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ACCU-CHEK, ACCUTREND, COBAS, SAFE-T-PRO şi SOFTCLIX sunt mărci comerciale proprietatea Roche.

Acest dispozitiv este în conformitate cu DIN EN 61010-1 („Cerinţe de siguranţă pentru echipamentul 
electric pentru măsurare, control şi uz de laborator; Cerinţe cu caracter general”) şi în perfectă stare la 
ieşirea din fabrică. 

Instalarea, utilizarea şi întreţinerea dispozitivului Accutrend Plus este în totalitate responsabilitatea 
utilizatorului.
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Ambalajul, plăcuţa de identificare a dispozitivului şi manualul pot conţine următoarele simboluri sau 
abrevieri care sunt enumerate mai jos:

Vă rugăm citiţi instrucţiunile de folosire.

Atenţie (citiţi documentele care însoţesc dispozitivul)! Citiţi secţiunile referitoare la siguranţă 
din manualul de utilizare.

A se păstra la

A se folosi până la / Data de expirare

Producător

Număr catalog
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LOT

IVD

Numărul lotului

Pentru utilizare pentru diagnostic in vitro

Acest produs respectă cerinţele Directivei 98/79/EC pentru dispozitivele medicale 
pentru diagnostic in vitro.
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Dispozitivul Accutrend Plus

Mulţumim că aţi ales Accutrend Plus!

Dispozitivul Accutrend este folosit pentru efectuarea unor măsurători cantitative a patru parametri 
sangvini: glicemia, colesterolul, triglideridele şi lactatul seric. Măsurătorile de fotometrie de 
reflectanţă se realizează folosind bandelete de testare pentru fiecare dintre aceşti patru parametri. 
Pentru informaţii detaliate despre fiecare test, vă rugăm citiţi prospectele bandeletelor respective. 

Atenţie: Acest manual conţine toate informaţiile necesare pentru folosirea dispozitivului şi pentru 
întreţinerea acestuia. Vă rugăm citiţi acest manual cu atenţie înainte de folosirea dispozitivului. 
Familiarizaţi-vă cu etapele care trebuie parcurse şi cu procedura de măsurare înainte de efectuarea 
primei măsurători. De asemenea, citiţi materialele referitoare la bandeletele de testare care trebuie 
utilizate pentru testul planificat.

Ultima actualizare: Martie 2007

Dispozitivul Accutrend Plus
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Introducere

Dispozitivul Accutrend Plus

Dispozitivul Accutrend este folosit pentru efectuarea unor măsurători cantitative a patru parametri 
sangvini: glicemia, colesterolul, triglideridele şi lactatul seric. Dispozitivul poate fi utilizat atât în 
cabinet, cât şi de către pacient.

Dacă aveţi întrebări care nu îşi găsesc răspunsul în acest manual, contactaţi telefonic centrul local de 
relaţii cu clienţii şi service. Numărul de telefon se află la pagina 133.

Introducere
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Principii de testare
Cu ajutorul unei bandelete cu cod de bare, dispozitivul citeşte caracteristicile specifice unui lot ale 
bandeletelor utilizate. Aceste informaţii sunt memorate (de aceea, trebuie citite o singură dată pentru 
fiecare recipient care conţine bandelete).
Apoi o bandeletă de testare nefolosită este luată din recipient şi introdusă în dispozitiv. În timpul cât 
este introdusă, zona de aplicare a bandeletei este iluminată de un LED (diodă emiţătoare de lumină, 
light-emitting diode) situat sub aceasta. Înainte de efectuarea măsurătorii, comportamentul de 
reflecţie al bandeletei este determinat cu ajutorului luminii reflectate (de pe zona de aplicare).

Proba de sânge este apoi aplicată pe zona de aplicare şi se închide clapeta compartimentului de 
măsurare. Constituentul care trebuie determinat în proba aplicată este supus unei reacţii enzimatice cu 
formarea unui pigment. Cantitatea de pigment formată creşte o dată cu concentraţia de substanţă care 
trebuie determinată.

După o anumită perioadă de timp (în funcţie de parametrul care se măsoară) este măsurată intensitatea 
culorii prin iluminarea de dedesubt a zonei de aplicare cu ajutorul LED-ului. Intensitatea luminii 
reflectate este măsurată cu ajutorului unui detector (fotometrie de reflectanţă). Valoarea măsurată 
este determinată din intensitatea semnalului luminii reflectate, luându-se de asemenea în considerare 
valoarea nulă măsurată anterior şi informaţia specifică lotului citită anterior (bandeleta care conţine 
codul de bare). În cele din urmă, rezultatele sunt afişate şi memorate în acelaşi timp.

Introducere
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Introducere

Verificarea conţinutului

 Dispozitivul Accutrend Plus

 Manualul utilizatorului

 Patru baterii (1,5 V, AAA)
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Informaţii de siguranţă

Protecţia împotriva infecţiilor
Există un risc potenţial de infectare. Personalul medical şi alte persoane care folosesc 
dispozitivul Accutrend Plus pentru a efectua măsurători la mai mult de un pacient trebuie să ştie 
faptul că orice obiect care intră în contact cu sângele uman este o potenţială sursă de infectare.

 Folosiţi mănuşi.

  Când se efectuează mai multe măsurători, aplicaţi proba biologică în exteriorul dispozitivului 
(vedeţi pagina 75).

  Aruncaţi pipetele de recoltare a sângelui capilar folosite şi bandeletele de testare într-un 
recipient solid cu capac.

 Respectaţi celelalte reglementări locale de sănătate şi siguranţă aplicabile.

  Folosiţi un dispozitiv de înţepare profesional cum ar fi Accu-Chek Softclix Pro sau  
Accu-Chek Safe-T-Pro pentru a evita contaminarea încrucişată a probelor de sânge.

Introducere
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Introducere

Condiţii de utilizare
Pentru a asigura funcţionarea adecvată a dispozitivului Accutrend Plus, respectaţi următoarele 
recomandări:

 Utilizaţi dispozitivul doar a temperatura recomandată. Aceasta depinde de testul efectuat::
- Pentru colesterol şi trigliceride 18-30 °C
- Pentru glucoză 18-32 °C
- Pentru lactat 15-35°C

 Folosiţi dispozitivul doar la o umiditate relativă de până la 85%.
 Pentru efectuarea unei măsurători, plasaţi dispozitivul pe o suprafaţă plană sau ţineţi-l în mână.

Interferenţe electromagnetice
Câmpurile electromagnetice pot afecta funcţionarea dispozitivului. Nu folosiţi dispozitivul 
aproape de sursele de radiaţii electromagnetice puternice. 
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Controlul calităţii
Dispozitivul Accutrend Plus conţine numeroase funcţii de control integrate sau disponibile cum ar fi 
următoarele:

 O verificare automată a componentelor electronice şi a funcţiilor atunci când dispozitivul este pornit.

 O verificare automată a temperaturii mediului înainte şi în timpul efectuării măsurătorii.

 O verificare automată a bandeletei de testare pentru a asigura existenţa codului necesar pentru 
efectuarea măsurătorii.

 O verificare a sistemului optic şi a funcţionării generale cu ajutorul soluţiilor de control.

Introducere
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Despre manual

Aşezarea în pagină

Aşezarea în pagină a acestui manual vă ajută să identificaţi cu uşurinţă cele mai importante informaţii.

Acolo unde se folosesc ilustraţii acestea apar pe partea stângă, iar explicaţiile sunt situate în partea 
dreaptă.

Toate instrucţiunile care vă recomandă să efectuaţi o operaţiune, dar şi informaţiile foarte importante, 
apar pe un fond colorat.

Acest simbol atrage atenţia asupra faptului că există riscul de a suferi o leziune sau un risc 
pentru sănătate (şi asupra posibilelor erori de aplicare în timpul măsurătorilor care ar putea  
fi periculoase pentru starea de sănătate).

Despre manual
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Despre manual

Exemplu de instrucţiune:

Coloana din stânga conţine o ilustraţie a 
dispozitivului.

Coloana din dreapta conţine instrucţiuni 
referitoare la ceea ce trebuie să faceţi în acest 
moment, de exemplu:

1  Apăsaţi butonul On/Off , pentru a porni 
dispozitivul în vederea efectuării unei 
măsurători.
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Exemplu de afişaj:

Această coloană conţine o ilustraţie a 
ecranului pe care apare un afişaj.

Despre manual

Această coloană conţine informaţii referitoare 
la acest afişaj, de exemplu:

De fiecare dată când dispozitivul este pornit, 
puteţi verifica afişajul. Dispozitivul afişează 
pentru o perioadă scurtă de timp toate 
simbolurile care sunt afişate în general pe 
ecranul dispozitivului.

Verificaţi în mod regulat că toate elementele 
afişajului funcţionează în mod corect pentru a 
preveni interpretarea greşită cauzată de erorile 
de afişaj.
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Dispozitivul Accutrend Plus

Descrierea elementelor dispozitivului

Dispozitivul Accutrend Plus

A

B

C

D

E

G F
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A  Afişaj 
Arată rezultatele măsurătorilor, informaţii, 
simboluri şi toate valorile măsurate 
memorate.

