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System monitorowania poziomu
glukozy we krwi OneTouch ® Horizon ®
podr´cznik u˝ytkownika
ZAWARTOÂå ZESTAWU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glukometr OneTouch® Horizon™
25 pasków testowych OneTouch® Horizon®
Roztwór kontrolny OneTouch® Ultra®
Nak∏uwacz OneTouch® UltraSoft™ do pobierania próbek
krwi
Sterylne ostrza OneTouch® UltraSoft™
Podr´cznik u˝ytkownika
Etui
Skrócona instrukcja obs∏ugi
Karta gwarancyjna
Dzienniczek samokontroli

SYMBOL TEMPERATURY
Ostrzega o temperaturze
systemu poza zakresem

mg/dL
Wyniki w
miligramach na decylitr

PROWADNICA
Miejsce
wprowadzania
pasków testowych
SYMBOL BATERII
MIGAJÑCY SYMBOL
KROPLI KRWI
Ostrzega o niskim
na∏adowaniu baterii Zezwala u˝ytkownikowi
na wprowadzenie
próbki krwi

• Nie używać pasków testowych z fiolki, która uległa
uszkodzeniu, lub była przez długi czas otwarta.
• Jeśli okienko kontrolne nie wypełni się całkowicie przed
rozpoczęciem przez glukometr odliczania, otrzymany wynik
może być niepoprawny.
• Powa˝na utrata wody (odwodnienie) mo˝e spowodowaç
fa∏szywe, zani˝one wyniki. W przypadku podejrzenia
powa˝nego odwodnienia nale˝y natychmiast skonsultowaç
si´ z lekarzem.
• Wyniki testu poni˝ej 70 mg/dL oznaczajà niski poziom
glukozy we krwi (hipoglikemi´). Wyniki testu powy˝ej 240
mg/dL oznaczajà wysoki poziom glukozy we krwi
(hiperglikemi´). JeÊli wyniki testu sà ni˝sze ni˝ 70 mg/dL
lub wy˝sze ni˝ 240 mg/dL i nie wyst´pujà ˝adne objawy,
najpierw nale˝y powtórzyç test. JeÊli objawy wyst´pujà lub
w dalszym ciàgu wyniki sà ni˝sze ni˝ 70 mg/dL lub wy˝sze
ni˝ 240 mg/dL, nale˝y post´powaç zgodnie z terapià
zaleconà przez lekarza.
• JeÊli wyst´pujà objawy nie odpowiadajàce wynikom
pomiaru poziomu glukozy we krwi ORAZ post´powano
zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w niniejszym
podr´czniku, nale˝y skontaktowaç si´ z lekarzem.
• Bardzo wysoka liczba czerwonych krwinek (hematokryt
powy˝ej 55%) lub bardzo niska liczba czerwonych krwinek
(poni˝ej 30%) mo˝e spowodowaç b∏´dne wyniki. JeÊli
poziom hematokrytu nie jest znany, nale˝y skontaktowaç
si´ z lekarzem.
OSTRO˚NIE : Przed pierwszym u˝yciem tego systemu nale˝y
przeczytaç ca∏à instrukcj´ oraz przeprowadziç test z
roztworem kontrolnym (sprzedawany oddzielnie pod nazwà
handlowà OneTouch® Ultra®) i skonsultowaç si´ z lekarzem.
Nie wolno dokonywaç znaczàcych zmian w programie
leczenia cukrzycy ani lekcewa˝yç objawów bez konsultacji z
lekarzem.
System OneTouch® Horizon® sk∏ada si´ z trzech g∏ównych
produktów: glukometru OneTouch® Horizon®, pasków
testowych OneTouch® Horizon® oraz roztworu kontrolnego
OneTouch® Ultra®. System OneTouch® Horizon® dokonuje
pomiarów zawartoÊci glukozy w próbce krwi przez oznaczanie
pràdu elektrycznego wytwarzanego na pasku testowym i
przesy∏anie do glukometru w celu przeprowadzenia pomiaru.

1. Glukometr OneTouch ® Horizon ®
Uwaga: Glukometr jest ustawiony na w∏aÊciwà jednostk´
pomiaru, która nie mo˝e zostaç zmieniona przez u˝ytkownika.

PRZYCISK
U˝ywany do
wprowadzania kodu
lub uzyskania wyniku
ostatniego pomiaru

2. Paski testowe OneTouch ® Horizon ®

OKIENKO KONTROLNE
Potwierdza wprowadzenie
odpowiedniej iloÊci krwi.

