Yksinkertaisesti
selkeä
Accu-Chek Instant
•

Helppo verensokerin testaaminen

•

Selkeä, nopea ja luotettava testitulos
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ACCU-CHEK® Instant

Verensokerimittarin esittely

Taustavalaistu
näyttö
Iso näyttö, helppo
lukea tulos
Testiliuskan
vapautin

Testiliuskaportti
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Mittarissa kaksi
näppäintä: nuoli
ylös -näppäin
Tavoitealueen
osoitin
Nuoli alas -näppäin
näytön navigointiin

Sininen
Testitulos on tavoitealueen
yläpuolella.
Vihreä
Testitulos on
tavoitealueella.
Punainen
Testitulos on tavoitealueen
alapuolella.

ACCU-CHEK® Instant

Verensokerimittarin esittely

Takaa

Edestä

Näyttö
Näyttää muistiin
tallennetut tulokset,
viestit ja testitulokset
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Tavoitealueen osoitin
Osoittaa verensokeritason
ennalta asetettujen
arvojen yläpuolelle,
tavoitealueelle tai
alapuolelle

Paristotilan
kansi

ACCU-CHEK® Instant

Lapsiturvallinen paristotila ja paristojen vaihto
Paristot tulee pitää poissa lasten ulottuvilta ja
hävittää asianmukaisesti

Aseta pieni esine, kuten
lyijykynän kärki tai paperiliitin,
paristokannen aukkoon ja
työnnä sitä nuolen suuntaan.
Kansi aukeaa ja paristotila
tulee näkyviin. Poista paristot ja
paina nuoli ylös -painiketta
kahden sekunnin ajan
resetoidaksesi mittarin. Aseta
uudet paristot ja sulje
paristotilan kansi.
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ACCU-CHEK® Instant

Verensokerimittarin esittely

Nuoli
ja nuoli -painikkeet

Kytke mittari päälle ja pois
päältä, säädä asetuksia ja
selaa tuloksia painamalla
nuolinäppäimiä

Mikro USB -Portti

Siirtää tietoja mittarista
tietokoneeseen (PC)
Testiliuskan vapautin

Paina poistaaksesi
käytetty liuska

Mittarin oikea sivu

Mittarin vasen sivu

Testililuskaportti
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Mittari alhaalta

Selkeä ura testiliuskan
asettamiselle
liuskaporttiin

ACCU-CHEK® Instant

Easy-edge -testiliuska


95% tuloksista ±8,5mg/dl (0,47mmol/L) tai ± 8,5% sisällä
laboratorioreferenssistä1,2



Soveltuu kapillaari-, laskimo-, valtimo- tai vastasyntyneen
verinäytteelle



Testiliuskan laajin näytealue verrattuna muihin johtaviin
kilpailijoihin



Helppo annostella, tarvitsee vain pienen määrän (0,6μl) verta



Imeytä veripisara mihin tahansa keltaisen näytealueen reunalle.
Älä aseta veripisaraa kuitenkaan keltaisen alueen päälle.



Imeytyy nopeasti, tulos alle 4 sekunnissa

1
2

Breitenbeck N, et al. Accuracy Assessment of a Blood Glucose Monitoring System for Self-Testing with Three Test Strip Lots Following ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015. J Diabetes Sci Technol. 2017
Package Insert Accu-Chek Instant
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ACCU-CHEK® Instant

Testiliuskojen säilytys ja käsittely



Testiliuskojen käyttölämpötila 4-45 astetta ja säilytyslämpötila
4-30 astetta.



Säilytä käyttämättömät testiliuskat alkuperäisessä
liuskapurkissa kansi suljettuna.



Käsittele testiliuskoja puhtain ja kuivin käsin.



Suojaa testiliuskat kosteudelta sulkemalla testiliuskapurkki
tiiviisti heti otettuasi liuskan.



Käytä testiliuska heti kun olet ottanut sen testiliuskapurkista.