B  Buton M (memorie) 
 Prin apăsarea acestui buton, puteţi recupera 
toate valorile memorate şi (prin apăsarea în 
acelaşi timp a butonului Set) puteţi modifica 
setările dispozitivului.

C  Butonul On/Off  
Prin apăsarea acestui buton, puteţi porni şi 
opri dispozitivul.

D  Clapeta compartimentului de 
efectuare a măsurătorilor 
Pentru a aplica proba, deschideţi clapeta.

E  Piesa de ghidare a bandeletei 
Introduceţi bandeleta aici.

F  Buton Set 
Prin apăsarea acestui buton, modificaţi 
setările dispozitivului. Puteţi folosi acest 
buton pentru a trece de la un parametru de 
testare la altul pentru a afişa numerele de 
cod memorate în momentul de faţă (înainte 
de măsurare).

G  Fereastră de infraroşu 
Interfaţa în infraroşu vă permite să transferaţi 
informaţiile memorate.

Dispozitivul Accutrend Plus
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Dispozitivul Accutrend Plus

H

D

I
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D  Clapeta compartimentului de măsurare 
Deschideţi pentru aplicarea probei.

H  Capacul compartimentului pentru 
baterii 
Permite accesul la compartimentul pentru 
baterii (4 baterii AAA, de 1,5 V, cu mangan 
alcaline).

I  Capacul compartimentului de efectuare 
a măsurătorilor (cu piesa de ghidare 
pentru bandelete) 
Puteţi îndepărta acest capac pentru a curăţa 
piesa de ghidare a bandeletei.

Dispozitivul Accutrend Plus
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Afişaje şi simboluri
De fiecare dată când porniţi dispozitivul, puteţi 
verifica afişajul. Dispozitivul afişează pentru o 
perioadă scurtă de timp toate simbolurile care 
apar în general pe afişaj.

Verificaţi regulat că toate elementele de afişaj 
funcţionează corect pentru a evita rezultatele 
greşite cauzate de erorile de afişaj. Simbolurile 
care apar pe afişaj au următoarea semnificaţie:

Închideţi clapeta compartimentului 
de efectuare a măsurătorilor

Activare semnal sonor

Eroare (citiţi descrierea începând 
cu pagina 119)

Marcare ca verificare a funcţionării 
cu soluţie pentru control

Deschideţi clapeta compartimentului 
de efectuare a măsurătorilor

Avertizare temperatură

Avertizare baterii (bateriile sunt 
aproape descărcate)

Marcare cu evenimente specifice 
(eveniment 0-9)

Dispozitivul Accutrend Plus
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Mod setare

Mod memorie

Parametru testare: glucoză

Parametru testare: lactat

Bandeletă
Clipeşte: introduceţi
Nu clipeşte: este introdus 

Lactatul este afişat ca valoare din 
sângele integral

Unitate standard pentru lactat şi  
(în unele ţări) pentru glucoză, 
colesterol şi trigliceride

Timp măsurare în secunde

Dimineaţa (setare interval temporal 
la 12 ore)

Afişaj cod

Mod testare (măsurare)

Parametru testare: colesterol

Parametru testare: trigliceride

Bandeletă şi probă de sânge: 
aplicaţi probă sânge

Lactatul este afişat ca valoare 
plasmatică

Unitate pentru glucoză, colesterol şi 
trigliceride (în unele ţări)

Afişare număr cod

După-amiaza (setare interval 
temporal la 12 ore)

Dispozitivul Accutrend Plus
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Dispozitivul Accutrend Plus

Alimentarea cu energie

Pentru a economisi energie, dispozitivul se închide după 2 minute, în cazul în care nu se apasă un buton sau 
nu se inserează o bandeletă nouă. Atunci când se închide, rezultatele măsurate deja rămân în memorie.
Cu un set de baterii noi, veţi putea efectua cel puţin 1000 de măsurători. Atunci când este afişat pentru 
prima oară avertismentul referitor la baterii, veţi mai putea efectua aproximativ 50 de măsurători. În 
acest caz, înlocuiţi-le cât mai repede posibil.

Atunci când înlocuiţi bateriile, trebuie să le introduceţi pe cele noi în mai puţin de două (2) minute, 
pentru a nu pierde setarea datei şi orei. Dacă se depăşesc cele două minute, trebuie să setaţi din 
nou data şi ora. Folosiţi doar baterii AAA cu mangan alcaline.

Rezultatele măsurătorilor, inclusiv data şi ora efectuării acestora, dar şi alte setări ale dispozitivului, 
rămân memorate chiar dacă nu sunt introduse baterii.

Vă rugăm să respectaţi mediul înconjurător şi să aruncaţi bateriile folosite în conformitate cu legile şi 
reglementările locale.

Nu aruncaţi bateriile în foc. Pot exploda!
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Utilizarea dispozitivului

Utilizarea dispozitivului

Înainte de prima utilizare a dispozitivului, parcurgeţi următoarele etape:

Introduceţi bateriile. 1. 

Setaţi data, ora şi semnalul sonor. 2. 

Selectaţi maniera de afişare a rezultatelor măsurătorii lactatului (sangvine sau plasmatice). 3. 

Introduceţi bandeleta cu codul de bare (se poate realiza şi direct înainte de efectuarea măsurătorii).4. 
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Utilizarea dispozitivului

Introducerea bateriilor
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Utilizarea dispozitivului

1 Asiguraţi-vă că dispozitivul nu este în 
funcţiune şi întoarceţi-l. 

2 Deschideţi compartimentul pentru baterii 
apăsând uşor pe plăcuţă spre centrul 
dispozitivului. 

3 Ridicaţi capacul pentru a-l scoate. 

4 Introduceţi patru baterii în compartiment 
aşa cum se arată în ilustraţii. Potriviţi 
bornele bateriilor respectând semnele de 
polaritate „+” şi „-”. Folosiţi doar baterii cu 
mangan alcaline (1,5 V, AAA).

Înlocuiţi întotdeauna toate cele patru baterii 
deoarece capacitatea diferită a bateriilor 
poate afecta funcţionarea dispozitivului. Nu 
utilizaţi baterii reîncărcabile.
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Utilizarea dispozitivului
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Utilizarea dispozitivului

5 Închideţi capacul compartimentului pentru 
baterii. 

6 Porniţi dispozitivul pentru a verifica 
funcţionarea noilor baterii. 

7 Verificaţi funcţionarea corectă a afişajului 
comparându-l cu ilustraţia din stânga 
pentru a preveni interpretările greşite 
cauzate de erorile de afişaj.

Sugestie practică:
În cazul în care afişajul nu stă suficient pe 
ecran, puteţi ţine mai mult timp apăsat butonul 
On/Off  (cu următoarea ocazie când porniţi 
dispozitivul). Afişajul rămâne apoi pe ecran atât 
cât este apăsat butonul.
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Setările dispozitivului

Scurtă descriere a setărilor dispozitivului

Tabelul următor oferă o scurtă descriere a setărilor disponibile.

Setare Opţiuni Setare implicită*
Format dată Ziua.Luna.Anul (31.12.00) 

Luna-Ziua-Anul (12-31-00)
Ziua.Luna.Anul 

Data 31.12.00
Format oră Format oră 24 de ore (24h)

Format oră 12 ore (12h), cu am/pm
24h

Oră 0:00

Semnal sonor On (Activare)
Off (Dezactivare)

Activat

Afişare rezultat LAC Sânge (blood, BL)
Plasmă (PL)

BL

*„Setare implicită” descrie setările din fabrică ale dispozitivului.

Setările dispozitivului
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Procedura generală pentru setările dispozitivului (mod setare)

Veţi face toate setările folosind butoanele Set şi M, aşa cum se descrie în continuare. Nu uitaţi că 
dispozitivul trebuie să nu fie în funcţiune înainte de a activa modul setare aşa cum se explică în 
continuare.

Setările dispozitivului

1 Apăsaţi butonul Set (de pe latura stângă a 
dispozitivului) pentru a porni dispozitivul în 
modul setare. 
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2 Pe ecran apar acum data şi timpul, dar şi 
simbolul set. Pentru a efectua sau modifica 
setări, apăsaţi din nou butonul Set, care se 
află pe latura stângă a dispozitivului.

Dacă doriţi să părăsiţi modul setare (doar 
dacă se setează data şi ora), apăsaţi pe 
butonul On/Off .

Setările dispozitivului



38

Setările dispozitivului

3 Dacă setarea afişată este corectă (de ex., 
data este corectă şi doriţi să modificaţi doar 
ora), puteţi trece direct la următoarea setare 
apăsând butonul Set sau:

4 Apăsaţi butonul M pentru a modifica 
setarea care clipeşte acum pe ecran. 
Apăsaţi butonul M ori de câte ori este 
necesar (sau ţineţi-l apăsat) până când 
obţineţi setarea (valoarea) dorită. Setările 
care au doar două opţiuni (format dată/
oră, afişare LAC şi unitate) sunt activate/
dezactivate sau se pot schimba între ele cu 
ajutorul butonului M.
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Setările dispozitivului

5 Apăsaţi din nou butonul Set pentru a 
confirma (memora) setarea actuală şi 
pentru a trece la următoarea setare.

Setările pot fi parcurse doar înainte. Nu vă 
puteţi întoarce la o setare anterioară. Puteţi 
modifica setările doar prin reluarea derulării 
acestora. 
Procedura de stabilire a setărilor poate fi 
încheiată oricând prin apăsarea butonului 
On/Off . Setările efectuate până în acel 
moment vor fi memorate.
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Setările dispozitivului

Setare format dată

La prima etapă, stabiliţi formatul datei (data clipeşte).

