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Nastavení glukometru

Funkce auto-kódování

1. Glukometr ElementTM má funkci
automatického rozeznání kódu.

Jednotky teploty
Stlačením a uvolněním tlačítek
, nebo
nastavíte
jednotky teploty buď ℉, nebo
℃ - používejte v České
republice, potvrďte stlačením
.

Počet dnů k výpočtu průměru

Alarm zapnut/vypnut

Stlačením a uvolněním tlačítek
,
nebo
nastavíte počet dnů k
výpočtu průměru (3 různé
možnosti), potvrďte stlačením
.

Stlačením a uvolněním tlačítek
,
nebo
zapnete, nebo vypnete
alarm, potvrďte stlačením
.

2. Glukometr automaticky rozeznává kód.
Je to velmi výhodná funkce, která brání
nepohodlnému nastavování kódu při
každém použití.
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Čas alarmu

Alarm

Stlačením a uvolněním tlačítek
, nebo
nastavíte čas
alarmu (hodiny a minuty),
potvrďte tlačítkem
.

Po nastavení počtu požadovaných
alarmů (5 možných alarmů), potvrďte
tlačítkem
.

POZOR!
1. VELMI DŮLEŽITÉ: Správné jednotky výsledku vyšetření.
Váš glukometr ElementTM má jako jednotky výsledku vyšetření přednastaveny mg/dl.
Nesprávná jednotka výsledku vyšetření povede k chybnému zobrazení výsledku
vyšetření! Poraďte se, prosím, se svým lékařem, pokud si nejste jisti, které jednotky
použít. Výsledky vyšetření uložené v paměti se po nastavení nových jednotek výsledku
vyšetření zobrazují správně. Viz též převodní tabulka na straně 40.
2. Bez správného nastavení data glukometr neukáže správné hodnoty průměrné
glykemie a výsledků vyšetření uložených v paměti. Doporučujeme nastavit glukometr
před prvním použitím a po vložení nových baterií.
3. Je-li glukometr v režimu nastavování, nemůžete vyšetřovat glykemii.
4. Glukometr po jeho nastavování vypnete stisknutím tlačítka po dobu alespoň 3
sekund.
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POZOR!
1. Testovací proužek k vyšetření glykemie neohýbejte, abyste zabránili selhání
funkce automatického rozeznávání kódu.
2. Je-li kódová nálepka poškozena, může rozeznávání kódu selhat. Zkontrolujte, prosím, kód na LCD displeji s kódem na tubě s testovacími proužky k
vyšetření glykemie.
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Provedení testu s glukózovým kontrolním roztokem
Glukózový kontrolní roztok by se měl použít při podezření, že glukometr nebo testovací
proužky k vyšetření glykemie nefungují správně. Například: když byly testovací proužky
vystaveny krajním podmínkám nebo když Vám glukometr upadne.
Před provedením testu s glukózovým kontrolním roztokem zkontrolujte datum jeho
exspirace. Nepoužívejte prošlý glukózový kontrolní roztok. Roztok lze použít po dobu 3
měsíců od prvního otevření.
Glukózový kontrolní roztok by se měl použít :
• Kdykoliv máte podezření, že glukometr nebo testovací proužek k vyšetření glykemie
nefungují správně.
• Když výsledky vyšetření glykemie neodpovídají Vašim příznakům nebo když si myslíte, že
nejsou přesné.
• Když Vám glukometr upadnul.
• Ke kontrole kvality.
• K výuce nebo k seznámení se s glukometrem.

Provedení testu s glukózovým kontrolním roztokem
Poznámka:
• Glukózový kontrolní roztok ElementTM se prodává odděleně.
• Glukózový kontrolní roztok se doporučuje před vyšetřením skladovat při pokojové
teplotě asi 20-25 œ.

Například:
Pokud používáte normální glukózový kontrolní roztok, musíte použít normální rozmezí
vytištěné na straně tuby s testovacími proužky k vyšetření glykemie.
rozmezí pro test s glukózovým kontrolním
roztokem o nízké koncentraci glukózy

(Low)

GL-3F2-3C2-01 Rev.2009-06

rozmezí pro test s glukózovým kontrolním
roztokem o normální koncentraci glukózy

(Normal)

