Návod na použitie
Diabetes manažér Accu-Chek® Performa Insight
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1

Ako funguje diabetes manažér

1.1 Úvod
Prečítajte si, prosím, tento návod na použitie pozorne ešte
predtým ako začnete diabetes manažéra Accu-Chek Performa
Insight používať. Na správne a spoľahlivé používanie potrebujete
pochopiť, ako funguje, porozumieť obrazovkám displeja i všetkým
jeho individuálnym funkciám.
V prípade otázok sa obráťte na našu zákaznícku podporu a
servisné stredisko. Ich zoznam nájdete na zadnej strane tohto
návodu na použitie.

1.1.1 Určené použitie
Diabetes manažér Accu-Chek Performa Insight je určený na
liečbu diabetu, pri ktorom je potrebné podávanie inzulínu, a na
kvantitatívne určovanie glukózy v čerstvej plnej kapilárnej krvi.

Diabetes manažér Accu-Chek Performa Insight je určený na
kvantitatívne meranie glukózy v krvi. Diabetes manažér
Accu-Chek Performa Insight je určený na samokontrolu mimo
tela (diagnostické použitie in vitro) u pacientov s diabetom ako
pomôcka pri kontrole glykémie a monitorovaní jej efektívnosti.
Diabetes manažér Accu-Chek Performa Insight je určený na
používanie s testovacími prúžkami Accu-Chek Performa. Miesto
odberu zahŕňa tradične bruško prsta. Diabetes manažér
Accu-Chek Performa Insight je teda určený na diabetologický
manažment vykonávaný výpočtom dávky inzulínu alebo príjmom
sacharidov na základe dát zadaných užívateľom.
Vhodné na samokontrolu
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Súčasťou produktu sú:

1.1.2 Dôležité

j diabetes manažér Accu‑Chek Performa Insight s
dobíjateľnou batériou a aktivačným čipom

j Pre diabetes manažér Accu-Chek Performa Insight sú potrebné
testovacie prúžky Accu-Chek Performa.

j USB kábel

j Ak sa budete riadiť krokmi opísanými v tomto návode na
použitie, ale budete mať naďalej príznaky, ktoré nezodpovedajú
výsledkom merania alebo máte otázky, obráťte sa na odborný
zdravotnícky personál.

j sieťový adaptér s konektorom
Súčasťou produktu nie sú:
j testovacie prúžky Accu‑Chek Performa
j kontrolný roztok Accu‑Chek Performa

w

VAROVANIE

Akýkoľvek predmet, ktorý sa dostane do kontaktu s ľudskou
krvou, predstavuje potenciálny zdroj infekcií (pozri Clinical and
Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory
Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved
Guideline – Fourth Edition; CLSI document M29-A4, 2014).
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POZNÁMKA
j V tomto návode na použitie sú zobrazené príklady
obrazoviek. Je možné, že obrazovky v tejto príručke
vyzerajú trochu inak ako obrazovky na glukomere. V
prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa obrazoviek
glukomeru, sa obráťte na spoločnosť Roche.
j Na obrazovkách glukomeru sa aktivačný čip nazýva
kódovací čip. Kódovací čip a aktivačný čip sú navzájom
zameniteľné a majú ten istý význam.
j Hladina glukózy v krvi alebo glykémia sa zvykne
označovať ako GL, tieto pojmy sú však identické.
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1.2 O tomto návode na použitie
Aby sme vám pomohli využiť diabetes manažéra Accu-Chek
Performa Insight (ďalej označovaný ako glukomer) čo
najefektívnejšie, rozdelili sme funkcie a vlastnosti tohto produktu
na Základné a Voliteľné.
j Základné funkcie sú podstatné pre stanovený účel tohto
produktu a dôrazne odporúčame naučiť sa ich ovládať ešte
pred používaním produktu.
j Voliteľné funkcie vám pomôžu možnosti produktu využiť
maximálne. Spolu s odborným zdravotníckym personálom si
môžete tieto funkcie osvojiť podľa vlastného uváženia a
vlastným tempom.

Aby ste mohli glukomer správne a pohodlne používať obsahuje
tento návod na použitie nasledujúce upozornenia:

w

VAROVANIE

Varovanie predstavuje bezpečnostnú informáciu, ktorá si
vyžaduje vašu starostlivú pozornosť a informuje vás o rizikách
pre vaše zdravie. Ignorovanie týchto informácií môže viesť k
situáciám ohrozenia života.

POZNÁMKA
Poznámka obsahuje dôležité informácie vzťahujúce sa na
efektívne a bezproblémové fungovanie glukomeru.
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1.3 Diabetes manažér Accu‑Chek Performa Insight na prvý pohľad
1
2
5

6

3
4

4

7

1

1

Vypínač On/Off

Glukomer sa ním zapína alebo
vypína. Pozri odsek Zapínanie a
vypínanie glukomeru a
manažment elektrickej energie v
tejto kapitole.

2

Bod pripnutia
šnúrky

Miesto, na ktorom sa dá uchytiť
šnúrka na nosenie produktu.

3

Mikrokonektor
USB

Zapojte malý koniec USB kábla do
tohto konektora na dobitie batérie
alebo komunikáciu s počítačom.

Port rozšírenia
pamäte

Nachádza sa v ňom pamäťová
karta, obsahujúca softvér pre
glukomer. Diabetes manažér
Accu-Chek Performa Insight
nezahŕňa pamäťovú kartu, pokiaľ
nie je súčasťou systému na liečbu
diabetu Accu-Chek Insight.
Pamäťovú kartu nevyberajte.
Odstránenú pamäťovú kartu
spoločnosť Roche nenahrádza.
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5

Dotykový displej

Dotyková obrazovka s farebným
displejom na navigovanie cez menu
glukomeru a na zobrazovanie
informácií.

6

Tlačidlá na
reguláciu
hlasitosti

Menia hlasitosť hlásení, napríklad
pripomienok merania. Na stíšenie
zvuku stlačte tlačidlo na zníženie
hlasitosti, až kým sa zvuk úplne
nevypne.
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Otvor na
testovací prúžok

Miesto, do ktorého sa zasúva
testovací prúžok na meranie
glykémie a kontrolný test.
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9
8

9

Aktivačný čip

V glukomere sa nachádza čierny
aktivačný čip. Nevyberajte ho. Ak
aktivačný čip chýba, obráťte sa na
spoločnosť Roche.

Kryt priečinku na
batérie

Kryt priečinku na batérie odoberajte
iba pri výmene batérie. Pozri odsek
Výmena batérie v kapitole
Starostlivosť a údržba v tomto
návode na použitie.
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POZNÁMKA
Glukomer je už nakódovaný a dostanete ho spolu s
vloženým čiernym aktivačným čipom. Tento aktivačný čip
nebudete musieť nikdy vymeniť, ani keď budete používať
testovacie prúžky z balenia, ktoré obsahujú iný aktivačný
čip.
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1
Testovací prúžok
Žlté okienko – sem naneste kvapku krvi alebo kontrolný
roztok.
Kovový koniec – tento koniec zasuňte do glukomeru.

Tuba s testovacími prúžkami
(napríklad)

Fľaštička s kontrolným roztokom
(napríklad)
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1.4 Domovská obrazovka
Ako domovská obrazovka sa označuje obrazovka, ktorá sa
zobrazí po zapnutí glukomeru. Domovskou obrazovkou môže byť
buď obrazovka hlavného menu alebo obrazovka stavu. O zmene
štandardnej domovskej obrazovky sa dočítate v odseku
Štandardná domovská obrazovka v kapitole Zmena nastavení
glukomeru v tomto návode na použitie.
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1
1.4.1 Obrazovka hlavného menu
Záhlavie
Zobrazuje informácie glukomeru. Pozri
nasledujúcu tabuľku.

Posuvná lišta
Objaví sa, keď je informácií viac, ako sa
zmestí na obrazovku.

Voľby menu

Prejdite k obrazovke stavu
Pozri odsek Obrazovka stavu v tejto kapitole.

Prejdite k obrazovke rýchlych poznámok
Pozri odsek Obrazovka rýchlych poznámok v
tejto kapitole.
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Záhlavie ukazuje dennú dobu a dátum. Okrem toho môžu byť zobrazené nasledujúce ikony.
Ikona

10

Názov

Opis

Zvuk/vibrovať

Zobrazí sa, keď sú zapnuté obidva, zvuk i vibrovanie.

Zvuk

Zobrazí sa, keď je zapnutý iba zvuk.

Vibrovať

Zobrazí sa, keď je zapnuté iba vibrovanie.

Režim v lietadle

Zobrazí sa, keď je zapnutý režim v lietadle.

Batéria

Zobrazuje aktuálny stav nabitia batérie.

Teplota

Zobrazí sa, keď je teplota glukomeru mimo teplotného rozsahu prípustného na meranie
glykémie.

1
1.4.2 Obrazovka stavu
Obrazovka stavu zobrazuje informácie o najaktuálnejších
platných meraniach glykémie.
Záhlavie
Zobrazuje informácie glukomeru.

Výsledok merania glykémie s farebným
stavovým riadkom
Dátum a čas posledného merania glykémie

Dodatočné informácie
Pozri nasledujúcu stranu.

Prejdite k hlavnému menu
Pozri odsek Obrazovka hlavného menu
v tejto kapitole.

Prejdite k menu
glukomeru

Prejdite k rýchlym poznámkam
Pozri odsek Obrazovka rýchlych pozná‑
mok v tejto kapitole.
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Dodatočné informácie
V nasledujúcich riadkoch sú uvedené možné dodatočné
informácie, uložené v elektronickom prevádzkovom denníku
spolu s meraním glykémie:
j Ikona pre čas jedla s opisom (napríklad

Pred jedlom)

j Zobrazená môže byť ikona pre sacharidy s množstvom
sacharidov (napríklad 60 g) alebo ikona pre akceptované
sacharidy či ikona pre neakceptované sacharidy
j Ikona pre zdravotnú udalosť s opisom (napríklad

Šport 1)

j Ikona pre typ bolusu s celkovou dávkou bolusového inzulínu
(napríklad Bolus perom/inj. striekačkou 5,00 U)
j Ikona pre bazálny inzulín s hodnotou bazálneho inzulínu
(napríklad 5,0 U)
j Ikona pre poznámky s textom poznámok (napríklad
Stretnutie)
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1
1.5 Zapínanie a vypínanie glukomeru a
manažment elektrickej energie
Vypínač On/Off

Zapnutie
glukomeru
Vypnutie
glukomeru
Reset
glukomeru

Stlačte a uvoľnite vypínač On/Off glukomeru.
Ak je stav nabitia batérie veľmi nízky
glukomer sa nezapne. Nabite batériu.
Stlačte a uvoľnite vypínač On/Off glukomeru.
Na úplné vypnutie potrebuje glukomer
približne 2 sekundy.
Stlačte a podržte vypínač On/Off glukomeru
aspoň na 5 sekúnd, kým nebude obrazovka
glukomeru prázdna. Uvoľnite vypínač On/Off
glukomeru. Zapínanie môže trvať minútu
alebo viac. Reštartovanie glukomera si
nevyžaduje vybratie batérie.

POZNÁMKA
Glukomer resetujte, ak displej zamrzne
alebo nereaguje. Uistite sa, že je batéria
nabitá.
13

Manažment elektrickej energie
Keď je glukomer zapnutý a nikto sa dotykovej obrazovky nedotýka,
glukomer automaticky po 15 sekundách stlmí jas displeja a po
2 minútach ho úplne vypne. Nestane sa tak iba vtedy, keď práve
vykonávate meranie glykémie alebo kontrolný test. V záujme
šetrenia batérie je lepšie glukomer po ukončení používania vypnúť
ako sa spoliehať na automatické vypnutie funkcie. Viac informácií o
šetrení batérie sa dočítate v odseku Tipy na úsporu energie v
kapitole Starostlivosť a údržba v tomto návode na použitie.
Glukomer má dobíjateľnú batériu. Ikona pre batériu v hlavnom
menu a na obrazovke stavu ukazuje výkonnostnú úroveň alebo
stav nabitia batérie.
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V nasledujúcej tabuľke sú zobrazené rôzne výkonnostné úrovne
batérie:
Nabitá
úplne
Ikona pre výkonnostnú
úroveň batérie
Ikona pre stav nabitia batérie
Obrazovka pre dobíjajúcu sa
batériu

Nabitá
čiastočne

Nabitá
slabo

1

Keď je výkonnostná úroveň batéria nízka, glukomer hlási, že batériu
treba dobiť. Ak necháte batériu úplne vybiť, znižuje to jej schopnosť
udržiavať si nabitý potenciál. Odporúčame, aby ste batériu dobíjali
pravidelne, napr. raz za deň. Batérii neškodí, keď necháte glukomer
pripojený do elektrickej zásuvky. Ku glukomeru patrí USB kábel a
sieťový adaptér, ktorý sa používa na dobíjanie batérie. Pozri odsek
Nabíjanie batérie v kapitole Uvedenie glukomeru do prevádzky
v tomto návode na použitie.
Dobíjateľná batéria má obmedzený počet nabíjacích cyklov. Ak si
všimnete, že treba glukomer nabíjať častejšie, ako keď bol ešte
nový, budete pravdepodobne musieť vymeniť batériu. Pozri odsek
Výmena batérie v kapitole Starostlivosť a údržba v tomto návode
na použitie.
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1.6 Navigácia
Glukomer má celofarebný displej s technológiou dotykovej
obrazovky.
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Postup pri voľbe možností

Posúvanie obrazovky

Dotknite sa možnosti, ktorú chcete zvoliť, dokým sa nezafarbí
modrou farbou, potom ju pustite.
Aby ste vedeli, že voľba možnosti naozaj prebehla, môžete
dotykovú obrazovku nastaviť na generovanie tónu, vibrovanie
alebo obidva režimy. Pozri odsek Dotyková obrazovka: tón,
vibrovanie v kapitole Zmena nastavení glukomeru v tomto
návode na použitie.

Stlačte a podržte prst kdekoľvek v strede obrazovky a potom
prstom posúvajte hore alebo dole po obrazovke.

1
Nastavovanie hodnôt

Výber zo zoznamu

Zvoľte hodnotu, ktorú chcete zmeniť (zvolená je Hodina).

Zvoľte si položku v zozname. Prepínacie tlačidlo na ľavej strane
obrazovky znamená výber (zvolené je Pred jedlom).

Stlačte a uvoľnite + na zvýšenie alebo stlačte a uvoľnite – na
zníženie hodnoty. Stlačte a držte + alebo –, ak chcete hodnotu
zmeniť rýchlo.
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Obrazovky s hláseniami

Keď sa objaví obrazovka s hlásením, voľba možností (napríklad
Nie, Áno a OK) je podfarbená a 3 sekundy nie je aktívna.
Zabraňuje sa tým náhodnému potvrdeniu hlásenia predtým, ako
si ho prečítate.
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Symbol > na pravej strane obrazovky znamená, že zvolením
možnosti sa objaví iná obrazovka.

1
Možnosti navigácie

OK

Zrušiť

Uložiť

Späť

Zobrazená obrazovka vyžaduje vaše
potvrdenie (napríklad potvrdenie správy
M-58 teplota mimo rozpätia).
Neuložiť či opustiť aktivitu bez dokončenia
akcie (napríklad nezmeniť dátum v
glukomeri).

Ďalej

Uložiť nastavenia či dáta.
Vrátiť sa k predchádzajúcej obrazovke bez
uloženia nastavení alebo dát.

Hotovo

Prejsť k nasledujúcej obrazovke bez uloženia
nastavení alebo dát. Ďalej sa používa, keď za
sebou nasleduje viacero krokov alebo
obrazoviek (napríklad sprievodca inštaláciou
pri uvádzaní glukomera do prevádzky).
Nastavenia alebo dáta zostávajú dostupné
pri použití Späť a sú uložené, keď zvolíte
Hotovo.
Uložiť nastavenia či dáta. Hotovo sa objaví
na konci série obrazoviek (napríklad
sprievodca inštaláciou pri uvádzaní
glukomera do prevádzky), alebo na
obrazovke, ktorá má viacero položiek
(napríklad Zadávanie bolusu).
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Klávesnica
Vrátiť sa k predchádzajúcej
obrazovke bez uloženia do pamäte
Prepínať medzi abecednou a
číselnou klávesnicou,
interpunkciou a znakmi

Prepínať medzi malými a
veľkými písmenami
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Uložiť a vrátiť sa k predchádzajúcej
obrazovke
Kláves backspace na vymazávanie
Prepínať medzi abecednou klávesnicou a
klávesnicou s prídavnými možnosťami
Vložiť medzeru

1
1.7 Obrazovka rýchlych poznámok
Udalosť (napríklad Občerstvenie) môže mať vplyv na výsledky
merania glykémie alebo na zhromaždené dáta. Funkcia rýchle
poznámky je pohodlným spôsobom zaznamenania udalostí, keď k
nim dôjde a je užitočná počas rozboru dát. Záznam v rýchlych
poznámkach nie je prepojený s výsledkom merania glykémie ani
neovplyvňuje dáta používané v rámci výpočtu odporúčania bolusu.

Vyberte si až 4 udalosti. Obrazovku môžete posúvať na výber
viacerých možností. Zvoľte Uložiť na uloženie rýchlej poznámky v
prevádzkovom denníku s označením aktuálneho času/dátumu.
Výber udalosti pre uložený záznam v rýchlych poznámkach
môžete zmeniť zvolením v prevádzkovom denníku. Takisto sa dá
zadať poznámka na uloženie so záznamom v rýchlych
poznámkach. Pozri odsek Prevádzkový denník v kapitole Moje
dáta v tomto návode na použitie.
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1.8 Používanie testovacích prúžkov
j Používajte iba testovacie prúžky Accu-Chek Performa.
j Testovací prúžok použite okamžite po vybratí z tuby s
testovacími prúžkami.

w

VAROVANIE

Testovacie prúžky neuchovávajte pri vysokých teplotách alebo
vysokej vlhkosti (v kúpeľni alebo kuchyni)! Vysoké teploty a
vlhkosť môžu testovacie prúžky poškodiť.

j Na testovací prúžok nenanášajte krv ani kontrolný roztok
predtým, ako ho zasuniete do glukomeru.
j Na ochranu testovacích prúžkov pred vlhkosťou vzduchu tubu s
testovacími prúžkami okamžite po vybratí testovacieho prúžku
pevne uzavrite.
j Nepoužité testovacie prúžky skladujte v originálnej tube s
testovacími prúžkami s uzavretým uzáverom.
j Preverte dátum exspirácie na tube s testovacími prúžkami.
Testovacie prúžky, ktorých dátum exspirácie uplynul,
nepoužívajte.
j Tubu s testovacími prúžkami a glukomer uchovávajte na
chladnom a suchom mieste, napr. v spálni.
j Informácie o skladovaní testovacích prúžkov a prevádzkových
podmienkach systému nájdete v príbalovom letáku k
testovacím prúžkom.
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POZNÁMKA
Glukomer je už nakódovaný a dostanete ho spolu s
vloženým čiernym aktivačným čipom. Tento aktivačný čip
nebudete musieť nikdy vymeniť, ani keď
budete používať testovacie prúžky z
balenia, ktoré obsahujú iný aktivačný čip.

1
1.9 Súhrn funkcií
j Obrazovka stavu vám umožňuje rýchly prístup k informáciám o
vašich posledných meraniach glykémie.

j Manažment dát:

j Odporúčanie bolusu je voliteľné a vypočíta pre vás bolus
inzulínu, ktorý je prispôsobený dennej dobe a meniacim sa
situáciám.

• Elektronický prevádzkový denník obsahujúci záznam pre
každý výsledok merania glykémie vrátane času jedla,
sacharidov, zdravotných udalostí, bolusu, bazálu a
poznámok.

j Denné časové bloky vám dovoľujú rozdeliť deň na rôzne doby a
dajú sa upravovať v súlade s vaším životným štýlom.

• Zobrazenie, modifikácia alebo pridávanie informácií do
prevádzkového denníka.
• Zobrazenie dát (napríklad priemery merania glykémie) vo
formáte grafu alebo tabuľky pre špecifikované obdobie
(napríklad posledných 30 dní).
• Prenos dát medzi zariadeniami ako napríklad glukomer a
počítač.
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j Pripomienky:
• Pripomienky časových alarmov, kedy treba v priebehu dňa
merať glykémiu.
• Pripomienky merania po vysokom výsledku glykémie,
nízkom výsledku glykémie alebo po jedle.
• Návštevy vášho lekára alebo laboratórne testy.
• Unikátne tóny pre rôzne pripomienky.
j Zdravotné udalosti sa dajú navoliť, aby signalizovali, ako sa
cítite alebo či robíte niečo, čo môže ovplyvniť vašu hladinu
glykémie. Môžete nastaviť percentuálnu hodnotu pre každú
zdravotnú udalosť, ktorá upraví odporúčania bolusu, ak
nastavíte odporúčanie bolusu.
j Hranice hypo- (nízkej) a hyper- (vysokej) glykémie, ktoré
najlepšie zodpovedajú vašim potrebám. Kedykoľvek je výsledok
merania glykémie nad alebo pod týmto rozpätím, glukomer
zobrazí varovanie.
j Celofarebný vizuálny displej s technológiou dotykovej
obrazovky.
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2

2

Uvedenie glukomeru do
prevádzky

2.1 Na čo treba dbať pred začatím
používania
Predtým, ako začnete glukomer používať, musíte ho pripraviť
nasledovným spôsobom:
1
Odstráňte a zlikvidujte nálepku na
zadnej strane glukomeru.
Pokračujte ďalším odsekom Výmena
batérie.

25

2.2 Nabíjanie batérie
Batériu nabíjajte zasunutím USB kábla buď do elektrickej zásuvky
alebo do počítača. Používaním USB kábla a napájacieho adaptéra
USB dodaného s glukomerom zabránite problémom pri nabíjaní
batérie. Preferovanou metódou nabíjania je použiť elektrickú
zásuvku, keďže je to rýchlejšie a úplné nabitie batérie trvá
približne 3,5 hod. Nabíjanie glukomeru prostredníctvom počítača
trvá oveľa dlhšie. V prípade, že je stav batérie veľmi nízky, alebo
ak nebola dlhšie nabíjaná, použite na nabíjanie elektrickú
zásuvku.
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POZNÁMKA
j Ak necháte batériu úplne vybiť, znižuje to jej schopnosť
udržiavať si nabitý potenciál. Odporúčame, aby ste
batériu dobíjali pravidelne, napr. raz za deň. Batérii
neškodí, keď necháte glukomer pripojený do elektrickej
zásuvky.
j Meranie glykémie sa nemôže uskutočniť,
keď je glukomer zapojený do siete.

2
Nabíjanie batérie cez elektrickú zásuvku
1

2

3

Priehľadný plastový kryt
Na zmontovanie sieťového
adaptéra odoberte priehľadný
plastový kryt stlačením stredu
uvoľňovacieho tlačidla.
Stiahnite priehľadný plastový
kryt v smere šípky.

Uvoľňovacie tlačidlo
Ak je sieťový adaptér už
zmontovaný, pokračujte
krokom 4.

Vsuňte vidlicovú zástrčku na
miesto, kde bol priehľadný
plastový kryt tak, aby zreteľne
zacvakla na miesto. Vidlicovú
zástrčku nevsúvajte násilím.
Ide to iba jedným smerom.

Zapojte veľký koniec USB
kábla do sieťového adaptéra.
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4

Zapojte malý koniec USB
kábla do glukomeru.

5

6

Zapojte sieťový adaptér do
elektrickej zásuvky. Ak je stav
nabitia batérie extrémne
nízky, glukomer sa niekoľko
minút nezapne.

Keď ikona batérie zobrazuje
úplne nabitú batériu ,
môžete glukomer odpojiť.

Ak je pripojenie úspešné, na
glukomere sa objaví na
3 sekundy obrazovka
nabíjania batérie.
Na ďalšej obrazovke (buď
hlavné menu, alebo obrazovka
stavu) sa zobrazí ikona batérie
v režime nabíjania.
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2
Nabíjanie batérie pomocou počítača
1

2

3

Zapojte malý koniec USB
kábla do glukomeru.

Veľký koniec USB kábla
zapojte do voľného USB portu
na počítači. Glukomer sa
nezapne, ak je stav nabitia
batérie veľmi nízky. Nabite
batériu pomocou elektrickej
zásuvky.

Vyberte Iba nabiť. Prípadne
vyberte Nastaviť ako
štandardné, čím sa táto
obrazovka nebude objavovať
zakaždým, keď zapojíte USB
kábel do počítača. Zvoľte OK.

POZNÁMKA
j Obrazovka Možnosti
pripojenia sa neobjaví,
ak bolo predtým vybraté
Nastaviť ako
štandardné.
j Na odstránenie
štandardného
nastavenia prejdite do
hlavného menu a zvoľte
Komunikácia >
Nastavenia. Vyberte
Vyzvať pri USB pripojení.
Zvoľte Uložiť.
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POZNÁMKA

POZNÁMKA

Ak sa má batéria nabiť,
musí byť počítač zapnutý a
nesmie byť v
pohotovostnom režime
alebo režime nečinnosti.

Počítač batériu nenabíja,
ak na glukomere nie je
obrazovka nabíjania
batérie alebo ikona
nabíjania batérie alebo ak
sa objaví informačná
obrazovka Čoskoro nabiť
glukomer. Batériu nabite
cez elektrickú zásuvku.
Ak je pripojenie úspešné, na
glukomere sa objaví na
3 sekundy obrazovka
nabíjania batérie.
Na ďalšej obrazovke (buď
hlavné menu, alebo obrazovka
stavu) sa zobrazí ikona batérie
v režime nabíjania.
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4
Keď ikona batérie zobrazuje
úplne nabitú batériu ,
môžete glukomer odpojiť.

2
2.3 Sprievodca inštaláciou
Pri prvom zapnutí glukomeru sa aktivuje sprievodca inštaláciou.
Pred prvým meraním glykémie musíte sprievodcom inštaláciou
prejsť až úplne do konca.
Sprievodca inštaláciou vám asistuje pri voľbe týchto nastavení:
j Jazyk glukomeru
j Čas a dátum
j Jednotky (sacharidy)
j Varovné hranice pre hypo- (nízku) a hyper- (vysokú) glykémiu
j Časové bloky
j Odporúčanie bolusu (voliteľné)
j Pripomienky merania glykémie (voliteľné)

w

VAROVANIE

Je dôležité, aby ste individuálne nastavenia vašich varovných
hraníc, časových blokov, odporúčania bolusu a pripomienok
merania glykémie prekonzultovali s odborným zdravotníckym
personálom.
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POZNÁMKA
j Sprievodca inštaláciou sa aktivuje pri každom zapnutí
glukomeru, dokým celý proces nedokončíte.
j Ak je sprievodca inštaláciou spoustený a vy glukomer
vypnete, musíte na jeho dokončenie všetky nastavenia
potvrdiť znova.
j Ak sa v rámci sprievodcu inštaláciou chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, zvoľte Späť.
j Ak sa rozhodnete odporúčanie bolusu a pripomienky
merania glykémie nenastaviť počas práce so
sprievodcom inštaláciou, môžete tieto funkcie nastaviť aj
neskôr. Informácie o nastavení týchto funkcií po
skompletizovaní sprievodcu inštaláciou nájdete v odseku
Nastavenie odporúčania bolusu v kapitole Zmena
nastavení odporúčania bolusu a v kapitole
Pripomienky glukomeru v tomto návode na použitie.
j Štandardné nastavenia glukomeru a nastavenia určené
na ilustráciu v tomto návode na použitie slúžia iba ako
príklad.
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2
2.4 Dokončenie sprievodcu inštaláciou
V odseku Dôležité informácie tohto návodu na použitie nájdete
podrobné vysvetlivky rôznych nastavení v rámci sprievodcu
inštaláciou.
1

2

Vypínač On/Off
Ak začínate s vypnutým glukomerom,
zapnite glukomer stlačením vypínača
On/Off.

Glukomer bude krátku chvíľu vibrovať,
pípať a zobrazí túto úvodnú obrazovku
(táto obrazovka sa objaví pri každom
zapnutí glukomeru).
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3

4

5

Ak používate konfiguračný
softvér Accu-Chek 360°:
Zapojte glukomer k počítaču,
zvoľte Nastavenie počítačom a
na pokračovanie za použitia
softvéru zvoľte Ďalej. Zvyšné
kroky v tomto odseku
nemusíte brať do úvahy.

Vyberte si zo zoznamu želaný
jazyk. Zvoľte Ďalej.
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Ak pokračujete v inštalácii na
glukomere, vyberte Ručne.
Zvoľte Ďalej.

Na nastavenie formátu času
zvoľte v prípade potreby
12 hod. alebo 24 hod..

2
6

7

8

9

Nastavte dátum a čas. Zvoľte
Ďalej.

Vyberte si vhodnú jednotku
sacharidov. Zvoľte Ďalej.

Nastavte Hyper (hornú) a Hypo
(dolnú) varovnú hranicu.
Zvoľte Ďalej.

Vyberte si vhodné navýšenie
inzulínu. Zvoľte Ďalej.
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36

10

11

12

13

Nastavte maximálnu dávku
pre každý bolus. Zvoľte Ďalej.

Vyberte Áno, ak chcete
dostávať odporúčania bolusu.
Vyberte Nie, ak odporúčanie
bolusu dostávať nechcete.
Zvoľte Ďalej.

Nastavte čas začiatku a čas
konca pre prvý časový blok.
Zvoľte Ďalej.

Nastavte cieľové rozpätie.
Zvoľte Ďalej.

2
POZNÁMKA

14

15

Nastavte Pomer k sacharidom
a Citlivosť na inzulín. Zvoľte
Ďalej.

Zvoľte OK.

