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Kataloga numurs

Latviešu

Uz instrumenta iepakojuma materiāla, identifikācijas plāksnītes un rokasgrāmatā var būt norādīti
zemāk uzskaitītie un izskaidrotie simboli un saīsinājumi:

LOT

Sērijas numurs

IVD

In vitro diagnostiskai lietošanai
Šis produkts atbilst 98/79/EC direktīvai par in vitro medicīnas diagnostikas iekārtām.

Instruments Accutrend Plus

Instruments Accutrend Plus
Latviešu

Paldies, ka esat iegādājies instrumentu Accutrend Plus!
Instruments Accutrend Plus tiek lietots asins parametru: glikozes, holesterīna, triglicerīdu un
laktāta kvantitatīvai mērīšanai. Lietojot katram asins parametram specifiskus testa stripus, tiek
veikts fotometrisks refleksijas mērījums. Sīkāku informāciju par atsevišķiem testiem lasiet
attiecīgo testa stripu informācijas pielikumā.
Lūdzu, ievērojiet: Šī rokasgrāmata satur visu nepieciešamo informāciju instrumenta pareizai
lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā. Pirms instrumenta lietošanas uzmanīgi izlasiet šo
rokasgrāmatu. Pirms uzsākat pirmo mērījumu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā aprakstītajām
nepieciešamajām sagatavošanas un mērīšanas procedūrām.
Vienmēr izlasiet plānotajam testam paredzēto testa stripu reklāmas pielikumus.

Pēdējais precizējums: 2007.gada marts
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Instruments Accutrend Plus
Instruments Accutrend Plus tiek lietots asins parametru: glikozes, holesterīna, triglicerīdu un
laktāta kvantitatīvai mērīšanai. Instruments ir piemērots profesionālai lietošanai, kā arī paškontrolei.
Ja jums ir jautājumi, uz kuriem neatrodat atbildi šajā rokasgrāmatā, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo
klientu atbalsta un pakalpojumu centru. Telefona numuru atradīsiet 133.lappusē.
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Ievads
Testa metode
Instruments no testa stripa nolasa specifisko lietojamo testa stripu sērijas informāciju. Šī informācija tiek
saglabāta (tādēļ tā katram testa stripu iepakojumam jānolasa tikai vienreiz).
Tad no iepakojuma tiek izņemts nelietots strips un ievietots instrumentā . Ievietojot stripu instrumentā,
testa stripa uzlikšanas vieta no apakšas tiek izgaismota ar gaismas diodi. Pirms kārtējā mērījuma ar
atstarojošu gaismu tiek pārbaudīta testa stripa refleksijas spēja (no uzlikšanas zonas).
Tad uz uzlikšanas zonas tiek uzlikts asins paraugs un mērīšanas nodalījuma vāks tiek aizvērts.
Nomērāmā sastāvdaļa uzliktajā paraugā tiek pakļauta fermentatīvai reakcijai ar krāsas formāciju.
Izveidojušās krāsas intensitāte palielinās līdz ar nosakāmās substances koncentrāciju.
Pēc noteikta laika perioda (atkarībā no testa parametra) krāsas intensitāte tiek noteikta, vēlreiz no apakšas
izgaismojot ar gaismas diodi parauga uzlikšanas zonu. Atstarotās gaismas intensitāte tiek nomērīta ar
detektoru (refleksijas fotometrija). Nomērītais lielums tiek noteikts pēc atstarotās gaismas signāla
stipruma ar iepriekš nomērīto balto lielumu, ņemot vērā arī sērijai specifisko informāciju (koda stripu).
Beigās uz displeja tiek parādīts rezultāts, kurš vienlaicīgi tiek saglabāts instrumenta atmiņā.
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Ievads
Satura pārbaude

Latviešu

Instruments Accutrend Plus
Lietotāja rokasgrāmata
Četras baterijas (1.5 V, AAA)
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Ievads
Darba drošības informācija

Pastāv inficēšanās risks. Medicīnas personālam un citām personām, kuras lieto
instrumentu Accutrend Plus vairāk nekā viena pacienta paraugu mērījumiem, jāzina,
ka jebkurš objekts, kas nonācis kontaktā ar cilvēka asinīm, ir potenciāls infekcijas avots.

Lietojiet cimdus.
Veicot vairākus mērījumus, uzlieciet asinis ārpus instrumenta
(skat. 75.lpp.).
Izlietotās pipetes un testa stripus izmetiet noslēgtā konteinerā ar vāku.
Ievērojiet visus attiecīgos drošības noteikumus.
Lai izvairītos no asins inficēšanas. lietojiet profesionālas lancetes iekārtas,
piemēram, Accu-Chek Softclix Pro vai Accu-Check Safe-T-Pro.
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Ievads
Darba apstākļi

Latviešu

Lai jūsu instruments Accutrend Pus funkcionētu nevainojami, ievērojiet sekojošos norādījumus:
Darbiniet instrumentu tikai pieņemamajās temperatūras robežās, kuras katram testam ir atšķirīgas:
– Holesterīna un triglicerīdu testam 18-30 °C
– Glikozes testam 18-32 °C
– Laktāta testam 15-35 °C
Lietojiet instrumentu tikai pie relatīvā mitruma, kurš nepārsniedz 85 %.
Mērījuma veikšanai novietojiet instrumentu uz līdzenas virsmas vai turiet to rokās.
Elektromagnētiskā interference
Spēcīgi elektromagnētiskie lauki var iespaidot instrumenta funkcijas.
Nelietojiet instrumentu spēcīgas elektromagnētiskās radiācijas avotu tuvumā.
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Ievads
Kvalitātes kontrole
Instruments Accutrend Plus satur vairākas integrētas vai pieejamas kontroles funkcijas:

Automātiska elektronikas komponentu un funkciju pārbaude pēc instrumenta ieslēgšanas.
Automātiska apkārtējās temperatūras pārbaude pirms mērījuma un mērījuma laikā.
Automātiska testa stripu pārbaude, lai pārliecinātos, vai pastāv mērīšanai nepieciešamā
informācija.
Optiskās sistēmas un visu funkciju pārbaude ar kontrolšķīdumiem.
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Par šo rokasgrāmatu

Par šo rokasgrāmatu
Latviešu

Lappuses izkārtojums
Lappuses izkārtojums šajā rokasgrāmatā ļauj jums viegli atrast svarīgāko informāciju.
Ilustrācijas izkārtotas lappuses kreisajā pusē, bet paskaidrojuma
teksts – labajā.
Visas instrukcijas, kuras liek jums veikt kādu darbību, kā arī ļoti svarīga informācija attēlota
uz iekrāsota fona.
Šis simbols vērš jūsu uzmanību uz iespējamu nopietna savainojuma vai veselības
apdraudējuma risku (un iespējamām kļūdām, uzliekot paraugu mērīšanas laikā,
kas var apdraudēt jūsu veselību).
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Par šo rokasgrāmatu
Instrukcijas piemērs:
Kreisajā slejā sniegta instrumenta ilustrācija.

Labajā slejā norādīta jūs darbība konkrētajā
situācijā, piemēram:
1
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Instrumenta ieslēgšanai un mērījuma
veikšanai nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas
taustiņu

Par šo rokasgrāmatu
Displeja simbolu piemērs:
Šajā slejā sniegta informācija par displeju,
piemēram:

Latviešu

Šajā slejā attēlots displeja ekrāns.

Pēc katras instrumenta ieslēgšanas jūs varat
pārbaudīt displeju. Instruments īslaicīgi
demonstrē visus simbolus, kuri var parādīties
uz displeja.
Lai izvairītos no nepareizas interpretācijas
displeja bojājuma dēļ, regulāri pārbaudiet,
vai visi displeja elementi funkcionē pareizi.
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Instruments Accutrend Plus

Instruments Accutrend Plus
Latviešu

Instrumenta elementu pārskats

A

B

G

F

C
D

E
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Instruments Accutrend Plus
A Displejs

Parāda mērījuma rezultātus, informāciju,
simbolus un visus atmiņā saglabātos
nomērītos lielumus.

B M taustiņš (atmiņa)

Nospiežot šo taustiņu, jūs varat izsaukt
ekrānā visus saglabātos lielumus un (kopā
ar taustiņu Set) varat mainīt instrumenta
iestatījumus.

C Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš

Nospiežot šo taustiņu, jūs ieslēdzat un
izslēdzat instrumentu.
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D Mērīšanas nodalījuma vāciņš

Parauga uzlikšanai atveriet šo vāciņu.

E Testa stripu virzītājs

Šeit jūs ievietojat testa stripu.

F Taustiņš Set

Nospiežot šo taustiņu, jūs varat labot dažādus
instrumenta iestatījumus. Šo taustiņu lietojiet arī,
lai pārslēgtos no viena testa parametra uz otru,
lai apskatītu atmiņā saglabātos koda numurus
(pirms mērījuma).

G Infrasarkanais lodziņš

Infrasarkanais ports ļauj jums pārsūtīt atmiņā
saglabātos datus uz PC.

