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Uz mērītāja iepakojuma un sērījas numura plāksnītes var būt tālākminētie 
simboli un saīsinājumi, kuru nozīme paskaidrota šeit:

Derīguma termiņš 

Partijas kods/ Lota numurs

In vitro diagnostikas medicīnas ierīce

Šis produkts atbilst Eiropas Direktīvas 98/79/EK prasībām 
in vitro diagnostikas medicīnas ierīcēm.

Numurs katalogā

Skatīt lietošanas instrukcijas

Ievērojiet piesardzību, sk. pievienoto dokumentāciju. 
Skatīt piezīmes par drošību instrumenta komplektā 
iekļautajā rokasgrāmatā.

Ražotājs

Temperatūras ierobežojums (uzglabāšanai)

Sistēma atbilst Kanādas un ASV drošības prasībām 
(Minēta UL, saskaņā ar UL 61010A-1:02 un CAN/
CSA-C22.2 Nr. 61010-1-04).

LOT

IVD
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Sistēma CoaguChek XS

Sistēmu CoaguChek XS izmanto kvantitatīvai koagulācijas vērtību 
monitorēšanai (vispārpieņemtie termini: tromboplastīna laiks, PT, Kvika 
skaitlis), izmantojot CoaguChek XS PT teststrēmeles. 

Perorālās koagulācijas terapijas pašnovērošanu un pašregulēšanu, 
izmantojot ar sistēmu CoaguChek XS noteiktus koagulācijas skaitļus, var 
veikt tikai pēc konsultācijas ar ārstu un kvalificēta veselības aizsardzības 
profesionāļa sniegtu vispusīgu norādījumu saņemšanas. Jūsu farmaceits 
vai  piegādes speciālists var nodrošināt jums apmācību, kā arī kontakt-
informāciju saziņai ar asociācijām vai iestādēm, kas piedāvā koagulācijas 
paškontroles apmācību. Lūdzu, izlasiet īpašās piezīmes par INR paškon-
troli teststrēmeļu iepakojumā iekļautajā aprakstā. 

Pēdējād atjaunināšanas lietotāja informācija: 2011-04

BRĪDINĀJUMS

CoaguChek XS Softclix lancetēšanas ierīce ir paredzēta 
tikai pacienta paškontrolei, ko veic viena persona. 
To nedrīkst izmantot asins paraugu iegūšanai no 
vairākiempacientiem, jo tā nav aprīkota ar līdzek-
ļiem, kas aizsargā pret nozokomiālām infekcijām.

Šajā rokasgrāmatā ir sniegta visa informācija, kas nepieciešama sistē-
mas CoaguChek XS lietošanai un apkopei. Pirms lietojat mērītāju, lūdzu, 
rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu līdz galam.

Veselības aprūpes speciālistiem: Papildus ievērojiet arī piesardzības 
pasākumus un procedūras, kas attiecas uz profesionālu aparatūras lie-
tošanai un kas ir aprakstītas attiecīgajās šīs rokasgrāmatas iedaļās.
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Versiju vēsture

Rokasgrāmatas ver-
sija

Izskatīšanas datums Izmaiņas

1.0 2009-09 Jauns dokuments

2.0 2010-03 Izskatīti ieteikumi tīrīšanai un dezinfek-
cijai, kā arī paziņojumi par drošību pre-
zentācijā. Atjaunināti ekrānuzņēmumi.

3.0 2011-04 Izmaiņas lancetēšanas iekārtai. Atmiņa: 
300 testu rezultātu ar datumu un laiku. 
Atjaunināti ekrānuzņēmumi.
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Šī lapa ir atstāta tukša ar nodomu.
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Ievads

Sistēma CoaguChek XS

Sistēmu CoaguChek XS (CoaguChek XS mērītāju un CoaguChek XS PT 
teststrēmeles) izmanto kvantitatīvai protrombīna laika (PT/Quick vērtī-
bas/INR) noteikšanai, izmantojot kapilārās asinis no pirksta gala vai 
venozās pilnasinis bez antikoagulantiem. Sistēma CoaguChek XS atvieglo 
koagulācijas testēšanu.  CoaguChek XS mērītājs soli pa solim palīdz 
veikt testu, rādot simbolus displejā. Teststrēmelēm pievienotā koda 
mikroshēma satur noteiktajam lotam atbilstošu informāciju par šīm test-
strēmelēm, tai skaitā kalibrācijas datus, kas ļauj aprēķināt pareizos rezul-
tātus, un teststrēmeļu derīguma termiņu beigu datumus. Jums tikai 
jāievieto koda mikroshēma, jāieslēdz mērītājs, jāievieto teststrēmele un 
jāuznes asins paraugs. Kad CoaguChek XS mērītājs ir gatavs mērīšanai, 
aptuveni 1 minūti pēc parauga uznešanas parādās rezultāts. Pēc 
mērījumu pabeigšanas mērītājs automātiski saglabā rezultātu atmiņā. 

Ja jums ir jautājumi par CoaguChek XS mērītāju, lūdzu, sazinieties ar 
vietējo klientu atbalsta un apkalpošanas centru. Kontaktinformācija ir 
atrodama 103. lpp. 

Lūdzu, ievērojiet: Pirms sākat izmantot mērītāju (t.i., kad pirmoreiz 
ievietotas baterijas), jāiestata pareizs datums un laiks, lai varētu pareizi 
veikt mērījumus. Ikreiz, nomainot baterijas, jāpārbauda (un, ja nepiecie-
šams, jānoregulē) datums un laiks.
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Testēšanas princips

CoaguChek XS PT teststrēmele satur liofilu reaģentu (reaģentu sausā 
veidā). Šī reaģenta reaktīvie elementi sastāv no tromboplastīna un pep-
tīda bāzes. Kad tiek uznests paraugs, tromboplastīns aktivizē koagulāciju, 
kā rezultātā veidojas trombīns. Vienlaikus mērītājs uzsāk laika mērījumus. 
Enzīms trombīns sašķeļ peptīda bāzi, radot elektroķīmisku signālu. Atka-
rībā no laika, kas pagājis no tā parādīšanās, šis signāls pēc tam ar algo-
ritma palīdzību tiek pārvērsts  parastajās koagulācijas mērvienībās (INR, 
%Quick, sekundes) un tiek uzrādīts rezultāts.

Iepakojuma saturs

■ CoaguChek XS mērītājs

■ 4 sārmu-mangāna baterijas, 1,5 V, AAA tips

■ CoaguChek XS Softclix lancetēšanas iekārta ar lietošanas 
instrukcijām

■ CoaguChek Softclix lancete

■ Soma sistēmas pārnēsāšanai

■ Lietotāja rokasgrāmata
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Ekspluatācijas nosacījumi

Lai sistēma CoaguChek XS funkcionētu pareizi, lūdzu, ievērojiet šīs 
pamatnostādnes: 

■ Lietojiet mērītāju tikai istabas temperatūrā no 15 °C līdz 32 °C. 

■ Lietojiet mērītāju tikai vidē, kur relatīvais mitrums ir no 10% līdz 85%. 

■ Testēšanai novietojiet mērītāju uz līdzenas virsmas, kura nevibrē vai 
turiet to aptuveni horizontālā stāvoklī.

■ Ja mērītājs netiek ilgāku laiku izmantots, glabājiet to nodrošinātajā 
somā.

■ Maksimālais augstums, kādā mērītāju drīkst izmantot, ir 4300 metri. 

Elektromagnētiskie traucējumi
Stiprā magnētiskā laukā iespējami mērītāja darbības 
traucējumi. Nelietojiet mērītāju stipra elektromagnētiskā 
lauka tuvumā. 
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Kvalitātes kontrole

Sistēmai CoaguChek XS ir vairākas iebūvētas kvalitātes kontroles 
funkcijas, piemēram: 

■ Elektronisko sastāvdaļu un funkciju pārbaude ikreiz, kad mērītājs tiek 
ieslēgts.

■ Teststrēmeles temperatūras pārbaude testa norises laikā.

■ Teststrēmeles derīguma termiņa beigu datuma un lota informācijas 
pārbaude.

■ Teststrēmelē ir iestrādāta kvalitātes kontroles funkcija. Vairs nav 
nepieciešamas kvalitātes kontroles un sistēmas pārbaudes, kurās tiek 
izmantoti kontroltestu šķīdumi, kā citās sistēmās, kuras, iespējams, 
agrāk lietojāt.
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Svarīgi drošības norādījumi un 
papildinformācija

Šajā sadaļā ir paskaidrots, kā CoaguChek XS lietotāja rokasgrāmatā ir 
attēloti ar drošību saistīti paziņojumi un informācija, kas saistīta ar 
pareizu sistēmas lietošanu. Rūpīgi izlasiet šo tekstu.

Drošības brīdinājuma simbolu atsevišķi (bez signālvārda) 
izmanto, lai vērstu uzmanību uz vispārēju bīstamību vai 
lasītāja novirzīšanai uz saistītu drošības informāciju

BRĪDINĀJUMS

Norāda uz bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to 
nenovērš, iespējama nāve vai nopietnas traumas.

UZMANĪBU!

Norāda uz bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to 
nenovērš, iespējamas vieglas vai vidējas traumas.

PAZIŅOJUMS Norāda uz bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to 
nenovērš, iespējami sistēmas bojājumi.

■ Svarīga informācija, kas nav saistīta ar drošību, norādīta ar krāsainu 
fonu (bez simbola). Šeit jūs atradīsit papildinformāciju par pareizu 
mērītāja lietošanu, vai noderīgus padomus. 