Ak sa rozhodnete, že
odporúčanie bolusu
dostávať nechcete,
sprievodca inštaláciou
preskočí krok 14.
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16

Na editovanie Času konca,
Hornej hodnoty a Dolnej
hodnoty zvoľte akýkoľvek
časový blok. Po ukončení
editovania časových blokov
zvoľte Ďalej.
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POZNÁMKA
j Ak je odporúčanie bolusu zapnuté, môžete pre každý
časový blok taktiež nastaviť pomer k sacharidom a citlivosť
na inzulín.
j Na resetovanie všetkých editovaných časových blokov na
ich štandardné hodnoty zvoľte Zrušiť a potom Áno.
Inštalačný proces glukomeru sa tým spustí nanovo.
j Ak odporúčanie bolusu dostávať nechcete, objaví sa na
obrazovke Hotovo namiesto Ďalej. Na dokončenie
sprievodcu inštaláciou zvoľte Hotovo.

17

Nastavte percentá pre
ktorékoľvek želané zdravotné
udalosti. Posuňte obrazovku,
aby ste videli ďalšie možnosti.
Zvoľte Ďalej.

2
18

Nastavte Vzostup jedlom,
Veľkosť občerstvenia, Čas
regulácie a Časový odstup. Na
dokončenie sprievodcu
inštaláciou zvoľte Hotovo.

POZNÁMKA
Ak potrebujete pri
nastaveniach sprievodcu
inštaláciou pomoc, obráťte
sa na odborný
zdravotnícky personál a
preštudujte si nasledujúci
odsek Dôležité
informácie. Okrem toho
vám pomôže prečítať si
kapitolu Odporúčanie
bolusu v tomto návode na
použitie.
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2.5 Dôležité informácie

POZNÁMKA

2.5.1 Jednotky sacharidov
Na glukomeri máte k dispozícii rôzne jednotky sacharidov, aby
ste si mohli zvoliť tie, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim
potrebám. K dispozícii sú nasledovné jednotky sacharidov:
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Skratka

Jednotka merania

Ekvivalent gramu

g

gramy

1 gram

KE

jednotka sacharidov
(Kohlenhydrateinheit)

10 gramov

BE

chlebová jednotka
(Bread Equivalent)

12 gramov

CC

sacharidový výber
(Carbohydrate Choice)

15 gramov

Ekvivalent gramov pre KE, BE a CC sa dá zmeniť
konfiguračným softvérom Accu-Chek 360°. Štandardné
ekvivalenty gramu sú zobrazené v predchádzajúcej
tabuľke.

2
2.5.2 Varovné hranice
Môžete si zvoliť hyper (vysoké) a hypo (nízke) varovné hranice
glykémie, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim potrebám.
Kedykoľvek je výsledok merania glykémie nad varovnou hranicou
hyper alebo pod varovnou hranicou hypo, na glukomeri sa zobrazí
varovanie.
j Nastavte varovnú hranicu hyper väčšiu ako cieľové rozpätie
všetkých časových blokov.
j Nastavte varovnú hranicu hypo menšiu ako cieľové rozpätie
všetkých časových blokov.

2.5.3 Navýšenie inzulínu
Navýšenie inzulínu je množstvo inzulínu v jednotkách U, po
ktorom je vaša dávka inzulínu upravovaná pri programovaní
bolusu alebo ručnom zadávaní do prevádzkového denníka.
Glukomer zaokrúhľuje nadol dávku inzulínu, ktorú treba podať a
ktorú glukomer vypočíta, ak je nastavené odporúčanie bolusu
alebo pri ručnom zadaní dát bolusového a bazálneho inzulínu do
prevádzkového denníka.
Navýšenie inzulínu sa dá nastaviť buď na 0,5 alebo 1 U.

2.5.4 Max. bolus
Maximálny bolus slúži ako zabezpečenie proti neúmyselne
veľkým bolusom. Je to nastavenie glukomeru, ktoré špecifikuje
maximálnu dávku bolusového inzulínu. Bolus, ktorý je väčší ako
maximálna dávka bolusu, vyžaduje dodatočné potvrdenie.
Maximálny bolus sa dá nastaviť na najviac 50 U pri navýšení o 1
U alebo o 0,5 U (na jednu hodnotu navýšenia inzulínu).
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2.5.5 Časové bloky
Nastavenie časových blokov tak, aby zodpovedalo vášmu
harmonogramu, pomôže vám i odbornému zdravotníckemu
personálu identifikovať opakujúce sa javy vzhľadom na hladinu
vašej glykémie, na ktoré môže mať vplyv váš životný štýl a denné
aktivity.
Kombinovanie časových blokov pokrýva 24-hodinové obdobie.
Glukomer dostanete so 4 štandardnými časovými blokmi. Môžete
nastaviť až 8 časových blokov. Obdobie ktoréhokoľvek zo
štandardných časových blokov môžete zmeniť.
Na dokončenie sprievodcu inštaláciou musíte dokončiť a uložiť
štandardné nastavenie pre časové bloky. Každý časový blok musí
trvať najmenej 15 minút a dá sa nastavovať iba v 15-minútových
intervaloch. Keď nastavíte čas konca časového bloku, glukomer
automaticky nastaví tento čas konca ako čas začiatku
nasledujúceho časového bloku.
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Pre každý časový blok môžete nastaviť rôzne cieľové rozpätie
glykémie. Cieľové rozpätie pre každý časový blok sa musí
nachádzať medzi varovnými hranicami hyper a hypo.
Keď sú štandardné časové bloky nastavené, nastavenia sa
použijú pre všetky ostatné časové bloky. Ak je nastavené
odporúčanie bolusu, musíte tiež nastaviť pomer k sacharidom a
citlivosť na inzulín pre štandardný časový blok. Pre každý časový
blok môžete nastaviť rôzny pomer k sacharidom a rôznu citlivosť
na inzulín.
O nastavovaní časových blokov sa poraďte s odborným
zdravotníckym personálom.

2
2.5.6 Odporúčanie bolusu
Funkcia odporúčania bolusu vypočíta bolus, ktorý je prispôsobený
dennej dobe a meniacim sa situáciám. Táto funkcia je aktivovaná
iba vtedy, ak ste nastavili odporúčanie bolusu na svojom
glukomere.

Pomer k sacharidom

Odporúčania bolusu, ktoré glukomer poskytuje, sú naozaj iba
odporúčaním.

Pri stanovení vhodného pomeru k sacharidom vám pomôže
odborný zdravotnícky personál.

Pomer k sacharidom je dávka inzulínu, s ktorou treba rátať pre
určité množstvo sacharidov.

Viac podrobnejších informácií o odporúčaní bolusu nájdete v
kapitole Odporúčanie bolusu v tomto návode na použitie.
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Citlivosť na inzulín
Citlivosť na inzulín je dávka inzulínu potrebná na zníženie vašej
glykémie o určitý stupeň.
Pri stanovení vhodnej citlivosti na inzulín vám pomôže odborný
zdravotnícky personál.
Zdravotné udalosti
Zdravotné udalosti sa dajú navoliť, aby signalizovali, ako sa cítite
alebo či robíte niečo, čo môže ovplyvniť vašu hladinu glykémie.
Môžete nastaviť percentuálnu hodnotu pre každú zdravotnú
udalosť, ktorá upraví odporúčania bolusu, ak nastavíte
odporúčanie bolusu.
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Zdravotné udalosti, ktoré sú na glukomere k dispozícii:
j Šport 1
j Šport 2
j Stres
j Choroba
j Pred menštruáciou
j Prispôsobená (1 – 3)
Kladné percentuálne hodnoty dávku bolusu zvyšujú a záporné
percentuálne hodnoty (–) dávku bolusu znižujú. Pri stanovení
vhodnej percentuálnej hodnoty pre každú zdravotnú udalosť vám
pomôže odborný zdravotnícky personál.

2
Možnosti odporúčania

Veľkosť občerstvenia

Vzostup jedlom, veľkosť občerstvenia, čas regulácie a časový
odstup sú možnosti odporúčania bolusu. Podrobné opisy každého
z týchto nastavení sú uvedené nižšie.

Veľkosť občerstvenia definuje prah sacharidov. Pri jeho
prekročení sa spustí vzostup jedlom.
Čas regulácie

Vzostup jedlom

Nárast hladiny glykémie počas jedla alebo po jedle sa považuje v
rámci určitého rozmedzia za normálny, a to aj keď bol podaný
bolus.
Zadajte maximálne zvýšenie vašej hladiny glykémie, ktoré má byť
tolerované po jedle bez dodatočného opravného bolusu.

Obdobie od spustenia bolusu, až do okamihu, keď by sa vaša
hladina glykémie mala vrátiť na cieľovú úroveň.
Trvanie času regulácie môžete podľa svojich individuálnych
potrieb upraviť v rámci špecifikovaného časového intervalu
(1 ½ hodiny až 8 hodín). Ak si nie ste svojím časom regulácie istí,
poraďte sa s odborným zdravotníckym personálom. Súčasťou
celkového času regulácie je aj časový odstup.
Časový odstup

Očakávaný čas predtým, než začne inzulín znižovať hladinu
glykémie v tele.
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3

3

Meranie glykémie

3.1 Postup pri meraní glykémie
POZNÁMKA
j Potrebujete glukomer, testovací prúžok, odberové pero a
lancetu.
j Glukomer pred prvým meraním glykémie nastavte.
j Merania glykémie sa nemôžu uskutočniť, keď je glukomer
zapojený do siete.
j Hladina glukózy v krvi alebo glykémia sa zvykne označovať
ako GL, tieto pojmy sú však identické.

1
Umyte a osušte si ruky. Pripravte si
odberové pero.
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2

3

Preverte dátum exspirácie na
tube s testovacími prúžkami.
Testovacie prúžky po uplynutí
dátumu exspirácie
nepoužívajte.

Testovací prúžok zasuňte do
glukomeru v smere šípky.
Glukomer sa zapne.

POZNÁMKA
j Nenanášajte kvapku krvi na testovací prúžok, kým sa
nezobrazí obrazovka Naneste kvapku.
j Dávajte pozor na to, aby sa do otvoru na testovací
prúžok nedostala žiadna tekutina.
j Ak nastane chyba testovacieho prúžku, testovací prúžok
vytiahnite a zlikvidujte. Meranie zopakujte s novým
testovacím prúžkom.
j Na testovací prúžok nenanášajte kvapku krvi predtým,
ako ho zasuniete do glukomeru.
j Keď je testovací prúžok v glukomere, tlačidlá a voľby
dotykovej obrazovky nie sú aktívne, vrátane vypínača
On/Off. Tlačidlá sa aktivujú, keď testovací prúžok
vyberiete alebo keď je meranie ukončené.
j Iné spôsoby spustenia merania glykémie:
• Z hlavného menu zvoľte Glukomer > Meranie
glykémie alebo zvoľte Bolus > Meranie glykémie.
Zasuňte testovací prúžok do glukomeru.
• Keď sa zobrazí notifikácia pripomienky merania
glykémie, zasuňte testovací prúžok do glukomeru.

3

Na niekoľko sekúnd sa zobrazí
obrázok tuby s testvovacími
prúžkami. Pokračujte ďalším
krokom.

4

5

Objaví sa obrazovka Naneste
kvapku. Pomocou odberového
pera si pichnite do prsta.

Prst jemne stlačte, aby ste
podporili prúdenie krvi.
Napomáha to vytvoreniu
kvapky krvi.
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6

Kvapkou krvi sa dotknite
prednej hrany žltého okienka
na testovacom prúžku. Krv
nenanášajte na vrch
testovacieho prúžku.
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Obrazovka Prebieha analýza
sa objaví, keď je na
testovacom prúžku dostatok
krvi.

Výsledok sa objaví na displeji.

POZNÁMKA
j Informácie o výsledkoch
merania glykémie
nájdete v odsekoch Ako
interpretovať výsledky
merania glykémie a
Nezvyklé výsledky
merania glykémie v
tejto kapitole.
j Pre odporúčanie bolusu
sa musí výsledok
merania glykémie použiť
do 10 minút.

3
7

Približne o 3 sekundy sa
objaví obrazovka Podrob.
výsled. GL. Použitý testovací
prúžok vyberte a zlikvidujte.
Postupujte nasledovne:
j Meranie glykémie ukončite
bez pridania informácie
alebo podania bolusu.
Zvoľte Hotovo.

j Ak je odporúčanie bolusu
aktivované: Prejdite k
odseku Podávanie bolusu
za použitia odporúčania
bolusu v kapitole
Odporúčanie bolusu v
tomto návode na použitie.

j Ak odporúčanie bolusu
aktivované nie je:
• Pridajte informáciu na
uloženie s výsledkom
merania glykémie:
Pokračujte ďalším
odsekom Pridanie
informácie k výsledku
merania glykémie.
Bolus môže byť podaný
po pridaní informácie.
• Podanie bolusu bez
pridania informácie:
Zvoľte Bolus a prejdite k
odseku Podávanie
bolusu bez odporúčania
bolusu v tejto kapitole.
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3.2 Pridanie informácie k výsledku
merania glykémie
Pridanie informácie do zadávacích políčok vám poskytne záznam
okolností sprevádzajúcich tento výsledok merania glykémie. Táto
informácia je užitočná neskôr na stanovenie opakujúcich sa
momentov vo vašich hladinách glykémie. Kroky popísané v tomto
odseku vykonajte iba vtedy, ak sa funkcia odporúčania bolusu
práve nevyužíva. Ak je odporúčanie bolusu aktivované, prejdite k
odseku Podávanie bolusu za použitia odporúčania bolusu v
kapitole Odporúčanie bolusu v tomto návode na použitie.
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1
Ak chcete pridať záznam, kliknite naň
a držte sa pokynov na nasledujúcich
stránkach.

3
Obrazovky pridávania záznamov pre podrobný výsledok glykémie
Čas jedla

Sacharidy

Zdravotné udalosti

Bazálny inzulín

Vyberte čas jedla. Zvoľte
Uložiť.

Nastavte množstvo
skonzumovaných sacharidov.
Zvoľte Uložiť.

Zvoľte si až 4 zdravotné udalosti. Zvoľte Uložiť.

Nastavte dávku bazálneho
inzulínu. Zvoľte Uložiť.
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2
Poznámka

Zadajte poznámku
(do 60 znakov), ktorá má byť
uložená s týmto záznamom.
Zvoľte .
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Postupujte jedným z
nasledovných spôsobov:
j Zadania uložte a pokračujte
podávaním bolusu: Zvoľte
Bolus a pokračujte k
Podávaniu bolusu bez
odporúčania bolusu.
j Zadania uložte a
nepokračujte podávaním
bolusu: Zvoľte Hotovo.

3
3.3 Podávanie bolusu bez odporúčania bolusu

Výsledok glykémie
0 meraní sa zobrazí, ak nie
je k dispozícii žiaden aktuálny
výsledok merania glykémie.
Dávka sacharidov
Ak nebolo zadané žiadne
množstvo, zobrazí sa Bez
zadania.

Opravný bolus
Inzulín na vrátenie výsledkov
merania glykémie mimo cieľa na
cieľovú hodnotu.

POZNÁMKA
Keď sa obrazovka Bolus
objaví prvýkrát, nie sú k
dispozícii ešte žiadne
dávky bolusov. Dávky
bolusov zadávate vy.

Sacharidový bolus
Inzulín prepočítaný na množstvo
jedla, ktoré jete.
Celkový bolus
Suma dávok opravného a
sacharidového bolusu.
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1

V prípade potreby zadajte
dávky bolusov. Na zadanie
dávky bolusu zvoľte zadávacie
políčko pre opravný bolus,
sacharidový bolus alebo
celkový bolus a nastavte
dávku.
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POZNÁMKA
j Ak najskôr nastavíte buď opravný alebo sacharidový bolus:
Možnosť editovať celkový bolus je deaktivovaná, celkový
bolus sa ale aktualizuje adekvátne.
j Ak nastavíte celkový bolus najprv: Možnosť editovať
opravný bolus a sacharidový bolus je deaktivovaná, opravný
bolus sa ale aktualizuje adekvátne.
j Ak zadáte sacharidový bolus, ale pre sacharidy nebola
zadaná žiadna dávka (pri položke Sacharidy sa zobrazí
hodnota Bez zadania), mali by ste uvažovat’ o zadávaní
množstva sacharidov. Zvoľte Späť na zadanie množstva
sacharidov. Množstvo nie je potrebné, ale čím
kompletnejšie sú údaje, tým presnejšie budú ďalšie
odporúčania bolusu v budúcnosti pri použití funkcie
odporúčanie bolusu.

3
2

3

Zvoľte Ďalej.

Preverte dávku bolusu. Na
úpravu bolusu zvoľte Späť
alebo zvoľte OK na
zaznamenanie bolusu.
Podajte bolus za použitia pera
alebo injekčnej striekačky.
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3.4 Ako interpretovať výsledky merania
glykémie
Stavový riadok zobrazuje porovnanie výsledku merania glykémie
s cieľovým rozpätím pre aktuálny časový blok.

Stavový riadok
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POZNÁMKA
Zaobchádzajte s nízkou alebo vysokou glykémiou tak, ako
vám to odporučí odborný zdravotnícky personál.

3
Popisy stavových riadkov
Následne sú uvedené popisy stavového riadka s príkladmi zobrazení:

Zelený indikátor znamená
výsledok v rámci cieľového
rozpätia pre aktuálny časový
blok.

Modrý indikátor znamená
výsledok nad cieľovým
rozpätím pre aktuálny časový
blok. Výsledok nie je nad
varovnou hranicou
hyperglykémie.

Modrý indikátor s označením
Hyper znamená, že výsledok
je nad varovnou hranicou
hyperglykémie.
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Žltý indikátor znamená
výsledok pod cieľovým
rozpätím pre aktuálny časový
blok. Výsledok nie je pod
varovnou hranicou
hypoglykémie.
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Červený indikátor s
označením Hypo znamená,
že výsledok je pod varovnou
hranicou hypoglykémie.

3
3.4.1 Displej LO alebo HI
Je možné, že vaša glykémia je nižšia ako rozsah merania
glukomeru. Ak pociťujete niektorý z bežných príznakov nízkej
glykémie, okamžite sa obráťte na odborný zdravotnícky personál.
Zaobchádzajte s nízkou glykémiou tak, ako vám to odborný
zdravotnícky personál odporučí.

Je možné, že vaša glykémia je nad rozsahom merania
glukomeru. Ak pociťujete niektorý z bežných príznakov vysokej
glykémie, okamžite sa obráťte na odborný zdravotnícky personál.
Zaobchádzajte s vysokou glykémiou tak, ako vám to odborný
zdravotnícky personál odporučí.
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3.5 Nezvyklé výsledky merania glykémie
Ak váš výsledok merania glykémie nezodpovedá tomu, ako sa
cítite:
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Kontrolné kroky na zistenie chyby

Postup

1. Umyli ste si ruky?

Umyte si ruky teplou vodou a mydlom, a potom si ich riadne
osušte. Meranie glykémie zopakujte s novým testovacím
prúžkom.

2. Uplynul dátum exspirácie testovacích prúžkov?

Ak sú testovacie prúžky po dátume exspirácie, vyhoďte ich.
Meranie glykémie zopakujte s neexspirovaným testovacím
prúžkom.

3. Bol uzáver na tube s testovacími prúžkami pevne uzavretý?

Testovacie prúžky vymeňte, ak sa nazdávate, že tuba s
testovacími prúžkami bola nejakú dobu neuzavretá. Zopakujte
meranie glykémie.

4. Bol testovací prúžok použitý okamžite po vybratí z tuby s
testovacími prúžkami?

Meranie glykémie zopakujte s novým testovacím prúžkom.

3
Kontrolné kroky na zistenie chyby

Postup

5. Boli testovacie prúžky uchovávané na suchom a chladnom
mieste?

Meranie glykémie zopakujte s riadne skladovaným testovacím
prúžkom.

6. Riadili ste sa pokynmi v návode na použitie?

Prečítajte si odsek Postup pri meraní glykémie v tejto kapitole
a meranie glykémie zopakujte. Ak problém pretrváva, obráťte sa
na spoločnosť Roche.

7. Funguje glukomer a testovacie prúžky správne?

Urobte kontrolný test. Prečítajte si odsek Priebeh kontrolného
testu v kapitole Kontrolný test glukomeru v tomto návode na
použitie.

8. Stále neviete, v čom spočíva problém?

Obráťte sa na spoločnosť Roche.
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3.6 Príznaky nízkej alebo vysokej
glykémie
Ak poznáte príznaky nízkej alebo vysokej glykémie, pomôže vám
to porozumieť výsledkom merania a rozhodnúť, čo urobiť, ak sú
výsledky nezvyklé.
K príznakom hypoglykémie patria, ale nemusia nimi byť výlučne:
úzkosť, triaška, potenie, bolesti hlavy, zvýšený pocit hladu,
závrat, bledosť v tvári, náhle zmeny nálady alebo podráždenosť,
únava, problémy s koncentráciou, nemotornosť, búšenie srdca
a/alebo zmätenosť.
K príznakom hyperglykémie patria, ale nemusia nimi byť výlučne:
zvýšený pocit smädu, časté močenie, rozmazané videnie,
ospalosť a/alebo neodôvodnený úbytok hmotnosti.
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w

VAROVANIE

Ak na sebe pozorujete niektorý z týchto príznakov, zmerajte si
glykémiu. Ak sa vaše výsledky merania glykémie zobrazia ako
hypo, LO, hyper alebo HI, okamžite sa obráťte na odborný
zdravotnícky personál.

4

4

Kontrolný test

4.1 Kedy uskutočniť kontrolný test

4.2 O kontrolných roztokoch

Vykonanie kontrolného testu vás informuje o tom, či váš
glukomer a testovacie prúžky fungujú správne. Kontrolný test by
ste mali urobiť, keď:
j otvoríte nové balenie testovacích prúžkov.
j ste nechali tubu s testovacími prúžkami otvorenú.
j sa domnievate, že sú testovacie prúžky poškodené.
j chcete glukomer a testovacie prúžky preveriť.
j testovacie prúžky boli vystavené extrémnym teplotám alebo
vlhkosti či obidvom.
j vám glukomer spadol.
j vaše výsledky merania glykémie nezodpovedajú tomu, ako sa
cítite.
j chcete preveriť, či pri meraní postupujete správne.

j Používajte iba kontrolné roztoky Accu-Chek Performa.
j Fľaštičku s kontrolným roztokom po použití riadne uzavrite.
j Na nálepku fľaštičky si napíšte dátum, kedy ste kontrolný
roztok otvorili. Kontrolný roztok je použiteľný do 3 mesiacov po
tomto dátume alebo do dátumu exspirácie na nálepke fľaštičky,
podľa toho, ktorý dátum uplynie ako prvý.
j Kontrolný roztok po uplynutí dátumu exspirácie nepoužívajte.
j Podmienky na skladovanie kontrolného roztoku nájdete
opísané v príbalovom letáku ku kontrolnému roztoku.
j Glukomer rozozná kontrolný roztok Accu-Chek Performa
automaticky.
j Kontrolné výsledky sa v pamäti nezobrazujú.
j Kontrolný roztok môže zapríčiniť škvrny na tkanivách. Škvrny
odstránite vyčistením vodou a mydlom.
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4.3 Priebeh kontrolného testu
Potrebujete glukomer, testovací prúžok a kontrolný roztok Level
1, Level 2 alebo obidva. Stupeň kontrolného roztoku (Level) je
vytlačený na nálepke fľaštičky.
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1

2

Preverte dátum exspirácie na
tube s testovacími prúžkami.
Testovacie prúžky po uplynutí
dátumu exspirácie
nepoužívajte.

Testovací prúžok zasuňte do
glukomeru v smere šípky.
Glukomer sa zapne.

POZNÁMKA
j Nedotýkajte sa kvapkou kontrolného roztoku
testovacieho prúžku, kým sa nezobrazí obrazovka
Naneste kvapku.
j Dávajte pozor, aby sa do otvoru na testovací prúžok
nedostala žiadna tekutina.
j Ak nastane chyba testovacieho prúžku, testovací prúžok
vyberte a zlikvidujte a meranie zopakujte s novým
testovacím prúžkom.
j Na testovací prúžok nenanášajte kontrolný roztok
predtým, ako ho zasuniete do glukomeru.
j Keď je testovací prúžok v glukomere, tlačidlá a voľby
dotykovej obrazovky, vrátane vypínača On/Off, nie sú
aktívne. Tlačidlá sa aktivujú, keď testovací prúžok
vyberiete alebo keď je meranie ukončené.
j Ďalší spôsob spustenia kontrolného testu je z hlavného
menu. Zvoľte Glukomer > Meranie glykémie a vložte
testovací prúžok do glukomeru.

4

Na niekoľko sekúnd sa zobrazí
obrázok tuby s testvovacími
prúžkami. Pokračujte ďalším
krokom.

3

4

5

Objaví sa obrazovka Naneste
kvapku. Testovací prúžok je
pripravený na meranie.

Zvoľte kontrolný roztok na
vykonanie testu. Stupeň
zadáte neskôr počas testu.

Položte glukomer na rovný
povrch, napr. na stôl.
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6

7

Odoberte vrchnák z fľaštičky.
Hrdlo fľaštičky utrite
papierovou vreckovkou.

Fľaštičku stlačte, aby sa na
hrdle vytvorila kvapôčka
tekutiny. Kvapkou sa dotknite
prednej hrany žltého okienka
na testovacom prúžku.
Kontrolný roztok nenanášajte
na vrch testovacieho prúžku.

8

Obrazovka Prebieha analýza
sa objaví, keď je na
testovacom prúžku dostatok
kontrolného roztoku.

Hrdlo fľaštičky utrite
papierovou vreckovkou.
Fľaštičku riadne uzavrite.

4
9

POZNÁMKA

10

11

V rozpätí znamená, že
glukomer a testovacie prúžky
riadne fungujú. Mimo rozpätia,
LO alebo HI znamená, že
výsledok kontrolného testu je
mimo prijateľného rozpätia;
pozri odsek Výsledky
kontrolného testu mimo
rozpätia v tejto kapitole.
Zvoľte OK.

Použitý testovací prúžok
vyberte a zlikvidujte.

Ak vyberiete Bez zadania a
zvolíte Hotovo, obrazovka
Kontrolná hodnota
uvedená pod krokom 10
sa neobjaví. Prejdite ku
kroku 11.

Výsledok kontrolného testu sa
objaví na displeji. Vyberte
stupeň kontrolného roztoku a
zvoľte Hotovo.
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4.4 Výsledky kontrolného testu mimo
rozpätia
Ak je výsledok kontrolného testu mimo rozpätia, pomôže vám
nasledujúci zoznam potrebných krokov problém vyriešiť:
Kontrolné kroky na zistenie chyby

Postup

1. Uplynula doba použiteľnosti (dátum exspirácie) testovacích
prúžkov alebo kontrolných roztokov?

Testovacie prúžky alebo kontrolné roztoky vyhoďte, ak sú jedny
alebo druhé po dátume exspirácie. Ak bol kontrolný roztok
otvorený pred viac ako 3 mesiacmi, vyhoďte ho. Kontrolný test
zopakujte s testovacím prúžkom a kontrolným roztokom, ktorých
doba použiteľnosti ešte neuplynula.

2. Utreli ste hrdlo fľaštičky s kontrolným roztokom pred použitím? Hrdlo fľaštičky utrite papierovou vreckovkou. Kontrolný test
zopakujte s novým testovacím prúžkom a čerstvou kvapkou
kontrolného roztoku.
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3. Boli kryty tuby s testovacími prúžkami a vrchnáky fľaštičky s
kontrolným roztokom vždy pevne uzavreté?

Testovacie prúžky alebo kontrolný roztok vymeňte, ak sa
nazdávate, že jedny alebo druhé boli nejakú dobu neuzavreté.
Kontrolný test zopakujte.

4. Bol testovací prúžok použitý okamžite po vybratí z tuby s
testovacími prúžkami?

Kontrolný test zopakujte s novým testovacím prúžkom a čerstvou
kvapkou kontrolného roztoku.

4
Kontrolné kroky na zistenie chyby

Postup

5. Boli testovacie prúžky a kontrolné roztoky uchovávané na
suchom a chladnom mieste?

Kontrolný test zopakujte s riadne skladovaným testovacím
prúžkom a kontrolným roztokom.

6. Riadili ste sa pokynmi v návode na použitie?

Prečítajte si kapitolu Kontrolný test a kontrolný test zopakujte.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na spoločnosť Roche.

7. Zvolili ste pri kontrolnom teste správny stupeň kontrolného
roztoku, či už 1 alebo 2?

Ak ste zvolili nesprávny stupeň kontrolného roztoku, ešte stále
môžete výsledok kontrolného testu porovnať s rozpätím
vytlačeným na tube s testovacími prúžkami.