Instruments Accutrend Plus

Latviešu

D
H

I
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Instruments Accutrend Plus
D

Mērīšanas nodalījuma vāciņš
Atvērts parauga uzlikšanai.

H

Bateriju nodalījuma vāciņš
Atverot to, var piekļūt bateriju nodalījumam
(AAA 1.5 V baterijas).

I

Mērīšanas nodalījuma vāks (ar testa stripa virzītāju)
Lai notīrītu testa stripu virzītāju, jūs varat noņemt šo vāku.
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Instruments Accutrend Plus
Pēc katras instrumenta ieslēgšanas jūs varat
pārbaudīt displeju. Instruments īslaicīgi
demonstrē visus simbolus, kuri var parādīties
displejā.
Lai izvairītos no nepareizas interpretācijas displeja
bojājuma dēļ, regulāri pārbaudiet, vai visi displeja
elementi funkcionē pareizi. Displejā redzamajiem
simboliem ir sekojoša nozīme:

Aizveriet mērīšanas nodalījuma vāciņu.

Atveriet mērīšanas nodalījuma vāciņu.

Skaņa ieslēgta

Temperatūras brīdinājums

Kļūda (skat. aprakstu sākot no 119.lpp.)

Baterijas brīdinājums
(baterija gandrīz tukša)

Apzīmēta funkciju kontrole
ar kontrolšķīdumu.

Apzīmē specifisku notikumu
(0-9 notikumu)

25

Latviešu

Displejs un simboli

Instruments Accutrend Plus
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Iestatījumu režīms

Koda displejs

Atmiņas režīms

Testa (mērījuma) režīms

Testa parametrs: glikoze

Testa parametrs: holesterīns

Testa parametrs: laktāts

Testa parametrs: triglicerīdi

Testa strips
Mirgo: ievietot
Statisks: ir jau ievietots

Testa strips un asins piliens:
uzlieciet asinis

Laktāts redzams displejā kā pilnasiņu
lielums

Laktāts redzams displejā kā plazmas
lielums

Laktāta un (dažās valstīs) glikozes,
holesterīna un triglicerīdu standarta
mērvienība

Glikozes, holesterīna un triglicerīdu
mērvienība (dažās valstīs)

Mērījuma laiks sekundēs

Koda numura displejs

No rīta (12 stundu laika formāta
iestatījumā)

Pēcpusdienā (12 stundu laika formāta
iestatījumā)

Instruments Accutrend Plus

Ja divu minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš vai instrumentā nav ievietots jauns testa strips, tas
enerģijas taupīšanas nolūkā izslēdzas. Kad instruments ir izslēdzies, visi līdz šim iegūtie rezultāti paliek tā
atmiņā. Ar jaunu bateriju komplektu parasti iespējams veikt vismaz 1 000 mērījumus. Kad displejā pirmo
reizi parādās brīdinājuma ziņojums ar baterijas simbolu, vēl iespējams veikt aptuveni 50 mērījumus.
Taču mēģiniet pēc iespējas ātrāk nomainīt baterijas.
Jaunās baterijas jāievieto instrumentā divu (2) minūšu laikā. Tādējādi tiks saglabāts uzstādītais laiks un
datums. Ja šis laika periods tiks pārsniegts, jums vēlreiz būs jāievada datums un laiks. Lietojiet tikai AAA
izmēra sārma mangāna baterijas.
Mērījumu rezultāti kopā ar mērīšanas datumu un laiku, kā arī visi pārējie instrumenta iestatījumi paliek
saglabāti atmiņā pat tad, ja tajā nav ievietotas baterijas.
Saudzējiet dabu un izmetiet izlietotās baterijas atkritumos atbilstoši jūsu vietējiem noteikumiem un
likumdošanai.
Nemetiet baterijas atklātā ugunī. Eksplozijas risks!
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Latviešu

Barošana

Instrumenta darbināšana

Instrumenta darbināšana
1

Ievietojiet baterijas.

2

Uzstādiet datumu, laiku un skaņas signālu.

3

Atlasiet laktāta mērījumu attēlošanas veidu displejā (asins vai plazmas lielums).

4

Ievietojiet koda stripu (to var izdarīt arī tieši pirms paša mērījuma).

Latviešu

Pirms uzsākat mērīšanu ar instrumentu, izpildiet sekojošās operācijas:

29

Instrumenta darbināšana
Bateriju ievietošana

30

1

Pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts
un apgrieziet to otrādi.

2

Viegli pabīdot cilpiņu uz instrumenta centru,
atveriet bateriju nodalījumu.

3

Paceliet vāciņu uz augšu un izbīdiet
to no instrumenta.

4

Ievietojiet nodalījumā četras baterijas
(skat. Ilustrācijas).
Ievērojiet „+” (uz baterijas galviņas)
un „ – „ (plakanais gals) atzīmes.
Lietojiet tikai sārma mangāna
baterijas (1.5 V, AAA).
Vienlaicīgi nomainiet visas četras baterijas,
jo baterijas ar dažādu kapacitāti
var iespaidot instrumenta darbību.
Nelietojiet atkārtoti uzlādējamas baterijas.
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Latviešu

Instrumenta darbināšana

Instrumenta darbināšana
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5

Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

6

Lai pārbaudītu jauno bateriju funkciju,
ieslēdziet instrumentu.

7

Lai izvairītos no kļūdainas interpretācijas
displeja defektu dēļ, pārbaudiet tā darbības
pareizību, salīdzinot displeju ar diagrammu
kreisajā pusē.
Uzmanību:
Ja domājat, ka displeja ekrāns parādās
nepietiekami ilgu laiku, jūs varat turēt
nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu
(nākošreiz jūs ieslēgsiet instrumentu).
Displeja ekrāns būs redzams visu laiku,
kamēr taustiņš būs nospiests.

Latviešu

Instrumenta darbināšana
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Instrumenta iestatījumi

Instrumenta iestatījumi
Šajā tabulā sniegts pieejamo iestatījumu pārskats.
Iestatījums
Datuma formāts

Opcijas
Diena-Mēnesis-Gads (31.12.00)
Mēnesis-Diena-Gads (12-31-00)

Noklusējuma iestatījums *
Diena-Mēnesis-Gads

Datums
Laika formāts

31.12.00
24 stundu laika formāts (24h)
12 stundu laika formāts (12h), ar am/pm

Laiks
Skaņa
LAC rezultāta displejs

24h
0:00

Ieslēgts
Izslēgts
Asinis (BL)
Plazma (PL)

Ieslēgts
BL

* „Noklusējuma iestatījums” apraksta instrumenta iestatījumu nosūtīšanas laikā.
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Īss instrumenta iestatījumu pārskats

Instrumenta iestatījumi
Galvenā instrumenta iestatīšanas procedūra („set” režīms)
Visus iestatījumus jūs varat definēt ar taustiņiem Set un M pēc zemāk aprakstītajām instrukcijām.
Ievērojiet, ka pirms iestatnes režīma aktivizēšanas, kā tas turpmāk aprakstīts, instruments jāizslēdz.
1

36

Nospiediet taustiņu Set (instrumenta kreisajā
malā) un ieslēdziet instrumentu
iestatnes režīmā.

Instrumenta iestatījumi

Tagad displejā parādās datums un laiks,
kā arī simbols set. Lai aktivizētu jaunu
iestatījumu vai izmanītu iestatījumus,
vēlreiz nospiediet taustiņu Set, kurš atrodas
instrumenta kreisajā malā.

Latviešu

2

Ja vēlaties iziet no iestatījumu režīma
(tas ir iespējams tikai tad, ja datums
un laiks ir iestatīti), nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .
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Instrumenta iestatījumi

3

4
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Ja displejā redzamais iestatījums ir pareizs
(piemēram, datums ir pareizs un jūs vēlaties
mainīt tikai laiku), jūs varat turpināt tieši
ar nākošo iestatījumu, nospiežot
Set taustiņu vai:
Lai mainītu šobrīd izgaismoto iestatījumu,
nospiediet taustiņu M. Jūs varat spiest
M taustiņu tik reizes, cik tas nepieciešams
(vai turēt to nospiestu), kamēr tiks sasniegts
vajadzīgais iestatījums (lielums). Iestatījumus,
kuriem ir tikai divas opcijas (datuma/laika
formāts, skaņa, LAC displejs un mērvienības)
izslēdz ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu
vai ieslēdza ar taustiņu M.

