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• Slúži na zapnutie a
vypnutie glukomera a
návrat na domovskú
obrazovku

Otvor na prúžok

Cieľová oblasť
• Na bielu cieľovú oblasť na konci testovacieho
prúžka naneste krv alebo kontrolný roztok

Symbol

Rýchly začiatok – Meranie glykémie

Čo to znamená

Denník

Dávka inzulínu s raňajkami

Glukomer pripravený na aplikáciu
vzorky

Dávka inzulínu s obedom

Výsledok kontrolného roztoku

Dávka inzulínu s večerou

Jednotky inzulínu

Meranie nalačno

Inzulín

Ketón

Ranná dávka dlhodobo
pôsobiaceho inzulínu

Slabá batéria

Večerná dávka dlhodobo
pôsobiaceho inzulínu

Pripojené k počítaču

Nastavenie dávok inzulínu

Režim nastavenia

Nízka glykémia alebo vzor

Vysoká glykémia alebo vzor

1. Pred meraním a po ňom si umyte a osušte ruky.
Poznámka: Skontrolujte exspiráciu testovacieho
prúžka.
2. Vložte prúžok.

Testovací prúžok
• Testovací prúžok vložte do glukomera

3. Lancetou napichnite miesto odberu a
aplikujte krv.

4. Pozrite si výsledok.
Ďalšie informácie o vykonaní merania nájdete
v 7. časti.
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Nastavenie glukomera

Vykonaním nasledujúcich krokov overte, či dátum a čas sú nastavené správne.

Zapnutie glukomera:
• Stlačte tlačidlo alebo
• Vložte prúžok
Vypnutie glukomera:
podržte stlačené na 3 sekundy alebo
• Tlačidlo
• 2 minúty nerobte nič

Nastavenie času
1. Začnite s vypnutým glukomerom (bez zasunutého
testovacieho prúžka)
zapnite glukomer
• Stlačením tlačidla

(napr. 1:23 PM)

Kontrola obrazovky glukomera pri každom zapnutí

(napr. 13:23)

Keď je glukomer vypnutý, obrazovka by mala byť úplne
čierna. Pri každom zapnutí glukomera sa na 1 sekundu
zobrazí biela úvodná testovacia obrazovka.
Ak na čiernej vypnutej obrazovke vidíte biele segmenty
alebo ak na bielej testovacej obrazovke vidíte čierne
segmenty, znamená to, že mohol nastať problém s
glukomerom. Obráťte sa na zákaznícky servis.

4. Nastavte hodinu
• Hodina bliká. Stlačením tlačidla
nastavte hodinu
• Pokračujte stlačením tlačidla

2. Na obrazovke stlačte a na 3 sekundy podržte
čas (11:50), kým sa obrazovka nezmení
hodina

Poznámka: Ak je batéria glukomera slabá, na vypnutej
obrazovke glukomera aj na úvodnej testovacej obrazovke
sa zobrazí symbol
.

3. Nastavte formát času (12 hodín alebo 24 hodín)
alebo
• Zmeňte ho stlačením tlačidla
• Pokračujte stlačením tlačidla
Poznámka: Čas sa na glukomere môže zobrazovať v
12-hodinovom formáte (1:23 PM (poobede)) alebo v
24-hodinovom formáte (13:23). Ak uprednostňujete
12-hodinový formát, hodnota „AM“ (Doobeda) sa
nepoužíva. Ak nastavujete čas poobede, tlačidlo
stláčajte dovtedy, kým sa nezobrazí hodnota
„PM“ (Poobede).

Zobrazenie denníka

V denníku glukomera možno uložiť až 1000 udalostí – vrátane výsledkov glykémie, ketónov,
meraní s kontrolným roztokom, dávok inzulínu a iných informácií o glukomere.

Nastavenie dátumu
6. Nastavte mesiac
• Mesiac bliká. Stlačením tlačidla
nastavte mesiac
• Pokračujte stlačením tlačidla

deň

Prezeranie udalostí z denníka
1. Ak si chcete pozrieť udalosti z denníka, na
domovskej obrazovke stlačte tlačidlo
.

alebo

mesiac

alebo

deň

7. Nastavte deň
• Deň bliká. Stlačením tlačidla
nastavte deň
• Pokračujte stlačením tlačidla

alebo

Príklady:

mesiac

5. Nastavte minúty
• Minúty blikajú. Stlačením tlačidla
nastavte minúty
• Pokračujte stlačením tlačidla

8. Nastavte rok
• Stlačením tlačidla alebo nastavte rok
• Zmeny uložte stlačením tlačidla . Nastavenie
je hotové

alebo

Výsledok glykémie

minúta

Jednotky
inzulínu

Meranie glykémie alebo ketónov v krvi

Dávka inzulínu

Príprava na odberu

Skontrolujte si ketóny:
• keď ste chorí,
• keď máte glykémiu nad 13,3 mmol/l,
• keď si vy alebo váš zdravotník myslíte, že je to potrebné.

Vykonanie merania glykémie alebo ketónov v krvi
1. Fóliové balenie s testovacím prúžkom otvorte
v záreze, roztrhnite a vyberte testovací prúžok.