GL-3F2-3C0-01 Rev.2009-06

1. Glukózový kontrolní roztok před použitím protřepejte.
2. První kapku glukózového kontrolního roztoku odkápněte stranou.
3. Glukózový kontrolní roztok kápněte na čistý suchý povrch (např. víčko tuby s testovacími
proužky k vyšetření glykemie).
4. Testovací proužek k vyšetření
glykemie vložte do otvoru
glukometru a stiskněte tlačítko
. Na dolní levé straně LCD
displeje se objeví symbol lahvičky
glukózového kontrolního roztoku a nad ním datum a čas. To vám při prohlížení výsledků
umožní rozlišit mezi testem s glukózovým kontrolním roztokem a skutečným vyšetřením krve.

rozmezí pro test s glukózovým kontrolním
roztokem o vysoké koncentraci glukózy

(High)

GL-3F2-3C1-01 Rev.2009-06

Výsledky testu, které vyjdou mimo očekávané rozmezí, mohou znamenat:
• Test nebyl proveden při pokojové teplotě.
• Chyba ve způsobu, jímž test provádíte.
• Prošlý nebo kontaminovaný glukózový kontrolní roztok.
• Problém s glukometrem.
• Glukózový kontrolní roztok je příliš teplý, nebo studený.
• Nevyhození první kapky glukózového kontrolního roztoku, neočištění víčka tuby.
• Nedostatečné protřepání glukózového kontrolního roztoku.

5. Ponořte testovací proužek k vyšetření glykemie do kapky glukózového kontrolního roztoku.
6. Výsledky se objeví za 3 sekundy.
7. Srovnejte výsledek s rozmezím, které je vytištěno na tubě s testovacími proužky k vyšetření
glykemie. Výsledky by měly do tohoto rozmezí zapadnout.
8. Pokud výsledek testu s Vaším glukózovým kontrolním roztokem vyjde mimo toto rozmezí,
neprovádějte vyšetření glykemie a kontaktujte, prosím, svého místního prodejce.
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POZOR!
• Pokud výsledky testu s glukózovým kontrolním roztokem vyjdou
mimo očekávané rozmezí, neprovádějte vyšetření krve a kontaktujte,
prosím, prodejce.
• Rozmezí výsledků testu s glukózovým kontrolním roztokem není
doporučené rozmezí hodnot Vaší glykemie.
17

Postup vyšetření

Postup vyšetření
Správně

Kanálek úplně vyplněn
Nesprávně

Krok 1
• Testovací proužek k vyšetření glykemie pevně vložte do otvoru glukometru s
logem „infopia“ směrem k Vám.
• Glukometr se automaticky zapne a na LCD displeji ukáže kód, okolní teplotu,
datum a čas.
• Glukometr ElementTM automaticky rozezná kód testovacího proužku k vyšetření
glykemie a podle něj nastaví přístroj.
• Na horní straně LCD displeje se objeví blikající symbol testovacího proužku, což
ukazuje, že glukometr je připraven k vyšetření.
Poznámka : Vložením testovacího proužku špatným směrem se glukometr zapne,
ale vyšetření nebude možné provést.

POZOR!
1. Pokud se kód po chvíli nezobrazí, vytáhněte testovací proužek k měření
glykemie z glukometru ven a vyšetření začněte znovu od začátku.
2. Pokud se kódy na LCD displeji a na tubě s testovacími proužky k měření
glykemie neshodují, zkuste použít další nový testovací proužek. Trvá-li
neshoda i dále, kontaktujte, prosím, prodejce.
3. Pokud se glukometr nezapne, vytáhněte testovací proužek k měření
glykemie z otvoru glukometru ven a vložte ho znovu.
4. Vyšetřování glykemie neprovádějte na přímém slunečním světle, abyste
získali přesný výsledek.
5. Pokud nanesete vzorek své krve na testovací proužek předčasně, na LCD
displeji se objeví zpráva Er5 (vit str. 36).
22

Nanesení krve
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Správně

Nesprávně
Kanálek málo vyplněn
Velikost vzorku
Nejmenší vzorek krve

Glukometr
ElementTM

Jiné glukometry

• Glukometr ElementTM vyžaduje
vzorek krve o objemu pouze 0,3 μl.
• Naneste vzorek své krve na testovací
proužek. Prst nechte přiložen k
proužku, dokud se neozve pípnutí.
Testování se automaticky spustí.

Krok 2
• Přiložte horní okraj testovacího proužku k vyšetření glykemie do oblasti,
kterou jste si připravili k vyšetření.
• Krev se automaticky „nasaje“ do kanálku testovacího proužku k vyšetření
glykemie.
• Je-li v reakční komůrce dostatek krve, glukometr začne automaticky
odpočítávat čas.