POLE TESTOWE
Miejsce wprowadzenia
krwi lub roztworu kontrolnego

UWAGA: Jeśli okienko kontrolne nie wypełni się całkowicie
przed rozpoczęciem przez glukometr odliczania, otrzymany
wynik może być niepoprawny. Należy przeczytać ważne
informacje dotyczące pasków testowych zamieszczone w ulotce
wewnątrz opakowania.

3. Roztwór kontrolny OneTouch ® Ultra ®
Roztwór kontrolny OneTouch® Ultra® s∏u˝y do sprawdzania, czy
glukometr i paski testowe wspó∏pracujà poprawnie oraz czy pomiar
jest wykonywany prawid∏owo.
UJÂCIE
Przed ka˝dym u˝yciem
przetrzeç i usunàç
pierwszà kropl´
DATA WA˚NOÂCI
Nie u˝ywaç po
przekroczeniu
tej daty

Dopasowanie kodów

Przygotowanie nak∏uwacza OneTouch ®
UltraSoft™ do pobierania próbek krwi

Porównaç kod glukometru z kodem na
fiolce z paskami testowymi przed
wyÊwietleniem symbolu
. JeÊli sà one
zgodne, mo˝na rozpoczàç pomiar (patrz
sekcja Procedura pomiaru poziomu
glukozy we krwi). JeÊli nie sà one
zgodne, nale˝y przejÊç do etapu 3.

ETAP 3

Regulacja g∏´bokoÊci nak∏ucia
Przycisk wysuwania/
Ostrze z nak∏adkà
wsuwania
zabezpieczajàcà
Spust
Wskaênik ustawienia
g∏´bokoÊci nak∏ucia

Zmiana kodów

Naciskaç przycisk glukometru w celu
zmiany cyfr, a˝ do wyÊwietlenia kodu
identycznego z kodem znajdujàcym si´ na
fiolce z paskami testowymi. Po wybraniu
kod b´dzie wyÊwietlany w sposób ciàg∏y
jeszcze przez trzy sekundy. Nast´pnie
zostanie wyÊwietlony migajàcy symbol
. System jest gotowy do przeprowadzenia pomiaru.

Wykonanie testu z roztworem kontrolnym

STYKI
W∏o˝yç do glukometru
koƒcem ze strza∏kami

WA˚NE INFORMACJE :
• Opakowanie pasków testowych należy przechowywać w
chłodnym i suchym miejscu o temperaturze nie
przekraczającej 30°C. Nie wolno ich zamrażać. Chronić
przed działaniem promieni słonecznych i ciepła. Narażanie
pasków testowych na działanie temperatury i/lub wilgotności
przekraczających wymagane warunki przechowywania może
spowodować niedokładność pomiarów.

mmol/L
Wyniki w
milimolach na litr

mem
Wskazuje, ˝e glukometr jest
w trybie pami´ci i mo˝e
wyÊwietlaç wynik ostatniego
pomiaru

ZASTOSOWANIE :
System monitorujàcy poziom glukozy we krwi OneTouch®
Horizon® jest przeznaczony do samodzielnego wykonywania
testów s∏u˝àcych do iloÊciowych pomiarów poziomu
glukozy w Êwie˝ej, pe∏nej krwi kapilarnej. System OneTouch®
Horizon® jest przeznaczony do u˝ytku zewn´trznego (w
diagnostyce in vitro) przez osoby chore na cukrzyc´ oraz
lekarzy, zajmujàcych si´ leczeniem cukrzycy, jako pomoc
podczas monitorowania efektów leczenia. System
OneTouch® Horizon® nie powinien byç u˝ywany w
diagnostyce cukrzycy oraz do badania noworodków. System
monitorujàcy poziom glukozy we krwi OneTouch® Horizon®
powinien byç stosowany jedynie z paskami testowymi
OneTouch® Horizon®.

ETAP 2

Roztwór kontrolny OneTouch® Ultra® zawiera odmierzonà iloÊç
glukozy, która reaguje z paskami testowymi OneTouch® Horizon®.
Nale˝y porównaç wynik testu z roztworem kontrolnym z zakresem
wydrukowanym na etykiecie fiolki z paskami testowymi. Bardzo
wa˝ne jest, aby to proste sprawdzanie wykonywaç rutynowo w celu
upewnienia, ˝e wyniki sà prawid∏owe. Test z roztworem kontrolnym
nale˝y tak˝e wykonywaç przy otwieraniu ka˝dego nowego
opakowania z paskami testowymi.
Przed pierwszym u˝yciem glukometru OneTouch® Horizon® do testu
poziomu glukozy we krwi, nale˝y przeprowadziç procedur´ z
roztworem kontrolnym. Kiedy wyniki trzech kolejnych testów
mieszczà si´ w zakresie wydrukowanym na fiolce z paskami
testowymi, mo˝na wykonaç test poziomu glukozy we krwi. JeÊli
wyniki nie mieszczà si´ w zakresie wydrukowanym na fiolce
z paskami testowymi, testu nie nale˝y wykonywaç. Nale˝y
skonsultowaç si´ z lekarzem lub telefonicznie skontaktowaç z Dzia∏em
Obs∏ugi Klienta firmy LifeScan na numer infolinii 0 801 23 23 23.
Uwaga : Przed testem z roztworem kontrolnym nale˝y zapoznaç
si´ z ulotkà roztworu kontrolnego zawierajàcà wa˝ne informacje
dotyczàce warunków pomiaru.