3. Odoberte vzorku krvi.
Na odber vzorky krvi použite lancetové pero.
(Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie
lancetového pera.)

2. Testovací prúžok vsúvajte do glukomera dovtedy,
kým sa nezastaví. Glukomer sa tým zapne.
Poznámky:
• Pri každom zapnutí glukomera nezabudnite
skontrolovať, či obrazovka glukomera funguje
správne. Ak na čiernej vypnutej obrazovke vidíte biele
segmenty alebo ak na bielej testovacej obrazovke
vidíte čierne segmenty, mohol sa vyskytnúť problém
s glukomerom. (Podrobnejšie informácie nájdete v
5. časti Oboznámenie sa s glukomerom.)
• Glukomer sa vypne po 3 minútach nečinnosti.
Nepoužitý testovací prúžok vyberte a znovu zasuňte
na reštartovanie glukomera.

4. Krv naneste na testovací prúžok.
Kvapku krvi priložte k bielej oblasti na konci
testovacieho prúžka. Krv sa vpije do testovacieho
prúžka.
Krv podržte na testovacom prúžku dovtedy, kým na
obrazovke glukomera neuvidíte 3 krátke čiarky. To
znamená, že ste naniesli dostatočné množstvo krvi.

4˚C

Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon, OX29 0YL
Made in UK.

1. Zvoľte miesto odberu.
Možné miesta merania glykémie sú prsty, predlaktie, rameno alebo dlaňová časť palca.
Na meranie ketónov v krvi používajte vzorky krvi len zo špičky prsta.

Blood Glucose
Sensor Electrode
Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon, OX29 0YL
Made in UK.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
• Testovací prúžok použite len raz.
• Pred vykonaním prvého merania glykémie alebo ketónov si prečítajte návod na
použitie testovacích prúžkov. Obsahuje dôležité informácie a dozviete sa, ako
skladovať testovacie prúžky a manipulovať s nimi.
• Glukomer a jeho príslušenstvo sú určené na použitie jednou osobou.
• Podrobný návod na používanie lancetového pera si pozrite v príbalovom letáku k
lancetovému peru.
• Na testovací prúžok nedávajte moč.

Poznámka: Vyhýbajte sa znamienkam, žilám, kostiam a šľachám. V mieste odberu môžu
vzniknúť podliatiny. Ak vzniknú podliatiny, zvážte voľbu iného miesta.
Vzorky krvi z alternatívnych miest nepoužívajte vtedy, keď:
• si myslíte, že máte nízku hodnotu glykémie alebo sa rýchlo mení,
• vám bolo diagnostikované hypoglykemické nevedomie,
• výsledky z alternatívneho miesta nezodpovedajú tomu, ako sa cítite,
• uplynuli menej než dve hodiny od jedla, užitia inzulínu alebo cvičenia.

Symbol bliká, čo znamená, že glukomer je pripravený
na nanesenie vzorky na testovací prúžok.

3. Skontrolujte exspiráciu testovacieho prúžka.
Nepoužívajte exspirované testovacie prúžky, môžu poskytovať nepresné výsledky.

Poznámka: Ak ste vložili fialový prúžok na meranie
ketónov v krvi, na obrazovke sa zobrazí symbol KET.
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Pochopenie výsledkov merania glykémie a vzorov

Glukomer zobrazuje výsledky glykémie v mmol/l. Merná jednotka je predvolená. Toto nastavenie
nemôžete zmeniť.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Glukomer zobrazuje výsledky v rozmedzí 1,1 – 27,8 mmol/l. Nízky alebo vysoký výsledok glykémie môže znamenať potenciálne vážny zdravotný stav.

Čo to znamená
Zobrazuje sa, keď je výsledok nižší ako
3,9 mmol/l alebo ako cieľ, ktorý v glukomere
nastavil zdravotník.

Čo robiť

Ak vidíte...

Čo to znamená
Zobrazuje sa, keď je výsledok vyšší ako
13,3 mmol/l alebo ako cieľ, ktorý na
glukomere nastavil zdravotník.

Postupujte podľa odporúčaní
zdravotníka, ako postupovať pri nízkej
hladine glykémie.

Vytvoril sa vzor nízkej glykémie.
Ak sa v posledných 5 dňoch vyskytli 2 nízke
výsledky, PRIČOM oba výsledky boli v rámci
rovnakého 3-hodinového obdobia, glukomer
zobrazí blikajúci symbol .
Závažná hypoglykémia alebo
možný problém s testovacím prúžkom.

Postupujte podľa odporúčaní
zdravotníka, ako postupovať pri nízkej
hladine glykémie.
Blikajúca
žltá šípka

Test zopakujte s novým testovacím
prúžkom. Ak je výsledok LO (nízky),
okamžite sa obráťte na zdravotníckeho
pracovníka.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ak máte symptómy, ktoré sa nezhodujú s výsledkami merania a dodržali ste pokyny v tomto
sprievodcovi majiteľa nastavením, obráťte sa na zdravotníckeho pracovníka.

Vytvoril sa vzor vysokej glykémie.
Ak sa v posledných 5 dňoch vyskytli 3 vysoké
výsledky, PRIČOM všetky výsledky boli v rámci
rovnakého 3-hodinového obdobia, glukomer
zobrazí blikajúci symbol .

