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Bevezetés
Akár az Accu‑Chek Performa Combo vércukormérő az első vércukormérője, akár használt már korábban
is vércukormérőt, kérjük, szánjon időt az „Útmutató az első lépésekhez”, a „Kezdő felhasználóknak szóló
használati útmutató” és a „Haladó felhasználóknak szóló használati útmutató” alapos elolvasására, mielőtt
új vércukormérőjét használná. Ahhoz, hogy helyesen és megbízhatóan használhassa a vércukormérőt,
ismernie kell a működését, a kijelzett képernyőket és minden egyedi funkciót.
Új vércukormérőjéhez három útmutató tartozik:

Ez az útmutató az alábbiakról szól:

• Útmutató az első lépésekhez:
Használja ezt az útmutatót a vércukormérő
beállításához.

• Az új Accu‑Chek Performa Combo rendszer
megismerése

• Kezdő felhasználóknak szóló használati útmutató:
Használja ezt az útmutatót azoknak az
utasításoknak a megismeréséhez, amelyek a
vércukormérő standard funkcióinak működésére
vonatkoznak.
• Haladó felhasználóknak szóló használati útmutató:
Használja ezt az útmutatót azoknak az
utasításoknak a megismeréséhez, amelyek a
vércukormérő haladó funkcióinak működésére
vonatkoznak.

• Első lépések
• A kód bevitele a vércukormérőbe
• A beállítások elvégzése a Beállítás varázsló
segítségével
• A vércukorszint mérése

3

w figyelem:
E z az „Útmutató az első lépésekhez” nem helyetesíti az Accu‑Chek Performa Combo vércukormérő „Kezdő
felhasználóknak szóló használati útmutatóját”. A „Kezdő felhasználóknak szóló használati útmutató” fontos
kezelési utasításokat és kiegészítő információkat tartalmaz.
Alkalmas a betegek önmonitorozására
Ha bármilyen kérdése merül fel, kérjük, forduljon valamelyik vevőszolgálatunkhoz vagy
szervizközpontunkhoz. Ezek felsorolása a Kezdő felhasználóknak szóló használati útmutató hátoldalán
található.
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1.1 Áttekintés
Új vércukormérőjének több új funkciója is van, amelyek segítséget jelentenek a cukorbetegség kezelésében.
Fontos, hogy megismerje a funkciókat, és a vércukormérő helyes működtetésének módját.

i MEGJEGYZÉSS:
Ebben az útmutatóban mintaképernyők láthatók. Az útmutatóban látható képernyők kismértékben
eltérhetnek az Ön által használt Accu‑Chek Performa Combo vércukormérőn szereplő képernyőktől. Ha a
vércukormérő által kijelzett képernyőkkel kapcsolatban kérdése merülne fel, forduljon a Roche-hoz.
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1.2 Az Accu‑Chek Performa Combo vércukormérőről röviden
Infravörös (IR) ablak

Kijelző

A menüket, eredményeket,
üzeneteket és a naplóban
eltárolt adatokat mutatja.

Gombok

Nyomja meg a menükbe vagy
a naplóba való belépéshez,
a beállítások módosításához
és az eredmények
végiggörgetéséhez.

Adatokat továbbít a
vércukormérőrőla
számítógépre.
10:02
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Vc-mérés
Bólusjavaslat
Pumpa
Saját adatok
Beállítások

Kódchip nyílása

Ide helyezze be a kódchipet úgy, hogy a kódszám ne
Ön felé nézzen.

Elemfedél

Bal/jobb funkciógomb

Távolítsa el az elemfedelet
a fül megnyomásával, és
az ajtó felfelé húzásával.

Nyomja meg a gomb felett
lévő menü vagy opció
kiválasztásához.

Be-/kikapcsoló gomb

Be- illetve kikapcsolja a
vércukormérőt.

Tesztcsík nyílása

Ide helyezze be a tesztcsík
arany színű végét.

Háttérvilágítás gombja

Nyomja meg a háttérvilágítás
fényerejének beállításához.

7

Felülnézet

Kódchip

Infravörös (IR) ablak

(például)

Az elemeket a + és a ‑ jeleknek
megfelelően helyezze az elemtartó
rekeszbe.

Tesztcsík

Tesztcsík tégely

Kontrolloldatot tartalmazó
üveg

Sárga mező ‑ Ide cseppentse a
vért vagy a kontrolloldatot.
Arany színű vég ‑ A tesztcsíknak
ezt a végét helyezze a
vércukormérőbe.
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(például)

Elemek

(például)

1

A vércukormérőn hét gomb és két funkciógomb található.
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Bal funkciógomb
Felfelé nyíl
Bevitel
Balra nyíl

Jobb funkciógomb
Jobbra nyíl
Lefelé nyíl
Háttérvilágítás

Be-/kikapcsoló gomb

i MEGJEGYZÉSEK:
• Aktív gomb/funkciógomb megnyomásakor mindig hangjelzés hallható, kivéve, ha a billentyűhangot
kikapcsolták.
• A vércukormérő bekapcsolásához nyomja meg a + gombot, vagy helyezzen be egy tesztcsíkot.

9

A gombokat és a funkciógombokat összefoglaló táblázat
Gomb

Név

Funkció

Balra nyíl

j	Jobbra történő mozgás vagy görgetés a képernyőn.

Jobbra nyíl

j	Jobbra történő mozgás vagy görgetés a képernyőn.

Felfelé nyíl

j	Felfelé mozgás vagy görgetés a képernyőn.

Lefelé nyíl

j	Lefelé mozgás vagy görgetés a képernyőn.

Bal funkciógomb

j	A kijelzőn a gomb felett látható opció kiválasztása.

Jobb funkciógomb

j	A kijelzőn a gomb felett látható opció kiválasztása.

Bevitel

j	Menü vagy menüpont kiválasztása.
j	A változtatások mentése és kilépés a beviteli mezőből.

*

Háttérvilágítás

j	A háttérvilágítás fényerejének beállítása (gyenge, közepes, erős).
j	A Bluetooth® vezeték nélküli technológia be- és kikapcsolása
(nyomja meg, és tartsa lenyomva a * gombot a BLUETOOTH
képernyőn).

+

Be-/kikapcsoló gomb j	A vércukormérő be- és kikapcsolása.

<
>
x
z
,
.
=
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A gombkombinációkat összefoglaló táblázat
Gombkombinációk

Név

Funkció

Ha a gombok le vannak zárva, nyomja
meg, és tartsa lenyomva a , és a
. gombot, amíg meg nem jelenik a
főmenü.

Billentyűzár
kioldógombok

j Feloldja a billentyűzárat.

A kikapcsolt vércukormérőn nyomja
Vércukormérő/
meg, és tartsa lenyomva a * gombot, inzlinpumpa
párosítása
majd nyomja meg a + gombot.

j Elindítja a vércukormérő inzulinpumpával
történő párosítását.
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1.3 A
 z Accu‑Chek Spirit Combo inzulinpumpáról röviden
Fel gomb

Menü gomb

Segítségével előrefelé lehet
mozogni az információs
képernyőkön, növelni lehet a
beállított értéket, bekapcsolható a
háttérvilágítás, beprogramozható
illetve megszakítható a gyors
bólus és kikapcsolható a STOP
figyelmeztetés.

Végigléptet a menükön,
funkciókon és információs
képernyőkön.

OK gomb

Kiválasztja a képernyőn
aktuálisan kijelzett
beállításokat, menti a
változtatásokat, kilép a
képernyőről, és lehetővé
teszi a felhasználó számára
a QUICK INFO (GYORS INFO)
képernyő megtekintését.

Kijelző

A menüket, üzeneteket
és az inzulinpumpa
memóriájában eltárolt
adatokat mutatja.

Le gomb

Patronrekesz patronnal
Az inzulint tartalmazza.