POZOR!
1. Pokud odpočítávání nezačne, nepřidávejte na testovací proužek k měření
glykemie další krev! Testovací proužek vyhoďte a začněte vyšetření
znovu.
2. Pokud vyšetření neprovedete do 3 minut, glukometr se automaticky
vypne, aby šetřil životnost baterie. V tomto případě by se mělo vyšetření
začít znovu od začátku.
3. V případě, že do reakční komůrky není nasán dostatečný objem vzorku
krve, může být výsledek měření nepřesný.
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Vyšetření Vaší krve – možnost nastavení aktivity
a identifikace (ID) uživatele
Krok 4-1
• Pokud jste při nastavování glukometru zvolili
použití možnosti označit aktivitu uživatele,
prostřednictvím tlačítek
a
vyberte aktivitu,
která je spojena s vaším výsledkem (viz str. 10), a
potvrďte ji tlačítkem
.
• Pokud si při nastavování glukometru nevyberete
použití možnosti označit aktivitu uživatele,
stlačením tlačítka
přejděte ke kroku 4-2.

Krok 4-2
Krok 3
• Po pípnutí začne vyšetření automaticky a Vaše výsledky se objeví za 3 sekundy.
Glukometr by měl na LCD displeji začít odpočítávat dolů z 3 na 1 sekundu. LCD
displej zobrazí výsledek Vaší glykemie včetně teploty a času.
• Výslednou hodnotu zaznamenejte do svého záznamníku. Když testovací proužek
k vyšetření glykemie vytáhnete, glukometr se automaticky vypne.

POZOR!
1. Pokud je výsledek vyšetření mimo rozmezí, na LCD displeji se ukáže zpráva
Hi/Lo (viz str. 37).
2. Použité testovací proužky a kopíčka bezpečně vyhoďte.
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• Když jste při nastavování glukometru zvolili použití
možnosti identifikace uživatele (ID), vyberte
prostřednictvím tlačítek
a
správné ID
uživatele, pak stiskněte tlačítko
.

POZOR!
1. Pokud jste neaktivovali možnost označit aktivitu uživatele a/nebo možnost
identifikovat uživatele, výkony v krocích 4-1 a/nebo 4-2 se neprovedou.
2. I když jsou možnosti označení aktivity uživatele a/nebo možnosti identifikace uživatele aktivní, vytáhnete-li testovací proužek k měření glykemie
ihned po vyšetření, nemůžete se posunout do kroku 4. Výsledek vyšetření se
uloží, ne však s konkrétní identifikací uživatele a zobrazí se jen po deaktivaci
možnosti označit identifikaci uživatele.
3. Přejete-li si nastavit možnost označit aktivitu uživatele a možnost identifikovat uživatele, podívejte se, prosím, na stranu 13 této příručky.
25

Funkce vysunutí testovacího proužku

Prohlížení Vašich výsledků
Glukometr ElementTM ukládá do své vestavěné paměti až 365 výsledků vyšetření
spolu s průměrnou hodnotou glykemie vypočtenou za období takového počtu
dnů, který jste na glukometru předem nastavili. Tyto hodnoty lze na LCD displej
kdykoliv vyvolat.

Stiskněte a tlačte dopředu

Vysuňte svůj testovací proužek
k vyšetření glykemie

• Stiskněte a uvolněte tlačítko
. Jako první se zobrazí výsledek posledního
provedeného měření.
• Další předcházející výsledky se zobrazí postupně po stlačení tlačítka s šipkou
.
• Vaše průměrné výsledky se Vám zobrazí stlačením tlačítka s šipkou

1. Po skončení vyšetření posuňte vysunovací tlačítko dopředu, abyste vyjmuli
testovací proužek k vyšetření glykemie z glukometru.
2. Použitý testovací proužek a kopíčko náležitým způsobem vyhoďte.
Druhý předchozí

Předchozí

Poslední

Průměrná glykemie v
období 7 dnů od
data vyšetření

Průměrná glykemie v
období 14 dnů od
data vyšetření

Průměrná glykemie v
období 21 dnů od
data vyšetření

POZOR!
1. Vysunovací tlačítko netlačte příliš daleko dopředu.
2. Netlačte na glukometr příliš silně.
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Funkcija izmeta lističa za
Prohlíženísladkorja
Vašich výsledků
testiranje
v krvi

Vymazání výsledků vyšetření
Vymazání jednoho výsledku vyšetření

Průměrná hodnota glykemie

Je-li na LCD displeji zobrazen výsledek vyšetření,
který se má vymazat z paměti, stiskněte tlačítko
,
nebo
po dobu 3 sekund. Symbol
bliká. Po
druhém pípnutí je výsledek vyšetření vymazán.

