
testiranju. Če ste zaskrbljeni glede 
hiperglikemije, se posvetujte  
z zdravstvenim strokovnjakom.

Sporočilo IZJEMNO VISOKA RAVEN GLUKOZE je 
prikazano, ko je vaš rezultat merjenja ravni glukoze v 
krvi nad 33,3 mmol/l. Morda imate hudo hiperglikemijo 
(zelo visoko raven glukoze v krvi). Ponovite meritev ravni 
glukoze v krvi. Če se znova pojavi sporočilo IZJEMNO 
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.

Opozorilo

IZJEMNO VISOKA
RAVEN GLUKOZE

Nad 33.3 mmol/l
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3 Izvajanje meritve

POZOR: 

Ponavljanje nepričakovanih rezultatov ravni glukoze v krvi

•	 Če so rezultati še vedno nepričakovani, sistem preverite 
s kontrolno raztopino. Glejte stran 68.

•	 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.

Odstranjevanje uporabljene lancete

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

1. Odstranite pokrovček 
sprožilnika 

Pokrovček odstranite tako, da 
ga zasukate v nasprotni smeri 
urnega kazalca in povlečete 
naravnost s sprožilnika. 

2. Pokrijte izpostavljeno konico lancete 

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

3. Izvrzite lanceto 

Gumb za izmet potisnite 
naprej, 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, da lanceta 
izskoči iz sprožilnika. 

4. Ponovno namestite pokrovček na sprožilnik 

Pokrovček ponovno namestite na sprožilnik in ga 
zasukajte v smeri urnega kazalca, da ga trdno namestite. 

Ne privijte premočno. 
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3 Izvajanje meritve

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. 

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. 

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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3 Izvajanje meritve

OPOMBA: 

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

•	 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 močno privijte na 
stekleničko s kontrolno raztopino, da preprečite 
kontaminacijo ali škodo.

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 nalepki stekleničke) ali 
roka uporabe po odprtju (do česar pride prej), saj lahko 
to povzroči nepravilne 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 test s kontrolno raztopino

1. Pritisnite in pridržite , da vklopite merilnik

Počakajte, da se pojavi glavni meni.

Povzetek

Dnevnik rezul.

Trend 90

Nastavitve

02 maj 09:31
2. Pritisnite tipko  ali , 
da označite Nastavitve in nato 
pritisnite 
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3 Izvajanje meritve

3. Označite Kontrolna meritev, 
nato pa pritisnite 

Počakajte, da se na 
prikazovalniku prikaže zaslon 
Vstavite listič.

Nastavitve

Jezik

Razpon/90 d

Funkcije

Sporočila

Bluetooth

Kont. meritev

Vstavite listič

Nanesite
kont. raztopino

4. Vstavite testni listič v odprtino 
za testni listič

5. Počakajte, da se na 
prikazovalniku prikaže zaslon 
Nanesite kontrolno raztopino
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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 

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

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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3 Izvajanje meritve

Ogled rezultata preverjanja s  
kontrolno raztopino

Primer

Kontrolna
raztopina

mmol/l

06:3004 jul

6.7
Ko je uporabljena kontrolna 
raztopina, vaš merilnik prikaže 
zaslon napredka za približno 
5 sekund. Vaš rezultat je 
prikazan skupaj z datumom, 
uro, mersko enoto in   
(za kontrolno raztopino).

Rezultati preverjanja s kontrolno raztopino so shranjeni 
v merilniku in si jih lahko ogledate med pregledovanjem 
preteklih rezultatov v merilniku.

POZOR: 

Obvezno izberite Kont. meritev v meniju Nastavitve, 
preden začnete izvajati meritev s kontrolno raztopino. 
Upoštevajte korake, ki se začnejo na strani stran 68. 
Če se besedilo  ne pojavi na zaslonu, bo ta rezultat 
vključen v vaša povprečja, ki se bodo prav tako 
spremenila. Meritev ponovite z novim testnim lističem. Če 
se napaka ponovi, pokličite oddelek za stike s strankami. 
Kontaktne informacije oddelka za stike s strankami so 
navedene na koncu tega Priročnika za uporabnika.
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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® – kontrolni razpon 

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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3 Izvajanje meritve

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 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 
pokrova stekleničke s kontrolno raztopino.
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3 Izvajanje meritve

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. Obrnite se na oddelek za 
stike s strankami. Kontaktne informacije oddelka za stike 
s strankami so navedene na koncu tega Priročnika za 
uporabnika.

Čiščenje pokrovčka stekleničke za kontrolno 
raztopino

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

Dodajanje oznak obrokov in dogodkov

Vaš merilnik OneTouch Verio Reflect® omogoča, da 
svojemu trenutnemu rezultatu ravni glukoze v krvi 
pripnete oznako Pred obrokom ( ) ali Po obroku ( ). 
Pomembno je, da razumete povezavo med ravnmi 
glukoze v krvi in hrano. Ko svoje rezultate merjenja 
označite z oznakami obrokov, dodate informacije o hrani 
v svoje rezultate. Vaš merilnik uporablja to informacijo 
na številne načine in prikazuje sporočila o vzorcu, 
mentorske nasvete in nagrade. Če želite ugotoviti, kako 
vam oznake obrokov pomagajo pri spremljanju sladkorne 
bolezni, se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.  
Pri označevanju obrokov upoštevajte naslednje smernice.

•	 Merjenje ravni glukoze v krvi Pred obrokom se izvede 
tik pred začetkom uživanja obroka.

•	 Merjenje ravni glukoze v krvi Po obroku se izvede eno 
do dve uri po začetku uživanja obroka.

•	 Merjenje ravni glukoze v krvi, izvedeno na tešče, je 
treba označiti kot Pred obrokom.
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4 Označevanje rezultatov

Poleg označevanja obrokov vključuje vaš merilnik 
OneTouch Verio Reflect® funkcijo označevanja dogodka. 
Označevanje dogodkov doda informacije o dogodkih, 
povezanih z vašim zdravjem in življenjskim slogom, 
rezultatom ravni glukoze v krvi. Vaš merilnik bo pregledal 
vaše pretekle rezultate in prikazal sporočila, povezana z 
označenimi rezultati, ko so izpolnjeni določeni pogoji. 
Za ikone oznak dogodkov in njihove pomene glejte 
stran 4.

1. Oglejte si rezultat ravni glukoze v krvi na zaslonu

Rezultat bo samodejno prejel oznako Pred obrokom in ne 
bo oznake dogodka.

2. Če je prikazano sporočilo, pritisnite , da počistite 
sporočilo
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4 Označevanje rezultatov

3. Če želite spremeniti oznako 
Po obroku, pritisnite ,  
nato označite Po obroku in  
pritisnite 

OPOMBA: Zaslon Ikona kazalnika 
razpona, prikazana z rezultatom, 
uporablja razpona Pred obrokom 
in Po obroku. Če oznako Pred 
obrokom spremenite v oznako 
Po obroku, lahko ikona kazalnika 
razpona kaže na drug segment v 
barvni vrstici. Prikazano je lahko 
novo sporočilo.

4. Če želite v rezultat dodati oznako dogodka, pritisnite 

Pred obrok.

Po obroku

Oznaka dogod.

mmol/l
6.7
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4 Označevanje rezultatov

5. Pritisnite tipko  ali , da 
označite  Oznako dogodka, 
in nato pritisnite 

6. Pritisnite  ali , da 
označite oznako dogodka,  
nato pa pritisnite 

V rezultat lahko dodate več  
oznak dogodkov.

 zabeleži, da je dodana 
oznaka dogodka.

Pred obrok.

Po obroku

Oznaka dogod.

mmol/l
6.7

OH

Stres

Bolezen

Končano

mmol/l
6.7
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4 Označevanje rezultatov

7. Ko dokončate izbiranje oznak 
dogodkov, označite Dokončano 
in pritisnite 

Primer

mmol/l
6.7

Rezultat bo prikazan z oznakami. Če pritisnete in pridržite 
tipko , boste lahko uredili oznake.