Glykémia je vyššia alebo rovnaká ako
13,3 mmol/l.

Postupujte podľa odporúčaní
zdravotníka, ako postupovať pri
vysokej hladine glykémie.

Postupujte podľa odporúčaní
zdravotníka, ako postupovať pri vysokej
hladine glykémie.

5. Pozrite si výsledok.
Meranie je hotové, keď sa na obrazovke glukomera
zobrazia výsledky (uvedené ukážky). Výsledok sa uloží
do pamäte.

Ukážka výsledku glykémie

Zobrazuje sa, keď je výsledok vyšší ako 27,8 mmol/l.

Závažná hyperglykémia alebo
možný problém s testovacím prúžkom.

Výsledok nalačno

Výsledok merania s kontrolným
roztokom

Ukážka výsledku ketónov v krvi
6. Glukomer vypnite podržaním stlačeného tlačidla
. Použitý testovací prúžok správnym spôsobom
zlikvidujte.

Prezeranie priemerov glykémie
1. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo
ktorým sa otvorí denník.

,

Pochopenie výsledkov testovania ketónov v krvi

Glukomer zobrazuje výsledky ketónov v mmol/l v rozmedzí 0,0 – 8,0 mmol/l. Merná jednotka je
predvolená. Toto nastavenie nemôžete zmeniť.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Skôr než urobíte akékoľvek zmeny v programe
liečby diabetu, postupujte podľa odporúčaní zdravotníckeho pracovníka.

Hladina ketónov v krvi sa očakáva na úrovni pod 0,6 mmol/l.2 Vysoká hladina ketónov v krvi
môže byť spôsobená chorobou, pôstom, energickým cvičením alebo nekontrolovanými
hladinami glykémie.1-3
Merania ketónov v krvi zopakujte s novým testovacím prúžkom na meranie ketónu vtedy, keď:
• sa na displeji objaví symbol HI (vysoký),
• máte nezvyčajne vysoký výsledok,
• máte pochybnosti o výsledku,
• hladina ketónov v krvi je 0,0 mmol/l, ale hodnota glykémie je nad 16,7 mmol/l.

Displej
Výsledok je v rozmedzí
0,6 – 1,5 mmol/l.

Výsledok je nad 1,5 mmol/l.

Čo to znamená

Čo robiť

Vysoká hladina ketónov.
Môže sa vyskytovať problém,
ktorý si vyžaduje lekársku
pomoc.

Postupujte podľa odporúčaní
zdravotníka.

Môže vám hroziť riziko vývoja
diabetickej ketoacidózy
(DKA).2 – 6

Váš priemer

Okamžite sa obráťte na
zdravotníckeho pracovníka.
Počet meraní v
tomto priemere

Skontrolujte hladinu ketónov v krvi,
ak je kontrola ketónov súčasťou vášho
programu liečby diabetu.

Test zopakujte s novým testovacím
prúžkom. Ak je výsledok HI (vysoký),
okamžite sa obráťte na zdravotníckeho
pracovníka.

Poznámka: Ak uvidíte symbol
, znamená to,
že glukomer môže navrhovať novú dávku inzulínu s
jedlom. Ignorujte to, ak sa nechystáte jesť a užiť svoju
dávku inzulínu s jedlom.

-

Zobrazuje sa, keď je výsledok
vyšší ako 8,0 mmol/l.

Poznámka: Ak uvidíte chybové správy E-3 alebo E-4, pozrite si časť Chybové správy v tomto sprievodcovi majiteľa nastavením.
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Čo robiť

Neblikajúca
žltá šípka

Neblikajúca
červená šípka

Zobrazuje sa, keď je výsledok nižší ako 1,1 mmol/l.

Poznámky:
• Ak meriate glykémiu, uvidíte 5-sekundové
odpočítavanie. Ak meriate ketóny v krvi, uvidíte
10-sekundové odpočítavanie.
• Počas odpočítavania testovací prúžok nevyberajte
z glukomera.
• Ak sa odpočítavanie nezačne, možno ste na testovací
prúžok neaplikovali dostatok krvi. Pokyny na
opakovanú aplikáciu nájdete v návode na použitie
testovacích prúžkov. Ak sa odpočítavanie ani tak
nezačne, vyberte použitý prúžok a správnym
spôsobom ho zlikvidujte. Test zopakujte s novým
testovacím prúžkom.

Vysoký výsledok glykémie

Nízke výsledky glykémie v krvi

Blikajúca
červená šípka

➧

2. Ruky a miesto odberu si dôkladne umyte mydlom a teplou vodou.
• Opláchnite ich a dobre vysušte.
• Na miesto odberu nepoužite kozmetické mlieko ani krém.