În următoarele ilustraţii, elementele care clipesc pe ecran sunt reprezentate ca şi cum ar fi 
înconjurate de un halou.

Sunt disponibile următoarele formate de dată:

 31.12.00 (= setare implicită) Zi.Lună.An

 12-31-00 Lună-Zi-An

1 Apăsaţi butonul M pentru a alege formatul 
datei. De fiecare dată când apăsaţi butonul, 
formatele (care clipesc) 31.12.00 şi  
12-31-00 apar alternativ pe ecran. Atunci 
când apare formatul dorit, procedaţi după 
cum urmează:

2 Apăsaţi butonul Set pentru a memora 
această setare. Afişajul trece imediat la 
modul pentru stabilirea datei. 
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Setările dispozitivului

Setare dată

La următoarele trei setări, introduceţi întâi anul, apoi luna şi în cele din urmă ziua.

1 Apăsaţi butonul M pentru a modifica cifrele 
care clipesc acum pe ecran şi stabiliţi anul.

2 Apăsaţi butonul Set pentru a accepta anul 
afişat. Ecranul intră apoi automat în modul 
de stabilire a lunii. 

Dacă folosiţi dispozitivul fără a fi 
stabilit datele în prealabil, toate 
valorile măsurate vor fi memorate 
fără informaţii legate de data 
efectuării lor.
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Setările dispozitivului

3 Luna stabilită din fabrică clipeşte. Apăsaţi 
butonul M până este afişată luna dorită.

4 Apăsaţi butonul Set pentru a memora 
setarea. Ecranul intră apoi automat în 
modul de stabilire a zilei.
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5 Ziua stabilită din fabrică clipeşte. Apăsaţi 
butonul M până este afişată ziua dorită.

6 Apăsaţi butonul Set pentru a memora 
setarea dorită şi pentru a continua cu 
setarea formatului orei. Ecranul intră apoi 
automat în modul de stabilire a formatului 
orei.

Setările dispozitivului
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Setare format oră

Selectaţi acum formatul orei care va fi folosit: fie în format internaţional (afişaj 24 de ore = setare 
implicită) sau anglo-american (afişaj la interval de 12 ore cu am sau pm).

7 Apăsaţi butonul M pentru a trece de la 
formatul 24 de ore la cel 12 ore.

8 Apăsaţi butonul Set pentru a memora 
setarea dorită şi a continua cu setarea orei. 
Ecranul intră apoi automat în modul de 
stabilire a orei.

Setările dispozitivului
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Setare oră

Mai întâi introduceţi ora şi apoi minutele.

9 Apăsaţi butonul M pentru a modifica 
cifrele care clipesc acum pe ecran. La o 
nouă apăsare a butonului Set, se pot seta 
minutele (tot cu ajutorul butonului M). 
Dacă aţi ales formatul de timp 12 ore şi se 
obţine ora „12:xx”, afişajul trece de la am 
la pm.

Dacă folosiţi dispozitivul fără a fi 
stabilit ora în prealabil, toate valorile 
măsurate vor fi memorate fără 
informaţii legate de ora efectuării lor.

10 Apăsaţi butonul Set pentru a memora 
setarea dorită şi a continua cu setarea 
semnalului sonor.

Setările dispozitivului
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Setare semnal sonor

După setarea orei, puteţi stabili semnalul sonor alegând On sau Off. Vă recomandăm să lăsaţi 
întotdeauna semnalul sonor activat. Astfel, veţi auzi un semnal sonor în următoarele situaţii:

 Atunci când dispozitivul detectează introducerea bandeletei.
 La afişarea rezultatelor.
 Dacă apare o eroare.

11 Apăsaţi butonul M pentru a trece de la OFF 
la On (setare implicită).

12 Apăsaţi butonul Set pentru a memora 
setarea aleasă. Ecranul trece apoi automat 
la următoarea opţiune care trebuie stabilită.
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Setările dispozitivului

13 Apăsaţi butonul M pentru a trece de la BL 
(blood, sânge) şi PL (plasmă).

14 Apăsaţi butonul Set pentru a memora 
setarea selectată. Ecranul trece automat la 
următoarea opţiune de setare.

Setare afişaj lactat

În setarea implicită, valorile lactatului sunt reprezentate ca măsurători ale valorii din sângele integral 
(BL este afişat pe ecran). Dacă doriţi să fie afişate valorile plasmatice (PL), puteţi trece la această 
reprezentare. Această setare afectează doar reprezentarea (transformată intern) a valorii.

Se permite utilizarea ca material biologic doar a sângelui capilar proaspăt sau heparinizat.  
Nu se va folosi plasma pentru efectuarea măsurătorilor.
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Efectuarea măsurătorilor

Aveţi nevoie de:

 Dispozitivul Accutrend Plus

 Bandeletele pentru măsurarea dorită şi bandaleta care conţine codul aferent

– Accutrend Glucoză
– Accutrend Trigliceride
– Accutrend Colesterol
– BM-Lactat

 Dispozitiv de înţepare (într-o unitate medicală, cadrele medicale vor folosi un dispozitiv de înţepare 
pentru folosire generală cum ar fi Accu-Chek Softclix Pro, Accu-Chek Safe-T-Pro)

 Tampon cu alcool sau de celuloză, dacă este cazul

Notă: Nu toate articolele sunt disponibile în fiecare ţară.

Efectuarea măsurătorilor
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1 2 3

Efectuarea măsurătorilor

Scurtă descriere a etapelor care trebuie parcurse

Se va citi codul (o dată la fiecare 
recipient cu bandelete)

Introduceţi bandeleta Aplicaţi proba de sânge
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Efectuarea măsurătorilor

Începeţi măsurătoarea prin închiderea clapetei 
compartimentului de măsurare

Afişarea rezultatelor măsurătorii

 

4 5
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Efectuarea măsurătorilor

Observaţii importante

Întotdeauna...

  Utilizaţi dispozitivul la temperatura recomandată specifică pentru fiecare test în parte (vedeţi de 
asemenea şi materialele care însoţesc bandeletele):

– Pentru colesterol şi trigliceride 18–30 °C

– Pentru glucoză 18–32 °C

– Pentru lactat 15–35 °C

 ... aşezaţi dispozitivul pe o suprafaţă plană sau ţineţi-l nemişcat în mână.

  ... asiguraţi-vă că toate elementele afişajului apar atunci când dispozitivul este în faza de auto-testare.

 ...citiţi materialele care însoţesc bandeletele.

  ...menţineţi piesa de ghidare a bandeletelor şi capacul curate (vedeţi descrierea care începe pe 
pagina 113).
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Niciodată...

  ... nu atingeţi şi nu scoateţi bandeleta în timpul efectuării măsurătorii (deşi acest lucru este posibil 
înainte de efectuarea măsurătorii atunci când sângele se aplică în afara dispozitivului).

 ... nu întârziaţi efectuarea măsurătorii după ce aţi aplicat sânge.

 ... nu supuneţi dispozitivul unor mişcări bruşte în timpul efectuării măsurătorii.

  ... nu depozitaţi dispozitivul la temperaturi extreme (vezi „Specificaţiile produsului” la pagina 131 şi 
materialele care însoţesc bandeletele).

  ... nu depozitaţi dispozitivul şi bandeletele în condiţii de umiditate sau umezeală fără protecţia 
adecvată (vezi „Specificaţiile produsului” la pagina 131 şi materialele care însoţesc bandeletele).

Nerespectarea acestor reguli poate duce la generarea unor rezultate eronate.
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Efectuarea măsurătorilor

A

C

B

D

E

F

Bandelete de testare Bandelete cu cod de bare
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Efectuarea măsurătorilor

A  Bandeletă de testare (partea superioară,  
TG în exemplu) 
Conţine zona de aplicare

B  Zona de aplicare 
Aplicaţi proba aici.

C   Bandeletă de testare (partea inferioară) 
Codul de bare imprimat este folosit pentru a 
identifica tipul şi lotul bandeletei.

D  Zona de reacţie 
Folosită pentru a verifica optic dacă proba de 
sânge a fost aplicată corect.

E  Bandeletă cu codul de bare (partea 
superioară, TG în exemplu)  
Furnizată cu fiecare recipient de bandelete.

F  Bandeletă cu codul de bare (partea 
inferioară) 
Codul de bare imprimat conţine informaţii 
referitoare la lotul respectiv care sunt citite şi 
memorate de către dispozitiv.
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Bandeletele cu cod de bare

Bandeleta cu codul de bare furnizează dispozitivului informaţii importante despre proprietăţile specifice 
respectivului recipient de bandelete. Aceasta este necesară cel puţin atunci când se deschide un nou 
recipient cu bandelete; proprietăţile acestora sunt apoi memorate în dispozitiv. Dispozitivul memorează 
întotdeauna numai informaţiile unei singure bandelete cu cod de bare pentru fiecare parametru (adică 
patru coduri de fiecare dată).