OPOMBA: Ko dodajate oznake v rezultate ravni glukoze 
v krvi, bodite previdni. Ko zapustite zaslon z rezultati, so 
oznake in rezultati shranjeni v Dnevnik rezultatov in jih 
ni mogoče spreminjati. Nepravilno označevanje obrokov 
lahko povzroči, da merilnik identificira nepravilne 
povprečne vrednosti pred obrokom in po njem ter vzorce. 
Nepravilno označevanje dogodkov lahko povzroči, da 
merilnik prikaže nepravilna sporočila.
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4 Označevanje rezultatov

Ta stran je namenoma prazna.
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 5 Razumevanje sporočil

Pregled sporočil aplikacije Mentor  
za vrednosti krvnega sladkorja  
(Blood Sugar Mentor™)

Merilnik OneTouch Verio Reflect® pregleda vaše pretekle 
rezultate merjenja in lahko prikaže mentorske nasvete 
(navodila), sporočila o vzorcu (vpogled) ali nagrade 
(spodbujanje). Merilnik bo pokazal najprimernejše 
sporočilo, če je za vaš rezultat mogoče uporabiti  
več sporočil.

1. Mentorski nasveti so prikazani, ko so vaši rezultati 
dosledno znotraj razpona ali se trenutno njihovi trendi 
gibljejo proti nizkim ali visokim vrednostim.

2. Sporočila o vzorcu se prikažejo, ko merilnik 
identificira vzorec rezultatov glukoze, ki so izven 
spodnje in zgornje meje razpona, ki ste ju nastavili  
v merilniku.

3. Nagrade pridobite, ko so izpolnjeni določeni kriteriji 
nagrad, kot je izpolnitev dnevne ciljne meritve ali 
označevanje rezultatov.

Če pritisnete , zavržete sporočila.



83

5 Razumevanje sporočil

Razumevanje sporočil o vzorcih

Sporočila o vzorcu nizkih in visokih vrednosti se 
prikažejo, ko merilnik identificira vzorec vrednosti 
glukoze, ki so izven spodnje in zgornje meje razpona 
obrokov, ki sta nastavljeni v merilniku.

Vsakič ko izmerite raven glukoze v krvi, merilnik 
OneTouch Verio Reflect® poišče kakršne koli nove vzorce, 
ki so se pojavili v preteklih 5 dneh. Vzorci so identificirani 
na podlagi tega, ali so najdeni rezultati pod in nad 
omejitvami razponov obrokov, nastavljenimi v merilniku, 
in primerjani z urami v dnevu, ko ste opravili meritve. Za 
nabor rezultatov za tvorjenje vzorca morajo biti rezultati 
znotraj istega 3-urnega obdobja v preteklih 5 dneh.

Ko je vzorec identificiran, je pod rezultatom prikazana 
ikona sporočila o vzorcu ( ). Po zaslonu z rezultati bo 
prikazano sporočilo o vzorcu. Nepravilni rezultati lahko 
povzročijo prikaz sporočil o vzorcu.

Ko je rezultat vključen v vzorec, se ne bo več upošteval 
pri nadaljnjih sporočilih o vzorcu.
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5 Razumevanje sporočil

Pregled rezultatov, ki ustvarjajo vzorce

Posamezne rezultate, ki so kombinirani za ustvarjanje vzorce 
nizkih ali visokih vrednosti, si lahko ogledate na dva načina.

Za ogled sporočila o vzorcu nizkih ali visokih vrednosti 
po meritvi pritisnite .

Primer – zaslon z rezultati 
in ikono Vzorec

mmol/l
3.1

Pred obrok.

Nizka vred.

Primer – sporočilo o 
vzorcu

mmol/l
3.1

Najden vzorec

Odpravite nizko raven. 
Nizko v zadnjih X dneh 
ob tem času. Se je kaj 
spremenilo? V redu
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5 Razumevanje sporočil

Za ogled podrobnosti o posameznih rezultatih ravni 
glukoze v krvi, ki so ustvarili vzorec, znova pritisnite .

Primer – rezultati, ki so ustvarili  
vzorec nizkih vrednosti

Vzorec nizkih

mmol/l
11 jun
00:05
09 jun
00:01 

3.1

3.6

Ali pa lahko dostopate do vzorcev na zaslonu Dnevnik 
rezultatov. Glejte stran 100.
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5 Razumevanje sporočil

Sporočila o vzorcu nizkih vrednosti (ali vrednosti 
hipoglikemije*) so prikazana, če sta katera koli 2 rezultata 
v preteklih 5 dneh:

•	 v istem 3-urnem obdobju,

•	 pod spodnjo mejo razpona obroka.

OPOMBA: Za obravnavo rezultata ravni glukoze v krvi 
upoštevajte nasvet zdravstvenega strokovnjaka.

*Lee-Davey, J., Alexander, S., & Raja, P. (2011, February 16).  
Clinical Patterns of Low Blood Glucose Identified by a 
Pattern Algorithm May Predict Increased Risk of Severe 
Hypoglycemia in the Following 24-Hour Period [PDF]. 
Inverness, Scotland: LifeScan.
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5 Razumevanje sporočil

Sporočila o vzorcih visokih vrednosti so prikazana, če so 
kateri koli 3 rezultati v preteklih 5 dneh:

•	 v istem 3-urnem obdobju,

•	 nad zgornjo mejo razpona obroka,

•	 označeni z isto oznako obroka.

Sporočila o vzorcu oznake dogodka so prikazana, če so 
kateri koli 3 rezultati v preteklih 30 dneh:

•	 v istem 3-urnem obdobju,

•	 nad ali pod omejitvami razpona obroka,

•	 označeni z isto oznako dogodka.
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OPOMBA: Če želite zagotoviti, da so prikazana sporočila 
o vzorcih nizkih in visokih vrednosti:

•	 Osnovni način je treba izklopiti, vklopiti pa je treba 
sporočila o vzorcu. Glejte stran 125 in stran 128.

•	 Posodobite datum in uro, če se spremeni vaš časovni 
pas ali če se zaradi prehoda na poletni ali zimski čas 
spremeni ura.

•	 Raven glukoze v krvi izmerite le z enim merilnikom 
OneTouch Verio Reflect®. Če uporabljate več 
merilnikov, lahko spregledate vzorce.

•	 Rezultate glukoze v krvi previdno označite.

•	 Meritve izvedite, ko menite, da je raven glukoze v krvi 
morda visoka ali nizka.
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POZOR: 

•	 Za takojšnje odločitve o zdravljenju vedno uporabite 
trenutni rezultat.

•	 Sporočil o vzorcu ne uporabljajte za takojšnje ali velike 
spremembe svojega načrta za obvladovanje sladkorne 
bolezni, ne da bi se o tem predhodno posvetovali 
z zdravstvenim strokovnjakom. Preden uvedete 
pomembne spremembe v načrt za obvladovanje 
sladkorne bolezni, se vedno posvetujte z zdravstvenim 
strokovnjakom.

•	 Ne čakajte na sporočila o vzorcu, preden začnete 
ukrepati glede rezultatov z nizko ali visoko vrednostjo.
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Razumevanje mentorskih nasvetov

Mentorski nasveti vas obvestijo, če so vaši rezultati 
dosledno znotraj razpona, in prikažejo informacije o 
spremljanju sladkorne bolezni, ko so trendi rezultatov 
nizki ali visoki.

OPOMBA: Mentorski nasveti so prikazani s trenutnimi 
rezultati in si jih pozneje ni mogoče ogledati.

•	 Nenavadno nizka – trenutni rezultat je pod spodnjo 
mejo razpona in je za vsaj 0,3 mmol/l pod vašim 
najnižjim rezultatom v preteklih 14 dneh.

•	 Nizka jutranja – trenutni rezultat je bil pridobljen 
zjutraj in je pod spodnjo mejo razpona.1

•	 Odpravite nizko – trenutni rezultat je pod spodnjo 
mejo razpona.1, 2

•	 Nenavadno visoko – trenutni rezultat je nad zgornjo 
mejo razpona in je za več kot 10 % višji od najvišjega 
rezultata ravni glukoze v krvi v preteklih 14 dneh.
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•	 Visoka jutranja – trenutni rezultat je bil pridobljen 
zjutraj in je nad zgornjo mejo razpona.1

•	 Visoka zvečer – trenutni rezultat je bil pridobljen 
ponoči in je nad zgornjo mejo razpona.1

•	 Čestitamo – vaše 90-dnevno povprečje se izboljšuje.