5 Lai apstiprinātu (saglabātu) esošo iestatījumu,
vēlreiz nospiediet taustiņu Set un pārejiet
uz nākošo iestatījumu.
Pāriet no viena iestatījuma uz otru jūs varat
tikai virzienā uz priekšu, atpakaļgaita
nav iespējam. Labojumus var veikt tikai
atgriežoties iestatījumos.
Iestatīšanas procedūru var pārtraukt jebkurā
brīdī, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu .
Visi iepriekš pabeigtie iestatījumi tiks saglabāti.
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Instrumenta iestatījumi

Instrumenta iestatījumi
Datuma formāta iestatījums
Vispirms iestatiet datuma formātu (mirgo viss datums).
Turpmākajās ilustrācijās, mirgojošie displeja elementi tiks apzīmēti ar „stariem”.
Pieejami šādi datuma formāti:
31.12.00 (=noklusējuma iestatījums) Diena-Mēnesis-Gads
12-31-00 Mēnesis-Diena-Gads
1

2
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Lai atlasītu datuma formātu, nospiediet
taustiņu M. Katru reizi, kad jūs nospiežat
šo taustiņu, parādās (mirgo) viens no
formātiem - 31.12.00. un 12-31-00.
Kad displejā parādās vajadzīgais formāts,
rīkojieties sekojoši:
Lai saglabātu šo iestatījumu, nospiediet
taustiņu Set. Displejs tagad automātiski
pārslēdzas esošā datuma iestatījuma režīmā.

Instrumenta iestatījumi
Datuma iestatīšana

1

Lai mainītu pašlaik displejā mirgojošos ciparus,
nospiediet taustiņu M un iestatiet esošo gadu.

2

Lai apstiprinātu displejā redzamo gadu,
nospiediet taustiņu Set. Tagad displejs
automātiski pārslēdzas esošā mēneša
iestatīšanas režīmā.
Ja lietosiet instrumentu,
kurā nav neviena datuma iestatījuma,
visi nomērītie lielumi tiks saglabāti
bez datuma norādes.
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Latviešu

No pārējiem trīs iestatījumiem vispirms ievadiet gadu, tad mēnesi un visbeidzot – dienu.

Instrumenta iestatījumi
3
4
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Mirgo noklusējuma mēneša iestatījums.
Nospiediet taustiņu M, kamēr displejā
parādīsies vajadzīgais mēnesis.
Lai saglabātu iestatījumu, nospiediet
taustiņu Set.
Tagad displejs automātiski pārslēdzas
esošās dienas iestatīšanas režīmā.

5

Displejā mirgo noklusējuma diena.
Spiediet M taustiņu, kamēr parādīsies
vajadzīgā diena.

6

Lai saglabātu atlasīto iestatījumu
un turpinātu laika formāta iestatīšanu,
nospiediet taustiņu Set. Tagad displejs
automātiski pārslēgsies laika formāta
iestatīšanas režīmā.

Latviešu

Instrumenta iestatījumi
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Instrumenta iestatījumi
Laika formāta iestatīšana
Tagad atlasiet lietoto laika formātu: vai nu starptautisko formātu (24 stundu displejs = noklusējuma iestatījums)
vai Anglijas un Amerikas formātu (12 stundu displejs ar am vai pm).
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7

Ar taustiņu M pārslēdzieties 24h vai
12 h displejā.

8

Lai saglabātu atlasīto iestatījumu
un turpinātu laika formāta iestatīšanu,
nospiediet taustiņu Set. Tagad displejs
automātiski pārslēgsies laika formāta
iestatīšanas režīmā.

Instrumenta iestatījumi
Laika iestatīšana

9

Lai nomainītu mirgojošos ciparus, nospiediet
taustiņu M. Nospiediet taustiņu Set un varat
iestatīt minūtes (atkala ar taustiņu M).
Ja iepriekš esat izvēlējies 12h laika formātu
un displejā redzams laiks „12:xx”, displejs
pārslēdzas starp am un pm.
Ja lietosiet instrumentu, kurā nav
neviena datuma iestatījuma, visi
nomērītie lielumi tiks saglabāti bez
datuma norādes.

10 Lai saglabātu atlasīto iestatījumu
un turpinātu laika skaņas iestatīšanu,
nospiediet taustiņu Set.
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Vispirms iestatiet stundu, pēc tam minūtes.

Instrumenta iestatījumi
Skaņas iestatīšana
Kad esat pabeidzis laika iestatīšanu, varat izvēlēties skaņas funkciju – ieslēgtu (On) vai izslēgtu (OFF).
Mēs iesakām izvēlēties vienmēr ieslēgtu skaņas funkciju. Ja skaņas funkcija būs ieslēgta, jūs dzirdēsiet
signālu sekojošās situācijās:
Kad instruments ir uztvēris ievietoto testa stripu.
Kad displejā parādās rezultāts.
Kad notikusi kļūda.
11 Ar taustiņu M pārslēdzieties starp OFF un On
(noklusējuma iestatījums).
12 Lai saglabātu atlasīto iestatījumu, nospiediet
taustiņu Set. Tagad displejs automātiski
pārslēgsies uznākošo iestatīšanas opciju.
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Instrumenta iestatījumi
Laktāta displeja iestatīšana

Latviešu

Noklusējuma iestatījumā laktāta lielumi tiek uzrādīti, pamatojoties uz pilnasins mērījumu
(displejā redzams BL). Jums ir iespēja redzēt displejā arī plazmas lielumus (PL).
Šis iestatījums (iekšēji pārvērsts lielums) attiecas tikai lieluma attēlošanu.
Par parauga materiālu var izmantot tikai svaigas vai heparinizētas asinis.
Mērījumiem neizmantojiet plazmu.

13 Ar taustiņu M pārslēdzieties starp BL (asinis)
un PL (plazma).
14 Lai saglabātu atlasīto iestatījumu,
nospiediet taustiņu Set. Tagad displejs
automātiski pārslēgsies uz nākošo
iestatīšanas opciju.
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Mērīšana

Mērīšana
Latviešu

Jums nepieciešamie materiāli:
Instruments Accutrend Plus
Vajadzīgā mērījuma testa stripi ar attiecīgo koda stripu:
–
–
–
–

Accutrend Glucose
Accutrend Triglycerides
Accutrend Cholesterol
BM-Lactate

Lancetes iekārta (veselības aprūpes speciālistiem profesionālai lietošanai vairākiem pacientiem
piemērotas ir, piemēram, Accu-Chek Softclix Pro, Accu-Chek Safe-T-Pro)
Spirts vai vates tampons (ja nepieciešams)
Piezīme: Ne visās valstīs ir pieejami iepriekš minētie materiāli.
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Mērīšana
Īss veicamo procedūru pārskats

1
Ievietojiet instrumentā koda
stripu (vienreiz katram
jaunam iepakojumam)
50

2
Ievietojiet testa stripu

3
Uzlieciet asins paraugu

Latviešu

Mērīšana

4
Aizveriet mērījumu nodalījuma
vāciņu un uzsāciet mērīšanu

5
Mērījuma rezultātu displejs
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Mērīšana
Svarīgi norādījumi
Vienmēr...
... darbiniet instrumentu specifiskajam testam piemērotā temperatūrā
(skat. arī testa stripiem pievienotajā informācijas pielikumā):
– Holesterīna un triglicerīdu testam 18–30 °C
– Glikozes testam 18–32 °C
– Laktāta testam 15–35 °C
… novietojiet instrumentu uz līdzenas virsmas vai stingri turiet to rokā.
… pārliecinieties, vai paštestēšanas laikā displejā redzami visi tā elementi.
… izlasiet testa stripiem pievienoto pielikumu.
… turiet testa stripu virzītāju un korpusu tīrus (skat. aprakstu sākot no 113.lpp.).
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Nekad …

Latviešu

… nepieskarieties un neizkustiniet testa stripu mērīšanas laikā (taču pirms mērījuma,
kad asinis ir uzliktas ārpus instrumenta, tas ir iespējams).
… pēc asins parauga uzlikšanas nevilcinieties uzsākt mērījumu.
… mērīšanas laikā neizkustiniet instrumentu.
… neglabājiet instrumentu un testa stripus pie temperatūras, kura pārsniedz galējās robežas
(skat. „Produkta tehniskie noteikumi” 131.lpp. un testa stripu reklāmas pielikumu).
… neuzglabājiet instrumentu un testa stripus mitrumā bez piemērotas aizsardzības
(skat. „Produkta tehniskie noteikumi” 131.lpp. un testa stripu reklāmas pielikumu).
Iepriekš aprakstīto norādījumu neievērošana var būt par iemeslu kļūdainiem rezultātiem.
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Mērīšana

Testa stripi

Koda stripi
F
E

C
A
D

B
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A

Testa strips (augšējā mala, attēlā TG piemērs)
Uz tā atrodas uzlikšanas zona.

E

Koda strips (augšējā mala, attēlā TG piemērs)
Pievienots katram testa stripu iepakojumam.

B

Uzlikšanas zona
Šeit uzlieciet paraugu.

F

C

Testa strips (apakšmala)
Uzdrukātais svītrkods tiek lietots testa
stripa tipa un partijas identificēšanai.

Koda strips (apakšmala)
Iespiestais koda strips satur partijai specifisko
informāciju, kas tiek nolasīta un saglabāta
instrumenta atmiņā.