Testiliuskojen viimeinen käyttöpäivämäärä on painettu
testiliuskapakkauksen ja –purkin etikettiin. Kun testiliuskoja
säilytetään ja käytetään oikein, käyttöikä on viimeiseen
käyttöpäivämäärään asti. Koskee avattua ja avaamatonta
pakkausta.
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ACCU-CHEK® Instant

Mittauksen tekeminen Accu-Chek Instant -verensokerimittarilla
Aloita turvallisesti

Mittaa turvallisesti

Lopeta turvallisesti

4. Ota näyte kertakäyttöisellä turvalansetilla
sormenpään reuna-alueelta.

7. Poista testiliuska painamalla liuskan vapautinta tai
vedä liuska ulos liuskaportista. Onnistuneen
mittaustuloksen jälkeen mittari sammuu 15 sekuntia
testiliuskan poistamisen jälkeen.

2. Potilaan kädet tulee pestä lämpimällä
vedellä ja saippualla sekä kuivata
huolellisesti tai puhdistaa alkoholia
sisältävällä pyyhkeellä ja kuivata hyvin.

5. Pyyhi ensimmäinen veripisara pois ja ota
näyte toisesta pisarasta. Kosketa vesipisaraa
testiliuskan keltaisella reuna-alueella.

8. Hävitä käytetty testiliuska ja lansetti asianmukaisesti
toimipaikkasi ohjeistuksen mukaisesti.

3. Mittari käynnistyy, kun testiliuska
asetetaan mittariin. Kun veripisaran
|
kuva
vilkkuu, voit suorittaa mittauksen.

6. Kun testiliuskassa on riittävästi verta
tiimalasin kuva ilmestyy näyttöön. Vie sormi
testiliuskalta pois. Saat tuloksen näytölle
neljässä sekunnissa.

9. Puhdista mittari pyyhkimällä sen pinta nihkeällä liinalla
ja esim. 70% isopropyylialkoholilla.

1. Käytä suojakäsineitä

www.accu-chek.com © 2014 Roche Diagnostics |
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ACCU-CHEK® Instant

Verensokerimittarin tekniset tiedot
Yhteensopiva testiliuska

Accu-Chek Instant -testiliuskat

Yhteensopiva lansettikynä ja
lansetit

Accu-Chek FastClix ja SoftClix sekä kertakäyttölansetit

ISO-standardi

Accu-Chek Instant -järjestelmä täyttää täysin standardin
EN ISO 15197: 2013 vaatimukset ja ISO 15197: 2015

Mittaustarkkuus

95 % mittaustuloksista + / - 10 / 10 sisällä verrattuna laboratoriotuloksiin

Testiliuskan käyttöaika

Viimeinen käyttöaika merkitty testiliuskapurkkiin

Käytetty yksikkö

mmol/l

Mittausalue

0,6-33,3 mmol/l

Mittausperiaate

Elektrokemiallinen FAD-GDH mittausmenetelmä

Näytealueet

sormi, kämmen, kyyner- ja olkavarsi

Näytteen koko
Näytetyyppi
Näytemäärän tunnistus

0,6 μL. Accu-Chek Instant testiliuskassa on laaja keltaisella merkitty näytealue.
Verinäyte voidaan imeyttää mihin tahansa keltaiselle reunalle.
Kapillaari-, laskimo-, valtimo- ja neonataaliveri
Havaitessaan liian alhaisen näytemäärän Accu-Chek Instant -mittari antaa seuraavan
virhesanoman: “E-4”. Uudelleentestaus on suoritettava.

Mittausaika

< 4 sekuntia

Hematokriittialue

10-65 %

Lisäominaisuudet

Intuitiivinen tavoitealueen osoitin on suunniteltu auttamaan käyttäjiä tunnistamaan
ja oikein tulkitsemaan korkeaa ja matalaa glukoosipitoisuutta
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ACCU-CHEK® Instant

Accu-Chek Instant -verensokerimittarin symbolien selitykset
Mittarin symbolit
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ACCU-CHEK® Instant

Verensokerimittarin huolto
Mittarin puhdistaminen

1. Tarkista, että mittari on sammutettu.
2. Pyyhi mittarin pinta varovasti pehmeällä ja nihkeällä liinalla,
jollakin seuraavista puhdistusliuoksista:
• 70-prosenttinen isopropyylialkoholi
• mieto astianpesuaineliuos
• 10-prosenttinen talouskäyttöön tarkoitettu valkaisuaineliuos
(1 osa valkaisuainetta ja 9 osaa vettä), joka on valmistettu
samana päivänä.