•	 Trend 90 narašča – vaše 90-dnevno povprečje je 
povečano.

•	 Posodobi trend 90 – na voljo je novo 90-dnevno 
povprečje.

•	 Blizu nizke vrednosti – rezultat je v razponu, a blizu 
spodnje meje razpona.

•	 Blizu visoke vrednosti – rezultat je v razponu, a blizu 
zgornje meje razpona.

•	 Zelo dobro – rezultat je znova znotraj razpona po nizu 
2 nizkih vrednosti ali 3 visokih vrednosti.

•	 Kar tako naprej – več kot 70 % rezultatov v preteklih 
7 dneh je bilo znotraj razpona.

•	 Tedensko povprečje – prikazano je novo 7-dnevno 
povprečje.
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•	 Pripomoček ni seznanjen – prejmete opozorilo, 
da je treba seznaniti merilnik z združljivo brezžično 
napravo.

•	 Poveži pripomoček – opomni vas, da sinhronizirate 
merilnik z aplikacijo.

•	 Nizka po telesni aktivnosti – trenutni rezultat je pod 
spodnjo mejo razpona in je prejel oznako Dogodek 
telesne aktivnosti.3, 4

•	 Malo se spočijte – trenutni rezultat je nad zgornjo 
mejo razpona in je prejel oznako Dogodek stresa.4

1Riddle, M. C., MD (Ed.). (2018). 6. Glycemic Targets: 
Standards of Medical Care in Diabetes 2018 [Abstract]. 
Diabetes Care, 41 (Suppl. 1), S60-61.

2American Association of Diabetes Educators. (2018). 
HYPOGLYCEMIA What are the symptoms? And how 
should I treat it? [Brochure]. Chicago, IL: Author.

3American Association of Diabetes Educators. (2017). 
AADE7 Self-Care Behaviors, Problem Solving [Brochure]. 
Chicago, IL: Author.

4Riddle, M. C., MD (Ed.). (2018). 6. Glycemic Targets, S44-45.
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Razumevanje nagrad

Merilnik OneTouch Verio Reflect® spremlja cilje,  
orisane v nadaljevanju. Vsakič ko pridobite stanje 
bronaste ( ), srebrne ( ) ali zlate ( ) medalje, bo 
prikazana nagrada skupaj z rezultatom znotraj razpona. 
Nagrade si lahko ogledate pozneje v možnosti Povzetek. 
(Glejte stran 94.)

•	 Nagrada za cilj – dosezite svojo dnevno ciljno  
meritev tolikokrat, kolikorkrat je nastavljeno skupaj  
ali zapored.

•	 Nagrada za vrednost v razponu – dosezite  
rezultat znotraj razpona tolikokrat zapored,  
kolikorkrat je nastavljeno.

•	 Nagrada za označitev dogodka – rezultat pridobi 
oznako dogodka glede na nastavljeno skupno  
število pojavitev.

•	 Nagrada za sinhronizacijo – sinhronizirajte svoj 
merilnik z aplikacijo OneTouch Reveal® v skladu z 
nastavljenim skupnim številom izvedb.
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 6 Povzetek, dnevnik rezultatov in trend 90

Ogled povzetka

Glede na izbrane nastavitve lahko Povzetek prikaže 
rezultate po razponu, času v dnevu, povprečjih, 
povprečjih obrokov, napredku Sledilnika meritev in 
nagradah. Vi in vaš zdravstveni strokovnjak si lahko 
ogledata Povzetek, da identificirata splošne trende pri 
spremljanju sladkorne bolezni.

OPOMBA: 

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

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

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



95

6 Povzetek, dnevnik rezultatov in trend 90

•	 Prikazani zasloni s povzetkom bodo odražali trenutno 
izbrane funkcije. Za informacije o vklopu ali izklopu 
funkcij merilnika glejte stran 118.

•	 Če je izbran Osnovni način, bo Povzetek omejen na 
pogleda 30-dnevni povzetek in Povprečje. Za več 
informacij o osnovnem načinu glejte stran 37.

•	 V možnostih Povprečja, Sporočila o vzorcu in Nagrade 
je rezultat IZJEMNO VISOKA RAVEN GLUKOZE 
vedno upoštevan kot 33,3 mmol/l, rezultat IZJEMNO 
NIZKA RAVEN GLUKOZE pa je vedno upoštevan kot 
1,1 mmol/l.

•	 Zelena pika napredka se bo pomikala od leve proti 
desni, medtem ko se pomikate po zaslonih s povzetki.

Pika napredka

•	 Če pritisnete , prikažete prejšnji zaslon.
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1. V glavnem meniju pritisnite 
tipko  ali , da označite 
Povzetek, in pritisnite 

Število nizkih (modra), visokih 
(rdeča) rezultatov in rezultatov 
znotraj razpona (zelena) je 
prikazano kot palični grafikon.

Povzetek

Dnevnik rezul.

Trend 90

Nastavitve

02 maj 09:31

Primer

70

Povzetek

15
23

Zadnjih 30 dni
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2. Če želite prikazati Povzetek 
glede na uro v dnevu, pritisnite 

Število rezultatov merjenja, ki so 
nizki, znotraj razpona in visoki, 
po uri v dnevu, ko so prikazani. 
Štirje časovni okvirji so Zjutraj, 
Popoldan, Zvečer in Ponoči. 
Časovnih obdobij za štiri časovne 
okvirje ni mogoče spreminjati. Primer

3

Povzetek

Zadnjih 30 dni

Ni V Vi
3

3 3 3
1 11
10 2

Zjutraj  od 06:00 do 11:59

Popoldan  od 12:00 do 17:59

Zvečer  od 18:00 do 23:59

Ponoči  od 00:00 do 05:59

OPOMBA: Če v preteklih 30 dneh v ciljnem razponu in 
časovnem obdobju ni bilo rezultatov, je ta razdelek  
grafa prazen.
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3. Pritisnite , da prikažete 
splošna povprečja vrednosti za 
preteklih 7, 14 in 30 dni

Primer

Povp.

mmol/l

7 dni

14 dni

30 dni

8.9

10.0

11.1

4. Če je osnovni način izklopljen, 
pritisnite , da prikažete 
povprečja vrednosti pred 
obrokom za preteklih 7, 14 in 
30 dni

Primer

Povp. pr. obrokom

mmol/l

7 dni

14 dni

30 dni

11.1

---

---
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5. Če je osnovni način izklopljen, 
pritisnite , da prikažete 
povprečja vrednosti po obroku 
za preteklih 7, 14 in 30 dni

Primer

Povp. po obroku

mmol/l

7 dni

14 dni

30 dni

8.9

10.0

11.1

OPOMBA: Če za pretekla 7-, 14- in 30-dnevna obdobja ni 
rezultatov, bodo v stolpcu mmol/l prikazani pomišljaji.

6. Če je vklopljen Sledilnik 
meritev, pritisnite , da 
prikažete zaslone dnevne  
ciljne meritve

Primer

Povzetek

Sledilnik meritev

4 od 8 meritev
dokončanih danes.



100

6 Povzetek, dnevnik rezultatov in trend 90

7. Če je vklopljena možnost 
Nagrade, pritisnite , da 
prikažete zaslone z nagradami

Primer

Nagrada

Nagrada - razpon

Zlata raven
Vrednost v razponu ste

dosegli 30-krat zapored!

Ogled dnevnika rezultatov

Z Dnevnikom rezultatov lahko pregledate najnovejših  
750 rezultatov.

Za opredelitve ikon merilnika, ki so lahko prikazane z 
vašim rezultatom, si oglejte stran 4.

Če pritisnete in spustite , si boste lahko ogledali 
prejšnji zaslon.

Povzetek

Dnevnik rezul.

Trend 90

Nastavitve

02 maj 09:31
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Ogled dnevnika rezultatov

Z Dnevnikom rezultatov lahko pregledate najnovejših  
750 rezultatov.