■ Instrukcijas, kas norāda, ka nepieciešama jūsu aktīva līdzdalība, 
izceltas arī ar zilu fonu.
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CoaguChek XS mērītājs

A Displejs
Rāda rezultātus, informāciju, 
simbolus un no atmiņas ielā-
dētus rezultātus. 

B Poga M (atmiņa) 
Nospiediet šo pogu, lai ielā-
dētu rezultātus no atmiņas un 
mainītu mērītāja iestatījumus. 
Šo pogu spiež arī, lai apstipri-
nātu pirms katra testa attē-
loto kodu.

C Ieslēgšanas/izslēgšanas 
poga
Nospiediet šo pogu, lai 
ieslēgtu vai izslēgtu mērītāju.

D Teststrēmeles vadotnes 
vāciņš
Noņemiet šo vāciņu, lai notī-
rītu teststrēmeles vadotni.

E Teststrēmeles vadotne 
Šeit jāievieto teststrēmele.

F Bateriju nodalījuma vāciņš
Nosedz bateriju nodalījumu 
(četras 1,5 V sārmu-mangāna 
AAA tipa baterijas).

G Koda mikroshēmas slots
Šeit ievieto koda mikroshēmu.

H Iestatīšanas poga
Iestatīšanas poga atrodas 
mērītāja kreisajā pusē. 
Nospiediet šo pogu, lai mai-
nītu mērītāja iestatījumus.

I Infrasarkanais lodziņš
Izmantojot šo infrasarkano 
staru saskarni, var pārsūtīt 
atmiņā saglabātos datus.



CoaguChek XS mērītājs

16

Baterijas

Lai taupītu enerģiju, CoaguChek XS mērītājs automātiski izslēdzas pēc 
3 minūtēm, ja nav nospiesta kāda poga vai ievietota jauna teststrēmele. 
Kad mērītājs izslēdzas, visi līdz tam brīdim iegūtie rezultāti paliek atmiņā. 
Ieslēdzot mērītāju, uz īsu brīdi parādās bateriju strāvas līmenis. Bateriju 
simbols ir iedalīts četrās daļās, kas atbilst bateriju strāvas līmenim.

Rezultāti tiek uzglabāti atmiņā kopā ar datumu un laiku pat, ja ierīcē nav 
ievietotas baterijas. Tiek saglabāti arī visi pārējie iestatījumi.

Saudzējiet vidi. Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām atbildīgi. 

Lai, nomainot baterijas, saglabātu datuma un laika iestatījumus, jaunās 
baterijas jāievieto vienas minūtes laikā pēc veco bateriju izņemšanas. Ja 
bateriju nomaiņa aizņem vairāk laika, datums un laiks ir jāievada no 
jauna. Lietojiet tikai AAA tipa sārmu-mangāna baterijas. 

CoaguChek XS mērītājs tiek piegādāts ar augstas kvalitātes baterijām. 
Tā kā dažādu zīmolu baterijām ir dažāda kvalitāte, Roche iesaka nomai-
nīt izlietotās baterijas ar jaunām līdzvērtīgas kvalitātes baterijām, kā arī 
neievietot jauktu zīmolu baterijas. Nejauciet jaunas baterijas kopā ar jau 
izmantotām. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka bateriju kalpošanas laiku var ietekmēt daudzi 
faktori, piemēram, bateriju kvalitāte, ekspluatācijas nosacījumi (piem., 
apkārtējā temperatūra), lietošanas biežums un testu ilgums.

BRĪDINĀJUMS

Nemetiet baterijas ugunī. Tās var eksplodēt! 
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Darba sākšana

Pirms sākat lietot mērītāju, veiciet šādas darbības: 

1 Ievietojiet baterijas

2 Ievietojiet koda mikroshēmu (šo darbību var veikt arī uzreiz pirms 
testēšanas)

3 Iestatiet datumu un laiku

4 Izvēlieties koagulācijas mērvienību, kādā tiks uzrādīti rezultāti
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Bateriju ievietošana

1 Izslēgtā stāvoklī apvērsiet 
mērītāju ar displeju uz leju. 

2 Viegli uzspiediet uz bateriju 
nodalījuma vāciņa mēlītes, 
pabīdiet to mērītāja vidusda-
ļas virzienā un noņemiet 
vāciņu.

3 Ievietojiet bateriju nodalījumā 
četras baterijas , kā redzams 
attēlā. Pievērsiet uzmanību 
“+” (baterijas augšpuse) un 
“–” (plakanais gals) novieto-
jumam. Kad baterijas būs 
ievietotas, mērītājs ieslēgsies 
aptuveni pēc 5 sekundēm.

Izmantojiet tikai sārmu-man-
gāna baterijas (1,5 V, AAA). 
Saudzējiet vidi. Atbrīvojieties 
no izlietotajām baterijām 
atbildīgi. 
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4 Aizveriet bateriju nodalījumu. 

5 Pārbaudiet, vai visi simboli 
displejā tiek attēloti pareizi. 
Ja iztrūkst kāds segments, 
rezultāti var tikt nolasīti 
nepareizi. 

Padoms 
Ja pēc mērītāja ieslēgšanas 
displeja pārbaude notiek 
pārāk ātri, jūs varat to aizturēt, 
nākamajā mērītāja ieslēgša-
nas reizē nospiežot un turot 
nospiestu ieslēgšanas/izslēg-
šanas pogu .

Kamēr poga būs nospiesta, 
displeja rādījums nemainīsies.

code

pm
am

mem
error

set

%Q
Sec
INR

28:88 88--8888

888
QC C

18:88
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6 Nākamajā ekrānā, kas 
parādīsies, pārbaudiet, vai ir 
pareizi iestatīts datums un 
laiks. 

Ja datums un laiks nav iesta-
tīti (ja baterijas ir bijušas 
izņemtas no mērītāja ilgāk kā 
vienu minūti), CoaguChek XS 
mērītājs automātiski aktivizē 
iestatīšanas režīmu. Kad 
datums un laiks būs iestatīti, 
mērītājs pārslēgsies uz testē-
šanas režīmu. Ja vēlaties 
norādīt citus iestatījumus, sk. 
nodaļu Mērītāja iestatīšana 
(iestatīšanas režīmā), kas 
sākas 26. lpp. 

7 Kad iestatījumi būs pareizi 
ievadīti, vēlreiz izslēdziet 
mērītāju. 

11:23 11--0412

set

00--1231
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Koda mikroshēma

Koda mikroshēma nodrošina mērītājam svarīgu informāciju, kas ierīcei 
nepieciešama koagulācijas testu veikšanai. Mikroshēma satur informā-
ciju par testēšanas metodi, lota numuru un derīguma termiņu. Kad ir 
ievietota koda mikroshēma, mērītājs ir gatavs lietošanai. 

■ Pirms katra testa pārliecinieties, vai mērītājā ir ievietota pareizā 
koda mikroshēma.

■ Katru reizi, sākot lietot jaunu teststrēmeļu iepakojumu, nedrīkst aizmirst 
izņemt no mērītāja iepriekšējo koda mikroshēmu un nomainīt to pret 
jaunu koda mikroshēmu, kas nodrošināta kopā ar teststrēmelēm. 

■ Katra koda mikroshēma pieder noteiktam teststrēmeļu lotam. Izņe-
miet koda mikroshēmu tikai, kad veicat testus ar teststrēmelēm, kuras 
ņemat no jauna iepakojuma (ar jaunu koda mikroshēmu).

■ Sargājiet koda mikroshēmu no mitruma un aprīkojuma, kas rada 
magnētiskos laukus. 
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Koda mikroshēmas ievietošana 

1 Izņemiet iepriekšējo koda 
mikroshēmu, ja tā atrodas 
mērītājā. 

Izmetiet veco koda mikro-
shēmu kopā ar mājsaimniecī-
bas atkritumiem. 

2 Vienmēr pārliecinieties, vai 
numurs uz koda mikroshēmas 
sakrīt ar numuru uz teststrē-
meļu trauciņa uzlīmes. 

UZMANĪBU!

Izmantojot nepareizu koda mikroshēmu, iespējami 
nepareizi rezultāti.
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Ikreiz, kad mērītājā ievieto teststrēmeli, displejā parādās ievietotās koda 
mikroshēmas numurs. Vienmēr salīdziniet, displejā redzamo koda 
numuru ar numuru, kas norādīts uz teststrēmeļu iepakojuma. Ja numuri ir 
identiski, apstipriniet to, nospiežot pogu M (sk. 49. lpp.). 

Ja kodu numuri nav identiski, izslēdziet mērītāju un ievietojiet pareizo 
koda mikroshēmu. Lai nepieļautu mikroshēmu sajukšanu, veco koda 
mikroshēmu izmetiet. 

Ja koda mikroshēmas nav vai tā ir ievietota nepareizi, displejā parādās 
paziņojums Error (Kļūda) un Code (Kods) (lūdzu, sk. arī nodaļu Kļūdu 
ziņojumi , kas sākas 75. lpp.). 

3 Kā parādīts attēlā, iebīdiet 
jauno koda mikroshēmu 
slotā, kas atrodas mērītāja 
sānos, līdz sajūtat, ka tas 
fiksējas savā vietā.
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Mērītāja iestatīšana

Lūdzu, ievērojiet: ja neesat iestatījis datumu (pirmoreiz ieslēdzot 
iekārtu vai pēc bateriju izņemšanas no mērītāja uz laiku, kas ilgāks par 
vienu minūti), testus nevar veikt. Šajos gadījumos mērītājs nekavējoties 
pārslēdzas uz iestatīšanas režīmu, kur jānorāda datums un laiks. Kad 
datums un laiks būs iestatīti, mērītājs automātiski pārslēgsies uz testa 
režīmu. 
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Iestatījumu pārskats

* „Sākotnējie iestatījumi” ir mērītāja iestatījumi, kas ir spēkā, kad tas atstāj 
rūpnīcu.

