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Скъпи потребители на системата за наблюдение
на кръвна захар HealthproTM
Благодарим ви, че избрахте системата за наблюдение на кръвна
захар HealthproTM. Тази книжка съдържа важна информация, която
трябва да знаете за HealthproTM. Моля, прочете я внимателно.

HealthproTM

Принцип на измерване

Система за наблюдение на кръвна захар

Глюкозата в кръвната проба ще реагира с електродите в тест
лентичката, като така генерира електрически ток, който ще стимулира
химична реакция. Тази реакция се измерва от глюкомера HealthproTM
и се показва като резултат за вашата кръвна захар.

Ние разбираме, че самостоятелното измерване на нивото на
кръвната захар ви осигурява начин да контролирате диабета и ви
дава необходимото спокойствие посредством редовното тестване.
HealthproTM беше разработен, за да ви осигури бързо и точно
измерване с помощта на удобна и проста процедура. Целта ни с
HealthproTM е да ви дадем най-качествения продукт заедно с найдоброто обслужване. Винаги се консултирайте с лекаря си, преди
да правите каквито и да било промени в управлението на диабета.
Системата за наблюдение на кръвна захар HealthproTM е само за
използване ин витро.

Глюкомерът, който е калибриран за метод на измерване на цялостна
кръв, може да даде различни резултати в сравнение с HealthproTM.
Лабораторната система, използвана за калибриране на Системата
за наблюдение на кръвна захар HealthproTM е YSI 2300 STAT plus и е
снабдена със система за глюкозна оксидаза.

Важна информация

Забележка

Системата за наблюдение на кръвна захар HealthproTM е
предназначена за използване извън тялото (само за ин витро
използване). Тя трябва да се използва само за измерване на кръвна
захар и само с прясна капилярна кръв. Не трябва да се използва за
диагностициране на диабет.
Консултирайте се с личния си лекар или с ендокринолог за
ежедневното управление на вашия диабет и за правилното
използване на глюкомера.
Моля, бъдете особено внимателни при работа с кръв. Неправилните
процедури може да представляват сериозен риск за вашето здраве.
Системата за наблюдение на кръвна захар HealthproTM съдържа
малки части. Моля, съхранявайте я далеч от деца.
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Системата за наблюдение на кръвна захар HealthproTM е плазмакалибрирана, за да позволява лесно сравнение на резултатите с
лабораторните методи.

<Поддържане на глюкомера HealthproTM >
1. Не разглобявайте или ремонтирайте сами глюкомера.
2. Съхранявайте го на сухо място.
3. Поддържайте го чист и сух.
4. Не съхранявайте глюкомера HealthproTM на места, където има
химикали или газ.
5. Пазете го от директна слънчева светлина.
ВНИМАНИЕ
1. Преди всяко измерване сравнявайте кода от екрана на глюкомера
с този, изписан върху флакончето с тест ленти.
2. Ако кодът, изписан на екрана на глюкомера, и този, изписан върху
флакончето с тест ленти, не съвпадат, следвайте процедурата за
кодиране, за да получите коректни резултати.
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Съдържание на комплекта на Системата за наблюдение
на кръвна захар HealthproTM

HealthproTM

Апарат за измерване на
кръвна захар HealthproTM

Система за наблюдение на кръвна захар

Отвор за поставяне на тест лентичка
Поставете тук тест лентичката HealthproTM
Бутон за изхвърляне на тест лентичката
Екран: Показва тестовите ви резултати,
символи и съобщения.
Функционален бутон: Служи за включване
и изключване на апарата, показва данните
от паметта и се използва за въвеждане на
информация по време на настройките и
след измерванията.
Бутони със стрелки: За настройки, за
преглеждане на запаметените резултати

1. Апарат за измерване на кръвна захар HealthproTM
2. Тест ленти за измерване на кръвна захар HealthproTM
3. Устройство за убождане
4. Игли за убождане
5. Упътване за употреба с гаранционна карта
6. Дневник на пациента
7. Калъф за носене
8. Две литиеви батерии от 3V тип Li-CR 2032
Вашата система за наблюдение на кръвна захар HealthproTM е
запечатана и трябва да съдържа всички неща, показани по-горе.
Моля, върнете системата там, откъдето сте я купили или се свържете
с местния представител на HealthproTM, ако опаковката не е залепена
или има липсващи части.
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Сериен номер

Капаче за батериите

ВНИМАНИЕ

1. Не използвайте глюкомера Healthpro™ в среда с ниска влажност, особено
ако наблизо има синтетични материали. Синтетичните платове, килими и др.
под. могат да предизвикат статичен разряд, който да доведе до повреда в
глюкомера.
2. Не използвайте глюкомера HealthproTM в близост до клетъчни или
безжични телефони, уоки-токи, системи за отваряне на гаражни врати, радио
предаватели или друго електронно или електрическо оборудване, което е
източник на електромагнитно излъчване, тъй като то може да попречи на
правилната работа на апарата за измерване на кръвна захар.
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Екран на апарата за измерване на
кръвна захар HealthproTM