  Nu trebuie să uitaţi că trebuie să ţineţi la îndemână bandeleta cu codul de bare, care însoţeşte 
fiecare recipient cu bandelete, înainte de a efectua prima măsurătoare. După ce informaţia de pe 
bandeleta cu codul de bare este memorată de către dispozitiv (înainte de folosirea unei bandelete 
noi), nu veţi mai avea nevoie de ea.

Păstraţi bandeleta cu codul de bare în ambalajul extern şi nu în recipientul cu bandelete. 
Informaţiile inscripţionate pe bandeleta cu codul de bare pot deteriora calitatea celorlalte 
bandelete, ducând la rezultate eronate ale măsurătorilor.

  Fiecare bandeletă cu codul de bare este caracteristică unui recipient de bandelete. Dacă este 
posibil, păstraţi recipientul cu bandelete împreună cu bandeleta cu codul de bare în ambalajul 
exterior pentru ca aceasta din urmă să fie la îndemână atunci când este necesară citirea informaţiei 
de pe bandeletă, dacă este cazul (de ex., după înlocuirea bateriilor din cauza descărcării celor din 
dispozitiv).
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Efectuarea măsurătorilor

Pornirea dispozitivului

1 Puneţi dispozitivul pe o suprafaţă plană sau 
ţineţi-l în mână. Porniţi dispozitivul apăsând 
butonul On/Off .

După efectuarea măsurătorii (sau în 
orice alt moment), puteţi opri din nou 
funcţionarea dispozitivului apăsând lung 
butonul On/Off .
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2 Verificaţi dacă afişajul funcţionează corect 
pentru a evita rezultatele eronate cauzate 
de problemele de afişaj.

3 De asemenea, verificaţi întotdeauna starea 
bateriilor după auto-testul afişajului. 
Atunci când simbolul corespunzător 
bateriilor apare pentru prima oară (în afara 
afişării tuturor simbolurilor la pornirea 
dispozitivului), veţi mai putea efectua doar 
câteva măsurători.

Atunci când testul afişajului este finalizat, 
este afişat ultimul cod memorat. Dacă în 
dispozitiv nu s-a memorat nici un cod încă, 
acest lucru se va indica pe partea stângă.
Simbolul codenr care clipeşte vă va indica 
faptul că trebuie să introduceţi o bandeletă 
cu cod de bare.
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Efectuarea măsurătorilor

1 Ţineţi bandeleta cu codul de bare între 
degetul mare şi degetul arătător în zona 
albă de la capătul bandeletei. Nu atingeţi 
zona inscripţionată (începe după linia 
neagră).

2 Introduceţi încet bandeleta cu codul de bare 
în piesa de ghidare a bandeletei, până la 
capăt, în direcţia săgeţilor. Apoi retrageţi-o 
imediat. Lăsaţi clapeta compartimentului de 
efectuare a măsurătorilor închisă în timpul 
acestei proceduri.

Dacă dispozitivul citeşte în mod corect 
informaţiile de pe bandeleta cu codul 
de bare, operaţiunea este confirmată de 
un semnal sonor scurt (în cazul în care 
semnalul sonor este activat).

Introducerea bandeletei cu cod de bare
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Numărul format din trei cifre (care este inscripţionat pe 
reversul bandeletei cu codul de bare şi pe recipientul 
cu bandelete de testare) este afişat pe ecran.

În cazul în care apar probleme în timpul citirii, pe 
ecran va apărea un mesaj de eroare (vedeţi descrierea 
începând cu pagina 119). În acest caz, repetaţi citirea 
bandeletei cu codul de bare după câteva secunde.

Simbolul bandeletei cu codul de bare care clipeşte 
pe ecran vă indică faptul că trebuie să introduceţi 
bandeleta cu codul de bare.
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Efectuarea măsurătorilor

1 În cazul în care ultimul cod memorat sau 
folosit este afişat pe ecranul dispozitivului, 
apăsaţi butonul Set pentru a trece la 
următorul cod memorat. La fiecare 
apăsare a butonului, pe ecran apar 
codurile bandeletelor în succesiunea 
GLUC>CHOL>TG>LAC (dacă această 
opţiune a fost memorată).

Această informaţie poate fi afişată doar 
pentru orientare, nu trebuie să afişaţi 
parametrul de testare folosit pentru 
următoarea măsurătoare.

Schimbarea afişajului codului

Pentru a vă putea orienta, puteţi trece de la un cod la altul.
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Materiale biologice

Materialul biologic folosit este sângele capilar proaspăt. Pentru măsurătoare aveţi nevoie de 
o picătură de sânge. Pentru mai multe informaţii despre materialul biologic şi folosirea sângelui 
heparinizat, citiţi materialele care însoţesc cele mai recente bandelete de testare.

Atenţie: Manevrarea probelor de sânge reprezintă un risc de infecţie. De aceea, luaţi toate 
măsurile de siguranţă necesare, cum ar fi purtarea mănuşilor de unică folosinţă în timpul 
manevrării probelor.
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Efectuarea măsurătorilor

Efectuarea măsurătorilor în cabinet

Protecţie împotriva infecţiilor: Există un risc potenţial de infectare. Personalul medical sau 
alte persoane care folosesc dispozitivul Accutrend Plus pentru a efectua măsurători pentru 
mai mult de un pacient trebuie să ţină cont de fapt că orice obiect care intră în contact cu 
sângele uman este o potenţială sursă de infecţie.

 Folosiţi mănuşi.

  Aplicaţi sângele în exteriorul dispozitivului (pagina 75). Atunci când măsuraţi glicemia mai multor 
pacienţi, curăţaţi şi dezinfectaţi dispozitivul înainte de fiecare măsurătoare, deoarece sângele nu 
poate fi aplicat folosind pipete capilare.

  La orice măsurare a colesterolului, trigliceridelor şi lactatului la mai mulţi pacienţi, folosiţi pipetele 
capilare pentru a aplica sângele în afara dispozitivului.

 Aruncaţi pipetele capilare şi bandeletele într-un recipient pentru eliminarea materialelor clinice.

 Respectaţi toate recomandările şi ghidurile locale de sănătate şi siguranţă.
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Pregătiri pentru efectuarea măsurătorilor

1 Pregătiţi recipientul bandeletelor pentru 
măsurătoarea pe care doriţi să o efectuaţi 
(de ex., măsurarea trigliceridelor).

2 Verificaţi data de expirare a bandeletelor. 
Folosiţi întotdeauna bandeletele înainte de 
data de expirare.

3 Asiguraţi-vă că bandeleta cu codul de 
bare aferentă acestor bandelete este la 
îndemână (cu excepţia cazurilor în care în 
dispozitiv nu a fost memorat deja codul 
acestora).

Atenţie: Factorii externi (de ex., umiditatea 
aerului şi lumina) care acţionează asupra 
bandeletelor le pot deteriora şi genera 
rezultate eronate sau mesaje de eroare! 
Scoateţi bandeleta de testare din ambalaj 
doar înainte de efectuarea măsurătorii.



65

 
Ro

m
ân

ă

Efectuarea măsurătorilor

4 Pregătiţi dispozitivul de înţepare prin 
introducerea unui ac nou.

Nu vă înţepaţi decât atunci când descrierea 
acestor proceduri vă indică acest lucru.

În cabinet, veţi folosi un dispozitiv de înţepare 
pentru mai mulţi pacienţi pentru a preveni 
contaminarea încrucişată, cum ar fi Accu-Chek 
Softclix Pro sau puteţi folosi dispozitivele de 
unică folosinţă Accu-Chek Safe-T-Pro.

Notă: Aceste articole nu sunt disponibile în toate 
ţările.
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Efectuarea măsurătorii

După pornirea dispozitivului şi după memorarea codului, dispozitivul ştie că trebuie să introduceţi 
bandeleta de testare. Prin folosirea reversului bandeletei, dispozitivul detectează ce parametru de 
testare urmează să fie folosit şi cărui cod îi aparţine această bandeletă. Dacă nu s-a memorat încă nici un 
cod de bare, după introducerea bandeletei apare un mesaj de eroare care face referire la acest lucru.

Înainte de efectuarea măsurătorii, verificaţi dacă 
pe ecran sunt afişate următoarele elemente:

1 Data şi ora sunt corecte? În cazul în care 
valorile măsurătorilor trebuie memorate în 
corelaţie cu ora şi data testării, corectaţi 
aceste setări (vedeţi descrierea operaţiunii 
începând cu pagina 41).

2 Apare simbolul bateriei? În acest caz, vor 
mai putea fi realizate doar câteva măsurători. 
Înlocuiţi imediat bateriile (vedeţi descrierea 
operaţiunii începând cu pagina 30).
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Efectuarea măsurătorilor

3 Acum scoateţi bandeleta de testare din 
recipientul acestora:

Închideţi imediat recipientul după 
deschidere pentru a proteja desicantul, 
altfel bandeletele vor deveni 
inutilizabile deşi nu au expirat încă. 
În recipientul cu bandelete nu trebuie 
să pătrundă lichide. Nu amestecaţi 
capacele recipientelor de testare!