Iestatījums Opcijas Sākotnējais 
iestatījums *

Datuma formāts diena-mēnesis-gads (31-12-00)
mēnesis-diena-gads (12-31-00)
gads-mēnesis-diena (00-12-31)

31-12-00

Datums 31-12-00
Laika formāts 24 stundu formāts (24h) 

12 stundu formāts (12h) 
ar apzīmējumiem a.m./p.m.

24h

Laiks 12:00
Mērvienība %Q 

Sec 
INR

INR

Skaņas signāls Ieslēgts 
Izslēgts

Ieslēgts

Terapeitiskais dia-
pazons (tikai INR)

Ieslēgts 
Izslēgts

Izslēgts

Iestatītais diapa-
zons [INR]

Zemākais diapazons (1,5 – 3,5) 
Augstākais diapazons (2,5 – 4,5)

1,5 INR 
2,5 INR
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Mērītāja iestatīšana (iestatīšanas režīmā)

Visus iestatījumus ievada ar pogu Iestatīt un ar pogu M.

1 Ja pēc ieslēgšanas mērītājs 
automātiski neaktivizē iestatī-
šanas režīmu, nospiediet 
pogu Iestatīt  (mērītāja krei-
sajā pusē), lai pārslēgtu to 
iestatīšanas režīmā. 

Pogu Iestatīt var nospiest arī, 
lai pārietu uz iestatīšanas 
režīmu, kad mērītājs jau ir 
ieslēgts.

2 Ja displejā redzamais iestatī-
jums ir pareizs (piem., datums 
ir pareizs un vēlaties tikai 
mainīt laiku), varat nospiest 
pogu Iestatīt, lai pārietu uz 
nākamo iestatījumu. 
vai



Mērītāja iestatīšana

27

La
tv

is
ki

3 Nospiediet pogu M , lai pār-
ietu uz iestatījumu, kurš 
dotajā brīdī mirgo. Varat 
spiest pogu M atkārtoti (vai 
nospiest to un turēt), kamēr ir 
sasniegts vajadzīgais iestatī-
jums. Ar pogu M var ieslēgt 
un izslēgt iestatījumus, 
kuriem ir tikai divi izvēles 
varianti (laika formāts, skaņas 
signāls). 

4 Lai apstiprinātu pašreizējo 
iestatījumu (kurš tiek sagla-
bāts atmiņā) un pārietu uz 
nākamo, nospiediet pogu 
Iestatīt vēlreiz. 
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5 Iespējams pārslēgties tikai uz 
nākamo iestatījumu, nevis uz 
iepriekšējo. Labojumus var 
ieviest tikai, atkārtojot iestatī-
šanu. Iestatīšanas procedūru 
var pārtraukt jebkurā laikā, 
nospiežot ieslēgšanas/izslēg-
šanas pogu . Visi jau 
ievadītie iestatījumi tiek 
saglabāti.
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Datuma formāta iestatīšana

Vispirms izvēlieties datuma formātu (mirgo displejā redzamais 
datums). Displejā iespējams izvēlēties šādas opcijas: 

■ 31-12-00 (= sākotnējais iestatījums) diena-mēnesis-gads 

■ 12-31-00 mēnesis-diena-gads 

■ 00-12-31 gads-mēnesis-diena

Ja ap kādu no displeja elementiem ir "starojuma" efekts, tas norāda, ka 
tie mirgo mērītāja displejā. 

Poga Iestatīt atrodas mērītāja kreisajā pusē. Nospiežot pogu Iestatīt, 
tiek ieslēgts iestatīšanas režīms. Režīmu norāda vārds „set” (iestatīt) 
displejā.

1 Nospiediet pogu M , lai 
izvēlētos datuma formātu. 
Displejā mirgo 31-12-00. 
Tagad var izvēlēties datuma 
formātu.

2 Nospiediet pogu Iestatīt , 
lai saglabātu šo iestatījumu 
un turpinātu datuma iestatī-
šanu. Displejā automātiski 
tiek parādīts datuma iestatī-
jums.

set

00--1231
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Datuma iestatīšana

Nākamie trīs iestatījumi ietver vispirms gada, pēc tam mēneša un 
visbeidzot – dienas ievadīšanu.

3 Nospiediet pogu M , lai mai-
nītu skaitli, kurš dotajā brīdī 
mirgo un iestatītu gadu. 

4 Nospiediet pogu Iestatīt, lai 
saglabātu gada iestatījumu. 
Displejā automātiski tiek 
parādīts mēneša iestatījums.

5 Sākotnēji iestatītais mēnesis 
sāk mirgot. Spiediet pogu M , 
kamēr ir izvēlēts vajadzīgais 
mēnesis.

6 Nospiediet pogu Iestatīt, 
lai saglabātu iestatījumu. 
Displejā automātiski tiek 
parādīts dienas iestatījums.

set

00--1231

set

11--0431
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7 Sākotnēji iestatītā diena sāk 
mirgot. Spiediet pogu M, 
kamēr ir izvēlēta vajadzīgā 
diena.

8 Nospiediet pogu Iestatīt, 
lai saglabātu iestatījumu. 
Displejā automātiski tiek 
parādīts laika formāta 
iestatījums.

set

11--0412
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Laika formāta iestatīšana

Tagad izvēlieties laika formātu. Iespējams izvēlēties 24 stundu laika for-
mātu (sākotnējais iestatījums) un 12 stundu laika formātu ar apzīmēju-
miem „a.m.” un „p.m.”.

9 Nospiediet pogu M, lai pār-
slēgtos starp 24 un 12 stundu 
laika formātiem. 

10 Nospiediet pogu Iestatīt , lai 
saglabātu pareizo iestatījumu 
un turpinātu laika iestatīšanu. 
Displejā automātiski tiek 
parādīts laika iestatījums.

set

24 h

set

12 h
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Laika iestatīšana

Vispirms jāiestata stunda un pēc tam minūtes.

11 Nospiediet pogu M , lai mai-
nītu skaitli, kurš dotajā brīdī 
mirgo. Lai apstiprinātu veikto 
izvēli, nospiediet pogu Iesta-
tīt. Tagad var iestatīt minūtes 
(tādā pašā veidā – izmantojot 
pogu M). 

Izvēloties 12 stundu laika 
formātu, apzīmējums „a.m.” 
mainās uz „p.m.” un otrādi, 
kad tiek sasniegts laiks 
“12:xx”.

12 Nospiediet pogu Iestatīt , 
lai saglabātu šo iestatījumu 
un turpinātu ar rezultātu 
attēlojumā izmantojamās 
mērvienības izvēli.

set

11:23

12:23

am

set

11:23

pm
12:23
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Mērvienības izvēle

Izvēlieties koagulācijas mērvienības, kādās vēlaties attēlot rezultātu 
mērītājā. Pastāv šādas iespējas: 

■ %Q

■ Sec

■ INR (sākotnējais iestatījums) 

Pašreiz izvēlētā koagulācijas mērvienība sāk mirgot.

Ja esat kā koagulācijas mērvienību izvēlējies “INR”, jums ir iespēja ievadīt 
savu terapeitisko mērķa diapazonu. Ja to ievadīsit, varēsit pēc katra testa 
ieraudzīt, vai rezultāts atbilst jūsu terapeitiskajam mērķa diapazonam 
(sk. 36. lpp.).

BRĪDINĀJUMS

Ja nezināt, kādu mērvienību izvēlēties, pavaicājiet savam 
ārstam.

13 Nospiediet pogu M, lai cikliski 
pārslēgtos starp trīs pieeja-
majām opcijām. 

14 Nospiediet pogu Iestatīt, lai 
saglabātu izvēlēto mērvie-
nību. Displejā automātiski 
tiek parādīts skaņas signāla 
iestatījums.

set

Sec

set

%Q

set

INR
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Skaņas signāla iestatīšana

Kad būsit iestatījis mērvienību, varat izvēlēties „Ieslēgt” vai „IZSLĒGT” 
skaņas signālu. Ja izvēlēsities „On” (Ieslēgts), mērītājs atskaņos signālu 
šādos gadījumos: 

■ nosakot teststrēmeles klātbūtni,

■ beidzoties teststrēmeles iepriekšējai uzsildīšanai, kad nepieciešams 
uznest paraugu,

■ nosakot paraugu,

■ kad displejā tiek izvadīts rezultāts, un 

■ ja rodas kļūda (trīs īsi pīkstieni).

Ieteicams atstāt skaņas signālu ieslēgtu.

15 Spiediet pogu M , lai pārslēg-
tos starp „OFF” (IZSLĒGTS) 
un „On” (Ieslēgts – sākotnē-
jais iestatījums).

16 Nospiediet pogu Iestatīt, 
lai saglabātu izvēlēto iestatī-
jumu. Displejā automātiski 
tiek parādīta nākamā iestatī-
juma opcija.

set

0n
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Terapeitiskā diapazona iestatīšana (INR)

Turpmāk veicamās darbības ir atkarīgas no rezultātu attēlojumam izvēlē-
tās koagulācijas mērvienības. Ja izvēlēta mērvienība „%Q” vai „Sec”, 
iestatīšana ir pabeigta, un displejā parādās uzraksts „End” (Beigas) 
(sk. 38. lpp.). 