ETAP 1
NAKR¢TKA FIOLKI
Po ka˝dym u˝yciu
dok∏adnie zakr´ciç

UWAGA: Prosimy przeczytać ważne informacje dotyczące roztworu
kontrolnego zamieszczone w ulotce wewnątrz opakowania.

Przed wykonaniem pomiaru
Sprawdzanie wyÊwietlacza
Przy ka˝dym w∏àczeniu glukometru OneTouch® Horizon® przez
wprowadzenie paska testowego bàdê przez naciÊni´cie przycisku,
na krótko b´dà pojawiaç si´ wszystkie segmenty wyÊwietlacza. Jest
to informacja, ˝e system przeprowadzi∏ samokontrol´ w celu
potwierdzenia, ˝e glukometr dzia∏a prawid∏owo. Nale˝y uwa˝nie
obserwowaç wyÊwietlacz, aby upewniç si´, ˝e wszystkie segmenty
lub cz´Êci pokazanego poni˝ej wyÊwietlacza pojawiajà si´
ka˝dorazowo podczas badania krwi. JeÊli to konieczne, nale˝y
usunàç pasek testowy lub wy∏àczyç glukometr i uruchomiç go
ponownie w celu sprawdzenia, czy
pojawiajà si´ wszystkie segmenty. JeÊli
brakuje któregokolwiek segmentu nale˝y
skontaktowaç si´ telefonicznie z Dzia∏em
Obs∏ugi Klienta firmy LifeScan na numer
infolinii 0 801 23 23 23.

Kodowanie glukometru
Kody s∏u˝à do kalibrowania glukometru OneTouch® Horizon® z
paskami testowymi OneTouch® Horizon® w celu uzyskania
dok∏adnych wyników. Kod glukometru nale˝y ustawiç przed
wykonaniem pomiaru (instrukcja poni˝ej). Nale˝y sprawdziç, czy
kod na wyÊwietlaczu glukometru jest zgodny z kodem na fiolce z
paskami testowymi.

Wprowadzenie paska testowego

Glukometr nale˝y trzymaç w sposób
pokazany na rysunku. Podczas
wprowadzania paska nie nale˝y naciskaç
przycisku. Pasek testowy nale˝y
ca∏kowicie wprowadziç do prowadnicy
stronà oznaczonà strza∏kami.

ETAP 2

ETAP 1

Ustawianie kodu

Wprowadzenie paska testowego do prowadnicy zawsze spowoduje
w∏àczenie glukometru. Kod zostaje wyÊwietlony zawsze, z
wyjàtkiem pierwszego w∏àczenia glukometru, kiedy to na
wyÊwietlaczu pojawiajà si´ trzy kreski [ - - - ] informujàce
u˝ytkownika o koniecznoÊci ustawienia kodu.

OSTRO˚NIE : Aby zminimalizowaç mo˝liwoÊç zaka˝enia:
• Nie wolno u˝ywaç ostrzy ani nak∏uwacza wspólnie z innà
osobà.
• Zawsze nale˝y u˝ywaç nowego, sterylnego ostrza. Ostrza sà
tylko jednorazowego u˝ytku.
• Nak∏uwacz OneTouch® UltraSoft™ do pobierania próbek
krwi nale˝y utrzymywaç w czystoÊci.
• Przed przeprowadzeniem testu umyć miejsce nakłucia wodą i
mydłem. Następnie opłukać i osuszyć.

ETAP 1

Usuwanie zakr´tki
nak∏uwacza

W celu zdj´cia zakr´tki przekr´ciç jà w
kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek
zegara.