4 În cazul bandeletelor pentru măsurarea 
colesterolului şi glicemiei, verificaţi dacă 
zona de reacţie nu prezintă decolorări 
înainte de a începe măsurătoarea. Dacă 
apar decolorări, nu folosiţi bandeleta.  
Pentru mai multe informaţii, vedeţi 
materialele informative care însoţesc 
respectivele bandelete.
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5 Ţineţi bandeleta între degetul mare şi 
cel arătător astfel încât parametrul de 
măsurare inscripţionat să fie cu faţa în sus.

6 Introduceţi bandeleta în piesa de ghidare 
până nu mai poate înainta. Atunci când 
bandeleta este corect poziţionată, veţi auzi 
două semnale sonore (scurt – lung; doar în 
cazul în care aţi activat această funcţie).
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O săgeată care clipeşte pe ecran vă indică 
faptul că trebuie să deschideţi clapeta 
compartimentului de efectuare a măsurătorii 
pentru a aplica picătura de sânge. Explicaţiile 
referitoare la marcarea acestei măsurători 
(evenimente, afişare ev. 0 sau mecanisme de 
control al funcţiilor) urmează să fie prezentate în 
acest capitol.

7 Deschideţi clapeta compartimentului de 
efectuare a măsurătorilor. Clapeta va fi 
imobilă atunci când ajunge în poziţie verticală.
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Simbolul care reprezintă o picătură de sânge care 
clipeşte pe ecran (deasupra simbolului corespunzător 
bandeletei) vă indică faptul că trebuie să aplicaţi sânge.

Sângele poate fi aplicat fie direct în dispozitiv (atunci când este utilizat de o singură persoană) sau 
în exteriorul acestuia (de ex., atunci când măsurătorile sunt efectuate în cabinet cu pipete capilare 
heparinizate, de exemplu).
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Recomandări pentru recoltare şi măsurători din sângele capilar

Pentru a obţine picătura de sânge din care să se poată efectua măsurătoarea:

 Spălaţi-vă pe mâini cu apă călduţă.

 Asiguraţi-vă că aveţi mâinile uscate şi calde înainte de a vă înţepa.

  Dacă este necesar, masaţi buricul degetului. După ce vă înţepaţi, încercaţi să obţineţi o picătură de 
sânge suficient de mare, care să se prelingă singură de pe deget, fără a aplica prea multă presiune 
sau a stoarce degetul.

  Recomandăm să obţineţi sânge capilar de pe partea laterală a degetului, deoarece aceasta este 
mai puţin sensibilă la durere.

Aspecte de care trebuie să se ţină cont pentru măsurarea trigliceridelor: Aproape toate 
cremele şi multe săpunuri (cum ar fi gelul de duş şi şampoanele) conţin grăsimi. Dacă 
bandeleta intră în contact cu o cantitate mică de astfel de substanţe, rezultatele vor fi 
eronate. De aceea, este foarte important să vă spălaţi bine pe mâini şi să vă clătiţi cu multă 
apă înainte de efectuarea acestei măsurători.

Pentru determinarea colesterolului sau trigliceridelor, ştergeţi prima picătură de sânge cu 
un tampon de celuloză şi folosiţi a doua picătură de sânge pentru efectuarea măsurătorii.
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Efectuarea măsurătorilor

Recoltarea probelor de sânge

8 Apoi înţepaţi partea laterală a buricului 
degetului folosind dispozitivul pentru 
înţepare.
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Aplicarea sângelui în dispozitiv:

9 Aplicaţi picătura de sânge direct de pe 
deget pe zona de aplicare de culoare 
galbenă a bandeletei. Nu atingeţi zona de 
aplicare cu degetul!

Picătura de sânge trebuie aplicată pe 
bandeletă imediat după înţepare. Dacă 
picătura de sânge este aplicată mai târziu, 
rezultatele vor fi eronate deoarece procesul 
de coagulare a început deja.



75

 
Ro

m
ân

ă
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Aplicarea sângelui în exteriorul dispozitivului:

10 Retrageţi bandeleta după deschiderea 
clapetei (şi lăsaţi-o deschisă).

11 Aplicaţi şi picătura de sânge care se 
prelinge direct de pe deget (sau, în 
laborator, din pipetă) pe zona de aplicare 
de culoare galbenă a bandeletei. Pielea dvs 
nu trebuie să intre în contact cu zona de 
aplicare! 
Pipetele capilare heparinizate pot fi folosite 
pentru aplicarea sângelui. Citiţi materialele 
informative care însoţesc bandeletele 
respective.

12 Ţinând deschisă clapeta compartimentului 
de testare, introduceţi bandeleta înapoi în 
dispozitiv.
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Efectuarea măsurătorilor

Zona de aplicare trebuie să fie acoperită cu 
sânge în totalitate (exemplu A), altfel rezultatele 
ar putea fi eronate.

Dacă se aplică o cantitate prea mică de sânge 
(exemplu B), nu încercaţi să îl întindeţi sau să 
aplicaţi a doua picătură, deoarece ar putea duce 
la obţinerea unor rezultate eronate. Repetaţi 
măsurătoarea cu o bandeletă nouă.

Verificarea sângelui aplicat:

A

B
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Efectuarea măsurătorilor

Începerea măsurătorii

O săgeată care clipeşte pe ecran vă indică 
faptul că trebuie să închideţi clapeta 
compartimentului de efectuare a măsurătorii. 
Astfel începe măsurătoarea.

13 Închideţi clapeta compartimentului de 
efectuare a măsurătorii.
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Efectuarea măsurătorilor

Începe măsurătoarea. Timpul necesar pentru 
evaluarea probelor depinde de parametrul de 
testare. Acesta este afişat pe ecran şi merge 
descrescător înspre 0. Timpul necesar pentru 
măsurarea parametrilor individuali este:

 Pentru glucoză 12 secunde

 Pentru colesterol 180 secunde

  Pentru trigliceride aproximativ 174 de 
secunde (dacă timpul necesar este mai 
scurt, va fi indicat de trei semnale sonore 
scurte)

 Pentru lactat 60 de secunde

Fiecare dintre ultimele patru secunde ale 
timpului de efectuare a măsurătorii este 
însoţită de un semnal sonor scurt (dacă această 
opţiune este activată). Finalizarea măsurătorii şi 
afişarea rezultatelor sunt indicate de un semnal 
sonor mai lung.
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Efectuarea măsurătorilor

La finalizarea măsurătorii, rezultatele sunt 
afişate. Dacă măsuraţi glicemia, efectuaţi 
verificarea descrisă pe pagina următoare.

Rezultatele care depăşesc intervalul normal 
sunt afişate ca Hi (peste limita superioară) sau 
Lo (sub limita inferioară).

La afişarea rezultatelor, apare pe ecran 
evenimentul ev. 0. Pentru explicaţii referitoare 
la modul de folosire a afişajului evenimentelor 
pentru a adăuga informaţii suplimentare 
rezultatelor, vedeţi secţiunea următoare.

Afişarea rezultatelor
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Efectuarea măsurătorilor

Verificare după măsurarea glicemiei:

 Scoateţi bandeleta şi întoarceţi-o cu 
capătul inferior în sus.

  Comparaţi zona de reacţie de pe capătul 
inferior al bandeletei cu scala de culori de 
pe eticheta recipientului cu bandelete.

Culoarea zonei de reacţie trebuie să fie 
asemănătoare cu cea corespunzătoare 
rezultatului măsurătorii pe care aţi efectuat-o. 
Dacă diferenţa este mare, efectuaţi o verificare 
a funcţiilor. Parcurgeţi informaţiile care însoţesc 
bandeletele.
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Efectuarea măsurătorilor

Dacă rezultatele afişate (mai ales la măsurarea glicemiei) nu corespund stării dvs de sănătate sau par 
să fie neobişnuit de mici sau de mari, verificaţi funcţionarea dispozitivului folosind o bandeletă nouă 
(vedeţi descrierea începând cu pagina 85). Dacă această verificare confirmă că dispozitivul funcţionează 
corect, citiţi din nou instrucţiunile referitoare la efectuarea măsurătorii. Efectuaţi o nouă măsurătoare 
folosind o bandeletă nouă. Dacă nici aceste rezultate nu par conforme cu realitatea, consultaţi medicul.

Dacă nu doriţi să marcaţi rezultatul măsurătorii cu un eveniment sau cu o verificare a funcţionării 
dispozitivului, măsurătoarea este finalizată. Deschideţi clapeta compartimentului de efectuare a 
măsurătorii şi scoateţi bandeleta. Ţineţi apăsat butonul On/Off     până la închiderea dispozitivului. 
Eliminaţi acul folosit şi bandeleta în conformitate cu legislaţia şi recomandările locale. Curăţaţi 
dispozitivul dacă este necesar (vedeţi descrierea începând cu pagina 113).

