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Tere tulemast kasutama glükomeetrisüsteemi CareSens N POP
Täname, et valisite glükomeetrisüsteemi CareSens N POP.
Süsteem võimaldab kiiret, ohutut ja mugavat vereglükoosi
in vitro (s.o kehavälist) diagnostilist jälgimist. Saate täpsed
tulemused kõigest 5 sekundiga ühest väiksest (0,5 μl)
vereproovist.
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Oluline teave: alustage sellest!

Oluline teave

Lugege juhend enne süsteemi kasutuselevõttu läbi, et tagada
selle ohutu ja optimaalne kasutamine. Pöörake tähelepanu
järgmistele juhistele.

t Glükomeetrisüsteem $BSF4FOT/101on mõeldud enda
vere in vitro (kehaväliseks) testimiseks.
t Vereproovis olev glükoos seguneb testribal olevate spetsiaalsete kemikaalidega ja tekitab nõrga elektrilaengu.
Glükomeeter CareSens N POP tuvastab selle elektrivoolu
ja mõõdab vereproovis oleva glükoosi taset.
t Glükomeeter $BSF4FOT/101minimeerib kodeerimisvigu,
sest mõõtmiseks pole kodeerimine vajalik.
t Glükomeetrit $BSF4FOT/101tuleks kasutada ainult koos
CareSens N-testribadega.
t Ebatavaliselt kõrge või madal punaste vereliblede arv
(hematokriti tase >60% või <20%) võib vähendada testitulemuste täpsust.
t Kui teie testitulemused on <NHEl ,NNPMl või
>240 mg/dl (13,3 mmol/l), konsulteerige viivitamatult
tervishoiutöötajaga.

Sihtotstarve
Glükomeetrisüsteemi CareSens N POP kasutatakse kapillaarse
täisvere glükoositaseme kvantitatiivseks mõõtmiseks, et hõlbustada kodus või kliinilises keskkonnas veresuhkru kontrolli
all hoidmist. Glükomeetrisüsteemi CareSens N POP tuleks
kasutada ainult enda vere in vitro (kehaväliseks) testimiseks.
Glükomeetrisüsteemi CareSens N POP ei tohiks kasutada
diabeedi diagnoosimisel ega vastsündinute testimisel.
Vereproovi võib võtta traditsiooniliselt sõrmeotsast või
alternatiivselt käsivarrest, peopesast, reiest ja säärest.
Järgmises tabelis on toodud toote CareSens N POP
kasutusjuhendis, pakendil ja infolehtedel kasutatud
sümbolite selgitused.
In vitro diagnostiliseks kasutuseks
Toode täidab direktiivi 98/79/EÜ nõuded, mis kohalduvad
in vitro diagnostika meditsiiniseadmetele
Ohutuse ja optimaalse kasutusega seotud hoiatused
Aegumiskuupäev (suletud/avatud testriba viaal)
Ärge kõrvaldage toodet koos
olmejäätmetega
Volitatud esindaja
Mitte korduvalt kasutada
Partii kood
Vt kasutusjuhendit
Tootja
Temperatuuripiirangud
Seerianumber
4 www.i-sens.com

Kui vajate abi, võtke ühendust ettevõtte i-SENS kohaliku volitatud
müügiasendajaga või külastage veebisaiti www.i-sens.com, et
saada lisateavet.
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Tehnilised andmed

Glükomeetrisüsteem CareSens N POP

t Toote tehnilised andmed

Glükomeetrisüsteemi CareSens N POP baaskomplekti sisu
* Glükomeeter CareSens N POP
* Kasutusjuhend
* Kiirjuhend
* Kandekott
* Patareid

Mõõtevahemik
Proovi maht
Testi kestus
Proovi tüüp
Kalibreerimine
Analüüsimeetod
Patarei kestvus
Toide
Mälu
Mõõtmed
Kaal

20...600 mg/dl (1,1...33,3 mmol/l)
Min 0,5 μl
5s
Kapillaarne täisveri
Plasma-ekvivalent
Elektrokeemiline
1000 testi
Kaks 3,0 V liitiumpatareid
(tüüp CR2032)
500 testitulemust
95 × 33 × 19 mm
41,2 g (patareidega)

Glükomeetrisüsteem CareSens N POP võib sisaldada järgmist
* CareSens N-testribad
* Lantsetid
* Torkeseade
* Veresuhkru päevik

t Töövahemik
Temperatuur
Suhteline õhuniiskus
Hematokrit
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10...40 ˚C (50...104 ˚F)
10...90%
20...60%

t Kontrollige pärast glükomeetrisüsteemi $BSF4FOT/ POP
pakendi avamist kõiki komponente. Täpne komplekti sisu on
toodud pakendil.
t Andmeedastuskaabel on tellitav lisaseadmena.Võtke
ühendust ettevõtte i-SENS kohaliku volitatud müügiesindajaga.
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Patareide sisestamine ja vahetamine

CareSens N-testriba

Glükomeeter CareSens N POP kasutab kaht 3,0 V liitiumpatareid.
Kontrollige enne glükomeetri kasutamist patareipesa ja
sisestage vajadusel patareid.
ekraanile ilmumisel glükomeetri kasutamisel,
Sümboli
tuleks patareid esimesel võimalusel vahetada.
Kui patareid saavad täiesti tühjaks, võib juhtuda, et testitulemusi ei salvestata.

Glükomeeter CareSens N POP mõõdab vereglükoosi
kiiresti ja täpselt. Testriba otsaga väikse vereproovi
puudutamisel imendub see automaatselt testribasse.

1. etapp
Veenduge, et glükomeeter on
välja lülitatud. Vajutage patareikaanele ja libistage see välja.
2. etapp
Eemaldage ükshaaval vanad patareid.
Paigutage sõrm patarei alla ja lükake see
välja (vt joonist). Sisestage kaks uut
patareid niimoodi, et plusskülg (+) jääb
üles ja veenduge, et patareid on kindlalt
omal kohal.
3. etapp
Paigaldage patareikaas tagasi. Lükake seda sissepoole, kuni kuulete klõpsu.