ETAP 2

Wk∏adanie ostrza

Wprowadziç ostrze mocno do uchwytu i
odkr´ciç nak∏adk´ zabezpieczajàcà. Na∏o˝yç
ponownie zakr´tk´ nak∏uwacza, przekr´cajàc
jà zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

ETAP 3

Regulacja g∏´bokoÊci nak∏ucia
(opcja)

Aby uzyskaç nak∏ucie mniejszej g∏´bokoÊci i
mniejszy wyp∏yw krwi nale˝y przekr´ciç
pokr´t∏o regulatora g∏´bokoÊci w kierunku
mniejszych wybrzuszeƒ. Aby uzyskaç g∏´bsze
nak∏ucie i wi´kszy wyp∏yw krwi nale˝y
przekr´ciç pokr´t∏o regulatora g∏´bokoÊci w
kierunku wi´kszych wybrzuszeƒ.

Naciàganie nak∏uwacza

Nale˝y przesunàç przycisk wysuwanie/wsuwanie do klikni´cia.
JeÊli nie by∏o klikni´cia, nak∏uwacz móg∏ byç naciàgni´ty ju˝ w
chwili wk∏adania ostrza. JeÊli nie by∏ naciàgni´ty, nale˝y
powtórzyç ETAP 4.

Sprawdzenie kodu

PROCEDURA POMIARU POZIOMU
GLUKOZY WE KRWI

Na∏o˝enie roztworu kontrolnego

Gdy pojawi si´ symbol,
nale˝y:
• Dobrze wymieszaç zawartoÊç fiolki z roztworem kontrolnym.
• Usunàç pierwszà kropl´.
• Wytrzeç ujÊcie fiolki.
• Nanieść drugą kroplę roztworu kontrolnego na wąski kanalik
mieszczący się na górnej krawędzi paska testowego, aż do
całkowitego wypełnienia okienka kontrolnego. Jeśli okienko
kontrolne nie wypełni się całkowicie, otrzymany wynik może
być niepoprawny.
Glukometr b´dzie odlicza∏ od 5 do 1, a nast´pnie na wyÊwietlaczu
pojawi si´ wynik testu. Wynik testu powinien mieÊciç si´ w
zakresie wydrukowanym na fiolce z paskami testowymi. JeÊli
wynik nie zgadza si´, nale˝y powtórzyç pomiar, stosujàc nowy
pasek testowy.

ETAP 1

Wprowadzenie nowego paska
testowego

Glukometr nale˝y trzymaç jak pokazano na rysunku. Podczas
wprowadzania paska nie nale˝y naciskaç przycisku. Pasek
testowy nale˝y w∏o˝yç strza∏kami skierowanymi w
stron´ prowadnicy, wsuwajàc go do oporu.
Glukometr w∏àczy si´ automatycznie, a na
wyÊwietlaczu pojawi si´ kod. JeÊli kod glukometru i
kod fiolki z paskami testowymi nie sà zgodne,
konieczne jest kodowanie glukometru (patrz cz´Êç
Kodowanie glukometru w sekcji Przed
Wk∏adaç tym
koƒcem
wykonaniem pomiaru). Gdy na wyÊwietlaczu
zostanie wyÊwietlony migajàcy symbol
, mo˝na
kontynuowaç pomiar.

Okienko kontrolne

UWAGA: Dopasowanie kodu umieszczonego w glukometrze do kodu
znajdującego się na fiolce pasków testowych jest warunkiem uzyskania
dokładnych wyników. Zawsze należy upewnić się czy kody są zgodne.

Kodowanie glukometru :
• Przed pierwszym u˝yciem
• Po ka˝dej zmianie opakowania pasków testowych

Nak∏adka
zabezpieczajàca Zakr´tka

ETAP 4

Nale˝y si´ upewniç, ˝e kod glukometru
jest zgodny z kodem na fiolce z paskami
testowymi. JeÊli nie jest on zgodny, nale˝y
ustawiç w∏aÊciwy kod (patrz cz´Êç
Kodowanie glukometru w sekcji Przed
wykonaniem pomiaru).

ETAP 3

Koniec ostrza

ETAP 2
Nanieść na wąski kanalik
mieszczący się na górnej
krawędzi paska testowego.

Pełne

Niepełne

UWAGA: Jeżeli kolejne wyniki testów z roztworem
kontrolnym nadal nie będą mieściły się w zakresie wartości
wydrukowanym na fiolce pasków testowych, system może być
uszkodzony. Nie należy używać glukometru dopóki wyniki
testów nie będą mieściły się w prawidłowym zakresie. W
przypadku powtarzania się tego problemu prosimy
skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Lifescan pod
numerem infolinii 0 801 23 23 23.
OSTRZEŻENIE: Glukometr wraz z zestawem należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe
przedmioty takie jak paski testowe, ostrza, nakładki
zabezpieczające ostrza oraz wieczko fiolki roztworu
kontrolnego stanowią niebezpieczeństwo i mogą zostać
połknięte.