Doctorii şi asistentele trebuie să respecte recomandările de eliminare ale spitalului respectiv sau ale 
cabinetului.
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Efectuarea măsurătorilor

Marcarea măsurătorilor

Puteţi adăuga informaţii suplimentare măsurătorilor, de exemplu pentru a caracteriza o anumită 
valoare din punct de vedere al condiţiilor legate de generarea sa (în funcţie de masă, exerciţii fizice 
etc). Mai mult, puteţi marca măsurătorile efectuate cu lichide de control drept verificări ale funcţionării 
dispozitivului. Puteţi marca o valoare măsurată la diferite momente de timp:

 La începutul măsurătorii după introducerea bandeletei.

 La afişarea rezultatelor.

Nu puteţi marca o valoare atunci când se efectuează măsurătoarea.
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Efectuarea măsurătorilor

Marcaţi măsurătorile drept verificare a 
funcţionării dispozitivului atunci când acestea 
au fost efectuate folosind o soluţie de control 
(aşa cum se descrie în capitolul următor).

14 Apăsaţi butonul M (după introducerea 
bandeletei sau la afişarea rezultatelor) 
pentru a marca măsurătoarea drept 
verificare a funcţionării dispozitivului 
(simbolul unei sticle). Dacă veţi apăsa din 
nou butonul M, măsurătoarea nu va mai 
apărea ca marcată.

Marcarea măsurătorii drept verificare a funcţionării dispozitivului:
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Efectuarea măsurătorilor

Adăugarea unor informaţii suplimentare măsurătorilor:

Puteţi aloca unei măsurători unul din nouă 
evenimente diferite. Evenimentul „0” reprezintă 
„nici o marcare”. Puteţi defini voi înşivă 
evenimentele şi numărul acestora. Asiguraţi-vă 
că numerele alocate sunt unice şi că le ţineţi 
minte.

15 Apăsaţi butonul Set (după introducerea 
bandeletei sau la afişarea rezultatelor) 
pentru a marca măsurătoarea cu un 
eveniment. Apăsarea butonului Set afişează 
numere crescătoare consecutive care 
ar putea fi alocate evenimentului. După 
evenimentul „9”, afişajul cifrei aferente 
evenimentului se resetează la „0”.
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Verificarea funcţionării cu soluţie de control

Pentru a vă asigura că dispozitivul funcţionează corect, trebuie să efectuaţi în mod regulat o verificare 
a funcţionării cu o soluţie de control. Pentru fiecare parametru de testare, este disponibilă o soluţie de 
control specifică. Obişnuiţi-vă să efectuaţi o verificare a funcţionării în următoarele situaţii:

  Când deschideţi un nou recipient cu bandelete.

  După înlocuirea bateriilor.

  După curăţarea dispozitivului.

  Atunci când aveţi îndoieli referitoare la corectitudinea valorilor măsurătorilor.

O verificare a funcţionării este efectuată în aceeaşi manieră ca şi o măsurătoare obişnuită, doar că în 
locul picăturii de sânge se foloseşte o soluţie de control.

Verificarea funcţionării cu soluţie de control
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Verificarea funcţionării cu soluţie de control

Aveţi nevoie de:

 Dispozitivul Accutrend Plus

 Bandeletele pentru măsurătoarea dorită cu bandeleta cu codul de bare aferentă

– Accutrend Glucose
– Accutrend Triglycerides
– Accutrend Cholesterol
– BM-Lactate

 Soluţia de control pentru parametrul de testare respectiv

– Accutrend Control G (Glucose)
– Accutrend Control TG1 (Triglyceride)
– Accutrend Control CH1 (Cholesterol)
– BM-Control Lactate
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Verificarea funcţionării cu soluţie de control

Pregătirea unei verificări

1 Pregătiţi recipientul cu bandelete pentru 
măsurătoarea dorită (de ex., măsurarea 
trigliceridelor).

2 Asiguraţi-vă că aveţi la îndemână bandeleta 
cu codul de bare aferentă bandeletelor 
necesare (cu excepţia cazurilor în care 
nu s-a memorat deja codul acestui set de 
bandelete).

3 Pregătiţi soluţia de control care corespunde 
bandeletelor de testare.

Descrierea care urmează pleacă de la 
premisa că s-a memorat deja în dispozitiv 
codul aferent bandeletelor folosite aici. În 
caz contrar, vedeţi descrierea care începe 
pe pagina 59.
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Verificarea funcţionării cu soluţie de control

Efectuarea verificării

1 Aşezaţi dispozitivul pe o suprafaţă plană 
sau ţineţi-l în mână. Dacă este cazul, porniţi 
dispozitivul apăsând butonul On/Off .
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Verificarea funcţionării cu soluţie de control

După pornirea dispozitivului, verificaţi dacă sunt 
afişate următoarele:

2 Verificaţi că afişajul funcţionează corect 
pentru a preveni interpretările greşite 
cauzate de erorile de afişaj.

3 Data şi ora sunt corecte? În cazul în care 
valorile măsurătorilor trebuie memorate în 
corelaţie cu ora şi data testării, corectaţi 
aceste setări (vedeţi descrierea operaţiunii 
începând cu pagina 41).

4 Apare simbolul bateriei? În acest caz, vor 
mai putea fi realizate doar câteva măsurători. 
Înlocuiţi imediat bateriile (vedeţi descrierea 
operaţiunii începând cu pagina 30).
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Verificarea funcţionării cu soluţie de control

5 Acum scoateţi badeleta de testare din 
recipientul acestora. Închideţi imediat 
recipientul după deschidere pentru a 
proteja desicantul, altfel bandeletele vor 
deveni inutilizabile, deşi nu au expirat încă.

6 Ţineţi bandeleta între degetul mare şi 
cel arătător, astfel încât parametrul de 
măsurare inscripţionat să fie cu faţa în sus.

7 Introduceţi bandeleta în piesa de ghidare 
a bandeletei până nu mai poate înainta. 
Atunci când bandeleta este corect 
poziţionată, veţi auzi două semnale sonore 
(scurt – lung; în cazul în care aţi activat 
această funcţie).
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Verificarea funcţionării cu soluţie de control

8 Apăsaţi butonul M pentru a marca 
măsurătoarea drept verificare a funcţionării 
dispozitivului (simbolul sticlei).
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Verificarea funcţionării cu soluţie de control

9 Deschideţi clapeta compartimentului de 
efectuare a măsurătorilor. Clapeta va 
rămâne imobilă atunci când ajunge în 
poziţie verticală.



93

 
Ro

m
ân

ă

Verificarea funcţionării cu soluţie de control

10 Aplicaţi o picătură mare din soluţia de 
control direct din sticlă pe bandeletă. 
Asiguraţi-vă că nici sticla nici degetul nu 
intră în contact cu zona de aplicare. Aceasta 
trebuie să fie acoperită în totalitate.

Soluţia poate fie aplicată (ca şi în cazul unei 
măsurători pentru care se foloseşte sânge) 
în exteriorul dispozitivului, aşa cum se 
descrie la pagina 75.

Aplicarea soluţiei de control
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Verificarea funcţionării cu soluţie de control

O săgeată care clipeşte pe ecran vă indică 
faptul că trebuie să închideţi clapeta 
compartimentului de efectuare a măsurătorii. 
Astfel începe măsurătoarea.

11 Închideţi clapeta compartimentului de 
efectuare a măsurătorii.

Începerea măsurătorii
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Verificarea funcţionării cu soluţie de control

Începe măsurătoarea. Timpul necesar pentru 
evaluarea probelor depinde de parametrul de 
testare. Acesta este afişat pe ecran şi merge 
descrescător înspre 0. Timpul necesar pentru 
măsurarea parametrilor individuali este:

 Pentru glucoză 12 secunde

 Pentru colesterol 180 secunde

   Pentru trigliceride aproximativ 174 de 
secunde (dacă timpul necesar este mai scurt, 
va fi indicat de trei semnale sonore scurte)

 Pentru lactat 60 de secunde

Fiecare dintre ultimele patru secunde ale 
timpului de efectuare a măsurătorii este 
însoţită de un semnal sonor scurt (dacă această 
opţiune este activată). Finalizarea măsurătorii şi 
afişarea rezultatelor sunt indicate de un semnal 
sonor mai lung.
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Verificarea funcţionării cu soluţie de control

Afişarea rezultatelor

La finalizarea măsurătorii, rezultatele sunt 
afişate, exprimate în unitatea selectată.

Verificaţi acum dacă rezultatele afişate se 
încadrează în intervalul acceptat.

Informaţiile referitoare la valorile ţintă care 
trebuie obţinute la măsurătorile care se 
efectuează folosind soluţii de control se 
regăsesc fie pe eticheta, fie în materialele 
informative care însoţesc bandeletele sau 
soluţiile de control. Dacă valoarea nu se 
încadrează în interval, repetaţi verificarea. 
În cazul în care nici al doilea rezultat nu se 
încadrează în acest interval, contactaţi centrul 
de relaţii cu clienţii şi de service.
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Memorie

Dispozitivul Accutrend Plus are patru zone de memorie şi fiecare poate fi folosită pentru a memora până 
la 100 de valori, împreună cu data, ora şi marcajele folosite.

Dacă nu aţi setat data şi ora (vedeţi descrierea care începe la pagina 41), toate valorile 
măsurate vor fi memorate fără aceste informaţii.