Ja izvēlēta mērvienība „INR”, tagad var izvēlēties, vai tiks attēlots nākamais 
elements, ja testa rezultāts būs ārpus (zemāks vai augstāks) jūsu terapei-
tiskā mērķa diapazona. Ieslēdzot šo opciju, gadījumos, kad rezultāts ir 
lielāks vai mazāks par iestatīto mērķa diapazonu, displejā tiek parādīta uz 
augšu vai uz leju vērsta bultiņa. Tas norāda uz faktu, ka rezultāts ir ārpus 
jūsu mērķa diapazona.

Ja aktivizējat šo attēlojuma opciju „On" (Ieslēgts), tagad varat ievadīt sava 
mērķa diapazona robežas. Pajautājiet savam ārstam, kāds ir jūsu mērķa 
diapazons.

17 Spiediet pogu M , lai pārslēg-
tos starp „OFF” (IZSLĒGTS) 
un „On” (Ieslēgts).

18 Nospiediet pogu Iestatīt , 
lai saglabātu izvēlēto iestatī-
jumu un turpinātu mērītāja 
iestatīšanu.

set

0FF
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19 Nospiediet pogu M, lai iesta-
tītu zemāko robežu (apzī-
mēta ar lejupvērstu bultiņu) 
diapazonā 1,5 – 3,5 INR.

20 Nospiediet pogu Iestatīt , lai 
saglabātu izvēlēto zemāko 
robežu un turpinātu ar aug-
stākās robežas iestatīšanu.

21 Tagad nospiediet pogu M, 
lai iestatītu augstāko robežu 
(apzīmēta ar augšupvērstu 
bultiņu) diapazonā 2,5 – 
4,5 INR. Diapazons, ko varēs 
izvēlēties, būs vismaz par 
0,1 INR augstāk par izvēlēto 
zemāko robežu.

22 Nospiediet pogu Iestatīt , lai 
saglabātu izvēlēto augšējo 
robežu un beigtu mērītāja 
iestatīšanu. 

set

INR15

set

INR25
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Tagad mērītāja iestatīšana ir pabeigta.

Šis attēls displejā parādās 
automātiski, kad ir ievadīts pēdē-
jais iestatījums, un tas ir redzams 
dažas sekundes, lai parādītu, ka 
iestatīšanas procedūra ir 
pabeigta.

Pēc tam mērītājs automātiski pār-
slēdzas uz testu režīmu.

set

End
11:23 11--0412
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Mērītāja iestatīšanas procedūru varat jebkurā laikā pārtraukt (piem., ja 
esat nepareizi ievadījis informāciju), nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas 
pogu . Pēc tam mērītāja iestatījumus var no jauna atvērt, nospiežot 
pogu Iestatīt, un atkārtoti jāspiež poga Iestatīt, kamēr tiek sasniegts 
iestatījums, kuru vēlaties mainīt. 

Ja nevēlaties šajā brīdī 
veikt testus, izslēdziet mērītāju.
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Šī lapa ir atstāta tukša ar nodomu.
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Kapilārā asins parauga testēšana

Nepieciešamais 

■ CoaguChek XS mērītājs 

■ Mērītājā ievietota koda mikroshēma (katram teststrēmeļu trauciņam 
ir sava koda mikroshēma)

■ Augstākminētajai koda mikroshēmai atbilstošas teststrēmeles

■ Lancetēšanas iekārta (piem., CoaguChek XS Softclix)

■ Lancete (piem., CoaguChek Softclix Lancet)

■ Drāniņa, kas neatstāj plūksnas, vai papīra salvete
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Svarīgas piezīmes

Vienmēr … 

■ … aizveriet trauciņu nekavējoties pēc teststrēmeles izņemšanas. 

■ … lietojiet mērītāju vidē, kuras temperatūra ir no 15 °C līdz 32 °C. 

■ ... novietojiet mērītāju uz līdzenas, stabilas virsmas (galda) vai turiet to 
aptuveni horizontālā stāvoklī.

■ … ievērojiet iepakojumā iekļautajā aprakstā sniegto informāciju par 
pareizu teststrēmeļu lietošanu.

■ … uzturiet teststrēmeļu vadotni un iekārtas korpusu tīru. Sk. nodaļu 
Mērītāja tīrīšana un dezinfekcija.
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Nekad … 

■ … neglabājiet mērītāju ārkārtējā temperatūrā.

■ … neglabājiet mērītāju mitros vai drēgnos apstākļos, ja nav nodroši-
nāta pienācīga iekārtas aizsardzība.

■ … neizņemiet un neievietojiet koda mikroshēmu, kamēr mērītājs veic 
testu.

■ … neizmantojiet koda mikroshēmu, kas ņemta no cita teststrēmeļu 
iepakojuma, nevis tā, kurš tiek izmantots.

■ … testu laikā nepieskarieties teststrēmelēm un neizņemiet tās.

■ … pirms asins parauga uznešanas negaidiet ilgāk par 15 sekundēm 
pēc pirksta lancetēšanas.

■ … nepievienojiet asinis pēc testa sākšanās.

■ … neveiciet testus ar asins pilieniem, kas ņemti iepriekšējā punkcijā.

Neievērojot augstākminētos norādījumus, iespējami 
neprecīzi rezultāti.
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Laba kapilāro asiņu parauga iegūšana

Lai iegūtu derīgu asins paraugu: 

■ Nomazgājiet rokas siltā ūdenī un rūpīgi tās noslaukiet.

■ Pirms pirksta lancetēšanas ļaujiet rokai pakarāties gar sāniem.

■ Nekavējoties pēc lancetēšanas viegli pamasējiet pirksta malu, lai 
iegūtu pietiekami lielu asins pilienu bez stipras spiešanas.

BRĪDINĀJUMS

Ja uz ādas ir palicis ūdens, tas var atšķaidīt asins pilienu 
un rezultātā var tikt iegūti nepareizi rezultāti.

BRĪDINĀJUMS

CoaguChek XS Softclix lancetēšanas ierīce ir paredzēta 
tikai pacienta paškontrolei, ko veic viena persona. 
To nedrīkst izmantot asins paraugu iegūšanai no 
vairākiem pacientiem, jo tā nav aprīkota ar līdzek-
ļiem, kas aizsargā pret nozokomiālām infekcijām.
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Sagatavošanās testēšanai

1 Turiet teststrēmeļu trauciņu 
tuvumā. 

2 Gādājiet, lai mērītājā būtu 
ievietota koda mikroshēma, 
kas atbilst šīm teststrēmelēm.

3 Sagatavojiet lancetēšanas 
iekārtu, ievietojot jaunu lanceti. 

Nelancetējiet pirkstu ātrāk, 
nekā norādīts šī apraksta 
turpinājumā.



Kapilārā asins parauga testēšana

46

Testēšanas procedūra

1 Nomazgājiet rokas ar ziepēm 
un siltu ūdeni. Rūpīgi tās 
noslaukiet.

BRĪDINĀJUMS

Ja uz ādas ir palicis ūdens, tas var atšķaidīt asins pilienu 
un rezultātā var tikt iegūti nepareizi rezultāti.

2 Novietojiet mērītāju uz 
līdzenas virsmas, kura nevibrē 
vai turiet to rokā aptuveni 
horizontālā stāvoklī. Ieslē-
dziet mērītāju, nospiežot 
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 

. Iekārtu var ieslēgt, arī 
ievietojot teststrēmeli.

3 Pārbaudiet, vai visi simboli 
displejā tiek attēloti pareizi, 
kā redzams attēlā. Ja iztrūkst 
kāds segments , rezultāti var 
tikt nolasīti nepareizi. 

code

pm
am

mem
error

set

%Q
Sec
INR

28:88 88--8888

888
QC C

18:88
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4 Pārbaudiet bateriju uzlādes 
līmeni. Ja baterijas simbolā 
nav palicis neviens stabiņš, 
testus vairs nav iespējams 
veikt.

5 Pārbaudiet, vai datums un 
laiks ir pareizs. Ja iestatījumi 
ir nepareizi, izlabojiet tos, kā 
aprakstīts šajā rokasgrāmatā, 
sākot no 26. lpp.

6 Mirgojošs teststrēmeles 
simbols norāda, ka ir jāievieto 
teststrēmele. Izņemiet test-
strēmeli no tās trauciņa. 
Nekavējoties pēc test-
strēmeles izņemšanas 
aizveriet trauciņu ar 
aizbāzni. 

PAZIŅOJUMS Pakļaujot teststrēmeles apkārtējās vides ietekmei (piem., 
mitrumam), tās var sabojāt un iespējami kļūdu ziņojumi. 

11:23 11--0412

11:23 11--0412
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7 Turiet teststrēmeli tā, lai 
uzraksts, bultiņas un asinspi-
lienu simboli būtu vērsti uz 
augšu. 

8 Ievadiet teststrēmeli vadotnē , 
bīdot to virzienā, kuru norāda 
bultiņas.

Iebīdiet teststrēmeli tik dziļi, 
cik tas ir iespējams. Skaņas 
signāls apstiprina, ka mērītājs 
ir noteicis teststrēmeles klāt-
būtni (ja iestatījumos ir aktivi-
zēts skaņas signāls).
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Displejā iemirgojas mērītājā ievie-
totās koda mikroshēmas koda 
numurs. Pārliecinieties, vai šis 
numurs ir identisks uz teststrē-
meļu trauciņa norādītajam koda 
numuram. 

9 Ja numuri ir identiski, apstip-
riniet to, nospiežot pogu M. 
Koda numurs pārstāj mirgot. 
Ja kodu numuri nav identiski, 
izņemiet nepareizo koda mik-
roshēmu un ievietojiet izman-
toto teststrēmeļu komplektā 
iekļauto koda mikroshēmu. 