Roche
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ACCU-CHEK® Instant

Verensokerimittarin huolto
Verensokerimittarin näytön tarkistaminen
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ACCU-CHEK® Instant

Kontrollimittaus
Kontrollimittauksen suorittaminen
1. Tarkista että tarkistusliuos on
käyttökelpoista. Tarkistusliuos säilyy kolme
kuukautta avaamisen jälkeen.
2. Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä
testiliuskapurkin kyljestä. Älä käytä
vanhentuneita testiliuskoja.
3. Ota testiliuska testiliuskapurkista. Sulje
testiliuskapurkki tiiviisti.
4. Aseta testiliuskan metallinvärinen pää
mittariin. Mittari käynnistyy.
5. Näyttöön ilmestyy vilkkuva pisarasymboli.
6. Valitse kontrollimittauksessa käytettävä
tarkistusliuos. Käytössä on kaksi eri tasoista
kontrollia (Control 1 tai 2).
Roche
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ACCU-CHEK® Instant

Kontrollimittaus
Kontrollimittauksen suorittaminen (jatkuu)
6. Avaa pullon korkki. Pyyhi pullon suu
paperipyyhkeellä. Purista pulloa, kunnes sen
suulle muodostuu pieni pisara. Purista
ensimmäinen pisara hukkaan ja suorita
kontrollimittaus toisesta pisarasta.
7. Kosketa pisaraa testiliuskan keltaisella
reunalla. Älä aseta tarkistusliuosta
testiliuskan päälle.
8. Näyttöön ilmestyy vilkkuva tiimalasisymboli,
kun testiliuskassa on riittävästi
tarkistusliuosta.
9. Tarkistusmittauksen tulos ilmestyy näyttöön.

Roche
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ACCU-CHEK® Instant

Kontrollimittaus
Kontrollimittauksen suorittaminen (jatkuu)
10. Kontrollimittauksen tulos, pullosymboli ja vilkkuva L1
tai L2 ilmestyy näyttöön. Pidä nuoli alas –painiketta
painettuna vahvistaaksesi käyttämäsi tarkistusliuoksen
11. Painamalla mittarin nuoli alas tai nuoli ylös -näppäimiä
voit siirtyä näytöstä L-1 näyttöön L-2 ja päinvastoin.
12. OK ilmestyy näyttöön, jos tarkistusmittauksen tulos on
hyväksyttävällä alueella.
13. Err ilmestyy näyttöön, jos tarkistusmittauksen tulos ei
ole hyväksyttävällä alueella.
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ACCU-CHEK® Instant

Vianmääritys - Virheilmoitukset

Mittari ei käynnisty, tai näyttö on tyhjä.
Paristot ovat tyhjät.

Aseta mittariin uudet paristot.

Näyttö on vioittunut. / Mittari on
viallinen.

Ota yhteys asiakaspalveluun.

On hyvin kuuma tai kylmä.

Siirrä mittari normaalimpaan lämpötilaan..

USB
Mittari on yhdistetty tietokoneeseen, Irrota USB-kaapeli ja tee verensokerin
ja verensokerin mittausta tai
mittaus tai tarkistusmittaus TAI irrota
tarkistusmittausta ei voi tehdä.
testiliuska ja aloita tiedonsiirto.

Yhdistämisvirhe
Mittarin ja mobiililaitteen
yhdistäminen ei onnistunut.

Roche
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Yritä yhdistämistä uudelleen.

ACCU-CHEK® Instant

Vianmääritys – Virheilmoitukset (jatkuu)
Huom: Koodillisen virheilmoituksen (E-1–E 14) tullessa näytössä näkyvät vuorotellen virhekoodi ja Err..
E-1
Testiliuska voi olla
vahingoittunut, se ei ole kunnolla
paikallaan tai se on käytetty.

Irrota testiliuska ja aseta se uudelleen
paikalleen tai, jos se on vahingoittunut tai
käytetty, vaihda se.

E-3
Kyseessä on mittari- tai Toista verensokerimittaus. Jos näyttöön ilmestyy toinen E-3koodi, tee tarkistusmittaus käyttäen tarkistusliuosta ja uutta
testiliuskavirhe.
testiliuskaa.