D Reakcijas zona
Lieto uzliktā asins parauga novietojuma
pareizības optiskai pārbaudei.
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Mērīšana

Mērīšana
Koda stripi
Koda stripi sniedz instrumentam svarīgāko informāciju par attiecīgā testa konteinera stripu raksturīgajām
īpašībām. Pēc katra jauna konteinera atvēršanas nepieciešams nolasīt koda stripu, nolasītā informācija tiks
saglabāta instrumenta atmiņā. Instruments vienmēr saglabā tikai viena koda stripa datus vienam testa
parametram (t.i, vienlaicīgi pavisam četrus kodus).
Neaizmirstiet pirms pirmā mērījuma turēt pa rokai katram jaunam iepakojumam pievienoto koda stripu.
Kad koda stripa dati ir ievadīti instrumenta atmiņā (pirms jaunā testa stripa lietošanas), parasti jums tas
vairāk nebūs nepieciešams.
Uzglabājiet koda stripu ārpus iepakojuma, nelieciet to stripu konteinerā. Koda stripa
nospiedumi var iespaidot testa stripu kvalitāti un novest pie nepareiziem rezultātiem.
Katrs koda strips pieder pie viena atsevišķa testa stripu konteinera. Ja iespējams, glabājiet testa stripu
konteineru kopā ar koda stripu, kas atrodas atsevišķā iepakojumā ārpus testa stripu konteinera, lai tas
vienmēr atrastos pa rokai, ja radīsies nepieciešamība vēlreiz nolasīt tā informāciju (piemēram, pēc bateriju
nomainīšanas, kad tās ir pilnīgi tukšas).
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Mērīšana

1

Novietojiet instrumentu uz līdzenas virsmas
vai stingri turiet to rokā. Nospiežot
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ,
ieslēdziet instrumentu.
Pēc mērījuma (vai jebkurā citā laikā) jūs varat
izslēgt instrumentu, ilgāk paturot nospiestu
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .
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Instrumenta ieslēgšana

Mērīšana

2

Lai izvairītos no nepareizas interpretācijas
bojātu displeja elementu dēļ, pārbaudiet,
vai visi elementi darbojas nevainojami.

3

Pēc displeja testa vienmēr pārbaudiet arī
bateriju kondīciju. Kad pirmo reizi parādās
baterijas simbols (ārpus displeja testa),
jūs varēsiet veikt vēl tikai dažus mērījumus.
Kad displeja tests ir pabeigts, tajā parādās
pēdējais saglabātais kods. Ja instrumentā
nav saglabāts neviens kods, jūs redzēsiet
kreisajā attēlā redzamo displeju.
Mirgojošais simbols codenr norāda,
ka instrumentā jāievieto koda strips.
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Mērīšana
Koda stripa ievietošana
Satveriet koda stripu starp rādītājpirkstu
un īkšķi aiz tā galā esošās baltās zonas.
Nepieskarieties apdrukātajai zonai
(aiz melnās joslas).

2

Vienmērīgi iebīdiet koda stripu testa stripu
virzītājā līdz galam norādīto bultiņu virzienā.
Pēc tam uzreiz izvelciet to. Šīs procedūras
laikā mērīšanas nodalījuma vāku turiet
aizvērtu.

Latviešu

1

Ja instruments ir pareizi nolasījis svītrkoda
informāciju, īss skaņas signāls apliecinās
veiksmīgu kodēšanu (ja skaņas funkcija
ir aktivizēta).

59
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Displejā tiek demonstrēts trīsciparu koda numurs
(tāds pats ir uzdrukāts koda stripa otrajā pusē un
uz testa stripu konteinera).
Ja nolasīšanas laikā notikusi kāda kļūda, displejā
parādīsies kļūdas ziņojums (skat. aprakstu sākot
no 119.lpp.). Šajā gadījumā pēc dažām sekundēm
atkārtojiet koda stripa nolasīšanu.
Kad displejā parādās mirgojošs stripa simbols,
ievietojiet instrumentā testa stripu.
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Mērīšana
Koda displeja ieslēgšana

1

Latviešu

Lai varat pārslēgt displeju, lai apskatītu instrumenta atmiņā saglabātos koda numurus.
Ja pēc instrumenta ieslēgšanas displejā
redzams pēdējais saglabātais vai lietotais
koda numurs, nospiediet taustiņu Set un
pārslēdzieties uz nākošo saglabāto koda
numuru. Katru reizi, kad nospiedīsiet šo
taustiņu, displejā būs redzami testa stripu
koda numuri sekojošā secībā:
GLUC>CHOL>TG>LAC (ja tādi ir saglabāti).
Šis displejs paredzēts tikai informācijas
nolūkiem. Turpmākajiem mērījumiem
lietoto testa parametru demonstrēšana
displejā nav nepieciešama.
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Mērīšana
Parauga materiāls
Parauga materiālam tiek lietotas svaigas kapilārās asinis. Mērījumam nepieciešams noņemt vienu asins pilienu.
Sīkāku informāciju par parauga materiālu un heparinizētu asiņu lietošanu lasiet testa stripiem pievienotajos
dokumentos.
Ievērojiet, ka darbs ar asins paraugiem rada inficēšanās risku.
Tāpēc ievērojiet visus darba drošības pasākumus, piemēram, lietojiet vienreizējās
lietošanas cimdus.
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Mērīšana
Mērījumu veikšana profesionālā līmenī

Latviešu

Aizsardzība pret infekciju: Pastāv potenciāls inficēšanās risks. Medicīniskajam personālam
un citām personām, kuras instrumentu Accutrend Plus lieto vairāku pacientu paraugu
testēšanai, jāatceras, ka jebkurš objekts, kas nonācis kontaktā ar cilvēka asinīm, ir potenciāls
infekcijas avots.
Lietojiet cimdus.
Uzlieciet asinis ārpus instrumenta (skat. 75. lpp.). Ja mēra glikozes parametru vairākām personām,
pirms katra mērījuma notīriet un dezinficējiet instrumentu, jo asinis nevar uzlikt ar pipeti.
Mērot holesterīna, triglicerīdu un laktāta parametrus vairākiem cilvēkiem, asins parauga uzlikšanai
ārpus instrumenta vienmēr lietojiet kapilāru pipetes.
Izlietotās kapilāru pipetes un testa stripus izmetiet klīniskajās atkritumu urnās.
Ievērojiet visus vietējos noteikumus un nolikumus attiecībā uz veselības aizsardzību.
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Testa sagatavošana
1

Sagatavojiet mērījumam nepieciešamo testa
stripu konteineru (piemēram, triglicerīdu
mērījumam).

2

Pārbaudiet testa stripu derīguma termiņu.
Vienmēr lietojiet tikai tādus testa stripus,
kuru derīguma termiņš vēl nav beidzies.

3

Pārbaudiet, vai jums pa rokai atrodas koda
strips attiecīgo testa stripu koda strips
(ja vien instruments jau nav nolasījis šo
koda stripu).
Lūdzu, ievērojiet: Ārējās vides (piemēram,
mitrums un gaisma) iedarbība uz testa
stripiem var izraisīt to bojāšanos un novest
pie nepareiziem mērījumiem vai kļūdas
ziņojumiem!
Testa stripus no iepakojuma izņemiet tikai
tieši pirms paša mērījuma.
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Mērīšana
Sagatavojiet lancetes iekārtu, ieliekot tajā
jaunu lanceti.

Latviešu

4

Pirms lancetes pielietošanas, izlasiet
rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas.
Profesionālai lietošanai vairāku pacientu paraugu
testēšanai lietojiet lancetes iekārtu, kas pasargā
no inficēšanās, piemēram, Accu-Chek Softclix Pro
vai arī Accu-Chek Safe-T-Pro vienreizējas lietošanas
lancešu iekārtas.
Piezīme: Minētie materiāli nav pieejami visās valstīs.
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Mērīšana
Pēc instrumenta ieslēgšanas un koda nolasīšanas varat ievietot tajā testa stripu.mPēc svītrkoda stripa
otrajā pusē instruments nosaka mērāmo parametru un kodu, uz kuru attiecas ievietotais testa strips.
Ja svītrkods vēl nav nolasīts, instrumenta displejā pēc testa stripa ievietošanas parādīsies attiecīgs
kļūdas ziņojums.
Pirms mērījuma uzsākšanas pārbaudiet sekojošos
displeja elementus:
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1

Vai redzamais datums un laiks ir pareizi?
Ja nomērītie lielumi jāsaglabā kopā ar laika
norādi, izlabojiet šos iestatījumus
(skat. aprakstu sākot no 41.lpp.).

2

Vai displejā nav parādījies baterijas simbols?
Ja redzat baterijas simbolu, varēsiet veikt
tikai pāris mērījumus. Tiklīdz tas iespējams,
nomainiet baterijas (skat. aprakstu sākot
no 30.lpp.).

Mērīšana

Tagad izņemiet testa stripu no konteinera.