Adapter

Összeköti a patront az infúziós
szerelékkel.

Segítségével visszafelé lehet
mozogni az információs
képernyőkön, csökkenteni lehet a
beállított értéket, beprogramozható
illetve megszakítható a gyors
bólus és kikapcsolható a STOP
figyelmeztetés.

Infúziós szerelék

Inzulin adagolásához
öszekapcsolja az inzulinpumpát a
beteg testével.

Az inzulinpumpával kapcsolatos tájékoztatásért olvassa el az Accu‑Chek Spirit Combo inzulinpumpa
használati útmutatóját.
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1

1.4 A képernyők tartalma és navigálás
Ebben a részben ismertetjük, hogyan kell értelmezni a vércukormérő képernyőit, és hogyan lehet köztük
navigálni.

Valahányszor bekapcsolják a vércukormérőt, ez a betöltő képernyő (Accu-Chek logó képernyő) jelenik
meg rövid időre.
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A főmenüben található funkciók:
Rezgés ikon

Hang ikon

Akkor jelenik meg, ha a
hangjelző be van kapcsolva.

Idő
Menüpontok

10:02

Vc-mérés
Bólusjavaslat
Pumpa
Saját adatok
Beállítások

2 Feb 08

Akkor jelenik meg, ha a rezgés be
van kapcsolva.

Dátum
Elem lemerülőben ikon

Akkor jelenik meg, ha a
vércukormérő elemei lemerülőben
vannak.

Bluetooth vezeték nélküli
technológia ikonja

Azt jelzi, hogy a Bluetooth vezeték
nélküli technológia be- vagy
kikapcsolt állapotban van-e, vagy
éppen csatlakozik.

i MEGJEGYZÉSEK:
• Ha szeretne kiválasztani egy menüpontot, nyomja meg a x vagy a z gombot a menüpont
kijelöléséhez (kék), majd nyomja meg a = gombot.
• Ha az inzulinpumpa távvezérléséhez használja a vércukormérőt, akkor a vércukormérő gombjai más
funkciókat töltenek be. További tájékoztatás a Haladó felhasználóknak szóló használati útmutatóban
olvasható.
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A Bluetooth vezeték nélküli technológia ikonja által jelzett kommunikációs állapotok
Ikon

1

Kommunikációs állapot
A Bluetooth vezeték nélküli technológia be van kapcsolva. A vércukormérő és az
inzulinpumpa kommunikál egymással.
A Bluetooth vezeték nélküli technológia ki van kapcsolva. A vércukormérő és az inzulinpumpa
nem kommunikál egymással.
A Bluetooth vezeték nélküli technológia be van kapcsolva, de a vércukormérő és az
inzulinpumpa nem kommunikál egymással.

15

Kapcsolódás a pumpához képernyő:

Kapcsolódás a pumpához

Ez a képernyő akkor jelenik meg, ha a Bluetooth vezeték nélküli technológia be van kapcsolva, és a
vércukormérő éppen kapcsolódik az inzulinpumpához.

16

1

A képernyők jellemzői:
Címsor

Itt jelenik meg az elsődleges menü
címe.

Másodlagos címsor

Ha szükséges, megjelenik a
másodlagos címsor. Itt jelenik meg
a másodlagos menü szövege.

A bal funkciógombbal
kiválasztható opció

A képernyőn a gomb felett látható
opció kiválasztásához nyomja meg
a , gombot.

Adatok megtekintése

20:06
17:33
16:06
13:52
9:03
Vissza

2 Feb 08

3.8
7.1
8.6
3.3
22.1
Nézet kivál.

Kijelölt opció

Amikor a menü egyik választható
lehetőségét illetve tételét
kiválasztotta, az kék színnel
kijelölésre kerül.

Görgetősáv

Ha több információ áll
rendelkezésre, mint amennyi
a képernyőn elfér, akkor a
képernyő jobb oldalán függőleges
görgetősáv jelenik meg.

A jobb funkciógombbal
kiválasztható opció

A képernyőn a gomb felett látható
opció kiválasztásához nyomja
meg a . gombot.
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Néhány képernyőn adatok vihetők be. A numerikus beviteli mezők felugró beviteli mezőkként jelennek meg.
Ha ki kell választani egy opciót, az felugró menüként jelenik meg.
• A felugró menü vagy beviteli mező megnyitásához nyomja meg a = gombot.
• Nyomja meg a x vagy a z gombot a felugró menü megfelelő pontjának kiválasztáshoz, illetve amíg a
bevinni kívánt, helyes szám meg nem jelenik, majd nyomja meg a = gombot.
• A gyorsabb görgetéshez nyomja meg a x vagy a z gombot.

Időblokkok

Felugró beviteli mező

17:00

21:30

4 mmol/L

8 mmol/L

Mégse

Felugró menü

Adatok megtekintése

20:06
17:33
16:06
13:52
9:03
Mégse
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2 Feb 08

Vc-érték
Bólus
CH
22.1

1

Általános navigálási lépések

A beállítások megváltoztatásához vagy adatok beviteléhez a vércukormérőbe:

1.
10:02

Vc-mérés
Bólusjavaslat
Pumpa
Saját adatok
Beállítások

2 Feb 08

10:02

2 Feb 08

Emlékeztetők
Bólusjavaslat
Vércukormérő
Hangjelzés/rezgés
Dátum/Idő
Időblokkok
Menü

Kezdete
0:00
5:30
11:00
17:00
21:30
Vissza

Időblokkok

Vége
5:30
11:00
17:00
21:30
0:00

j A menüpont kiválasztásához nyomja meg a x vagy a z gombot, majd nyomja meg a = gombot.
j S zükség esetén ismételje meg az előző lépést.
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2.

3.

4.
Időblokkok

Időblokkok

0:00
Céltartomány
4 mmol/L

Mégse

8 mmol/L

Mentés

j Egy opció vagy kívánt beviteli
mező kiválasztásához nyomja
meg a x vagy a z vagy a
< vagy a > gombot, majd
nyomja meg a = gombot.
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0:00

5:30

Céltartomány
4 mmol/L

5:305:30
8 mmol/L

Mégse

j A kívánt adat kiválasztásához
nyomja meg a x vagy a z
gombot, majd nyomja meg a
= gombot.
j Szükség esetén ismételje meg
a 2. és a 3. lépést.

j A változtatások mentéséhez
és az előző képernyőre való
visszatéréshez a . gomb
megnyomásával válassza a
Mentést.

2
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2.1 Áttekintés
Az Accu‑Chek Performa Combo vércukormérő első használata előtt:
• Vigye be a kódot a vércukormérőbe! Ha bekapcsolása előtt nem helyezik be a kódchip-et a
vércukormérőbe, hibaüzenet jelenik meg. Az utasításokat lásd „A kód bevitele a vércukormérőbe” című
2.2 pontban.
• Állítsa be megfelelő módon a vércukormérőt! Lásd a „Beállítás varázsló” című 2.3 pontot.
• Beszéljen az egészségügyi szakszemélyzettel, hogy biztosan a megfelelő beállításokat válassza.

i MEGJEGYZÉS:
A vércukor és a vc. szinonímák, vagyis ugyanazt jelentik.

22

2

2.2 A kód bevitele a vércukormérőbe
1.

2.

3.

j Győződjön meg róla, hogy
a vércukormérő kikapcsolt
állapotban van.

j F ordítsa meg a vércukormérőt.

j Úgy fogja meg a kódchip-et,
hogy a kódszám ne Ön felé
nézzen. Ütközésig nyomja be a
kódchip-et a nyílásába.

23

4.

w figyelmeztetés:
Új tesztcsík doboz felbontásakor mindig cserélje ki a kódchip-et a
vércukormérőben!

c VIGYÁZAT:
j A kódchip maradjon a
vércukormérőben mindaddig,
amíg fel nem bont egy új
tesztcsík dobozt.