UZMANĪBU!

Izmantojot nepareizu koda mikroshēmu, iespējami nepa-
reizi rezultāti.

code
11:23 11--0412

184
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Smilšu pulksteņa simbols norāda, 
ka teststrēmele tiek uzsildīta. Kad 
uzsildes process ir pabeigts, 
skaņas signāls (ja skaņas signāls 
ir aktivizēts) norāda, ka tagad var 
uznest asins paraugu. 

Asins piliena simbols un parauga 
uzneses laukumiņš sāk mirgot, 
norādot, ka mērītājs ir gatavs 
testa veikšanai un gaida, kad tiks 
uznests asins paraugs. 

Vienlaikus sākas 180 sekunžu 
atpakaļskaits. Šajā laikā uz test-
strēmeles ir jāuznes asins piliens, 
pretējā gadījumā rezultāta vietā 
parādīsies kļūdas ziņojums (error 
(kļūda) un „000”).

11:24 11--0412

Sec

11:25 11--0412
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10 Tagad ieduriet 
pirkstgala sānos ar lancetē-
šanas ierīci. 

Ieteicams kapilārās asinis noņemt 
no pirkstgala sāna, jo tas ir visma-
zāk sāpīgi.

Masējiet sadurto pirkstu, līdz 
izveidojas asins piliens. 
Nespiediet pirkstu.

Uznesiet pirmo asins pilienu.

BRĪDINĀJUMS

CoaguChek XS Softclix lancetēšanas ierīce ir paredzēta 
tikai pacienta paškontrolei, ko veic viena persona. To 
nedrīkst izmantot asins paraugu iegūšanai no vai-
rākiem pacientiem, jo tā nav aprīkota ar līdzekļiem, 
kas aizsargā pret nozokomiālām infekcijām.
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11 Uznesiet asins paraugu no 
pirksta uz teststrēmeles 
pusapaļā, caurspīdīgā 
parauga uznešanas laukuma. 
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Tāpat var ar asins pilienu pie-
skarties parauga uznešanas 
laukuma malai (tā vietā, lai to 
uznestu laukuma vidū no 
augšas). Teststrēmele ar 
kapilārās iedarbības palī-
dzību uzsūks asinis.

Šī procesa laikā asins piliens 
jātur pie teststrēmeles, kamēr 
pazūd mirgojošais asins 
piliena simbols un mērītājs 
iepīkstas (ja ir aktivizēts 
skaņas signāls).

Uznesiet asins pilienu uz teststrē-
meles 15 sekunžu laikā kopš 
ieduršanas pirkstgalā. Ja asinis 
uznestu vēlāk, tiktu uzrādīti 
nepatiesi rezultāti, jo būtu jau 
sācies koagulācijas process. 
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Kad ir uznests pietiekams asins 
daudzums, atskan skaņas signāls 
(ja skaņas signāls ir aktivizēts). 
Asins piliena simbols pazūd un 
sākas tests. 

Nepievienojiet vairāk asiņu. Nepieskarieties teststrēmelei, pirms ir parā-
dīts rezultāts.

Mērītājs tagad veiks automātisku 
teststrēmeles kvalitātes kontroli. 
Displejā parādās uzraksts „QC” 
(KK). 

Ja kvalitātes kontroles pārbaude 
ir veiksmīga, aiz uzraksta „QC” 
parādās kontrolzīme.

11:27 11--0412

QC

11:28 11--0412
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Šajā brīdī sākas koagulācijas 
mērījums. Smilšu pulkstenis 
mirgo, kamēr mērītājs iegūst 
rezultātu. 

Rezultāts tiek uzrādīts mērvienī-
bās, ko izvēlējāties mērītāja iesta-
tīšanas laikā. Tas automātiski tiek 
saglabāts atmiņā. Ja vēlaties, 
varat mainīt mērvienību, nospie-
žot pogu Iestatīt, kamēr ir 
redzams rezultāts (sk. 58. lpp.). 
Poga Iestatīt atrodas mērītāja 
kreisajā pusē. 

Ievadiet testa rezultātu savā 
pacienta žurnālā. Kad inter-
pretējat rezultātu, lūdzu, rūpīgi 
izlasiet teststrēmeļu iepakojumā 
iekļauto aprakstu.

QC

11:28 11--0412

INR

11:29 11--0412
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12 Izņemiet teststrēmeli no test-
strēmeļu vadotnes.

13 Izslēdziet mērītāju.

14 Izmetiet izlietoto teststrēmeli 
pie pārējiem mājsaimniecības 
atkritumiem. 

BRĪDINĀJUMS

Atbrīvojieties no izlietotajām lancetēm uzmanīgi (piem., 
izmantojiet izturīgu asiem priekšmetiem paredzētu kārbu 
ar vāku), lai ne jūs pats, ne citi negūtu savainojumus.

15 Ja tas ir nepieciešams, notī-
riet mērītāju (sk. 69. lpp.). 
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Piezīmes par rezultātu attēlojumu

Ja jūsu rezultāti ir uzrādīti INR 
mērvienībās un esat aktivizējis 
attiecīgo opciju, vērtības, kuras ir 
ārpus noteikta mērķa diapazona, 
ir atzīmētas ar augšupvērstu 
(pārāk augstas) vai lejupvērstu 
bultiņu (pārāk zemas). 

INR

11:29 11--0412

50

INR

11:29 11--0412
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Blakus rezultātam redzams burts 
„c”. 

Tā var notikt, ja ir pārāk zema 
hematokrīta vērtība vai 
nepareizas asins noņemšanas 
gadījumā (piem., slapjas rokas). 
Atkārtojiet mērījumu ar sausām 
rokām. Ja ziņojums parādās arī 
turpmāk, lūdziet savam veselības 
aprūpes speciālistam veikt 
 hematokrīta pārbaudi.

Iespējams uz laiku mainīt 
 mērvienību, kādā tiek uzrādīts 
rezultāts, nospiežot pogu Iestatīt, 
kad displejā ir redzams rezultāts. 

Ikreiz, nospiežot pogu, notiek 
pārslēgšanās uz nākamo 
pieejamo mērvienību 
(%Q - Sec - INR - …).

Pēc nākamā testa rezultāts atkal 
tiks uzrādīts standarta mērvienī-
bās, ko izvēlējāties iekārtas iesta-
tīšanas laikā.

C

INR

11:29 11--0412

25
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Atbilstoši CoaguChek XS PT test-
strēmeļu mērījumu diapazoni: 

■ INR: 0.8–8.0

■ %Q: 120–5

■ Sec: 9.6–96

Ārpus mērījumu diapazona 
esošie rezultāti ir atzīmēti ar mir-
gojošiem simboliem > (lielāks) 
un < (mazāks). Šajā gadījumā sk. 
teststrēmeļu iepakojumā iekļautā 
apraksta iedaļu Testu ierobežo-
jumi un zināmie traucējumi, un 
tad atkārtojiet testu.

INR

11:23 11--0412

80
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Šī lapa ir atstāta tukša ar nodomu.
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Testēšanas norādījumi veselības 
aizsardzības speciālistiem

■ Izmantojiet cimdus.

■ Katram pacientam izmantojiet atsevišķu lanceti / lancetēšanas iekārtu.

■ Izmetiet izlietotās lancetes izturīgā asiem priekšmetiem paredzētā 
kārbā ar vāku.

■ Atbrīvojieties no izlietotajām teststrēmelēm saskaņā ar iestādes 
infekciju kontroles politiku.

■ Ievērojiet visus vietējos spēkā esošos veselības aizsardzības un 
drošības noteikumus.

■ Izmantojiet tikai tādu lancetēšanas iekārtu, kuras lietošanu ir apstip-
rinājuši veselības aprūpes speciālisti (piemēram, Roche ražoto lance-
tēšanas iekārtu Accu-Chek Safe-T-Pro Plus, kas redzama nākamajā 
attēlā). Ievērojiet ražotāja norādījumus attiecībā uz izmantošanu vai-
rāku pacientu vidē.

BRĪDINĀJUMS

Aizsardzība pret infekcijām

Lietojot iekārtu, iespējams inficēties. Veselības aprūpes 
speciālistiem, kuri strādā ar sistēmu CoaguChek XS, 
jāapzinās, ka jebkurš priekšmets, kas saskaras ar cilvēka 
asinīm, ir potenciāls infekcijas avots. Veselības aprūpes 
speciālistiem tāpat jāapzinās, ka krusteniskā kontaminācija 
var būt izraisīt pacientu inficēšanos. (Sk.: Klīnisko un 
laboratorijas standartu institūts: Laboratorijas darbinieku 
aizsardzība pret infekcijām darbā; apstiprinātās pamatnos-
tādnes – trešais izdevums; CLSI dokuments M29-A3, 2005).
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Laba kapilāro asiņu parauga iegūšana veselības aprūpes iestādē

■ Izvēlieties punktu pirkstgala malā, kurā dursit, un ieduriet tajā.

■ Viegli uzspiežot, masējiet pirkstu pirkstgala virzienā, lai palīdzētu 
veidoties asins pilienam (vismaz 8 μL). 

Utilizācijas norādījumi veselības aprūpes speciālistiem.

Atbrīvojieties no izlietotiem darba priekšmetiem saskaņā ar slimnīcas, 
iestādes vai ārsta prakses atkritumu izmešanas noteikumiem.

UZMANĪBU!