Latviešu

3

Lai pasargātu desikantu, aizveriet
konteineru tūlīt pēc tā atvēršanas,
pretējā gadījumā testa stripi kļūs
nelietojami vēl pirms to derīguma
termiņa izbeigšanās.
Testa stripu konteinerā nedrīkst iekļūt
mitrums. Nesajauciet testa stripu
konteineru vāciņus!
4

Pirms uzsākat mērījumu, pārbaudiet, vai nav
mainījusies holesterīna un glikozes testa
stripu reakcijas zonas krāsa. Ja konstatējat
krāsas izmainīšanos – strips vairāk nav
lietojams. Sīkāku informāciju skat. attiecīgā
testa stripa reklāmas pielikumā.
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68

5

Paņemiet testa stripu starp īkšķi un
rādītājpirkstu tā, lai uzdrukātais mērījuma
parametrs atrastos uz augšu.

6

Ievietojiet testa stripu testa stripu virzītājā
līdz galam. Kad testa strips ir sasniedzis
pareizo pozīciju, atskanēs divi skaņas
signāli (īss - garš; ja skaņas funkcija
ir aktivizēta).

Latviešu

Mērīšana
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Kad ekrānā redzama mirgojoša bultiņa, paceliet
mērīšanas nodalījuma vāciņu un uzlieciet asins
paraugu. Šī mērījuma karodziņu nozīme tiks paskaidrota
šīs nodaļas turpinājumā (notikumi, ev.0 displejs vai
funkciju kontrole).
7

70

Paceliet mērījumu nodalījuma vāciņu.
Vāciņš fiksējas vertikālā pozīcijā.

Mērīšana

Latviešu

Kad ekrānā redzams mirgojošs piliena simbols
(virs stripa simbola), uzlieciet asins paraugu.

Asins paraugu var uzlikt vai nu pašā instrumentā (ja instrumentu lieto tikai viens lietotājs)
vai ārpus instrumenta (kad mērījumus veic profesionālā līmenī, piemēram, lietojot heparinizētas
kapilāru pipetes).
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Rekomendācijas kapilārās asins paraugu noņemšanai un mērīšanai
Lai noņemtu piemērotu asins pilienu:
Nomazgājiet rokas ar siltu ūdeni.
Pirms dūriena aizdarīšanas rokām jābūt siltām un sausām.
Ja nepieciešams, pamasējiet pirksta galu. Kad esat izdarījis sev dūrienu, pacentieties iegūt pietiekami
lielu asins pilienu bez liekas pirkstgala spaidīšanas.
Mēs iesakām noņemt kapilārās asins paraugu no pirkstgala sāna, jo šī vieta ir vismazāk jutīga
pret sāpēm.
Faktori, kuri jāņem vērā triglicerīdu mērījumos: gandrīz visi krēmi un daudzi ziepju produkti
(piemēram, dušas želeja un šampūns) satur taukus. Pat ļoti niecīgs šīs substances daudzums
nokļūs kontaktā ar testa stripiem, mērījuma rezultāti būs nepareizi.
Tāpēc jo sevišķi svarīgi ir pirms mērījuma veikšanas ļoti rūpīgi nomazgāt rokas un noskalot
tās ar lielu daudzumu tīra ūdens.
Holesterīna vai triglicerīdu testam pirmo asins paraugu noslaukiet ar vates tamponu
un izmantojiet otro pilienu.
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8

Tagad ieduriet ar lancetes iekārtu pirkstgala
ārējā malā.
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Asins savākšana

Mērīšana
Asins parauga uzlikšana instrumentā:
9

Uzlieciet brīvi karājošos asins pilienu tieši
no pirksta uz testa stripa dzeltenās parauga
uzlikšanas zonas. Nepieskarieties ar pirkstu
uzlikšanas zonai!
Asins piliens pēc dūriena pirkstgalā uz testa
stripa jāuzliek nekavējoties.
Ja uzliksiet asins paraugu ar novēlošanos,
asins recēšanas procesa dēļ varat iegūt
nepareizu rezultātu.
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Mērīšana

10 Pēc vāciņa atvēršanas izņemiet testa stripu
(atstājiet vāciņu atvērtu).
11 Uzlieciet asins pilienu tieši no pirksta (vai,
galvenokārt, strādājot profesionālā līmenī –
no pipetes) uz testa stripa dzeltenās parauga
uzlikšanas zonas. Nepieskarieties ar ādu
uzlikšanas zonai!
Asins parauga uzlikšanai var lietot
heparinizētus kapilāra stobriņus.
Skat. attiecīgā testa stripa reklāmas pielikumu.
12 Mērīšanas kameras vāciņam atrodoties
atvērtā stāvoklī, ievietojiet testa stripu
atpakaļ instrumentā.
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Alternatīva asins uzlikšana ārpus iekārtas:

Mērīšana
Uzliktā asins parauga pārbaudīšana:

A

Asinīm pilnīgi jānoklāj aplikācijas zona (A piemērs),
pretējā gadījumā var tikt uzrādīti nepareizi lielumi.
Ja uzlikts pārāk mazs asins parauga daudzums
(B piemērs), nemēģiniet izsmērēt asinis vai uzlikt
otru asins pilienu, tas var novest pie kļūdaina mērījuma.
Atkārtojiet mērījumu ar jaunu testa stripu.

B
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Mērīšana

Kad displejā parādās mirgojoša bultiņa, aizveriet
mērīšanas nodalījuma vāciņu. Tagad sāksies
kārtējais mērījums.
13 Aizveriet mērīšanas nodalījuma vāciņu.
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Mērījuma uzsākšana

Merīšana

Sākas mērīšana. Parauga novērtēšanai nepieciešamais
laiks svārstās atkarībā no testa parametra. Šis laiks tiek
demonstrēts instrumenta displejā un skaitīts atpakaļ
līdz „0”. Atsevišķo testa parametru mērīšanas laiks ir:
Glikoze - 12 sekundes
Holesterīns - 180 sekundes
Triglicerīdi – apmēram 174 sekundes
(ja iespējams īsāks mērīšanas laiks,
atskanēs trīs īsi skaņas signāli)
Laktāts – 60 sekundes
Četras pēdējās mērīšanas laika sekundes pavada viens
īss signāls (ja skaņas funkcija ir aktivizēta). Kad mērījums
ir pabeigts displejā parādās rezultāts, atskan garāks
skaņas signāls.
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Mērīšana

Kad mērījums ir pabeigts, displejā parādās rezultāts.
Ja mērāt glikozi, veiciet nākošajā lapā aprakstīto
ticamības testu.
Mērījuma rezultāti, kuri ir ārpus mērījumu robežām,
displejā tiek attēloti kā Hi (virs mērījuma robežām)
vai Lo (zem mērījuma robežām).
Rezultāti tiek demonstrēti displejā vienlaicīgi
ar ziņojumu ev.0 (bez notikumiem).
Paskaidrojumu par notikumu displeja lietošanu,
lai rezultātiem pievienotu papildus informāciju,
skat. nākošajā nodaļā.
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Rezultātu displejs

Mērīšana

ACCUTREND
REF 1 1443054

Accutrend mini

LOT

+2°C

50
2,7
+

Accutrend® Control G
mg/dl
mmol/l

Ticamības pārbaudīšana pēc glikozes mērījuma:
Izņemiet testa stripu un pagrieziet to otrādi.
Salīdziniet reakcijas zonu ar krāsu skalu uz testu
stripu konteinera uzlīmes.

250
13,8
++

IVD

600
33,3
+++
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8,8-11,9

0
0
neg.

+30°C

Glucose
Γλθκόζης
mg/dl
mmol/l

50 TESTS / Μετρή ει ς
®

158-214

®

Glucose

Accutrend® , GC, GCT, DM

Accutrend® alpha

2044277(60) V4

CODE /ΚΩ∆ΙΚΟΣ

Reakcijas zonas krāsai aptuveni jāsakrīt ar jūsu mērījuma
rezultātam piešķirto krāsu. Ja saskatāt lielu atšķirību,
veiciet funkcijas pārbaudi. Izlasiet informāciju testu
stripiem pievienotajā pielikumā.

Ja displejā attēlotais rezultāts (sevišķi tas attiecas uz glikozes mērījumiem) neatbilst jūsu pašsajūtai
vai šķiet neparasti augsts vai zems, pārbaudiet funkciju ar jaunu testa stripu (skat. aprakstu sākot
no 85.lpp.). Ja šī pārbaude apstiprina, ka instruments darbojas nevainojami, vēlreiz izlasiet instrukciju
par mērījuma veikšanu. Veiciet citu mērījumu ar jaunu testa stripu. Ja arī jaunais rezultāts neliekas ticams,
konsultējieties ar savu ārstu.
Ja nevēlaties mērījuma rezultātu atzīmēt kā notikumu vai kā funkcijas kontroltestu, tad mērījums
ir pabeigts. Atveriet mērīšanas nodalījuma vāciņu un izņemiet testa stripu.
Turiet nospiestu izslēgšanas/ieslēgšanas taustiņu , kamēr instruments izslēgsies.
Atbilstoši saviem vietējiem noteikumiem un norādījumiem izmetiet atkritumos izlietoto lanceti
un testa stripu. Ja nepieciešams, notīriet instrumentu (skat. aprakstu sākot no 113.lpp.).
Ārstiem un medmāsām jāievēro attiecīgās slimnīcas vai doktorāta atkritumu izmešanas noteikumi.