Klemmid
Sisestage testriba (klemmid ees)
glükomeetri testriba pesasse.

Kontrollaken
Sisestage

Kontrollige siit, et testribasse on
piisavalt vereproovi imendunud.

Ots vereproovi puudutamiseks
Puudutage sellega testitavat vereproovi.

NB! Glükomeetri patareide vahetamine salvestatud
tulemusi ei mõjuta. Vajalik võib olla aga glükomeetri
sätete lähtestamine. Vt lk 13.
8 www.i-sens.com
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Glükomeeter CareSens N POP
Hoiatus!
t $
 BSF4FOT/-testribasid tuleks kasutada ainult värske
kapillaarse täisvere analüüsimisel.
t Ärge kasutage testribasid korduvalt
t Ärge kasutage aegumiskuupäeva ületanud testribasid
t Uutes avamata viaalides ja avatud viaalides olevaid
testribasid võib kasutada, kuni testribade karbile ja viaali
sildile trükitud aegumiskuupäevani, kui neid kasutatakse ja
hoitakse vastavalt juhistele.
t Hoidke testribasid jahedas ja kuivas kohas temperatuuril
1...30 ˚C (34...86 °F).
t Kaitske testribasid otsese päikesevalguse ja kuumuse eest
ning ärge külmutage neid.
t Hoidke testribasid originaalviaalis
t Sulgege viaal tihedalt pärast sealt testriba võtmist ja kasutage
testriba kohe ära.
t Käidelge testribasid ainult puhaste ja kuivade kätega
t Ärge painutage, lõigake ega muutke testribasid mis tahes
muul viisil
t Üksikasjalikke hoidmis- ja kasutamisjuhiseid vt
CareSens N-testribade pakendi infolehelt.

Ettevaatust! Hoidke glükomeetrit ja testimistarvikuid
lastele kättesaamatus kohas.

10 www.i-sens.com

Ekraan
Kuva tulemusi,
teateid

Testriba pesa
Sisestage siia
testriba

S nupp
Lülitab glükomeetri sisse/välja,
kinnitab menüüvalikuid ja
muudab teavet.

>> nupp
Lülitab mõõturi
sisse, valib või
muudab teavet

Andmeport
Andmete kopeerimiseks
glükomeetrist arvutisse
andmekaabli kaudu

NB! Arvutiga ühendamiseks sobiva kaabli saab tellida
eraldi. Võtke ühendust ettevõtte i-SENS kohaliku
volitatud müügiesindajaga.
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Glükomeetri CareSens N POP ekraan
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2
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Süsteemi häälestamine
Vajutage nuppu
3 sekundit, et glükomeeter sisse lülitada.
Pärast kõigi seadistuste lõpetamist vajutage nuppu
, et
glükomeeter välja lülitada.
Väärtuse muutmiseks vajutage nuppu
. Hoidke nuppu
all, et väärtust kiiremini muuta.

7

Testitulemused: testitulemuste kuva
Patarei sümbol: näitab, et patareipinge on madal ja patarei
vajab vahetamist
mem: kuvatakse, kui testitulemusi kuvatakse mälust.

alarm: kuvatakse, kui söögikorrajärgne alarm on häälestatud.
check: kuvatakse, kui testitulemusi pole salvestatud.
Hüpoglükeemia sümbol: kuvatakse, kui testitulemus on
hüpoglükeemia tasemest madalamal.
7 Heli sümbol: kuvatakse ainult, kui heli on väljas.
8 Söögikorrajärgse testi sümbol: kuvatakse söögikorrajärgsel
testimisel ja söögikorrajärgsete testitulemuste kuvamisel.
9 Kuu/päev/tunnid/minutid
10 Temperatuuri sümbol: kuvab salvestatud temperatuuri
vereglükoosi tasemete testimisel
11 Vere sisestamise sümbol: näitab, et glükomeeter on valmis
vere või kontroll-lahuse analüüsimiseks.
12 Komakoht: kuvatakse, kui vereglükoosi mõõtühikuks on
mmol/l.
13 mg/dl , mmol/l: vereglükoosi mõõtühik.
4

5
6

Kuupäeva ja kellaaja seadmine
1. etapp Häälestusrežiimi sisenemine
Vajutage nuppu
3 sekundit, et
glükomeeter sisse lülitada. Pärast seda,
kui kõik ekraani segmendid on vilkunud,
kuvatakse ekraanil „SET”.
Vajutage uuesti nuppu
, et siseneda
aasta seadmise režiimi.

2. etapp Aasta seadmine
Vajutage nuppu
, kuni kuvatakse
õige aasta. Pärast aasta seadmist
vajutage nuppu
ja sisenege kuu
seadmise režiimi.

NB! Glükomeetri mõõtühik võib olla lukustatud ja teil ei
pruugi olla võimalik seda muuta.
12 www.i-sens.com
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3. etapp Kuu seadmine
Kuud näitav number vilgub ekraani
vasakus nurgas. Vajutage nuppu
,
kuni kuvatakse õige kuu. Vajutage
nuppu
, et valik kinnitada ja
siseneda päeva seadmise režiimi.

6. etapp Tundide seadmine
Vajutage nuppu
, kuni kuvatakse
õige tunninäit. Kui tunnid on sisestatud,
vajutage nuppu
, et siseneda minutite seadmise režiimi.

4. etapp Kuupäeva seadmine
Vajutage nuppu
, kuni ekraanil
kuvatakse õiget päeva. Vajutage
nuppu
, et päev kinnitada ja siseneda kellaaja seadmise režiimi.