Ak vidíte...

prechádzajte zobrazením a
2. Stlačením tlačidla
pozerajte si udalosti z denníka.

minúta

Úvodná testovacia obrazovka
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Čo to znamená

3

Vypínač

hodina

7

Symbol

• Sem vložte testovací prúžok

Zapnutie a vypnutie glukomera

Obrazovka vypnutého glukomera

Symboly na glukomere

Denník

Port USB
• Sem vložte dátový kábel, ak
chcete načítať výsledky
meraní do počítača
(vyžaduje sa systém na
správu údajov)

18 Ďalšie symboly

Oboznámenie sa s glukomerom

➧

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
• Používajte len testovacie prúžky FreeStyle Optium na meranie glykémie a
testovacie prúžky FreeStyle Optium na meranie β-ketónov v krvi. Iné testovacie
prúžky môžu poskytovať nepresné výsledky.
• Ďalšie informácie o typoch vzoriek nájdete v návode na použitie testovacích
prúžkov.
• Prečítajte si pokyny v tomto sprievodcovi majiteľa nastavením. Nedodržanie
pokynov môže viesť k nesprávnym výsledkom. Pred použitím glukomera si
precvičte testovacie postupy.
• Pri meraní hladiny glykémie a ketónov v krvi postupujte podľa rady
zdravotníckeho pracovníka.
• Pri používaní v blízkosti detí postupujte opatrne. Malé časti môžu predstavovať
nebezpečenstvo udusenia.

Okno displeja
• Zobrazuje domovskú obrazovku
(tu zobrazenú)
• Zobrazuje výsledky merania a
ďalšie dôležité informácie

2

Tlačidlo Hore

Výmena batérií
Čistenie glukomera

10 Zobrazenie denníka

Určené použitie

Stručný prehľad zariadenia FreeStyle Optium Neo

14 Starostlivosť o glukomer

Prezeranie udalostí z denníka
Prezeranie priemerov glykémie

4

1

13 Chybové správy

4
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Používateľská príručka

OBSAH

Veľmi vysoká hladina
ketónov
alebo
možný problém s testovacím
prúžkom.

Test zopakujte s novým
testovacím prúžkom. Ak
je výsledok HI (vysoký),
okamžite sa obráťte na
zdravotníckeho pracovníka.

Stlačením tlačidla
alebo
prechádzajte 7, 14 a
30-dňovými priemermi.

2. Keď v denníku kedykoľvek stlačíte tlačidlo
,
zobrazí sa 7-dňový priemer. [
]
• Stlačením tlačidla
sa zobrazí 14-dňový
priemer. [
]
• Stlačením tlačidla
sa zobrazí 30-dňový
priemer. [
]
• Stlačením tlačidla
sa vrátite k udalostiam z
denníka.
Poznámky:
• Priemery nezahŕňajú výsledky merania glykémie s
kontrolnými roztokmi.
• Výsledky meraní s kontrolnými roztokmi
neoznačené ako testy s kontrolnými roztokmi môžu
spôsobiť nepresné priemery.
• Ak neexistujú aktuálne udalosti alebo priemery
na zobrazenie, na obrazovke glukomera sa zobrazí
.
• Výsledky meraní glykémie typu
(Nízke)
sú pri výpočte priemerov zahrnuté ako
1,1 mmol/l.
(Vysoké)
• Výsledky meraní glykémie typu
sú pri výpočte priemerov zahrnuté ako
27,8 mmol/l.

5/6/19 9:20 AM
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Kontrolné roztoky na meranie glykémie a ketónov
Test s kontrolným roztokom sa má vykonať v prípade, ak máte
pochybnosti o výsledkoch a chcete si overiť, či glukomer a testovacie
prúžky fungujú správne.
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Čo robiť

Teplota je buď príliš vysoká
alebo príliš nízka na to, aby
mohol glukomer správne
fungovať

1. Glukomer a testovacie prúžky
presuňte na miesto, kde je
teplota v prevádzkovom rozsahu
testovacích prúžkov. (Príslušný
rozsah nájdete v návode na
použitie testovacích prúžkov.)
2. Počkajte, kým sa glukomer aj
testovacie prúžky neprispôsobia
novej teplote.
3. Test zopakujte s novým testovacím
prúžkom.
4. Ak sa chyba zobrazí znovu, obráťte
sa na zákaznícky servis.

Chyba glukomera

Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon, OX29 0YL
Made in UK.

4˚C
Blood Glucose
Sensor Electrode
Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon, OX29 0YL
Made in UK.

2. Testovací prúžok vsúvajte dovtedy, kým sa
glukomer nezapne.
Poznámky:
• Pri každom zapnutí glukomera nezabudnite
skontrolovať, či obrazovka glukomera funguje
správne. Ak na čiernej vypnutej obrazovke vidíte biele
segmenty alebo ak na bielej testovacej obrazovke
vidíte čierne segmenty, mohol sa vyskytnúť problém s
glukomerom. (Podrobnejšie informácie nájdete v
5. časti Oboznámenie sa s glukomerom.)
• Glukomer sa vypne po 3 minútach nečinnosti.
Nepoužitý testovací prúžok vyberte a znovu zasuňte
na reštartovanie glukomera.

Správa

Čo to znamená

Čo robiť

Kvapka krvi je príliš malá
alebo
Nesprávny postup merania
alebo
Mohol nastať problém
s testovacím prúžkom

1. Prečítajte si pokyny na testovanie.
2. Test zopakujte s novým testovacím
prúžkom.
3. Ak sa chyba zobrazí znovu, obráťte sa
na zákaznícky servis.