8. Stále neviete, v čom spočíva problém?

Obráťte sa na spoločnosť Roche.
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5

5

Odporúčanie bolusu

5.1 Prehľad
Dôležité informácie o používaní odporúčania bolusu nájdete v
časti Prehľad a Pred použitím odporúčania bolusu v tejto
kapitole.
j Odporúčanie bolusu je určené výhradne na používanie dobre
zaškolenými osobami, ktoré majú nastavenú liečbu na báze
MDI (multiple daily injections) a používajú bolusový a bazálny
inzulín oddelene. Odporúčame, aby ste nastavenia svojho
odporúčania bolusu prekonzultovali s odborným zdravotníckym
personálom ešte pred inštalovaním tejto funkcie.
j Odporúčanie bolusu je k dispozícii iba vtedy, ak je nastavené v
rámci počiatočného spustenia glukomeru (pozri kapitolu
Uvedenie glukomeru do prevádzky v tomto návode na
použitie) alebo cez Nastavenia v hlavnom menu (pozri odsek
Nastavenie odporúčania bolusu v kapitole Zmena nastavení
odporúčania bolusu v tomto návode na použitie).

j Definície nastavení odporúčania bolusu nájdete v odseku
Dôležité informácie v kapitole Uvedenie glukomeru do
prevádzky v tomto návode na použitie.
j Po nastavení sa odporúčanie bolusu dá aj vypnúť. Pozri odsek
Vypnutie odporúčania bolusu v kapitole Zmena nastavení
pumpy v tomto návode na použitie.
j Odporúčanie bolusu vypočíta dávky inzulínu na základe
viacerých rôznych informácií, ako napr.:
• hodnoty, ktoré ste zadali v rámci nastavenia odporúčania
bolusu,
• váš aktuálny výsledok merania glykémie,
• množstvo sacharidov, ktoré ste odhadli pre jedlo,
• váš aktuálny zdravotný stav,
• história bolusov alebo jedla.
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5.2 Pred použitím odporúčania bolusu
5.2.1 Stanovený okruh používateľov
Aby ste odporúčanie bolusu mohli využívať, musíte porozumieť
určitým informáciám. V úzkej spolupráci s vaším odborným
zdravotníckym personálom musíte byť s liečbou diabetu
oboznámený veľmi dobre. Odporúčanie bolusu vám vypočíta
navrhované bolusy. To vám pomôže stanoviť dávku inzulínu,
ktorú aktuálne potrebujete. Vy dodávate informácie, z ktorých
odporúčania bolusu vychádzajú.
Odporúčanie bolusu nedokáže samo posúdiť aktuálnu situáciu, v
ktorej sa nachádzate, nezávisle od vášho vlastného odhadu.
Nedokáže opraviť možné chyby v zadávaní. Čiastočne to platí pre
zadávané množstvo sacharidov. Keď sú pri zadávaní presiahnuté
možné hranice, zobrazia sa varovania. Glukomer vás vyzve, aby
ste tieto zadania preverili a v prípade potreby opravili. Žiadne
varovanie sa ale neobjaví, ak sú dáta možné (v rámci prijateľného
rozpätia), ale nesprávne. Preto je dôležité, aby ste všetky
informácie, ktoré zadávate, starostlivo preverovali.
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w

VAROVANIE

j Odporúčanie vždy porovnávajte s tým, ako sa práve cítite, a
ak treba navrhovaný bolus upravte.
j Akcie zadané do odporúčania bolusu vždy realizujte čo
najskôr. Zjedzte množstvo sacharidov, ktoré ste zadali a
aplikujte dávku inzulínu, ktorú ste potvrdili.
j Nepoužívajte odporúčanie bolusu s inhalačným inzulínom.
Odporúčanie bolusu by sa malo používať len vtedy, ak
používate rýchlo účinkujúci injekčný inzulín U100.
j Nepoužívajte odporúčanie bolusu s inzulínom NPH (Neutral
Protamine Hagedorn) alebo akýmkoľvek iným strednodobo
účinkujúcim inzulínom.
j Nepoužívajte odporúčanie bolusu, ak je dávka bazálneho
inzulínu nestabilná.
j Dlhodobo účinkujúci inzulín sa nesmie používať pre voľby
bolusu k jedlu alebo opravný bolus.

5
5.2.2 Informácie, ktoré nie sú zohľadňované pri
používaní odporúčania bolusu
j Je možné, že hodnoty zadané pri inštalovaní odporúčania
bolusu nezodpovedajú tomu, ako sa cítite. V takomto prípade
môžete navrhovanú dávku bolusu podľa svojich potrieb zvýšiť
alebo znížiť.
j Dávky bolusov a jedlá, ktoré boli konzumované, ale do
glukomeru nezadané, sa v kalkulácii nedajú zohľadniť.
j Ak ste podali bolus bez použitia odporúčania bolusu, môžete
informáciu o boluse zadať do elektronického prevádzkového
denníka. Je dôležité, aby ste informáciu o boluse a sacharidoch
zadávali do prevádzkového denníka, ak chcete získať presné
návrhy odporúčaní bolusu. Pozri odsek Prevádzkový denník v
kapitole Moje dáta v tomto návode na použitie.
j Dávky bazálneho inzulínu, ktoré zaznamenávate, nemajú na
odporúčanie bolusu vplyv.

5.2.3 Varovné hlásenia
Môže sa stať, že sa po uskutočnení merania glykémie objavia pri
vašich výsledkoch merania varovné hlásenia. Tieto hlásenia si
starostlivo zaznamenajte.
j Ak je váš výsledok merania glykémie príliš nízky, glukomer vás
vyzve, aby ste zjedli určité množstvo rýchlo účinkujúcich
sacharidov. V tejto situácii nebude navrhovaný žiadny bolus.
Zaobchádzajte so svojou nízkou glykémiou tak, ako vám to
odporučí odborný zdravotnícky personál.
j Ak je váš výsledok merania glykémie vysoký a nad varovnou
hranicou hypo, glukomer vás vyzve, aby ste preverili glykémiu,
ketóny a inzulín, kým vaša glykémia nebude pod varovnou
hranicou hypo.
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5.2.4 Zhrnutie
j Ak sa váš výsledok merania glykémie nachádza mimo rozsahu
merania glukomeru, zobrazí glukomer buď LO, alebo HI. Pre
výsledky LO alebo HI nebude navrhnuté žiadne odporúčanie
bolusu. Meranie glykémie zopakujte, a ak potrebujete pomoc,
obráťte sa na odborný zdravotnícky personál.
j Viac informácií o varovných hláseniach glykémie nájdete v
kapitole Riešenie problémov v tomto návode na použitie.

76

j Odporúčame, aby ste funkciu odporúčania bolusu nastavili za
asistencie odborného zdravotníckeho personálu.
j Starostlivo preverte všetky svoje zadania.
j Uistite sa, že jedlá a bolusy sú v záujme presných návrhov
odporúčaní bolusu zaznamenané v glukomere.
j Všímajte si všetky varovné hlásenia, najmä tie, ktoré sa týkajú
nízkych alebo vysokých výsledkov merania glykémie. V prípade
potreby je nutné reagovať okamžite.
j Navrhovaný bolus vždy porovnávajte s tým, ako sa práve cítite
a ak treba, bolus upravte.
j Akcie zadané do odporúčania bolusu vždy realizujte čo najskôr.

5
5.3 Podávanie bolusu za použitia
odporúčania bolusu
1

alebo

Zmerajte si glykémiu. Pozri
kapitolu Meranie glykémie v
tomto návode na použitie.

Zvoľte Bolus v hlavnom menu.

POZNÁMKA
j Odporúčanie bolusu je k dispozícii iba vtedy, ak bolo
nastavené, čo signalizuje táto ikona pre možnosti Bolusu v
hlavnom menu alebo na iných obrazovkách: . Ak
odporúčanie bolusu nebolo nastavené alebo je vypnuté,
zobrazí sa táto ikona: . Inštrukcie o tom, ako nastaviť
odporúčanie bolusu nájdete v odseku Nastavenie
odporúčania bolusu v kapitole Zmena nastavení
odporúčania bolusu v tomto návode na použitie.
j Pri čakaní na výsledky odporúčania bolusu buďte trpezliví,
pretože glukomer spracováva veľké množstvo údajov.
j Potvrdzovacie kroky sú dôležité pre kontrolu presnosti
informácií, ktoré ste zadali pre odporúčanie bolusu.
j Hladina glukózy v krvi alebo glykémia sa zvykne označovať
ako GL, tieto pojmy sú však identické.
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2

alebo

Ak chcete niektoré zadanie upraviť alebo pridať nové, kliknite naň
a riaďte sa pokynmi na nasledujúcich stránkach. Po ukončení
zadávania zvoľte jednu z nasledujúcich možností:
j Na pokračovanie s odporúčaním bolusu zvoľte Bolus (prejdite
ku kroku 3).
j Na uloženie zadaní, keď nechcete s odporúčaním bolusu
pokračovať, zvoľte Hotovo.
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5
POZNÁMKA
j Ak bolo v kroku 1 uskutočnené meranie glykémie, objaví sa obrazovka Podrob. výsled. GL. Ak bol v kroku 1 v hlavnom menu v
zvolený Bolus, objaví sa obrazovka Zadávanie bolusu.
j Pre kalkuláciu návrhu bolusu sú použité zadania Výsledok glykémie, Sacharidy a Zdravotné udalosti. Všetky tieto zadania sú
zaznamenané v pamäti.
j Ak je na obrazovke Zadávanie bolusu zobrazený text Meranie glykémie namiesto Výsledok glykémie, nie je k dispozícii žiadny
aktuálny výsledok merania glykémie, ktorý sa dá použiť na odporúčanie bolusu. Pokračujte s odporúčaním bolusu, a síce jedným
z nasledovných krokov:
• Ak si chcete zmerať glykémiu zvoľte Meranie glykémie. Pozri kapitolu Meranie glykémie v tomto návode na použitie. Po
zmeraní glykémie sa vráťte k tomuto kroku.
• Glykémiu nemerajte, ale pridajte zadania, ako to bolo opísané v kroku 2. Ak je zadané množstvo Sacharidy a budete pokračovať
zvolením Bolusu, bude navrhnutý sacharidový bolus. Pokračujte krokom 3.
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POZNÁMKA
j Najnovšie výsledky merania glykémie sa pre odporúčanie bolusu dajú použiť do 10 minút po uskutočnení merania. Po 2 minútach
sa na hornej časti obrazovky objaví časovač, zobrazujúci zvyšný čas. Po uplynutí 10 minút nie je možné pokračovať odporúčaním
bolusu a možnosti pre Bolus na obrazovke sú deaktivované. Po uplynutí časovača pokračujte jedným z nasledujúcich krokov:
• Začnite znova odporúčaním bolusu: Odstráňte všetky zadania a zvoľte Hotovo. Vráťte sa ku kroku 1 v tejto kapitole.
• Odporúčanie bolusu nepoužívajte, ale uložte záznam: Dokončite všetky zadania a zvoľte Hotovo.
j Ak je zobrazený výsledok merania glykémie pod vašou varovnou hranicou hypo (signalizuje to varovanie Pod varovnou hranicou
hypo po uskutočnení merania glykémie), nie je možné pokračovať s cieľom získať odporúčanie bolusu. Možnosti pre Bolus na
obrazovke Zadávanie bolusu sú deaktivované. Zvoľte Hotovo.
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5
Obrazovky pridávania alebo úpravy zadaní pre
odporúčanie bolusu
Čas jedla

Sacharidy

Zdravotné udalosti

Bazálny inzulín

Vyberte si vhodný čas jedla.
Zvoľte Uložiť.

Nastavte množstvo
skonzumovaných sacharidov.
Zvoľte Uložiť.

Zvoľte si až 4 zdravotné udalosti. Zvoľte Uložiť.

Nastavte dávku bazálneho
inzulínu. Zvoľte Uložiť.
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3
Ak ste vybrali viacero
zdravotných udalostí, na tejto
obrazovke sa zobrazí „--- %“.
Je nevyhnutné zadať
percentuálny súhrn
zdravotných udalostí, a to aj
vtedy, ak je táto percentuálna
hodnota nulová. Zvoľte Uložiť.

Poznámka

Zadajte poznámku
(do 60 znakov), ktorá má byť
uložená s týmto záznamom.
Zvoľte .
Ak ste zvolili viacero
zdravotných udalostí, objaví
sa táto obrazovka; v opačnom
prípade pokračujte ďalším
krokom.
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5
1
2
3
4

1

Ikona

Signalizuje, či je odporúčanie bolusu
aktivované alebo deaktivované.

2

Výsledok
glykémie

Aktuálny výsledok glykémie.
0 meraní sa zobrazí, ak uplynulo 10
minút alebo viac od získania
posledného výsledku glykémie.

3

Aktívny
inzulín

Kalkulovaná hodnota
reprezentujúca efektívnu dávku
inzulínu momentálne v tele,
pôsobiacu na zníženie glykémie.
Táto dávka nezahŕňa inzulín, ktorý
pracuje na vyrovnaní príjmu
sacharidov. Takisto nezahŕňa
bazálny inzulín.

4

Dávka
sacharidov

Bez zadania sa zobrazí, ak nebolo
zadané žiadne množstvo
sacharidov.

5

Percentá
zdravotnej
udalosti

Percentuálna hodnota založená na
1 až 4 zdravotných udalostiach.

5
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6
7

Časovač

Zobrazí sa iba vtedy, ak do použitia
výsledku glykémie pre odporúčanie
bolusu zostávajú menej ako
2 minúty.

7

Opravný bolus

Inzulín na vrátenie glykémie, ktorá
je mimo cieľového rozpätia, späť do
cieľového rozpätia. Zobrazené
množstvo bolo upravené percentami
zdravotnej udalosti.

8

Sacharidový
bolus

Inzulín rátaný na jedlo, ktoré jete.
Zobrazené množstvo bolo upravené
percentami zdravotnej udalosti.

9

Celkový bolus

Súčet položiek 7 a 8.

6

8
9
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5
4

Preverte dávky bolusu. Ak
chcete dávku bolusu upraviť,
zvoľte ju a nastavte množstvo.
Na pokračovanie podávania
bolusu zvoľte Ďalej.

POZNÁMKA
j Ak zadáte sacharidový bolus, ale pre sacharidy nebola
zadaná žiadna dávka (pri položke Sacharidy sa zobrazí
hodnota Bez zadania), mali by ste uvažovat’ o zadávaní
množstva sacharidov. Zvoľte Späť na zadanie množstva
sacharidov. Množstvo nie je potrebné, ale čím
kompletnejšie sú údaje, tým presnejšie budú ďalšie
odporúčania bolusu v budúcnosti pri použití funkcie
odporúčanie bolusu.
j Ak najskôr upravíte buď opravný bolus alebo sacharidový
bolus: Možnosť editovať celkový bolus je deaktivovaná,
celkový bolus sa ale aktualizuje adekvátne.
j Ak najskôr upravíte celkový bolus: Možnosť editovať
opravný bolus a sacharidový bolus je deaktivovaná.
• Ak je celkový bolus zvýšený: Opravný bolus sa zvýši
adekvátne.
• Ak je celkový bolus znížený: Sacharidový bolus sa zníži
adekvátne; keď sacharidový bolus bude 0, zníži sa
opravný bolus adekvátne.
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5

Preverte dávku bolusu. Zvoľte
Späť na úpravu alebo zvoľte
OK na zaznamenanie bolusu.
Podajte bolus za použitia pera
alebo injekčnej striekačky.
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6

6

Zmena nastavení
odporúčania bolusu

6.1 Prehľad
Odporúčanie bolusu môžete upravovať tak, aby to vyhovovalo
požiadavkám vašej individuálnej liečby:
Nastavenia odporúčania bolusu
j Nastavenie odporúčania bolusu
j Percentá zdravotnej udalosti
j Možnosti odporúčania: vzostup jedlom, veľkosť občerstvenia,
čas regulácie a časový odstup
j Vypnutie odporúčania bolusu

w

VAROVANIE

Dôrazne odporúčame, aby ste možné aktualizácie pre
nastavenia vášho odporúčania bolusu prekonzultovali s
odborným zdravotníckym personálom ešte predtým, než
vykonáte akékoľvek zmeny.

Časové bloky
j Časy začiatku, časy konca, cieľové rozpätia, pomer k
sacharidom a citlivosť na inzulín pre časové bloky
j Pridanie alebo vymazanie časového bloku
j Resetovanie všetkých časových blokov
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POZNÁMKA
j Ak glukomer vypnete alebo do neho zasuniete testovací
prúžok, budú akékoľvek neuložené zmeny vymazané.
j Ak je odporúčanie bolusu vypnuté, informácie o zmene
časových blokov a iných nastavení glukomeru nájdete v
kapitole Zmena nastavení glukomeru v tomto návode
na použitie.
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6
6.2 Nastavenie odporúčania bolusu
w

VAROVANIE

j Funkcia odporúčania bolusu by sa nemala využívať, ak
používate strednodobo účinkujúci inzulín ako napríklad NPH
(Neutral Protamine Hagedorn) alebo akýkoľvek iný
strednodobo účinkujúci inzulín.
j Dôrazne odporúčame, aby ste odporúčanie bolusu ešte
pred jeho nastavením prekonzultovali s odborným
zdravotníckym personálom.

Odporúčanie bolusu poskytuje návrhy dávky inzulínu, ktorú treba
podať k prijímanej potrave a na opravu hladín glykémie.
Pokračujte týmto odsekom, ak ste odporúčanie bolusu nenastavili
počas sprievodcu inštaláciou (pozri kapitolu Uvedenie
glukomeru do prevádzky v tomto návode na použitie) alebo ak
ste odporúčanie bolusu vypli.

Preštudujte si v tomto návode na použitie nasledovné:
j Odsek Prehľad v kapitole Odporúčanie bolusu
j Odsek Pred použitím odporúčania bolusu v kapitole
Odporúčanie bolusu
j Odsek Dôležité informácie v kapitole Uvedenie glukomeru
do prevádzky
Pred nastavením odporúčania bolusu si pripravte nasledovné
informácie:
j počet časových blokov s časmi začiatkov i koncov,
j cieľové rozpätie glykémie, pomer k sacharidom a citlivosť na
inzulín pre každý časový blok,
j percentá pre každú zdravotnú udalosť,
j vzostup jedlom, veľkosť občerstvenia, čas regulácie a časový
odstup.
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POZNÁMKA
Po nastavení odporúčania bolusu sa nastavenia dajú meniť
alebo sa odporúčanie bolusu dá vypnúť. Ak je odporúčanie
bolusu vypnuté, nastavenia
budú vymazané.
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6
Hlavné menu > Nastavenia > Odporúčanie bolusu
1

2

3

4

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Zvoľte Odporúčanie bolusu.

Zvoľte Áno.

Nastavte Pomer k sacharidom
a Citlivosť na inzulín, ktoré
budú uložené ako štandardné
východzie hodnoty. Zvoľte
Ďalej.
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92

5

6

Zvoľte OK.

Zvoľte časový blok, ktorý
chcete editovať, a pokračujte
krokom 7 alebo – ak netreba
urobiť žiadne zmeny – zvoľte
Ďalej a prejdite ku kroku 11.

POZNÁMKA
j Čas konca každého časového bloku je ten istý ako Čas
začiatku nasledujúceho časového bloku. Zmeniť sa dá iba
Čas konca, ktorým dôjde k zmene Času začiatku
nasledujúceho časového bloku.
j Zmenou Času konca posledného časového bloku nedôjde
ku zmene Času začiatku prvého časového bloku, ale bude
vytvorený nový časový blok. Pozri odsek Pridávanie
časového bloku v tejto kapitole.
j Ak chcete zmeniť Čas začiatku prvého časového bloku,
musíte časové bloky resetovať. Pozri odsek Resetovanie
všetkých časových blokov v tejto kapitole.
j Ak je Čas konca časového bloku zredukovaný tak, že je
taký istý ako Čas začiatku, bude časový blok automaticky
vymazaný. Pozri odsek Vymazávanie časových blokov v
tejto kapitole.

6
7

8

9

10

Nastavte Čas konca. Zvoľte
Ďalej.

Nastavte Hornú hodnotu a
Dolnú hodnotu. Zvoľte Ďalej.

Nastavte Pomer k sacharidom
a Citlivosť na inzulín. Zvoľte
Hotovo.

Editujte akýkoľvek iný časový
blok (pozri krok 6). Keď sú
všetky časové bloky
dokončené, zvoľte Ďalej a
pokračujte krokom 11.

93

94

11

12

13

Nastavte percentá pre
zdravotné udalosti. Posúvaním
obrazovky sa zobrazí viac
zdravotných udalostí. Zvoľte
Ďalej.

Nastavte Vzostup jedlom,
Veľkosť občerstvenia, Čas
regulácie a Časový odstup.
Zvoľte Ďalej.

Zvoľte OK.

6
6.3 Nastavenia časových blokov
odporúčania bolusu

Hlavné menu > Nastavenia > Odporúčanie bolusu >
Časové bloky
1

2

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Zvoľte Odporúčanie bolusu.

V tomto odseku je opísaná zmena nastavení individuálnych
časových blokov, ak bolo odporúčanie bolusu nastavené. Tieto
nastavenia časových blokov zahŕňajú:
j čas začiatku,
j čas konca,
j cieľové rozpätie,
j pomer k sacharidom,
j citlivosť na inzulín.

w

VAROVANIE

Dôrazne odporúčame, aby ste možné aktualizácie pre
nastavenia vášho odporúčania bolusu prekonzultovali s
odborným zdravotníckym personálom ešte predtým, než
vykonáte akékoľvek zmeny.
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3

4

Zvoľte Časové bloky.

Zvoľte časový blok, ktorý
chcete editovať.

POZNÁMKA
j Čas konca každého časového bloku je ten istý ako Čas
začiatku nasledujúceho časového bloku. Zmeniť sa dá iba
Čas konca, ktorým dôjde ku zmene Čas začiatku
nasledujúceho časového bloku.
j Zmenou Času konca posledného časového bloku nedôjde
ku zmene Času začiatku prvého časového bloku, ale bude
vytvorený nový časový blok. Pozri odsek Pridávanie
časového bloku v tejto kapitole.
j Ak chcete zmeniť Čas začiatku prvého časového bloku,
musíte časové bloky resetovať. Pozri odsek Resetovanie
všetkých časových blokov v tejto kapitole.
j Ak je Čas konca časového bloku zredukovaný tak, že je
taký istý ako Čas začiatku, bude časový blok automaticky
vymazaný. Pozri odsek Vymazávanie časových blokov v
tejto kapitole.

6
5

6

7

8

Nastavte Čas konca. Zvoľte
Ďalej.

Nastavte Hornú hodnotu a
Dolnú hodnotu. Zvoľte Ďalej.

Nastavte Pomer k sacharidom
a Citlivosť na inzulín. Zvoľte
Hotovo.

Editujte akýkoľvek iný časový
blok (pozri krok 4). Keď sú
všetky časové bloky
pripravené, zvoľte Ďalej a
pokračujte krokom 9.
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9

Zvoľte Uložiť.
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6
6.4 Pridávanie časového bloku
odporúčania bolusu
Tento odsek je venovaný pridávaniu časových blokov v prípade,
že bolo nastavené odporúčanie bolusu.
Pred pridaním časového bloku si pripravte nasledovné
informácie:
j počet časových blokov, ktoré potrebujete, spolu s časom
začiatku i konca pre každý časový blok;
j cieľové rozpätie glykémie, pomer k sacharidom a citlivosť na
inzulín pre každý časový blok.

Ak chcete pridať časový blok, zredukujte čas konca posledného
časového bloku. Po vytvorení časového bloku budete prípadne
musieť zmeniť čas konca a ďalšie informácie pre každý časový
blok, dokým nebudú všetky časové bloky nastavené tak, ako si
želáte.

w

VAROVANIE

Dôrazne odporúčame, aby ste možné aktualizácie pre
nastavenia vášho odporúčania bolusu prekonzultovali s
odborným zdravotníckym personálom ešte predtým, než
vykonáte akékoľvek zmeny.
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Hlavné menu > Nastavenia > Odporúčanie bolusu > Časové bloky
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1

2

3

4

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Zvoľte Odporúčanie bolusu.

Zvoľte Časové bloky.

Zvoľte posledný časový blok.

6
5

Zredukujte Čas konca.

POZNÁMKA
j Ak chcete vytvoriť nový časový blok, zredukujte Čas konca
posledného časového bloku o určité množstvo. Tým sa
vytvorí časový blok rozdelením posledného časového bloku
na 2 časové bloky.
j Neznižujte Čas konca na Čas začiatku, pretože glukomer po
zvolení Ďalej časový blok vymaže.
j Keď je nový časový blok vytvorený, môžete zmeniť Čas
konca pre všetky príslušné časové bloky.
j V nasledujúcom príklade je pridávaný časový blok s Časom
začiatku o 21:30 a Časom konca o 23:00.

6

Zvoľte Ďalej.
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102

7

8

9

Nastavte Hornú hodnotu a
Dolnú hodnotu pre nový
časový blok. Zvoľte Ďalej.

Nastavte Pomer k sacharidom
a Citlivosť na inzulín pre nový
časový blok. Zvoľte Hotovo.

Je možné, že bude treba
zmeniť časy konca a
nastavenia ostatných
časových blokov. Zvoľte
časový blok, ktorý chcete
editovať, a pokračujte krokom
10 alebo – ak netreba urobiť
žiadne zmeny – zvoľte Ďalej a
prejdite ku kroku 14.

6
POZNÁMKA
j Čas konca každého časového bloku je ten istý ako Čas
začiatku nasledujúceho časového bloku. Zmeniť sa dá iba
Čas konca, ktorým dôjde ku zmene Čas začiatku
nasledujúceho časového bloku.
j Ak chcete zmeniť Čas začiatku prvého časového bloku,
musíte časové bloky resetovať. Pozri odsek Resetovanie
všetkých časových blokov v tejto kapitole.
j Ak je Čas konca časového bloku zredukovaný tak, že je
taký istý ako Čas začiatku, bude časový blok automaticky
vymazaný. Pozri odsek Vymazávanie časových blokov v
tejto kapitole.

10

11

Nastavte Čas konca. Zvoľte
Ďalej.

Nastavte Hornú hodnotu a
Dolnú hodnotu. Zvoľte Ďalej.
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104

12

13

14

Nastavte Pomer k sacharidom
a Citlivosť na inzulín. Zvoľte
Hotovo.

Editujte akýkoľvek iný časový
blok (pozri krok 9). Keď sú
všetky časové bloky
dokončené, zvoľte Ďalej a
pokračujte krokom 14.

Zvoľte Uložiť.

6
6.5 Vymazávanie časových blokov
odporúčania bolusu
Tento odsek je venovaný vymazávaniu časových blokov v
prípade, že bolo nastavené odporúčanie bolusu. Existujú 2 rôzne
metódy vymazania časových blokov. Prvou metódou sa vymaže
jeden alebo viacero časových blokov ich zlúčením. Alternatívnou
metódou sa vymaže jeden časový blok.
Pred vymazaním časových blokov si pripravte nasledovné
informácie:
j počet časových blokov, ktoré potrebujete, spolu s časom
začiatku i konca pre každý časový blok;
j cieľové rozpätie glykémie, pomer k sacharidom a citlivosť na
inzulín pre každý časový blok.

Po vymazaní časových blokov budete prípadne musieť zmeniť čas
začiatku, čas konca a ďalšie informácie pre zvyšné časové bloky
dokým nebudú všetky časové bloky nastavené tak, ako si želáte.

w

VAROVANIE

Dôrazne odporúčame, aby ste možné aktualizácie pre
nastavenia vášho odporúčania bolusu prekonzultovali s
odborným zdravotníckym personálom ešte predtým, než
vykonáte akékoľvek zmeny.
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6.5.1 Vymazanie jedného alebo viacerých časových blokov odporúčania bolusu
Táto metóda vymazania jedného alebo viacerých časových blokov je založená na spájaní časových
blokov.
Hlavné menu > Nastavenia > Odporúčanie bolusu > Časové bloky
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1

2

3

4

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Zvoľte Odporúčanie bolusu.

Zvoľte Časové bloky.

Zvoľte prvý časový blok, ktorý
chcete zlúčiť.

6
POZNÁMKA
j V tomto príklade sú do
jedného časového bloku
spojené posledné 3
časové bloky.
j Hodnoty cieľového
rozpätia, pomeru k
sacharidom a citlivosti
na inzulín zvolené v
tomto prvom časovom
bloku sú použité vo
výslednom časovom
bloku.

5

6

Zvyšujte Čas konca, až kým
sa nerovná Času konca
posledného časového bloku,
ktorý treba vymazať. Zvoľte
Ďalej.

Zvoľte Áno.
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7

Je možné, že bude treba
zmeniť časy konca a ďalšie
informácie zvyšných časových
blokov. Zvoľte časový blok,
ktorý chcete editovať, a
pokračujte krokom 8 alebo
– ak netreba urobiť žiadne
zmeny – zvoľte Ďalej a
prejdite ku kroku 12.
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POZNÁMKA
j Čas konca každého časového bloku je ten istý ako Čas
začiatku nasledujúceho časového bloku. Zmeniť sa dá iba
Čas konca, ktorým dôjde ku zmene Času začiatku
nasledujúceho časového bloku.
j Zmena Času konca posledného časového bloku nemení
Čas začiatku prvého časového bloku, ale bude vytvorený
nový časový blok. Pozri odsek Pridávanie časového bloku
v tejto kapitole.
j Ak chcete zmeniť Čas začiatku prvého časového bloku,
musíte časové bloky resetovať. Pozri odsek Resetovanie
všetkých časových blokov v tejto kapitole.

6
8

9

10

11

Nastavte Čas konca. Zvoľte
Ďalej.

Nastavte Hornú hodnotu a
Dolnú hodnotu. Zvoľte Ďalej.

Nastavte Pomer k sacharidom
a Citlivosť na inzulín. Zvoľte
Hotovo.

Editujte akýkoľvek iný časový
blok (pozri krok 7). Keď sú
všetky časové bloky
pripravené, zvoľte Ďalej a
pokračujte krokom 12.
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12

Zvoľte Uložiť.
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6
6.5.2 Vymazanie jedného časového bloku odporúčania bolusu
Ak chcete vymazať jeden časový blok, znižujte čas konca časového bloku, až
kým sa nebude rovnať času začiatku tohto časového bloku.
Hlavné menu > Nastavenia > Odporúčanie bolusu > Časové bloky
1

2

3

4

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Zvoľte Odporúčanie bolusu.

Zvoľte Časové bloky.

Zvoľte časový blok, ktorý
chcete vymazať.
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5

6

7

Zredukujte Čas konca, až kým
nebude rovnaký ako Čas
začiatku. Zvoľte Ďalej.

Zvoľte Áno.

Je možné, že bude treba
zmeniť časy konca a ďalšie
informácie zvyšných časových
blokov. Zvoľte časový blok,
ktorý chcete editovať, a
pokračujte krokom 8 alebo
– ak netreba urobiť žiadne
zmeny – zvoľte Ďalej a
prejdite ku kroku 12.