7. etapp Minutite seadmine
Vajutage nuppu
, kuni kuvatakse õige minutinäit. Pärast
minutite valimist vajutage
nuppu
, et siseneda heli
seadmise režiimi.

5. etapp Ajavormingu seadmine
Glükomeetri saab seada nii 12 h kui ka
24 h ajavormingusse.
Vajutage nuppu
, et valida
vorming. 24 h režiimis sümboleid
AM/PM ei kuvata. Pärast ajavormingu
valimist vajutage nuppu
, et
siseneda tundide seadmise režiimi.

14 www.i-sens.com
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Heli sisse-/väljalülitamine

Riba aegumiskuupäeva sisselülitamine

8. etapp
Nupu
vajutamisel kuvatakse
ekraanil On (Sees) või OFF (Väljas).
Vajutage nuppu
, et valik kinnitada.
Glükomeeter piiksub järgmistel juhtudel, kui sees heli on sees.
tKui vajutate nuppu
või
,
et glükomeeter sisse lülitada.
tKui glükomeetrisse sisestada
test-riba.
tKui vereproov on imendunud
testribasse ja test algab.
tKui kuvatakse testitulemusi.
tKui vajutate nuppu
, et
seada söögikorrajärgne (PP2)
alarm.
tKui on eelseatud veresuhkru
mõõtmise aeg.

9. etapp
See režiim võimaldab testriba
aegumiskuupäeva näidu sisse või
välja lülitada. Kui ekraanil vilgub „EP”,
vajutage nuppu
.
Ekraanil kuvatakse „On” (Sees) või
„OFF” (Väljas). Vajutage nuppu
,
et valik kinnitada ja liikuda
järgmisse režiimi.
See režiim lülitab režiimi ainult
sisse/välja. Testriba aegumiskuupäeva seadmist vt lk 40.

Kui heli on väljas, ei tööta ükski
helifunktsioonidest.

NB! Sümbolit
välja lülitatud.
16 www.i-sens.com

kuvatakse ekraanil ainult siis, kui heli on

NB! Kui eelseatud aegumiskuupäev
saab läbi, kuvab glükomeeter
järgmise teate. Nt juhul, kui aegumiskuupäev on oktoober 2014, kuvab
glükomeeter teate „EP” 2014. a.
novembri alguses.
www.i-sens.com 17

Süsteemi kontrollimine
Hüpoglükeemia (HYPo) märguande sisselülitamine
10. etapp
Siin saab valida hüpoglükeemia
(võimaliku madala veresuhkru) taseme.
Teadet „HYPo” kuvatakse koos hüpoglükeemia sümboliga
.
Nupu
vajutamisel kuvatakse ekraanil On (Sees) või OFF (Väljas). Vajutage
nuppu
, kui kuvatakse On (Sees), et
siseneda häälestusse. Vajutage nuppu
, kuni kuvatakse õige
hüpoglükeemia tase vahemikus
20...60 mg/dl (1,1...3.3 mmol/l). Vajutage
seejärel nuppu
, et tase kinnitada.
Kui te ei soovi märguannet seada,
vajutage nuppu
, kui ekraanil
kuvatakse „no” (ei). Ekraanil kuvatakse
seejärel uuesti 2. etapp. Vt lk 13.

NB! Kui testitulemused on eelseatud
hüpoglükeemia tasemest madalamal,
kuvab glükomeeter järgmise hoiatuse.
Ettevaatust! Küsige enne „Hypo” märguande seadmist oma
arstilt või diabeediõelt, milline on teile sobiv hüpoglükeemia
tase.
18 www.i-sens.com

Saate kasutada CareSensi kontroll-lahust (kontroll A
ja/ või B), et glükomeetrit ning testribasid kontrollida.
CareSensi kontroll-lahuse glükoosisisaldus on teada ja
seda kasutatakse glükomeetrit ning testribade
toimimise kontrollimiseks.
CareSensi kontroll-lahuse vahemikud on trükitud
testribade viaalide siltidele. Võrrelge glükomeetri
ekraanil kuvatavat tulemust testribade viaalil
oleva CareSensi kontroll-lahuse vahemikuga.
Enne uue glükomeetri või uue testribade viaali
kasutamist on soovitatav teha kontroll-lahuse test
(protseduuri vt lk 20–21).

Märkused

tKasutage ainult CareSensi kontroll-lahust (müüakse eraldi).
tKontrollige pudelile trükitud aegumiskuupäeva. Kirjutage kontroll-lahuse pudeli esmakordsel avamisel aegumiskuupäev
(avamise kuupäev + 3 kuud) sildil olevale väljale.
tVeenduge enne testimist, et glükomeeter, testribad ja kontrolllahus on toatemperatuuril. Kontroll-lahuse test tuleb teha
toatemperatuuril (20...25 ˚C / 68...77 ˚F).
tLoksutage pudelit enne kontroll-lahuse kasutamist ja tilgutage
pudelist enne kasutamist mõned tilgad lahust ja pühkige
seejärel pudel puhtaks.
tSulgege kontroll-lahuse pudel kindlalt ja hoidke seda temperatuuril 8...30 ˚C (46...86 °F).

Testige kontroll-lahust järgmistel juhtudel

tKui soovite testimisprotseduuri harjutada, kasutades
vere asemel kontroll-lahust.
tGlükomeetri esmakordsel kasutamisel.
www.i-sens.com 19

tIga kord, kui avate uue testribade viaali.
tKui glükomeeter või testribad ei toimi õigesti.
tKui teie sümptomid ei vasta veresuhkru testi tulemustele ja
tunnete, et glükomeeter või testribad ei toimi õigesti.
tKui glükomeetri maha pillate või seda kahjustate.