Jednotky měření
Počet výsledků vyšetření
Trvání období, v němž se vypočítává
průměrná hodnota vyšetření glykemie

Vymazání všech výsledků vyšetření
Po stisknutí tlačítka
se na LCD displeji objeví
identifikace uživatele (ID).

Chcete-li vymazat všechny výsledky, pak stiskněte
současně tlačítka
a
po dobu 3 sekund.
Symbol
bliká. Po třetím pípnutí jsou
výsledky všech vyšetření vymazány.

Po vstupu do režimu identifikace uživatele použijte
tlačítka
a
k posunu a volbě správné
identifikace uživatele (ID), pak stiskněte tlačítko .

Pokud zvolíte identifikaci uživatele k prohlížení
uložených výsledků, zobrazí se jen výsledky
zvoleného uživatele.
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POZOR!
• Když mažete výsledky vyšetření v režimu identifikace uživatele,
vymažou se jen výsledky vyšetření vybraného jednotlivce.
• Vymazané výsledky vyšetření již nelze obnovit. Při vymazávání
výsledků vyšetření buďte, prosím, opatrní.
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Funkcija izmeta lističa za
Získání krve
k vyšetření
jiných míst
testiranje
sladkorja
v zkrvi

Provedení vyšetření s použitím vzorků krve z jiných míst

Paže
Předloktí
Hřbet ruky

Dlaň
Konečky prstů

Stehno
Lýtko

Důležité informace o použití jiných míst než konečků prstů k vyšetření glykemie:
• Další místa, z nichž můžete vyšetření glykemie provést, jsou hřbet ruky, dlaň, paže, předloktí,
lýtko a stehno.
• Výsledky vyšetření glykemie s použitím vzorků krve odebraných z jiných míst, než jsou
konečky prstů, se za jistých podmínek mohou významně lišit.
• Rozdíly ve výsledcích vyšetření glykemie se s vyšší pravděpodobností objeví tehdy, když se
Vaše glykemie rychle mění, jako je tomu po jídle, po dávce inzulinu nebo ve spojení s
tělesnou námahou.
• Když se glykemie rychle mění, vzorky krve odebrané z konečků prstů ukazují tyto změny
rychleji než vzorky z jiných míst.
• Když Vaše glykemie klesá, vyšetření vzorku krve z konečku prstu může odhalit hypoglykemii
(nízká koncentrace glukózy v krvi) dříve než vyšetření vzorku z jiných míst.
• Vzorky krve z jiných míst použijte jen k vyšetření před jídlem, podáním inzulinu, tělesnou
námahou, nebo až po uplynutí více než dvou hodin od jídla, dávky inzulinu či po tělesné
námaze.
• Vyšetření provedené do dvou hodin po jídle, podání dávky inzulinu nebo po tělesné námaze,
nebo kdykoliv cítíte, že se Vaše glykemie může rychle měnit, by se mělo provést z konečku
prstu.
• Vyšetření z konečku prstu byste měli také použít vždy, když se obáváte hypoglykemie
(inzulinové reakce), jako např. když se chystáte řídit auto, zvláště pokud si hypoglykemii
neuvědomujete (chybějí příznaky ukazující inzulinovou reakci), protože vyšetření z předloktí
nemusí hypoglykemii odhalit.
Důležité:
Je-li důvodem vyšetření hypoglykemie (nízká koncentrace glukózy v krvi), nebo když si
hypoglykemii neuvědomujete, doporučujeme, abyste vyšetření prováděli na konečcích
prstů.
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K získání přesných výsledků při vyšetření
prováděném ve vzorcích krve vytvořených
kopíčkem na jiných místech než jsou konečky
prstů (předloktí, paže, ruka, stehno nebo lýtko)
umyjte místo vyšetření mýdlem a vodou.
Přesvědčte se, že na místě vyšetření není krém ani
jiný kosmetický přípravek. Důkladně si usušte
ruce a místo vyšetření.