6
POZNÁMKA
j Čas konca každého časového bloku je ten istý ako Čas
začiatku nasledujúceho časového bloku. Zmeniť sa dá iba
Čas konca, ktorým dôjde ku zmene Času začiatku
nasledujúceho časového bloku.
j Zmenou Času konca posledného časového bloku sa
nezmení Čas začiatku prvého časového bloku, ale bude
vytvorený nový časový blok. Pozri odsek Pridávanie
časového bloku v tejto kapitole.
j Ak chcete zmeniť Čas začiatku prvého časového bloku,
musíte časové bloky resetovať. Pozri odsek Resetovanie
všetkých časových blokov v tejto kapitole.

8

9

Nastavte Čas konca. Zvoľte
Ďalej.

Nastavte Hornú hodnotu a
Dolnú hodnotu. Zvoľte Ďalej.
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114

10

11

12

Nastavte Pomer k sacharidom
a Citlivosť na inzulín. Zvoľte
Hotovo.

Editujte akýkoľvek iný časový
blok (pozri krok 7). Keď sú
všetky časové bloky
dokončené, zvoľte Ďalej a
pokračujte krokom 12.

Zvoľte Uložiť.

6
6.6 Resetovanie všetkých časových
blokov odporúčania bolusu
Tento odsek je venovaný resetovaniu a opätovnému zadávaniu
nastavení všetkých časových blokov v prípade, že bolo
nastavené odporúčanie bolusu. Dôvodom resetovania časových
blokov je zmena času začiatku prvého časového bloku.
Pred resetovaním časových blokov si pripravte nasledovné
informácie:
j počet časových blokov, ktoré potrebujete, spolu s časom
začiatku i konca pre každý časový blok;
j cieľové rozpätie glykémie, pomer k sacharidom a citlivosť na
inzulín pre každý časový blok.

w

VAROVANIE

Dôrazne odporúčame, aby ste možné aktualizácie pre
nastavenia vášho odporúčania bolusu prekonzultovali s
odborným zdravotníckym personálom ešte predtým, než
vykonáte akékoľvek zmeny.

Percentá zdravotnej udalosti a možnosti voľby odporúčania
bolusu (vzostup jedlom, veľkosť občerstvenia, čas regulácie a
časový odstup) resetované nie sú.
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Hlavné menu > Nastavenia > Odporúčanie bolusu > Časové bloky
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1

2

3

4

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Zvoľte Odporúčanie bolusu.

Zvoľte Časové bloky.

Zvoľte Reset.

6
5

6

7

8

Zvoľte Áno.

Nastavte Čas začiatku a Čas
konca pre prvý časový blok.
Zvoľte Ďalej.

Nastavte štandardnú Hornú
hodnotu a Dolnú hodnotu.
Zvoľte Ďalej.

Nastavte Pomer k sacharidom
a Citlivosť na inzulín, ktoré
budú použité ako štandarné
východzie nastavenie. Zvoľte
Ďalej.
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9

10

Zvoľte OK.

Zvoľte časový blok, ktorý
chcete editovať, a pokračujte
krokom 11 alebo – ak netreba
urobiť žiadne zmeny – zvoľte
Ďalej a prejdite ku kroku 15.

POZNÁMKA
j Čas konca každého časového bloku je ten istý ako Čas
začiatku nasledujúceho časového bloku. Zmeniť sa dá iba
Čas konca, ktorým dôjde ku zmene Času začiatku
nasledujúceho časového bloku.
j Zmenou Času konca posledného časového bloku sa
nezmení Čas začiatku prvého časového bloku, ale bude
vytvorený nový časový blok. Pozri odsek Pridávanie
časového bloku v tejto kapitole.
j Ak je Čas konca časového bloku zredukovaný tak, že je
taký istý ako Čas začiatku, bude časový blok automaticky
vymazaný. Pozri odsek Vymazávanie časových blokov v
tejto kapitole.

6
11

12

13

14

Nastavte Čas konca. Zvoľte
Ďalej.

Nastavte Hornú hodnotu a
Dolnú hodnotu. Zvoľte Ďalej.

Nastavte Pomer k sacharidom
a Citlivosť na inzulín. Zvoľte
Hotovo.

Editujte akýkoľvek iný časový
blok (pozri krok 10). Keď sú
všetky časové bloky
pripravené, zvoľte Ďalej a
pokračujte krokom 15.
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15

Zvoľte Uložiť.

120

6
6.7 Percentá zdravotnej udalosti
Tento odsek je venovaný zmene percent zdravotnej udalosti v
prípade, že bolo nastavené odporúčanie bolusu.

w

Hlavné menu > Nastavenia > Odporúčanie bolusu >
Zdravotné udalosti
1

2

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Zvoľte Odporúčanie bolusu.

VAROVANIE

Dôrazne odporúčame, aby ste možné aktualizácie pre
nastavenia vášho odporúčania bolusu prekonzultovali s
odborným zdravotníckym personálom ešte predtým, než
vykonáte akékoľvek zmeny.
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3

4

5

Zvoľte Zdravotné udalosti.

Nastavte percentá pre
zdravotné udalosti. Posúvaním
obrazovky sa zobrazí viac
zdravotných udalostí. Zvoľte
Uložiť.

Zvoľte Uložiť.

6
6.8 Možnosti odporúčania: vzostup
jedlom, veľkosť občerstvenia, čas
regulácie a časový odstup

Hlavné menu > Nastavenia > Odporúčanie bolusu >
Možnosti odporúčania
1

2

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Zvoľte Odporúčanie bolusu.

Tento odsek je venovaný zmene hodnôt vzostupu jedlom, veľkosti
občerstvenia, času regulácie a časového odstupu v prípade, že
bolo nastavené odporúčanie bolusu.

w

VAROVANIE

Dôrazne odporúčame, aby ste možné aktualizácie pre
nastavenia vášho odporúčania bolusu prekonzultovali s
odborným zdravotníckym personálom ešte predtým, než
vykonáte akékoľvek zmeny.
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3

4

5

Zvoľte Možnosti odporúčania.

Nastavte Vzostup jedlom,
Veľkosť občerstvenia, Čas
regulácie a Časový odstup.
Zvoľte Uložiť.

Zvoľte Uložiť.

6
6.9 Vypnutie odporúčania bolusu
Ak je odporúčanie bolusu vypnuté, musí byť pred opätovným
použitím nastavené znova.
Hlavné menu > Nastavenia > Odporúčanie bolusu >
Nastavenia odporúčania bolusu
1

2

3

4

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Zvoľte Odporúčanie bolusu.

Zvoľte Vyp. Zvoľte Uložiť.

Ak budete pokračovať, budú
všetky nastavenia odporúčania bolusu vymazané.
Zvoľte Áno na vypnutie
odporúčania bolusu.
125
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7

7

Zmena nastavení glukomeru

7.1 Prehľad
Aby ste glukomer prispôsobili požiadavkám vašej individuálnej
liečby i vašim osobným preferenciám, môžete na ňom meniť
nasledovné. Ak sa chcete uistiť, že sú navolené správne
nastavenia, obráťte sa na vášho lekára.

Časové bloky
j Časy začiatku, časy konca a cieľové rozpätie časových blokov
j Pridanie alebo vymazanie časového bloku
j Resetovanie všetkých časových blokov

Nastavenia zariadenia
j Dátum a čas
j Nastavenia režimu: zvuk, vibrovanie a potlačenie signalizácie
j Štandardná domovská obrazovka
j Dotyková obrazovka: tón a vibrovanie
j Jas displeja
j Farba pozadia
j Jazyk

Nastavenia liečby
j Varovné hranice: Hyper a hypo
j Navýšenie inzulínu
j Max. dávka bolusu
j Jednotka sacharidov
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POZNÁMKA
j Ak glukomer vypnete alebo do neho zasuniete testovací
prúžok, budú akékoľvek neuložené zmeny vymazané.
j Ak je zapnuté odporúčanie bolusu, viac informácií ku
zmene časových blokov, zdravotným udalostiam a
možnostiam odporúčania (vzostupu jedlom, veľkosti
občerstvenia, času regulácie a časovému odstupu)
nájdete v kapitole Zmena nastavení odporúčania
bolusu.

128

7
7.2 Dátum, čas a formát času
Hlavné menu > Nastavenia > Dátum a čas
1

2

3

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Zvoľte Dátum a čas.

Dátum a čas: Zvoľte a
nastavte príslušné políčka.
Formát času: Vyberte si
12 hod. alebo 24 hod. Zvoľte
Uložiť.
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7.3 Nastavenia režimu: zvuk, vibrovanie
Pomocou glukomeru si môžete vybrať, či má pumpa vydávať
zvuk, vibrovať alebo obidvoje oboje v čase, keď nastane udalosť
(ako napríklad Varovanie). Hlasitosť zvuku môžete upraviť.
Hlavné menu > Nastavenia > Nastavenia režimu
1

2
Z hlavného menu zvoľte Nastavenia.
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Zvoľte Nastavenia režimu.

7
3

4

5

Aktivácia režimu: Kliknite na
tlačítko výberu vľavo od názvu
režimu. Pokračujte krokom 4.

Vyberte si želané nastavenie
režimu. Ak je to potrebné,
nastavte hlasitosť. Zvoľte
Uložiť.

Tlačidlo so sivou bodkou
označuje režim, ktorý je
aktivovaný. Zvoľte Uložiť.

Zmena nastavenia režimu:
Kliknite na názov režimu.
Kliknutie na názov režimu
NEZNAMENÁ jeho aktivovanie.
Pokračujte krokom 4.
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7.4 Nastavenia režimu: potlačenie
signalizácie
Signály pre varovanie môžete na určitú dobu potlačiť. Keďže si
ale chybové a servisné hlásenia vyžadujú vašu okamžitú
pozornosť, signály týchto udalostí potlačiť nemôžete. Taktiež
nebudú potlačené pripomienky, ktoré ste naprogramovali.

Hlavné menu > Nastavenia > Nastavenia režimu >
Potlačenie signalizácie
1

2

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Zvoľte Nastavenia režimu.

Potlačenie signalizácie sa dá nastaviť tak, že sa spustí raz alebo
opakovane v tú istú dobu každý deň.
POZNÁMKA
Varovania, ktoré sa vyskytnú, keď je signalizácia
potlačená, sa zobrazia po zapnutí glukomeru alebo po
skončení potlačenia signalizácie.
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7
3

4

5

6

Zvoľte Potlačenie signalizácie.

Zvoľte Zap: Nastavte Čas
začiatku a Čas konca.
Pokračujte krokom 5.

Ak je zvolené Zap, posuňte
obrazovku a vyberte si buď
Raz, alebo Opakovať. Zvoľte
Uložiť.

Zvoľte Uložiť.

Zvoľte Vyp: Zvoľte Uložiť.
Prejdite ku kroku 6.
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7.5 Štandardná domovská obrazovka
Domovská obrazovka je obrazovka, zobrazujúca sa po zapnutí
glukomeru alebo po dokončení niektorej funkcie glukomeru, ako
napríklad zmene nastavení. Ako domovskú obrazovku si môžete
zvoliť obrazovku hlavného menu alebo obrazovku stavu.
Hlavné menu > Nastavenia > Nastavenia glukomeru >
Domovská obrazovka
1

2
Z hlavného menu zvoľte Nastavenia.
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Posuňte obrazovku a zvoľte
Nastavenia glukomeru.

7
3

4

Zvoľte Domovskú obrazovku.

Vyberte si obrazovku. Zvoľte
Uložiť.
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7.6 Dotyková obrazovka: tón, vibrovanie
Môžete si vybrať, či chcete, aby glukomer pri vykonávaní zmien
pomocou dotykovej obrazovky vydával tón, vibroval, urobil oboje
naraz alebo nič.
Hlavné menu > Nastavenia > Nastavenia glukomeru >
Dotyková obrazovka
1

2
Z hlavného menu zvoľte Nastavenia.
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Posuňte obrazovku a zvoľte
Nastavenia glukomeru.

7
3

4

Zvoľte Dotykovú obrazovku.

Vyberte si želané nastavenie
dotykovej obrazovky. Zvoľte
Uložiť.
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7.7 Jas
Stupeň jasu na displeji glukomeru môžete upraviť tak, aby
vyhovoval svetelným podmienkam okolia.
Hlavné menu > Nastavenia > Nastavenia glukomeru > Jas
1

2
Z hlavného menu zvoľte Nastavenia.
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Posuňte obrazovku a zvoľte
Nastavenia glukomeru.

7
3

4

Zvoľte Jas.

Nastavte jas obrazovky. Zvoľte
Uložiť.
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7.8 Farba pozadia
Farbu pozadia obrazovky glukomeru môžete nastaviť na tmavú
alebo svetlú.
Hlavné menu > Nastavenia > Nastavenia glukomeru >
Farba pozadia
1

2
Z hlavného menu zvoľte Nastavenia.
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Posuňte obrazovku a zvoľte
Nastavenia glukomeru.

7
3

4

Zvoľte Farbu pozadia.

Vyberte si želanú farbu
pozadia. Zvoľte Uložiť.
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7.9 Jazyk
Jazyk textov zobrazovaných na obrazovke si môžete zvoliť z
preddefinovaného zoznamu.
Hlavné menu > Nastavenia > Jazyk
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1

2

3

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Posuňte obrazovku a zvoľte
Jazyk.

Vyberte si želaný jazyk. Zvoľte
Uložiť.

7
7.10 Nastavenia časových blokov
Tento odsek je venovaný zmene nastavení individuálnych
časových blokov, keď je odporúčanie bolusu vypnuté. Tieto
nastavenia časových blokov zahŕňajú:
j čas začiatku,
j čas konca,
j cieľové rozpätie.

Hlavné menu > Nastavenia > Časové bloky
1

2

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Zvoľte Časové bloky.

POZNÁMKA
Odporúčame, aby ste pred vykonaním zmien možnú
aktualizáciu nastavení vašich časových blokov prekonzultovali
s odborným zdravotníckym personálom.
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POZNÁMKA
Časové bloky sa nedajú
zvoliť, ak sú podfarbené
šedou. Podfarbenie
znamená, že je zapnuté
odporúčanie bolusu. Ak sú
Časové bloky podfarbené,
prejdite k odseku
Nastavenia časových
blokov v kapitole Zmena
nastavení odporúčania
bolusu v tomto návode na
použitie.
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3

Zvoľte časový blok, ktorý
chcete editovať.

POZNÁMKA
j Čas konca každého časového bloku je ten istý ako Čas
začiatku nasledujúceho časového bloku. Zmeniť sa dá iba
Čas konca, ktorým dôjde ku zmene Času začiatku
nasledujúceho časového bloku.
j Zmenou Času konca posledného časového bloku sa
nezmení Čas začiatku prvého časového bloku, ale bude
vytvorený nový časový blok. Pozri odsek Pridávanie
časového bloku v tejto kapitole.
j Ak chcete zmeniť Čas začiatku prvého časového bloku,
musíte časové bloky resetovať. Pozri odsek Resetovanie
všetkých časových blokov v tejto kapitole.
j Ak je Čas konca časového bloku zredukovaný tak, že je
taký istý ako Čas začiatku, bude časový blok automaticky
vymazaný. Pozri odsek Vymazávanie časových blokov v
tejto kapitole.

7
4

5

6

Nastavte Čas konca. Zvoľte
Ďalej.

Nastavte Hornú hodnotu a
Dolnú hodnotu. Zvoľte Uložiť.

Editujte akýkoľvek iný časový
blok (pozri krok 3). Po
dokončení všetkých časových
blokov zvoľte Hotovo.
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7.11 Pridávanie časového bloku
Tento odsek je venovaný pridávaniu časových blokov, keď je
odporúčanie bolusu vypnuté.
Pred pridaním časového bloku si pripravte nasledovné
informácie:
j počet časových blokov, ktoré potrebujete, spolu s časom
začiatku i konca pre každý časový blok;
j cieľové rozpätie glykémie pre každý časový blok.
Ak chcete pridať časový blok, zredukujte čas konca posledného
časového bloku. Po vytvorení časového bloku budete prípadne
musieť zmeniť čas začiatku, čas konca a ďalšie informácie pre
každý časový blok, dokým nebudú všetky časové bloky
nastavené tak, ako si želáte.
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POZNÁMKA
Odporúčame, aby ste pred vykonaním zmien možnú
aktualizáciu nastavení vašich časových blokov prekonzultovali
s odborným zdravotníckym personálom.

7
Hlavné menu > Nastavenia > Časové bloky
1

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

2

Zvoľte Časové bloky.

POZNÁMKA
Časové bloky sa nedajú
zvoliť, ak sú podfarbené
šedou. Podfarbenie
znamená, že je zapnuté
odporúčanie bolusu. Ak sú
Časové bloky podfarbené,
prejdite k odseku
Pridávanie časového
bloku v kapitole Zmena
nastavení odporúčania
bolusu v tomto návode na
použitie.

3

Zvoľte posledný časový blok.
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4

Znížte Čas konca.
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POZNÁMKA
j Ak chcete vytvoriť nový časový blok, znížte Čas konca
posledného časového bloku o určité množstvo. Tým sa
vytvorí časový blok rozdelením posledného časového bloku
na 2 časové bloky.
j Neznižujte Čas konca na Čas začiatku, pretože glukomer po
zvolení Ďalej časový blok vymaže.
j Keď je nový časový blok vytvorený, môžete zmeniť Čas
začiatku a Čas konca pre všetky príslušné časové bloky.
j V nasledujúcom príklade je pridaný časový blok s Časom
začiatku o 21:30 a Časom konca o 23:00.

5

Zvoľte Ďalej.

7
6

7

Nastavte Hornú hodnotu a
Dolnú hodnotu pre nový
časový blok. Zvoľte Uložiť.

Je možné, že bude treba
zmeniť časy začiatku, časy
konca a nastavenia ostatných
časových blokov. Zvoľte si
časový blok, ktorý chcete
editovať, a pokračujte krokom
8. Ak nemusíte robiť žiadne
zmeny, zvoľte Hotovo a
pridanie časového bloku je
dokončené.

POZNÁMKA
j Čas konca každého časového bloku je ten istý ako Čas
začiatku nasledujúceho časového bloku. Zmeniť sa dá iba
Čas konca, ktorým dôjde ku zmene Času začiatku
nasledujúceho časového bloku.
j Ak chcete zmeniť Čas začiatku prvého časového bloku,
musíte časové bloky resetovať. Pozri odsek Resetovanie
všetkých časových blokov v tejto kapitole.
j Ak je Čas konca časového bloku zredukovaný tak, že je
taký istý ako Čas začiatku, bude časový blok automaticky
vymazaný. Pozri odsek Vymazávanie časových blokov v
tejto kapitole.
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8

9

10

Nastavte Čas konca. Zvoľte
Ďalej.

Nastavte Hornú hodnotu a
Dolnú hodnotu. Zvoľte Uložiť.

Editujte akýkoľvek iný časový
blok (pozri krok 7). Po
dokončení všetkých časových
blokov zvoľte Hotovo.

7
7.12 Vymazávanie časových blokov
Tento odsek je venovaný vymazávaniu časových blokov, keď je
odporúčanie bolusu vypnuté. Existujú 2 rôzne metódy vymazania
časových blokov. Prvou metódou sa vymaže jeden alebo viacero
časových blokov ich zlúčením. Alternatívnou metódou sa vymaže
jeden časový blok.

POZNÁMKA
Odporúčame, aby ste pred vykonaním zmien možnú
aktualizáciu nastavení vašich časových blokov prekonzultovali
s odborným zdravotníckym personálom.

Pred vymazaním časových blokov si pripravte nasledovné
informácie:
j počet časových blokov, ktoré potrebujete, spolu s časom
začiatku i konca pre každý časový blok;
j cieľové rozpätie glykémie pre každý časový blok.
Po vymazaní časových blokov budete prípadne musieť zmeniť čas
začiatku, čas konca a ďalšie informácie pre zostávajúce časové
bloky, dokým nebudú všetky časové bloky nastavené tak, ako si
želáte.
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7.12.1 Vymazanie jedného alebo viacerých časových blokov
Táto metóda vymazania jedného alebo viacerých časových blokov
je založená na zlúčení časových blokov.
Hlavné menu > Nastavenia > Časové bloky
1

2

POZNÁMKA
Časové bloky sa nedajú zvoliť, ak sú podfarbené šedou.
Podfarbenie znamená, že je zapnuté odporúčanie bolusu. Ak
sú Časové bloky podfarbené, prejdite k odseku Vymazávanie
časových blokov v kapitole Zmena nastavení odporúčania
bolusu v tomto návode na použitie.

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.
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Zvoľte Časové bloky.

7
3

Zvoľte prvý časový blok, ktorý
chcete zlúčiť.

POZNÁMKA
j V nasledujúcom príklade
sú do jedného časového
bloku zlúčené posledné
3 časové bloky.
j Hodnoty cieľového
rozpätia zvolené v tomto
prvom časovom bloku
sú použité vo výslednom
časovom bloku.

4

5

Zvyšujte Čas konca, až kým
sa nerovná Času konca
posledného časového bloku,
ktorý treba vymazať. Zvoľte
Ďalej.

Zvoľte Áno.
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6

Je možné, že bude treba
zmeniť časy začiatku, časy
konca a ďalšie informácie
zvyšných časových blokov.
Zvoľte si časový blok, ktorý
chcete editovať, a pokračujte
krokom 7. Ak nepotrebujete
robiť žiadne zmeny, zvoľte
Hotovo.

154

POZNÁMKA
j Čas konca každého časového bloku je ten istý ako Čas
začiatku nasledujúceho časového bloku. Zmeniť sa dá iba
Čas konca, ktorým dôjde ku zmene Času začiatku
nasledujúceho časového bloku.
j Zmenou Času konca posledného časového bloku sa
nezmení Čas začiatku prvého časového bloku, ale bude
vytvorený nový časový blok. Pozri odsek Pridávanie
časového bloku v tejto kapitole.
j Ak chcete zmeniť Čas začiatku prvého časového bloku,
musíte časové bloky resetovať. Pozri odsek Resetovanie
všetkých časových blokov v tejto kapitole.

7

Nastavte Čas konca. Zvoľte
Ďalej.

7
8

9

Nastavte Hornú hodnotu a
Dolnú hodnotu. Zvoľte Uložiť.

Editujte akýkoľvek iný časový
blok (pozri krok 6). Po
dokončení všetkých časových
blokov zvoľte Hotovo.
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7.12.2 Vymazanie jedného časového bloku
Ak chcete vymazať jeden časový blok, znižujte čas konca
časového bloku, až kým sa nebude rovnať času začiatku.
Hlavné menu > Nastavenia > Časové bloky
1

2

POZNÁMKA
Časové bloky sa nedajú zvoliť, ak sú podfarbené šedou.
Podfarbenie znamená, že je zapnuté odporúčanie bolusu. Ak
sú Časové bloky podfarbené, prejdite k odseku Vymazávanie
časových blokov v kapitole Zmena nastavení odporúčania
bolusu v tomto návode na použitie.

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.
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Zvoľte Časové bloky.

7
3

4

5

Zvoľte časový blok, ktorý
chcete vymazať.

Zredukujte Čas konca, až kým
nebude rovnaký ako Čas
začiatku. Zvoľte Ďalej.

Zvoľte Áno.
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6

Je možné, že bude treba
zmeniť časy začiatku, časy
konca a ďalšie informácie
zvyšných časových blokov.
Zvoľte si časový blok, ktorý
chcete editovať, a pokračujte
krokom 7. Ak nepotrebujete
robiť žiadne zmeny, zvoľte
Hotovo.

158

POZNÁMKA
j Čas konca každého časového bloku je ten istý ako Čas
začiatku nasledujúceho časového bloku. Zmeniť sa dá iba
Čas konca, ktorým dôjde ku zmene Času začiatku
nasledujúceho časového bloku.
j Zmenou Času konca posledného časového bloku sa
nezmení Čas začiatku prvého časového bloku, ale bude
vytvorený nový časový blok. Pozri odsek Pridávanie
časového bloku v tejto kapitole.
j Ak chcete zmeniť Čas začiatku prvého časového bloku,
musíte časové bloky resetovať. Pozri odsek Resetovanie
všetkých časových blokov v tejto kapitole.

7
7

8

9

Nastavte Čas konca. Zvoľte
Ďalej.

Nastavte Hornú hodnotu a
Dolnú hodnotu. Zvoľte Uložiť.

Editujte akýkoľvek iný časový
blok (pozri krok 6). Po
dokončení všetkých časových
blokov zvoľte Hotovo.
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7.13 Resetovanie všetkých časových
blokov

POZNÁMKA
Odporúčame, aby ste pred vykonaním zmien možnú
aktualizáciu nastavení vašich časových blokov prekonzultovali
s odborným zdravotníckym personálom.

Tento odsek je venovaný resetovaniu a opätovnému zadávaniu
nastavení všetkých časových blokov v prípade, že je
odporúčanie bolusu vypnuté. Dôvodom resetovania časových
blokov je zmena času začiatku prvého časového bloku.
Pred resetovaním časových blokov si pripravte nasledovné
informácie:
j počet časových blokov, ktoré potrebujete, spolu s časom
začiatku i konca pre každý časový blok;
j cieľové rozpätie glykémie pre každý časový blok.
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Hlavné menu > Nastavenia > Časové bloky
1

Z hlavného menu zvoľte Nastavenia.

7
2

Zvoľte Časové bloky.

POZNÁMKA
Časové bloky sa nedajú
zvoliť, ak sú podfarbené
šedou. Podfarbenie
znamená, že je zapnuté
odporúčanie bolusu. Ak sú
Časové bloky podfarbené,
prejdite k odseku
Resetovanie všetkých
časových blokov v
kapitole Zmena nastavení
odporúčania bolusu v
tomto návode na použitie.

3

4

Zvoľte Reset.

Zvoľte Áno.
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5

6

7

8

Nastavte Čas začiatku a Čas
konca pre prvý časový blok.
Zvoľte Ďalej.

Nastavte štandardnú Hornú
hodnotu a Dolnú hodnotu.
Zvoľte Ďalej.

Zvoľte OK.

Zvoľte si časový blok, ktorý
chcete editovať, a pokračujte
krokom 9. Ak nemusíte robiť
žiadne zmeny, zvoľte Hotovo a
resetovanie časového bloku je
dokončené.

7
POZNÁMKA
j Čas konca každého časového bloku je ten istý ako Čas
začiatku nasledujúceho časového bloku. Zmeniť sa dá iba
Čas konca, ktorým dôjde ku zmene Času začiatku
nasledujúceho časového bloku.
j Zmenou Času konca posledného časového bloku sa
nezmení Čas začiatku prvého časového bloku, ale bude
vytvorený nový časový blok. Pozri odsek Pridávanie
časového bloku v tejto kapitole.
j Ak je Čas konca časového bloku zredukovaný tak, že je
taký istý ako Čas začiatku, bude časový blok automaticky
vymazaný. Pozri odsek Vymazávanie časových blokov v
tejto kapitole.

9

10

Nastavte Čas konca. Zvoľte
Ďalej.

Nastavte Hornú hodnotu a
Dolnú hodnotu. Zvoľte Uložiť.
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11

Editujte akýkoľvek iný časový
blok (pozri krok 8). Po
dokončení všetkých časových
blokov zvoľte Hotovo.
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7
7.14 Varovné hranice hypo, hyper
Môžete nastaviť varovné hranice glykémie pre podmienky
hypoglykémie (hypo) alebo hyperglykémie (hyper). Glukomer
zobrazuje príslušné varovanie, ak je váš výsledok merania
glykémie pod varovnou hranicou hypo alebo nad varovnou
hranicou hyper.

w

Hlavné menu > Glukomer > Varovné hranice
1
Zvoľte Glukomer buď v hlavnom
menu, alebo na obrazovke stavu.

VAROVANIE

Pred zmenou varovných hraníc hypo a hyper sa poraďte s
odborným zdravotníckym personálom.
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2

3

Zvoľte Varovné hranice.

Nastavte Hyper hranicu i Hypo
hranicu. Zvoľte Uložiť.

7
7.15 Navýšenie inzulínu
Navýšenie inzulínu je množstvo, ktorým je vaša dávka inzulínu
upravovaná pri programovaní bolusu alebo ručnom zadávaní
záznamov do prevádzkového denníka. Navýšenie inzulínu sa dá
nastaviť na 0,5 alebo 1 U.
Hlavné menu > Nastavenia > Navýšenie inzulínu
1

2

3

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Posuňte obrazovku a zvoľte
Navýšenie inzulínu.

Vyberte si želané Navýšenie
inzulínu. Zvoľte Uložiť.
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7.16 Maximálna dávka bolusu
Maximálna bolus slúži ako zabezpečenie proti neúmyselne
veľkým bolusom. Je to nastavenie glukomeru špecifikujúce
maximálne množstvo inzulínu, ktoré môže byť podané v každom
jednom boluse. Bolus, ktorý je väčší ako maximálna dávka
bolusu, vyžaduje dodatočné potvrdenie. Maximálny bolus sa dá
nastaviť na hodnoty medzi 0 a 50 U pri navýšení 1 U alebo 0,5 U
(na hodnotu navýšenia inzulínu).

w

VAROVANIE

Pred zmenou max. dávky bolusu sa poraďte s odborným
zdravotníckym personálom.
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Hlavné menu > Nastavenia > Max. bolus
1
Z hlavného menu zvoľte Nastavenia.

7
2

3

Posuňte obrazovku a zvoľte
Max. bolus.

Nastavte množstvo max.
bolusu. Zvoľte Uložiť.
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7.17 Jednotka sacharidov
K dispozícii sú rôzne jednotky sacharidov (gramy, BE, KE alebo CC).
Hlavné menu > Nastavenia > Jednotka sacharidov
1

2

3

POZNÁMKA
Ekvivalenty gramov pre
KE, BE a CC sa dajú
zmeniť použitím
konfiguračného softvéru
Accu-Chek 360°.
Štandardné ekvivalenty
gramu sú zobrazené na
obrazovke v kroku 3.

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.
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Zvoľte Jednotka sacharidov.

Vyberte si želanú Jednotku
sacharidov. Zvoľte Uložiť.