Za opredelitve ikon merilnika, ki so lahko prikazane z 
vašim rezultatom, si oglejte stran 4.

Če pritisnete in spustite , si boste lahko ogledali 
prejšnji zaslon.

Povzetek

Dnevnik rezul.

Trend 90

Nastavitve

02 maj 09:31
1. V glavnem meniju pritisnite tipko 

 ali , da označite Dnevnik 
rezultatov, in pritisnite 

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

Primer

Dnevnik rezul.

mmol/l
Pon, 11 jun

18:05

00:05

Ned, 10 jun

19:05

16.9

3.1

8.3
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3. Označite rezultat z ikono in 
pritisnite 

Zaslon z rezultatom bo prikazan 
skupaj z datumom in uro, ko je bil 
rezultat pridobljen, ter morebitno 
oznako, vzorcem ali ikonami 
kazalnika razpona. Če niste 
prepričani, ali je rezultat, ki si ga 
ogledujete, najnovejši rezultat, si 
na zaslonu oglejte datum in uro.

Primer

mmol/l
3.1

00:0511 jun 

Pred obrok.

Nizka vred.

2. Za pomikanje po seznamu 
rezultatov pritisnite  ali 

Primer

Dnevnik rezul.

mmol/l
Pon, 11 jun

18:05 

00:05 

Ned, 10 jun

19:05 

16.9

3.1

8.3

OPOMBA: Če je rezultat del 
vzorca, bo prikazana ikona 
vzorca za dani rezultat, in sicer 
namesto morebitnih oznak, ki 
so morda vključene v rezultat.
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Če je rezultat del vzorca, ki ga 
nakaže , boste s ponovnim 
pritiskom na  prikazali 
rezultate, ki so povzročili vzorec. 
Za več informacij o vzorcih 
vrednosti glejte stran 83.

Primer

Vzorec nizkih

mmol/l
11 jun
00:05
09 jun
00:01 

3.1

3.6

Ogled možnosti Trend 90

Merilnik OneTouch Verio Reflect® izračuna povprečje 
rezultatov v preteklih 90 dneh za zagotavljanje pogleda 
splošnega trenda rezultatov ravni glukoze v krvi. Da bi 
bilo prikazano prvo 90-dnevno povprečje, morajo biti 
v merilniku shranjeni vsaj 90-dnevni rezultati. Točka 
bo grafično prikazana na zaslonu, da predstavlja prvo 
90-dnevno povprečje. Po prvem 90-dnevnem povprečju 
je vsakih 14 dni prikazana nova točka.



104

6 Povzetek, dnevnik rezultatov in trend 90

1. V glavnem meniju pritisnite 
tipko  ali , da označite 
Trend 90, in pritisnite 

OPOMBA: 

•	 Za uporabo funkcije Trend 90 mora biti osnovni način 
izklopljen. (Glejte stran 125.)

•	 Trend 90 je povprečje rezultatov ravni glukoze v krvi. 
Za takojšnje odločitve o zdravljenju vedno uporabite 
trenutni rezultat.

Povzetek

Dnevnik rezul.

Trend 90

Nastavitve

02 maj 09:31
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Trenutno 90-dnevno povprečje bo prikazano kot 
vrednost glukoze v krvi z mersko enoto. Vsaka točka 
grafa predstavlja 90-dnevno povprečje, ki je samodejno 
ustvarjeno vsakih 14 dni. Svoj Trend 90 lahko vizualno 
spremljate tako, da spremljate pot, ustvarjeno iz točk,  
ki poteka vzdolž grafa.

Primer

Trend 90

15.2

5.8

5.9
mmol/l

Trenutno
Povpr.

3

4

1

2

2. Pritisnite , da se vrnete v glavni meni

1 Trenutno 90-dnevno 
povprečje

2 Najnovejša povprečna točka

3 90-dnevno ciljno povprečje, 
nastavljeno v merilniku

4 Najstarejša povprečna točka
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 7 Sinhronizacija merilnika

Povezovanje z združljivo  
brezžično napravo 

Vklop ali izklop funkcije BLUETOOTH®

Če želite svoj merilnik povezati z združljivo brezžično 
napravo, boste morali vklopiti funkcijo BLUETOOTH®. Na 
zaslonu merilnika je prikazan simbol , ko je vklopljena 
funkcija BLUETOOTH®. Če na zaslonu ni prikazan simbol 

, je funkcija BLUETOOTH® izklopljena.

Nastavitve

Ura/datum

Jezik

Razpon/90 d

Funkcije

Sporočila

Bluetooth

Bluetooth

Vklop

Izklop

Vklopite, da se lahko 
povežete z mobilno ap. 

OneTouch Reveal. 
OneTouch 4444.

1. Začnite tako, da svoj merilnik vklopite z gumbom 

Počakajte, da se prikaže glavni meni, nato pa pritisnite 
tipko  ali , da označite Nastavitve, in pritisnite 

2. V meniju Nastavitve označite 
Bluetooth in pritisnite 
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Povezovanje z združljivo  
brezžično napravo 

Vklop ali izklop funkcije BLUETOOTH®

Če želite svoj merilnik povezati z združljivo brezžično 
napravo, boste morali vklopiti funkcijo BLUETOOTH®. Na 
zaslonu merilnika je prikazan simbol , ko je vklopljena 
funkcija BLUETOOTH®. Če na zaslonu ni prikazan simbol 

, je funkcija BLUETOOTH® izklopljena.

Nastavitve

Ura/datum

Jezik

Razpon/90 d

Funkcije

Sporočila

Bluetooth

Bluetooth

Vklop

Izklop

Vklopite, da se lahko 
povežete z mobilno ap. 

OneTouch Reveal. 
OneTouch 4444.

 zazna, ali je funkcija 
BLUETOOTH® trenutno 
nastavljena na Vklop ali Izklop.

3. Pritisnite tipko  ali , da označite Vklop ali Izklop, 
in pritisnite 

OPOMBA: Funkcija BLUETOOTH® se bo med merjenjem 
ravni glukoze v krvi IZKLOPILA.
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Pregled seznanitev

Seznanjanje omogoča merilniku OneTouch Verio Reflect® 
komunikacijo z združljivimi brezžičnimi napravami. 
Napravi morata biti medsebojno oddaljeni največ 
8 metrov za seznanitev in sinhronizacijo. Prenesite 
mobilno aplikacijo OneTouch Reveal® iz trgovine App 
Store ali Google Play, preden seznanite svoj merilnik in 
združljivo brezžično napravo.

Apple in logotip Apple sta blagovni znamki družbe Apple Inc. 
in sta registrirani v Združenih državah Amerike in v drugih 
državah. App Store je storitvena znamka družbe Apple 
Inc. in je registrirana v Združenih državah Amerike in v 
drugih državah.

Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki 
družbe Google LLC.
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OPOMBA: Nekatere aplikacije za spremljanje sladkorne 
bolezni, vključno z mobilno aplikacijo OneTouch Reveal®, 
morda ne bodo na voljo v vaši državi. Obiščite  
http://onetouch.medis-m.si, če želite izvedeti več o 
mobilni aplikaciji OneTouch Reveal® in ugotoviti,  
ali je na voljo v vaši državi.

Z vašo združljivo brezžično napravo lahko seznanite 
več merilnikov OneTouch Verio Reflect®. 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 110.

Z merilnikom OneTouch Verio Reflect® 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

Za seznanitev merilnika z aplikacijo mora biti funkcija 
BLUETOOTH® vklopljena. Glejte stran 106.