Kontroll-lahuse testimine
1. etapp
Sisestage testriba glükomeetri pesasse niimoodi, et klemmid jäävad seadme poole.
Lükake õrnalt testriba pesasse, kuni glükomeeter teeb piiksu. Olge ettevaatlik, et vältida
testriba painutamist selle sisestamisel.
Sümbol ilmub ekraanile.
2. etapp
Loksutage CareSensi kontrolllahuse pudelit enne iga testi.
Eemaldage kork ja pigistage
pudelit, et esimene tilk minema
visata. Seejärel puhastage otsak lapi
või salvrätiga. Sümboli
ekraanile ilmumisel tilgutage
testriba otsale lahust, kuni glükomeeter hakkab
piiksuma. Veenduge, et kontrollaken on täielikult
täitunud.
NB! Glükomeeter võib välja lülituda, kui vereproov pole
testribal 2 min pärast sümboli ekraanil kuvamist. Kui
glükomeeter lülitub välja, eemaldage testriba, sisestage
uuesti ja alustage 1. etapist.
20 www.i-sens.com

3. etapp
Testitulemus kuvatakse, kui
loendur on lugenud viiest üheni.
Kui kontroll-lahuse tulemust
kuvatakse, vajutage nuppu
3 sekundit, kuni ekraanile ilmub
sümbol „check”. Kuni seda kuvatakse,
pole tulemustseadme mällu salvestatud
ja seda keskmiste väärtuste hulgas ei
arvestata.
4. etapp
Võrrelge glükomeetri ekraanil kuvatavat
tulemust testribade viaalil oleva vahemikuga.
Tulemus peaks olema selles vahemikus.
Kasutatud testriba tuleks paigutada
sobivasse anumasse ja kõrvaldada.

Control Solution Range
Control A: 101-151 mg/dL (5.6-8.4 mmol/L)
Control B: 184-276 mg/dL (10.2-15.3 mmol/L)

Ettevaatust!
Testriba viaalile trükitud vahemik kehtib ainult CareSensi
kontroll-lahuse puhul. See pole mingil moel seotud teie veresuhkru tasemega.
NB!
CareSensi kontroll-lahust müüakse eraldi. Võtke ühendust
ettevõtte i-SENS kohaliku volitatud müügiesindajaga.
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Torkeseadme kasutamine
Kontroll-lahuse testitulemuste võrdlemine

Kontroll-lahuse testitulemus peaks olema alati testriba viaalile
trükitud vahemikus. Korrake kontroll-lahuse testi, kui tulemus
pole selles vahemikus. Tulemuse vahemikust
kõrvalekaldumist võivad põhjustada järgmised tegurid.
Olukord

Tegevus

tKontroll-lahuse pudelit ei
loksutatud korralikult.
tGlükomeeter, testriba või kontroll-lahus puutus kokku väga
kõrge/madala temperatuuriga.
tKontroll-lahuse esimest tilka ei
visatud minema või pudeli otsakut
ei puhastatud korralikult.
tGlükomeeter ei tööta õigesti.

Korrake kontrolllahuse testi ja vt lk 19
jaotist „Märkused”.

tKontroll-lahuse pudelile trükitud
aegumiskuupäev on möödas.
tKontroll-lahuse kõrvaldamise kuupäev on möödas (avamise kuupäev
+ kolm (3) kuud).
tKontroll-lahus on saastunud.

Kõrvaldage kasutatud kontroll-lahuse
pudel ja korrake
testi uue kontrolllahuse pudeliga.

Reguleeritav otsak

Lantsetihoidik

Lantsett

Väljutussüsteem

Vabastusnupp

Libisev toru

t Torkeseadet ei tohi mitu inimest omavahel jagada.
Tagage, et torkeseadet ei kasuta erinevad inimesed.
t Kasutage pehmet lappi või salvrätti, et pühkida torkeseade
puhtaks. Vajadusel võib kasutada koos pehme lapi või salvrätiga ka veidi alkoholi.

Kui tulemused ei ole endiselt testriba viaalile trükitud
vahemikus, ei pruugi CareSens N-testriba ja glükomeeter
õigesti töötada. Ärge kasutage süsteemi ja võtke ühendust
ettevõtte i-SENS müügiesindajaga.
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Vereproovi kogumiseks vajate torkeseadet.
Võite kasutada glükomeetrisüsteemi CareSens N POP
komplektis olevat torkeseadet või mis tahes muud sobivat
meditsiinilist torkeseadet.

Ettevaatust! Selleks, et vältida proovi võtmisel nakkusi
kasutage lantsetti ainult üks kord ja:
t ärge kasutage lantsetti, mida on kasutanud teised;
t kasutage alati uut steriilset lantsetti;
t hoidke torkeseadet puhtana
NB! Korduv sama koha torkamine võib põhjustada valu või
nahapaksendeid. Valige igal testimisel erinev proovivõtmiskoht.
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Torkeseadme ettevalmistamine
1. etapp
Peske käsi ja sõrmeotsa seebi ja sooja
veega. Loputage ja kuivatage
põhjalikult.

2. etapp
Eemaldage torkeseadme otsak.

3. etapp
Sisestage uus lantsett kindlalt
lantsetihoidikusse. Hoidke lantsetti
kindlalt. Keerake kaitsekorki, et see
eemaldada. Hoidke see alles, et
lantsett pärast kasutamist sellega
katta. Paigaldage torkeseadme otsak
tagasi.
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4. etapp
Valige torkeseadme reguleeritava
otsaku abil sobiv torkesügavus (1...5).
Keerake rõngast, et nool näitaks
soovitud numbrile.
Soovitame alustada sügavusest
kolm (3).
NB!
1 = kõige väiksem torkesügavus.
5 = kõige suurem torkesügavus.

5. etapp
Torkeseadme vinnastamiseks hoidke
otsakut ühes käes ja tõmmake libisevat
toru teise käega. Torkeseade on
vinnastatud, kui kuulete klõpsu.