8

8

Pripomienky glukomeru

8.1 Prehľad
w

VAROVANIE

Glukomer nebude zobrazovať pripomienky, dokým je pripojený
k manažéru Continua Certified® a komunikuje s ním.

POZNÁMKA
Hladina glukózy v krvi alebo glykémia sa zvykne označovať
ako GL, tieto pojmy sú však identické.
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Pripomienky merania glykémie: po jedle, po nízkej glykémii,
po vysokej glykémii
j Pripomienka po jedle vám pripomína, že si máte zmerať
glykémiu po tom, ako ste výsledok merania glykémie označili
ako Pred jedlom.
j Pripomienka po nízkej glykémii vám pripomína, aby ste
meranie uskutočnili po tom, keď je váš výsledok merania
glykémie menší ako nastavenie glykemického prahu pre nízku
glykémiu.
j Pripomienka po vysokej glykémii vám pripomína, aby ste
meranie uskutočnili po tom, keď je váš výsledok merania
glykémie väčší ako nastavenie glykemického prahu pre vysokú
glykémiu.
j V stanovený čas sa glukomer zapne a zobrazí sa pripomienka
(ak nie je vložený testovací prúžok). Ak je však glukomer už
zapnutý, keď je pripomienka naplánovaná, a žiadne meranie
glykémie sa neuskutočnilo, pripomienka sa zobrazí pri vypínaní
glukomeru.
j Ak uskutočníte meranie glykémie, glukomer zamietne
akúkoľvek pripomienku merania glykémie, naplánovanú počas
najbližších 30 minút. V prípade potreby je na základe výsledku
merania glykémie naplánovaná nová pripomienka.
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j Pripomienka po jedle a pripomienka merania po nízkej
glykémii: Zvoľte Odložiť na preloženie pripomienky o 5 minút
alebo zvoľte Zamietnuť na zrušenie pripomienky.
j Pripomienky merania glykémie po vysokej glykémii: Zvoľte
Odložiť na preloženie pripomienky o 15 minút alebo zvoľte
Zamietnuť na zrušenie pripomienky.
Pripomienky k dátumom: návšteva lekára, laboratórny test,
prispôsobená
Pripomienky k dátumom sú zmysluplnou pomôckou, ktorá vás
upozorňuje na nadchádzajúcu návštevu lekára alebo laboratórne
testy. Okrem toho si môžete nastaviť prispôsobenú pripomienku k
vybraným dátumom.
j Tieto pripomienky sa zobrazia pri zapnutí glukomeru, keď nie je
vložený testovací prúžok.
j Zvoľte Odložiť na preloženie pripomienky o 15 minút alebo
zvoľte Zamietnuť na zrušenie pripomienky.

8
Pripomienky časového alarmu: meranie glykémie, iné,
injekcia bazálnej dávky
Pripomienky časového alarmu sú zmysluplnou pomôckou, ktorá
vás upozorňuje na meranie glykémie či na ľubovoľný iný termín.
j V stanovený čas sa glukomer zapne a zobrazí sa pripomienka
(ak nie je vložený testovací prúžok). Ak je však glukomer už
zapnutý, keď je pripomienka naplánovaná, a žiadne meranie
glykémie sa pre pripomienku časového alarmu na merania
glykémie neuskutočnilo, pripomienka sa zobrazí pri vypínaní
glukomeru.
j Ak uskutočníte meranie glykémie, glukomer zamietne
akýkoľvek časový alarm pripomienky merania glykémie
naplánovaný počas najbližších 30 minút.
j Môžete nastaviť až 8 pripomienok časového alarmu.
j Zvoľte Odložiť na preloženie pripomienky o 15 minút alebo
zvoľte Zamietnuť na zrušenie pripomienky.

Pripomienky liečby
Pripomienka liečby sa dá využiť, aby vám pripomenula, že máte
brať lieky. Pripomienka liečby sa dá nastaviť tak, aby sa spustila
raz alebo každý deň v tú istú dobu.
j Môžete nastaviť až 5 pripomienok liečby.
j Každú pripomienku liečby môžete označiť osobitným názvom.
j Zvoľte Odložiť na preloženie pripomienky o 15 minút alebo
zvoľte Zamietnuť na zrušenie pripomienky.
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8.2 Pripomienka merania glykémie: po
jedle
Hlavné menu > Glukomer > Pripomienky merania glykémie >
Po jedle
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1

2

3

4

Zvoľte Glukomer buď v
hlavnom menu, alebo na
obrazovke stavu.

Zvoľte Pripomienky merania
glykémie.

Zvoľte Po jedle.

Nastavte čas pre Pripomeň
po. Ak chcete zmeniť tón,
zvoľte Tón a pokračujte
ďalším krokom, inak prejdite
na krok 6.

8
5

Vyberte si tón. Zvoľte Uložiť.

POZNÁMKA
j Na vypočutie tónu zvoľte
.
j Na výber viacerých
tónov posúvajte
obrazovku.

6

Zvoľte Zap na aktiváciu
pripomienky. Zvoľte Uložiť.
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8.3 Pripomienka merania glykémie: po
vysokom výsledku merania glykémie
Hlavné menu > Glukomer > Pripomienky merania glykémie >
Po vysokej glykémii
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1

2

3

4

Zvoľte Glukomer buď v
hlavnom menu, alebo na
obrazovke stavu.

Zvoľte Pripomienky merania
glykémie.

Zvoľte Po vysokej glykémii.

Nastavte Glykemický prah.
Nastavte čas pre Pripomeň
po. Ak chcete zmeniť tón,
zvoľte Tón a pokračujte
ďalším krokom, inak prejdite
na krok 6.

8
5

Vyberte si tón. Zvoľte Uložiť.

POZNÁMKA
j Na vypočutie tónu zvoľte
.
j Na výber viacerých
tónov posúvajte
obrazovku.

6

Zvoľte Zap na aktiváciu
pripomienky. Zvoľte Uložiť.
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8.4 Pripomienka merania glykémie: po
nízkom výsledku merania glykémie
Hlavné menu > Glukomer > Pripomienky merania glykémie >
Po nízkej glykémii
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1

2

3

Zvoľte Glukomer buď v
hlavnom menu, alebo na
obrazovke stavu.

Zvoľte Pripomienky merania
glykémie.

Zvoľte Po nízkej glykémii.

4

Nastavte Glykemický prah.
Nastavte čas pre Pripomeň
po. Ak chcete zmeniť tón,
zvoľte Tón a pokračujte
ďalším krokom, inak prejdite
na krok 6.

8
5

Vyberte si tón. Zvoľte Uložiť.

POZNÁMKA
j Na vypočutie tónu zvoľte
.
j Na výber viacerých
tónov posúvajte
obrazovku.

6

Zvoľte Zap na aktiváciu
pripomienky. Zvoľte Uložiť.
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8.5 Pripomienka návštevy lekára
Hlavné menu > Nastavenia > Pripomienky > Návšteva lekára
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1

2

3

4

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Zvoľte Pripomienky.

Zvoľte Návšteva lekára.

Nastavte dátum a čas. Ak
chcete zmeniť tón, zvoľte Tón
a pokračujte ďalším krokom,
inak prejdite na krok 6.

8
5

Vyberte si tón. Zvoľte Uložiť.

POZNÁMKA
j Na vypočutie tónu zvoľte
.
j Na výber viacerých
tónov posúvajte
obrazovku.

6

Zvoľte Zap na aktiváciu
pripomienky. Zvoľte Uložiť.
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8.6 Pripomienka laboratórnych testov
Hlavné menu > Nastavenia > Pripomienky > Laboratórny test
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1

2

3

4

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Zvoľte Pripomienky.

Zvoľte Laboratórny test.

Nastavte dátum a čas. Ak
chcete zmeniť tón, zvoľte Tón
a pokračujte ďalším krokom,
inak prejdite na krok 6.

8
5

Vyberte si tón. Zvoľte Uložiť.

POZNÁMKA
j Na vypočutie tónu zvoľte
.
j Na výber viacerých
tónov posúvajte
obrazovku.

6

Zvoľte Zap na aktiváciu
pripomienky. Zvoľte Uložiť.
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8.7 Prispôsobená pripomienka
Hlavné menu > Nastavenia > Pripomienky > Prispôsobená
1

2

3

POZNÁMKA
Ak ste v minulosti
pripomienku označili
názvom, objaví sa
namiesto Prispôsobená
tento názov.

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

184

Zvoľte Pripomienky.

Zvoľte Prispôsobená.

8
4

5

Nastavte dátum a čas. Ak
chcete zmeniť tón, zvoľte Tón
a pokračujte ďalším krokom,
inak prejdite na krok 6.

Vyberte si tón. Zvoľte Uložiť.

POZNÁMKA
j Na vypočutie tónu zvoľte
.
j Na výber viacerých
tónov posúvajte
obrazovku.

6

Ak chcete zmeniť názov
pripomienky, posuňte
obrazovku a zvoľte Editovať
názov; inak prejdite na krok 8.
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186

7

8

Predchádzajúci názov
vymažte. Zadajte názov.
Zvoľte .

Zvoľte Zap na aktiváciu
pripomienky. Zvoľte Uložiť.

8
8.8 Pripomienka časového alarmu
Hlavné menu > Nastavenia > Pripomienky > Časový alarm
1

2

3

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Zvoľte Pripomienky.

Zvoľte Časový alarm.
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4

Zvoľte pripomienku.

188

POZNÁMKA
j Posuňte obrazovku,
dokým sa nezobrazia
dodatočné pripomienky.
j Pripomienky, ktoré sú
Zapnuté, sú zobrazené
so zeleným indikátorom.

5

Zvoľte Zap, ak chcete
pripomienku aktivovať alebo
zvoľte Vyp na vypnutie
pripomienky.

Pre zmenenie danej
pripomienky: Zvoľte políčko na
zmenu a držte sa pokynov na
nasledujúcich stránkach. Keď
je nastavovanie ukončené,
zvoľte Uložiť.

8
Detailné záznamy časového alarmu
Typ

Typ pripomienky je zobrazený pri spustení
pripomienky.

Čas

Hodina počas dňa, kedy sa pripomienka
spustí.

Frekvencia

Pripomienka sa spustí raz alebo každý deň v
ten istý čas.

Tón

Zvoľte si pre každú pripomienku iný tón.

Obrazovky pre záznamy pripomienok časových alarmov
Typ

Čas

Zvoľte typ pripomienky. Zvoľte
Uložiť.

Nastavte čas pripomienky.
Zvoľte Uložiť.
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190

Frekvencia

Tón

Vyberte Raz alebo Opakovať.
Zvoľte Uložiť.

Vyberte si tón. Zvoľte Uložiť.

POZNÁMKA
j Na vypočutie tónu zvoľte
.
j Na výber viacerých
tónov posúvajte
obrazovku.

8
8.9 Pripomienka liečby
Hlavné menu > Nastavenia > Pripomienky > Liečba
1

2

3

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Zvoľte Pripomienky.

Zvoľte Liečba.
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4

Zvoľte pripomienku Liečby.
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POZNÁMKA
j Ak ste v minulosti
pripomienku označili
názvom, objaví sa
namiesto Liečba tento
názov.
j Pripomienky, ktoré sú
Zapnuté, sú zobrazené
so zeleným indikátorom.

5

Zvoľte Zap, ak chcete
pripomienku aktivovať alebo
zvoľte Vyp na vypnutie
pripomienky.

Na zmenenie danej
pripomienky: Zvoľte políčko na
zmenu a držte sa pokynov na
nasledujúcich stránkach. Keď
sú zadania ukončené, zvoľte
Uložiť.

8
Voľ by pripomienky liečby
Čas

Hodina počas dňa, kedy sa pripomienka
spustí.

Frekvencia

Pripomienka sa spustí raz alebo každý deň v
ten istý čas.

Tón

Zvoľte si pre každú pripomienku iný tón.

Editovať názov

Označte pripomienku názvom.

Obrazovky pre zadania pripomienky liečby
Čas

Frekvencia

Nastavte čas pripomienky.
Zvoľte Uložiť.

Vyberte Raz alebo Opakovať.
Zvoľte Uložiť.
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Tón

POZNÁMKA
j Na vypočutie tónu zvoľte
.
j Na výber viacerých
tónov posúvajte
obrazovku.

Editovať názov

Predchádzajúci názov
vymažte. Zadajte názov.
Zvoľte .

Vyberte si tón. Zvoľte Uložiť.
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9

9

Komunikácia

9.1 Prehľad
Glukomer dokáže komunikovať s počítačom prostredníctvom
pripojenia cez USB, a tak kontrolovať a zdieľať dáta, ako aj
odosielať a prijímať dáta od softvéru Accu-Chek 360° alebo iného
kompatibilného softvéru.
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9.2 Pripojenie glukomeru k počítaču za
použitia USB kábla
1

2
Zapojte malý koniec USB
kábla do glukomeru.

196

Veľký koniec USB kábla
zapojte do voľného USB portu
na počítači.

9

POZNÁMKA
j Ak je glukomer s počítačom pomocou USB kábla už
spojený, ale sa nabíja v stave nečinnosti, môžete zriadiť
dátové pripojenie. Z hlavného menu zvoľte Komunikácia >
Pripojiť k PC.
j Počas pripojenia k počítaču sa glukomer nedá používať na
meranie glykémie.
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3

Zvoľte Pripojiť k PC. Zvoľte OK.

198

POZNÁMKA
j Ak glukomer na pripojenie k počítaču nereaguje
automaticky, zvoľte Pripojiť k PC z menu Komunikácia.
j Ak zvolíte Iba nabiť, glukomer nabíja svoju batériu cez
pripojenie USB a inak s počítačom nekomunikuje.
j Zvoľte Nastaviť ako štandardné, ak nechcete, aby sa
obrazovka v budúcnosti objavila. Zakaždým, keď pripojíte
USB kábel, glukomer automaticky vykoná zvolenú akciu.

Glukomer sa pokúsi o
pripojenie k počítaču.

9

Po úspešnom pripojení k
počítaču sa objaví obrazovka
Spojené a začne sa prenos
dát. Počas prenosu dát USB
kábel neodpájajte.

Keď glukomer prenos dát
ukončil, objaví sa obrazovka
Ukončiť.

Objaví sa obrazovka nabíjania
batérie. Asi po 3 sekundách
sa obrazovka glukomeru
vymaže. Nabíjanie pokračuje.
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9.3 Zmena nastavení pripojenia USB
káblom
Menu Nastavenia komunikácie vám umožňuje vybrať si činnosť
glukomera pri pripojení k počítaču USB káblom.
Hlavné menu > Komunikácia > Nastavenia
1

2
Z hlavného menu zvoľte Komunikácia.
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Zvoľte Nastavenia.

9
3

Možnosť

Opis

Pripojiť k PC

Glukomer sa automaticky pripojí k počítaču.

Iba nabiť

Glukomer neuskutoční po pripojení žiadnu okamžitú akciu, bude len nabíjať
batériu.

Vyzvať pri USB
pripojení

Glukomer vás po pripojení vyzve, aby ste vybrali želané nastavenie komunikácie.

Zvoľte želanú možnosť. Zvoľte
Uložiť.
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10

10

Nastavenia pri cestovaní

10.1 Prehľad
Väčšina leteckých spoločností a mnoho vládnych inštitúcií
zakazuje používanie bezdrôtových rádiových zariadení počas letu.
Režim v lietadle umožňuje gukomeru splniť požiadavky týchto
predpisov, pričom stále môžete používať jeho bezdrôtové funkcie.

POZNÁMKA
Zapnutím režimu v lietadle sa taktiež šetrí batéria.
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10.2 Zapnutie režimu v lietadle
Hlavné menu > Režim v lietadle

204

1

2

3

Z hlavného menu zvoľte Režim
v lietadle.

Zvoľte Režim v lietadle zapnúť.

Zvoľte OK.

10
10.3 Vypnutie režimu v lietadle
Hlavné menu > Režim v lietadle
1

2

3

Z hlavného menu zvoľte Režim
v lietadle.

Zvoľte Režim v lietadle vypnúť.

Zvoľte OK.
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11

11

Moje dáta

11.1 Prehľad
Analýza informácií uložených vo vašom glukomere predstavuje
pre vás, ako aj odborný zdravotnícky personál efektívny spôsob
monitorovania kontroly vášho diabetu. Takáto analýza je cenným
nástrojom vylepšovania manažmentu vášho diabetu. Hlásenia,
ktoré glukomer zobrazuje, vám pomôžu využiť diabetes manažéra
Accu-Chek Performa Insight tým najefektívnejším spôsobom.

POZNÁMKA
j Kontrolovanie správ vedie k zníženiu stavu nabitia
batérie. Pri kontrole správ odporúčame zapojiť glukomer
na nabíjačku.
j Hladina glukózy v krvi alebo glykémia sa zvykne
označovať ako GL, tieto pojmy sú však identické.

Glukomer generuje grafy a hlásenia, ktoré vám pomáhajú
analyzovať informácie v ňom uložené. Grafy poskytujú dobrý
spôsob zobrazenia vašich výsledkov merania glykémie. Glukomer
dokáže zobraziť čiarový graf, popisujúci trendy vašich výsledkov
merania glykémie s ostatnými informáciami, ako je história
bolusov, graf znázorňujúci výsledné rozpätia štandardného dňa
alebo štandardného týždňa a kruhový diagram s rôznymi farbami
na zobrazenie počtu výsledkov merania, nachádzajúcich sa v
rámci, nad alebo pod cieľovým rozpätím glykémie.
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11.2 Prevádzkový denník
Na základe záznamov v prevádzkovom denníku, ktoré sú uložené
v glukomere, máte možnosť si prehliadať špecifické výsledky
merania glykémie s ich atribútmi (napr. čas jedla, sacharidy,
zdravotná udalosť a bolus). Navyše môžete pre špecifický záznam
v prevádzkovom denníku atribúty meniť alebo pridávať.

POZNÁMKA
j Prevádzkový denník glukomeru nahrádza fyzický
glykemický denník, ktorý ste si zrejme viedli v minulosti.
j Dáta v prevádzkovom denníku sa nedajú meniť, ak tieto
dáta boli použité na výpočet odporúčania bolusu.
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Glukomer automaticky uchováva v prevádzkovom denníku až
2000 záznamov s časom a dátumom. Na glukomere si môžete
prezrieť posledných 250 záznamov denníka, na počítači s
kompatibilným softvérom až 2000 záznamov. Záznamy v
prevádzkovom denníku sú ukladané od najnovšieho po najstarší.
Každý záznam v prevádzkovom denníku môže obsahovať:
j dátum a čas,
j výsledok merania glykémie,
j čas jedla (udalosti),
j príjem sacharidov,
j zdravotnú udalosť,
j typ bolusu,
j dávku bolusu,
j poznámku,
j rýchle poznámky.

11
POZNÁMKA
j Svoju liečbu nemeňte iba na základe jednotlivého záznamu či výsledku merania v prevádzkovom denníku.
j V tejto kapitole sú uvedené príklady obrazoviek. Je možné, že tieto obrazovky vyzerajú trochu inak ako obrazovky na
glukomere. V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa obrazoviek glukomeru, sa obráťte na spoločnosť Roche.
j Informácie v prevádzkovom denníku sú pri výmene batérie zálohované. Po výmene batérie by ste mali preveriť čas a dátum.
Viac informácií o výmene batérie nájdete v kapitole Starostlivosť a údržba v tomto návode na použitie.
j Správny čas a dátum sú veľmi dôležité. Správne nastavený čas a dátum pomôže vám i odbornému zdravotníckemu personálu
zaistiť správnu interpretáciu informácií.
j Po uložení 2000 záznamov v prevádzkovom denníku sa pridaním nového záznamu vymaže najstarší uložený záznam.
j Kontrolné hodnoty sú síce v glukomere uložené, v prevádzkovom denníku sa však vidieť nedajú. Kontrolné hodnoty si môžete
prezerať na počítači s kompatibilným softvérom.
j Pred náhľadom do záznamov prevádzkového denníka alebo kontrolných hodnôt na počítači musia byť uložené záznamy
prevádzkového denníka najprv prenesené na počítač s kompatibilnou softvérovou aplikáciou. Informáciu o tom, aké produkty
sú k dispozícii, vám poskytne Roche.
j Kontrolné hodnoty nie sú použité v hláseniach ani v grafoch glukomeru.
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11.2.1 Čo je prevádzkový denník

56 7 8
9
A
4
3

B

2

C
D
E
F
G
H

1

K
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J

I

1

Ikona pre čas jedla

2

Ikona pre zdravotnú udalosť

3

Čas záznamu

4

Dátum záznamu

5

Ikona pre rýchle poznámky

6

Ikona pre bazál

7

Označuje stĺpec glykémie

8

Označuje stĺpec bolusu

9

Označuje stĺpec sacharidov

10

Výsledok merania glykémie

11

Ikona pre typ bolusu

11

12

Ikona pre sacharidy

13

Množstvo sacharidov

14

Ikona pre akceptované odporúčania sacharidov

15

Ikona pre neakceptované odporúčania bolusu

16

Ikona pre neakceptované odporúčania sacharidov

17

Ikona pre akceptované odporúčania bolusu

18

Dávka bolusu

19

Ikona pre rozpätie hodnôt glykémie

20

Ikona pre poznámku

POZNÁMKA
Obrazovka Prevádzkový denník zobrazuje záznamy v slede,
v akom boli vykonané s najnovším záznamom celkom
hore.
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Opis ikon
Ikona

212

Názov ikony

Opis

Indikátor rozpätia
hodnôt glykémie

Farba pozadia ikony označuje, do akej oblasti cieľového rozpätia výsledok merania
glykémie spadá. Farby pozadia tejto ikony reprezentujú:
j Zelená: v rámci cieľového rozpätia
j Žltá: pod cieľovým rozpätím
j Červená: hypo
j Modrá: nad cieľovým rozpätím alebo hyper

Čas jedla

Ikona sa zobrazí, keď existuje informácia pre tento záznam, týkajúca sa času jedla.

Sacharidy

Ikona sa zobrazí, keď existuje informácia pre tento záznam, týkajúca sa sacharidov.

Odporúčanie
sacharidov
akceptované

Ikona sa zobrazí, keď bolo použité množstvo sacharidov z návrhu odporúčania bolusu
obrazovky varovnej hranice hypo.

Odporúčanie
sacharidov
neakceptované

Ikona sa zobrazí, keď bolo množstvo sacharidov z návrhu odporúčania bolusu obrazovky
varovnej hranice hypo zmenené.

11

Ikona

Názov ikony

Opis

Zdravotná udalosť

Ikona sa zobrazí, keď existuje informácia pre tento záznam, týkajúca sa zdravotnej
udalosti.

Bazálny inzulín

Bazálny inzulín zadaný do prevádzkového denníka.

Odporúčanie bolusu
akceptované

Odporúčanie bolusu poskytnuté glukomerom bolo akceptované.

Odporúčanie bolusu
neakceptované

Odporúčanie bolusu poskytnuté glukomerom bolo zmenené ešte pred podaním.

Bolus podaný ručne
perom/inj. striekačkou

Bolus podaný perom/injekčnou striekačkou.

Rýchle poznámky

Ikona sa zobrazí, ak existujú informácie o tomto zázname týkajúce sa Rýchlych poznámok.

Poznámky

Ikona sa zobrazí, ak existujú informácie o tomto zázname týkajúce sa poznámky.
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11.2.2 Zobrazenie a úprava dát prevádzkového denníka
Hlavné menu > Moje dáta > Prevádzkový denník
POZNÁMKA
j Dáta prevádzkového denníka, ktoré boli použité pre
odporúčanie bolusu (s výnimkou poznámok) sa
upravovať nedajú.
j Výsledky merania glykémie sa upraviť nedajú.

1

2

Z hlavného menu zvoľte Moje
dáta.
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Zvoľte Prevádzkový denník.

11
3

Zvoľte želaný záznam
prevádzkového denníka. Ak
chcete urobiť záznam do
prevádzkového denníka iba
pomocou Rýchlej poznámky
prejdite na krok 5.

POZNÁMKA
j Na zobrazenie záznamov, ktoré sú k dispozícii, posúvajte
obrazovku smerom nahor.
j Záznamy prevádzkového denníka, ktoré boli použité pre
odporúčanie bolusu, obsahujú buď ikonu Odporúčanie
bolusu akceptované: , alebo ikonu Odporúčanie bolusu
neakceptované: . Tieto záznamy sú zablokované, môžete
si ich prehliadať, ale nedajú sa upravovať.
j Uzamknuté záznamy prevádzkového denníka nemajú
tlačidlo Uložiť v dolnej časti obrazovky s individuálnymi
dátami. Zobrazuje sa iba tlačidlo Späť.

4

Ak chcete do niektorého
zadania nahliadnuť alebo ho
upraviť, zvoľte ho a riaďte sa
pokynmi na nasledujúcich
stránkach. Po skončení zvoľte
Späť, čím sa vrátite do menu
Moje dáta.
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Obrazovky náhľadu a úpravy zadaní prevádzkového denníka

216

Čas jedla

Sacharidy

Zdravotné udalosti

Vyberte si vhodný čas jedla.
Zvoľte Uložiť.

Nastavte množstvo
skonzumovaných sacharidov.
Zvoľte Uložiť.

Vyberte si najviac 4 zdravotné
udalosti.
Zvoľte Uložiť.

Ak je funkcia odporúčania
bolusu zapnutá a vybrali ste
viacero zdravotných udalostí,
na tejto obrazovke sa zobrazí
„--- %“. Je nevyhnutné zadať
percentuálny súhrn vybratých
zdravotných udalostí, a to aj
vtedy, ak je táto percentuálna
hodnota nulová. Zvoľte Uložiť.

11

Bolus

Nastavte dávky bolusu.
Zvoľte Uložiť.

POZNÁMKA
Ak zadáte sacharidový bolus, ale pre sacharidy nebola zadaná
žiadna dávka (pri položke Sacharidy sa v kroku 4 na
obrazovke Záznamu glykémie zobrazí hodnota Bez zadania),
vás systém vyzve, aby ste zadali množstvo sacharidov.
Množstvo nie je potrebné, ale čím kompletnejšie sú údaje,
tým presnejšie budú ďalšie odporúčania bolusu v budúcnosti
pri použití funkcie odporúčanie bolusu.

Bazálny inzulín

Nastavte dávku bazálneho
inzulínu.
Zvoľte Uložiť.
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5

Hlavné menu > Moje dáta > Pridať dáta

Poznámka

Zadajte poznámku, ktorá má
byť uložená s týmto
záznamom. Zvoľte .
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11.2.3 Pridávanie nových dát do prevádzkového denníka

Zvoľte položku Rýchle
poznámky, ak chcete vykonať
aktualizáciu. Zvoľte položku
Poznámka, ak chcete zadať
poznámku s použitím
klávesnice. Zvoľte položku
Späť, aby ste sa vrátili ku
kroku 3.

1

2

Z hlavného menu zvoľte Moje
dáta.

Zvoľte

Pridať dáta.

11
Obrazovky pridávania nových dát

3

Zvoľte ktorúkoľvek z možností
na obrazovke Pridať dáta a
riaďte sa pokynmi na
nasledujúcich stranách. Po
skončení zvoľte Uložiť na
uloženie zadania a návrat k
menu Moje dáta.

Dátum a čas

Čas jedla

Sacharidy

Nastavte dátum a čas. Zvoľte
Uložiť.

Vyberte si vhodný čas jedla.
Zvoľte Uložiť.

Nastavte množstvo
skonzumovaných sacharidov.
Zvoľte Uložiť.
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Zdravotné udalosti

Vyberte si najviac 4 zdravotné
udalosti. Zvoľte Uložiť.
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Bolus

Ak je funkcia odporúčania
bolusu zapnutá a vybrali ste
viacero zdravotných udalostí,
na tejto obrazovke sa zobrazí
„--- %“. Je nevyhnutné zadať
percentuálny súhrn vybratých
zdravotných udalostí, a to aj
vtedy, ak je táto percentuálna
hodnota nulová. Zvoľte Uložiť.

Nastavte dávky bolusu. Zvoľte
Uložiť.

11
POZNÁMKA
Ak zadáte sacharidový bolus, ale pre sacharidy nebola zadaná
žiadna dávka (pri položke Sacharidy sa v kroku 3 na
obrazovke Pridať dáta zobrazí hodnota Bez zadania), vás
systém vyzve, aby ste zadali množstvo sacharidov. Množstvo
nie je potrebné, ale čím kompletnejšie sú údaje, tým
presnejšie budú ďalšie odporúčania bolusu v budúcnosti
pri použití funkcie odporúčanie bolusu.

Bazálny inzulín

Poznámka

Zadajte poznámku, ktorá má
byť uložená s týmto
záznamom. Zvoľte .
Nastavte dávku bazálneho
inzulínu. Zvoľte Uložiť.
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11.3 Graf trendu
Pomocou tohto grafu zobrazuje glukomer glykemické trendy a
ďalšie informácie na základe dát v prevádzkovom denníku pre
časovú škálu a čas jedla, ktoré ste zvolili.

11.3.1 Ako interpretovať graf trendu

7
8
9
A
B
C

6
5
4
3
2
1

D
E

F
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1

Časy dňa
alebo dni
mesiaca

2

Varovná
hranica hypo

Červená horizontálna čiara

3

Zelená oblasť

Označuje cieľové rozpätie glykémie

4

Hodnota
sacharidov

Hnedý stĺpec: zobrazená výška je v
spojitosti s množstvom sacharidov

5

Merná
jednotka
bazálu

6

Časová škála

11

Posúva dopredu alebo dozadu v čase
na zvolenej časovej škále. Príklad: Pre
7-dňovú časovú škálu sa zvolením
ľavého tlačidla posúvania zobrazia dáta
zo 7 dní pred aktuálne zobrazovanými
dátami.