Pobieranie próbki krwi

Docisnàç mocno nak∏uwacz do bocznej powierzchni palca. Nie
nale˝y nak∏uwaç innych cz´Êci cia∏a. Nacisnàç spust nak∏uwacza.
JeÊli jest to konieczne, masowaç delikatnie opuszk´ palca w celu
uzyskania ma∏ej okràg∏ej kropli krwi o obj´toÊci 1,5 µl. Nie
rozmazywaç próbki krwi.

UWAGA: Przeprowadzając test, za każdym razem należy wybrać
inne miejsce nakłucia palca. Powtarzanie nakłucia w tym samym
miejscu może być przyczyną bólu i powstawania zgrubień.
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ETAP 1

Pobieranie próbki krwi

Gdy na wyświetlaczu pojawi się migający symbol nakładania
próbki krwi
, dotknąć kroplą wąskiego kanalika
mieszczącego się na górnej krawędzi paska. Nie przyciskać paska
testowego do miejsca nakłucia. Kiedy okienko kontrolne wypełni
się, glukometr rozpocznie odliczanie. Jeśli okienko kontrolne
nie wypełni się całkowicie, nie należy dodawać więcej krwi.
Otrzymany wynik może być niepoprawny. Należy wyrzucić
pasek testowy i powtórzyć test przy użyciu nowego paska. W
przypadku wystąpienia tego typu problemów należy
skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Lifescan pod
numerem infolinii 0 801 23 23 23.

Rozpoczàç przy wy∏àczonym
glukometrze

Prosz´ nie wk∏adaç paska testowego, poniewa˝ spowoduje to
automatyczne usuni´cie wyniku poprzedniego pomiaru.
Symbol baterii

Komunikat wskazujàcy na mo˝liwy
problem z glukometrem. Nale˝y wyjàç
pasek lub wy∏àczyç glukometr.
Uruchomiç glukometr ponownie. JeÊli na
wyÊwietlaczu pojawi si´ raz jeszcze
komunikat Er1, nale˝y skontaktowaç si´ z
Dzia∏em Obs∏ugi Klienta firmy LifeScan
pod numerem infolinii 0 801 23 23 23.

Okienko kontrolne

ETAP 2

Nacisnàç przycisk

Wynik ostatniego pomiaru zostanie wyÊwietlony razem z symbolem
pami´ci oraz jednostkami pomiaru.

Pełne

ETAP 4

W∏o˝ono u˝ywany pasek testowy lub
wystàpi∏ problem z glukometrem. Nale˝y
powtórzyç pomiar, stosujàc nowy pasek
testowy. JeÊli na wyÊwietlaczu pojawi si´
ponownie komunikat Er2, nale˝y
skontaktowaç si´ z Dzia∏em Obs∏ugi
Klienta firmy LifeScan pod numerem
infolinii 0 801 23 23 23.

Niepełne

Uwaga : JeÊli próbka krwi nie zostanie na∏o˝ona przez oko∏o
dwie minuty od chwili pojawienia si´ na wyÊwietlaczu
migajàcego symbolu
, glukometr wy∏àczy si´. Aby
powtórzyç pomiar, nale˝y wysunàç pasek testowy i
wprowadziç go ponownie.

Dok∏adne wyniki w ciàgu 5 sekund

Wynik testu poziomu glukozy we krwi pojawi si´ po up∏yni´ciu
5 sekund. Wyniki nale˝y zapisywaç w do∏àczonym do zestawu.
dzienniczku samokontroli. Wy∏àczenie glukometru nastàpi po
wyj´ciu paska testowego.

ETAP 3

Gdy na wyÊwietlaczu pojawia si´ symbol
baterii, oznacza to, ˝e glukometr nie ma
wystarczajàcego zasilania do
przeprowadzenia testu. W celu wymiany
glukometru nale˝y skontaktowaç si´ z
Dzia∏em Obs∏ugi Klienta firmy LifeScan
pod numerem infolinii 0 801 23 23 23.

WyjÊç z trybu pami´ci

Aby wyjÊç z trybu pami´ci i wy∏àczyç glukometr, nale˝y nacisnàç
przycisk.

Wprowadzono próbk´ krwi lub roztworu
kontrolnego przed pojawieniem si´ na
.
wyÊwietlaczu migajàcego symbolu
Nale˝y powtórzyç pomiar, stosujàc nowy
pasek testowy. Przed podaniem próbki
poczekaç na pojawienie si´ migajàcego
symbolu
na wyÊwietlaczu.