81

Latviešu

Mērīšana

Mērīšana
Mērījumu atzīmēšana
Jūs varat pievienot mērījumam papildus informāciju, piemēram, lai raksturotu atsevišķu lielumu attiecībā
uz tā izcelsmes apstākļiem (uzturs, sporta aktivitātes u.c.). Tāpat jūs varat atzīmēt mērījumus, kas veikti ar
kontolšķidrumiem kā funkciju kontroles testus. Jūs varat atzīmēt nomērīto lielumu dažādos laika momentos:
Mērījuma uzsākšanas brīdī pēc testa stripa ievietošanas.
Kad displejā tiek parādīts rezultāts.
Jūs nevarat atzīmēt lielumu mērīšanas procesa laikā.
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Mērīšana
Funkciju kontroles mērījumu atzīmēšana:

Latviešu

Jūs varat atzīmēt funkciju kontroles mērījumus,
kuri veikti ar kontrolšķīdumu (kā tas aprakstīts
sekojošajā nodaļā).
14 Lai atzīmētu mērījumu kā funkciju kontroles
testu (pudelītes simbols), nospiediet
taustiņu M (pēc testa stripa ievietošanas vai
pēc rezultāta parādīšanās displejā).
Vēlreiz nospiežot taustiņu M, karodziņš
tiks noņemts.
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Mērīšana
Papildus informācijas pievienošana mērījumam:
Jūs varat mērījumam piešķirt vienu no deviņiem
notikumiem. Notikums „0” nozīmē „bez karodziņiem”.
Jūs varat definēt notikumus un noteikt šo notikumu
numurus. Pārliecinieties, ka jūsu piešķire ir vienreizēja
un reproduktīva.
15 Lai atzīmētu mērījumu ar notikuma
karodziņu, nospiediet taustiņu Set
(pēc testa stripa ievietošanas vai pēc
rezultāta parādīšanās displejā).
Katru reizi nospiežot Set taustiņu, displejā
redzamais notikumu numurs palielinās
par vienu vienību Pēc 9.numura notikumu
displejs atgriežas „0” pozīcijā.

84

Kontroltests ar kontrolšķīdumu

Kontroltests ar kontrolšķīdumu
Latviešu

Lai nodrošinātu nevainojamu instrumenta funkcionēšanu, ieteicams veikt regulārus kontroltestus
ar kontrolšķīdumu. Katram testa parametram paredzēts atsevišķs kontrolšķīdums.
Kontroltestus veiciet šādās situācijās:
Kad atverat jaunu testa stripu konteineru.
Pēc bateriju nomainīšanas.
Pēc instrumenta tīrīšanas.
Kad apšaubāt nomērīto lielumu ticamību.
Kontroltesti veicami tāpat kā regulārie mērījumi, tikai šajā gadījumā asins parauga vietā tiek lietoti
kontrolšķīdumi.
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Kontroltests ar kontrolšķīdumu
Jums nepieciešamie materiāli ir:
Accutrend Plus instruments
Paredzētā mērījuma testa stripi ar attiecīgo koda stripu:
–
–
–
–

Accutrend Glucose
Accutrend Triglycerides
Accutrend Cholesterol
BM-Lactate

Attiecīgajam parametram paredzētie kontrolšķīdumi
–
–
–
–
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Accutrend Control G (glikozei)
Accutrend Control TG1 (triglicerīdiem)
Accutrend Control CH1 (holesterīnam)
BM-Control Lactate

Kontroltests ar kontrolšķīdumu

1

Sagatavojiet mērījumam nepieciešamo testa
stripu konteineru (piemēram, triglicerīdu
mērījumam).

2

Pārliecinieties, vai šim konteineram
piederošais koda strips atrodas jums pie rokas
(ja vien instrumentā jau nav bijis ievadīts
attiecīgā testa stripu konteinera koda strips).

3

Sagatavojiet testa stripiem piemēroto
kontrolšķīdumu.
Sekojošais apraksts attiecas uz gadījumiem,
kad instruments jau ir kodēts lietojamajiem
testa stripiem. Ja tas tā nav, skat. aprakstu
sākot no 59.lpp.
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Kontroltesta sagatavošana

Kontroltests ar kontrolšķīdumu
Kontroltesta veikšana
1

88

Novietojiet instrumentu uz līdzenas virsmas
vai stingri turiet to rokā. Nospiežot
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ,
ieslēdziet instrumentu.

Pēc instrumenta ieslēgšanas pārbaudiet sekojošos
displeja elementus:
2

Lai izvairītos no nepareizas interpretācijas,
pārbaudiet, vai visas displeja funkcijas
darbojas kā nākas.

3

Vai redzamais datums un laiks ir pareizi?
Ja nomērītie lielumi jāsaglabā kopā ar laika
norādi, izlabojiet šos iestatījumus
(skat. aprakstu sākot no 41.lpp.).

4

Vai displejā nav parādījies baterijas simbols?
Ja redzat baterijas simbolu, varēsiet veikt
tikai pāris mērījumus. Tiklīdz tas iespējams,
nomainiet baterijas (skat. aprakstu sākot
no 30.lpp.).
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Kontroltests ar kontrolšķīdumu

Kontroltests ar kontrolšķīdumu

90

5

Tagad izņemiet testa stripu no konteinera.
Lai pasargātu desikantu, aizveriet konteineru
tūlīt pēc tā atvēršanas, pretējā gadījumā testa
stripi kļūs nelietojami vēl pirms to derīguma
termiņa izbeigšanās.

6

Paņemiet testa stripu starp īkšķi
un rādītājpirkstu tā, lai uzdrukātais mērījuma
parametrs atrastos uz augšu.

7

Ievietojiet testa stripu testa stripu virzītājā
līdz galam. Kad testa strips ir sasniedzis
pareizo pozīciju, atskanēs divi skaņas signāli
(īss - garš; ja skaņas funkcija ir aktivizēta).

Kontroltests ar kontrolšķīdumu

Lai apzīmētu mērījumu kā funkciju kontroli
(pudelītes simbola), nospiediet taustiņu M.

Latviešu

8

91

Kontroltests ar kontrolšķīdumu

9

92

Atveriet mērījumu nodalījuma vāciņu.
Kad vāciņš sasniedz vertikālu pozīciju,
tas nostiprinās savā vietā.

Kontroltests ar kontrolšķīdumu
Kontrolšķīduma uzlikšana

Latviešu

10 Uzlieciet uz testa stripa lielu pilienu
kontrolšķīduma tieši no pudelītes.
Uzmanieties, lai ne jūsu pirksts, nedz
pudelīte nepieskartos pie uzlikšanas zonas.
Uzlikšanas zonai jābūt pilnīgi nosegtai
ar kontrolšķīdumu.
Paraugu var uzlikt (tāpat kā asins parauga
analīzē) arī ārpus instrumenta, kā tas
aprakstīts 75.lpp.
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Kontroltests ar kontrolšķīdumu
Mērījuma uzsākšana
Kad displejā sāk mirgot bultiņa, aizveriet mērīšanas
nodalījuma vāciņu. Tagad sāksies mērīšana.
11 Aizveriet mērīšanas nodalījuma vāciņu.
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Sākas mērījums. Parauga mērīšanai nepieciešamais
laiks svārstās atkarībā no testa parametra.
Šis laiks tiek parādīts instrumenta displejā
un skaitīts atpakaļ līdz „0”. Atsevišķo testa
parametru mērīšanas laiks ir:
Glikoze - 12 sekundes
Holesterīns - 180 sekundes
Triglicerīdi – apmēram 174 sekundes
(ja iespējams īsāks mērīšanas laiks,
atskanēs trīs īsi skaņas signāli)
Laktāts – 60 sekundes
Četras pēdējās mērīšanas laika sekundes pavada
viens īss signāls (ja skaņas funkcija ir aktivizēta).
Kad mērījums ir pabeigts displejā parādās rezultāts,
atskan garāks skaņas signāls.
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Kontroltests ar kontrolšķīdumu

Kontroltests ar kontrolšķīdumu
Rezultātu displejs
Kad mērījums ir pabeigts, displejā parādās rezultāts.
Rezultāts tiek attēlots iestatītajās mērvienības.
Tagad pārbaudiet, vai displejā redzamais rezultāts
atbilst pieļaujamajām robežām.
Informāciju par mērījumos ar kontrolšķīdumiem
iegūstamajiem uzdotajiem lielumiem atradīsiet
vai nu uz etiķetes vai testa stripu konteineram
vai kontrolšķīdumiem pievienotajā reklāmas pielikumā.
Ja lielums ir ārpus robežām, atkārtojiet kontroltestu.
Ja arī otrais rezultāts ir ārpus robežām, sazinieties
ar savu vietējo klientu atbalsta un servisa centru.
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Atmiņa