12

Hodnota
bazálu

Modrá čiara: označuje množstvo
bazálneho inzulínu

13

Výsledok
merania
glykémie

Zobrazený ako krížiky "X", ktoré sú
spojené čiarami

7

Ľavé/pravé
tlačidlo
posúvania

8

Zvolený čas
jedla

14

Merná
jednotka
sacharidov

9

Merná
jednotka
bolusu

15

Merná
jednotka
glykémie

10

Zdravotná
udalosť

Označuje, že pre tento záznam existuje
zdravotná udalosť

16

Šípka

11

Bolus

Ružový stĺpec: zobrazená výška je v
spojitosti s dávkou bolusového inzulínu

(bez ilustrácie) Označuje, že
glykemické dáta presahujú obrazovku
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POZNÁMKA
j Ak nie sú k dispozícii žiadne dáta, zobrazí sa obrazovka Žiadne dáta k dispozícii.
j Grafy trendu neobsahujú poškodené výsledky alebo výsledky kontrolného testu.
j V pravej hornej časti grafu je indikátor maximálneho množstva bolusu označený ružovým háčikom s najväčšou hodnotou
zobrazenou vedľa neho (na tomto príklade obrazovky: 15 U). Účelom tohto indikátora je nastaviť stupnicu pre hornú časť grafu
na základe jednotlivej najväčšej dávky bolusového inzulínu (popis 11) podanej vo zvolenom čase (popis 6). Maximálne hodnoty
indikátora bolusovej dávky dostupné na glukomere sú 1, 5, 15, 30 a 60 U. Ak je napríklad najväčšia dávka bolusového inzulínu
8 U, vytvorí glukomer na hornom grafe škálu medzi 0 a 15 U.
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11
POZNÁMKA
j V pravej spodnej časti grafu je indikátor maximálneho množstva sacharidov označený hnedým háčikom s najväčšou hodnotou
zobrazenou vedľa neho (na tomto príklade obrazovky: 80 g). Účelom tohto indikátora je nastaviť stupnicu pre spodnú časť grafu
na základe najväčšieho množstva sacharidov (popis 4) pre zvolený čas (popis 6). Hodnoty ukazovateľa maximálneho množstva
sacharidov dostupné na glukomeri sú 40, 80, 120, 160, 200 a 240 g alebo ekvivalentná stupnica pre BE, KE alebo CC. Ak je
napríklad najväčšie množstvo sacharidov 76 g, bude glukomer definovať spodný graf medzi 0 a 80 g.
j V ľavej hornej časti grafu je indikátor maximálnej bazálnej dávky označený modrým háčikom s najväčšou hodnotou zobrazenou
vedľa neho (na tomto príklade obrazovky: 10 U). Účelom tohto indikátora je nastaviť stupnicu pre hornú časť grafu na základe
jednotlivej najväčšej dávky bazálneho inzulínu (popis 12) podanej vo zvolenom čase (popis 6). Maximálne hodnoty indikátora
bazálnej dávky dostupné na glukomere sú 1, 2, 5, 10, 20 a 40 U. Ak je napríklad najväčšia dávka bazálneho inzulínu 9 U,
vytvorí glukomer na hornom grafe škálu medzi 0 a 10 U.
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11.3.2 Zobrazenie obrazoviek grafu trendu
Hlavné menu > Moje dáta > Trend
1

2

3

POZNÁMKA
Zvoľte pre zobrazenie
zoznamu ikon trendu a ich
vysvetliviek.

Z hlavného menu zvoľte Moje
data.
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Zvoľte Trend.

Zvoľte Konfigurovať, čím
zmeníte spôsob zobrazovania
dát grafu trendu.

11
4
Po skončení zvoľte Späť na
návrat ku grafu trendu
zobrazujúcemu vaše dáta
spôsobom, ktorý ste si zvolili.

Zvoľte ktorúkoľvek z možností
na obrazovke Konfigurácia
grafu a riaďte sa pokynmi
nasledujúcimi v tomto odseku.
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Obrazovky pre konfiguráciu grafu trendu

228

Časová škála

Možnosti dát

Čas jedla

Zvoľte časovú škálu. Zvoľte
Uložiť.

Zvoľte 1 alebo viac možností
dát. Zvoľte Uložiť.

Zvoľte čas jedla. Zvoľte Uložiť.

11
11.4 Štandardný týždeň
Pomocou grafu štandardného týždňa zobrazuje glukomer vaše
priemery glykémie, počet meraní a štandardné odchýlky pre
každý deň priemerného týždňa, vypočítané za použitia dát
prevádzkového denníka – časového rozsahu a času jedla – ktoré
ste si vybrali.

POZNÁMKA
Štandardná odchýlka predstavuje rozptyl výsledkov
merania glykémie od priemeru glykémie. Vysoká
štandardná odchýlka znamená, že variácia výsledkov
merania glykémie je vzhľadom na priemer glykémie
značná.
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11.4.1 Ako interpretovať graf a tabuľku štandardného
týždňa
Graf štandardného týždňa

4
3

2

5
6

7
8

1
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1

Dni v týždni

2

X

3

Časová škála

4

Voľba času
jedla

j Označuje každý výsledok merania
glykémie.
j „X“ v strede kruhu označuje priemer
všetkých výsledkov merania
glykémie pre zvolené kritériá.

11

5

6

Ľavé/pravé
tlačidlo
posúvania
Merná
jednotka
glykémie

Posúva dopredu alebo dozadu v čase
na zvolenej časovej škále. Príklad: Pre
7-dňovú časovú škálu sa zvolením
ľavej ikony posúvania zobrazia dáta zo
7 dní pred aktuálne zobrazovanými
dátami.

Políčko pre
každý deň

j Horná časť políčka označuje
štandardnú odchýlku nad priemerom
a spodok políčka označuje
štandardnú odchýlku pod
priemerom. Ak nie je dostatok dát
na stanovenie štandardnej odchýlky,
políčko sa nezobrazuje.
j Vrch políčka je otvorený, ak
štandardná odchýlka presahuje
merný rozsah grafu.
j Ak neboli nájdené žiadne dáta,
políčko a „X“ sa pre deň nezobrazia.

8

Varovná
hranica hypo

Červená horizontálna čiara

9

Šípka

(bez ilustrácie) Označuje, že sa nad
hornou časťou grafu nachádzajú dáta.

7
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Tabuľka štandardného týždňa
Ak chcete prepnúť zobrazenie na tabuľku štandardného týždňa,
zvoľte Tabuľka. Tabuľka štandardného týždňa zobrazí v
tabuľkovom formáte tie isté dáta ako graf štandardného týždňa.
Ak sa od tabuľky štandardného týždňa chcete vrátiť ku grafu
štandardného týždňa, zvoľte Graf.

5

1

Najvyšší výsledok merania glykémie pre každý deň v
týždni

2

Priemer glykémie pre každý deň v týždni

3

Najnižší výsledok merania glykémie pre každý deň v
týždni

7

4

Deň v týždni

8

5

Časová škála

6

Voľba času jedla

7

Štandardná odchýlka (SD) pre každý deň v týždni

8

Počet meraní pre každý deň v týždni

6

4
3
2
1
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11
11.4.2 Zobrazenie dát štandardného týždňa
Hlavné menu > Moje dáta > Štandardný týždeň
1

2

Z hlavného menu zvoľte Moje
data.

Zvoľte Štandardný týždeň.

POZNÁMKA
j Ak nie sú na zobrazenie grafu a tabuľky štandardného
týždňa pre zvolenú časovú škálu alebo čas jedla k
dispozícii žiadne dáta, objaví sa obrazovka Žiadne dáta k
dispozícii.
j Graf a tabuľka štandardného týždňa nezahŕňajú poškodené
výsledky, kontrolné hodnoty, hodnoty HI alebo hodnoty LO.

233

234

3

4

Ak chcete zmeniť časovú
škálu a čas jedla zobrazované
pre štandardný týždeň, zvoľte
Konfigurovať.

Zvoľte ktorúkoľvek z možností
na obrazovke Konfigurovať
dáta a riaďte sa pokynmi
nasledujúcimi v tomto odseku.
Po skončení zvoľte Späť na
návrat ku grafu alebo tabuľke
štandardného týždňa.

11
Obrazovky konfigurácie dát štandardného týždňa
Časová škála

Čas jedla

Zvoľte časovú škálu.
Zvoľte Uložiť.

Zvoľte čas jedla.
Zvoľte Uložiť.
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11.5 Štandardný deň
Pomocou grafu štandardného dňa zobrazuje glukomer vaše
priemery glykémie, počet meraní a štandardné odchýlky pre
každý časový blok, vypočítaný za použitia dát prevádzkového
denníka – časovej škály a času jedla – ktoré ste si vybrali.
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POZNÁMKA

POZNÁMKA

Inštrukcie o nastavovaní časových blokov nájdete v
kapitole Zmena nastavení glukomeru v tomto návode na
použitie.

Štandardná odchýlka predstavuje rozptyl výsledkov
merania glykémie od priemeru glykémie. Vysoká
štandardná odchýlka znamená, že variácia výsledkov
merania glykémie je vzhľadom na priemer glykémie
značná.

11
11.5.1 Ako interpretovať graf a tabuľku štandardného
dňa
Graf štandardného dňa
1

Čas dňa

4
2

Políčko pre
každý časový
blok

3

Časové bloky

4

Časová škála

3
2
1

j Horná časť políčka označuje
1 štandardnú odchýlku nad
priemerom a spodok políčka
označuje 1 štandardnú odchýlku pod
priemerom. Ak nie je dostatok dát
na stanovenie štandardnej odchýlky,
políčko sa nezobrazuje.
j Vrch políčka je otvorený, ak
štandardná odchýlka presahuje
merný rozsah grafu.
j Ak neboli nájdené žiadne dáta,
políčko a „X“ sa pre časový blok
nezobrazia.
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5
6
7
8
9

238

5

Ľavé/pravé
tlačidlo
posúvania

6

Voľba času
jedla

7

Merná
jednotka
glykémie

Posúva dopredu alebo dozadu v čase
na zvolenej časovej škále. Príklad: Pre
7-dňovú časovú škálu sa zvolením
ľavej ikony posúvania zobrazia dáta zo
7 dní pred aktuálne zobrazovanými
dátami.

8

X

j Označuje každý výsledok merania
glykémie.
j „X“ v strede kruhu označuje priemer
všetkých výsledkov merania
glykémie pre zvolené kritériá.

9

Varovná
hranica hypo

Červená horizontálna čiara

10

Šípka

(bez ilustrácie) Označuje, že sa nad
hornou časťou grafu nachádzajú dáta.

11
Tabuľka štandardného dňa
Ak chcete prepnúť zobrazenie na tabuľku štandardného dňa,
zvoľte Tabuľka. Tabuľka štandardného dňa zobrazí v tabuľkovom
formáte tie isté dáta ako graf štandardného dňa. Ak sa od tabuľky
štandardného dňa chcete vrátiť ku grafu štandardného dňa,
zvoľte Graf.

4
3
2
1

5
6
7
8

1

Priemer glykémie pre každý časový blok

2

Najnižší výsledok merania glykémie pre každý
časový blok

3

Časový blok

4

Časová škála

5

Voľba času jedla

6

Najvyšší výsledok merania glykémie pre každý
časový blok

7

Štandardná odchýlka (SD) pre každý časový blok

8

Počet meraní pre každý časový blok
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11.5.2 Zobrazenie dát štandardného dňa
Hlavné menu > Moje dáta > Štandardný deň

240

1

2

Z hlavného menu zvoľte Moje
dáta.

Zvoľte Štandardný deň.

POZNÁMKA
j Ak nie je na zobrazenie grafu a tabuľky štandardného dňa
pre zvolenú časovú škálu alebo čas jedla k dispozícii žiadny
údaj, objaví sa obrazovka Žiadne dáta k dispozícii.
j Graf a tabuľka štandardného dňa nezahŕňajú poškodené
výsledky, kontrolné hodnoty, hodnoty HI alebo hodnoty LO.

11
3

Ak chcete zmeniť zobrazovanú
časovú škálu a čas jedla,
zvoľte Konfigurovať.

4

Zvoľte ktorúkoľvek z možností
na obrazovke Konfigurovať
dáta a riaďte sa pokynmi
nasledujúcimi v tomto odseku.
Po skončení zvoľte Späť na
uloženie akýchkoľvek zmien a
návrat ku grafu a tabuľke
štandardného dňa.

Obrazovky konfigurácie dát štandardného dňa
Časová škála

Čas jedla

Zvoľte časovú škálu.
Zvoľte Uložiť.

Zvoľte čas jedla.
Zvoľte Uložiť.
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11.6 Cieľové dáta
Glukomer zobrazuje kruhový diagram a tabuľku zobrazujúce vaše
výsledky merania glykémie ako „Nad“, „V rámci“, „Pod“ a
„Hypo“ pre časovú škálu a čas jedla, ktoré ste si zvolili.
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11
11.6.1 Ako interpretovať cieľový diagram a cieľovú
tabuľku
Cieľový diagram

3

4
5

1

Vysvetlivky

Kategórie výsledkov merania glykémie

2

Cieľový
diagram

Reprezentuje percentuálne hodnoty pre
kategórie výsledkov merania glykémie

3

Časová škála

2
6
1

4

Ľavé/pravé
tlačidlo
posúvania

5

Voľba času
jedla

6

Percento
výskytu

Posúva dopredu alebo dozadu v čase
na zvolenej časovej škále. Príklad: Pre
7-dňovú časovú škálu sa zvolením
ľavej ikony posúvania zobrazia dáta zo
7 dní pred aktuálne zobrazovanými
dátami.

(číslo zobrazené v zátvorkách
reprezentuje počet výskytov)

243

Cieľová tabuľka
Ak chcete prepnúť na cieľovú tabuľku, zvoľte Tabuľka. Cieľová
tabuľka zobrazí v tabuľkovom formáte tie isté dáta ako cieľový
graf.
Ak sa chcete od cieľovej tabuľky vrátiť späť k cieľovému
diagramu, zvoľte Diagram.

4

5

3
2
1
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1

Počet výskytov

2

Voľba času
jedla

3

Vysvetlivky

4

Časová škála

6
5

Ľavé/pravé
tlačidlo
posúvania

6

Cieľová
tabuľka

Kategórie výsledkov merania glykémie

Posúva dopredu alebo dozadu v čase
na zvolenej časovej škále. Príklad: Pre
7-dňovú časovú škálu sa zvolením
ľavej ikony posúvania zobrazia dáta zo
7 dní pred aktuálne zobrazovanými
dátami.

11
11.6.2 Zobrazenie cieľových dát
Hlavné menu > Moje dáta > Cieľ
1

2

Z hlavného menu zvoľte Moje
data.

Zvoľte Cieľ.

POZNÁMKA
j Ak nie je na zobrazenie cieľového grafu a tabuľky pre
zvolenú časovú škálu alebo čas jedla k dispozícii žiadny
údaj, objaví sa obrazovka Žiadne dáta k dispozícii.
j Cieľový graf a cieľová tabuľka nezahŕňajú poškodené
výsledky, kontrolné hodnoty, výsledky HI alebo výsledky LO.

245

3

Ak chcete zmeniť zobrazovanú
časovú škálu a čas jedla,
zvoľte Konfigurovať.
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4

Zvoľte ktorúkoľvek z možností
na obrazovke Konfigurovať
dáta a riaďte sa pokynmi
nasledujúcimi v tomto odseku.
Po skončení zvoľte Späť na
uloženie akýchkoľvek zmien a
návrat k cieľovému grafu
alebo tabuľke.

Obrazovky konfigurácie cieľových dát:
Časová škála

Čas jedla

Zvoľte časovú škálu. Zvoľte
Uložiť.

Zvoľte čas jedla. Zvoľte Uložiť.

11
11.7 Tabuľka priemerov glykémie
Tabuľka priemerov glykémie zobrazuje priemery vašej glykémie a
štandardné odchýlky pre časovú škálu a čas jedla, ktoré ste si zvolili.
POZNÁMKA
Štandardná odchýlka predstavuje rozptyl výsledkov
merania glykémie od priemeru glykémie. Vysoká
štandardná odchýlka znamená, že variácia výsledkov
merania glykémie je vzhľadom na priemer glykémie
značná.
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11.7.1 Ako interpretovať tabuľku priemerov glykémie

7
6
5
4
3
2
1
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8
9
A
B

1

Ikona pre Iné

Dáta pre všetky výsledky merania
označené ako iné

2

Ikona pre
Nalačno

Dáta pre všetky výsledky merania
označené ako nalačno

3

Ikona pre Čas
spánku

Dáta pre všetky výsledky merania
označené ako čas spánku

4

Ikona pre Po
jedle

Dáta pre všetky výsledky merania
označené ako po jedle

5

Ikona pre Pred Dáta pre všetky výsledky merania
jedlom
označené ako pred jedlom

6

Ikona pre
Všetko

Kombinované dáta zo všetkých časov
jedla

11

7

8

Časová škála
Ľavé/pravé
tlačidlo
posúvania

Posúva dopredu alebo dozadu v čase
na zvolenej časovej škále. Príklad: Pre
7-dňovú časovú škálu sa posúvaním
ľavej ikony zobrazia dáta zo 7 dní pred
aktuálne zobrazovanými dátami.

9

Štandardná
odchýlka
glykémie

Vypočítaná pre čas jedla

10

Počet meraní

Používa sa na výpočet priemerov a
štandardnej odchýlky pre každý čas
jedla

11

Priemer
glykémie

Vypočítaný pre čas jedla
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11.7.2 Zobrazenie tabuľky priemerov glykémie
Hlavné menu > Moje dáta > Priemery glykémie
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1

2

Z hlavného menu zvoľte Moje
data.

Zvoľte Priemery glykémie.

POZNÁMKA
j Ak na zobrazenie grafu a tabuľky priemerov glykémie pre
zvolenú časovú škálu alebo čas jedla nie sú k dispozícii
žiadne dáta, objaví sa obrazovka Žiadne dáta k dispozícii.
j Kalkulácia nezahŕňa poškodené výsledky, kontrolné
hodnoty, hodnoty HI alebo hodnoty LO.

11
3

POZNÁMKA

4

5

Vyberte časovú škálu. Zvoľte
Uložiť.

Po skončení zvoľte Späť na
návrat k menu Moje dáta.

Zvoľte pre zobrazenie
zoznamu ikon času jedla a
ich vysvetliviek.

Zvoľte Časová škála na
upravovanie časovej škály
tabuľky priemerov glykémie.
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12

12

Starostlivosť a údržba

12.1 Prehľad

12.2 Nabíjanie batérie

Pri normálnom používaní nevyžaduje glukomer žiadnu alebo len
nepatrnú údržbu. Automaticky testuje svoje vlastné systémy
zakaždým, keď sa zapne a keď niečo nie je v poriadku, informuje
vás o tom hlásením na displeji.

Inštrukcie k nabíjaniu batérie nájdete v odseku Nabíjanie batérie
v kapitole Uvedenie glukomeru do prevádzky v tomto návode
na použitie.

Ak vám glukomer spadne alebo sa nazdávate, že nepodáva
presné výsledky, obráťte sa na spoločnosť Roche. Nepokúšajte sa
opravovať glukomer sami.
V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa starostlivosti a
údržby glukomeru, sa obráťte na spoločnosť Roche.
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12.3 Tipy na úsporu energie

12.4 Výmena batérie

Na zachovanie životnosti batérie:
j Je lepšie glukomer po ukončení používania vypnúť, než sa
spoliehať na automatické vypínanie funkcie.
j Funkciu vibrovania zapínajte pre nastavenie režimu iba v
prípade potreby. Pozri odsek Nastavenia režimu: zvuk,
vibrovanie v kapitole Zmena nastavení glukomeru v tomto
návode na použitie.
j Funkcie tón a vibrovanie pre dotykovú obrazovku zapnite iba v
prípade potreby. Pozri odsek Dotyková obrazovka: tón,
vibrovanie v kapitole Zmena nastavení pumpy v tomto
návode na použitie.
j Stupeň jasu displeja nastavte na minimum. Pozri odsek Jas v
kapitole Zmena nastavení pumpy v tomto návode na použitie.
j Zapnite režim v lietadle. Pozri odsek Zapnutie režimu v
lietadle v kapitole Nastavenia pri cestovaní v tomto návode
na použitie.

Nikdy nevyberajte batériu, pokiaľ to nie je povolené spoločnosťou
Roche. Skôr ako sa pokúsite vymeniť batériu, kontaktujte
spoločnosť Roche. Dobíjateľná batéria má obmedzený počet
nabíjacích cyklov. Ak si všimnete, že treba glukomer nabíjať
častejšie, ako keď bol ešte nový, budete pravdepodobne musieť
vymeniť batériu. Do glukomeru je potrebná prispôsobená
dobíjateľná batéria dodávaná firmou Roche. Ak potrebujete
náhradnú batériu, obráťte sa na spoločnosť Roche, a potom
postupujte podľa krokov v tomto odseku.

POZNÁMKA
Po výmene batérie zostanú všetky záznamy uložené
v prevádzkovom denníku.

12
1

w VAROVANIE

2

3

j Postupujte podľa týchto

krokov, aby ste zabránili
možnému poškodeniu
kontaktov glukomera.
j Batériu do glukomera

nevtláčajte nasilu. Batéria
sa dá vložiť iba jedným
smerom.

Otvorte kryt priečinku batérie
na zadnej strane glukomera
stlačením v smere šípky
a vytiahnutím krytu nahor.

Batéria

Kontakty
glukomera

Vložte novú batériu tak, aby
znamienka (+) a (-)
zodpovedali zobrazeniu.

Zasuňte konce batérie (+) a
(-) proti kontaktom
glukomera. Potlačte batériu
do glukomera.

Vyberte starú batériu.
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4

45

6

Kryt priečinku batérie vráťte
naspäť namiesto a zatvorte
ho zasunutím v smere šípky.

Batériu nabite. Pozri odsek
Nabíjanie batérie v kapitole
Uvedenie glukomeru do
prevádzky v tomto návode na
použitie.

Keď je batéria kompletne
nabitá, potvrďte správnosť
času a dátumu buď v hlavnom
menu, alebo na obrazovke
stavu. Informácie o
aktualizácii dátumu či času
nájdete v odseku Dátum, čas
a formát času v kapitole
Zmena nastavení glukomeru
v tomto návode na použitie.

12
12.5 Čistenie glukomeru
Glukomer chráňte pred prachom. Ak ho treba vyčistiť alebo
vydezinfikovať, držte sa starostlivo týchto pokynov, ktoré vám
pomôžu dosiahnuť čo najlepší výkon.

w

1
Uistite sa, že je glukomer
vypnutý.

VAROVANIE

j Nenechajte preniknúť žiadnu tekutinu do akéhokoľvek
otvoru glukomeru.
j Čistiaci roztok nesprejujte priamo na glukomer.
j Glukomer neponárajte do tekutiny.
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2
Jemne utrite povrch
glukomeru mäkkou
handričkou, zľahka
navlhčenou (vyžmýkajte z nej
akúkoľvek nadbytočnú
tekutinu) v niektorom z týchto
čistiacich prostriedkov:
j 70 % izopropylalkohol,
j jemný prostriedok na
umývanie riadu zmiešaný s
vodou,
j 10 % roztok domáceho
bielidla (1 diel bielidla plus
9 dielov vody) namiešaný v
ten istý deň.
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POZNÁMKA
Na bežné čistenie
dotykovej obrazovky
môžete použiť štandardnú
čistiacu utierku na
dotykové obrazovky.

12
12.6 Kalibrácia dotykovej obrazovky
Kalibrácia dotykovej obrazovky napomáha zvýšiť dotykovú
senzitivitu glukomeru.
Hlavné menu > Nastavenia > Nastavenia glukomeru >
Dotyková obrazovka > Kalibrácia obrazovky
1

2

3

4

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Posuňte obrazovku a zvoľte
Nastavenia glukomeru.

Zvoľte Dotyková obrazovka.

Zvoľte Kalibrácia obrazovky.
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5

POZNÁMKA

6

Inštrukcie ku kalibrácii
dotykovej obrazovky sú
zobrazované iba v
angličtine.

Text na obrazovke: Briefly
press center of target. (Letmo
sa dotknite stredu krížiku.)
Repeat as target moves
around screen. (Opakovane sa
dotýkajte stredu krížiku, kým
sa pohybuje po obrazovke.)
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Text na obrazovke: New
calibration settings calculated.
(Nové nastavenia kalibrácie
vypočítané.) Tap screen
anywhere to use new settings.
(Na použitie nových nastavení
sa dotknite akéhokoľvek miesta
na obrazovke.) Wait for 30
seconds to keep old settings.
(Na zachovanie pôvodných
nastavení počkajte 30 sekúnd.)
Restoring old settings in:
(Obnovenie pôvodných
nastavení o:) 30 sec. (časovač).

12
12.7 Funkčný test glukomeru
Ak je displej glukomeru pokazený alebo nepočuť či necítiť alarmy,
môžete nechať glukomer prekontrolovať, či displej a funkcie
vibrovania a zvuku riadne fungujú.
Hlavné menu > Nastavenia > Nastavenia glukomeru >
Funkčný test glukomeru
1

2
Z hlavného menu zvoľte Nastavenia.

Posuňte obrazovku a zvoľte
Nastavenia glukomeru.
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3

4

Zvoľte Funkčný test
glukomeru.

Dotknite sa obrazovky podľa
pokynu.

12
5

Obrazovky zobrazované počas funkčného testu glukomeru
Test displeja

Na displeji preskakujú farby
(červená, modrá, zelená a
biela).

Test vibrovania

Glukomer zavibruje 3-krát.

Test zvuku

Glukomer vydá zvuk.

Ak sa glukomer nespráva tak,
ako je to opísané vo funkčnom
teste glukomeru, obráťte sa
na spoločnosť Roche.
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13

13

Riešenie problémov

13.1 Prehľad
Pri väčšine problémov zobrazí glukomer hlásenie s krátkym
opisom problému a navrhovaným riešením. Táto kapitola sa
venuje podrobnejšiemu opísaniu problému a možných príčin, ako
aj navrhovaných možných riešení. Problémy sú zoskupené podľa
typu problému alebo hlásenia (napríklad chyby alebo varovania).
Ak sa navrhovaným riešením problém neodstráni, obráťte sa na
spoločnosť Roche.

POZNÁMKA
j Ak máte problém, ktorý v tejto časti nie je zmienený,
obráťte sa na spoločnosť Roche.
j Ak vám glukomer spadne alebo sa nazdávate, že
neposkytuje presné výsledky, uistite sa, že dátum
exspirácie vašich testovacích prúžkov a kontrolného
roztoku neuplynul a urobte funkčný test.
j Hladina glukózy v krvi alebo glykémia sa zvykne
označovať ako GL, tieto pojmy sú však identické.
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13.2 Riešenie problémov s glukomerom
Všeobecné problémy
Problém

Možné príčiny

Displej je prázdny alebo Batéria je slabá.
glukomer sa nezapína.
Batéria môže byť poškodená.

Možné riešenia
Pozri odsek Nabíjanie batérie v kapitole Uvedenie glukomeru do
prevádzky v tomto návode na použitie.
Ak sa batéria nenabíja, vymeňte ju. Pozri odsek Výmena batérie v
kapitole Starostlivosť a údržba v tomto návode na použitie.

Na glukomere je elektronická chyba. Glukomer reštartujete tak, že stlačíte a podržíte vypínač On/Off
aspoň na 5 sekúnd, kým sa obrazovka glukomeru nevymaže.
Uvoľnite prst z vypínača On/Off. Zapínanie môže trvať minútu alebo
viac. Reštartovanie glukomera si nevyžaduje vybratie batérie.
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Displej je poškodený.

Obráťte sa na spoločnosť Roche.

Glukomer má poruchu.

Obráťte sa na spoločnosť Roche.

Je možné, že teplota je mimo
prevádzkového rozsahu glukomeru.

Premiestnite glukomer do oblasti s primeranou teplotou. Nechajte
glukomer prispôsobiť sa na správnu teplotu. Glukomer umelo
neohrievajte ani neochladzujte.

13
Problém

Možné príčiny

Batéria sa nenabíja,
počas pripojenia
glukomera k počítaču
cez USB kábel.

USB port počítača batériu glukomeru Batériu glukomeru nabite cez elektrickú zásuvku. Pozri odsek
nenabíja.
Nabíjanie batérie cez elektrickú zásuvku v kapitole Uvedenie
glukomeru do prevádzky v tomto návode na použitie.
Použitý kábel USB nie je ten, ktorý
bol dodaný spolu s glukomerom.

Vymeňte kábel USB za kábel, ktorý bol dodaný spolu s
glukomerom.

Batériu treba nabíjať
častejšie ako keď bola
nová.

Dobíjateľná batéria má limitovaný
počet nabíjacích cyklov, po uplynutí
ktorých sa jej nabíjacia kapacita
zníži.

Pravdepodobne je potrebné vymeniť batériu. Skôr ako sa pokúsite
vymeniť batériu, kontaktujte spoločnosť Roche. Pozri odsek
Výmena batérie v kapitole Starostlivosť a údržba v tomto návode
na použitie.

Displej zamrzol alebo
neodpovedá.

Na glukomere je elektronická chyba. Glukomer resetujte tak, že stlačíte a podržíte vypínač On/Off
glukomeru aspoň na 5 sekúnd, kým nebude obrazovka glukomeru
prázdna. Uvoľnite prst z vypínača On/Off. Zapínanie môže trvať
minútu alebo viac. Reštartovanie glukomera si nevyžaduje vybratie
batérie. Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte spoločnosť Roche.

Porucha displeja; farba
obrazovky je nesprávna.

Možné riešenia

Vykonajte funkčný test glukomeru. Pozri odsek Funkčný test
glukomeru v kapitole Starostlivosť a údržba v tomto návode na
použitie. Ak funkčný test glukomeru preukáže problém s displejom,
obráťte sa na spoločnosť Roche.
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Problém

Možné príčiny

Možné riešenia

Porucha zvuku, alarmy
nie sú počuť.