Информация за тест лентите за
измерване на кръвна захар HealthproTM
Символ за изтощена батерия
Символ за аларма
Символ за възникнал проблем
Изтрити резултати
Осреднен резултат
Преди хранене
След хранене
След вземане на медикаменти
След спортуване
Символ за контролна течност
Символ за капка кръв при
измерване
Символ за потребителски ID
Символ за код на тест лентичката
Символ за мерната единица, в
която се измерва резултата
Температура / Дата

HealthproTM

Система за наблюдение на кръвна захар

Съхранение и внимание при използване
1. Пазете ги от директна слънчева светлина.
2. Съхранявайте флакончетата с тест ленти на хладно и сухо място
при температури между 20 и 300С. Не ги замразявайте.
3. Върху самия флакон си запишете датата, на която сте го отворили.
Изхвърлете останалите тест ленти, ако са минали 6 месеца от датата
на отваряне на флакона.
4. Затваряйте капачето на флакона плътно и незабавно след като
сте извадили тест лентата.
5. Не използвайте тест лентите, ако срокът на годност, отбелязан
върху опаковката или флакона, е изтекъл, тъй като това може да
доведе до неточни резултати.
6. Пазете тест лентите от замърсяване, от попадане на храна или
вода върху тях. Не прегъвайте, срязвайте или променяйте тест
лентите HealthproTM.
7. Тест лентите HealthproTM са само за еднократна употреба.
8. Съхранявайте флакона с тест лентите далеч от деца.
9. Моля, прочетете упътването за употреба на тест ленти HealthproTM
за допълнителна информация.
10. Изхвърляйте използваните тест ленти внимателно, за да
избегнете инфекция.
С вашия апарат за измерване на кръвна захар HealthproTM
използвайте само тест ленти HealthproTM.
Отвор, през който се засмуква кръвта
Контактна пластина
Място, до което трябва да
стигне кръвта

Време на извършване на
измерването
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Информация за тест лентите за измерване
на кръвна захар HealthproTM

Настройване на вашия апарат за
измерване на кръвна захар

Ограничения на системата за измерване на кръвна захар:
Тест лентите за измерване на кръвна захар осигуряват точни резултати, когато
се спазват следните условия:
- Използвайте тест ленти HealthproTM с апарат за измерване на кръвна захар
HealthproTM.
- Използвайте само прясна капилярна кръв.
- Не използвайте кръв от новородено.
- Дехидратацията може да занижи резултатите.
- Некоректни резултати може да се получат, когато сте в състояние на шок,
с понижено кръвно налягане, в състояние на хипергликемия или повишено
осмотично налягане, със или без кетоза.
- Тест ленти, използвани при надморска височина над 3048 м, ще повлияят
върху тестовите резултати.

Глюкомерът HealthproTM има няколко функционални режима: звуков
сигнал за сигнализиране при настройка на конкретна функция, дата,
час, пет дневни аларми, уникален потребителски идентификационен
номер ID, възможност да посочите дейности, имащи отношение
към тестовия резултат, а също възможност да имате три уникални
осреднявания на данни.

Лекари – Моля, обърнете внимание на следните смущения, които могат да
повлияят на тестовите резултати:
- Резултатите от тест ленти HealthproTM може да се използват с нива на
хематокрит в обхват от 20% до 60%. Ако хематокритните нива са извън обхвата
(20% ~ 60%), то тестовите резултати може да са по-ниски или по-високи от
действителните стойности. Може да предизвикат лъжливи по-ниски стойности.
Ако не знаете какво е нивото на хематокрита ви, обърнете се към лекар.
- Смущения: Ацетаминофен, пикочна и аскорбинова киселина (витамин С)
и други снижаващи субстанции, когато се намират в нормална кръв или
нормални терапевтични концентрации не влияят значително на резултатите.
Все пак, ненормално високи концентрации може да предизвикат некоректно
високи резултати.
- Липемични проби: холестерол до 500 mg/dl или триглицериди до 3000 mg/
dl няма да повлияят значително върху резултатите. Стойности над тези нива
трябва да се интерпретират внимателно.
- Кръвни проби, които съдържат висока концентрация на разтворен кислород
може да понижат тестовите резултати.
- Като тръба за антикоагулант се препоръчва такава, която съдържа EDTA.
Работни характеристики:
Работата на тест лентите за кръвна захар е оценена в лаборатория и при
клинични тестове.
Обхват на измерване: Обхватът на измерване на системата за кръвна захар
HealthproTM е от 0,55 до 33,3 mmol/l (10 до 600 mg/dl).
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Включване
Натиснете
за
поне 3 секунди.

Опция потребителска
дейност
Натиснете кратко
▲или ▼, за да
включите или
изключите опцията
за потребителска
дейност. След това
потвърдете с
.

Потребителскa ID опция
Натиснете кратко ▲
или ▼, за да включите
или изключите потребителската ID опция. След
това потвърдете с
.

Година
Натиснете кратко ▲
или ▼, за да изберете
актуалната година (от
2010 до 2099). След
това потвърдете с .

Дата / Час
Натиснете кратко ▲
или ▼, за да зададете
датата и часа. След
това потвърдете с .

Мерна единица
Натиснете кратко ▲
или ▼, за да изберете
желаната мерна единица
(mmol/l или mg/dl). След
това потвърдете с .
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Настройване на вашия апарат за измерване
на кръвна захар

HealthproTM
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Функция за автоматично кодиране
1. Апаратът HealthproTM има функция
за автоматично разпознаване на
кода.