Hladina glykémie môže byť
príliš vysoká na to, aby ju
systém dokázal načítať
alebo
Mohol nastať problém
s testovacím prúžkom

1. Vypnite glukomer.
2. Test zopakujte s novým testovacím
prúžkom.
3. Ak sa chyba zobrazí znovu, obráťte
sa na zákaznícky servis.

Krv sa aplikovala na testovací
prúžok príliš skoro

3. Šípku nadol podržte 3 sekundy stlačenú, čím
sa meranie označí ako test s kontrolným
. Glukomer
roztokom. Zobrazí sa symbol
je teraz pripravený a na testovací prúžok môžete
aplikovať kontrolný roztok.

1. Testovací
prúžok je
vložený
do otvoru
na prúžok
a nič sa
nedeje.

2. Test sa po
aplikácii
vzorky
krvi
nezačne.

Správa

Kódovanie sa nevyžaduje
alebo
Testovací prúžok môže byť
poškodený, použitý alebo ho
glukomer nerozoznáva

1. Prečítajte si pokyny na testovanie.
2. Test zopakujte s novým testovacím
prúžkom.
3. Ak sa chyba zobrazí znovu, obráťte sa
na zákaznícky servis.

Chyba glukomera

Čo robiť
1. Keď kontaktné tyčinky (3 čierne čiary) smerujú nahor, testovací prúžok vtláčajte do glukomera
dovtedy, kým sa nezastaví. Tým sa glukomer zapne.
2. Ak sa glukomer ani tak nezapne, obráťte sa na zákaznícky servis.

Nie sú vložené batérie, batérie sú nesprávne vložené

V 14. časti Starostlivosť o glukomer si pozrite, ako správne vložiť batérie.

Vybité batérie

Vymeňte batérie. Podľa potreby znova nastavte dátum a čas.

Glukomer môže byť zapojený do počítača (na obrazovke glukomera sa
zobrazuje nápis PC)

Glukomer odpojte od počítača.

Problém s testovacím prúžkom

Skúste použiť nový testovací prúžok.

Problém s glukomerom

Obráťte sa na zákaznícky servis.

Vzorka krvi je príliš malá

1. Pokyny na opakovanú aplikáciu nájdete v návode na použitie testovacích prúžkov.
2. Test zopakujte s novým testovacím prúžkom.
3. Ak sa meranie ani tak nezačne, obráťte sa na zákaznícky servis.
1. Prečítajte si pokyny na testovanie.
2. Test zopakujte s novým testovacím prúžkom.
3. Ak sa meranie ani tak nezačne, obráťte sa na zákaznícky servis.

Problém s glukomerom alebo testovacím prúžkom

1. Test zopakujte s novým testovacím prúžkom.
2. Ak sa meranie ani tak nezačne, obráťte sa na zákaznícky servis.

Automatické vypnutie

Najmenej dve minúty nečinnosti

Zdroj napájania

Veľkosť

Životnosť batérie

Až 3000 meraní

Skladovacia teplota

Rozsah merania

Na meranie glykémie 1,1 – 27,8 mmol/l
Na meranie ketónov v krvi 0,0 – 8,0 mmol/l

Nadmorská výška
systému

Pamäť

Až 1000 udalostí – vrátane výsledkov glykémie, ketónov v krvi,
meraní s kontrolným roztokom, dávok inzulínu a iných informácií
o glukomere

Minimálne požiadavky
na počítač

Systém sa môže používať iba s počítačmi vyhovujúcimi norme
EN60950-1. Použite certifikovaný kábel USB

Prevádzková relatívna
vlhkosť

10 % až 90 % (bez kondenzácie)

Prevádzková teplota

Glukomer: 10 °C až 50 °C (50 °F až 122 °F)
Systém: Prečítajte si návod na použitie testovacích prúžkov
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Hmotnosť

2. Vyberte staré batérie.

-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)

Prečítajte si návod na použitie testovacích prúžkov

33 až 37 g (1,2 až 1,3 unce) vrátane batérií

Poznámka: Špecifikácie testovacích prúžkov si pozrite v návode na použitie testovacích prúžkov.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC): Glukomer FreeStyle Optium Neo bol odskúšaný z hľadiska elektrostatického výboja a
rádiofrekvenčného rušenia. Emisie sú nízke a je nepravdepodobné, že by rušili iné elektronické zariadenia v blízkosti. S cieľom
obmedziť rádiofrekvenčné rušenie glukomer Freestyle Optium Neo nepoužívajte v blízkosti mobilných alebo bezdrôtových
telefónov, vysielačiek alebo iných elektrických alebo elektronických zariadení, ktoré sú zdrojom elektromagnetického
žiarenia, pretože môžu narušiť riadne fungovanie glukomera. Zamedzte používaniu zariadenia vo veľmi suchom prostredí,
pretože elektrostatické výboje zo syntetických materiálov (napr. kobercov) môžu spôsobiť poškodenie.

Európska smernica o batériách vyžaduje separovaný zber vybitých batérií
ako pomoc pri snahe o recyklovanie a ochranu životného prostredia. Batérie
v tomto produkte sa musia vybrať a zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi
týkajúcimi sa separovaného zberu vybitých batérií.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Keď uvidíte toto varovanie prvýkrát,
môžete vykonať ešte približne 28 meraní, kým bude potrebné
vymeniť batérie.