Funkcia zvuku je vypnutá alebo je
zvuk nastavený na príliš slabú
hlasitosť.

j Preverte, či má aktuálne nastavený režim (Normálny, Vibrovať,
Tichý, Hlasný) nastavený zvuk, a či je hlasitosť nastavená na
počuteľný stupeň. Pozri odsek Nastavenia režimu: zvuk,
vibrovanie v kapitole Zmena nastavení glukomeru v tomto
návode na použitie.
j Preverte, či nie je potlačenie signalizácie aktívne alebo zapnuté.
Je možné, že bude treba potlačenie signalizácie vypnúť alebo
jeho nastavenia zmeniť. Pozri odsek Nastavenia režimu:
potlačenie signalizácie v kapitole Zmena nastavení
glukomeru v tomto návode na použitie.
j Vykonajte funkčný test glukomeru. Pozri odsek Funkčný test
glukomeru v kapitole Starostlivosť a údržba v tomto návode na
použitie. Ak funkčný test glukomeru preukáže problém so
zvukom, obráťte sa na spoločnosť Roche.

13
Problém

Možné príčiny

Možné riešenia

Čas začiatku: Nedá sa
zmeniť Čas začiatku
prvého časového bloku.

Prvé uvedenie do prevádzky
(sprievodca nastavením) je
dokončené, a preto sa čas začiatku
prvého časového bloku v
nastaveniach zariadenia zmeniť
nedá.

Na zmenu Času začiatku pre prvý časový blok zvoľte Reset na
obrazovke Časových blokov. Po resetovaní časových blokov musíte
znova zadať všetky informácie o časovom bloku.
j Ak je odporúčanie bolusu zapnuté, pozri odsek Resetovanie
všetkých časových blokov odporúčania bolusu v kapitole
Zmena nastavení odporúčania bolusu v tomto návode na
použitie.
j Ak je odporúčanie bolusu vypnuté, pozri odsek Resetovanie
všetkých časových blokov v kapitole Zmena nastavení
glukomeru v tomto návode na použitie.

Dotyková obrazovka
riadne nefunguje.

Dotyková obrazovka nebola
nakalibrovaná.

j Kalibrujte dotykovú obrazovku. Pozri odsek Kalibrácia dotykovej
obrazovky v kapitole Starostlivosť a údržba v tomto návode na
použitie. Ak sa kalibráciou dotykovej obrazovky problém
neodstráni, obráťte sa na spoločnosť Roche.
j Ak je dotyková obrazovka kalibrovaná a stále máte dojem, že
riadne nefunguje, nasledovným spôsobom budete vedieť, že
voľba prebehla: Nastavte dotykovú obrazovku na vydávanie
tónov, vibrovanie alebo na oboje. Pozri odsek Dotyková
obrazovka: tón, vibrovanie v kapitole Zmena nastavení
glukomeru v tomto návode na použitie.
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Problém

Možné príčiny

Text kalibrácie
Inštrukcie ku kalibrácii dotykovej
dotykovej obrazovky nie obrazovky sú zobrazované iba v
je preložený.
angličtine.
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Možné riešenia
Pozri odsek Kalibrácia dotykovej obrazovky v kapitole
Starostlivosť a údržba v tomto návode na použitie.
j Prvá obrazovka v angličtine: Briefly press center of target. (Letmo
sa dotknite stredu krížiku.) Repeat as target moves around
screen. (Opakovane sa dotýkajte stredu krížiku, kým sa pohybuje
po obrazovke.)
j Druhá obrazovka v angličtine: New calibration settings
calculated. (Nové nastavenia kalibrácie vypočítané.) Tap screen
anywhere to use new settings. (Na použitie nových nastavení sa
dotknite akéhokoľvek miesta na obrazovke.) Wait for 30 seconds
to keep old settings. (Na zachovanie pôvodných nastavení
počkajte 30 sekúnd.) Restoring old settings in: (Obnovenie
pôvodných nastavení o:) 30 sec. (časovač)

13
Problém

Možné príčiny

Možné riešenia

Porucha vibrovania;
alarmy nie sú počuť.

Funkcia vibrovania je vypnutá.

j Preverte, či je v aktívnom režime (Normálny, Vibrovať, Tichý,
Hlasný) nastavené vibrovanie. Pozri odsek Nastavenia režimu:
zvuk, vibrovanie v kapitole Zmena nastavení glukomeru v
tomto návode na použitie.
j Preverte, či nie je potlačenie signalizácie aktívne alebo zapnuté.
Je možné, že bude treba potlačenie signalizácie vypnúť alebo
jeho nastavenia zmeniť. Pozri odsek Nastavenia režimu:
potlačenie signalizácie v kapitole Zmena nastavení
glukomeru v tomto návode na použitie.
j Vykonajte funkčný test glukomeru. Pozri odsek Funkčný test
glukomeru v kapitole Starostlivosť a údržba v tomto návode na
použitie. Ak funkčný test glukomeru preukáže problém s
vibrovaním, obráťte sa na spoločnosť Roche.
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Chybové hlásenia

272

Kód

Hlásenie obrazovky

Možné príčiny

Možné riešenia

E-57

Elektronická chyba

Došlo k chybe
elektroniky alebo, v
zriedkavých prípadoch,
bol vybratý a znova
zasunutý už použitý
testovací prúžok.

Glukomer reštartujete tak, že stlačíte a podržíte vypínač On/Off
aspoň na 5 sekúnd, kým sa obrazovka glukomeru nevymaže.
Uvoľnite prst z vypínača On/Off. Zapínanie môže trvať minútu
alebo viac. Reštartovanie glukomera si nevyžaduje vybratie
batérie. Ak sa tým problém nevyrieši, kontaktujte spoločnosť
Roche.

E-60

Interná chyba hodín

Obráťte sa na spoločnosť Roche.
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Informačné hlásenia
Hlásenie
obrazovky

Možné príčiny

Možné riešenia

Slabá batéria
sa zobrazí,
kým je
glukomer
zapojený cez
USB kábel do
počítača.

USB port počítača batériu glukomeru
nenabíja.

Batériu glukomeru nabite cez elektrickú zásuvku. Pozri odsek
Nabíjanie batérie cez elektrickú zásuvku v kapitole Uvedenie
glukomeru do prevádzky v tomto návode na použitie.

Bolus nad
povoleným
množstvom
POZNÁMKA:
Toto hlásenie
sa objaví iba
vtedy, keď je
odporúčanie
bolusu zapnuté.

Navrhovaná celková dávka bolusu je väčšia
ako maximálne povolená celková dávka
bolusu. Glukomer nastavuje celkovú dávku
bolusu rovnajúcu sa maximálnemu
povolenému bolusu. Sacharidový bolus a
opravný bolus sú upravené tak, aby sa
rovnali celkovej dávke bolusu.

Preverte presnosť všetkých zadaní. Ak treba, obráťte sa na odborný
zdravotnícky personál.
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Hlásenie
obrazovky

274

Možné príčiny

Možné riešenia

Bolus príliš
vysoký
POZNÁMKA:
Toto hlásenie
sa objaví iba
vtedy, keď je
odporúčanie
bolusu vypnuté.

Celková dávka bolusu je väčšia ako
maximálne povolená celková dávka bolusu.
Glukomer nastavuje celkovú dávku bolusu
rovnajúcu sa maximálnemu povolenému
bolusu. Sacharidový bolus a opravný bolus
sú upravené tak, aby sa rovnali celkovej
dávke bolusu.

Preverte presnosť všetkých zadaní. Ak treba, obráťte sa na odborný
zdravotnícky personál.

Pomer k
sacharidom
neplatný

Pomer k sacharidom je mimo prijateľného
rozsahu glukomeru.

Preverte vaše zadania a na stanovenie vhodných nastavení sa
obráťte na odborný zdravotnícky personál.

Exspirovaný
záznam
merania
glykémie

Toto hlásenie sa zobrazí, keď bolo meranie
glykémie uskutočnené o viac ako 10 minút
skôr.

Uskutočnite meranie glykémie na aktualizáciu vašich výsledkov
merania a získanie odporúčania bolusu.
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Hlásenie
obrazovky

Možné príčiny

Možné riešenia

Citlivosť na
Citlivosť na inzulín je mimo prijateľného
inzulín neplatná rozsahu glukomeru.

Preverte vaše zadania a na stanovenie vhodných nastavení sa
obráťte na odborný zdravotnícky personál.

Neplatné časy
odporúčania
bolusu

Hodnota času regulácie musí byť nastavená na rovnakú alebo
väčšiu hodnotu ako hodnota časového odstupu. Resetujte hodnotu
času regulácie alebo zrevidujte hodnotu časového odstupu.

Hodnota času regulácie je menšia ako
hodnota časového odstupu.

Neplatné
Hodnota varovnej hranice hypo musí byť
menšia ako všetky vaše cieľové rozpätia v
nastavenie s
textom Hodnota nastaveniach časových blokov.
hypo musí byť
menšia ako
cieľové rozpätie
časového
bloku.

Resetujte buď varovnú hranicu hypo tak, aby bola pod cieľovým
rozpätím vašich časových blokov alebo zrevidujte cieľové rozpätie
časových blokov. Pozri odsek Varovné hranice hypo, hyper v
kapitole Zmena nastavení glukomeru v tomto návode na použitie.
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Hlásenie
obrazovky

Možné riešenia

Neplatné
Hodnota varovnej hranice hyper musí byť
väčšia ako všetky vaše cieľové rozpätia v
nastavenie s
textom Hodnota nastaveniach časových blokov.
hyper musí byť
väčšia ako
cieľové rozpätie
časového
bloku.

Resetujte buď varovnú hranicu hyper tak, aby bola pod cieľovým
rozpätím vašich časových blokov, alebo zrevidujte cieľové rozpätie
časových blokov. Pozri odsek Varovné hranice hypo, hyper v
kapitole Zmena nastavení glukomeru v tomto návode na použitie.

Neplatný
dátum/čas

Zadajte znova dátum alebo čas.

Nie sú zadané
žiadne
sacharidy s
textom Pridať
množstvo
sacharidov?
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Možné príčiny

Ak sa sacharidový inzulínový bolus zobrazuje
na obrazovke Bolusový inzulín, a pre
sacharidy nebola zadaná žiadna dávka (pri
položke Sacharidy sa zobrazí Bez zadania).

Zvoľte Áno na informačnej obrazovke, aby ste do prevádzkového
denníka mohli zadať dávku sacharidov. Zvoľte Nie, ak nechcete
zadať žiadnu dávku.
POZNÁMKA: Zadanie dávky nie je podmienkou, ale čím úplnejšie
budú údaje, tým presnejšie budú v budúcnosti všetky odporúčania
bolusu, ak odporúčanie bolusu využívate.
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Servisné hlásenia
Kód

Hlásenie obrazovky

Možné príčiny

Možné riešenia

M-51

Chyba testovacieho
prúžku

Keď toto hlásenie uvidíte pred
nanesením kvapky na testovací
prúžok: Testovací prúžok je
poškodený alebo nie je správne
vložený do glukomeru.

j Testovací prúžok vyberte a vložte znova alebo – ak
je poškodený – nahraďte ho iným.
j Ak sa hlásenie objaví znova, obráťte sa na
spoločnosť Roche.

Aktivačný čip je nesprávny.

j Glukomer vypnite. Aktivačný čip vyberte a znova
vložte.
j Ak budete stále dostávať toto hlásenie, požiadajte
Roche o náhradný aktivačný čip. Glukomer vypnite
a aktivačný čip vymeňte za náhradný aktivačný čip.
Ak sa tým problém neodstráni, obráťte sa na
spoločnosť Roche.

M-52

Chyba kódovacieho
čipu

POZNÁMKA: Kódovací čip a
aktivačný čip sú navzájom
zameniteľné a majú ten istý
význam.

277

278

Kód

Hlásenie obrazovky

Možné príčiny

Možné riešenia

M-54

Kvapka príliš malá

Do testovacieho prúžku nenasiaklo
dosť krvi alebo kontrolného
roztoku, aby mohlo prebehnúť
meranie alebo boli tieto nanesené
až po začatí merania.

Testovací prúžok vyhoďte a meranie zopakujte s
čerstvým testovacím prúžkom a čerstvou kvapkou
krvi alebo kontrolného roztoku.

M-56

Kvapka nanesená
príliš skoro

Krv alebo kontrolný roztok boli na
testovací prúžok nanesené
predtým, ako sa na glukomere
objavila obrazovka Naneste
kvapku.

Testovací prúžok vyhoďte a meranie zopakujte s
čerstvým testovacím prúžkom a čerstvou kvapkou
krvi alebo kontrolného roztoku.
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Kód

Hlásenie obrazovky

Možné príčiny

Možné riešenia

M-58

Teplota mimo
rozpätia

Teplota je nad alebo pod riadnym
rozsahom na meranie glykémie
alebo funkčný test.

Premiestnite glukomer do oblasti s riadnym
teplotným rozsahom indikovaným pre testovací
prúžok v príbalovom letáku testovacích prúžkov.
Počkajte, kým sa správa M-58 prestane zobrazovať,
a potom meranie zopakujte. Glukomer umelo
neohrievajte ani neochladzujte.

M-63

Chýba kódový čip

Aktivačný čip nie je do glukomeru
vložený.

Glukomer vypnite a aktivačný čip vložte. Ak
potrebujete nový aktivačný čip, obráťte sa na
spoločnosť Roche.

POZNÁMKA: Kódovací čip a
aktivačný čip sú navzájom
zameniteľné a majú ten istý
význam.
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Varovné hlásenia

280

Kód

Hlásenie obrazovky

Možné príčiny

Možné riešenia

W-75

Nad varovnou
hranicou hyper

Váš výsledok merania glykémie je
nad varovnou hranicou hyper
nastavenou v glukomere.

j Zaobchádzajte s vysokou glykémiou tak, ako vám
to odporučí odborný zdravotnícky personál.
j Zvážte zopakovanie merania glykémie, ketónov a
inzulínu.

W-76

Varovanie – vysoká
glykémia

Je možné, že vaša glykémia je
vyššia ako rozsah merania
glukomeru.

j Ak pociťujete niektorý z bežných príznakov vysokej
glykémie, okamžite sa obráťte na odborný
zdravotnícky personál.
j Vysokú glykémiu riešte tak, ako vám to odporučí
odborný zdravotnícky personál.
j Zvážte zopakovanie merania glykémie, ketónov a
inzulínu.
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Kód

Hlásenie obrazovky

Možné príčiny

Možné riešenia

W-80

Pod varovnou
hranicou hypo

Váš výsledok merania glykémie je
pod varovnou hranicou hypo
nastavenou v glukomere.

j Nízku glykémiu riešte tak, ako vám to odborný
zdravotnícky personál odporučí.
j Ak je odporúčanie bolusu zapnuté, glukomer
zobrazí odporúčané množstvo rýchlych sacharidov,
ktoré máte zjesť. Odporúčame, aby ste si glykémiu
zmerali znova.

W-81

Varovanie – nízka
glykémia

Je možné, že vaša glykémia je
nižšia ako rozsah merania
glukomeru.

j Ak pociťujete niektorý z bežných príznakov nízkej
glykémie, okamžite sa obráťte na odborný
zdravotnícky personál.
j Nízku glykémiu riešte tak, ako vám to odborný
zdravotnícky personál odporučí.
j Zvážte opätovnú kontrolu glykémie.
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Kód

Hlásenie obrazovky

Možné príčiny

Možné riešenia

W-85

Reset dát
odporúčania bolusu

Keď je odporúčanie bolusu
aktivované, toto varovanie sa
zobrazí, keď:
j boli záznamy v prevádzkovom
denníku vymazané alebo
j nastala Chyba interných hodín
E-60.

Počkajte 8 hodín na správne odporúčanie bolusu. Ak
budete potrebovať ďalšiu pomoc, obráťte sa na
spoločnosť Roche.
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Technické informácie

14.1 Obmedzenia produktu
Najnovšie informácie o špecifikáciách a obmedzeniach produktu
si prečítajte v prospektoch pribalených k testovacím prúžkom a
kontrolným roztokom.

14.2 Špecifikácie
Objem krvi

Preštudujte si príbalový leták k testovacím
prúžkom.

Typ vzorky

Preštudujte si príbalový leták k testovacím
prúžkom.

Doba merania

Preštudujte si príbalový leták k testovacím
prúžkom.

Rozsah
merania

Preštudujte si príbalový leták k testovacím
prúžkom.

Skladovacie
podmienky
testovacích
prúžkov

Preštudujte si príbalový leták k testovacím
prúžkom.

Skladovacie
podmienky
glukomeru

–20 °C až 50 °C (–4 °F až 122 °F)
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Prevádzkové
podmienky
systému

Preštudujte si príbalový leták k testovacím
prúžkom.

Hmotnosť

105 g

Konštrukcia

ručné zariadenie

Kapacita
pamäte

2000 záznamov v prevádzkovom denníku

Trieda ochrany III

Automatické
vypnutie

po 2 minútach

Napájanie

j 1 vlastná lítium-iónová dobíjateľná batéria
j Sieťový adaptér: PHIHONG sieťový spínaný
adaptér, model PSC03R-050

Displej

76 mm (3-palcová) farebná TFT dotyková
obrazovka

Rozmery

105 × 53 × 19 mm (d × š × v)

Typ glukomeru

Diabetes manažér Accu-Chek Performa
Insight je vhodný na nepretržitú prevádzku.

Skladovacie
podmienky
kontrolného
roztoku

Preštudujte si príbalový leták ku kontrolným
roztokom.

Rozhrania

USB: mikro B konektor; prepojenie Continua
Certified® a manažéra Continua Certified.

14
Elektromagnetická kompatibilita

Princíp merania

Glukomer spĺňa požiadavky na elektromagnetické emisie podľa
normy EN 61326-2-6. Jeho elektromagnetické emisie sú teda
nízke. Nepredpokladá sa, že by tento produkt rušil iné elektricky
napájané zariadenia.

Preštudujte si príbalový leták k testovacím prúžkom.

Výkonnostná analýza
Preštudujte si príbalový leták k testovacím prúžkom.

Bezdrôtová technológia Bluetooth ®
Glukomer používa bezdrôtovú technológiu Bluetooth na
komunikáciu a prenos informácií. Bezdrôtová technológia
Bluetooth je formou rádiovej komunikačnej technológie (RF),
ktorá pracuje vo frekvenčnom pásme od 2,4 do 2,485 GHz,
nevyžadujúcom licencie na priemyselné, vedecké a medicínske
účely. RF kanál využívaný na komunikáciu medzi glukomerom a
druhým zariadením nie je otvorený kanál.
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Komunikácia založená na rádiovej frekvencii
Zariadenie zodpovedá štandardom Federálnej komunikačnej
komisie Spojených štátov (FCC). Zariadenie zodpovedá
požiadavkám FCC v časti 15. Prevádzkovanie zariadenia je
predmetom dvoch nasledujúcich podmienok: (1) toto zariadenie
nesmie spôsobovať škodlivé interferencie a (2) toto zariadenie
musí akceptovať akékoľvek interferencie vrátane interferencií,
ktoré môžu spôsobiť neželanú prevádzku.
Splnenie týchto zásad znamená, že za normálnych každodenných
okolností by zariadenie nemalo ovplyvňovať prevádzku iných
zariadení. Okrem toho by zariadenie malo fungovať normálne v
prítomnosti iných zariadení.
V prípade interferencie z iných zariadení odporúčame, aby ste
zvýšili vzdialenosť medzi glukomerom a zariadením. Môžete
taktiež vypnúť rušiace zariadenie.

Zmena alebo modifikácie zariadenia, ktorú spoločnosť Roche
výslovne nepovolila, môže zapríčiniť stratu oprávnenia užívateľa
zariadenie prevádzkovať.
Toto zariadenie bolo testované a zodpovedá obmedzeniam
triedy B digitálnych zariadení. Zariadenie generuje, používa a
dokáže vysielať rádiofrekvenčnú energiu.

Vyhlásenie o zhode
Roche týmto vyhlasuje, že diabetes manažér Accu-Chek Performa
Insight spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia
európskej Smernice 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť
na tejto internetovej adrese: http://declarations.accu-chek.com

Maximálny prenášaný výkon
Diabetes manažér Accu-Chek Performa Insight: 30 mW
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14
14.3 Informácie o bezpečnosti výrobku
w

VAROVANIE

j Nebezpečenstvo zadusenia. Malé časti. Uchovávajte mimo
dosahu detí do 3 rokov.
j Silné elektromagnetické polia môžu ovplyvniť riadne
fungovanie glukomera. Glukomer nepoužívajte v blízkosti
zdrojov silnej elektromagnetickej radiácie.
j Aby ste predišli elektrostatickým výbojom, nepoužívajte
glukomer vo veľmi suchom prostredí, predovšetkým v
prostredí, v ktorom sa nachádzajú syntetické materiály.

14.4 Likvidácia glukomera
w

VAROVANIE

j Počas merania glykémie sa glukomer ako taký môže dostať
do kontaktu s krvou. Preto použité glukomery predstavujú
riziko infekcie. Pred likvidáciou glukomera vyberte batériu
alebo batérie. Glukomer likvidujte v súlade s predpismi
platnými vo vašej krajine. Na získanie informácií o správnej
likvidácii sa obráťte na miestne úrady.
j Tento glukomer nespadá do pôsobnosti európskej
Smernice 2002/96/ES – Smernica o odpade z elektrických
a elektronických zariadení (OEEZ).
j Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi
na ochranu životného prostredia.
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14.5 Vysvetlivky symbolov
Tieto symboly sa môžu nachádzať na obale, typovom štítku alebo
v návode na použitie glukomeru.
Pozri návod na použitie
Upozornenie, rešpektujte bezpečnostné
pokyny v návode na použitie, ktorý ste
dostali s týmto výrobkom.
Ohraničenie teploty (skladujte pri teplote)
Výrobca

Tento výrobok spĺňa požiadavky európskej
Smernice 98/79/ES o diagnostických
zdravotníckych pomôckach in vitro.
Tento výrobok spĺňa požiadavky európskej
Smernice 1999/5/ES o rádiových a
telekomunikačných koncových zariadeniach
(R&TTE).
Vlastná lítium-iónová dobíjateľná batéria
Číslo šarže

Katalógové číslo
Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
Globálne identifikačné číslo obchodnej
jednotky
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Výrobné číslo
Použiteľné do
Dátum výroby

14
14.6 Zoznam ikon
Ikony a názvy ikon na glukomere sú:
Názov ikony

Ikona

Názov ikony

Aktívny

Batéria sa dobíja (prázdna)

Aktívny inzulín

Bazálny inzulín

Backspace (tlačidlo na
klávesnici)

Bazálny inzulín uzamknutý

Batéria (výkonnostná
hladina)

Bez zadania (Čas jedla)

Batéria sa dobíja (čiastočne)

Bolus

Batéria sa dobíja (plná)

Bolus perom/injekčnou
striekačkou

Ikona
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Názov ikony

Ikona

Názov ikony

Bolus uzamknutý

Diagram

Cieľové dáta

Domovská obrazovka

Čas jedla
Čas jedla uzamknutý

Editovať názov
Farba pozadia
Funkčný test glukomeru

Čas spánku
Glukomer
Časová škála
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Glykémia alebo meranie
glykémie

Dáta

Graf

Dátum a čas

Graf trendu

Ikona

14
Názov ikony
Hlavné menu
Hotovo
Choroba
Chyba
Chybový protokol
Iné (Čas jedla)
Informácie glukomeru
Inzulín

Ikona

Názov ikony

Ikona

Jazyk
Jedlo
Jednotka sacharidov
Kalibrácia dotykovej
obrazovky
Komunikácia alebo rádiové
pripojenie
Kontrolný test
Max. bolus
Menu bolusu

Jas displeja
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Názov ikony

Názov ikony

Moje dáta

Nastavenia systému

Možnosti odporúčania
(Odporúčanie bolusu)

Nastavenia zariadenia

Nalačno

Nastavenia časových blokov

Navýšenie inzulínu
Nápoveda

Nastavenia dotykovej
obrazovky

O glukomeri

Nastavenia odporúčania
bolusu

Občerstvenie

Nastavenia režimu
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Ikona

Obrazovka stavu

Ikona

14
Názov ikony

Ikona

Názov ikony

Odporúčanie bolusu

Pred jedlom

Odporúčanie bolusu
akceptované

Pred menštruáciou

Odporúčanie bolusu
neakceptované

Prehraj tón

PC (Počítač)

Prevádzkový denník

Po jedle

Prevádzkový denník
uzamknutý

Poznámka

Pridať dáta

Poznámka zamknutá

Priemery glykémie

Ikona

Prebieha analýza
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Názov ikony
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Ikona

Názov ikony

Pripoj (Nové)

Režim v lietadle (zapnúť)

Pripojiť k PC

RF (rádiofrekvenčný) signál

Pripomienka

Rozpätie hodnôt glykémie
hypo

Rádiové pripojenie

Rozpätie hodnôt glykémie
nad

Resetovať časové bloky

Rozpätie hodnôt glykémie
nízke

Režim nastavení

Rozpätie hodnôt glykémie
normálne

Režim v lietadle

Rýchle poznámky

Režim v lietadle (vypnúť)

Sacharidy

Ikona

alebo

14
Názov ikony

Ikona

Názov ikony

Sacharidy akceptované

Štandardný týždeň

Sacharidy neakceptované

Stres

Sacharidy zamknuté

Tabuľka

Servisné hlásenie
Šport 1
Šport 2
Spravuj zariadenia
(pripojenia)

Ikona

Teplota
Uložiť
Uzamknuté
Varovanie

Štandardný deň
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Názov ikony

Názov ikony

Varovné hranice

Zdravotná udalosť
(prispôsobená)

Veľké písmená (klávesnica)

Zdravotná udalosť
uzamknutá

Vibrovanie
Všetko
Vymazať
Zariadenie pripojené
Zariadenia
Zdravotná udalosť
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Ikona

Zrušiť
Zvuk (hlasitosť)
Zvuk a vibrovanie

Ikona

14
14.7 Záruka
Pre záruku sú rozhodujúce predpisy vzťahujúce sa na predaj
spotrebného tovaru v krajine kúpy.

14.8 Doplňujúce vybavenie
Testovacie prúžky
Testovacie prúžky Accu-Chek Performa

Kontrolné roztoky
Kontrolné roztoky Accu-Chek Performa

14.9 Informácie pre odborný
zdravotnícky personál
w

VAROVANIE

Odborný zdravotnícky personál: V záujme kontroly nákaz
postupujte v súlade s pokynmi vášho zariadenia. Preštudujte
si dodatočné informácie pre odborný zdravotnícky personál
uvedené v príbalovom letáku k testovacím prúžkom.

Zaobchádzanie so vzorkami
Pri zaobchádzaní s materiálom kontaminovaným krvou noste
vždy rukavice. Vždy dodržiavajte uznávané postupy na
zaobchádzanie s predmetmi, ktoré sú potenciálne kontaminované
ľudským materiálom. Riaďte sa hygienickými a bezpečnostnými
zásadami vášho laboratória alebo zdravotníckeho zariadenia.
Pripravte vybrané miesto na odber vzoriek podľa zásad vášho
zariadenia.
Dodatočné informácie o prípustných typoch vzoriek,
antikoagulantoch a inštrukciách na zaobchádzanie nájdete v
príbalovom letáku k testovacím prúžkom.
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14.10 Informácie glukomeru
Tieto informácie slúžia predovšetkým na účely technickej
podpory a personál technickej podpory ich môže vyžadovať.
Hlavné menu > Nastavenia > O glukomeri > Informácie glukomeru
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1

2

3

4

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Posuňte obrazovku a zvoľte O
glukomeri.

Zvoľte Informácie glukomeru.

Na zobrazenie dodatočných
informácií o glukomere zvoľte
Viac.

14
14.11 Chybový protokol
Obrazovka Chybový protokol zobrazuje posledných 50 chybových
a servisných hlásení počínajúc najnovším záznamom.
Hlavné menu > Nastavenia > O glukomeri > Chybový
1

protokol
Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

2

3

Posuňte obrazovku a zvoľte O
glukomeri.

Zvoľte Chybový protokol.
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4

Posúvajte obrazovku na
zobrazenie záznamov
Chybového protokolu. Zvoľte
záznam Chybového protokolu
na zobrazenie detailov.
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14
14.12 Vysokofrekvenčný signál (RF)
Tieto informácie slúžia predovšetkým na účely technickej podpory a personál
technickej podpory ich môže vyžadovať.
Hlavné menu > Nastavenia> O glukomeri > Vysokofrekvenčný signál
1

2

3

POZNÁMKA
Ak glukomer nie je
pripojený na iné
zariadenie, je tlačidlo
Vysokofrekvenčný signál
deaktivované.

Z hlavného menu zvoľte
Nastavenia.

Posuňte obrazovku a zvoľte O
glukomeri.

Zvoľte Vysokofrekvenčný
signál.
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Zobrazia sa pomenovania
vysokofrekvenčných zariadení
s intenzitou
vysokofrekvenčného signálu.