(przyk∏adowy wynik)
W temperaturze otoczenia bliskiej dolnej
granicy zakresu temperatur pracy
glukometru (12–42°C) mo˝liwe jest
wykazanie przez urzàdzenie wysokiego
poziomu glukozy. Mo˝e to byç równie˝
problem zwiàzany z paskiem testowym
po jego w∏o˝eniu do glukometru. Pasek
móg∏ zostaç na przyk∏ad uszkodzony lub
poruszony w trakcie pomiaru. JeÊli
pomiar by∏ wykonywany w ch∏odnym
miejscu, nale˝y powtórzyç pomiar w
cieplejszym miejscu, u˝ywajàc nowego
paska testowego. JeÊli na wyÊwietlaczu
pojawi si´ ponownie komunikat Er 4,
nale˝y skontaktowaç si´ z Dzia∏em
Obs∏ugi Klienta firmy LifeScan pod
numerem infolinii 0 801 23 23 23.

Komunikaty wyÊwietlacza
Po ka˝dym w∏àczeniu glukometru
nast´puje sprawdzenie wszystkich
segmentów ekranu ciek∏okrystalicznego.

Usuwanie paska testowego i ostrza
ETAP 1

Usuwanie zu˝ytego paska testowego

U˝yty pasek testowy nale˝y natychmiast
zutylizowaç w szczelnie zamkni´tym
pojemniku.

ETAP 2

Brak wyniku w pami´ci glukometru
(patrz sekcja Tryb pami´ci).

Zdejmowanie zakr´tki nak∏uwacza
Brak kodu w glukometrze (patrz sekcja
Kodowanie glukometru).

Aby usunàç zakr´tk´ nale˝y odr´ciç jà w
kierunku odwrotnym do ruchy wskazówek
zegara.

ETAP 3

Ten kod jest przechowywany w
glukometrze.

Wyrzucanie ostrza

Skierowaç ostrze w stron´ pojemnika na ostre
przedmioty. Przesunàç przycisk
wysuwania/wsuwania i wypchnàç ostrze
bezpoÊrednio do pojemnika. Przesunàç
przycisk wysuwania/wsuwania do pozycji
poÊredniej. Za∏o˝yç ponownie zakr´tk´.

System jest gotowy przyjàç próbk´ krwi
lub roztworu kontrolnego.

Komunikaty specjalne
Glukometr OneTouch® Horizon® wyÊwietla wyniki pomi´dzy 20
mg/dL a 600 mg/dL. JeÊli wynik testu glukozy we krwi jest
ni˝szy ni˝ 20 mg/dL, na wyÊwietlaczu glukometru pojawi si´
komunikat LO. Oznacza to ci´˝kà
hipoglikemi´ (niski poziom
glukozy we krwi). Nale˝y
zastosowaç leczenie uzgodnione z
lekarzem prowadzàcym.
JeÊli wynik testu glukozy we krwi jest równy lub wy˝szy ni˝ 600
mg/dL, na wyÊwietlaczu glukometru pojawi si´ komunikat HI.
Oznacza to ci´˝kà hiperglikemi´ (wysoki poziom glukozy
we krwi). Nale˝y ponownie przeprowadziç test poziomu
glukozy we krwi. JeÊli na
wyÊwietlaczu ponownie pojawi si´
komunikat HI, nale˝y natychmiast
skontaktowaç si´ z lekarzem
prowadzàcym.

Glukometr odlicza sekundy od 5 do 1
podczas obliczania wyniku. Glukometr
po zakoƒczeniu odliczania wyÊwietli
wynik testu.
Poziom glukozy we krwi poni˝ej 20
mg/dL. Ten komunikat oznacza bardzo
niski poziom glukozy. Nale˝y
niezw∏ocznie rozpoczàç leczenie zgodne
z zaleceniami lekarza.
Poziom glukozy we krwi wynosi co
najmniej 600 mg/dL. Ten komunikat
oznacza bardzo wysoki poziom glukozy.
Powtórzyç pomiar. JeÊli ponownie
zostanie wyÊwietlony komunikat HI,
nale˝y natychmiast skontaktowaç si´ z
lekarzem prowadzàcym.