Мерна единица за
температура
Натиснете кратко ▲
или ▼, за да изберете
0
C или 0F. След това
натиснете бутона
.

Брой дни за
осредняване
Натиснете кратко ▲ или
▼, за да зададете броя
дни за осредняване (3
варианта). След това
натиснете бутона
.

Време за включване
на алармата
Натиснете кратко ▲
или ▼, за да зададете
точното време, час
и минути кога да се
включи алармата. След
това потвърдете с
.

Аларма
След като изберете
броя желани аларми
(възможни са 5 аларми)
потвърдете с
.

Аларма – вкл./изкл.
Натиснете кратко ▲
или ▼, за да включите
или изключите
алармата. След това
потвърдете с
.

2. Той разпознава автоматично кода
на тест лентата. Това е много удобно,
защото вече не се налага всеки път
да въвеждате ръчно кода на новите
тест ленти.

ВНИМАНИЕ

1. **МНОГО ВАЖНО: Изберете желаната от вас мерна единица.
Вашият глюкомер HealthproTM е фабрично настроен да измерва в mg/dl. Грешната
мерна единица ще доведе до грешен резултат на екрана. Моля, обърнете се към
нашия местен представител, ако не сте сигурни, коя мерна единица да използвате.
Запаметените резултати се показват правилно след като промените мерната единица.
2. Ако не настроите правилно датата, осредненото ниво на кръвна захар и запаметените
в паметта данни, глюкомерът няма да показва точни стойности. Препоръчваме ви да
настроите глюкомера си преди да започнете да го използвате, а също и след смяна на
батериите.
3. Не можете да измерите кръвната си захар, докато сте в режим на настройки.
4. За да изключите глюкомера по време на настройките, натиснете бутона
за поне
5 секунди.
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ВНИМАНИЕ
1. Не прегъвайте тест лентата – в противен случай функцията за
автоматично кодиране няма да работи.
2. Ако етикетът за разпознаване на кода е повреден, то
разпознаването на кода няма да се осъществи. Моля, сравнете кода,
който е на екрана на глюкомера с този, изписан върху флакона с
тест ленти.
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Извършване на тест с контролна
течност (контролен тест)

ОСВЕТЯВАНЕ НА ЕКРАНА

Когато поставите тест лента в
апарата (започвате измерване),
светлината на екрана
ще се включи за 10 сек.
		
След като се изпише тестовият
резултат, светлината на екрана
се задържа за 10 сек.
Когато натискате бутона за
вкл./изкл. (минавайки в режим
памет), осветяването на екрана
ще се включи за 10 сек.
Когато натиснете бутона за вкл./
изкл. за 3 секунди (влизайки в
режим настройки), осветяването
на екрана ще се включи за 10
сек.
Когато включите компютърен
кабел в USB порта,
осветяването на екрана ще се
включи за 10 сек.
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Контролната течност трябва да се използва когато съществува съмнение, че
глюкомерът или тест лентите не функционират правилно. Напр.: ако лентите
са били изложени на екстремни условия или ако сте изпускали глюкомера.
Проверете срока на годност преди да направите тест с контролната течност.
Не я използвайте, ако срокът й е изтекъл. След като я отворите, контролната
течност е годна до 3 месеца.
Контролната течност трябва да се използва
• Когато подозирате, че глюкомерът или тест лентата не функционират
правилно.
• Ако резултатите от измерването на кръвната ви захар не съответстват на
симптомите ви или ако се съмнявате, че не са точни.
• Ако сте изпускали глюкомера.
• За качествен контрол
• За да покажете или да се научите как работи системата.
1.Разклатете добре шишенцето с контролната течност преди да го използвате.
2.Капнете и изтрийте първата капка от течността, това ще премахне всякакви
остатъци от замърсяване по отвора на шишенцето.
3.Капнете втората капка от контролната течност върху чиста суха повърхност
(напр. върху капака на флакона с тест ленти).
4.Поставете тест лента в отвора на глюкомера и натиснете левия бутон със
стрелка, сочеща нагоре. В
долния ляв ъгъл на екрана ще
се появи символ на флакон с
контролна течност, над датата
и часа. Това ще ви позволи да
различавате този контролен
тест от действителния тест с
кръвна проба.
5.Докоснете върха на тест лентата в контролната течност.
6.Резултатът ще се покаже след 5 сек.
7.Сравнете резултата с обхвата, изписан на флакона с тест ленти. Резултатът,
който сте получили трябва да попада в обхвата.
8.Ако резултатът от теста с контролна течност е извън обхвата, не
извършвайте измерване на кръвната захар, а се обърнете към местния ни
представител.
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Извършване на пълен тест с контролна
течност (контролен тест)

Подготовка за измерване на
вашата кръвна захар

Забележка:
- За да направите по-точен контролен тест, може да използвате контролна
течност за 3 различни нива (ниски, нормални и високи). Може да си купите
всяка контролна течност (за ниски, нормални и високи стойности) по отделно.
Обърнете се към местния ни представител
- Препоръчваме да съхранявате контролната течност при стайна температура
20~250C, преди да извършите измерването.