Atmiņa
Latviešu

Instrumentam Accutrend Plus ir četri atmiņas apgabali, katrā no tiem var saglabāt līdz 100 nomērītos
lielumus kopā ar datumu, laiku un karodziņiem.
Ja neesat iestatījis laiku un datumu (skat. aprakstu sākot no 41.lpp), visi nomērītie lielumi
tiks saglabāti bez laika norādes.
Saglabāto nomērīto lielumu skatīšana displejā
1

Nospiežot taustiņu M, ieslēdziet instrumentu
tieši atmiņas režīmā vai arī nospiediet šo
taustiņu, kamēr instruments atrodas
kodēšanas režīmā.
Jūs varat iziet no atmiņas režīma, nospiežot
ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .
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Atmiņa

Pēc parastā displeja testa, kas tiek veikts pēc instrumenta
ieslēgšanas, displejā redzams pēdējais nomērītais lielums.
Simbols mem norāda, ka instruments atrodas atmiņas
režīmā. Displejā redzamais laiks un datums attiecas
uz mērījuma veikšanas, nevis uz kārtējo laiku, un atšķirībā
no pēdējā – nemirgo.
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2

Ar taustiņu Set pārslēdzieties starp testa
parametru atmiņas apgabaliem. Katru reizi,
kad nospiežat taustiņu Set, displejā parādās
katrā atmiņas apgabalā saglabātais pēdējais
lielums (GLUC>CHOL>TG>LAC>GLUC>...),
ja vien attiecīgajā apgabalā ir saglabāti
nomērītie lielumi.
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Atmiņa

Atmiņa

Kāda atsevišķu atmiņas apgabala pārlūkošanai
lietojiet taustiņu M.
3

Lai apskatītu nākošo vecāko nomērīto
lielumu viena atmiņas apgabala robežās,
nospiediet taustiņu M. Kad esat nospiedis
šo taustiņu, displejā parādās nomērītā
lieluma vietas numurs atmiņā (piemērā
tas ir 02), kārtējais lielums netiks parādīts,
līdz jūs atlaidīsiet taustiņu.
Kamēr turēsiet nospiestu taustiņu M,
displejā secīgi parādīsies vecākās atmiņas
vietas (02 ... 03 ... 04 ... utt.). Kad atlaidīsiet
taustiņu, displejā parādīsies pēdējā atmiņas
vieta.
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Atmiņa

Ja visa atmiņa ir tukša, displejā parādās trīs
svītriņas(---).

Ja viss testa parametra atmiņas apgabals
ir tukšs, displejā redzamas divas svītriņas (--).

Ja kāds atsevišķs nomērītais lielums
ir saglabāts nepareizi (vai izdzēsts),
displejā parādīsies viena defise (-).
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Specifiski gadījumi:

Atmiņa
Saglabāto nomērīto lielumu izdzēšana
1

Nospiežot taustiņu Set (instrumenta kreisajā
malā), ieslēdziet instrumentu.
Displejā parādās datums un laiks, kā arī
simbols set.

2

Vēlreiz nospiediet taustiņu M, lai izsauktu
displejā nomērīto lielumu izdzēšanas opcijas.
Jūs varat jebkurā laikā iziet no izdzēšanas
režīma, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu .
Visas tālāk aprakstītās operācijas sāciet šajā
displejā (dEL LASt).
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Atmiņa

Latviešu

Jūs varat izvēlēties vienu no trijiem izdzēšanas variantiem:

Jūs varat izdzēst vienu pēdējo nomērīto lielumu.
Jūs varat izdzēst uzreiz visus atsevišķa testa parametra nomērītos lielumus.
Jūs varat izdzēst uzreiz visus visu testa parametru nomērītos lielumus.

Izdzēst atsevišķus specifiskus lielumus (kuri nav pēdējie nomērītie lielumi) nav iespējams.
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Atmiņa
Pēdējo izmērīto lielumu izdzēšana
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3

Lai izdzēstu pēdējo izmērīto lielumu
(displejā dEL LASt), nospiediet taustiņu Set.
Displejā parādās attiecīgais testa parametrs.

4

Lai izdzēstu no atmiņas displejā redzamo
lielumu, nospiediet un paturiet taustiņu Set
nospiestu ilgāk par 3 sekundēm.
Kamēr jūs turat taustiņu nospiestu, mirgo
izmērītais lielums. Vienlaicīgi jūs izdzirdēsiet
īsu skaņas signālu ar sekundes intervālu.

Atmiņa

Latviešu

Pēc trim sekundēm lielums ir izdzēsts,
to apstiprina displejā redzamā svītriņa (-)
(skat. piemēru pa kreisi). Atlaižot taustiņu Set,
jūs automātiski iziesiet no dzēšanas režīma.
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Atmiņa
Visu izmērīto testa parametru izdzēšana
5

Ja vēlaties izdzēst visus izmērītos testa
parametra lielumus, nospiediet taustiņu M.
Displejā parādās teksts dEL – ALL un
atlasītais testa parametrs (piemērā: TG).

6

Ja displejā redzamais parametrs nav tas,
kura izmērīto lielumu vēlaties izdzēst,
nospiediet taustiņu Set.
Pēdējais atlasītais testa parametrs sāk mirgot.
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Atmiņa

Lai atlasītu citu testa parametru, vēlreiz
nospiediet taustiņu Set.
Pēc katras taustiņa nospiešanas displejā
parādās nākošais testa parametrs
(GLUC>CHOL>TG>LAC...).

8

Lai atlasītu displejā redzamo testa
parametru izdzēšanai, nospiediet taustiņu M.

Latviešu

7

Displejs pārslēdzas uz ALL.
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Atmiņa

9

Lai izdzēstu no atmiņas displejā redzamā
testa parametra izmērītos lielumus,
nospiediet un paturiet taustiņu Set
nospiestu ilgāk par 3 sekundēm.
Kamēr jūs turat taustiņu nospiestu, mirgo
displejā mirgo ALL. Vienlaicīgi jūs izdzirdēsiet
īsu skaņas signālu ar sekundes intervālu.

Pēc trīs sekundēm visi atlasītā testa parametra
lielumi ir izdzēsti, to apstiprina displejā redzamās
svītriņas (--) (skat. piemēru pa kreisi).
Atlaižot taustiņu Set, jūs automātiski iziesiet
no dzēšanas režīma.
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Atmiņa

10 Ja vēlaties izdzēst visu testa parametru
visus izmērītos lielumus, divreiz nospiediet
taustiņu M. Displejā parādās teksts dEL – ALL
un visi testa parametri.
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Visu izmērīto lielumu izdzēšana

Atmiņa

11 Lai atlasītu šo dzēšanas režīmu, nospiediet
taustiņu Set.
Displejs pārslēdzas uz ALL.
12 Lai izdzēstu no atmiņas visus izmērītos
lielumus, nospiediet taustiņu Set un paturiet
to nospiestu ilgāk par 3 sekundēm.
Kamēr jūs turat taustiņu nospiestu,
displejā mirgo ALL. Vienlaicīgi Jūs
izdzirdēsiet īsu skaņas signālu ar sekundes
intervālu.
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Pēc trīs sekundēm lielums ir izdzēsts, to apstiprina
displejā redzamās defises (--) (skat. piemēru pa kreisi).
Atlaižot taustiņu Set, jūs automātiski iziesiet
no dzēšanas režīma.
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Atmiņa

Atmiņa
Datu pārsūtīšana
Rezultātus no atmiņas var lejupielādēt caur iebūvētu infrasarkano interfeisu.
Izsmeļošāku informāciju par rezultātu lejupielādēšanu piemērotā sistēmā (piemēram, personālajā datorā)
saņemsiet savā vietējā klientu atbalsta un servisa centrā (skat. 133.lpp.).
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Tīrīšana

Tīrīšana
Latviešu

Nomērīto lielumu precizitātes galvenais priekšnoteikums ir tīra mērīšanas optiskā sistēma.
Tāpēc tīriet instrumentu regulāri un tūlīt pēc tam, kad tas ir kļuvis netīrs.
Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet instrumentu!
Tīrīšanai lietojiet tikai uzskaitīto materiālu:
Ikdienā lietotos vates tamponus
Ikdienā lietotās salvetes
Ikdienā lietotās dezinficējošās salvetes
Tīrīšanai piemērotas viegls ziepju šķīdums un 70% spirts vai izopropilspirts. Strādājot profesionālā
līmenī (piemēram, doktorātā), ieteicama mikstūra, kura sastāv no 1-propanola, 2-propanola
un glutaraldehīda (ražotājfirmas zīme „Bacillol plus”).

Nelietojiet nekādus dezinficējošus aerosolus, salvetes vai vates tamponus, kuri ir ļoti
piesūcināti ar šķidrumu, jo šķidruma pilieni var iekļūt instrumentā un sabojāt to.
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Tīrīšana
Instrumenta ārējo daļu tīrīšana
Pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts.
Noslaukiet instrumenta ārpusi ar viegli samitrinātu kokvilnas salveti. Ja instruments tiek lietots
profesionālā vidē, tā ārpuse jānotīra ar „Bacillol plus”.
Instrumenta iekšējo daļu tīrīšana
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1

Atveriet mērīšanas nodalījuma vāciņu.