Mazgājot vai dezinficējot pacienta pirkstu, ļaujiet tam 
kārtīgi nožūt. Ja uz ādas ir palicis ūdens vai dezinfekcijas 
līdzeklis, tas var atšķaidīt asins pilienu un rezultātā var 
tikt iegūti nepareizi rezultāti.

■ Izpildiet testēšanas procedūru, kas aprakstīta, sākot ar 45. lpp. 

■ Izmantojiet tikai tādu lancetēšanas iekārtu, kuras lietošanu ir 
apstiprinājuši veselības aprūpes speciālisti (piemēram, Roche ražoto 
lancetēšanas iekārtu Accu-Chek Safe-T-Pro Plus). 
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Memory (Atmiņa)

CoaguChek XS mērītājam ir 300 vērtību atmiņa rezultātu saglabāšanai 
kopā ar datumu un laiku. 

Testu rezultātu apskate

1 Novietojiet mērītāju uz līdze-
nas virsmas, kura nevibrē vai 
turiet to rokā aptuveni hori-
zontālā stāvoklī.

2 Nospiediet pogu M , lai 
ieslēgtu mērītāju atmiņas 
režīmā. 

Mērītājs veic parasto displeja 
pārbaudi un parāda pēdējo 
iegūto rezultātu. Displejā ir 
redzams arī uzraksts mem, kas 
norāda, ka attēlots rezultāts no 
atmiņas, nevis tāds, kurš tikko 
iegūts, veicot testu. 

Tiek parādīts arī testēšanas 
datums un laiks.

mem

INR

10:15 11--0412

20



Memory (Atmiņa)

64

3 Lai pārietu uz hronoloģiski 
iepriekšējo rezultātu, nospie-
diet pogu M vēlreiz.

Kad ir sasniegts visvecākais 
rezultāts, mērītājs uzrāda tukšu 
ierakstu.

Kad ir pilnas visas atmiņas 
pozīcijas, visvecākais rezultāts 
tiek dzēsts, lai atbrīvotu vietu 
jaunākajam.

Ja atmiņā nav saglabāts neviens 
rezultāts, displejs izskatās līdzīgi, 
taču labajā augšējā stūrī ir skaitlis 
„0".

mem

---

mem

INR

0

---
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Rezultātus var lejupielādēt no atmiņas, izmantojot iebūvēto infrasarkano 
saskarni.

Lūdzu, ievērojiet: Kad lejupielādējat rezultātus, izmantojot infrasarkano 
saskarni, izvairieties no stipras izkliedētās gaismas, jo tā var tikt pār-
traukta lejupielāde (sk. 94. lpp.). 

Lai iegūtu papildinformāciju par rezultātu lejupielādi uz piemērotu sis-
tēmu (piemēram, uz personālo datoru), lūdzu, sazvaniet vietējo klientu 
atbalsta dienestu un apkalpošanas centru (sk. 103. lpp.).

Ja poga Iestatīt tiek nospiesta, 
skatot atmiņā saglabātu rezultātu, 
var īslaicīgi nomainīt mērvienības, 
kādās tiek attēlots rezultāts (tādā 
pašā veidā, kā uzreiz pēc testa). 
Poga Iestatīt atrodas mērītāja 
kreisajā pusē. Ikreiz, nospiežot 
pogu, notiek pārslēgšanās uz 
nākamo pieejamo mērvienību 
(sk. 58. lpp.). 
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Atmiņas dzēšana

CoaguChek XS mērītājam var izdzēst visu atmiņas saturu. Tomēr nav 
iespējams dzēst atsevišķus rezultātus.

1 Novietojiet mērītāju (izslēgtā 
stāvoklī) uz līdzenas virsmas, 
kura nevibrē vai turiet to 
aptuveni horizontālā stāvoklī. 

2 Lai ieslēgtu mērītāju,

– vispirms nospiediet un 
turiet pogu M, 

– pēc tam nospiediet arī 
ieslēgšanas/izslēgša-
nas pogu un

– aptuveni 5 sekundes turiet 
abas pogas nospiestas.
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Mērītājs veic parasto displeja 
pārbaudi un pēc tam displejā 
parādās uzraksts mem (mirgo-
jošs) un clr. Atmiņā saglabāto 
rezultātu skaits ir redzams dis-
pleja augšējā labajā stūrī. 

3 Nospiediet pogu M , lai 
apstiprinātu, ka vēlaties dzēst 
visu atmiņas saturu. 

Lai izietu no dzēšanas režīma, 
nedzēšot rezultātus, 
nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu.

mem

56

clr



Memory (Atmiņa)

68

Kamēr rezultāti tiek dzēsti, mirgo 
smilšu pulksteņa simbols. 

Skaitītājs tiek atjaunots uz nulli 
un parādās trīs svītriņas, norādot, 
ka atmiņā nav saglabātu rezultātu 
(viss atmiņas saturs ir izdzēsts). 

mem

clr

mem

INR

0

---
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Mērītāja tīrīšana un dezinfekcija

■ Pārliecinieties, lai mērītājs būtu izslēgts.

■ Tīriet mērītāju tikai, kad uz tā ir asins traipi.

■ Neizmantojiet nekāda veida aerosolus.

■ Lai mērītājā neiekļūtu mitrums, drāniņai vai vates aplikatoram jābūt 
mitram, nevis slapjam.

PAZIŅOJUMS Lai tīrītu vai dezinficētu mērītāju, veiciet turpmāk tekstā 
aprakstītās procedūras. Neievērojot šīs procedūras, var 
izraisīt mērītāja darbības traucējumus. 

Noderīgs padoms personām, kas veic paštestēšanu: Lai neatstātu 
uz ierīces traipus, uznesiet asinis sāniski tieši no pirkstgala.
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Ieteicamie tīrīšanas un dezinfekcijas šķīdumi

■ 70% spirts vai izopropilspirts

■ propanola-1 (400mg/g), propanola-2 (200 mg/g) un glutarāldehīda 
(1,0 mg/g) sajaukums 1 

■ 10% nātrija hipohlorīta šķīdums (1 daļa hlorkaļķa un 9 daļas dejoni-
zēta ūdens, sajaukt reizi 24 stundās)

1. Dažās valstīs tiek pārdots ar nosaukumu „Bacillol Plus.”

Veselības aprūpes speciālistiem:

■ Ievērojiet savas iestādes norādījumus dezinfekcijai.

■ Izmantojiet cimdus. 
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Mērītāja korpusa tīrīšana un dezinfekcija 

Izmantojiet 70. lpp. norādītos šķīdumus, kas ieteikti mērītāja korpusa 
tīrīšanai vai dezinfekcijai. Šķīdumus uzklāt uz laiku, kas nepārsniedz 
> 1 minūti (sk. attiecīgās zīmes uz izstrādājuma). 

■ Tīrot mērītāja korpusu, zilajam teststrēmeļu vadotnes vāciņam jābūt 
cieši noslēgtam.

■ Neļaujiet šķidrumam uzkrāties pie atverēm.

PAZIŅOJUMS Tīrot ierīces korpusu, uzmanieties, lai mērītājā neiekļūtu 
šķidrums. Ja mērītājā iekļūst mitrums, tas var izraisīt ins-
trumenta darbības traucējumus.

1 Vispirms izslēdzot ierīci, 
noslaukiet tīru mērītāja 
korpusu.

2 Pēc korpusa tīrīšanas ar tīru, 
sausu drāniņu vai salveti, kas 
neatstāj šķiedras, noslaukiet 
pārpalikušo mitrumu un 
šķidrumus.

3 Pirms veicat testus, ļaujiet 
noslaucītajām vietām žūt 
aptuveni 10 minūtes.
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Teststrēmeļu vadotne tīrīšana un dezinfekcija.

Izmantojiet 70. lpp. norādītos šķīdumus, kas ieteikti teststrēmeļu 
vadotnes tīrīšanai vai dezinfekcijai. Šķīdumus uzklāt uz laiku, kas nepār-
sniedz > 1 minūti (sk. attiecīgās zīmes uz izstrādājuma), izmantojot vates 
aplikatorus, kas neatstāj šķiedras. 

1 Noņemiet teststrēmeļu 
vadotnes vāciņu, lai notīrītu 
to. (Ar īkšķa nagu spiežot 
teststrēmeļu vadotnes vāciņu 
uz augšu, atveriet to.) Noņe-
miet vāciņu no mērītāja. 

2 Noskalojiet vāciņu ar siltu 
ūdeni vai noslaukiet to, 
izmantojot ieteiktos šķīdu-
mus. Pirms to no jauna 
uzliekat, ļaujiet teststrēmeļu 
vadotnes vāciņam žūt vismaz 
10 minūtes. 
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3 Turiet mērītāju stateniski tā, 
lai teststrēmeļu vadotne būtu 
vērsta uz leju.

■ Ar samitrinātu vates aplika-
toru vai kociņu notīriet baltos 
laukumiņus, kuriem var viegli 
piekļūt. 

■ Aplikatoram vai kociņam 
jābūt mitram, nevis slapjam. 
Noslaukiet atlikušo mitrumu 
un šķidrumus.
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Pabeidzot tīrīšanu:

PAZIŅOJUMS Instrumenta bojājumi

■ Uzmanieties, lai mērītājā neiekļūtu šķidrums. Ja 
mērītājā iekļūst mitrums, tas var izraisīt instrumenta 
darbības traucējumus.

■ Neievietojiet teststrēmeļu vadotnē nekādus priekš-
metus. Tā darot, var sabojāt elektriskos kontaktus, 
kas atrodas aiz teststrēmeļu vadotnes.

4 Ļaujiet testrēmeļu vadotnei 
žūt vismaz 10 minūtes ar 
noņemtu vāciņu.