Преди да започнете с измерването, моля внимателно прочетете тази
част, както и информацията, намираща се в опаковката с тест ленти.
Уверете се, че имате всичко нужно, преди да започнете с
измерването:

Например
Ако използвате контролна течност за нормални нива, ще трябва да сравнявате
с обхвата за нормални стойности, отпечатан върху флакона с тест лентите.

Резултатите, които са извън обхвата, може да са вследствие на:
- неспазване на инструкциите, описани на стр. 17,
- замърсена контролна течност,
- повредена тест лента,
- използване на тест лента или контролна течност с изтекъл срок на годност,
- проблем с апарата
Какво да направите:
1. Проверете глюкомера и тест лентата с контролна течност.
2. Направете теста отново.
ВНИМАНИЕ
• Ако резултатът от контролния тест е извън обхват, не си мерете кръвната
захар. Обърнете се към местния ни представител.
• Обхватът на резултатите от контролните тестове не дава препоръчителния
обхват за нивото на вашата кръвна захар.
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• Апарат за измерване на кръвна
захар HealthproTM
• Тест лента за измерване на
кръвна захар HealthproTM
• Убождащо устройство
• Стерилни игли

ВНИМАНИЕ
За да намалите риска от инфекция:
1. Не позволявайте на друг човек да използва вашето убождащо
устройство и стерилни игли.
2. Винаги използвайте нова, стерилна игла и нова тест лента.
3. Упражнявайте се да използвате убождащото устройство и свикнете
с употребата му.
4. Иглите и тест лентите са само за еднократна употреба.
5. Преди измерването измийте ръцете си с топла, чиста вода и сапун.
6. Не използвайте крем за ръце, масла, тъй като е възможно по
иглата или убождащото устройство да останат мазни натрупвания,
замърсяване или други остатъци.
7. Подсушете добре ръцете си преди измерването.
8. Стерилните игли са само за еднократна употреба. Не ги
използвайте многократно.
9. Стерилните игли се стерилизират чрез гама ирадиация. След
като ги отворите, видимата част не трябва да се докосва или да ги
изпускате на пода, за да избегнете заразяване.
17
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Получаване на капка кръв

Получаване на капка кръв

Убождащото устройство е удобен медицински инструмент за
получаване на проби капилярна кръв за измерване на кръвна
захар или други тестове, които изискват една или две капки кръв.
Убождащото устройство осигурява максимална безопасност и
удобство при получаване на кръвна проба. Регулируемият накрайник
предлага 5 степени на убождане на кожата за индивидуален
комфорт, а бутонът за изхвърляне на иглата ви осигурява безопасно
изхвърляне на използваните игли. Като допълнителен бонус,
убождащото устройство има прозрачен връх, особено практичен за
алтернативните места за убождане.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
• Никога не използвайте игла, която вече е била използвана от друг.
Това може да доведе до заразяване.
• Ако убождащото устройство се използва от друг човек, то трябва
да бъде надлежно дезинфекцирано и да се използват нов връх и
нова игла.
• Не оставяйте иглата в убождащото устройство след убождане.
• Поставете нова игла в убождащото устройство точно преди новото
убождане.
• Това устройство има много малки части, които може да доведат до
задушаване, ако бъдат погълнати от малки деца.
• При използване в болница, болничните служители трябва да имат
свой собствен протокол за контрол на инфекциите, с оглед избягване
на заразяване.
• Винаги изхвърляйте използваните игли в контейнери за биологични
отпадъци.
• Стерилните игли се използват с убождащо устройство с пружина.
КОМПОНЕНТИ

1. Развийте предпазното капаче на убождащото устройство, като го
завъртите в посока, обратна на часовниковата
стрелка. Дръжте самото
убождащо здраво с другата ръка.

2. С два пръста издърпайте държателя на
иглата и го задръжте на
място.

3. Докато сте хванали
държателя с два пръста, поставете в него
нова стерилна игла – до
самото му дъно.

4. Развийте и отделете
капачето на иглата

5. Поставете обратно
предпазното капаче на
убождащото и завийте
по посока на часовниковата стрелка.

6. Нагласете регулируемия индикатор за дълбочина на убождане на
желаната от вас степен.

Предпазно капаче с
прозрачен връх
Бутон за изхвърляне
на използваната игла Накрайник
за натягане
на пружината

1. Предпазно капаче
2. Игла
3. Тяло на иглата
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Игла

Регулируем
индикатор за
дълбочина на
убождане

Система за наблюдение на кръвна захар

Държател
на иглата

Бутон за убождане

Убождащо устройство

7. Хванете здраво убождащото с
едната си ръка, а с другата издърпайте назад накрайника за натягане
на пружината. Така убождащото
устройство е заредено и готово за
употреба.

8.
Допрете
върха на предпазното капаче
на убождащото устройство
върху пръста
си. Дръжте го
здраво допряно върху мястото, което ще убождате, като прозрачният
връх трябва да е върху пръста. (Колкото посилно го притискате към пръста си, толкова
по-дълбоко ще е убождането). Натиснете
бутона за убождане.		
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9. Развийте предпазното
капаче на убождащото устройство като го завъртите
обратно на часовниковата
стрелка.

10. С палеца си бутнете напред плъзгача за
изхвърляне на иглата, като в същото време дърпате
назад накрайника за натягане на пружината. Така
иглата ще се отдели от убождащото – изхвърлете
я на подходящо място.		