2

Noņemiet mērīšanas nodalījuma pārsegu
(ieskaitot testa stripa virzītāju), viegli
pabīdot to uz instrumenta centru un
pavelkot uz augšu.

3

Ja piesārņojums ir ievērojams, jūs varat
noskalot mērīšanas nodalījuma pārsegu
(atsevišķi no instrumenta) zem silta tekoša
ūdens. Nosusiniet mērīšanas nodalījuma
pārsegu ar tīru salveti.
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Tīrīšana

Tīrīšana
Optiskās mērīšanas sistēmas tīrīšana
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4

Notīriet viegli aizsniedzamās optiskās
mērīšanas sistēmas daļas ar salveti vai
samitrinātu vates tamponu.
Uzmanieties, lai instrumentā neiekļūst
šķidrums.

5

Ļaujiet instrumentam pilnīgi nožūt.

6

Neaizveriet mērīšanas nodalījuma vāciņu,
kamēr tas nav pilnīgi sauss. Viegli nospiediet
mērīšanas nodalījuma priekšpusi uz leju,
kamēr tas noklikšķ savā vietā.

7

Aizveriet mērīšanas nodalījuma vāciņu.
Tagad instruments atkal ir gatavs darbam.
Veiciet kontroltestu (skat. aprakstu sākot
no 85.lpp.).
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Tīrīšana

Kļūdu ziņojumi

Kļūdu ziņojumi
Latviešu

Zināmos apstākļos jūsu instrumenta displejā var parādīties kļūdu ziņojumi. Vairumā gadījumu Jums
vispirms vajadzētu mēģināt atrisināt problēmu, ko radījusi attiecīgā kļūda. Taču, ja problēma vēl
joprojām pastāv, sazinieties ar savu vietējo klientu atbalsta un servisa centru (skat. 133.lpp.).

119

Kļūdu ziņojumi

Indikācija

Kļūdas apraksts
Kļūda: Nezināms svītrkods
Testa stripu vai koda stripu svītrkods
nav nolasāms.

Risinājums
Visi stripi: Izņemiet testa stripu un pārbaudiet, vai tas nav netīrs.
Testa stripi: Atkārtojiet procedūru ar jaunu stripu.
Pārbaudiet, vai instrumenta tuvumā nav elektromagnētiskā lauka iedarbības.
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Kļūdu ziņojumi

Kļūdas apraksts

Latviešu

Indikācija

Kļūda: Stripa kods nesaskan ar instrumenta
atmiņā saglabāto
Testa strips nepieder pie testa stripu konteinera,
kura koda strips ticis nolasīts pēdējais.

Risinājums
Izņemiet stripu un atkārtojiet mērījumu ar citu testa stripu no atbilstošā testa stripu konteinera.
Ievadiet instrumentā attiecīgu koda stripu.
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Kļūdu ziņojumi

Indikācija

Kļūdas apraksts
Kļūda: Nederīgs testa strips
Testa strips ir jau bijis lietots vai arī netīrs.

Risinājums
Izņemiet testa stripu un atkārtojiet mērījumu ar jaunu testa stripu.
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Kļūdu ziņojumi

Kļūdas apraksts

Latviešu

Indikācija

Kļūda: Temperatūra
Apkārtējā temperatūra neatbilst atlasītajam
testam pieļaujamajām robežām.

Risinājums
Novietojiet instrumentu vidē, kuras temperatūra ir pieņemama un pēc dažām minūtēm atkārtojiet
mērījumu.
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Kļūdu ziņojumi

Indikācija

Kļūdas apraksts
Kļūda: Atvērts vāciņš (pēc instrumenta
ieslēgšanas)
Mērīšanas nodalījuma vāciņš vispār nav aizvērts
vai aizvērts nepilnīgi.

Risinājums
Aizveriet mērīšanas nodalījuma vāciņu.
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Kļūdu ziņojumi

Kļūdas apraksts
Kļūda: Atvērts vāciņš (mērīšanas laikā)
Mērīšanas nodalījuma vāciņš vispār nav aizvērts
vai aizvērts nepilnīgi.

Risinājums
Aizveriet mērīšanas nodalījuma vāciņu.
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Latviešu

Indikācija

Kļūdu ziņojumi

Indikācija

Kļūdas apraksts
Kļūda: Pēc asins parauga uzlikšanas
nav aizvērts vāciņš
Mērīšanas nodalījuma vāciņš pēc asins parauga
uzlikšanas nav aizvērts vai aizvērts nepilnīgi;
mērījums nav uzsākts laikā.
Risinājums

Izņemiet stripu un atkārtojiet mērījumu ar jaunu testa stripu.
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Kļūdu ziņojumi

Kļūdas apraksts

Latviešu

Indikācija

Kļūda: Iekšēja kļūda (piemēram, 142)
Instruments konstatējis iekšēju kļūdu.

Risinājums
Izslēdziet instrumentu un vēlreiz ieslēdziet to. Ja kļūda vēl joprojām pastāv, instruments ir bojāts.
Sazinieties ar savu vietējo klientu atbalsta un servisa centru.
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Papildu informācija

Papildu informācija
Latviešu

Pasūtīšana
Lūdzu, sazinieties ar savu piegādātāju.
Preces veids

Apraksts

Accutrend Glucose 50
Accutrend Glucose 25
Accutrend Control G
Accutrend Cholesterol 25
Accutrend Cholesterol 5
Accutrend Control CH1
Accutrend Triglycerides 25
Accutrend Control TG1

50 testa stripi asins glikozes noteikšanai
25 testa stripi asins glikozes noteikšanai
Kontroltesta komplekts lietošanai ar Accutrend Glucose testa stripiem
25 testa stripi holesterīna noteikšanai asinīs
5 testa stripi holesterīna noteikšanai asinīs
Kontrolšķīdums lietošanai ar Accutrend Cholesterol testa stripiem
25 test strips for determining triglycerides in the blood
25 testa stripi triglicerīdu noteikšanai asinīs
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Papildu informācija
Preces veids

Apraksts

B M - Lactate 25
BM-Control Lactate
Instruments Accutrend Plus

25 testa stripi laktāta noteikšanai asinīs
Kontrolšķīdums lietošanai ar BM-Lacatate testa stripiem

Piezīme: Ne visas preces ir pieejamas visās valstīs.
Produkta ierobežojumi
Izsmeļošāku informāciju par produkta datiem un ierobežojumiem lasiet testa stripu reklāmas pielikumā.
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Produkta tehniskie noteikumi

Darba apstākļi un tehniskie dati
Temperatūras robežas
mērījuma veikšanai

Relatīvais mitrums
Mērījumu robežas

Atmiņa
Saskarne
Baterijas
Mērījumu skaits
Aizsardzības kategorija
Izmēri
Svars

Atkarībā no testa parametra:
Holesterīns un triglicerīdi 18–30 °C
Glikoze 18–32 °C
Laktāts 15–35 °C
10-85 %
Asins glikoze: 20–600 mg/dL (1.1–33.3 mmol/L)
Holesterīns: 150–300 mg/dL (3.88–7.76 mmol/L)
Triglicerīdi: 70–600 mg/dL (0.80–6.86 mmol/L)
Laktāts: 0.8 – 21.7 mmol/L (asins lielums) 0.7 – 26 mmol/L (plazmas lielums)
100 nomērītie lielumi, iespējams saglabāt kopā datumu, laiku un papildu informāciju
katram testa parametram
Infrasarkanais ports, LED/IRED 1.kategorija
4 x AAA 1.5 mangāna sārma baterijas
Vairāk par 1,000 mērījumi (ar jaunām baterijām)
III
154 x 81 x 30 mm
Apmēram 140 g
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Produkta tehniskie noteikumi

Produkta tehniskie noteikumi
Parauga materiāls
Parauga tips
Parauga daudzums
Savstarpējā iedarbība

Svaigas kapilārās asinis (sīkāku informāciju skat. reklāmas pielikumā)
Brīvi izplūdis asins piliens
Skat. testa stripu reklāmas pielikumu

Uzglabāšanas un transportēšanas noteikumi
Temperatūras robežas –25 °C līdz +70 °C
Relatīvais mitrums
10 – 85 % (bez kondensācijas)

Instrumenta izmešana atkritumos
Mērījumu laikā instruments var nonākt kontaktā ar asinīm. Tāpēc lietots instruments var būt infekcijas avots.
Izmetiet savu nolietoto instrumentu (pēc bateriju izņemšanas) atbilstoši saviem vietējiem noteikumiem.
Informāciju par pareizu nolietotā instrumenta izmešanu atkritumos saņemsiet pie sava vietējā pārstāvja.
Instruments neietilpst EK Direktīvas 2002/96/EK (Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem)
darbības sfērā.
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Produkta tehniskie noteikumi
Informācijas pakalpojumi

Latviešu

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo klientu atbalsta un servisa centru.
Latvijas Republika
Biķernieku iela, 121
Rīga, LV 1021
Telefons: +371 67840380
Fakss: +371 67840377
e-pasts:Invitros@Invitros.lv
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