Ne erőltesse be a kódchip-et a vércukormérőbe. A kódchip-et úgy
tervezték, hogy csak egyféleképpen lehessen a vércukormérőbe
helyezni.

i MEGJEGYZÉSEK:
• Minden új tesztcsík dobozban található egy új kódchip.
• Ha nem megfelelő, lejárt vagy sérült kódchip helyeznek be, akkor
nem végezhető vércukormérés.

24
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2.3 Beállítás varázsló
A vércukormérő első bekapcsolásakor aktiválódik a Beállítás varázsló.
A Beállítás varázsló segítséget nyújt Önnek az alábbi beállítások kiválasztásában:
• A vércukormérő nyelve1
• Idő és dátum1
• Egységek (szénhidrát)1
• Hipoglikémiás (alacsony) és hiperglikémiás (magas) vércukorszint riasztási határértékek1
• Időblokkok1
• Bólusjavaslat (opcionális)
• Vércukormérési emlékeztetők (opcionális)
• A pumpa és a vércukormérő párosítása (opcionális)
Ahhoz, hogy vércukormérést végezhessen, be kell állítania ezeket az értékeket.

1

w figyemeztetések:
• Fontos, hogy a riasztási határértékek, az időblokkok, a bólusjavaslat és a vércukormérési emlékeztető
egyedi beállításait megbeszélje az Önt kezelő egészségügyi szakszemélyzettel. További tájékoztatást a
„Beállítás varázsló: fontos információk” című 2.4 pontban olvashat.
• A vércukormérő gyári beállításai és az útmutatóban megadott beállítások csak példaként szolgálnak.
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i MEGJEGYZÉSEK:
• Mielőtt első alkalommal bekapcsolná a vércukormérőt, vigye be a kódot a vércukormérőbe. Az
utasításokat lásd „A kód bevitele a vércukormérőbe” című 2.2 pontban.
• A Beállítás varázsló a vércukormérő bekapcsolásakor mindig elindul, amíg be nem fejezte az eljárást.
• Ha a Beállítás varázsló működése közben kikapcsolja a vércukormérőt, akkor a Beállítás varázsló
segítségével végrehajtandó beállítások befejezéséhez újra jóvá kell hagyni az összes beállítást.
• Az első vércukormérés elvégzése előtt el kell végezni a Beállítás varázslóval végrehajtandó
beállításokat.
• A Beállítás varázsló előző képernyőjére való visszatéréshez válassza a Vissza opciót.
• A kiválasztott opció kék színnel kijelölésre kerül.
• Ha úgy dönt, hogy nem állít be bólusjavaslatot és vércukormérési emlékeztetőt a Beállítás varázsló
segítségével, ezeket a funkciókat később is beállíthatja. Ha tájékoztatást szeretne kapni arra
vonatkozóan, hogy a Beállítás varázsló bezárása után hogyan kell ezeket a funkciókat beállítani,
olvassa el a Standard használati útmutatót.
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2

A beállítások elvégzése a Beállítás varázsló segítségével
1.

2.

3.
Dátum/Idő

Nyelv

Nyelv

Magyar

Nyomja le a bevitel
gombot az elérhető
lehetőségek
megtekintéséhez
Következő

j Nyomja meg a + gombot.
A vércukormérő hangjelzést
ad, és rövid időre megjelenik
ez a betöltő képernyő (ez a
képernyő a vércukormérő
bekapcsolásakor mindig
megjelenik).

A nyelv módosítása:
j A választható nyelvek
megjelenítéséhez nyomja meg
a = gombot.
j V álassza ki a kívánt nyelvet, és
nyomja meg a = gombot.
A folytatáshoz:
j V álassza a Következő opciót.

Időformátum
10
Idő
Dátum

Vissza

ÓÓ

24 óra
00

PP

2 Feb

NN HHH

08

ÉÉ

Következő

Az időformátum módosítása:
j Válassza ki az Időformátum
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Válassza ki a 12 órás vagy
a 24 órás időformátumot, és
nyomja meg a = gombot .
Az idő módosítása:
j Válassza ki az Idő beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be az órát, és nyomja
meg a = gombot.
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4.
j Állítsa be a percet, és nyomja
meg a = gombot.
j Ha az időformátum 12 órás,
válassza ki a de. vagy du.
opciót, és nyomja meg a =
gombot.
A dátum módosítása:
j Válassza ki a Dátum beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be a napot, és nyomja
meg a = gombot.
j Állítsa be a hónapot, és nyomja
meg a = gombot.
j Állítsa be az évet, és nyomja
meg a = gombot.
A folytatáshoz:
j Válassza a Következő opciót.
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5.
Riasztási határérték

Egységek

Szénhidrátok

Vissza

Gramm

Következő

A szénhidrát egység
módosítása:
j Nyomja meg a = gombot.
j Válassza ki a grammot, a BE-t,
a KE-t vagy a CC-t, és nyomja
meg a = gombot.
A folytatáshoz:
j Válassza a Következő opciót.

12 mmol/L
3 mmol/L
Válassza ki a
vércukorszint felső (hiper)
és alsó (hipo)
határértékeit

Hiper
Hipo

Vissza

Következő

A hiperglikémiás (magas)
vércukorszint módosítása:
j V álassza ki a Hiper beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be a hiperglikémiás
(magas) vércukorszintet, és
nyomja meg a = gombot.

6.
A hipoglikémiás (alacsony)
vércukorszint módosítása:
j Válassza ki a Hipo (alacsony)
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a hipoglikémiás
(alacsony) vércukorszintet, és
nyomja meg a = gombot.
A folytatáshoz:
j Válassza a Következő opciót.

2

7.
Beállítás

Beállítás

Szeretne
bólusjavaslatot kapni
a vércukormérőtől?

Módosítson legalább egy
időblokkot az időblokk
kijelölésével és a bevitel
gomb lenyomásával

Nem

Igen

j Ha szeretne bólusjavaslatot
kapni, válassza az Igen opciót,
és folytassa a 8. lépéssel.
j Ha NEM szeretne
bólusjavaslatot kapni, válassza
a Nem opciót, és folytassa a 7.
lépéssel.

Vissza

Következő

Ha úgy dönt, hogy NEM kíván
beállítani Bólusjavaslatot:
A Beállítás varázsló segítségével
végrehajtandó beállítások
befejezéséhez legalább egy
időblokkot módosítania kell.
j Válassza a Következő opciót.
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Kezdete
0:00
5:30
11:00
17:00
21:30
Vissza

Időblokkok

Vége
5:30
11:00
17:00
21:30
0:00

Az időblokkok módosítása:
j Válassza ki a módosítandó
időblokkot, és nyomja meg a
= gombot.
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Időblokkok

0:00
Céltartomány
4 mmol/L

Mégse

5:30
8 mmol/L

Mentés

Az időblokk végének
módosítása:
j Válassza ki az időblokk
végéhez tartozó beviteli mezőt,
és nyomja meg a = gombot.
j Állítsa be az időblokk végének
időpontját, és nyomja meg a
= gombot.

A céltartomány módosítása:
j Válassza ki a céltartomány
alsó értékéhez tartozó beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be az alsó értéket, és
nyomja meg a = gombot.
j V álassza ki a céltartomány
felső értékéhez tartozó beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be a felső értéket, és
nyomja meg a = gombot.
A folytatáshoz:
j V álassza a Mentés opciót.
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8.
Időblokkok

Beállítások átmásolva
minden időblokkra.
Szükség sz. módosítsa.
Rendben

A céltartomány minden
időblokkra vonatkozóan
átmásolásra kerül. Szükség
esetén a többi időblokknál is
módosíthatja a céltartományt.
j Válassza a Rendben opciót.