Изхвърляне на иглата
1. Забодете иглата в капачето й.
2. Издърпайте назад накрайника за натягане на пружината и изхвърлете
иглата.
Препоръчителни убождащи устройства
Стерилните игли InfoletTM се използват с убождащото устройство Lanzo.
Забележка: Моля, обърнете се към местния ни представител, за да се
уверите, че използвате подходящо убождащо устройство.
СЪХРАНЕНИЕ
• Иглите трябва да се съхраняват при стайна температура (2~300 C), да са
защитени от слънчева светлина и влага.
• Избягвайте високите температури и високата влажност. Съхранявайте ги на
проветриво място.
• Срокът на годност е 5 години след стерилизирането чрез гама ирадиация.
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Система за наблюдение на кръвна захар

Стъпка 1
Поставете тест лентата в отвора на глюкомера по посока на
стрелката, отбелязана върху нея (стрелката е нагоре, за да я
виждате). Не поставяйте тест лентата обратно. Когато поставите
тест лентата в апарата, той автоматично се включва и на екрана
виждате кода и температурата. След 3 сек. те ще изчезнат. Когато
на екрана започне да мига символът за тест лента, допрете капката
кръв до съответното място на тест лентата.
Забележка: Поставянето на тест лентата в обратна посока ще включи
глюкомера, но няма да сте в състояние да направите измерване.
ВНИМАНИЕ
1. Ако кодът не се изпише за кратко, извадете тест лентата от
апарата и започнете процедурата от начало.
2. Ако кодът, изписан на екрана и кодът, изписан върху флакона с
тест ленти не съвпадат, опитайте с нова тест лентичка. Ако отново
няма съответствие на кодовете, обърнете се за помощ към местния
ни представител.
3. Ако глюкомерът не се включва, извадете тест лентата от него и
отново я поставете.
4. Избягвайте измерването под директна слънчева светлина, за да
получите по-точни резултати.
5. Ако сложите кръвната си проба твърде рано, на екрана на апарата
ще се изпише Er5 (виж стр. 38).
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Правилно

Система за наблюдение на кръвна захар

Подаване на кръв

Изцяло запълнен
Неправилно

Частично запълнен

Правилно

Неправилно

• Глюкомерът HealthproTM изисква само 0.5μl кръвна проба.

Стъпка 2
• Допрете върха на тест лентата до капката кръв
• Кръвта автоматично ще се засмуче по каналчето на тест лентата
• Когато то се запълни докрай (изцяло), глюкомерът автоматично
започва обратно броене.
ВНИМАНИЕ
1. Ако обратното броене не започне, не добавяйте повече кръв на
тест лентата. Изхвърлете лентичката и започнете измерването
отново.
2. Ако не извършите измерването в рамките на 3 минути, глюкомерът
автоматично ще се изключи с цел пестене на батериите. В този
случай започнете процедурата по измерване отначало.
3. Може да получите некоректен резултат, ако кръвната проба е
недостатъчна
22

Стъпка 3
• След звуковия сигнал измерването започва автоматично и
резултатът се изписва след 5 сек. Глюкомерът трябва да започне
обратно броене от 5 до 1 секунда. На екрана се изписват резултата
от кръвната захар, температурата и времето.
• Запишете си резултата в дневника. Когато извадите тест лентата,
глюкомерът автоматично се изключва.
ВНИМАНИЕ
1. Ако тестовият резултат е извън обхвата на апарата, на екрана се
изписва Hi/Lo (виж стр. 36)
2. Изхвърлете използваните тест лента и игла на определеното за
целта място, съгласно местните разпоредби.
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Процедура за измерванеНастройка на потребителските опции и ID

Бутон за изхвърляне на тест
лентичката
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Стъпка 4-1
i. Ако по време на първоначалната настройка сте
активирали опцията за потребителска дейност,
натиснете бутоните ▲и ▼, за да изберете
дейност, която съответства на резултата ви
(виж стр. 11), след това натиснете
.
ii. Ако тази опция не е активна, натиснете бутона
за да продължите към стъпка 4-2.
Стъпка 4-2
iii. Ако по време на първоначалната настройка
сте активирали потребителската ID опция,
натиснете бутоните ▲и ▼, за да изберете
правилния потребителски ID. След това
натиснете
.

ВНИМАНИЕ
1. Ако не сте активирали опцията за потребителска дейност и/или
за потребителската ID опция, то стъпка 4-1 и /или стъпка 4-2 не се
правят.
2. Въпреки че опцията за потребителска дейност и/или за
потребителската ID опция са активирани, ако извадите тест
лентата от глюкомера веднага след измерването, няма да може да
минете към стъпка 4. Тестовият резултат се запаметява, но не под
специфичен потребителски ID и се показва само след деактивиране
на потребителската ID опция.
3. Моля, прочетете стр. 11, ако искате да активирате опцията за
потребителска дейност и потребителската ID опция.
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Натиснете и избутайте напред

Изхвърлете тест лентата

1. След като приключите с измерването, плъзнете бутона за
изхвърляне на лентата напред, за да я изхвърлите.
2. Изхвърлете използваните тест лента и игла на подходящо място.