Porównywanie wyników z glukometru
z wynikami badań laboratoryjnych
Wyniki z glukometru OneTouch® Horizon® oraz wyniki testów
laboratoryjnych wyrażane są w odpowiednich jednostkach
pomiarowych. Wyniki z glukometru mogą jednak nieco odbiegać
od wyników laboratoryjnych ze względu na standardowe
wahania. Na wskazania glukometru mogą mieć wpływ warunki i
czynniki nie mające takiego samego wpływu na wyniki
laboratoryjne. Wynik pomiaru otrzymany na glukometrze
OneTouch® Horizon® przeprowadzony w standardowych
warunkach w porównaniu z wynikami laboratoryjnymi, nie
powinien jednak przekraczać różnicy ±20%. Wynik mieszczący
się w tym zakresie uznaje się za poprawny. W niektórych
przypadkach wyniki mogą się jednak różnić o więcej niż ±20%.
Ulotka pasków testowych OneTouch® Horizon® zawiera dane na
temat poprawności i dokładności wyników oraz ważne
informacje na temat ograniczeń w postępowaniu.

Tryb pami´ci
Glukometr automatycznie przechowuje w pami´ci wynik
ostatniego pomiaru poziomu glukozy. Aby obejrzeç zawartoÊç
pami´ci nale˝y:

Symbol temperatury

Symbol baterii

Temperatura poza zakresem pracy
glukometru (12–42°C). Przed
przeprowadzeniem pomiaru glukometr
musi si´ znajdowaç w temperaturze
mieszczàcej si´ w podanym zakresie. W
razie koniecznoÊci nale˝y skontaktowaç
si´ z Dzia∏em Obs∏ugi Klienta firmy
LifeScan pod numerem infolinii
0801 23 23 23.
Niskie napi´cie baterii. Od chwili
pierwszego pojawienia si´ symbolu
glukometr mo˝e przeprowadziç jeszcze
oko∏o 100 badaƒ. Baterii nie mo˝na
wymieniaç. W celu wymiany glukometru
nale˝y skontaktowaç si´ z Dzia∏em
Obs∏ugi Klienta firmy LifeScan pod
numerem infolinii 0801 23 23 23.

JeÊli glukometr nie wyÊwietla komunikatu po wprowadzeniu paska
testowego, mo˝e to byç spowodowane jednym z trzech nast´pujàcych
problemów:
1) Wyczerpa∏a si´ bateria. Nale˝y skontaktowaç si´ z Dzia∏em Obs∏ugi
Klienta firmy LifeScan na numer infolinii 0 801 23 23 23 w celu
otrzymania nowego glukometru.
2) Pasek testowy wprowadzony zosta∏ nieprawid∏owo lub
nieca∏kowicie. Nale˝y prawid∏owo wprowadziç pasek testowy
stronà ze stykami skierowanà do góry. Wsunàç pasek testowy do
koƒca.
3) Glukometr lub pasek testowy sà wadliwe. Nale˝y skontaktowaç
si´ z Dzia∏em Obs∏ugi Klienta firmy LifeScan na numer infolinii
0801 23 23 23.
JeÊli po na∏o˝eniu próbki test nie rozpocznie si´ (glukometr nie zacznie
odliczania), przyczynà mo˝e byç jeden z czterech poni˝szych
problemów:
1) Zbyt ma∏a próbka krwi. Nale˝y powtórzyç pomiar, stosujàc nowy
pasek testowy i wi´kszà próbk´ krwi
2) Uszkodzony pasek testowy. Powtórzyç pomiar, stosujàc nowy pasek
testowy.
3) Próbk´ na∏o˝ono po automatycznym wy∏àczeniu, po dwóch
minutach. Powtórzyç pomiar, stosujàc nowy pasek testowy; na∏o˝yç
.
próbk´ tylko, gdy na wyÊwietlaczu pojawi si´ migajàcy symbol
4) Uszkodzony glukometr. Nale˝y skontaktowaç si´ z Dzia∏em
Obs∏ugi Klienta firmy LifeScan pod numerem infolinii
0801 23 23 23.

Konserwacja systemu
Glukometr
Glukometr OneTouch® Horizon® nie wymaga specjalnego
post´powania ani czyszczenia. Nie dopuszczaç, aby do prowadnicy
glukometru dosta∏ si´ brud, kurz, krew, roztwór kontrolny lub inne
p∏yny. Nie u˝ywaç alkoholu do czyszczenia soczewki ani innych
cz´Êci glukometru. Firma LifeScan zaleca przechowywanie
glukometru w etui po ka˝dym u˝yciu.