Kezdete
0:00
5:30
11:00
17:00
21:30
Vissza

Beállítás

Időblokkok

Vége
5:30
11:00
17:00
21:30
0:00
Következő

j A többi időblokk
módosításához ismételje meg
az előző lépéseket.
j A folytatáshoz válassza a
Következő opciót, és menjen a
11. lépésre.

Módosítson legalább egy
időblokkot az időblokk
kijelölésével és a bevitel
gomb lenyomásával
Vissza

Következő

Ha úgy dönt, hogy beállít
bólusjavaslatot:
A Beállítás varázsló segítségével
végrehajtandó beállítások
befejezéséhez legalább egy
időblokkot módosítania kell.
j Válassza a Következő opciót.
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Kezdete
0:00
5:30
11:00
17:00
21:30
Vissza

Vége
5:30
11:00
17:00
21:30
0:00

Az időblokkok módosítása:
A Beállítás varázsló segítségével
végrehajtandó beállítások
befejezéséhez az első időblokk
módosításakor be kell vinni
a szénhidrát arányt és az
inzulinérzékenységet.
j Válassza ki a módosítandó
időblokkot, és nyomja meg a
= gombot.
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Időblokkok

Időblokkok

0:00

5:30

Céltartomány
4 mmol/L
8 mmol/L
Szénhidrát arány
1U :
10 g
Mégse

Mentés

görgetés lefelé
Időblokkok

Céltartomány
4 mmol/L
8 mmol/L
Szénhidrát arány
1U :
10 g
Inzulinérzékenység
2 mmol/L
1U :
Mégse
Mentés

Az időblokk végének
módosítása:
j V álassza ki az időblokk
végéhez tartozó beviteli mezőt,
és nyomja meg a = gombot.

j Állítsa be az időblokk végének
időpontját, és nyomja meg a
= gombot.
A céltartomány módosítása:
j Válassza ki a céltartomány
alsó értékéhez tartozó beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be az alsó értéket, és
nyomja meg a = gombot.
j Válassza ki a céltartomány
felső értékéhez tartozó beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be a felső értéket, és
nyomja meg a = gombot.

2
A szénhidrát arány
módosítása:
j Válassza ki az inzulinegységek
számához tartozó beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be az inzulinegységek
számát, és nyomja meg a =
gombot.
j Válassza ki a
szénhidrátmennyiséghez
tartozó beviteli mezőt, és
nyomja meg a = gombot.
j Állítsa be a kiválasztott
inzulinegység által lefedett
szénhidrátmennyiséget, és
nyomja meg a = gombot.

Az inzulinérzékenység
módosítása:
j Válassza ki az inzulinegységek
számához tartozó beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Állítsa be az inzulinegységek
számát, és nyomja meg a =
gombot.
j Válassza ki az
inzulinérzékenység szintjéhez
tartozó beviteli mezőt, és
nyomja meg a = gombot.
j Állítsa be az
inzulinérzékenység szintjét, és
nyomja meg a = gombot.
A folytatáshoz:
j Válassza a Mentés opciót.

Időblokkok

Beállítások átmásolva
minden időblokkra.
Szükség sz. módosítsa.
Rendben

A céltartomány, a szénhidrát
arány és az inzulinérzékenység
minden időblokkra vonatkozóan
átmásolásra kerül. Szükség
esetén a többi időblokknál is
módosíthatja a céltartományt,
a szénhidrátarányt és az
inzulinérzékenységet.
j Válassza a Rendben opciót.
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9.
Kezdete
0:00
5:30
11:00
17:00
21:30
Vissza

Időblokkok

Vége
5:30
11:00
17:00
21:30
0:00
Következő

j A többi időblokk
módosításához ismételje meg
az előző lépéseket.
A folytatáshoz:
j Válassza a Következő opciót.

10.
Egészségügyi események

1. testmozgás
2. testmozgás
Stressz
Betegség
Menstr. előtt
Vissza

-10%
-20%
0%
20%
0%
Következő

Az egészségügyi események
módosítása:
j Válassza ki a módosítandó
egészégügyi eseményhez
tartozó beviteli mezőt, és
nyomja meg a = gombot.
j Állítsa be a százalékot, és
nyomja meg a = gombot.
j A többi egészségügyi esemény
módosításához ismételje meg
az előző lépéseket.
A folytatáshoz:
j Válassza a Következő opciót.
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Beállítási javaslatok

Étke. vc-emelk
Kisétkezés
Hatástartam
Hatáskezd. idő

Vissza

6 mmol/L
24 g
4:00
1:00
ÓÓ PP

Következő

A Beállítás varázslóval
végrehajtandó beállítások
befejezéséhez módosítania kell
a kisétkezést.
Az étkezési vércukoremelkedés módosítása:
j Válassza ki az étkezési
vércukor-emelkedéshez
tartozó beviteli mezőt, és
nyomja meg a = gombot.
j Á llítsa be a étkezési
vércukoremelkedés mértékét,
és nyomja meg a = gombot.
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11.
A kisétkezés módosítása:
j Válassza ki a Kisétkezés
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a kisétkezés
mennyiségét, és nyomja meg a
= gombot.
A hatástartam módosítása:
j Válassza ki a hatástartam
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a hatástartamot, és
nyomja meg a = gombot.
A hatáskezdet idejének
módosítása:
j Válassza ki a hatáskezdet
idejéhez tartozó beviteli mezőt,
és nyomja meg a = gombot.
j Állítsa be a hatáskezdet idejéig
eltelő időtartamot, és nyomja
meg a = gombot.

A folytatáshoz:
j Válassza a Következő opciót.

Beállítás

Szeretne
vércukormérési
emlékeztetőket
beállítani?

Beállítási javaslatok

Az új kisétkezés az
étkezés utáni
emlékeztetőre is
alkalmazásra került
Rendben

A kisétkezés megváltoztatása
után ez a képernyő jelenik meg.
j Válassza a Rendben opciót.

Nem

Igen

j Vércukormérési emlékeztetők
beállításához válassza az
Igen opciót, és folytassa a 12.
lépéssel.
jH
 a NEM szeretne
vércukormérési emlékeztetőket
beállítani, válassza a Nem
opciót, és folytassa a 15.
lépéssel.
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12.

13.
Magas vc. után

Emlékeztető
Vc-határérték
Emlékeztetés

Vissza

Be
8 mmol/L
2:00
ÓÓ PP

Következő

A magas vc. utáni emlékeztető
bekapcsolása:
j Válassza ki az Emlékeztető
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Válassza a Be opciót, és
nyomja meg a = gombot.
A vc-határérték módosítása:
j Válassza ki a vc-határérték
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a vc-határértéket, és
nyomja meg a = gombot.
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Az időtartam utáni
emlékeztető módosítása:
j Válassza ki az Emlékeztető
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Á llítsa be, hogy magas
vércukorszint mérése után
mennyi idővel emlékeztesse
Önt a vércukormérő arra,
hogy mérje meg újra
vércukorszintjét, majd nyomja
meg a = gombot.
A folytatáshoz:
j Válassza a Következő opciót.

Alacsony vc. után

Emlékeztető
Vc-határérték
Emlékeztetés

Vissza

Be
5 mmol/L
0:15

ÓÓ PP

Következő

Az alacsony vc. utáni
emlékeztető bekapcsolása:
j Válassza ki az Emlékeztető
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Válassza a Be opciót, és
nyomja meg a = gombot.
A vc-határérték módosítása:
j V álassza ki a vc-határérték
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be a vc-határértéket, és
nyomja meg a = gombot.
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14.
Az időtartam utáni
emlékeztető módosítása:
j Válassza ki az Emlékeztető
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Állítsa be, hogy alacsony
vc. mérése után mennyi
idővel emlékeztesse Önt a
vércukormérő, hogy mérje
meg újra a vércukorszintjét, és
nyomja meg a = gombot.
A folytatáshoz:
j Válassza a Következő opciót.