ВНИМАНИЕ
1. Ако плъзгате бутона прекалено силно, може да се счупи.
2. Не прилагайте голяма сила върху глюкомера
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Преглед на вашите тестови
резултати

Преглед на вашите тестови резултати
Апаратът за измерване на кръвна захар HealthproTM има вградена
памет за 365 резултата, а също и за осреднените резултати за
определен брой дни, както предварително сте ги задали. Тези
резултати може да се извикат на екрана на апарата по всяко време.
• Натиснете и отпуснете бутона
. Най-напред се вижда последния
измерен резултат, ако сте активирали потребителската ID опция по
време на първоначалната настройка на апарат.
• Прегледайте си предишните резултата като натиснете бутона ▼.
• Прегледайте осреднените си резултати като натиснете бутона ▲.

HealthproTM

Система за наблюдение на кръвна захар

Осреднен тестов резултат
Мерна единица
Брой тестови резултати
				
Дни за осредняване
• Натиснете еднократно бутона
и на екрана ще се появи
потребителската ID опция.

Пред-предпоследен
резултат

Осредняване за 7
дни от датата на
измерване
26

Предпоследен
резултат

Осредняване за 14
дни от датата на
измерване

Последен
резултат

Осредняване за 21
дни от датата на
измерване

• След като сте влезли в режим
потребителски ID, използвайте
бутоните ▲и ▼, за да се
придвижите и да изберете правилния
потребителски ID, след това
натиснете бутона
.
• Ако изберете потребителски ID,
за да проверите запаметените
резултати, на екрана ще се покажат
само резултатите за избрания
потребител.
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Изтриване на тестови резултати
Изтриване на единичен тестов резултат
За да изтриете единичен резултат от паметта,
най-напред трябва да го виждате на
екрана. След това натиснете бутона ▲ или
▼ за 3 секунди, докато на екрана е изписан
резултата, който искате да изтриете. Ще видите
символа DEL да мига върху екрана. След втория
звуков сигнал, резултатът ще бъде изтрит.
Изтриване на всички тестови резултати
За да изтриете всички резултати, натиснете
едновременно бутоните ▲и ▼ за 3 секунди,
докато на екрана е показан който и да е тестов
резултат. Ще видите символа ALL DEL да мига
върху екрана. След третия звуков сигнал всички
тестови резултати ще бъдат изтрити.

ВНИМАНИЕ
• Само избраните единични резултати ще се изтрият, когато
извиквате тестови резултати при избрана потребителска ID опция.
• Изтритите тестови резултати не могат да бъдат възстановени.
Моля, бъдете внимателни, когато триете резултати.

Алтернативни места за тестване

Предмишница
Външната част
на дланта
Бедро

Частта на ръката от
лакътя до китката
Вътрешната част
на дланта
Върха на пръста
Прасец

Важна информация за използването на алтернативни места за тестване:
• Алтернативните места, където може да си измерите захарта са: задната
част на дланта, предната част на дланта, предмишницата, частта между
лакътя и китката, прасеца и бедрото
• При определени условия, тестовите резултати за кръвна захар, получени от
алтернативни места, може да се различават значително, ако за тестването е
взета кръв от пръста.
• Условията, при които тези разлики е най-вероятно да се получат са когато
вашата кръвна захар се променя бързо като напр. след хранене, след
поставяне на инжекция инсулин или след физическо натоварване.
• Когато кръвната захар се променя бързо, пробите от пръста показват тези
промени по-бързо, отколкото пробите, взети от алтернативните места.
• Когато кръвната ви захар пада, тестването на кръв от пръста може да покаже
хипогликемия (ниска кръвна захар) по-скоро, отколкото тестът, направен с
кръв от алтернативно място.
• Използвайте кръв от алтернативни места само за тестване преди или повече
от два часа след хранене, приемане на инсулин или физическо натоварване.
• Тестове, направени до два часа след хранене, приемане на инсулин или
физическо натоварване, или винаги, когато смятате че кръвната ви захар се
променя бързо, трябва да бъдат направени с кръв от пръста.
• Трябва да си мерите захарта с кръв от пръста винаги, когато имате
съмнения за хипогликемия (реакция на инсулина) напр. при шофиране,
особено ако страдате от внезапна хипогликемия (липса на симптоми,
показващи инсулинова реакция), защото тестът с кръв от предмишницата
няма да открие хипогликемията.
Важно:
Препоръчваме ви да правите измервания с кръв от пръста, ако се тествате
за хипогликемия (ниска кръвна захар) или ако нямате симптоми при
хипогликемия.
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Измерване на кръвната захар от
алтернативни места

Измерване на кръвната захар от
алтернативни места
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Извършване на кръвен тест от
алтернативни места. Измийте мястото
с вода и сапун, за да получите точни
резултати (частта на ръката от лакътя
до китката, предмишницата, дланта,
бедрото или прасеца).

За да изкарате прясна кръв на повърхността на тестваното място,
най-напред силно го разтрийте, докато почувствате затопляне.

Върху мястото не трябва да има крем
или лосион. Подсушете добре ръцете си
и мястото за тестване.

1. Поставете прозрачния накрайник върху
кожата на избраното място. Натиснете
бутона за убождане. Не вдигайте
(отмествайте) убождащото устройство.