5 Kad šis laiks ir pagājis, uzlie-
ciet atpakaļ teststrēmeļu 
vadotnes vāciņu. Rūpīgi 
aizveriet vāciņu. Jūs dzirdēsit, 
kā tas nofiksēsies savā vietā. 
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Kļūdu ziņojumi

Atkarībā no apstākļiem mērītāja displejā var parādīties dažādi kļūdu ziņo-
jumi. Saņemot šādu kļūdas ziņojumu, vispirms jāizmēģina attiecīgās 
kļūdas novēršanai ieteiktais risinājums. Ja problēmu neizdodas novērst, 
lūdzu, sazinieties ar vietējo klientu atbalsta un apkalpošanas centru 
(sk. 103. lpp.). 

Šajā rokasgrāmatā, sākot ar  96. lpp., ir dots pilns displejā redzamo ziņo-
jumu un simbolu saraksts.
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Kļūdu ziņojumu pārskats

Kļūdas ziņojums (vienmēr 
seko aiz error)

Īss apraksts Sk. 
lappu
si

Mirgojošs 
teststrēmeles 
simbols

Mērītājā atrodas teststrēmele, 78

teststrēmele ir nelietojama vai 
tā nav CoaguChek XS PT 
teststrēmele

82

Mirgojošs temperatūras 
simbols

Mērītājs ir pārāk silts vai pārāk 
auksts

78

Baterijas simbols 
mirgojošs

Pārāk zems baterijas uzlādes 
līmenis

80

Mirgojošs 
vāciņa simbols

Atvērts teststrēmeles vadotnes 
vāciņš

80

Mirgojošs IR 
simbols

Kļūda lejupielādē, izmantojot 
infrasarkano saskarni

94

QC simbols 
mirgojošs

Kvalitātes kontrole: 
teststrēmele ir nelietojama

88

Mirgojošs koda 
simbols

Koda mikroshēmas kļūda 82

QC

code
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Kļūdu numurus 1 un 2 iekšējiem nolūkiem ir rezervējusi kompānija 
Roche.

Kļūdas ziņojums (vienmēr 
seko aiz error)

Īss apraksts Sk. 
lappu
si

Kļūdas numurs: 000 Pārsniegts asins uznešanai 
paredzētais laiks

86

Kļūdas numurs: 3 Pārsniegts derīguma termiņš 84

Kļūdas numurs: 4 Teststrēmele ir nelietojama 84

Kļūdas numurs: 5 Asins uznešanas kļūda 86

Kļūdas numurs: 6 Mērījumu kļūda 88

Kļūdas numurs: 7 Mērījumu kļūda 90

Kļūdas numurs: 8 Iekšēja kļūda 92

Kļūdas numurs: 9 Iekšēja kļūda 92
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Kļūdu ziņojumi, kas var parādīties pēc mērītāja ieslēgšanas

Displejs Kļūdas apraksts

Kļūda: teststrēmele
Kad mērītājs tika ieslēgts, izman-
tojot ieslēgšanas/izslēgšanas 
pogu, tajā jau bija ievietota test-
strēmele.

Kļūda: apkārtējā temperatūra
Mērītājs ir pārāk auksts vai pārāk 
silts, lai mērījumi būtu precīzi.

error
11:23 11--0412

error
11:23 11--0412
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Risinājums

Izņemiet teststrēmeli. Kļūdas ziņojums pazūd, mērītājs ir gatavs darbam.

Izslēdziet mērītāju un ļaujiet tam stāvēt istabas temperatūrā (no +15 °C 
līdz +32 °C) aptuveni 30 minūtes.
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Kļūdu ziņojumi, kas var parādīties, ierīcei gatavojoties testiem 

Displejs Kļūdas apraksts

Kļūda: baterija
Pārāk zems baterijas uzlādes 
līmenis

Kļūda: vāciņš
Nav pareizi aizvērts teststrēmeles 
vadotnes vāciņš.

error
11:23 11--0412

error
11:23 11--0412



Kļūdu ziņojumi

81

La
tv

is
ki

Risinājums

Ievietojiet jaunas baterijas, kā tas ir aprakstīts 18. lpp.

Aizveriet teststrēmeles vadotnes vāciņu. Kļūdas ziņojums pazūd, mērītājs 
ir gatavs darbam.
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Displejs Kļūdas apraksts

Kļūda: teststrēmele
Teststrēmele ir nelietojama vai 
nav izmantota CoaguChek XS PT 
teststrēmele.

Kļūda: koda mikroshēma
Trūkst koda mikroshēmas, tā nav 
pareizi ievietota mērītājā vai ir 
bojāta.

error
11:23 11--0412

code error
11:23 11--0412
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Risinājums

Izņemiet teststrēmeli un atkārtojiet testu ar jaunu testrēmeli, vai arī 
ielieciet pareiza veida teststrēmeli.

Ievietojiet koda mikroshēmu, vai arī izņemiet un no jauna ielieciet to.
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Kļūdu ziņojumi, kas var parādīties pēc koda numura apstiprināšanas

Displejs Kļūdas apraksts

Kļūda: teststrēmele
Teststrēmelei beidzies derīguma 
termiņš.

Kļūda: teststrēmele
Teststrēmele ir nelietojama.

error

3

error

4
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Risinājums

Vispirms pārbaudiet, vai mērītājā ir pareizs datuma iestatījums. Ja nē, 
iestatiet pareizo datumu. 

Ja datums ir pareizs: izslēdziet mērītāju, izņēmiet koda mikroshēmu un 
teststrēmeli. Izmantojiet teststrēmeli no jauna teststrēmeļu lota un ievie-
tojiet jaunā lota komplektā iekļauto koda mikroshēmu.

Izslēdziet mērītāju, izņemiet un no jauna ielieciet teststrēmeli. Ja kļūdas 
ziņojums parādās atkārtoti, izmetiet nelietojamo teststrēmeli un izmanto-
jiet jaunu.
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Kļūdu ziņojumi, kas var parādīties asins uznešanas laikā vai pēc tās

Displejs Kļūdas apraksts

Kļūda: pārsniegts laiks
Pārsniegts maksimālais asins 
uznešanai atļautais laiks – 180 
sekundes.

Kļūda: asins uznešana
Kļūda, uznesot asinis uz test-
strēmeles.

error

000

error

5
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Risinājums

Izslēdziet mērītāju, izņemiet teststrēmeli un sāciet jaunu testu, izmantojot 
šo pašu teststrēmeli.

Izslēdziet mērītāju un izņemiet teststrēmeli. Pārlasiet instrukcijas par asins 
uznešanu (sākums 41. lpp.) un atkārtojiet testu, izmantojot jaunu test-
strēmeli. 
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Displejs Kļūdas apraksts

Kļūda: mērīšana
Mērījumu kļūda

Kļūda: kvalitātes kontrole
Teststrēmele neatbilst iekšējās 
kvalitātes kontroles kritērijiem. 
Teststrēmele ir nelietojama.

error

6

error

QC
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Risinājums

Izslēdziet mērītāju un izņemiet teststrēmeli. Atkārtojiet testu ar jaunu test-
strēmeli. Nepieskarieties teststrēmelei un neizņemiet to, kamēr notiek 
tests.

Izslēdziet mērītāju un izņemiet teststrēmeli. Atkārtojiet testu ar jaunu test-
strēmeli. Ja kļūda rodas atkārtoti, sazvaniet Roche klientu apkalpošanas 
dienestu. 



Kļūdu ziņojumi

90

Displejs Kļūdas apraksts

Kļūda: mērīšana
Mērījumu kļūda, kuras iemesls ir 
asins paraugā.

error

7
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Risinājums

Izslēdziet mērītāju un izņemiet teststrēmeli. Atkārtojiet mērījumu, izman-
tojot jaunu teststrēmeli un asinis, kas ņemtas, iedurot citā vietā, uz cita 
pirksta gala. Nepieskarieties teststrēmelei un neizņemiet to, kamēr notiek 
tests.

Piezīme par kļūdu nr. 7 „Mērījums”: CoaguChek XS PT teststrēmeles 
var izmantot pacientiem, kuriem tiek veikta kombinētā terapija ar orāla-
jiem antikoagulantiem un heparīna injekcijām. Maksimālo heparīna 
koncentrāciju, kas netraucē testa norisei, sk. iepakojumā pievienotajā 
aprakstā. Parauga uznešanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot hepari-
nizētas kapilāru caurulītes. Ja tiek izmantoti kapilāri, lūdzu, izmantojiet 
tikai īpaši šim nolūkam paredzētās CoaguChek kapilāru caurulītes. 
Noteikti uznesiet asins pilienu uz teststrēmeles 15 sekunžu laikā kopš 
ieduršanas pirkstgalā.

BRĪDINĀJUMS

Šis kļūdas ziņojums (7) parādās reti, t.i., pacientiem, 
kuriem asinis sarecē ilgi (> 8 INR, < 5% Kvika skaitlis). 
Ja šis kļūdas ziņojums pēc testa atkārtošanas parādās 
atkal, rezultāti jāpārbauda, izmantojot citu metodi. Lūdzu, 
nekavējoties sazinieties ar savu ārstējošo ārstu.
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Displejs Kļūdas apraksts

Kļūda: iekšēja kļūda
Iekšējā diagnostiskā testa laikā, 
kuru veic mērītājs, radusies kļūda.