Čistenie glukomera
3. Založte nové batérie tak, aby pól (+) smeroval nahor.

VAROVANIE: Batérie sa musia uchovávať mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia
sa okamžite obráťte na zdravotníka.

1. Skontrolujte, či používate správny
testovací prúžok pre tento glukomer.
(Pozrite si návod na použitie
testovacích prúžkov a overte, či
je prúžok kompatibilný s týmto
glukomerom.)
2. Test zopakujte s testovacím prúžkom
určeným na použitie s týmto
glukomerom.
3. Ak sa chyba zobrazí znovu, obráťte sa
na zákaznícky servis.

Krok

Krok

1

Glukomer zvonka očistite pomocou vlhkej handričky a:
• jemného čistiaceho prostriedku/saponátu a vody alebo
• 70 % izopropylalkoholu alebo
• zmesi 1 dielu bielidla na použitie v domácnosti a 9 dielov vody.

4. Kryt zasúvajte späť na miesto dovtedy, kým necvakne.

2

Glukomer nechajte vyschnúť.

Poznámka: Pri ďalšom zapnutí glukomera sa môže
zobraziť výzva, aby ste znova nastavili čas a dátum.
(Pozrite si 6. časť Nastavenie glukomera.)

1. Vypnite glukomer.
2. Test zopakujte s novým testovacím
prúžkom.
3. Ak sa chyba zobrazí znovu, obráťte sa
na zákaznícky servis.

Úkon

Poznámka: V glukomere sa používajú 2 vymeniteľné
článkové batérie CR 2032.

Úkon
1. Otočte glukomer a kryt batérií podľa vyobrazenia
odsuňte do strany.

2. Vyberte typ dávky inzulínu.
Podľa nasledujúcej tabuľky stlačte tlačidlo pre dávku,
ktorú chcete zapísať.

Nastavenie na zapisovanie dávok inzulínu
1. Na domovskej obrazovke stlačte na 3 sekundy
tlačidlo
, kým sa nezobrazí symbol
. Teraz
je aktivovaná funkcia zapisovania dávok inzulínu.
Poznámka: Ak chcete túto funkciu vypnúť
zopakujte tento krok.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Glukomer neponárajte do vody ani iných
tekutín. Zamedzte prieniku prachu, nečistôt, krvi, kontrolného roztoku, vody
alebo inej látky do otvoru na testovací prúžok v glukomere a do portu USB.

ráno

Dlhodobo pôsobiaci inzulín

večer

Dlhodobo pôsobiaci inzulín

raňajky

Inzulín s jedlom

obed

Inzulín s jedlom

večera

Inzulín s jedlom

4. Stlačením tlačidla

2. Stlačením
Stisknutímtlačidla
tlačítka
alebo
nebo
objem
skutočné
aktuální
množstvo
dávky.
dávky.

zapíšte dávku.

1. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo

3. Stiskem
Stlačenímtlačítka
tlačidla

(napr. malé občerstvenie, korekcia pred spaním atď.)
3. Stlačením tlačidla
alebo
skutočné množstvo dávky.

.

zadajte
zadejte

znamená, že ste dávku užili

Ako zapísať ďalšie dávky inzulínu s rýchlym nástupom účinku

V prípade dlhodobo pôsobiaceho inzulínu alebo inzulínu pri raňajkách, obede alebo večeri.

zadajte

dávku
zapíšte
uložte
dávku.
do deníku.

1. Na domovskej obrazovke stlačte na 3 sekundy tlačidlo
, kým sa obrazovka nezmení.
znamená, že ste
jstedávku
užili dávku
užili
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Ďalšie symboly
Čo to znamená

2 lítiové batérie CR 2032 (článkové)
5,97 cm (š) x 8,68 cm (d) x 0,87 cm (h)
2,35 palca (š) x 3,42 palca (d) x 0,34 palca (h)

Poznámka: Keď glukomer už nebudete potrebovať, vyberte batérie a glukomer aj batérie
zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Zapisovanie dávok inzulínu

Symbol
Ampérometria

Úkon

Poznámka: Nastavenia glukomera a informácie z denníka sa uložia
vtedy, keď vymeníte batérie.

Úvod
Táto funkcia vám umožňuje zapisovať dávky inzulínu, aby sa zaznamenali do denníka. Túto
funkciu môžete kedykoľvek aktivovať.
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Špecifikácie glukomera

Metóda analýzy

Krok

Ako používať zapisovanie dávok inzulínu

Vzorka bola aplikovaná po vypnutí glukomera

VAROVANIE: Meranie glykémie nikdy nevykonávajte, keď je glukomer pripojený k počítaču,
aby nedošlo k možnému úrazu elektrickým prúdom.

Starostlivosť o glukomer

Keď sú batérie slabé, zobrazí sa táto obrazovka.

1. Skontrolujte, či používate správny
prúžok pre tento glukomer. (Pozrite si
návod na použitie testovacích prúžkov
a overte, či je prúžok kompatibilný
s týmto glukomerom.)
2. Test zopakujte s testovacím prúžkom
určeným na použitie s týmto
glukomerom.
3. Ak sa chyba zobrazí znovu, obráťte sa
na zákaznícky servis.