Étkezés után

Emlékeztető
Kisétkezés
Emlékeztetés

Vissza

Be
24 g
2:00

ÓÓ PP

Következő

Az étkezés utáni emlékeztető
bekapcsolása:
j Válassza ki az Emlékeztető
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j V álassza a Be opciót, és
nyomja meg a = gombot.

Az időtartam utáni
emlékeztető módosítása:
j Válassza ki az Időtartam utáni
emlékeztető beviteli mezőt, és
nyomja meg a = gombot.
j Állítsa be, hogy étkezés után
mennyi idővel emlékeztesse
Önt a vércukormérő,
hogy mérje meg újra
vércukorszintjét, és nyomja
meg a = gombot.
A folytatáshoz:
j Válassza a Következő opciót.

A kisétkezés módosítása:
j Válassza ki a Kisétkezés
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Á llítsa be a kisétkezés
mennyiségét, és nyomja meg a
= gombot.
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15.
Étkezés után

Az új kisétkezés a
bólusjavaslat
beállításaira is
alkalmazásra került
Rendben

Ha a bólusjavaslatot beállította,
és a kisétkezést megváltoztatta,
ez a képernyő jelenik meg.
j Válassza a Rendben opciót.

Beállítás

Beállítás sikeresen
végrehajtva

Párosítás a pumpával

vagy

Párosításhoz a vc-mérőt kapcs.
ki, tartsa lenyomva a háttérv.
gombot, majd kapcs. vissza
Nincs párosítva

Következő

Ha a vércukormérő és az
inzulinpumpa párosítva van, a
Beállítás sikeresen végrehajtva
képernyő jelenik meg.
j A folytatáshoz válassza a
Következő opciót, és menjen a
16. lépésre.

Ha a vércukormérő és az
inzulinpumpa NINCS párosítva, a
Párosítás a pumpával képernyő
jelenik meg.
j K apcsolja ki a vércukormérőt.
A párosítás megszakításához:
j Folytassa a 17. lépéssel.
A vércukormérő és az
inzulinpumpa párosítása:
j Folytassa a 19. lépéssel.
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2

A párosítás megszakítása
16.

17.

10:02

18.
Beállítás

Beállítás

Párosítás beállítása nem
történt meg

Ha megszakítja a
párosítási eljárást, nem
fog kommunikálni a
vércukormérő a
pumpával.
Megszakítja a párosítást?

2 Feb 08

Vc-mérés
Bólusjavaslat
Pumpa
Saját adatok
Beállítások

Mégse

Ön készen áll az új
vércukormérő használatának
megkezdésére.

Következő

j Kapcsolja be a vércukormérőt.
j Válassza a Mégse opciót.

Nem

Igen

j A párosítás megszakításához
válassza az Igen opciót, majd
folytassa a 28. lépéssel.

Gratulálunk, Ön befejezte
a Beállítás varázslóval
végrehajtandó beállításokat!
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A vércukormérő és az inzulinpumpa párosítása
19.

20.

21.
Párosítás a pumpával

j Az inzulinpumpán többször
nyomja meg, és engedje fel
a d gombot, amíg meg
nem jelenik a BLUETOOTH
BEÁLLÍTÁSOK képernyő.
j Az inzulinpumpán nyomja meg
a f gombot.
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Az inzulinpumpán megjelenik a
BLUETOOTH BE/KI képernyő.
j Győződjön meg róla, hogy
a Bluetooth vezeték nélküli
technológia be van kapcsolva.
Ha ki van kapcsolva, a
bekapcsoláshoz nyomja
meg az inzulinpumpán a a
gombot.

Állítsa párosítási módba a
pumpát annak Bluetooth
menüjén keresztül
Várakozás . . .
METER12345678

jG
 yőződjön meg róla, hogy
a vércukormérő kikapcsolt
állapotban van.
j A vércukormérőn nyomja
meg, és tartsa lenyomva a *
gombot, majd nyomja meg a
+ gombot.
j A vércukormérőn ez a
képernyő jelenik meg.
Folytassa a következő lépéssel.

22.

j Az inzulinpumpán többször
nyomja meg, és engedje fel a
d gombot, amíg az ESZKÖZ
HOZZÁAD., PÁROSÍTÁS INDÍT.
képernyő meg nem jelenik.
j A párosítás elindításához
nyomja meg az inzulinpumpán
a f gombot.

23.

24.

j Ha a NEM TALÁLHATÓ ESZKÖZ
képernyő jelenik meg, a
hibaelhárítással kapcsolatos
információk az inzulinpumpa
használati útmutatójában
találhatók.
j Az inzulinpumpán válassza ki
a hozzáadandó vércukormérőt,
majd nyomja meg a f
gombot.

A pumpán megjelenik az
ESZKÖZ HOZZÁAD. PÁROSÍT.
képernyő, majd az ESZKÖZ
HOZZÁAD PIN-KÓD MEGADÁSA
képernyő.
j Folytassa a következő
lépéssel.

2
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25.

26.
Párosítás a pumpával

Írja be a pumpa
kijelzőjén látható
PIN-t

1

Mégse

Írja be a vércukormérőbe a
pumpa kijelzőjén látható PIN
kódot:
j Nyomja meg a = gombot.
j Adja meg az első számot, és
nyomja meg a = gombot.
Ismételje, míg be nem írta az
összes számot.
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27.
Párosítás a pumpával

Írja be a pumpa
kijelzőjén látható
PIN-t
7 7 1 2 4 2 9 8 3 2

Párosítás a pumpával

Párosítás kész:
PUMP12345678
METER12345678
Kapcsolja ki a vc-mérőt

Jóváhagyás

j Győződjön meg róla, hogy a
megadott PIN kód megegyezik
az inzulinpumpa képernyőjén
látható számokkal. Válassza a
Jóváhagyás opciót.

és

Ha a helyes PIN kód került
megadásra, a vércukormérőn
megjelenik a Párosítás a
pumpával képernyő, az
inzulinpumpán pedig az ESZKÖZ
PÁROSÍTVA képernyő.
j A párosítás jóváhagyásához
nyomja meg az inzulinpumpán
a f gombot.
j K apcsolja ki a vércukormérőt.

28.
A párosítás befejeződése
akkor történik meg, amint a
vércukormérő kikapcsolódott.
j Kapcsolja be a vércukormérőt.

2

29.
Beállítás

Beállítás sikeresen
végrehajtva

10:02

2 Feb 08

Vc-mérés
Bólusjavaslat
Pumpa
Saját adatok
Beállítások

Következő

Megjelenik a Beállítás sikeresen
végrehajtva képernyő.
j Válassza a Következő opciót.