NB! Vereproovi võtmiseks sobiv torkesügavus oleneb inimesest ja vereproovi võtmise kohast. Torkeseadme reguleeritav
otsak võimaldab torkesügavust reguleerida, et saada
analüüsimiseks piisav kogus verd.
Soovitame alustada sügavusest kolm (3).
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Glükomeetri ja testriba ettevalmistamine
6. etapp
Sisestage testriba (klemmid ees) glükomeetri pesasse. Lükake
õrnalt testriba, kuni glükomeeter teeb piiksu. Olge ettevaatlik,
et vältida testriba painutamist. Ekraanil ilmub
sümbol.

Ettevaatust! Kui testriba sisestamisel vilgub ekraanil „EP”,
kontrollige testriba aegumiskuupäeva. („EP” kuvatakse ainult
juhul, kui aegumiskuupäeva märguanne on sees. Lisateavet
testriba aegumiskuupäeva seadmise kohta vt lk 17 ja lk 40.)

Vereproovi võtmine

Testitulemuste söögikorrajärgseks märkimine

Glükomeeter CareSens N POP võimaldab märkida tulemuse
söögikorrajärgseks sümboliga . Söögikorrajärgse testi
tähise ( ) saab määrata vahetult enne veresuhkru
mõõtmist. Kui olete söögikorrajärgse testi tähise ( ) määranud,
ei saa seda enam kustutada.
7. etapp
Selleks, et määrata söögikorrajärgne märk
( ) tulemusele, vajutage nuppu
3 sekundit pärast testriba sisestamist.
Kuvatakse söögikorrajärgse testi ( )
märk ja sümbol.
Samuti kuvatakse testitulemusi ja söögikorrajärgse testi märk
( ). Kui te ei soovi tulemusi söögikorrajärgseks testiks
salvestada jätke 7. etapp vahele.
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8. etapp
Kasutage torkeseadet, et hankida
proov. Vajutage seade vastu sõrmeotsa.
Kõige parem on kasutada keskmist ja
sõrmuse sõrme. Vajutage päästikut.
Tõstke seade sõrmelt eemale. Oodake
mõned sekundid, kuni moodustub
veretilk. Kinnitusakna täitmiseks on vaja vähemalt 0,5 µl.
(0,5 μl tegelik suurus:

)

9. etapp
Sümboli
ekraanile ilmumise järel kandke testriba kitsale
otsale vereproovi, kuni glükomeeter piiksub.
Kui kinnitusaken ei täitu enne, kui glükomeeter jõuab loendamisega lõpule, visake testriba minema ja võtke uus.
Kui kinnitusaken ei täitu nõutud aja jooksul ebanormaalse
viskoossuse või ebapiisava koguse tõttu, kuvatakse veateade
„E4”.
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Vanade lantsettide kõrvaldamine
1. etapp
Keerake torkeseadme otsak lahti.
Hea proov

Ebapiisav
proov

NB! Glükomeeter võib välja lülituda kui riba ei asetata vastu
veretilka 2 min pärast sümboli ekraanile ilmumist. Kui
glükomeeter lülitub välja, eemaldage testriba, sisestage see
uuesti ja asetage testriba vastu veretilka pärast ekraanile
ilmumist.
10. etapp
Testitulemus kuvatakse pärast seda, kui
glükomeeter on viiest üheni lugenud.
Tulemus salvestatakse automaatselt
glükomeetri mällu. Kui testriba pärast
testitulemuse kuvamist eemaldada,
lülitub glükomeeter automaatselt 3 sekundi järel välja.
Kõrvaldage kasutatud testribad sobivates anumates.

2. etapp
Paigutage kaitsekork lantsetile. Tõmmake libisevat toru tagasi ja lükake
samal ajal lantsetiväljutajat pöidlaga
ettepoole, et kasutatud lantsett
bioloogiliste jäätmete
kogumisanumasse kukutada.

Ettevaatust! Lantsett on ainult ühekordseks kasutamiseks.
Ärge kunagi jagage ega kasutage neid uuesti. Kõrvaldage
lantsetid alati nõuetekohaselt.
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Vereproov alternatiivsest kohast
Mida tähendab vereproov alternatiivsest kohast?
Tavaliselt võetakse veresuhkru mõõtmisel proov sõrmeotsast.
Kuna seal on aga palju närve, võib see olla üpris valulik.
Glükoosi mõõtmisel võib kasutada muid vereproovi võtmise
kohti, nagu käsivart, peopesa, reit, säärt, et valu vähendada.
Seda erinevate kehaosade kasutamise meetodit nimetatakse
alternatiivsete testikohtadega mõõtmiseks. Kuigi see võib
vähendada testimisel valu, ei pruugi see olla lihtne igaühele ja
testimisel tuleks kindlasti pöörata tähelepanu järgmistele ettevaatusabinõudele.
Alternatiivsed testikohad

Alternatiivne vereproovi koht (käsivars, peopesa, reis, säär)
Valige puhas, pehme ja lihaskoega koht, kus pole veene,
karvu ega luid. Masseerige kohta õrnalt, et aidata verel
ringelda ning minimeerida sõrmeotsa ja alternatiivse
vereproovi koha erinevust. Vajutage torkeseade kindlalt
vastu proovivõtukohta. Oodake, kuni torkeseadme alla jääva
naha pind muudab värvi. Vajutage seejärel vabastusnuppu
ja suruge endiselt seadet vastu nahkaHoidke torkeseadet
piisavalt kaua naha vastas (kuni olete kogunud
vähemalt 0,5 μL verd (tegelik suurus:
).
Liigutage torkeseade ettevaatlikult nahast eemale.

30 www.i-sens.com

Mida teada alternatiivse koha kasutamisel
Pidage alternatiivsest kohast (käsivars, peopesa, reis,
säär) vereproovi võtmisel meeles järgmist.
Sõrmeotsast võetud kapillaarveri näitab veresuhkru muutumist
kiiremini kui alternatiivsed kohad. Seega võivad sõrmeotsa ja
alternatiivse koha testitulemused erineda. Seda seetõttu, et
söödud toit ja aktiivsus mõjutavad glükoositasemeid.