1. Odprite mobilno aplikacijo OneTouch Reveal® 
in upoštevajte navodila za seznanitev merilnika z 
združljivo brezžično napravo

2. Poiščite »OneTouch« in 
zadnje 4 znake serijske številke 
merilnika na zaslonu združljive 
brezžične naprave, da pravilno 
identificirate svoj merilnik

Zaslon merilnika bo prikazal 
informacije za seznanitev, ki 
jih morate poiskati v združljivi 
brezžični napravi. Primer

Napišite opombo

V redu

Zdaj odprite mobilno
aplikacijo

OneTouch Reveal,
tam pa izberite

OneTouch 4444.
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3. Ko mobilna aplikacija 
OneTouch Reveal® prikaže poziv, 
prikaže merilnik šestmestno 
številko PIN

Primer številke PIN

PIN za Bluetooth

453201

Prekliči

S številsko tipkovnico vnesite številko PIN v 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, prekličite zahtevo za PIN tako, da 
vstavite testni listič, da izvedete meritev, ali pritisnete 
tipko  za preklic.
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4. Počakajte, da vaša združljiva brezžična naprava 
pokaže, da je seznanjena z vašim merilnikom

Pošiljanje rezultatov v aplikacijo

Če je funkcija BLUETOOTH® v merilniku vklopljena, kar 
nakaže simbol BLUETOOTH® ( ), merilnik samodejno 
pošlje vaše rezultate morebitnim seznanjenim združljivim 
brezžičnim napravam.

Simbol Sinhr. ( ) utripa na zaslonu merilnika. Po 
sinhronizaciji bo simbol Sinhr. izginil in aplikacija bo 
prikazala seznam morebitnih novih rezultatov, poslanih iz 
merilnika. Nato lahko svoje rezultate delite z negovalcem 
ali zdravstvenim strokovnjakom.

POZOR: 

Za takojšnje odločitve o zdravljenju vedno uporabite 
trenutni rezultat v merilniku.

OPOMBA: Preden pošljete rezultat, mora biti aplikacija 
odprta v združljivi brezžični napravi in naprava mora biti 
že seznanjena z merilnikom. Glejte stran 108. 
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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.

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.
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Če še vedno ne morete poslati rezultatov v združljivo 
brezžično napravo, poskusite preklicati seznanitev 
in izvesti ponovno seznanitev z napravo, pri čemer 
približajte merilnik združljivi brezžični napravi ali pa 
obe napravi umaknite proč od morebitnih virov motenj. 
Če imate še naprej težave, pokličite oddelek za stike 
s strankami. Kontaktne informacije oddelka za stike s 
strankami so navedene na koncu tega Priročnika za 
uporabnika. Glede morebitnih težav z aplikacijo se 
obrnite na oddelek za stike s strankami za aplikacijo.

OPOMBA: 

•	 Če med prenosom vstavite testni listič, prekličete 
prenose vseh rezultatov. Prikaže se zaslon Nanesite 
kri in lahko nadaljujete z merjenjem.

•	 Ohranite nadzor nad merilnikom, da preprečite 
pošiljanje nepravilnih rezultatov v združljivo  
brezžično napravo.
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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. Kontaktne 
informacije oddelka za stike s strankami so navedene na 
koncu tega Priročnika za uporabnika.

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 Reflect® 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 prikaže zaslon Kabel 
priključen, 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.

Kabel priključen
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Ta stran je namenoma prazna.



118

 8 Prilagajanje nastavitev merilnika

Pregled menija Nastavitve

Po pripravi za prvo uporabo lahko uporabite meni 
Nastavitve, da prilagodite nastavitve merilnika in 
dostopate do dodatnih funkcij.

Ura/datum Nastavite datum in čas

Jezik Nastavite jezik, ki je prikazan na zaslonih

Razpon/90 d •	 Nastavite omejitve Pred obrokom
•	 Nastavite omejitve Po obroku
•	 Nastavite 90-dnevno ciljno povprečje

Funkcije •	 Vklop ali izklop osnovnega načina
•	 Vklop ali izklop sledilnika meritev
•	 Nastavitev dnevne ciljne vrednosti
•	 Nastavitev ikone kazalnika razpona na 

čustveni simbol ali besedilo

Sporočila •	 Vklop ali izklop sporočil o vzorcih
•	 Vklop ali izklop mentorskih nasvetov
•	 Vklop ali izklop nagrad

Bluetooth Vklop ali izklop funkcije BLUETOOTH®

Kontrolna 
meritev

Inicializacija preverjanja s kontrolno 
raztopino

Informacije o 
merilniku

Ogled serijske številke merilnika, različice 
programske opreme in zadnje kode 
podnapake
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OPOMBA: Za informacije o funkciji Bluetooth glejte 
stran 12. Za informacije o funkciji Kontrolna meritev 
glejte stran 68.

Pomikanje v meni Nastavitve

Povzetek

Dnevnik rezul.

Trend 90

Nastavitve

02 maj 09:31
V glavnem meniju pritisnite tipko 

 ali , da označite Nastavitve, 
in pritisnite .

Prikazan je meni Nastavitve.

Prilagajanje datuma in ure

Nastavitev datuma in ure lahko kadar koli spremenite, 
npr. med potovanjem.

OPOMBA: Če prilagodite to nastavitev tako, da prikazuje 
uro in datum pred zadnjim merjenjem glukoze v krvi ali 
merjenjem s kontrolno raztopino, bo izven zaporedja 
prikazan Dnevnik rezultatov. Dnevnik rezultatov bo 
prikazal rezultate v vrstnem redu, v katerem so bili zajeti.
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1. V meniju Nastavitve pritisnite tipko  ali ,  
da označite Ura/datum, in pritisnite 

2. Označite uro ali datum in pritisnite 

3. Prilagodite želeno nastavitev in pritisnite 

Ta korak po potrebi ponovite.

Prilagajanje jezika

1. V meniju Nastavitve pritisnite tipko  ali ,  
da označite Jezik, in pritisnite 

Ob trenutnem jeziku, nastavljenem v merilniku,  
se prikaže .

2. Označite želeni jezik, nato pa pritisnite 

Meni Nastavitve bo prikazan v novem jeziku, ki ste  
ga izbrali.
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Prilagajanje omejitev razpona in 
90-dnevnega ciljnega povprečja

OPOMBA: 

•	 Če prilagodite omejitve razpona, se vaše prejšnje 
ikone kazalnika razpona v Dnevniku rezultatov ne 
bodo spremenile. Spremembe omejitev razpona bodo 
vplivale le na nove rezultate.

•	 Z zdravstvenim strokovnjakom se posvetujte glede 
omejitev razpona in 90-dnevnega ciljnega povprečja, 
ki so primerni za vas.
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1. V meniju Nastavitve pritisnite  ali , da označite 
Razpon/90 d (ali Razpon za Osnovni način), in pritisnite 

Prikazane so vaše trenutne nastavitve merilnika.

Primer – izklop 
osnovnega načina

Razpon/90 d

Pred obrok.
3.9–7.2 mmol/l

Po obroku
3.9–10.0 mmol/l

Cilj za 90 d
8.6 mmol/l

Primer – vklop 
osnovnega načina

Razpon

Razpon
3.9–10.0 mmol/l

2. Označite nastavitev razpona, ki jo je treba prilagoditi, 
in pritisnite 
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3. Prilagodite spodnjo mejo in 
pritisnite 

Primer – pred 
obrokom

Pred obrok.

mmol/l

Spodnja 
meja

3.9   – 7.2

Če želite spremeniti zgornjo mejo, ponovite ta korak. 
Glejte stran 27 za informacije o spodnji in zgornji meji 
Pred obrokom in Po obroku.

OPOMBA: V osnovnem načinu so omejitve razponov 
splošne in jih ne opredeljuje obrok. Splošne omejitve 
razponov so prednastavljene.
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Splošne omejitve razponov

prednastavljena spodnja meja 3,9 mmol/l

prednastavljena zgornja meja 10,0 mmol/l

spodnja meja mora biti 
nastavljena znotraj

3,3 mmol/l in 6,1 mmol/l

zgornja meja mora biti 
nastavljena znotraj

5,0 mmol/l in 16,7 mmol/l

4. Če želite prilagoditi 90-dnevno ciljno povprečje, 
označite nastavitev Ciljna vrednost za 90 d in pritisnite 

5. Prilagodite 90-dnevno ciljno 
povprečje in pritisnite 

mmol/l

8.6

Trend 90

Preden določite povp.
ciljno vrednost za 90 dni

se posvetujte.
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V merilniku je prednastavljeno 90-dnevno ciljno 
povprečje 8,6 mmol/l. Najmanjše 90-dnevno ciljno 
povprečje znaša 5,5 mmol/l, največje pa znaša 
14,7 mmol/l.