Prenos údajov z glukomera do počítača si vyžaduje kompatibilný systém správy údajov.
Budete potrebovať aj kábel mikro USB na pripojenie portu USB glukomera do počítača.
Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na zákaznícky servis.

Výsledky meraní s kontrolnými roztokmi mimo
rozsahu:
• Ak sú výsledky merania s kontrolným roztokom
mimo rozsahu vytlačeného v návode na použitie
testovacích prúžkov, test zopakujte.
• Glukomer prestaňte používať, ak sú výsledky
merania s kontrolným roztokom neustále mimo
rozsahu vytlačeného v návode na použitie
testovacích prúžkov. Obráťte sa na zákaznícky servis.

Výmena batérií

Čo robiť

Chyba glukomera

16

Testovací prúžok nie je do glukomera vložený správne alebo úplne

Čo to znamená

6. Pozrite si výsledok.
Test je hotový (uvedené ukážky) vtedy, keď sa na
obrazovke glukomera zobrazí výsledok. Výsledok sa
uloží do pamäte ako výsledok merania s kontrolným
roztokom.
Výsledok merania s kontrolným roztokom
porovnajte s rozsahom vytlačeným v návode na
použitie testovacích prúžkov na meranie glykémie
alebo ketónov v krvi. Výsledok by mal spadať do
stanoveného rozsahu.
Poznámka: Ak vykonávate test s kontrolným roztokom
na ketóny, pri výsledku sa zobrazí nápis KET.

Poznámky:
• Ak testujete s prúžkom na glykémiu, uvidíte
5-sekundové odpočítavanie. Ak testujete s prúžkom
na meranie ketónov v krvi, uvidíte 10-sekundové
odpočítavanie.
• Počas odpočítavania testovací prúžok nevyberajte
z glukomera.
• Ak sa odpočítavanie nezačne, použitý testovací
prúžok vyberte a zlikvidujte, glukomer vypnite
a skúste to znovu s novým prúžkom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Výsledok testu sa uloží do pamäte ako výsledok
merania z krvi, pokiaľ sa neoznačí ako test s kontrolným roztokom. To môže
ovplyvniť vašu priemernú glykémiu.

1. Test zopakujte s novým testovacím
prúžkom.
2. Ak sa chyba zobrazí znovu, obráťte sa
na zákaznícky servis.

Riešenie problémov
Čo to znamená
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5. Kontrolný roztok pridržte na testovacom prúžku
dovtedy, kým:
• Na obrazovke glukomera neuvidíte 3 krátke čiarky.
To znamená, že ste naniesli dostatočné množstvo
kontrolného roztoku a glukomer meria kontrolný
roztok.

1. Fóliové balenie s testovacím prúžkom otvorte
v záreze, roztrhnite a vyberte testovací prúžok.
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Čo to znamená

Príklady:

Vykonanie testu s meraním kontrolného roztoku

Chybové správy

Správa
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Poznámka: Ak ste vložili fialový prúžok na meranie
ketónov v krvi, na obrazovke sa zobrazí symbol KET.

➧

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
• S glukomerom používajte len kontrolné roztoky MediSense na meranie
glykémie a ketónov.
• Výsledky merania s kontrolnými roztokmi musia spadať do rozsahu meraní s
kontrolným roztokom vytlačeného v návode na použitie testovacích prúžkov.
• Skontrolujte, či sa zhoduje číslo LOT (šarža) vytlačené na fóliovom obale
testovacieho prúžka a v návode na použitie.
• Kontrolný roztok nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie. Kontrolný roztok
zlikvidujte 3 mesiace po otvorení alebo k dátumu exspirácie vytlačenému
na fľaši podľa toho, ktorý termín nastane skôr. (Príklad: otvorené 15. apríla,
zlikvidovať 15. júla – na bok fľaše napíšte dátum likvidácie.)
• Rozsah kontrolného roztoku je cieľový rozsah len pre kontrolný roztok, nie pre
glykémiu.
• Ihneď po použití znovu pevne nasaďte vrchnák na fľašu.

4. Kontrolný roztok naneste na testovací prúžok.
Fľašu s kontrolným roztokom pretrepte, aby sa roztok
premiešal. Kvapku kontrolného roztoku aplikujte na
bielu oblasť na konci testovacieho prúžka v zobrazenej
oblasti. Kontrolný roztok sa vpije do testovacieho
prúžka.

Symbol bliká, čo znamená, že glukomer je pripravený
na nanesenie vzorky na testovací prúžok.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: (pokračovanie)
• Do kontrolného roztoku nepridávajte vodu ani iné tekutiny.
• Výsledky meraní s kontrolným roztokom nevyjadrujú vašu glykémiu.
• Informácie, ako získať kontrolný roztok, vám poskytne zákaznícky servis.

Prenos údajov z glukomera do počítača

Symbol

Čo to znamená

1.
2.

Prečítajte si návod na použitie

Upozornenie

Teplotné obmedzenie

Dátum najneskoršieho použitia

4.

Výrobca

Diagnostické zdravotnícke
zariadenie in vitro

5.