Lubatud olukorrad alternatiivse koha jaoks
Kui teie veresuhkru tasemed on stabiilsed
t Paastuperiood
t Enne söömist
t Enne magamist
Olukorrad, mis nõuavad sõrmeotsast vere võtmist
Kui teie veresuhkru tasemed on ebastabiilsed.
t 2 h jooksul pärast söögikorda või treeningut.
t H
 aige olles või juhul, kui glükoositase tundub testitulemusest tunduvalt madalam.
t Kui hüpoglükeemia pole hästi äratuntav.
t K
 ui insuliini mõju on tugevaim.
t h pärast insuliini süstimist.
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Teated HI ja Lo
Alternatiivse testimiskoha ettevaatusabinõud
t Ärge ignoreerige hüperglükeemia ega hüpoglükeemia sümptomeid.
t Kui testi tulemused ei lähe kokku teie enesetundega,
testige uuesti ja võtke proov sõrmeotsast. Kui ka sõrmeotsa
testitulemused erinevad, konsulteerige tervishoiutöötajaga.
t Ärge lähtuge oma ravi muutmisel alternatiivse testikoha
tulemustest.
t Veresuhkur alternatiivses kohas on erinevatel inimestel
erinev.
t Konsulteerige enne alternatiivse testikoha kasutamist
tervishoiutöötajaga.

NB! Alternatiivse testikoha ja sõrmeotsa testitulemused
võivad erineda, sest glükoositasemete ühtlustumine toimub viivitusega. Kasutage sõrmeotsa, kui kannatate
hüpoglükeemia käes või olete kogenud hüpoglükeemilist
šokki või selle sümptomeid.
NB! Kui vereproovi piisk läheb laiali, sest puutub kokku
karva või peopesas oleva kortsuga, ärge vastavat proovi
kasutage. Üritage saada uus proov siledamalt alalt.
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Teade HI
Glükomeeter kuvab tulemusi vahemikus
20...600 mg/dl (1,1...33,3 mmol/l).
„HI” kuvatakse, kui veresuhkru tase on
kõrgem kui 600 mg/dl (33,3 mmol/l)
ja see näitab hüperglükeemiat (väga
kõrge veresuhkur).
Kui teadet „HI” kuvatakse kordustestil uuesti, võtke
viivitamatult ühendust tervishoiutöötajaga.

Teade Lo
„Lo” kuvatakse, kui tulemus on väiksem kui 20 mg/dl (1,1 mmol/l) ja see
näitab hüpoglükeemiat (väga madal
veresuhkur).
Kui teadet „Lo” kuvatakse kordustestil
uuesti, võtke viivitamatult ühendust
tervishoiutöötajaga.
* Kui HYPo märguanne on sees, ilmub ka
sümbol.

NB! Kui selliseid teateid kuvatakse ka siis, kui teil pole hüpervõi hüpoglükeemiat, võtke ühendust ettevõtte i-SENS kohaliku volitatud müügiesindajaga.
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Vereglükoosi sihtvahemikud
Meeldetuletused
Aeg

Sihtvahemikud vastavalt
tervishoiutöötaja soovitustele

Enne hommikusööki
Enne lõunat/õhtusööki
1 h pärast söögikorda
2 h pärast söögikorda

Testitulemuste ülekandmine
Glükomeetrisse CareSens N POP salvestatud testitulemusi saab kopeerida
arvutisse, kasutades vastavat tarkvara
ja kaablit. Kui seade on andmekaabli
abil arvutiga ühendatud, kuvatakse
ekraanil „Pc”.
Lisateavet küsige ettevõtte i-SENS
kohalikult volitatud müügiesindajalt
või vt veebisaidilt www.i-sens.com.

Hommikul 2 ja 4 vahel
Oodatud väärtused: normaalselt paastunud* diabeedita täiskasvanu veresuhkru tase on vahemikus 70...99 mg/dl
(3,9...5.5 mmol/l). Kaks (2) tundi pärast söömist on diabeedita
täiskasvanu normaalne veresuhkru tase 100...139 mg/dl
(5,6...7,7 mmol/l).
*Paastumine on defineeritud kui kalorite mittemanustamine
vähemalt kaheksa (8) tundi.
Viide
Ameerika diabeediliit. „Standards of Medical Care in Diabetes
– 2012.” Diabetes Care. Jaanuar 2012; 35(1): S11–S63.
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Glükomeetri mälu
Glükomeeter CareSens N POP suudab salvestada kuni 500
veresuhkru tulemust koos kuupäeva ja kellaajaga. Kui mälu
saab täis, alustatakse vanimate tulemuste asendamist uutega.
Glükomeeter CareSens N POP arvutab ja kuvab kõigi testitulemuste, söögikorraeelse testi (Pr) ja söögikorrajärgse testi
( ) keskmisi väärtusi viimase 1, 7, 14, 30 ja 90 päeva kohta.

3. etapp Söögikorraeelsete keskmiste kuvamine
Vajutage korduvalt nuppu
, et kuvada 1, 7, 14, 30 ja 90
päeva keskmist väärtust ja perioodi söögikorraeelsete testide arvu (sümbol „Pr”).
nupp
Söögieelne keskmine
(1, 7, 14, 30, 90 päeva)
nupp

Keskmiste väärtuste kuvamine
1. etapp
Vajutage nuppu
või
, et glükomeeter sisse lülitada. Praegust kuupäeva ja
kellaaega kuvatakse ekraani alumises osas
2 sekundit ning seejärel 1 päeva keskmist
väärtust ja kestva päeva testitulemuste arvu.