Ön készen áll az új
vércukormérő használatának
megkezdésére.
Gratulálunk, Ön befejezte
a Beállítás varázslóval
végrehajtandó beállításokat!
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i MEGJEGYZÉSEK:
• A párosítás megszakításának módjára vonatkozó információk a Haladó felhasználóknak szóló
használati útmutatóban olvashatók.
• Az eszközök párosítására és a párosítás bontására vonatkozó részletesebb információk a Haladó
felhasználóknak szóló használati útmutatóban olvashatók.
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2

2.4 Beállítás varázsló: Fontos információk
Szénhidrát egységek

A vércukormérőn többféle szénhidrát egység közül kiválaszthatja azt, amelyik legjobban megfelel az
igényeinek. A vércukormérőn az alábbi szénhidrát egységek közül választhat:
Rövidítés

Mértékegység

Gramm egyenérték

g

Gramm

1 gramm

KE

Szénhidrát egység
(Kohlenhydrateinheit)

10 gramm

BE

Kenyér egység (Bread Equivalent)

12 gramm

CC

Szénhidrát választás (Carbohydrate 15 gramm
Choice)

Riasztási határértékek
• Kiválaszthatja azokat a hiperglikémiás (magas) és hipoglikémiás (alacsony) vércukor határértékeket,
amelyek az Ön igényének leginkább megfelelnek.
• Valahányszor egy mért vércukorérték a hiperglikémiás riasztási határérték felett vagy a hipoglikémiás
riasztási határérték alatt van, a vércukormérő kijelzőjén riasztás jelenik meg.
• Állítsa a hiperglikémiás riasztási határértéket magasabbra, mint bármely időblokk céltartománya.
• Állítsa a hipoglikémiás riasztási határértéket alacsonyabbra, mint bármely időblokk céltartománya.
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Időblokkok
• Ha egyéni napirendjének megfelelően beállítja az időblokkokat, ez segít abban, hogy Ön és
az egészségügyi személyzet lássa, hogyan befolyásolhatja az Ön napi aktivitása és életmódja
vércukorprofilját.
• Az időblokkok 24 órás időtartamot fednek le (éjféltől - éjfélig).
• A vércukormérő öt előre beállított időblokkal kapható. Legfeljebb nyolc időblokk állítható be.
• Az összes gyárilag beállított időblokk időtartama módosítható.
• Legalább egy időblokkban el kell végezni, és menteni kell a beállításokat.
• Minden időblokknak legalább 30 perc időtartamúnak kell lennie, és az időblokkok csak 30 perces
lépésekben állíthatók be.
• Amikor beállítja az egyik időblokk végének időpontját, a vércukormérő automatikusan ezt az időpontot
állítja be a következő időblokk kezdő időpontjaként.
• Minden időblokknál más-más vércukor-céltartomány állítható be.
• A céltartománynak minden időblokkban a hipoglikémiás és a hiperglikémiás riasztási határértékeken belül
kell lennie.
• Ha beállított bólusjavaslatot, akkor az első módosított időblokkra vonatkozóan be kell állítania a szénhidrát
arányt és az inzulinérzékenységet.
• Amikor egy időblokkot első alkalommal módosít, a beállítások (céltartomány, szénhidrát arány és
inzulinérzékenység) az összes többi időblokkra vonatkozóan is alkalmazásra kerülnek.
• A Beállítás varázslóban a „Következő” opció nem jelenik meg az Időblokkok képernyőn, amíg legalább egy
időblokk mentésre nem került.
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A vércukormérő az alábbi alapértelmezett időblokkokkal kapható:
Időblokk

24 órás‑Óraformátum

1

0:00–5:30

2

5:30–11:00

3

11:00–17:00

4

17:00–21:30

5

21:30–0:00

2
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Az időblokkok beállítását beszélje meg az egészségügyi személyzettel, hiszen ezek segítséget jelentenek a
cukorbetegség kezelésében. Itt látható egy javasolt beállítás:
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Időblokk

Kezdő időpont

Vége időpont

1. Éjszaka

Éjfél

Az az időpont, amikor általában
felébred

2. Reggeli

Az az időpont, amikor általában
felébred

Másfél órával az ebéd szokásos
időpontja előtt

3. Ebéd

Másfél órával az ebéd szokásos
időpontja előtt

Másfél órával a vacsora szokásos
időpontja előtt

4. Vacsora

Másfél órával a vacsora szokásos
időpontja előtt

Másfél órával a lefekvés szokásos
időpontja előtt

5. Lefekvési

Másfél órával a lefekvés szokásos
időpontja előtt

Éjfél

Bólusjavaslat

2

• A bólusjavaslat funkció kiszámít Önnek egy bólust, amely igazodik a napszakhoz, és az adott szituációhoz.
• Ez a funkció csak abban az esetben aktív, ha vércukormérőjén beállította a bólusjavaslatot.
• A vércukormérő által javasolt bólus csak ajánlás. Egyetlen mérési eredmény alapján ne változtasson
kezelésén. Forduljon az egészségügyi szakszemélyzethez, mielőtt változtatna a cukorbetegség kezelésén.
• A bólusjavaslattal kapcsolatban részletesebb tájékoztatás a Haladó felhasználóknak szóló használati
útmutatóban olvasható.
Szénhidrát arány
• A szénhidrát arány az az inzulinmennyiség, ami adott mennyiségű szénhidrát kiegyenlítéséhez szükséges.
• A megfelelő szénhidrát arány meghatározása érdekében beszéljen az egészségügyi szakszemélyzettel.
Inzulin-érzékenység
• Az inzulin-érzékenység az az inzulinmennyiség, ami a vércukorszint adott mértékű csökkentéséhez
szükséges.
• Az inzulin-érzékenység megfelelő beállításának meghatározása érdekében beszéljen az egészségügyi
szakszemélyzettel.
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Egészségügyi események
Az egészségügyi események kiválasztásával jelezheti, hogy érzi magát, vagy éppen mivel foglalkozik,
ami befolyásolhatja cukorbetegségét. Ha a bólusjavaslatot beállította, vércukormérője biztosítja Önnek a
lehetőséget, hogy az egyes egészségügyi eseményekhez beállítson egy százalékot.
A vércukormérőben kiválasztható egészségügyi események:
• Éhgyomri
• 1. testmozgás
• Stressz
• Betegség
• 2. testmozgás
• Menstruáció előtti
A „éhgyomri” nem befolyásolja a javasolt bólus kiszámítását, és nem változtatható. A pozitív százalék (+)
növeli a bólusmennyiséget, a negatív százalék (‑) csökkenti a bólusmennyiséget. Az egyes egészségügyi
eseményekre vonatkozó megfelelő százalékot beszélje meg az egészségügyi szakszemélyzettel.
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Bólusjavaslat beállításai
A bólusjavaslati beállításai a következők: étkezési vércukor-emelkedés, kisétkezés, hatástartam és
hatáskezdet ideje. Ezen beállítások részletes leírását lásd alább.

2

Étkezési vércukor-emelkedés
• Étkezés alatt és után a vércukorszint emelkedése bizonyos tartományon belül normálisnak tekinthető, még
akkor is, ha az étkezéshez bólus került beadásra.
• Adja meg a vércukormérés eredményének azt a legnagyobb növekedését, ami még további korrigáló bólus
beadása nélkül tolerálható.
Kisétkezés
• A kisétkezés az a szénhidrátmennyiség, ami nem számít szabályos étkezésnek, és nem kíséri a várható
étkezési vércukor-emelkedés.
• A vércukormérés eredményének növekedése nem tolerálható, mivel az étkezési vércukor-emelkedési
faktort nem aktiválja, hogy javasolt bólus kerüljön kiszámításra.
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Hatástartam
• Az az időtartam, mialatt a vércukorszint az étkezési vércukor-emelkedés vagy a korrigáló bólus
beadásának kezdetétől várhatóan visszatér a céltartományba.
• A hatástartam hosszúságát bizonyos időtartamon belül (másfél óra-8 óra) egyedi igényei szerint
módosíthatja.
Hatáskezdet
• A hatáskezdeti paraméter figyelembe veszi, hogy a szervezetben lévő inzulin hatástartama alatt a
vércukorszint tényleges csökkenése várhatóan késleltetve kezdődik meg.
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Vércukormérési emlékeztetők