Kód šarže

Katalógové číslo

Nepoužívajte opakovane

Recyklácia

Dátum výroby

Sériové číslo

Nepite

Sterilizované ožiarením
(iba lancety)

Označenie CE

Autorizovaný zástupca v
Európskom spoločenstve

Európska smernica o batériách vyžaduje separovaný zber vybitých batérií ako
pomoc pri snahe o recyklovanie a ochranu životného prostredia. Batérie v tomto
produkte sa musia vybrať a zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa
separovaného zberu vybitých batérií.

3.

6.
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Vyhlásenie o záruke

Obmedzená záruka
Spoločnosť Abbott Diabetes Care Inc. („Abbott“) zaručuje, že monitor glykémie od spoločnosti
Abbott Diabetes Care (glukomer) bude bez chýb materiálu a spracovania po dobu dvoch (2)
rokov od pôvodného dátumu kúpy alebo dodania, podľa toho ktorý dátum nastane neskôr, pokiaľ
glukomer nebol upravovaný, pozmeňovaný alebo nesprávne použitý. Ak glukomer bude chybný
z hľadiska materiálu alebo spracovania, jedinou povinnosťou spoločnosti Abbott v rámci tejto
obmedzenej záruky bude bezplatne vymeniť glukomer za rovnaký alebo podobný glukomer, ako
rozhodne spoločnosť Abbott podľa svojho vlastného uváženia. Spoločnosť Abbott zaručuje výkon
glukomera v súlade s jeho špecifikáciami, ak sa používa podľa pokynov a ak nefungovanie
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Vyhlásenie o záruke – pokračovanie

alebo chybné fungovanie glukomera nie je sčasti ani úplne spôsobené používaním testovacích
prúžkov, ktoré nevyrába spoločnosť Abbott. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na glukomer a
nevzťahuje sa na pomocné zariadenia ani jednorazové príslušenstvo, vzťahuje sa iba na pôvodného
kupujúceho a nie je prevoditeľná alebo prenosná. Návod na použitie a údaje o distributérovi a
výrobcovi si pozrite v používateľskej príručke/sprievodcovi majiteľa nastavením. V prípadoch
záručného servisu sa obráťte na zákaznícky servis, ktorý vám poskytne pomoc alebo pokyny, ako
získať náhradný glukomer. Kontaktné údaje na zákaznícky servis si pozrite v používateľskej príručke/
sprievodcovi majiteľa nastavením. Spoločnosť Abbott môže podmieňovať poskytnutie záručného
servisu vrátením glukomera s predplateným poštovným na adresu, ktorú uvedie zákaznícky servis.
TÁTO ZÁRUKA V MIERE POVOLENEJ ZÁKONOM PREDSTAVUJE ÚPLNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY SPOLOČNOSTI
ABBOTT KU GLUKOMERU A VYJADRUJE VAŠE VÝHRADNÉ NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY. SPOLOČNOSŤ
ABBOTT NEPOSKYTUJE ŽIADNE INÉ VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY A VYLUČUJE A
ODMIETA AKÉKOĽVEK ĎALŠIE ZÁRUKY, OKREM INÉHO AJ PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI
A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, AKO AJ INÉ NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY, OKREM INÉHO AJ NÁHRADY
PODĽA ZMLUVNÉHO PRÁVA ALEBO ZÁKONA O PRIESTUPKOCH. SPOLOČNOSŤ ABBOTT NEZARUČUJE,
ŽE PREVÁDZKA GLUKOMERA BUDE NERUŠENÁ ALEBO BEZCHYBNÁ.

Distributor:
РСР ЕООД, ул. „Виктор Григорович“
№3 ет.1, София 16016
0800 18 808
Oktal Pharma d.o.o, Utinjska 40
10020 Zagreb
Republika Hrvatska
0800 33 33 44
Besplatni info telefon
Abbott Laboratories, s.r.o.
Abbott Diabetes Care
Evropská 2591/33d
160 00 Praha 6
Česká republika
Bezplatná infolinka: 800 189 564

Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
Karadzicova 8
Bratislava 821 08
Slovenská republika
Bezplatná infolinka: 0800 189 564
Medis M d.o.o.
Limbuška cesta 78b
2000 Maribor
Slovenia
080 11 00
Salus Veletrgovina d.o.o.
Litostrojska 46 A
1000 Ljubljana
080 11 00

Obmedzenie zodpovednosti
SPOLOČNOSŤ ABBOTT NEBUDE V MIERE POVOLENEJ ZÁKONOM ZODPOVEDNÁ ZA VEDĽAJŠIE ALEBO
NÁSLEDNÉ ODŠKODNENIE VYPLÝVAJÚCE PRIAMO ALEBO NEPRIAMO Z POUŽITIA GLUKOMERA
ALEBO NEFUNGOVANIA GLUKOMERA PODĽA ŠPECIFIKÁCIÍ. V niektorých jurisdikciách sa nepovoľuje
vylúčenie ani obmedzenie výslovných alebo predpokladaných záruk alebo vedľajších alebo
následných odškodnení, a preto sa uvedené obmedzenia alebo výluky nemusia vzťahovať na vás.
FreeStyle and related brand marks are trademarks of Abbott Diabetes Care Inc. in various
jurisdictions.
Patent: www.abbott.us/patents
Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon
OX29 0YL, UK
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