OPOMBA: Z zdravstvenim strokovnjakom se obvezno 
posvetujte o 90-dnevnem ciljnem povprečju, ki je 
primerno za vas.

Vklop ali izklop osnovnega načina

OPOMBA: Izbiranje osnovnega načina vpliva na 
informacije, ki jih prikaže merilnik. Za več informacij 
glejte stran 37.

1. V meniju Nastavitve pritisnite tipko  ali ,  
da označite Funkcije, in pritisnite 

Meni Funkcije označuje, ali je Osnovni način trenutno 
vklopljen ali izklopljen.

2. Označite Osnovni način in pritisnite 

Ob trenutnem načinu, nastavljenem v merilniku,  
se prikaže .
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3. Označite Vklop ali Izklop in pritisnite 

V možnosti Osnovni način sta Sledilnik meritev in 
Kazalnik razpona odstranjena iz menija Funkcije.

Osnovni način uporablja prednastavljene splošne 
omejitve razponov, ki se razlikujejo od tistih, ki so 
nastavljene ob pripravi za prvo uporabo. Za informacije  
o prilagajanju omejitev razpona glejte stran 121.

Vklop ali izklop Sledilnika meritev in 
nastavljanje dnevne ciljne meritve.

1. V meniju Nastavitve pritisnite tipko  ali ,  
da označite Funkcije, in pritisnite 

Meni Funkcije označuje trenutno nastavitev  
Sledilnika meritev.

OPOMBA: Če je izbran Osnovni način, Sledilnik meritev 
ne bo prikazan v meniju Funkcije.

2. Označite Sledilnik meritev in pritisnite 
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3. Prilagodite dnevno ciljno meritev in nato pritisnite 

V merilniku je prednastavljena dnevna ciljna meritev na 
štiri meritve na dan. Največja dnevna ciljna meritev je 
nastavljena na osem meritev.

OPOMBA: Z zdravstvenim strokovnjakom se posvetujte  
o nastavitvi dnevne ciljne meritve, ki je primerna za vas.

Za izklop Sledilnika meritev pritiskajte  ali , dokler  
ni označena možnost Izklop, in pritisnite .

Nastavite ikono Kazalnika razpona kot 
čustveni simbol ali besedilo

1. V meniju Nastavitve pritisnite tipko  ali ,  
da označite Funkcije, in pritisnite 

Prikazane so vaše trenutne nastavitve merilnika.

2. Označite Kazalnik razpona in pritisnite 

Ob trenutni nastavitvi, nastavljeni v merilniku, se prikaže .

3. Označite Čust. sim. ali Besedilo, nato pa pritisnite 
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Vklop ali izklop sporočil o vzorcih, 
mentorskih nasvetov in nagrad

OPOMBA: 

•	 Če želite, da je meni Sporočila prikazan v nastavitvah, 
je treba izklopiti osnovni način. Glejte stran 125.

•	 Če je možnost Sporočila o vzorcih izklopljena, ne 
bodo več prikazani zasloni Vzorci z rezultati, Povzetek 
ali Dnevnik rezultatov. Merilnik bo nadaljeval s 
spremljanjem informacij o vzorcu. Če znova vklopite 
Sporočila o vzorcih, bodo ikone možnosti Vzorec 
prikazane v možnostih Povzetek in Dnevnik rezultatov. 
Za več informacij o sporočilih o vzorcih glejte 
stran 83.

•	 Če so Mentorski nasveti izklopljeni, ne bodo več 
prikazani mentorski nasveti z rezultati. Za več 
informacij o mentorskih nasvetih glejte stran 90.

•	 Če so nagrade izklopljene, ne bodo več prikazane 
Nagrade z rezultati ali vrednosti v pogledu Povzetek. 
Za več informacij o nagradah glejte stran 93.
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1. V meniju Nastavitve pritisnite tipko  ali ,  
da označite Sporočila, in pritisnite 

Prikazane so vaše trenutne nastavitve merilnika.

2. Označite Vzorec, Mentorski nasveti ali Nagrade in 
pritisnite 

Ob trenutni nastavitvi, nastavljeni v merilniku, se prikaže .

3. Označite Vklop ali Izklop in pritisnite 

Oglejte si informacije o merilniku in 
zadnjo kodo podnapake

Serijska številka merilnika, različica programske opreme 
in informacije o zadnji podnapaki merilnika so shranjene 
v vaš merilnik. Te informacije si lahko kadar koli ogledate 
in jih uporabite za odpravljanje težav.
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2. Za ogled informacij o zadnji 
napaki merilnika pritisnite 

Primer

Info o merilniku

Zadnja napaka:

Napaka X

Datum napake:

30 avg 2018

Koda podnapake:

XXXX

Če pritisnete , se vrnete v meni Nastavitve.

1. V meniju Nastavitve 
pritisnite tipko  ali ,  
da označite Informacije o 
merilniku, in pritisnite 

Prikazane so serijska številka 
merilnika, različica programske 
opreme in merska enota.

Primer

Info o merilniku

Serijska številka:

ABC12345

Prog. oprema

PUE_01.01.00

Enote:

mmol/l
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Ta stran je namenoma prazna.
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 9 Nega sistema

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. 
Če pride do izpostavljenosti temperaturam izven meja 
temperature shranjevanja ter mokroti in vlagi, lahko pride 
do nepravilnih odčitkov.

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 133, za informacije o razkuževanju 
pa glejte stran 135.
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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 običajnega tekočega detergenta za 
pomivanje 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 20.)

•	 Ne pršite čistilne raztopine na merilnik in ga ne 
potopite v nobeno tekočino.
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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.

2. Posušite ga tako, da ga 
obrišete s čisto in mehko krpo
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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.

1. 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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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 
roke temeljito umijte z milom  
in vodo.

Če opazite znake obrabe, se obrnite na oddelek za stike 
s strankami. Kontaktne informacije oddelka za stike s 
strankami so navedene na koncu tega Priročnika  
za uporabnika.
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Ta stran je namenoma prazna.
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Zamenjava baterij

Merilnik OneTouch Verio Reflect® deluje z 2 litijevima 
baterijama CR2032. Ena baterija napaja le en merilnik, 
druga pa napaja osvetlitev zaslona. Za informacije o 
tem, kdaj je treba zamenjati bateriji merilnika, glejte 
stran 157.

Če se merilnik, ko pritisnete gumb, ne vklopi ali ostane 
zatemnjen, preverite baterije.

Ne menjajte baterij, ko je priključen na osebni računalnik.

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 
litijeve baterije CR2032. Ne uporabljajte baterij za 
ponovno polnjenje. Uporaba neustrezne vrste baterij 
ali izpraznjena baterija lahko povzroči manjšo količino 
opravljenih meritev v merilniku glede na običajno število.

OPOZORILO: Nekatere baterije lahko povzročijo razlitje, 
kar lahko poškoduje merilnik ali povzroči prezgodnjo 
izgubo moči baterije. Baterije, iz katerih izteka vsebina, 
takoj zamenjajte.
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Zamenjava baterij

Merilnik OneTouch Verio Reflect® deluje z 2 litijevima 
baterijama CR2032. Ena baterija napaja le en merilnik, 
druga pa napaja osvetlitev zaslona. Za informacije o 
tem, kdaj je treba zamenjati bateriji merilnika, glejte 
stran 157.

Če se merilnik, ko pritisnete gumb, ne vklopi ali ostane 
zatemnjen, preverite baterije.

Ne menjajte baterij, ko je priključen na osebni računalnik.

1. Odstranite stari bateriji

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

Močno povlecite plastične 
trakove. Plastični trak s simbolom 

 se uporablja za baterijo 
merilnika, plastični trak s 
simbolom  pa se uporablja 
za baterijo za osvetlitev zaslona. 
Vedno zamenjajte obe  
bateriji hkrati.
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Pokrov baterije znova namestite 
tako, da ga potisnete navzgor  
na merilnik.

Če se merilnik po zamenjavi 
baterij ne vklopi, preverite, ali sta 
bateriji pravilno nameščeni, in 
sicer mora biti stran »+« obrnjena 
navzgor. Če se merilnik še vedno 
ne vklopi, se obrnite oddelek 
za stike s strankami. Kontaktne 
informacije oddelka za stike s 
strankami so navedene na koncu 
tega Priročnika za uporabnika.