• Jos tarkistusmittauksen tulos on hyväksyttävällä alueella, käy
läpi mittausohjeet ja toista verensokerimittaus käyttäen uutta
testiliuskaa.
• Jos tarkistusmittauksen tulos ei ole hyväksyttävällä alueella,
lue luvun Tarkistusmittaukset kohta Hyväksyttävän alueen
ulkopuolelle jäävien tarkistusmittauksen tulosten tulkinta.
Joissain harvoissa tapauksissa E-3-virhekoodi voi tarkoittaa sitä,
että verensokeriarvo on erittäin korkea ja suurempi kuin
järjestelmän mittausalueen suurin arvo. Ellei sinusta tunnu siltä,
että verensokeriarvosi on erittäin korkea, toista
verensokerimittaus.
Roche
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ACCU-CHEK® Instant

Vianmääritys – Virheilmoitukset (jatkuu)

E-4
Testiliuskaan ei ole imeytynyt
riittävästi verta tai
tarkistusliuosta, tai näytettä on
lisätty mittauksen jo alettua.

Hävitä testiliuska ja toista verensokerimittaus
tai tarkistusmittaus.

E-6
Verta tai tarkistusliuosta on
imeytetty testiliuskaan ennen
kuin nayttöön on ilmestynyt
vilkkuva pisarasymboli.

Hävitä testiliuska ja toista
verensokerimittaus tai tarkistusmittaus.

E-7
On tapahtunut sähköinen virhe.

Roche
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Irrota paristot, pidä mittarin nuoli ylös painiketta painettuna vähintään 2 sekuntia,
ja aseta paristot takaisin paikalleen. Tee
verensokerimittaus tai tarkistusmittaus.

ACCU-CHEK® Instant

Vianmääritys – Virheilmoitukset (jatkuu)
E-8
Lämpötila on järjestelmälle
sopivan alueen ylä- tai
alapuolella.

Tarkista testiliuskojen pakkausselosteesta järjestelmän
toimintaolosuhteet. Siirrä mittari sellaiseen paikkaan,
jossa olosuhteet ovat sopivat, ja toista
verensokerimittaus tai tarkistusmittaus. Älä lämmitä
äläkä jäähdytä mittaria keinotekoisesti.

E-9
Paristoista on virta lähes lopussa. Vaihda paristot nyt. Jos ilmoitus ilmestyy
uudestaan näyttöön paristojen vaihdon
jälkeen, irrota paristot uudelleen, pidä mittarin
nuoli ylös –painiketta painettuna 2 sekuntia,
ja aseta paristot sitten takaisin paikalleen.
E 10
Mittarin sisäinen kello on
mahdollisesti asetettava
uudelleen.

Roche
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Paina mittarin näppäintä. Jos kellonaika ja
päivämäärä on asetettu, ne on asetettava uudelleen.
Lue luvun Tietoa uudesta järjestelmästä kohta
Kellonaika ja päivämäärä.

ACCU-CHEK® Instant

Vianmääritys – Virheilmoitukset (jatkuu)

E 11
Testiliuska voi olla
vahingoittunut.

Toista verensokerimittaus tai tarkistusmittaus
käyttäen uutta testiliuskaa.

E 12
Verinäytteesi askorbaattipitoisuus
voi olla suuri.

Ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

E 13
Testiliuskanpidikkeessä voi olla
nestettä tai epäpuhtauksia.
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Irrota testiliuska ja aseta se uudelleen
paikalleen, tai toista verensokerimittaus tai
tarkistusmittaus käyttäen uutta testiliuskaa.
Jos virhe toistuu, ota yhteys asiakaspalveluun.

ACCU-CHEK® Instant

Vianmääritys – Virheilmoitukset (jatkuu)

E 14
On tapahtunut sähköinen virhe.

Ota yhteys asiakaspalveluun.

HI
Verensokeriarvo saattaa olla
suurempi kuin järjestelmän
mittausalueen suurin arvo.

Lue luvun Verensokerimittaukset kohta
Poikkeavat verensokerin
mittaustulokset.

LO
Verensokeriarvo saattaa olla
pienempi kuin järjestelmän
mittausalueen pienin arvo.
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Lue luvun Verensokerimittaukset kohta
Poikkeavat verensokerin
mittaustulokset.

Doing now what patients need next
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