302

14
14.13 Hranice a štandardné nastavenie rozsahu glukomeru
Typ dát

Jednotka merania

MIN

MAX

Navýšenie

Štandardné nastavenia

Bazálny inzulín

U

0

99

Navýšenie
inzulínu

0

Bolusový inzulín

U

0

25

Navýšenie
inzulínu

0

Citlivosť na
mmol/L
inzulín (glykémia)

0,1

55,4

0,1

Bez zadania (- - - mmol/L)

Citlivosť na
inzulín (inzulín)

U

0,1

50

0,1

1

Čas regulácie

HH:MM

01:30

08:00

00:15

04:00

Časový odstup

HH:MM

00:45

Čas regulácie 00:15

01:00

Dolná hodnota
(cieľové rozpätie)

mmol/L

2,8

8,0

4,0

0,1
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Typ dát

Jednotka merania

MIN

MAX

Navýšenie

Štandardné nastavenia

Glykemický prah
(Pripomienka po
nízkej glykémii)

mmol/L

3,0

5,5

0,1

Varovná hranica hypo

Glykemický prah
(Pripomienka po mmol/L
vysokej glykémii)

5,5

19,5

0,1

Varovná hranica hyper

Horná hodnota
(cieľové rozpätie)

mmol/L

5,5

15,0

0,1

8,0

Choroba
(zdravotná
udalosť)

%

-50

50

1

0

Kontrolná
hodnota

mmol/L

0,6

33,3

0,1

Bez zadania (- - - mmol/L)

50

1 alebo 0,5 (na
hodnotu
navyšovania
inzulínu)

Bez zadania (- - - U)

Max. bolus
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U

0

14
Typ dát

Jednotka merania

MIN

MAX

Navýšenie

Štandardné nastavenia

Navýšenie
inzulínu

U

0,5

1

Pomer k
sacharidom
(inzulín)

U

0,1

50

0,1

1

Pomer k
sacharidom
(sacharidy)

gramy
BE
KE
CC

1
0,1
0,1
0,1

240
20
24
16

1
0,1
0,1
0,1

Bez zadania (- - - g)
Bez zadania (- - - BE)
Bez zadania (- - - KE)
Bez zadania (- - - CC)

Pred
menštruáciou
(zdravotná
udalosť)

%

-50

50

1

0

Prispôsobená 1,
2 a 3 (zdravotná
udalosť)

%

-50

50

1

0

1
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Typ dát

Jednotka merania

MIN

MAX

Navýšenie

Štandardné nastavenia

Sacharidy

gramy
BE
KE
CC

0
0
0
0

240
20
24
16

1
0,1
0,1
0,1

Bez zadania (- - - g)
Bez zadania (- - - BE)
Bez zadania (- - - KE)
Bez zadania (- - - CC)

Šport 1
(zdravotná
udalosť)

%

-50

50

1

0

Šport 2
(zdravotná
udalosť)

%

-50

50

1

0

Stres (zdravotná
udalosť)

%

-50

50

1

0

Trvanie
pripomienky
merania po jedle
(Pripomeň po)

HH:MM

01:00

04:00

00:15

02:00

14
Typ dát

Jednotka merania

MIN

MAX

Navýšenie

Štandardné nastavenia

Trvanie
pripomienky po
nízkej glykémii
(Pripomeň po)

HH:MM

00:05

00:30

00:05

00:15

Trvanie
pripomienky po
vysokej glykémii
(Pripomeň po)

HH:MM

01:00

06:00

00:15

04:00

Varovná hranica
hyper

mmol/L

10,0

19,4

0,1

16,6

Varovná hranica
hypo

mmol/L

2,8

5,0

0,1

4,0

Veľkosť
občerstvenia
(sacharidy)

gramy
BE
KE
CC

0
0
0
0

24
2,0
2,4
1,6

1
0,1
0,1
0,1

Bez zadania (- - - g)
Bez zadania (- - - BE)
Bez zadania (- - - KE)
Bez zadania (- - - CC)
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Typ dát

Jednotka merania

MIN

MAX

Navýšenie

Štandardné nastavenia

Výsledok
glykémie

mmol/L

0,6

33,3

0,1

Bez zadania (- - - mmol/L)

Vzostup jedlom
(glykémia)

mmol/L

1,7

11,1

0,1

2,8

A

Príloha A: Prehľad odporúčania bolusu
Kalkulácia bolusu
Bolus odporúčaný funkciou glukomeru odporúčanie bolusu
pozostáva z dvoch komponentov: odporúčania sacharidového
bolusu, ktorý pokrýva prijatú potravu a odporúčania opravného
bolusu na úpravu hladiny vašej glykémie, ak je mimo cieľového
rozpätia. Opravný bolus môže byť pozitívny, ak je vaša
momentálna hladina glykémie nad cieľovým rozpätím alebo
negatívny, ak je pod cieľovým rozpätím.

Sacharidový bolus
Sacharidový bolus je dávka inzulínu, ktorá musí byť aplikovaná
na pokrytie množstva sacharidov, ktoré plánujete zjesť. Kalkuluje
sa ako:
sacharidový bolus = príjem sacharidov × pomer k
sacharidom
Pričom:
pomer k sacharidom = inzulín ÷ sacharidy
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Opravný bolus
Ak sa vaša momentálna hladina glykémie nenachádza v rámci
cieľového rozpätia, odporúčame opravný bolus.
Hranice glykémie

1
2
3
4
5
6
310

1. Výsledok glykémie
2. Varovanie hyper
3. Horná cieľová hranica
4. Cieľ
5. Dolná cieľová hranica
6. Varovanie hypo
Svoje hranice glykémie prekonzultujte s
odborným zdravotníckym personálom.

A
Kalkulácia pre odporúčaný opravný bolus závisí od vašich
momentálnych výsledkov merania glykémie, vašej citlivosti na
inzulín pre aktuálny časový blok a od toho, či plánujete niečo zjesť.
Percentuálne podiely zdravotných udalostí sa aplikuje na návrh
odporúčania bolusu.
Príklad kalkulácie odporúčania bolusu

Hladina glykémie

Bez príjmu potravy (žiadne sacharidy)

Pred jedlom

Nad hornou cieľovou
hranicou

(glykémia – cieľová glykémia) × citlivosť na inzulín

(glykémia – cieľová glykémia) × citlivosť na
inzulín + sacharidový bolus

Medzi hornou a dolnou
cieľovou hranicou

Nie je potrebný žiadny opravný bolus.

(glykémia – cieľová glykémia) × citlivosť na
inzulín + sacharidový bolus. Opravný bolus
môže byť negatívny.

Medzi dolnou cieľovou
hranicou a varovaním hypo

Neodporúča sa žiadny bolus. Opravný bolus je
negatívny.

(glykémia – cieľová glykémia) × citlivosť na
inzulín + sacharidový bolus. Opravný bolus je
negatívny.

Pod varovnou hranicou hypo

Objaví sa varovanie hypo. Odporúčame, aby ste
zjedli rýchlo účinkujúce sacharidy.

Objaví sa varovanie hypo. Odporúčame, aby ste
zjedli rýchlo účinkujúce sacharidy.

Odporúčanie bolusu k dispozícii nie je.

Odporúčanie bolusu k dispozícii nie je.
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Iné bolusy

312

Následné sacharidové bolusy

Opravný bolus po jedle

Ak plánujete zjesť viacero jedál alebo občerstvenia počas krátkej
doby, mali by ste aplikovať sacharidový bolus pre každé jedlo.
Kalkulácia je vždy tá istá ako sacharidový bolus.

Je normálne, že po jedle hladina glykémie stúpne, aj keď ste
aplikovali správny sacharidový bolus. Toto povolené stúpnutie
hladiny glykémie sa nazýva vzostup jedlom. Po uplynutí určitej
doby (časový odstup) vzostup jedlom klesne z maxima až na
hladinu glykémie v cieľovom rozpätí. Doba, ktorý uplynula od
začiatku vzostupu jedlom po návrat vašej hladiny glykémie do
cieľového rozpätia je definovaná ako čas regulácie. Počas tejto
doby sa opravný bolus odporúča iba vtedy, ak hladina vašej
glykémie presiahne aktuálnu úroveň vzostupu jedlom.

A

2

4

1
3

Aktuálne hodnoty glykémie

6
5
8

Jedlo
Bolus

7

Bolus sa nevyžaduje

9

Prerušovaná čiara ukazuje, ako sa hladina vašej glykémie môže po sacharidovom
boluse meniť. Odporúčanie bolusu toleruje nárast vašej hladiny glykémie v rámci
rozpätia vzostupu jedlom (zelená) bez kalkulácie extra opravného bolusu. Keď zadáte
množstvo sacharidov, ktoré je väčšie ako veľkosť občerstvenia, nastavenie vzostupu
jedlom je pridané k cieľovej hodnote glykémie. Obrys vzostupu jedlom (šírka zelenej
oblasti) je determinovaný časovým odstupom a časom regulácie.

Aktuálna hodnota prípustnej
glykémie: Vzostup jedlom
1. Hladina glykémie
2. Hyper
3. Časový odstup
4. Čas regulácie
5. Cieľová hodnota
6. Vzostup jedlom
7. Cieľové rozpätie
8. Hypo
9. Čas
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Následné opravné bolusy
Rozdiel medzi vašou aktuálnou hladinou glykémie a vašou
cieľovou hladinou glykémie sa nazýva delta glykémia. Opravný
bolus aplikovaný v súlade s predchádzajúcimi podmienkami
pokrýva tento rozdiel po určitú dobu. Keď začne opravný bolus
účinkovať, mala by vaša aktuálna hladina glykémie klesnúť a
pokrytá delta glykémia klesá po časovom odstupe. Na konci času
regulácie by sa mala hladina vašej glykémie vrátiť do cieľovej
hranice. Odporúčanie pre iný opravný bolus dostanete iba vtedy,
ak váš aktuálny výsledok merania glykémie presiahne aktuálnu
úroveň delta glykémie.
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A

1
1. Výsledok glykémie
2. Časový odstup
3. Delta glykémia (opravný inzulín)
4. Opravný bolus
5. Čas regulácie
6. Čas

2
B

3

A

6

4
5
Následné opravné bolusy: Ak sa váš výsledok merania
glykémie nachádza na grafe v rámci oblasti A, opravný bolus
neodporúčame. Ak sa váš výsledok merania glykémie nachádza
na grafe v rámci oblasti B, opravný bolus odporúčame.
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Príklady odporúčania bolusu
Nasledujúce grafy poskytujú rozdielne príklady o tom, ako
odporúčanie bolusu zohľadňuje pri kalkulácii rôzne faktory.
Aktuálna hodnota prípustnej glykémie zohľadňuje nasledovné
faktory:
j hlavná hodnota cieľového rozpätia,
j vzostup jedlom,
j opravný bolus.
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A
Po opravnom boluse

2

4

1
3

Aktuálne hodnoty glykémie

5
6

Bolus

7

Bolus sa nevyžaduje
Aktuálna hodnota prípustnej
glykémie: Opravná glykémia

8
Diagram hore ukazuje príklad uplatnenia tohto pravidla. Prvý
opravný bolus o 12:00 zostane aktívny počas času regulácie
(šírka modrej oblasti). Ak hodnota glykémie o 14:00 poklesne
pod aktuálnu hodnotu prípustnej glykémie (vrchná časť modrej
oblasti), ďalší opravný bolus nebude vypočítaný.

9

1. Hladina glykémie
2. Hyper
3. Časový odstup
4. Čas regulácie
5. Opravná glykémia
6. Cieľová hodnota
7. Cieľové rozpätie
8. Hypo
9. Čas
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2

1
Aktuálne hodnoty glykémie
Bolus

3
5

Keď je výsledok merania glykémie väčší ako aktuálne povolená
hodnota glykémie, je vypočítaný bolus (svetlomodrá), ktorý
zohľadňuje iba rozdiel medzi aktuálnou hodnotou glykémie
(oranžové body) a aktuálne povolenou hodnotou glykémie (vrch
modrej oblasti).
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4
6

1. Hladina glykémie
2. Hyper
3. Cieľová hodnota
4. Cieľové rozpätie
5. Hypo
6. Čas

A

2

1

4
3

Aktuálne hodnoty glykémie

5
6
8

Následné jedlá
Ak jete niekoľko jedál za sebou, je vzostup jedlom spúšťaný pre
každý nový sacharidový bolus.

7
9

Jedlo
Bolus
Bolus sa nevyžaduje
Aktuálna hodnota prípustnej
glykémie: Vzostup jedlom
1. Hladina glykémie
2. Hyper
3. Časový odstup
4. Čas regulácie
5. Vzostup jedlom
6. Cieľová hodnota
7. Cieľové rozpätie
8. Hypo
9. Čas
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B

Príloha B: Výpočet odporúčania bolusu
Matematický základ kalkulácie bolusu
V nasledujúcich riadkoch sú zhrnuté najdôležitejšie vzorce a
zásady výpočtov, na ktorých sa kalkulácia odporúčania bolusu
zakladá. Kalkulovať bolus presne za použitia týchto vzorcov je pre
vás ťažké, keď sú zohľadňované čas regulácie a časový odstup
posledných jedál a opravné bolusy.
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Odporúčanie sacharidov
Táto kalkulácia sa uplatňuje, keď je výsledok merania glykémie
pod varovnou hranicou hypo. Zakladá sa na iných hodnotách
definovaných pre aktuálny časový blok a výsledok je kalkulovaný
ako návrh príjmu sacharidov.
sacharidy = (hlavná hodnota cieľového rozpätia – aktuálna
glykémia) × citlivosť na inzulín ÷ pomer k sacharidom
Pričom:
citlivosť na inzulín = inzulín ÷ Δ glykémia
pomer k sacharidom = inzulín ÷ sacharidy
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POZNÁMKA
j Dané je vždy minimálne množstvo 12 g (alebo ekvivalent v
jednotkách BE, KE alebo CC). Ak je vypočítaná hodnota
nižšia ako 12 g, použije sa 12 g.
j Odporúčanie sacharidov sa zobrazí v tej jednotke merania
sacharidov, ktorú ste si vybrali (g, BE, KE alebo CC).

B
Sacharidový bolus
Na výpočet bolusu k jedlu sa používa nasledujúci vzorec:
sacharidový bolus = príjem sacharidov × pomer k
sacharidom
Pričom:
pomer k sacharidom = inzulín ÷ sacharidy
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Aktuálne povolená hodnota glykémie
Priemerná hodnota cieľového rozpätia použitá vo výpočte
opravného bolusu sa, ako vidíte nižšie, mení s definíciou pre
časové bloky.
Následne sa aktuálne povolená hodnota glykémie kalkuluje takto:
aktuálne povolená hodnota glykémie = hlavná hodnota
cieľového rozpätia + vzostup jedlom + súčet rozpätia
glykémie pokrytý opravným bolusom
Pričom:
Vzostup jedlom vyplýva z aktuálne aktívneho jedla
Súčet rozpätia glykémie pokrytý opravným bolusom z aktuálne
aktívnych opravných bolusov
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Keď aktuálne neplatí žiadny vzostup jedlom ani čas regulácie
opravného bolusu, zastupuje tieto parametre vzorca hodnota „0“.

B
Opravný bolus
Všeobecne sa opravný bolus vypočíta, iba ak je aktuálna hodnota
glykémie nad varovnou hranicou glykémie hypo a mimo
cieľového rozpätia. Ak je aktuálna hodnota glykémie nad
cieľovým rozpätím, aktuálne povolená hodnota glykémie musí byť
teda prevýšená. Iba opravné bolusy väčšie ako „0“ spustia
korešpondujúci čas regulácie.
opravný bolus = (aktuálna glykémia – aktuálna hodnota
prípustnej glykémie) × citlivosť na inzulín
Pričom:
citlivosť na inzulín = inzulín ÷ Δ glykémia
Opravná glykemická dávka závisí od týchto požiadaviek:
j Ak aktuálna glykémia > aktuálne povolená hodnota glykémie,
tak opravná glykemická dávka = aktuálna glykémia – aktuálne
povolená hodnota glykémie
j Ak aktuálna glykémia > varovná hranica hypo a aktuálna
glykémia < dolná hranica cieľového rozpätia, tak opravná
glykemická dávka = aktuálna glykémia – priemerná hodnota
cieľového rozpätia
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Opravný bolus s príjmom sacharidov

Aktívny inzulín

Kedykoľvek boli sacharidy zadané, je súvisiaci sacharidový bolus
vždy kompenzovaný akýmkoľvek (aj negatívnym) opravným
bolusom.

Vypočítaná hodnota reprezentujúca efektívnu dávku inzulínu
momentálne v tele, pôsobiacu na zníženie glykémie. Táto dávka
nezahŕňa inzulín, ktorý pracuje na vyrovnaní príjmu sacharidov.
Takisto nezahŕňa bazálny inzulín.

Po zjedení jedla je teda opravný bolus vypočítaný pre výsledky
merania glykémie, ktoré spadajú do cieľového rozpätia, ak:
j je aktuálny výsledok merania glykémie pod priemernou
hodnotou cieľového rozpätia alebo
j je aktuálny výsledok merania glykémie nad aktuálne povolenou
hodnotou cieľového rozpätia.
Matematicky negatívne celkové bolusy sa zobrazia ako „0“.
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Slovník pojmov
Pojem

Definícia

Aktívny inzulín

Vypočítaná hodnota reprezentujúca efektívnu dávku inzulínu momentálne v tele, pôsobiacu na zníženie
glykémie. Táto dávka nezahŕňa inzulín, ktorý sa podieľa na vyrovnaní príjmu sacharidov. Takisto nezahŕňa
bazálny inzulín.

Aktuálny čas

Čas, ktorý ste nastavili cez menu nastavenia, a potom na obrazovke Dátum a čas.

Alarm

Akustická alebo vibračná (potichu) upozornenie signalizujúce pripomienku, varovanie, chybu alebo servisné
hlásenie.

am

Ante meridiem (v 12-hodinovej sústave skratka pre „predpoludním“)

Bazálna dávka

Dávka inzulínu podávaná každú hodinu, potrebná na pokrytie potreby bazálneho inzulínu nezávislého od
jedla.

BE

Chlebová jednotka (Bread Equivalent)

Bezdrôtová technológia Bezdrôtová komunikačná technológia krátkeho dosahu, ktorá spája zariadenia za účelom výmeny
Bluetooth
informácií.
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Bolus

Dávka podávaného inzulínu (ako doplnok k bazálnej dávke) na pokrytie príjmu jedla a opravu vysokých
hladín glykémie. Dávku bolusu určuje váš lekár alebo nariadenia zdravotníckeho personálu, hladina vašej
glykémie, príjem jedla, úroveň telesnej aktivity a ďalšie faktory.

Bolus perom/inj.
striekačkou

Podávanie bolusu za použitia pera alebo injekčnej striekačky.

°C

Stupne Celzia

CC

Sacharidový výber (Carbohydrate Choice)

Cieľové rozpätie

Želané dolné a horné hranice (limity) vašej hladiny glykémie, ktoré sú prijateľné nalačno alebo pred jedlom,
stanovené vaším odborným zdravotníckym personálom.

Citlivosť na inzulín

Množstvo inzulínu potrebné na zníženie vašej glykémie o určité množstvo.

Čas jedla

Informácia o čase výsledku merania glykémie (pred jedlom, po jedle, čas spánku, nalačno alebo iné). Dá sa
zvoliť z pop-up menu a je uložený s výsledkom merania glykémie.

Čas konca

Koncový čas časového bloku.

Pojem

Definícia

Čas regulácie

Obdobie od spustenia bolusu až do okamihu, keď by sa vaša hladina glykémie mala vrátiť na cieľovú
úroveň.

Čas začiatku

Počiatočný čas časového bloku.

Časová škála

Používateľ nastaví časový interval na konfiguráciu grafu alebo tabuľky Moje dáta.

Časový blok

Jedno z až 8 období v rámci jedného dňa.

Časový odstup

Očakávaný čas predtým, než začne inzulín znižovať hladinu glykémie v tele.

Dotyková obrazovka

Obrazovka, ktorá umožňuje interakciu so zariadením prostredníctvom dotyku.

°F

Stupne Fahrenheita

FCC

Federálna komunikačná komisia (Spojené štáty)

g

Gramy
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GHz

Gigahertz

Glukomer

Zariadenie na meranie glykémie

Glykémia (glukóza v
krvi)

Hladina glukózy (cukru) v krvi.

Glykemický prah

Nastavenie pripomienky merania glykémie, horná hranica sa vzťahuje na vašu glykémiu pre pripomienku
merania vysokej glykémie a dolná hranica sa vzťahuje na vašu glykémiu pre pripomienku merania nízkej
glykémie.

HI

Objaví sa na obrazovke glukomeru, keď je výsledok merania nad merným rozsahom glukomeru.

Hyper

Hyperglykémia: Nastane, keď je hladina glykémie príliš vysoká.

Hypo

Hypoglykémia: Nastane, keď je hladina glykémie príliš nízka.

Pojem

Definícia

IC

Industry Canada

ISO

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

KE

Sacharidová jednotka (Kohlenhydrateinheit)

Kontrolná hodnota

Hodnota zobrazená na glukomere ako výsledok kontrolného testu. Keď sa kontrolná hodnota nachádza v
rámci rozpätia zobrazeného na nálepke tuby s testovacími prúžkami, znamená to, že testovacie prúžky i
glukomer riadne fungujú.

Kontrolný test

Kontrolný test glukomeru za použitia kontrolného roztoku, ktorý vás informuje o tom, či váš glukomer a
testovacie prúžky fungujú správne.

LCD

Displej z tekutých kryštálov

LO

Objaví sa na obrazovke glukomeru, keď je výsledok merania pod merným rozsahom glukomeru.
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Max. bolus

Max. bolus slúži ako zabezpečenie proti neúmyselne veľkým bolusom. Je to nastavenie glukomeru
špecifikujúce maximálne množstvo inzulínu, ktoré môže byť podané v každom jednom boluse. Bolus, ktorý
je väčší ako max. dávka bolusu, vyžaduje dodatočné potvrdenie.

mmol/L

Počet milimólov na liter

Možnosti odporúčania

Faktory ovplyvňujúce odporúčania bolusu zahrňujúce vzostup jedlom, veľkosti občerstvenia, času regulácie
a časového odstupu.

Navýšenie inzulínu

Množstvo v jednotkách (U), ktorým je vaša dávka inzulínu upravovaná pri programovaní bolusu alebo
ručnom zadávaní záznamov do prevádzkového denníka.

Odložiť

Preorganizuje pripomienku, aby sa táto spustila o nastavenú dobu (napríklad o 5 minút).

Odporúčanie bolusu

Ak je aktivované, poskytuje odporúčanie bolusu návrh, koľko inzulínu treba podať k jedlu a/alebo na opravu
hladiny glykémie.

PIN

Osobný identifikačný kód

pm

Post meridiem (v 12-hodinovej sústave skratka pre „popoludní“)

Pojem
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Pomer k sacharidom

Dávka inzulínu potrebná na pokrytie určitého množstva sacharidov.

Poškodený výsledok

Starší výsledok, ktorý glukomer kvôli chybe nedokáže zobraziť.

Potlačenie signalizácie

Potláča signály glukomeru, do skončenia doby určenej pre potlačenie signálov alebo dokým sa glukomer
nezapne.

Poznámka

Doplňujúce informácie

Pripojené

Ak je glukomer pripojený na iné zariadenie, obe zariadenia komunikujú a prenášajú informácie výlučne
medzi sebou.

Pripomeň po

Nastavenie pripomienky merania glykémie. Doba do spustenia pripomienky, ktorá má uplynúť po nameraní
vysokej hladiny glykémie, nízkej hladiny glykémie alebo po jedle.

Pripomienka

Ak sú pripomienky aktivované, spustia sa, aby vám pripomenuli, že si máte zmerať glykémiu alebo
opätovne zmerať glykémiu alebo aby vám pripomenula udalosť či aktivitu.

Pripomienka po jedle

Pripomienka, aby ste si znova zmerali glykémiu. Ak je aktivovaná, spúšťa sa táto pripomienka po jedle. Ak
chcete, aby sa táto pripomienka spustila, musíte zadať čas jedla merania glykémie ako pred jedlom.
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Pripomienka po nízkej
glykémii

Pripomienka, aby ste si znova zmerali glykémiu. Ak je aktivovaná, spúšťa sa táto pripomienka po nízkom
výsledku merania glykémie.

Pripomienka po
vysokej glykémii

Pripomienka, aby ste si znova zmerali glykémiu. Ak je aktivovaná, spúšťa sa táto pripomienka po vysokom
výsledku merania glykémie.

Pripomienky merania
glykémie

Pripomienky, aby ste si po vysokom výsledku merania glykémie, po nízkom výsledku merania glykémie
alebo po jedle znova zmerali glykémiu.

Režim detekcie

Keď je váš glukomer „na príjme“, môžu ho iné Bluetooth zariadenia nájsť, pripojiť sa k nemu alebo sa s ním
spojiť.

Režim v lietadle

Nastavenie, ktoré deaktivuje akúkoľvek bezdrôtovú komunikáciu glukomeru v súlade s reguláciami letovej
dopravy.

RF

Rádiová frekvencia

Rýchle poznámky

Záznam v prevádzkovom denníku, ktorý sa dá rýchlo uložiť z hlavného menu alebo obrazovky stavu.

Pojem

Definícia

Sacharidy

Sacharidy zahŕňajú cukry a škroby. Sacharidy môžu zvyšovať hladinu glykémie pomaly alebo rýchlo.
Sacharidy sa vo všeobecnosti rátajú na výpočet dávky bolusového inzulínu.

SD

Štandardná odchýlka

Šnúrka

Šnúrka, ktorá sa nosí okolo hrdla alebo zápästia a na ktorej sú zavesené drobné predmety.

Štandardná odchýlka

V tomto návode na použitie je štandardná odchýlka znázornenie, aký široký je rozptyl výsledkov merania
glykémie (napr. či sú výsledky merania glykémie blízko k priemeru glykémie, v takom prípade je
štandardná odchýlka malá).

Štandardné

Počiatočné nastavenia glukomeru predtým, ako ich zmeníte alebo prispôsobíte.

Testovací prúžok

Plastový prúžok, ktorý po zasunutí do glukomeru reaguje s kvapkou krvi, čím umožňuje odčítať hladinu
glykémie.

U

Jednotky inzulínu

USB

Univerzálna sériová zbernica
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Varovanie

Poukazuje na okolnosti a podmienky predstavujúce riziko a ktoré môžu viesť k zraneniu osôb.

Varovná hranica

Pozri Varovná hranica hyper alebo Varovná hranica hypo.

Varovná hranica hyper

Limit nastavený na glukomere. Keď je váš výsledok merania glykémie nad varovnou hranicou hyper, zobrazí
sa varovanie. Varovná hranica hyper by mala byť stanovená alebo prekonzultovaná s odborným
zdravotníckym personálom.

Varovná hranica hypo

Limit nastavený na glukomere. Keď je váš výsledok merania glykémie pod varovnou hranicou hypo, zobrazí
sa varovanie. Varovná hranica hypo by mala byť stanovená alebo prekonzultovaná s odborným
zdravotníckym personálom.

Veľkosť občerstvenia

Veľkosť občerstvenia definuje prah sacharidov, nad ktorým sa spúšťa vzostup jedlom.

Vzostup jedlom

Nárast hladiny glykémie počas jedla alebo po jedle, ktorý sa považuje v rámci určitého rozmedzia za
normálny, a to aj keď bol podaný bolus.

Zamietnuť

Ukončuje pripomienku.

Zdravotná udalosť

Informácia o vašom aktuálnom zdravotnom stave alebo aktivitách (Šport 1, Šport 2, Stres, Choroba, Pred
menštruáciou alebo Prispôsobená). Až 4 udalosti sa dajú prideliť a uložiť s výsledkom merania glykémie.
Každý stav alebo aktivita (zdravotná udalosť) predstavuje určité percentá v súlade s vašimi nastaveniami a
používa sa na úpravu odporúčaní bolusu.
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po vysokom výsledku merania glykémie 172, 176
prehľad 171
prispôsobená 172, 184
príznaky, nízka alebo vysoká glykémia 64
príznaky hyperglykémie 64
príznaky hypoglykémie 64
príznaky nízkej glykémie 64
príznaky vysokej glykémie 64

reset glukomeru 13
režim v lietadle 204, 205
riešenie problémov
glukomer 265
nezvyklé výsledky merania glykémie 62
výsledky kontrolného testu mimo rozpätia 70
rýchle poznámky, opis 21
S
sacharidy
nastavenie jednotky 35, 170
nastaviť dávku 53, 81, 216, 219
opis jednotky 40
servisné hlásenia, riešenie problémov 277
špecifikácie
bezdrôtová technológia Bluetooth 285
glukomer 283
sprievodca inštaláciou 31, 33
symboly 288
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T

Ú

tabuľka priemerov glykémie 248
tabuľka štandardného dňa 239
tabuľka štandardného týždňa 232
test funkčnosti 261
testovací prúžok
opis 7
používanie testovacích prúžkov 22
tipy na úsporu energie 254
tlačidlá na reguláciu hlasitosti 5
tuba s testovacími prúžkami 7, 48, 66

údržba glukomeru 253
úvodná obrazovka 33

U
USB
kábel 26, 29, 192
konektor na glukomere 5, 284
nastavenia káblového pripojenia 200
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V
varovanie, opis 3
varovná hranica hyper 35, 165
varovná hranica hypo 35, 165
varovné hlásenia, riešenie problémov 280
varovné hranice
nastavenie 35, 165
opis 41
veľkosť občerstvenia
nastavenie 39, 94, 123
opis 45
vibrovanie
dotyková obrazovka 136
režim 130

Z
vypínač On/Off 5, 13, 33
výsledok merania glykémie
ako interpretovať výsledky merania glykémie 58
nezvyklé výsledky merania glykémie 62
obrazovka 50
opis stavového riadka 59
podrobný výsledok merania glykémie 51, 52
pridávanie informácií 52
vysokofrekvenčný signál 286, 301
vzostup jedlom
nastavenie 39, 94, 123
opis 45

záruka 297
zdravotné udalosti
nastavenie percent 38, 94, 121
opis 44
vybrať zdravotnú udalosť 53, 81, 216, 220
zoznam ikon 212, 289
zvuk, režim 130

343

344

Slovensko
Infolinka ACCU-CHEK pre Inzulínové pumpy a príslušenstvo: +421 2 32786694 (0 232 786694)
www.accu-chek.sk

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU-CHEK
PERFORMA a PERFORMA INSIGHT sú ochranné známky Roche.
CONTINUA, logá CONTINUA a CONTINUA CERTIFIED
sú ochranné známky, servisné značky alebo značky
kvality Continua Health Alliance.
CONTINUA je registrovanou ochrannou známkou v niektorých, ale
nie vo všetkých krajinách distribúcie.
Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrovanými ochrannými
známkami vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a
akékoľvek použitie týchto značiek firmou Roche sa zakladá na
licenciách.
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