2. Vstavite novi bateriji

Vsako baterijo vstavite v predelek v 
pregibu plastičnega traku tako, da 
je stran »+« obrnjena proti vam.

Vsako baterijo potiskajte, dokler se 
ne zaskoči v sponko za baterijo.
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3. Preverite nastavitve merilnika

Vsakič ko zamenjate baterije, boste pozvani k nastavitvi 
datuma in ure. Glejte stran 119.

4. Odlaganje baterij med odpadke

Pri odlaganju baterij upoštevajte lokalne  
okoljske predpise.
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Informacije o zdravstvenih strokovnjakih

Le zdravstveni strokovnjaki, ki delajo v okviru strokovnih 
zmogljivosti v zdravstvenih nastavitvah, lahko izvajajo 
merjenja ravni glukoze v krvi pri več bolnikih z 
merilnikom OneTouch Verio Reflect®. Ko uporabljate 
merilnik, vedno upoštevajte priznane postopke za 
ravnanje s predmeti, ki so potencialno kontaminirani s 
človeškim materialom.

POZOR: 

•	 Vsakemu bolniku z okužbo ali nalezljivo boleznijo 
oz. vsakemu bolniku, pri katerem obstaja sum 
na prisotnost okužbe ali nalezljive bolezni, in 
vsakemu bolniku, ki je prenašalec multirezistentnih 
mikroogranizmov, je treba dodeliti lasten merilnik. 
V danem času merilnika ni dovoljeno uporabiti pri 
nobenem drugem bolniku.
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•	 Za bolnike in zdravstveno osebje obstaja potencialno 
tveganje za okužbo, če se uporablja isti merilnik 
OneTouch Verio Reflect® za merjenje glukoze v krvi  
pri več bolnikih. Vsi predmeti, ki pridejo v stik s 
človeško krvjo, so potencialni viri okužbe.

•	 Pri testiranju več bolnikov je pomembno, da 
upoštevate pravilnike ustanove in lokalne standarde  
in smernice, ki veljajo za vašo regijo.

•	 V zvezi s časom za izvedbo preverjanja s kontrolno 
raztopino upoštevajte pravilnik ustanove in smernice 
glede postopka.

•	 Za zdravljenje hipoglikemije in hiperglikemije 
upoštevajte pravilnik ustanove.

•	 Bolnikovi roki morata biti pred merjenjem umiti s  
toplo vodo in z milom ter nato posušeni.

•	 Če je bolnik močno dehidriran, so lahko rezultati  
lažno nizki.
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•	 Če niste prepričani o tem, kateri rezultat merjenja 
ravni glukoze v krvi pripada kateremu bolniku, znova 
izvedite merjenje pred zdravljenjem.

•	 Rezultatov, shranjenih v Dnevniku rezultatov, ne 
uporabljajte za sprejemanje takojšnjih odločitev 
o zdravljenju. Merilnik shrani največ 750 preteklih 
rezultatov, ti pa lahko pripadajo več bolnikom. Za 
takojšnje odločitve o zdravljenju vedno uporabite 
trenutni rezultat.

•	 Če se za testiranje več bolnikov uporablja en merilnik, 
je treba merilnik razkužiti po vsakem bolniku 
(glejte stran 135), ne glede na to, ali obstaja sum na 
kontaminacijo s krvjo ali telesno tekočino.

•	 Za pravilno odlaganje merilnika in testnih lističev 
upoštevajte pravilnik/smernice ustanove.

•	 Če je merilnik uporabljan pri enem bolniku in obstaja 
tveganje za kontaminacijo, je treba merilnik razkužiti 
po vsaki uporabi.

•	 Če je merilnik uporabljan pri enem bolniku, ga očistite 
vsaj enkrat na teden.
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Osebna varovalna oprema

Zdravstveni strokovnjaki morajo upoštevati pravilnik 
ustanove in smernice glede postopka za OVO in higieno rok.

Sprožilniki

Pri prebadanju kože posameznih bolnikov je treba 
uporabiti sprožilnik za enkratno uporabo z uvlečno iglo. 
Sprožilnike za enkratno uporabo zavrzite v ustrezen 
vsebnik za biološko nevarne ostre predmete takoj  
po uporabi.

OPOMBA: 

•	 Sprožilnik za enkratno uporabo se uporablja le 
za pridobivanje vzorca polne kapilarne krvi. Ni 
priložen temu kompletu. Če so bili s tem kompletom 
zagotovljeni sprožilnik in lancete, jih zavrzite takoj v 
skladu s pravilnikom ustanove in smernicami  
glede postopka.
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Merilnik

•	 Priporočljivo je, da je merilnik nastavljen na Osnovni 
način za uporabo pri več bolnikih.

•	 Pomembno je, da upoštevate pravilnike in smernice 
ustanove, preden spremenite kakršne koli nastavitve 
merilnika.

•	 Če je mogoče, je treba vsakemu bolniku dodeliti 
ločen merilnik OneTouch Verio Reflect®, ki ga je treba 
uporabljati le za testiranje danega bolnika.

•	 Če je merilnik uporabljan pri več bolnikih, pripada 
morda prejšnji rezultat drugemu bolniku.

Življenjska doba merilnika:

•	 9 mesecev pri uporabi pri več bolnikih.

•	 Med uporabo izdelka morajo uporabniki pravilno 
izvajati vzdrževanje v skladu s tem Priročnikom za 
uporabnika.

•	 Merilnik je mogoče razkužiti po vsakem merjenju 
v 9 mesecih in preskušen je bil za 3799 ciklov 
dezinfekcije.
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•	 Po 9 mesecih uporabe pri več bolnikih, je mogoče 
nadaljevati z uporabo merilnika, vendar le, dokler 
lahko zagotovite osnovno varnost in učinkovitost.

•	 Če merilnik preneha delovati ali če pride do okvare 
katerega koli dela, se obrnite na oddelek za stike s 
strankami. Kontaktne informacije oddelka za stike s 
strankami so navedene na koncu tega Priročnika  
za uporabnika.

Uporaba vzorcev krvi

OPOMBA: Ko uporabite vzorec polne krvi, pridobljen  
iz prstne blazinice, naj bo merilnik obrnjen navzdol,  
da preprečite vdor krvi v odprtino za testni listič.

Upoštevajte vsa navodila za izvajanje merjenja ravni 
glukoze v krvi. Glejte stran 40.
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Napaka in druga sporočila

Merilnik OneTouch Verio Reflect® prikaže sporočila, če se 
pojavijo težave s testnim lističem ali 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), se obrnite na oddelek za stike s strankami. 
Kontaktne informacije oddelka za stike s strankami so 
navedene na koncu tega Priročnika za uporabnika.
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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.

Opozorilo

IZJEMNO NIZKA
RAVEN GLUKOZE

Pod 1.1 mmol/l

Odpravite nizko

Kaj pomeni

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

Kaj narediti

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

Opozorilo

IZJEMNO VISOKA
RAVEN GLUKOZE

Nad 33.3 mmol/l
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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 ne pojavi sporočilo 
Previsoka temperatura, lahko nadaljujete z merjenjem.

Če se to sporočilo ponavlja, se obrnite na oddelek za 
stike s strankami. Kontaktne informacije oddelka za stike  
s strankami so navedene na koncu tega Priročnika  
za uporabnika.

Opozorilo

Temperatura
je previsoka in je

zunaj obratovalnega
razpona. Glejte

priročnik
za uporabnika.
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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 ne pojavi sporočilo 
Prenizka temperatura, lahko nadaljujete z merjenjem.

Če se to sporočilo ponavlja, se obrnite na oddelek za 
stike s strankami. Kontaktne informacije oddelka za  
stike s strankami so navedene na koncu tega Priročnika 
za uporabnika.