Убождане на алтернативното място с
убождащото устройство:

2. Продължете да държите убождащото
устройство и постепенно увеличавайте
натиска за няколко секунди.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОЗРАЧЕН НАКРАЙНИК
1. Поставете убождащото устройство върху кожата на избраното
място, натиснете и го задръжте така за няколко секунди. След това
натиснете бутона за убождане, за да получите капка кръв.
2. Погледнете през прозрачния накрайник дали се е събрало
достатъчно количество кръв. Ако няма достатъчно количество,
нежно масажирайте мястото, докато кръвта стане достатъчна.

ВНИМАНИЕ
• За да получите коректен резултат ви е необходима капка кръв с
обем поне 0.5μl.
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3. Докато държите убождащото устройство
върху мястото за убождане, погледнете
през прозрачния накрайник и изчакайте,
докато появилата се капка кръв достигне
приблизително такъв размер.
4. Вдигнете убождащото устройство право
нагоре, като внимавате да не размажете
кръвта върху кожата.
5. Докоснете с върха на тест лентата
капката кръв.
6. Кръвта автоматично ще се засмуче по
каналчето на тест лентата.
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Софтуер на Системата за наблюдение на
кръвна захар HealthproTM

Почистване и поддръжка на вашия апарат
за измерване на кръвна захар

Може да прехвърлите тестовите резултати от вашия глюкомер
HealthproTM към компютъра.
Може да си свалите софтуера от нашия уеб сайт.

Апарат за измерване на кръвна захар:
Вашият апарат за кръвна захар не изисква специална поддръжка
или почистване. Внимавайте върху него, върху отвора за ленти или
входа за компютърния кабел да не попадат прах, кръв, контролна
течност или други течности. Работната температура на апарата е
10~400 C.
Препоръчително е да съхранявате глюкомера си в неговия калъф
след използване.
За да избършете отвън апарата може да използвате кърпа,
навлажнена с вода и мек препарат. Вашият HealthproTM е прецизен
инструмент. Отнасяйте се към него внимателно.

http://www.infopia21.com

Кабелът за връзка с компютър се продава отделно. Можете да го
закупите от местния ни представител.
* Моля използвайте само USB кабел от Инфопия.

Компютър
Потребител

Кабел
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Убождащо устройство:
Почистете убождащото устройство и предпазно му капаче със сапун
и хладка вода. За да го дезинфекцирате, пригответе си следния
разтвор: една част домакинска белина и 10 части вода. Намокрете
кърпа в този разтвор и с нея добре избършете убождащото
устройство. Накиснете само накрайника за поне 30 минути в разтвора.
Не потапяйте убождащото в разтвора. Изплакнете убождащото
устройство и накрайника му с вода и добре ги подсушете.
• За подробни инструкции относно тест лентите HealthproTM, моля
прочетете листовката, намираща се в опаковката с тест ленти.
• Моля, съхранявайте системата за измерване на кръвна захар
HealthproTM на хладно и сухо място, далеч от деца. Не я замразявайте.
За по-точни резултати избягвайте тестване под директна слънчева
светлина.
• Не потапяйте глюкомера или тест лентите във вода или други
течности.
• Не излагайте глюкомера или тест лентите на екстремна топлина.
• Използвайте глюкомера си според инструкциите в това упътване.
• Ако искате да си купите убождащо устройство, игли или тест ленти,
обърнете се към местния ни представител.
• Изхвърляйте използваните игли внимателно, за да избегнете
инфекция.
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Смяна на батериите

Евентуални проблеми

Иконата за изтощени батерии се появява в горния ляв ъгъл на екрана, когато
мощността на батериите отслабне, за да ви подсети да ги смените с нови.

Долната таблица може да ви помогне да идентифицирате някои
проблеми, но няма да реши всички проблеми, които биха могли да
възникнат. Ако проблемът не се отстрани, обърнете се към местния
ни представител.
Съобщение

Вашият апарат HealthproTM използва само две литиеви батерии от 3V
(CR2032), които са включени в първоначалния комплект. При смяна на
батериите с нови, използвайте само литиеви батерии тип CR2032.
След като смените батериите, моля отново проверете настройките на
глюкомера.
След смяна на батериите
1. Проверете глюкомера си с контролна течност (стр. 15-16)
2. Измерете си отново кръвната захар (стр. 21-23)
3. Ако имате симптоми, които не отговарят на резултата от измерването ви,
обърнете се към вашия лекар.
ВНИМАНИЕ
Извадете и двете стари батерии от глюкомера и ги изхвърлете на
определените за целта места, съгласно местните разпоредби.