2

• A vércukomérőt be lehet állítani, hogy magas vagy alacsony vc-mérési eredmény illetve étkezés után
emlékeztesse Önt a vércukorszint mérésének megismétlésére.
• Az étkezés utáni vércukormérési emlékeztető a kisétkezés szénhidráttartalmának megfelelően kerül
beállításra, és csak a kisétkezés mennyiségének túllépése után jelenik meg.
• A vércukormérési emlékeztetőket szükség szerint egyenként lehet be- illetve kikapcsolni.
Párosítás
• A párosítás az a folyamat, amikor a vércukormérő és az inzulinpumpa kizárólagosan kommunikál, és
adatokat közvetít egymás között.
• Készletben megvéve a vércukormérő és az inzulinpumpa Bluetooth vezeték nélküli technológia
segítségével már gyárilag párosítva van.
• A vércukormérő egyszerre csak egy inzulinpumpával párosítható.
• Más Bluetooth vezeték nélküli technológiát alkalmazó eszközök (pl. mobiltelefon, nyomtató, stb.)
nem párosíthatók, nem kommunikálnak, illetve nem férhetnek hozzá a vércukormérőben vagy az
inzulinpumpában tárolt személyes adatokhoz.
• Ha a párosítást meg kívánja szakítani vagy a párosítással kapcsolatban további információra van szüksége,
tekintse át a Haladó felhasználóknak szóló használati útmutatót.
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3

3

A vércukorszint mérése

3.1 Áttekintés
3.2 A vércukor mérése

56
57
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3.1 Áttekintés
Mielőtt elvégzi az első vércukormérést, gondoskodjon róla, hogy az Accu‑Chek Performa Combo
vércukormérő megfelelően legyen beállítva, és végezze el a működés ellenőrzését. A méréshez szükséges a
kóddal ellátott vércukormérő, egy tesztcsík és egy ujjbegyszúró.

w FIGYELMEZTETÉSEK:
• Egyetlen vércukormérés eredménye alapján ne változtasson kezelésén.
• SOHA ne hagyja figyelmen kívül a magas, illetve az alacsony vércukorszint tüneteit.

i MEGJEGYZÉSEK:
• Ha el kell végeznie a működés ellenőrzését, csak Accu‑Chek Performa kontrolloldatokat használjon.
A működés ellenőrzéséről további információt a Kezdő felhasználóknak szóló használati útmutatóban
találhat.
• A vércukorméréssel kapcsolatban további információt a Kezdő felhasználóknak szóló használati
útmutatóban találhat.
• A vércukor és vc. szinonímák, vagyis jelentésük ugyanaz.
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3

3.2 A vércukor mérése
Előkészítés > Tesztcsík behelyezése > Kódszám egyeztetése > Vérminta vizsgálata >
vc-mérés eredménye
1.

2.

j Mossa meg, és törölje szárazra
a kezét.
j Készítse elő az ujjbegyszúrót
az ujjbegyből történő
méréshez.

3.
Vc-mérés

Kód egyeztet. a dobozéval
Kód

015

vagy
j Mossa meg, és törölje szárazra
a kezét.
j Mossa meg, és törölje szárazra
az alternatív vérvételi helyet
(AST).
j Készítse elő az ujjbegyszúrót
az AST méréshez.

jH
 elyezze be a tesztcsík
aranyszínű végét a
vércukormérőbe a nyílnak
megfelelő irányban. A
vércukormérő bekapcsolódik.

j Ellenőrizze, hogy a kijelzőn
megjelenő kódszám
megegyezik-e a tesztcsík
tégelyen található
kódszámmal. Ha nem látható
a kódszám, távolítsa el a
tesztcsíkot, majd helyezze be
újra a vércukormérőbe.
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4.

5.
Vc-mérés

Cseppentse fel a vérmintát

vagy

j A vércukormérőn megjelenik
a Cseppentse fel a vérmintát
képernyő. A tesztcsík készen
áll a mérés elvégzéséhez.
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Ujjbegyszúrás:
j Szúrja meg az ujját az
ujjbegyszúróval. A tenyérből
vett vérminta egyenértékű az
ujjbegyből vett vérmintával.

Sárga
kioldó
gomb

AST:
j Az ujjbegyszúrót erősen
nyomja hozzá az alternatív
helyen az ujjbegy széléhez.
A véráramlás elősegítése
érdekében lassú, pumpáló
mozdulattal nyomja az
ujjbegyszúrót lefelé, majd
engedje fel.

6.

3

7.
Vc-mérés

Cseppentse fel a vérmintát

vagy

Ujjbegyszúrás:
j A vér kiáramlásának
elősegítése érdekében
óvatosan nyomja össze az
ujját. Így könnyebben nyerhető
vércsepp.

AST:
j Oldja ki az ujjbegyszúrót,
miközben folyamatos
nyomást gyakorol a területre.
A véráramlás elősegítése
érdekében az ujjbegyszúró
segítségével alkalmazzon
nyomást a vérvétel helyén.

j É rintse hozzá a vércseppet
a tesztcsíkon található sárga
mező elülső széléhez. Ne
cseppentsen vért a tesztcsík
tetejére.
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8.

9.
Vc-mérés

Elemzés

Ha elegendő vér került a
tesztcsíkra, megjelenik az
Elemzés képernyő.
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10.

10:02

Vc-eredmény

5.8

2 Feb 08

mmol/L

A kijelzőn megjelenik az
eredmény.

Vc-eredmény

10:02

5.8

mmol/L
Étkezés ideje
Szénhidrátok
Egészségügyi
--- U
Aktív inzulin
Bólus
Menü

K örülbelül 3 másodperc múlva
a Részletes vc-eredmény
képernyő jelenik meg.
j Vegye ki, és dobja el a használt
tesztcsíkot.

3

i MEGJEGYZÉSEK:
• Ha a vérmennyiség nem elegendő, akkor ismét nyomja össze az ujját, hogy megfelelő mennyiségű
vért lehessen nyerni.
• A z alternatív vérvételi helyen végzett vércukorméréssel kapcsolatban további információt a Kezdő
felhasználóknak szóló használati útmutatóban találhat.
• A vércukormérés eredményével kapcsolatban további információt a Kezdő felhasználóknak szóló
használati útmutatóban találhat.
• A vércukormérés eredményével (étkezés ideje, CH és egészségügyi események) kapcsolatos további
információt a Kezdő felhasználóknak szóló használati útmutatóban találhat.
• Ha tesztcsík hiba jelenik meg, távolítsa el, és dobja ki a használt tesztcsíkot, majd ismételje meg a
mérést új tesztcsíkkal.
• Ügyeljen rá, hogy a tesztcsík nyílásába ne kerüljön folyadék.
• Amikor a tesztcsík a vércukormérőben van, a gombok nem aktívak. A gombok akkor válnak aktívvá,
amikor eltávolítja a tesztcsíkot, vagy ha a mérés befejeződött.
• A vércukormérő nem kapcsolható ki, ha az alábbi képernyők láthatók:
• Kód egyeztet. a dobozéval
• Cseppentse fel a vérmintát
• Elemzés
• Vc-eredmény
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Függelék: Jelmagyarázat

Az alábbiakban mutatjuk be jelentésükkel együtt azokat a jeleket, amelyek a csomagoláson, a típustáblán
(a vércukormérő hátlapján) és az Accu‑Chek Performa Combo vércukormérő használati útmutatójában előfordulhatnak.
Nézze meg a Használati útmutatót

w

Figyelem (tartsa be a dokumentációban foglaltakat)! Tartsa be a készülék használati
útmutatójában található biztonsági előírásokat.

c

Vigyázat (tartsa be a dokumentációban foglaltakat)! Tartsa be a készülék használati
útmutatójában található biztonsági előírásokat.

i

Megjegyzés (további információk)
Hőmérséklettartomány (Tárolási hőmérséklet)
Gyártó
Katalógusszám
In vitro diagnosztikum
Vércukormérő és tesztcsíkok: Ez a termék megfelel az in vitro diagnosztikai eszközökre
vonatkozó 98/79/EC irányelv követelményeinek.
1,5V AAA
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Szójegyzék
Fogalom

Meghatározás

Alacsony vc. utáni emlékeztető

Emlékeztető, hogy mérje meg újra vércukorszintjét. Ha aktiválták, akkor
az alacsony mért vércukorérték után megjelenik ez az emlékeztető.