Afişarea valorilor memorate

1 Intraţi direct în modul memorie apăsând 
butonul M sau apăsând acest buton atunci 
când dispozitivul este în modul citire cod.

Puteţi ieşi din modul memorie apăsând 
butonul On/Off .

Memorie
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Memorie

După ce s-a verificat funcţionarea corectă a 
afişajului la pornirea dispozitivului, sunt afişate 
ultimele valori memorate.

Simbolul mem indică faptul că dispozitivul 
este în modul memorie. Data şi ora afişate 
corespund orei de efectuare a măsurătorii şi nu 
orei reale. Cele două puncte din afişajul orei nu 
clipesc – spre deosebire de modul în care este 
afişată ora reală.
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Memorie

2 Apăsaţi butonul Set pentru a trece de la o 
arie de memorie la alta corespunzătoare 
celor patru parametri de testare. La fiecare 
apăsare a butonului Set, este afişată ultima 
valoare memorată pentru fiecare arie de 
memorie (GLUC > CHOL > TG > LAC > 
GLUC >…), dacă acestea sunt memorate în 
aria respectivă.
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Memorie

Pentru a naviga în una dintre ariile de memorie, 
folosiţi butonul M.

3 Apăsaţi butonul M pentru a afişa 
următoarele valori măsurate dintr-o arie 
de memorie. La apăsarea butonului, este 
afişată poziţia valorii măsurate în aria de 
memorie (aici: 02); valoarea nu este afişată 
până nu ridicaţi degetul de pe buton.

Atunci când ţineţi apăsat butonul M, 
poziţiile mai vechi din memorie (02 … 03 
… 04 … şi aşa mai departe) sunt afişate 
în continuare până ridicaţi degetul de pe 
buton. Apoi este afişată valoarea măsurată 
în ultima poziţie memorată afişată.
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Memorie

Cazuri speciale:

   În cazul în care toate cele patru arii de 
memorie sunt goale, pe ecran vor apărea 
trei linii (– – –).

   În cazul în care aria de memorie 
corespunzătoare unui parametru de testare 
este goală, două linii vor apărea pe ecran 
(– – ).

   În cazul în care o singură valoare măsurată 
este memorată incorect (sau ştearsă), o 
singură linie va apărea pe ecran (– ). 
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Memorie

1 Porniţi dispozitivul apăsând butonul Set 
(afla pe latura stângă a dispozitivului).

Pe ecran apar data şi ora, dar şi simbolul set.

2 Apăsaţi acum butonul M pentru a afişa 
opţiunile pentru ştergerea valorilor 
măsurate.

Puteţi ieşi oricând din modul ştergere 
apăsând butonul On/Off .

Toate descrierile operaţiunilor care urmează 
încep cu acest ecran (dEL LASt).

Ştergerea valorilor memorate
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Memorie

Puteţi alege între trei variante de ştergere diferite:

  Puteţi şterge doar ultima valoare măsurată.

  Puteţi şterge toate valorile măsurate corespunzătoare unui singur parametru de testare odată.

  Puteţi şterge toate valorile măsurate corespunzătoare tuturor parametrilor de testare odată.

Nu se pot şterge valori individuale specifice (cu excepţia ultimei valori măsurate).
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Memorie

Ştergerea ultimei valori măsurate

3 Pentru a şterge ultima valoare măsurată 
(ecran dEL LASt), apăsaţi butonul Set. Este 
afişat parametrul de testare respectiv.

4 Pentru a şterge din memorie valoarea 
afişată, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul 
Set mai mult de 3 secunde. Atunci 
când butonul este ţinut apăsat, valoarea 
măsurată clipeşte. În acelaşi timp, se aude 
un semnal sonor la fiecare secundă.
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Memorie

După 3 secunde, valoarea este ştearsă; acest 
lucru este confirmat pe ecran, aşa cum arată 
ilustraţia din stânga (-). După ce ridicaţi degetul 
de pe butonul Set, veţi ieşi automat din modul 
ştergere.
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Memorie

Ştergerea tuturor valorilor măsurate ale unui parametru

5 Dacă doriţi să ştergeţi toate valorile 
măsurate ale unui parametru de testare, 
apăsaţi butonul M. Pe ecran apare dEL 
- ALL, fiind afişat parametrul de testare 
selectat (aici: TG).

6 Dacă parametrul de testare afişat nu este 
cel pentru care doriţi să ştergeţi toate 
valorile măsurate, apăsaţi butonul Set.

Parametrul de testare selectat clipeşte pe 
ecran.
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Memorie

7 Apăsaţi din nou butonul Set pentru a 
selecta un alt parametru de testare. La 
fiecare apăsare a butonului, este afişat 
următorul parametru de testare (GLUC > 
CHOL > TG > LAC …).

8 Pentru a selecta parametrul de testare 
afişat pentru care doriţi să ştergeţi valorile, 
apăsaţi butonul M. 

Pe ecran apare ALL.
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Memorie

9 Pentru a şterge din memorie valorile 
măsurate corespunzătoare parametrului 
de testare afişat, apăsaţi şi ţineţi apăsat 
butonul Set mai mult de 3 secunde. 

Atunci când butonul este ţinut apăsat, 
simbolul ALL clipeşte. În acelaşi timp, se 
aude un semnal sonor la fiecare secundă.

După 3 secunde, toate valorile corespunzătoare 
parametrului de testare selectat sunt şterse; 
acest lucru este confirmat pe ecran, aşa cum 
arată ilustraţia din stânga (– –). După ce ridicaţi 
degetul de pe butonul Set, veţi ieşi automat din 
modul ştergere.
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Memorie

10 Dacă doriţi să ştergeţi toate valorile 
măsurate corespunzătoare tuturor 
parametrilor de testare, apăsaţi butonul 
M. Pe ecran apare dEL - ALL, fiind afişaţi 
toţi parametrii de testare.

Ştergerea tuturor valorilor măsurate
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Memorie

11 Apăsaţi butonul Set pentru a selecta modul 
ştergere.

Pe ecran apare All.

12 Pentru a şterge din memorie toate valorile 
măsurate, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul 
Set mai mult de 3 secunde. 

Atunci când butonul este ţinut apăsat, 
simbolul ALL clipeşte. În acelaşi timp, se 
aude un semnal sonor la fiecare secundă.
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Memorie

După 3 secunde, toate valorile sunt şterse; 
acest lucru este confirmat pe ecran, aşa cum 
arată ilustraţia din stânga (– –). După ce ridicaţi 
degetul de pe butonul Set, veţi ieşi automat din 
modul ştergere.
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Memorie

Transfer de date

Rezultatele pot fi descărcate din memorie cu ajutorul interfeţei în infraroşu încorporate.

Pentru mai multe informaţii referitoare la descărcarea rezultatelor într-un sistem adecvat (cum ar fi PC), 
contactaţi centrul local de relaţii cu clienţii şi de service (pagina 133).
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Curăţare

Curăţare

Un sistem optic de măsurare curat este principala condiţie pentru determinarea unor valori exacte ale 
măsurătorilor. De aceea, dispozitivul trebuie curăţat imediat ce apar impurităţi. Nu curăţaţi dispozitivul 
aflat în stare de funcţionare, opriţi-l!

Folosiţi pentru curăţare următoarele articole:

  Beţişoare obişnuite de bumbac care nu lasă scame

  Şerveţele obişnuite care nu lasă scame

  Şerveţele dezinfectante obişnuite

Săpunurile cu acţiune blândă, dar şi cu alcool cu 70% etanol sau isopropil pot fi folosite pentru curăţare. 
În cabinetele medicale, se recomandă folosirea unei substanţe alcătuite din 1- propanol, 2 – propanol şi 
glutaraldehidă (denumire de marcă „Bacillol plus”).

Nu folosiţi spray-uri dezinfectante sau şerveţele sau beţişoare de bumbac foarte îmbibate 
deoarece lichidul poate pătrunde în dispozitiv, deteriorându-l.
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Curăţarea componentelor externe ale dispozitivului

 Asiguraţi-vă că dispozitivul nu este în stare de funcţionare.

  Ştergeţi exteriorul dispozitivului cu un material textil de bumbac, uşor umezit, care nu lasă scame. 
În cazul folosirii în cabinet, exteriorul dispozitivului poate fi curăţat cu „Bacillol plus”.

Curăţarea componentelor interne ale dispozitivului

1 Deschideţi clapeta compartimentului de 
efectuare a măsurătorii.

2 Scoateţi capacul compartimentului de 
efectuare a măsurătorii (inclusiv piesa de 
ghidare a bandeletei) împingând-o uşor 
spre centrul dispozitivului şi apoi trăgând de 
ea în sus.

Curăţare
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3 În cazul în care este foarte murdar, puteţi 
clăti capacul compartimentului de efectuare 
a măsurătorii (separat de dispozitiv) 
cu apă călduţă, de la robinet. Uscaţi 
capacul compartimentului de efectuare a 
măsurătorii cu un material textil curat.