Testide arv

4. etapp Söögikorrajärgsete keskmiste kuvamine
Kui vajutate uuesti nuppu
, kuvatakse 1, 7, 14, 30 ja 90
päeva keskmist väärtust ja perioodi söögikorrajärgsete
testide arvu.
Hoidke nuppu
all, et glükomeeter välja lülitada.
nupp
Söögijärgne keskmine
(1, 7, 14, 30, 90 päeva)
nupp

2. etapp Keskmiste kuvamine
Vajutage nuppu
, et vaadata 7, 14, 30 ja 90 päeva keskmisi väärtusi ja perioodil tehtud testide arvu.
nupp
Keskmine
(1, 7, 14, 30, 90 päeva)
nupp
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Kasutage nuppu
keskmisi väärtusi.

, et kuvada uuesti eelnevalt nähtud
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Söögikorrajärgse (PP2) alarmi seadmine
PP2 alarm aktiveerub 2 tundi pärast selle seadmist. Alarm
kõlab 15 sekundit ja selle vaigistamiseks tuleb vajutada
nuppu
või
või sisestada testriba.

Testitulemuste kuvamine
1. etapp
Vajutage nuppu
, et glükomeeter sisse
lülitada. Praegust kuupäeva ja kellaaega
kuvatakse ekraani allosas 2 sekundit ja
seejärel 1 päeva keskmist väärtust ning
kestva päeva testide arvu.

Testide arv

2. etapp
Kasutage nuppu
, et sirvida testitulemusi, alustades
uusimast ja lõpetades kõige vanemaga.
Vajutage nuppu
, et naasta eelmisele tulemuste kuvale.
Testi kuupäeva ja salvestatud temperatuuri kuvatakse
vaheldumisi. Pärast salvestatud testitulemuste vaatamist
hoidke all nuppu
, et glükomeeter välja lülitada.
nupp
nupp

1. etapp PP2 alarmi sisselülitamine
Ilma, et sisestaksite testriba, vajutage 3 sekundit nuppu
, et
seada söögikorrajärgne alarm. Kuvatakse „PP2”, „alarm” ja „On”.
Ekraan lülitub automaatselt mälu kontrollimise režiimi. Samal
ajal kuvatakse ekraanil sümbolit „alarm”, mis näitab, et PP2
alarm on seatud.

2. etapp PP2 alarmi väljalülitamine
PP2 alarmi väljalülitamiseks vajutage 3 sekundit nuppu
.
Ekraanile ilmub „PP2” ja „OFF” (Väljas). Seejärel lülitub ekraan
automaatselt mälu kontrollimise režiimi ilma, et sümbol „alarm”
oleks aktiivne.

alarm kustub
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Riba aegumiskuupäeva häälestamine
Glükomeeter CareSens N POP võimaldab seada testriba
aegumiskuupäeva. Testriba aegumiskuupäev on kirjutatud
testribade viaalile.
Kui mis tahes hetkel vajutada nuppu
kauem kui 3
sekundit, lülitub glükomeeter välja.
Aegumiskuupäeva funktsiooni sisselülitamise protseduuri vt lk 17.

3. etapp Kuu seadmine
Kuud näitav number vilgub ekraani
vasakus nurgas. Vajutage nuppu
, kuni kuvatakse õige kuu.
Pärast lõpetamist vajutage nuppu
3 sekundit, et glükomeeter
välja lülitada.

1. etapp Aegumiskuupäeva häälestamine
Vajutage nuppe
ja
korraga 3 sekundit, et siseneda
aegumiskuupäeva häälestusse. Pärast kõigi ekraani segmentide
vilkumist kuvatakse ekraanil „EP”. Vajutage nuppu
, et
kuupäeva muuta.
NB! Riba aegumiskuupäev on trükitud testribade viaalile.

2. etapp Aasta seadmine
Aastat näitav number vilgub ekraani
vasakus nurgas. Vajutage nuppu
, kuni kuvatakse õige aasta.
Vajutage nuppu
, et aasta kinnitada ja seada kuu.
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Süsteemi hooldamine
Kasutage glükomeetri korpuse puhastamiseks pehmet lappi või
salvrätti. Vajadusel võib pehmet lappi või salvrätti niisutada mõne tilga
alkoholiga.
Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid (nt benseeni või atsetooni)
ega koduseid või tööstuslikke puhastusvahendeid, mis võivad
glükomeetrit pöördumatult kahjustada.

Ettevaatust!
t
t
t
t
t
t
t
t

Kaitske glükomeetrit pikaajalise otsese päikesevalguse ja
kuumuse eest.
Ärge laske mustusel, tolmul, verel ega veel siseneda
glükomeetri testriba pesasse.
Ärge laske glükomeetril maha kukkuda ja kaitske seda
löökide eest.
Ärge üritage glükomeetrit parandada ega mis tahes moel
muuta.
Hoidke glükomeeter tugevatest elektromagnetväljadest
eemal (nt mobiiltelefonidest ja mikrolaineahjudest).
Glükomeetriga CareSens N POP tuleks kasutada ainult
CareSens N-testribasid.
Hoidke glükomeetrit jahedas ja hästi ventileeritud kohas.
Hoidke kõiki glükomeetri komponente kandekotis, et
vältida nende kaotamist.
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Vea- ja infoteadete selgitused
Sisestati kasutatud testriba.
> Korrake testi uue testribaga.

Vereproov või kontroll-lahus kanti testribale enne sümboli ekraanile ilmumist.
> Korrake testi uue testribaga ja oodake,
kuni sümbol ilmub ekraanile enne
vereproovi või kontroll-lahuse testribale
kandmist.
Vereproovi viskoossus ebatavaliselt
kõrge või kogus ebapiisav.
> Korrake testi uue testribaga.
Seda veateadet võidakse kuvada, kui
CareSens N-testriba asemel kasutatakse
mõnda muud testriba.
> Korrake testi CareSens N-testribaga.