POZOR!
• K zajištění přesných výsledků při vytváření vzorků krve kopíčkem na horní
končetině (paže nebo předloktí), dolní končetině (lýtka nebo stehno) nebo
na ruce (dlaň nebo hřbet ruky) si umyjte ruce a místo vpichu mýdlem a
vodou.
• K získání přesných výsledků je třeba vzorek krve o objemu alespoň 0,3 μl.
31

Funkcija
izmeta
lističa
za vzorků krve
Provedení
vyšetření
s použitím
testiranje
sladkorja v krvi
z jiných míst
Čerstvou krev přivedete k povrchu místa vyšetření tím, že ho budete po dobu
několika sekund rázně třít, až ucítíte, že se zahřívá.
Prostřednictvím odběrového pera proveďte vpich
kopíčkem do místa vyšetření:

Software glukometru ElementTM
Výsledky vyšetření můžete z glukometru ElementTM přenést do počítače.
Software si můžete stáhnout z naší internetové stránky
(www.infoelement.cz)
Propojovací kabel k počítači můžete koupit od prodejce.

1. Tlačte čistou krytku odběrového pera dolů
proti povrchu místa vyšetření. Stiskněte
uvolňovací tlačítko. Pero nezvedejte.
2. Odběrové pero dále držte a po dobu několika
sekund postupně zvyšujte tlak.

[Počítač]

[Uživatel]

3. Zatímco tisknete odběrové pero k místu
vyšetření, dívejte se skrz průhlednou krytku,
dokud se neobjeví kapka krve velikosti
přibližně .
4. Odběrové pero zvedněte rovně nahoru.
Opatrně, abyste krev na místě vyšetření
nerozetřeli.
5. Testovací proužek k vyšetření glykemie přiložte
hranou ke kapce krve.
6. Krev se automaticky nasaje do kanálku
testovacího proužku k vyšetření glykemie.

Kabel

V případě, že do reakční komůrky není nasán
dostatečný objem vzorku krve, může být
výsledek měření nepřesný.
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Řešení problémů
Odpravljanje
težav

Řešení problémů

Tato tabulka Vám může pomoci zjistit některé problémy, ale nemusí vyřešit
všechny problémy, k nimž může dojít. Při přetrvávání problému kontaktujte
prodejce.

Zpráva

Problém
Problém s
glukometrem

Způsobeno
použitým nebo
mokrým testovacím
proužkem k
vyšetření glykemie
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Požadované opatření
Znovu vložte baterii a nastavte
glukometr. Pokud problém
přetrvává, kontaktujte, prosím,
prodejce

Vložte nový testovací proužek k
vyšetření glykemie a proveďte
vyšetření znovu

Zpráva

Problém
Problém s
nálepkou pro
auto-kódování

Okolní teplota je
příliš nízká

Okolní teplota je
příliš vysoká

Požadované opatření
Vložte, prosím, nový testovací
proužek k vyšetření glykemie a
proveďte vyšetření znovu. Pokud
problém přetrvává, kontaktujte,
prosím, prodejce
Umístěte glukometr na dobu
nejméně 10 minut do prostředí s
teplotou v provozním rozmezí a
opakujte vyšetření

Umístěte glukometr na dobu
nejméně 10 minut do prostředí s
teplotou v provozním rozmezí a
opakujte vyšetření

Testovací proužek k
vyšetření glykemie
je poškozen

Vložte nový testovací proužek k
vyšetření glykemie a proveďte
vyšetření znovu

Zkontrolujte
přesnost
svého
testovacího proužku k vyšetření
glykemie provedením testu s
Výsledek vyšetření je glukózovým kontrolním roztokem.
Jsou-li výsledky testů v normálním
nižší než 0,6 mmol/l rozmezí, opakujte vyšetření svého
vzorku krve dvakrát nebo třikrát. Pokud
symbol „Lo“ přetrvává, poraďte se
okamžitě se svým lékařem.

Uživatel nanesl
vzorek krve dříve,
než symbol
testovacího proužku
na LCD displeji začal
blikat

Před nanesením vzorku krve
prosím počkejte, než se na LCD
displeji ukáže blikající ikona
testovacího proužku

Výsledek vyšetření je
vyšší než 33,3
mmol/l

www.infoelement.cz

Zkontrolujte přesnost testovacího
proužku k vyšetření glykemie
provedením testu s glukózovým
kontrolním roztokem. Jsou-li výsledky
testů v normálním rozmezí, opakujte
vyšetření svého vzorku krve dvakrát
nebo třikrát. Pokud symbol „Hi“
přetrvává, poraďte se okamžitě se
svým lékařem.
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