BE

Kenyér egység (Bread Equivalent, 1 BE = 12 g szénhidrát).

Beállítási javaslatok

A javasolt bólus kiszámítását befolyásoló tényezők: étkezési vércukoremelkedés, kisétkezés, hatástartam és hatáskezdet ideje.

Bluetooth vezeték nélküli
technológia

Vezeték nélküli, kis hatótávolságú kommunikációs technológia, ami
adatcsere céljából összekapcsolja az eszközöket (például a vércukormérőt
és az inzulinpumpát).

Bólus

A teljes inzulinmennyiség egyszerre történő beadása (nem pedig lassan a
nap folyamán), amelyet általában az étkezések illetve a magas
vércukorszint kompenzálására alkalmaznak.

Bólusjavaslat

Ha a Bólusjavaslat funkciót aktiválják, akkor javaslatokat tesz az
étkezésekhez és a céltartományon kívül eső vércukorszint korrigálásához
beadandó inzulinmennyiségre.

Bólusjavaslat beállításai

"Lásd: Beállítási javaslatok".

CC

Szénhidrát választás (Carbohydrate Choice, 1 CC = 15 g szénhidrát).
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Fogalom

Meghatározás

Céltartomány

A vércukorszint kívánt alsó és felső határa, ami az Önt kezelő
egészségügyi személyzet szerint még elfogadhatónak tekinthető.

Egészségügyi események

Felugró menü pontjai (éhgyomri, testmozgás 1, stressz, betegség,
testmozgás 2 vagy menstruáció előtt), melyek segítségével információt
tárolhat el olyan mért vércukorértékhez, naplóbejegyzéshez és
százalékokhoz, amelyek pillanatnyi egészségi állapota vagy tevékenysége
alapján módosíthatják a javasolt bólus kiszámítását.

Emlékeztetés

Vércukor-mérésre vonatkozó emlékeztető beállítása. Az az időtartam,
melynek letelte után szeretné, hogy magas vagy alacsony mért
vércukorérték, illetve étkezés után az emlékeztető megjelenjen.

Emlékeztető

Ha aktiválták, akkor az emlékeztető emlékezteti egy eseményre,
tevékenységre vagy arra, hogy mérje meg vércukorszintjét, illetve mérje
meg újra vércukorszintjét.

Felhasználó

A vércukormérőt és az inzulinpumpát használó személy.

Figyelmeztetés

Olyan információkat és állapotokat ismertet, amelyek veszélyt jelentenek,
és személyi sérülést okozhatnak.
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Funkciógombok

Két gomb a vércukormérő kijelzője alatt, amelyekkel a felhasználói
felületen navigálhat. A választható opciók közvetlenül az egyes
funkciógombok felett, a vércukormérő kijelzőjén láthatók (pl. Mentés,
Mégse, Vissza, stb.).

g

Gramm.

Hatáskezdet

A hatáskezdet paraméter figyelembe veszi, hogy a szervezetben lévő
inzulin hatástartama alatt a vércukorszint tényleges csökkenése
várhatóan késleltetve kezdődik meg. Ez a paraméter a hatástartam első
időintervallumát jellemzi.

Hatástartam

Az az időtartam, mialatt a vércukorszint az étkezési vércukor-emelkedés
vagy a korrigáló bólus beadásának kezdetétől várhatóan visszaesik a
céltartományba.

Hiper

Hiperglikémia: kórosan magas vércukorszint.

Hiperglik. riaszt. határérték

Ha a mért vércukorérték meghaladja a hiperglikémiás riasztási
határértéket, riasztás jelenik meg.

Hipo

Hipoglikémia: kórosan alacsony vércukorszint.

Hipoglik. riaszt. határérték

Ha a mért vércukorérték a hipoglikémiás riasztási határérték alatt van,
riasztás jelenik meg.
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Időblokkok

Egy napon belül legfeljebb 8 időintervallum, amelyek megkönnyítik a nap
során változó inzulinszükséglet beállítását.

Inzulin-érzékenység

Az inzulin-érzékenység az az inzulinmennyiség, ami a vércukorszint adott
mértékű csökkentéséhez szükséges.

Inzulinpumpa

Olyan eszköz, ami folyamatosan inzulint adagol a szervezetbe.

KE

Szénhidrát egység (Kohlenhydrateinheit, 1 KE = 10 g szénhidrát).

Kezdő időpont

Az időblokk kezdetének időpontja.

Kisétkezés

Az a szénhidrátmennyiség, ami nem tekintendő a várt vércukoremelkedéssel járó szabályos étkezésnek.

Magas vc. utáni emlékeztető

Emlékeztető, hogy mérje meg újra vércukorszintjét. Ha aktiválták, akkor a
magas mért vércukorérték után megjelenik ez az emlékeztető.

Megjegyzés

További információk.

mmol/L

Millimol per liter.

Mérés alternatív helyről vett
mintán (Alternative Site Testing,
AST)

Az ujjbegyen és a tenyéren kívül egyéb testrészből vett vérmintával
végzett vércukormérés.
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Működés ellenőrzés

A vércukormérő ellenőrzése kontrolloldat használatával, melynek
segítségével megtudhatja, hogy a vércukormérő a tesztcsíkokkal helyesen
mér-e.

Nap

00:00-kor kezdődő és 23:59-kor végződő időtartam.

Pumpa

Lásd: inzulinpumpa.

Párosítva

Az inzulinpumpa és a vércukormérő kizárólag egymással kommunikál
illetve cserél adatokat.

Riasztási határértékek

Lásd: hiperglik. riaszt. határérték és hipoglik. riaszt. határérték.

Szénhidrát arány

Az az inzulinmennyiség, amely adott mennyiségű szénhidrát
kiegyenlítéséhez szükséges.

Szénhidrátok (vagy CH)

A szénhidrát tartalmú ételek közé a cukrok és a keményítők tartoznak. A
szénhidrátok lassan vagy gyorsan emelhetik a vércukorszintet. A
szénhidrátok mennyiségét általában számolni szokták a bólus inzulinadag
kiszámításához.

Vc-határérték

Vércukor-mérésre vonatkozó emlékeztető beállítása. A mért magas
vércukorértékre vonatkozó emlékeztetőnél a vércukorértékek felső határa,
az mért alacsony vércukorértékre vonatkozó emlékeztetőnél pedig a
vércukorértékek alsó határa.
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Vc-mérés emlékeztető

Emlékeztetők, hogy mért magas vagy alacsony vércukorérték, illetve
étkezés után mérje meg újra vércukorszintjét.

Vigyázat!

Olyan információkat nyújt, melyek figyelmen kívül hagyása anyagi kárt
okozhat (a készülék vagy anyagok károsodnak, tönkremennek).

Vége időpont

Az időblokk végének időpontja.

Vércukor (vc.)

A cukor szintje a vérben.

Vércukormérő

Vércukormérő készülék.

Étke. vc-emelk.

Étkezések alatt és után a vércukorszint emelkedése bizonyos tartományon
belül normálisnak tekinthető, még akkor is, ha az étkezéshez bólus került
beadásra. Az étkezési vércukor-emelkedés bizonyos időtartamra
érvényes.

Étkezés ideje

Felugró menü pontjai (étkezés előtti, étkezés utáni, lefekvési vagy egyéb),
melyek segítségével információkat tárolhat el egy mért vércukorértékhez
vagy naplóbejegyzéshez.

Étkezés utáni emlékeztető

Emlékeztető, hogy mérje meg újra vércukorszintjét. Ha aktiválták, akkor
étkezés után megjelenik ez az emlékeztető. Ahhoz, hogy az emlékeztető
megjelenjen, a kisétkezés mennyiségénél nagyobb szénhidrátmennyiséget
kell megadnia.
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