Probleem glükomeetriga.
> Ärge kasutage seadet. Võtke
ühendust ettevõtte i-SENS kohaliku
volitatud müügiesindajaga.
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Üldine tõrkeotsing
Temperatuur oli testi ajal lubatud töötemperatuuri vahemikust kõrgemal.
> Minge kohta, kus temperatuur on
töötemperatuuri vahemikus
(10...40 ˚C / 50...104 ˚F) ja korrake testi,
kui glükomeeter ja testribad on
jahtunud sobiva temperatuurini.
Temperatuur oli testi ajal lubatud töötemperatuuri vahemikust madalamal.
> Minge kohta, kus temperatuur on
töötemperatuuri vahemikus
(10...40 ˚C / 50...104 ˚F) ja korrake testi,
kui glükomeeter ja testribad on
tõusnud sobiva temperatuurini.

NB! Kui veateade püsib, võtke ühendust ettevõtte i-SENS
kohaliku volitatud müügiesindajaga.

Probleem

Tõrkeotsing

Ekraan on pärast
testriba sisestamist
pime.

t Veenduge, et testriba on sisestatud
klemmid ees. Veenduge, et testriba
on sisestatud täielikult pesasse.
t Veenduge, et kasutasite õiget
testriba.
t Veenduge, et patareid on sisestatud õigesti („+” üleval).
t Vahetage patareid

Test ei alga pärast
vereproovi testribale kandmist.

t Veenduge, et kontrollaken on täielikult täidetud.
t Korrake testi uue testribaga.

Testitulemused ei
vasta enesetundele.

t Korrake testi uue testribaga.
t Kontrollige testriba aegumiskuupäeva.
t Kontrollige glükomeetrit

NB! Kui probleem ei lahene, võtke ühendust ettevõtte
i-SENS kohaliku volitatud müügiesindajaga.
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Glükomeetri täpsus
Glükomeetrisüsteemi CareSens N POP täpsust on hinnatud
laboratoorsete ja kliiniliste katsetega.
Täpsus: glükomeetrisüsteemi CareSens N POP (mudel
GM505WAA, GM505WBA) täpsuse hindamiseks võrreldi
patsientide mõõdetud veresuhkru näite nendega, mis saadi
laboratoorse glükoosianalüsaatoriga YSI 2300.
Diabeediga patsientidega saadi katsekeskustes järgmised
tulemused.
Tõus
Y-telje lõikepunkt
Korrelatsiooni koefitsient (r2)
Proovide arv
Katsetatud vahemik

1,006
0,392 mg/dl (0,022 mmol/l)
0,986
600
33...455 mg/dl

Mõõtmistäpsus: mõõtmistäpsust uuriti laboris glükomeetrisüsteemidega CareSens N POP.
Analüüsisarja sisene täpsus
*Veri (kes.)
39 mg/dl (2,2 mmol/l)
*Veri (kes.)

82 mg/dl (4,6 mmol/l)

SD = 2,7 mg/dl
(0,2 mmol/l)

*Veri (kes.)
*Veri (kes.)
*Veri (kes.)

145 mg/dl (8,1 mmol/l)
179 mg/dl (9,9 mmol/l)
341 mg/dl (18,9 mmol/l)

CV = 2,9%
CV = 3,9%
CV = 2,5%

Kogutäpsus
*Kontr. (kes.)

32 mg/dl (1,8 mmol/L)

SD = 1,7 mg/dl
(0,1 mmol/l)

*Kontr. (kes.)
*Kontr. (kes.)

121 mg/dl (6,7 mmol/l)
354 mg/dl (19,7 mmol/l)

CV = 3,6%
CV = 4,3%

(1,833...25,278 mmol/l)

Glükoosi kontsentratsiooni täpsus, kui < 75 mg/dl (4,2 mmol/l)
Kuni ± 5 mg/dl

Kuni ± 10 mg/dl

Kuni ± 15 mg/dl

(kuni ± 0,28 mmol/l)

(kuni ± 0,56 mmol/l)

(kuni ± 0,83 mmol/l)

82/84 (97%)

84/84 (100%)

84/84 (100%)

SD = 1,9 mg/dl
(0,1 mmol/l)

See uuring näitab, et kõrvalekalle võib olla kuni 4,3%.

Glükoosi kontsentratsiooni täpsus, kui ≥ 75 mg/dl (4,2 mmol/l)
Kuni ± 5%

Kuni ± 10%

268/516 (52%) 458/516 (89%)
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Kuni ± 15%

Kuni ± 20%

511/516 (99%) 516/516 (100%)
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Garantiiteave

Kontakt

Tootja garantii
i-SENS, Inc. garanteerib, et glükomeetril CareSens N POP ei
esine materjali- ega valmistamisdefekte tavapärasel kasutamisel viie (5) aasta jooksul. Glükomeetrit tuleb kasutada
sihtotstarbeliselt. Garantii kaotab kehtivuse, kui glükomeetrit
on valesti kasutatud, muudetud või ise remontida üritatud.
Kõik nõuded tuleb esitada garantiiperioodi jooksul.
Ettevõte i-SENS valib omal äranägemisel defektse glükomeetri või selle osa remontimise või asendamise, kui sellele
käesolev garantii laieneb. Vastavalt garantiitingimustele ei
hüvita i-SENS kasutajale seadme ostuhinda.

Maaletooja / kohalik esindaja
AB Medical Group Eesti OÜ
Reti tee 12
Peetri alevik
75312 Rae vald
Harjumaa
tel. +372 6552310
fax. +372 6593250
info@abmedical.ee

Garantiiteenuse pakkumine
Garantiiteenuse kasutamiseks peate saatma defektse
glükomeetri või selle osa koos ostutšekiga lähimasse
volitatud ettevõtte i-SENS garantiikeskusse.

48 www.i-sens.com

49 www.i-sens.com