Kļūda: iekšēja kļūda
Iekšējā diagnostiskā testa laikā, 
kuru veic mērītājs, radusies kļūda.

error

8

error

9
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Risinājums

Izslēdziet mērītāju un izņemiet baterijas. Pagaidiet vismaz vienu minūti, 
ielieciet baterijas atpakaļ bateriju nodalījumā, pēc tam iestatiet datumu 
un laiku, kā aprakstīts, sākot ar 24. lpp. 

Atkārtojiet testu. Ja kļūdas ziņojums joprojām tiek parādīts, mērītājam ir 
darbības traucējumi. Lūdzu, sazvaniet vietējo klientu atbalsta un apkalpo-
šanas centru (sk. 103. lpp.).

Izslēdziet mērītāju un pagaidiet vismaz 2 minūtes. Veicot testus, apkārtējā 
temperatūra nedrīkst būt svārstīga.

Atkārtojiet testu. Ja kļūdas ziņojums joprojām tiek rādīts vai atkārtojas 
nākotnē, mērītājam ir darbības traucējumi. Šī kļūda liecina par iespēja-
mību, ka ir bojāti sildītāja plātnes kontakti. Sazvaniet vietējo klientu 
atbalsta un apkalpošanas centru (sk. 103. lpp.). 
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Kļūdu ziņojumi, kas var parādīties infrasarkanās lejupielādes laikā

Displejs Kļūdas apraksts

Kļūda: infrasarkanā saskarne
Infrasarkanās saskarnes sakaru 
laikā radusies kļūda, kuras 
iemesls ir izkliedētā gaisma. error

11:23 11--0412
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Risinājums

Datu lejupielāde tiek veikta, izmantojot infrasarkano saskarni, un to 
spilgta apkārtējā gaisma to var traucēt, īpaši, ja tā spīd tieši virsū mērītāja 
infrasarkanajam lodziņam vai uz datus saņemošās ierīces (piem., 
uz datora).

Lejupielādējot rezultātus, turieties atstatu no izkliedētās gaismas avotiem. 
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Displeja informācija un simboli

Displejā var parādīties turpmāk norādītie simboli. To nozīme ir paskaid-
rota šajā tabulā:

Simbols Nozīme

Teststrēmele (bez parauga uznešanas laukuma) 

Teststrēmele (ar parauga uznešanas laukumu) 

Uznest paraugu

Lietotājam jāpagaida, kamēr mērītājs pabeigs 
darbību.

24 stundu laika formāts

12 stundu laika formāts

Laikposms starp pusnakti un pusdienlaiku 
(12 stundu laika formātā)

Laikposms starp pusdienlaiku un pusnakti 
(12 stundu laika formātā)

Rezultāti tiek attēloti kā Kvika skaitlis 
procentos.

Rezultāti tiek attēloti sekundēs.

Rezultāti tiek attēloti INR mērvienībās.

24 h

12 h
am

pm

%Q

Sec

INR
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Skaņas signāls ir ieslēgts

Skaņas signāls ir izslēgts

Rezultāts pārsniedz izvēlēto terapeitisko 
diapazonu (tikai, ja mērvienība ir INR)

Rezultāts ir zemāks par izvēlēto terapeitisko 
diapazonu (tikai, ja mērvienība ir INR)

■ Rezultāti izvēlētajās mērvienībās

■ Kļūdu numuri

Atmiņā nav rezultātu vai turpmāku rezultātu

Laiks formātā stunda : minūtes.

Datums formātā diena-mēnesis-gads, 
mēnesis-diena-gads vai gads-mēnesis-diena

Mērītājs darbojas iestatīšanas režīmā.

Norāda pašreiz ievietotās koda mikroshēmas 
koda numuru.

Rezultāts izvēlētajās mērvienībās pārsniedz 
mērījumu diapazonu.

Rezultāts izvēlētajās mērvienībās ir zemāks 
par mērījumu diapazonu.

Simbols Nozīme

0n

0FF

888
---
28:8818:88

88-88-88

set

code
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Bateriju stāvoklis:

• Ja baterijām ir pilns uzlādes līmenis, ir 
izgaismoti visi segmenti.

• Baterijām izlādējoties, pa vienam pazūd 
atsevišķi segmenti.

• Kad nav palicis neviens segments, testus 
vairs nevar veikt. Tomēt joprojām ir iespē-
jams piekļūt mērītāja atmiņai.

Mērītājs darbojas atmiņas režīmā.

Automātiskā kvalitātes kontrole pabeigta 
veiksmīgi

Šī asins testa rezultāts ir atzīmēts ar burtu „c” 
zemas hematokrīta vērtības vai slapju roku dēļ.

Norāda uz kļūdu (sk. Kļūdu ziņojumi)

Istabas vai mērītāja temperatūra ir ārpus 
pieņemamā diapazona.

Notiek sakari, izmantojot infrasarkano 
saskarni

Atvērts teststrēmeles vadotnes vāciņš. 

Simbols Nozīme

mem
QC

C

error



Cita informācija

99

La
tv

is
ki

Cita informācija

Pasūtīšana

Lūdzu, sazinieties ar savu farmaceitu vai piegādes speciālistu.

Izstrādājuma ierobežojumi

Lai iegūtu detalizētu datus par izstrādājumu un tā ierobežojumiem, lūdzu, 
izlasiet informāciju, kas sniegta iepakojumā iekļautajā aprakstā.

CoaguChek XS PT Test, 
24 teststrēmeles 

REF 0 4625358

CoaguChek XS PT Test, 
2 x 24 teststrēmeles

REF 0 4625315

CoaguChek Softclix Lancet, 
50 lancetes

REF 0 3506509
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Izstrādājuma specifikācijas

Ekspluatācijas nosacījumi un tehniskie dati

Temperatūras diapazons +15 °C – +32 °C
Relatīvais mitrums 10 – 85% (bez kondensācijas)
Maksimālais augstums 4300 m
Novietojums Novietojiet mērītāju uz līdzenas virsmas, kura 

nevibrē vai turiet to aptuveni horizontālā stā-
voklī.

Mērījumu diapazons %Q: 120 – 5 
SEC: 9.6 – 96 
INR: 0.8 – 8.0

Atmiņa 300 testu rezultātu ar datumu un laiku
Saskarne Infrasarkanā saskarne, LED/IRED 1. kategorija
Bateriju darbība 4 x 1,5 V baterijas (sārmu-mangāna), AAA tips
Testu skaits, ko var veikt 
ar vienu bateriju kom-
plektu

Līdz 2 gadiem vai līdz 300 testu (atkarībā 
no lietošanas biežuma) 

Drošības klase III
Automātiskā izslēgšanās Pēc 3 minūtēm
Gabarīti 138 x 78 x 28 mm
Svars 127 g (bez baterijām)
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Parauga materiāls

Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi

Parauga veids Kapilārās pilnasinis vai neantikoagulētas 
venozās pilnasinis.

Parauga daudzums Vismaz 8 μL
Mijiedarbība Sk. teststrēmeļu iepakojumā iekļauto aprakstu

Temperatūras diapazons –25 °C – +70 °C
Relatīvais mitrums 10 – 85% (bez kondensācijas)
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Mērītāja CoaguChek XS utilizācija

Mērījumu laikā uz paša mērītāja var nokļūt asinis. Tāpēc, izmantojot lieto-
tus mērītājus, pastāv inficēšanās risks. Lūdzu, atbrīvojieties no nolietotā 
mērītāja atbilstoši jūsu valstī spēkā esošajiem noteikumiem, vispirms 
izņemot baterijas un veicot mērītāja tīrīšanu. Informāciju par pareizu utili-
zāciju, lūdzu, vaicājiet vietējā pašpārvaldē. 

Uz mērītāju neattiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK (Direktīva par 
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE)).

Veselības aprūpes speciālistiem

Atbrīvojieties no mērītāja, ievērojot savas iestādes procedūras darbam ar 
potenciāli bioloģiski bīstamiem atkritumiem. 

Izlietoto bateriju utilizācija

Neizmetiet baterijas kopā ar parastiem mājsaimniecības atkritu-
miem. Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām ar atbildību pret vidi 
un saskaņā ar piemērojamajiem vietējiem noteikumiem un direk-
tīvām. Lai vaicātu padomu par pareizu izlietoto bateriju utilizāciju, 
sazinieties ar vietējo pašpārvaldi/varasiestādēm vai bateriju 
ražotāju.
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Informācijas dienests

Ja jums ir citi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējo klientu atbalsta un 
apkalpošanas centru. 

Remonts

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mērītāja remontu vai izmaiņas tam var veikt tikai 
Roche Diagnostics pilnvarotas personas.

Latvija
SIA "Medilink"
Viskaļu iela 11,
Rīga, LV 1026
Tālr. 67840379, 67840380
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Garantija

Izstrādājumam ir spēkā pircējas valsts patērētāju tiesību garantijas 
nodrošināšanas noteikumi. 

ACCU-CHEK, COAGUCHEK, SAFE-T-PRO un SOFTCLIX 
ir Roche preču zīmes.

© 2011 Roche Diagnostics. Visas tiesības paturētas.
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Alfabētiskais rādītājs

A
Asins parauga noņemšana .....................................................................................44
Asins paraugs (testēšana) ............................................................................... 41–62
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B
Baterijas
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I
Iestatīšana .............................................................................................................. 24–39

datuma formāts ................................................................................................... 29
datums ................................................................................................................... 30
laika formāts ........................................................................................................ 32
laiks ......................................................................................................................... 33
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skaņas signāls ..................................................................................................... 35
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Informācijas dienests .............................................................................................. 103
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Izkliedētā gaisma ................................................................................................ 65, 94
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Koagulācijas process ................................................................................................ 53
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Šī lapa ir atstāta tukša ar nodomu.
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