Opozorilo

Temperatura
je prenizka in je

zuaj obratovalnega
razpona. Glejte

priročnik
za uporabnika.
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Zasloni napak

Če obstaja težava z merilnikom, se lahko prikažejo 
naslednji zasloni napak. Če ne morete odpraviti napake 
z merilnikom, se obrnite na oddelek za stike s strankami. 
Uporabili bodo številko napake in kodo podnapake, ki ju 
najdete na zaslonu Info. o merilniku, da vam pomagajo 
odpraviti težavo. Za več informacij o ogledovanju zaslona 
Info. o merilniku glejte stran 129.

Kaj pomeni

Pojavila se je težava z merilnikom.

Kaj narediti

Ne uporabljajte merilnika. Obrnite 
se na oddelek za stike s strankami. 
Kontaktne informacije oddelka za 
stike s strankami so navedene  
na koncu tega Priročnika  
za uporabnika.

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

Napaka 1
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Kaj pomeni

Sporočilo o napaki lahko povzroči 
rabljen testni listič, nanašanje krvi 
na testni listič pred vstavitvijo lističa 
v merilnik ali težava z merilnikom 
ali testnim lističem.

Kaj narediti

Meritev ponovite z novim lističem; 
glejte stran 40 ali stran 68. Če se to sporočilo 
ponavlja, se obrnite na oddelek za stike s strankami. 
Kontaktne informacije oddelka za stike s strankami so 
navedene na koncu tega Priročnika za uporabnika.

Težava z merilnikom
ali testnim lističem.
Ponovite meritev

z novim 
testnim 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. Vzorec krvi ali vzorec 
kontrolne raztopine nanesite le, 
ko se pojavi zaslon Nanesite kri 
ali Uporabite kontrolno raztopino. Če se to sporočilo 
ponavlja, se obrnite na oddelek za stike s strankami. 
Kontaktne informacije oddelka za stike s strankami so 
navedene na koncu tega Priročnika za uporabnika.

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  
40 ali stran 68. Če se sporočilo o napaki znova 
prikaže, se obrnite na oddelek za stike s strankami. 
Kontaktne informacije oddelka za stike s strankami  
so navedene na koncu tega Priročnika za uporabnika.

Težava pri
vstavljanju

testnega lističa.
Ponovite meritev
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 40 ali stran 68. 
Če se sporočilo o napaki znova 
prikaže, se obrnite na oddelek za stike s strankami. 
Kontaktne informacije oddelka za stike s strankami so 
navedene na koncu tega Priročnika za uporabnika.

Težava z lističem.
Ponovite meritev
z novim lističem.

Napaka 5
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Kaj pomeni

Baterija je skoraj prazna, vendar 
ima še dovolj energije za izvedbo 
meritve. Rezultati merjenja bodo 
kljub temu točni. Dokler ne 
zamenjate baterij, se bo vedno 
znova pojavljala utripajoča ikona  
za skoraj prazno baterijo ( ).

Kaj narediti

Pritisnite tipko  za nadaljevanje, vendar morate  
bateriji čim prej zamenjati.

Nasvet

Skoraj prazna baterija.
Kmalu jo zamenjajte.

2 x CR2032

V redu

Kaj pomeni

Bateriji merilnika nimata več dovolj 
energije za izvedbo meritve.

Kaj narediti

Nemudoma zamenjajte bateriji.

Prazna baterija.
Takoj jo zamenjajte.

2 x CR2032

Opozorilo
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Primerjava rezultatov merilnika z 
laboratorijskimi rezultati

Rezultati merjenj z merilnikom OneTouch Verio Reflect® 
in rezultati laboratorijskih testov 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 
iz merilnika OneTouch Verio Reflect® 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 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.

Merjenje z merilnikom OneTouch Verio Reflect® 
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.
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Primerjava rezultatov, pridobljenih z vašim 
merilnikom, in rezultatov 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 flavin-adenin-
dinukleotida)

Samodejni izklop Dve minuti po zadnjem dejanju

Lastnosti baterije Dve 3,0-V bateriji DC (2 × CR2032), 
 15 mA

Vrsta baterije 2 3,0-V litijevi bateriji CR 2032 
(ali enakovredni), ki ju je mogoče 
zamenjati

Tehnologija 
BLUETOOTH®

Frekvenčni razpon: 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 ekvivalentna
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Vrsta podatkovnega 
vhoda

Združljivo z mikro USB 2.0

Pomnilnik 750 rezultatov merjenj

Razponi delovanja 6–44 °C
Relativna vlažnost: 10–90 %, brez 
kondenzacije
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 43,0 (Š) × 101,0 (D) × 15,6 (G) mm

Čas meritve Približno 5 sekund

Merska enota mmol/l

Teža Približno <53 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 Reflect® in laboratorijskim analizatorjem glukoze 
YSI 2900.

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

73,7 % (137/186) 96,8 % (180/186) 100 % (186/186) 
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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 % 

65,2 % (270/414) 93,2 % (386/414) 99,3 % (411/414) 

Rezultati točnosti sistema pri 
koncentracijah glukoze med 1,9 mmol/l  
in 25,0 mmol/l

Znotraj ±0,83 mmol/l ali ±15 % 

99,5 % (597/600)

OPOMBA: Pri čemer predstavlja 1,9 mmol/l najnižjo 
referenčno vrednost glukoze, 25,0 mmol/l pa najvišjo 
referenčno vrednost glukoze (vrednost YSI).
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Statistika regresije

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

Št. 
preizkušancev

Št. testov Naklon Presečišče 
(mmol/l)

100 600 1,02 0,04

Naklon s 
95-odstotnim 

IZ 

Presečišče s 
95-odstotnim 

IZ  
(mmol/l)

Std. 
napaka 

(Sy.x) 
(mmol/l)

R2

od 1,01 do 1,03 od -0,03 do 0,11 0,49 0,99
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Točnost uspešnosti uporabnika

Študija, ki je ocenila vrednosti glukoze vzorcev kapilarne 
krvi iz prstne blazinice, pridobljenih od 313 oseb, je 
pokazala naslednje rezultate:

97,1 % je znotraj ±0,83 mmol/l zdravstvenih 
laboratorijskih vrednosti pri koncentracijah glukoze pod 
5,55 mmol/l in 96,4 % je znotraj ±15 % zdravstvenih 
laboratorijskih vrednosti pri koncentracijah glukoze 
5,55 mmol/l ali višjih.

96,5 % 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 Reflect®.

Ciljna raven 
glukoze 
(mmol/l)

Srednja 
raven 

glukoze 
(mmol/l)

Standardni 
odklon 

(mmol/l)

Koeficient 
variacije (%)

2,2 2,2 0,06 2,68

5,0 4,9 0,13 2,66

7,2 7,1 0,21 2,98

11,1 11,2 0,31 2,73

19,4 19,8 0,52 2,60

Rezultati kažejo, da je največja ugotovljena 
spremenljivost v okviru testiranj pri testnih lističih v 
primerih, ko znaša SD 0,13 mmol/l ali manj pri ravneh 
glukoze, ki so nižje od 5,55 mmol/l, ali 2,98 % 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 Reflect®.

Razponi 
ravni 

glukoze 
(mmol/l)

Srednja 
raven 

glukoze 
(mmol/l)

Standardni 
odklon 

(mmol/l)

Koeficient 
variacije (%)

Nizka 
vrednost

(1,39—2,72)

2,13 0,07 3,3

Srednje visoka 
vrednost

(5,67—7,67)

6,70 0,15 2,2

Visoka 
vrednost

(16,56—22,39)

19,34 0,46 2,4
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Garancija

Družba LifeScan zagotavlja, da bo merilnik OneTouch 
Verio Reflect® deloval brez napak v materialu in izdelavi 
v obdobju treh let od datuma nakupa. Garancija velja 
samo za prvotnega kupca in ni prenosljiva. Če merilnik 
preneha delovati ali če pride do okvare katerega koli dela, 
se obrnite na oddelek za stike s strankami. Kontaktne 
informacije oddelka za stike s strankami so navedene na 
koncu tega Priročnika za uporabnika.

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 standardoma IEC 61326-1 in 
61326-2-6.
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Merilnik je skladen z zahtevami za odpornost proti 
električnim motnjam pri frekvenčnem razponu in testni 
ravni, ki sta opredeljena v mednarodnem standardu  
EN 60601-1-2:2014.

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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