Curăţare
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Curăţare

4 Curăţaţi zonele sistemului optic de 
măsurare la care se poate ajunge cu 
uşurinţă cu un tampon care nu lasă scame 
sau cu un beţişor de bumbac puţin umezit.
Asiguraţi-vă că în dispozitiv nu pătrund 
lichide. Nu introduceţi nici un fel de obiecte 
în dispozitiv.

5 Lăsaţi dispozitivul să se usuce bine la aer.

Curăţarea sistemului optic de măsurare
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Curăţare

6 Nu introduceţi capacul compartimentului 
de efectuare a măsurătorii decât atunci 
când este complet uscat. Apăsaţi uşor 
în jos capătul frontal al capacului 
compartimentului de efectuare a 
măsurătorii până simţiţi că a intrat în 
locaşul său (veţi simţi un click).

7 Închideţi clapeta compartimentului de 
efectuare a măsurătorii.

Dispozitivul poate fi folosit din nou pentru 
efectuarea unei măsurători. Efectuaţi o 
verificare a funcţionării (vedeţi descrierea 
care începe pe pagina 85).
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Mesaje de eroare

În anumite situaţii, pe ecran poate apărea un mesaj de eroare. În general, trebuie să încercaţi să aplicaţi 
soluţiile sugerate pentru eroarea respectivă. În cazul în care problema nu se remediază, contactaţi 
centrul local de relaţii cu clienţii şi de service (pagina 133).

Mesaje de eroare
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Mesaje de eroare

Simbol Descrierea erorii

Eroare: Cod de bare necunoscut

Codul de bare al bandeletelor sau al bandeletei 
cu codul de bare nu a putut fi citit.

Soluţie

  Toate bandeletele: Scoateţi bandeleta şi verificaţi dacă nu există impurităţi pe codul de bare.

  Bandelete de testare: Repetaţi procedura cu o bandeletă nouă.

   Verificaţi dacă nu există interferenţe cauzate de câmpuri electromagnetice în imediata apropiere a 
dispozitivului.
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Mesaje de eroare

Simbol Descrierea erorii

Eroare: Codul bandeletei este diferit de codul memorat

Bandeleta de testare aparţine unui alt set de bandelete 
decât celui al cărui cod a fost memorat ultima oară.

Soluţie

   Scoateţi bandeleta şi repetaţi măsurătoarea folosind o bandeletă din recipientul cu bandelete 
corespunzător.

 Introduceţi în memoria dispozitivului codul adecvat de pe bandeleta cu codul de bare.
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Mesaje de eroare

Simbol Descrierea erorii

Eroare: Bandeleta de testare este inutilizabilă

Bandeleta de testare a mai fost folosită sau are 
impurităţi.

Soluţie

  Scoateţi bandeleta şi repetaţi măsurătoarea folosind o bandeletă nouă.
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Mesaje de eroare

Simbol Descrierea erorii

Eroare: Temperatura

Temperatura dispozitivului sau a camerei nu se 
încadrează în intervalul acceptat pentru testul 
respectiv.

Soluţie

   Mutaţi dispozitivul într-o cameră în care există temperatura adecvată şi repetaţi măsurătoarea după 
câteva minute.
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Mesaje de eroare

Simbol Descrierea erorii

Eroare: Clapeta este deschisă (după pornirea 
dispozitivului)

Clapeta compartimentului de efectuare a 
măsurătorii nu este închisă sau nu este bine 
închisă.

Soluţie

  Închideţi clapeta compartimentului de efectuare a măsurătorii.
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Mesaje de eroare

Simbol Descrierea erorii

Eroare: Clapeta este deschisă (în timpul 
măsurătorii)

Clapeta compartimentului de efectuare a 
măsurătorii nu este închisă sau nu este bine 
închisă.

Soluţie

   Închideţi clapeta compartimentului de efectuare a măsurătorii.
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Mesaje de eroare

Simbol Descrierea erorii

Eroare: Clapeta nu a fost închisă după 
aplicarea picăturii de sânge

Clapeta compartimentului de efectuare a 
măsurătorii nu a fost închisă sau nu a fost 
bine închisă după aplicarea picăturii de sânge; 
măsurătoarea nu a început atunci când trebuia.

Soluţie

  Scoateţi bandeleta şi repetaţi măsurătoarea folosind o bandeletă nouă.
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Mesaje de eroare

Simbol Descrierea erorii

Eroare: Eroare internă (exemplu 142)

Dispozitivul a detectat o eroare internă.

Soluţie

  Închideţi şi apoi porniţi din nou dispozitivul. În cazul în care eroarea nu s-a remediat, dispozitivul 
este defect. Contactaţi centrul local de relaţii cu clienţii şi de service (pagina 133).
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Alte informaţii

Informaţii referitoare la comandă

Contactaţi furnizorul specializat

Articol Descriere 

Accutrend Glucose 50 50 bandelete pentru determinarea glicemiei

Accutrend Glucose 25 25 bandelete pentru determinarea glicemiei

Accutrend Control G Set de control pentru folosire cu bandeletele Accutrend Glucose

Accutrend Cholesterol 25 25 bandelete pentru determinarea colesterolului sangvin

Accutrend Cholesterol 5 5 bandelete pentru determinarea colesterolului sangvin

Accutrend Control CH1 Soluţie de control pentru folosire cu bandeletele Accutrend Cholesterol

Accutrend Triglycerides 25 25 bandelete pentru determinarea trigliceridelor sangvine

Accutrend Control TG1 Soluţie de control pentru folosire cu bandeletele Accutrend Triglycerides

Alte informaţii
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Articol Descriere 

BM-Lactate 25 25 bandelete pentru determinarea lactatului

BM-Control Lactate Soluţie de control pentru folosire cu bandeletele BM-Lactate 

Dispozitiv Accutrend Plus

Notă: Nu toate articolele sunt disponibile în toate ţările.

Limitările produsului

Citiţi materialele informative care însoţesc bandaletele de testare pentru informaţii referitoare la produs 
şi limitările acestuia.

Alte informaţii
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Specificaţiile produsului

Specificaţiile produsului

Condiţii de exploatare şi specificaţii tehnice

Temperatura permisă pentru 

efectuarea măsurătorilor

În funcţie de parametrul de testare:

Colesterol şi trigliceride 18–30 °C

Glicemie 18–32 °C

Lactat 15–35 °C

Umiditate relativă 10-85 %

Interval de măsurare Glicemie: 20–600 mg/dL (1,1–33,3 mmol/L) 

Colesterol: 150–300 mg/dL (3,88–7,76 mmol/L) 

Trigliceride: 70–600 mg/dL (0,80–6,86 mmol/L) 

Lactat: 0,8–21,7 mmol/L (valoarea sangvină), 0,7–26 mmol/L (valoare plasmatică)

Memorie 100 valori măsurate, opţional corelate cu data, ora şi alte informaţii pentru fiecare 

parametru de testare

Interfaţă Interfaţă în infraroşu, Clasa I LED/IRED

Baterii 4 x AAA 1,5 V baterii cu mangan alcaline 

Număr măsurători Peste 1000 de măsurători (cu baterii noi)

Clasa de protecţie III

Dimensiuni 154 x 81 x 30 mm

Greutate Aprox. 140 g
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Probele biologice

Tip probă biologică Sânge capilar proaspăt (pentru mai multe informaţii, consultaţi materialul care 

însoţeşte dispozitivul)

Volum probă biologică O picătură de sânge 

Interacţiuni Consultaţi materialul care însoţeşte bandeletele

Condiţii de depozitare şi transport

Temperatura Între –25 °C şi +70 °C

Umiditate relativă Între 10 şi 85 % (fără condensare)

Eliminarea dispozitivului

Dispozitivul poate intra în contact cu probele de sânge atunci când se efectuează 
măsurătorile. De aceea, dispozitivele folosite pot reprezenta un risc de infectare. Eliminaţi 
dispozitivul respectând reglementările locale, după îndepărtarea bateriilor. Pentru informaţii 
despre eliminarea corectă, contactaţi autorităţile locale.

Dispozitivul nu intră sub incidenţa Directivei EC 2002/96/EC (privind deşeurile electrice şi 
electronice).

Specificaţiile produsului
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Informaţii service

Dacă aveţi alte întrebări, contactaţi centrul local de relaţii cu clienţii şi service.

Marea Britanie
Roche Diagnostics Ltd
Charles Avenue, Burgess Hill, RH15 9RY
UK Freephone: 0808 100 99 98
Rep. of Ireland Freephone: 1800 509 58

Canada
Roche Diagnostics
201 Boul. Armand-Frappier
Laval, Québec (Canada) H7V 4A2
Telefon 1-450-686-7050

 Africa de Sud
Roche Products (Pty) Ltd. South Africa
Diagnostics Division
9, Will Scarlet Road / Ferndale
P.O. Box 1927, Randburg 2125 
Telefon +27 -11 504-4600

Australia
Roche Diagnostics Australia Pty Ltd.
31 Victoria Avenue, Castle Hill, NSW 2154
Telefon 02-9899 7999

Noua Zeelandă
Roche Diagnostics N.Z. Ltd, 
15 Rakino Way, Box 62-089, 
Mt. Wellington, Auckland
Telefon 09-276-4157

© 2007 Roche Diagnostics. Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile produsului
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