Изхвърляне на глюкомера: Глюкомерът трябва да се изхвърли
съгласно местните разпоредби, касаещи изхвърлянето на електрическо и
електронно оборудване (ЕЕЕ). Наредбата за Отпадъчно Електрическо и
Електронно оборудване (WEEE) изпълнява постановления на Европейския
Парламент и Директива на Съвета 2012/19/EU, които имат за цел намаляване
количеството на ЕЕЕ, което отива за финално изхвърляне. Производителят
има специални инструкции за възстановяване на глюкомера. Моля, обърнете
се към местния ни представител.
Изхвърляне на батериите: Моля, рециклирайте или изхвърляйте
използваните батерии като използвате местната система за събиране
на батерии и в съответствие с вашите местни изисквания и разпоредби.
Батериите съдържат химикали, които, ако изтекат може да увредят околната
среда и човешкото здраве. Символът на контейнер за отпадъци в кръгче
задраскано отгоре означава, че батериите не трябва да се изхвърлят заедно
с общите отпадъци.
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Проблем

Необходими действия

Проблем с
глюкомера

Поставете отново батериите
и настройте глюкомера. Ако
проблемът не се отстрани, моля
обърнете се към местния ни
представител

Използвали сте или
мокра, или вече
използвана тест
лента

Моля, поставете нова тест
лента и отново си направете
измерване

Недостатъчно
голяма капка
кръв

Моля, поставете нова тест
лента и осигурете достатъчно
голяма капка кръв, така че
каналчето на лентичката да се
изпълни докрай

Лентата е
повредена

Моля, поставете нова тест
лента и отново си направете
измерване

Докосвате лентата
с кръв, преди на
екрана да се е
появил символа

Моля, изчакайте на екрана да
се покаже мигайки символът
за тест лента и след това
докоснете капката кръв
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Съобщение

Проблем

Необходими действия

Проблем с автокодиращия етикет

Моля, поставете нова тест лента и отново
си направете измерване. Ако съобщението
Er6 се покаже пак, обърнете се към местния
ни представител. Ако освен това съобщение
на екрана мига и надписа ”Sun”, преместете
апарата да не е под директна слънчева
светлина и повторете теста.

Околната
температура е
твърде ниска

Околната
температура е
твърде висока

Поставете апарата в
помещение, което е с
работната температура на
глюкомера за 30 минути или
повече и повторете теста
Поставете апарата в
помещение, което е с
работната температура на
глюкомера за 30 минути или
повече и повторете теста
Проверете точността на вашите

Резултатът от теста тест ленти като направите тест с
контролна течност. Ако резултатът от
е под 0,55 mmol/l
него е в нормален обхват, направете
(10 mg/dl)

Съобщение

Проблем

Необходими действия

Глюкомерът не
се включва

Батериите са
за смяна или
има проблем с
глюкомера

Сменете батериите и ако
проблемът не се отстрани,
обърнете се към местния ни
представител.

Тестът не
започва след
прилагането на
кръв

Малка капка
кръв

Моля, поставете нова тест
лента и направете теста
отново

Резултатът е
противоречив

Може да има
проблем с тест
лентата

Моля, поставете нова
тест лента и направете
теста отново

Няма запаметени
резултати в паметта

си отново измерване още два или три
пъти. Ако надписът “Lo” продължава
да се изписва, незабавно се обърнете
към лекар

Резултатът от
теста е над 33,3
mmol/l (600 mg/dl)
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Проверете точността на вашите
тест ленти като направите тест с
контролна течност. Ако резултатът от
него е в нормален обхват, направете
си отново измерване още два или три
пъти. Ако надписът “Hi” продължава
да се изписва, незабавно се
обърнете към лекар

В паметта няма
достатъчно
резултати, за да се
изчисли осреднен
резултат
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СПЕЦИФИКАЦИИ

Име на модела
Обхват на измерване
Време за измерване
Капацитет на паметта
Работна надморска
височина
Работна температура
Работна влажност
Тип на кръвната проба
Обем на кръвната проба
Размер (ДхШхВ)
Тегло
Захранване
Живот на батериите
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Гаранция
TM

Healthpro (IGM-0028A / IGM-0028B)
0.5~33.3 mmol/L (10 ~ 600 mg/dL)
5 секунди
365 тестови резултата
<3048 m
0

10-40 C
10 ~ 90 %
Цялостна капилярна кръв
0.5μl
50.3 Х 88.4 Х 18.5 mm
46 ± 1g (включително батериите)
Две батерии от 3V тип CR2032
Извършване на 5000 теста

Гаранцията е две години от датата на покупка.
Ако, по време на двете години гаранция след покупка,
глюкомерът не работи поради някаква причина, като
изключим очевидна злоупотреба, неправилно използване или
катастрофална повреда, Infopa Co., Ltd. ще подмени вашия
глюкомер HealthproTM безплатно.
Гаранционната политика на Infopa Co.,Ltd. се прилага само
спрямо първоначалния купувач на глюкомера и не покрива
батериите, доставени в комплект с апарата.

ГАРАНЦИОННА КАРТА:
Фабричен №: .................................................................................
Продавач: ......................................................................................
Доставчик: .....................................................................................
Притежател: ..................................................................................
Дата на продажба: ........................................................................
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Символи
Символ

Описание
Консултирайте се с упътването за употреба
Да се използва до
Този продукт отговаря на изискванията на Директива
98/79/ЕС за ин витро диагностични медиц. устройства

Внимание, вижте упътването за употреба
За ин витро диагностично използване
Партиден код
Каталожен номер
Температурни ограничения
Не използвайте повторно
Сериен номер
Дата на производство
Производител
Пазете далеч от слънчева светлина
Използва се за самотестване
За изхвърляне на електрическо и електронно
оборудване
Биологична опасност
За изхвърляне на батерии и акумулатори
Оторизиран представител в Европейската общност
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