Dane techniczne
Zakres wyników: 20 do 600 mg/dL
Kalibracja i wyÊwietlane wyniki: Osocze krwi
Próbka: Âwie˝a pe∏na krew kapilarna
WielkoÊç próbki: minimum 1,5 mikrolitra
Czas pomiaru: 5 sekund
Metoda badania: Biologiczny czujnik oksydazy glukozowej
èród∏o zasilania: Jedna niewymienialna bateria litowa 3,0 V
Czas dzia∏ania baterii: Cztery lata (przy wykonywanych Êrednio
trzech pomiarach w ciàgu dnia)
Jednostki glukozy: mg/dL
Pami´ç: 1 test poziomu glukozy we krwi lub z roztworem
kontrolnym
Automatyczne wy∏àczanie: 2 minuty po ostatnim pomiarze
WielkoÊç: 105 mm x 28 mm x 19 mm (razem z klipsem)
Waga: 30 gramów
Zakres pracy:
Temperatura:
12–42°C
WilgotnoÊç wzgl´dna: 10–90%
Hematokryt:
30–55%
Informacja o przechowywaniu systemu: Wszystkie elementy
systemu nale˝y przechowywaç razem, w temperaturze od 4°C
do 30°C. Nie zamra˝aç i nie wystawiaç na bezpoÊrednie
dzia∏anie Êwiat∏a s∏onecznego.
Informacja o utylizacji systemu: Przy obchodzeniu si´ z
materia∏ami do monitorowania poziomu glukozy we krwi i ich
utylizacji nale˝y stosowaç typowe Êrodki ostro˝noÊci
obowiàzujàce przy post´powaniu z krwià. Wszystkie próbki krwi
pacjenta i materia∏y, które mia∏y kontakt z krwià pacjenta, nale˝y
traktowaç jako biologicznie niebezpieczne i nale˝y si´ z nimi
obchodziç jak z materia∏ami potencjalnie zakaênymi. Nale˝y
przestrzegaç obowiàzujàcych przepisów lokalnych, dotyczàcych
bezpiecznej utylizacji odpadów.

Informacje o bezpieczeństwie elektrycznym:
Glukometr został przetestowany pod kątem wyładowań
elektrostatycznych 3 stopnia, zgodnie z wymaganiami IEC 6100-4-2.
Glukometr został przetestowany pod kątem niewrażliwości na
interferencję radiową w zasięgu częstotliwości od 80MHz do 2,5 GHz
przy 3 V/m IEC 61000-4-3. Emisja energii jest niska i nie powinna
zakłócać sprzętu elektronicznego znajdującego się w pobliżu.
Klasyfikacja urządzenia: 3,0 V,
prąd stały, 2,5 mW.

Gwarancja
Producent gwarantuje funkcjonowanie glukometru OneTouch®
Horizon® bez usterek materia∏owych ani monta˝owych przez
okres trzech lat. Gwarancja obowiàzuje od daty zakupu.
Gwarancja dotyczy wy∏àcznie pierwszego nabywcy i nie mo˝e
byç przeniesiona na innà osob´.

LifeScan Regulatory Affairs Europe
Division of Ortho-Clinical Diagnostics France
1, Rue Camille Desmoulins - TSA 40007
92787 Issy-les-Moulineaux Cedex 09
France.
Symbole
Producent
Urzàdzenie medyczne do diagnostyki in vitro.
Uwaga, nale˝y zapoznaç si´ z do∏àczonymi
dokumentami
Sprawdê w podr´czniku u˝ytkownika.
Numer serii
Data wa˝noÊci

SN

Symbol numeru seryjnego
Autoryzowany przedstawiciel
Nie wyrzucaç z innymi odpadami

Urzàdzenia firmy LifeScan do samodzielnego wykonywania
testów monitorujàcych poziom glukozy we krwi sà zgodne z
nast´pujàcymi Dyrektywami Unii Europejskiej:
IVDD (98/79/EC):
0344

Glukometr, paski testowe i roztwór kontrolny.

MDD (93/42/EEC):
0120

Ostrza
Nak∏uwacz do pobierania próbek krwi

Nak∏uwacz
Nak∏uwacz i nakr´tk´ myç wodà z myd∏em. W celu dezynfekcji
nak∏uwacza nale˝y u˝yç bezalkoholowego roztworu do dezynfekcji
stosowanego w gospodarstwie domowym. Nie moczyç nak∏uwacza
w p∏ynie. Nak∏uwacz i nakr´tk´ op∏ukaç wodà i wytrzeç do sucha.
Zu˝yte baterie nale˝y utylizowaç lub usuwaç w ramach lokalnego
systemu zbiórki baterii oraz zgodnie z miejscowym prawem i przepisami
dot. Ochrony Êrodowiska naturalnego. Baterie zawierajà Êrodki
chemiczne, które mogà w przypadku uwolnienia negatywnie wp∏ywaç na
Êrodowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Symbol przekreÊlonego pojemnika
na odpady wskazuje, ˝e nale˝y przeprowadzaç selektywnà zbiórk´ baterii.
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