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Ασύρματο Σύστημα
Παρακολούθησης Γλυκόζης
Αίματος

Χρησιμοποιεί μόνο ταινίες μέτρησης
γλυκόζης αίματος CONTOUR®NEXT

Κουμπί
Menu

12:00

BG

93

mg/dL

Ενεργ. ινσ.
Δόση

Οθόνη

1.5 U
Βασικός

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Οθόνη

Βύσμα
USB
Κουμπιά
Επιλογής/
Κύλισης
Επάνω
Πίσω
Φως
Ειδοποίησης
Θύρα
Ταινίας Αριστερά
Μέτρησης Κάτω

Φως
Θύρας
Ταινιών
Μέτρησης
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ė

93

Αντλία

Προστατευτικό
καπάκι USB

12:00

BG

mg/dL

Ενεργ. ινσ.
Δόση

1.5 U
Βασικός

Μενού
Επιλογή
Δεξιά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε τις μονάδες
μέτρησης του μετρητή σας.
Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του
μετρητή σας για αναλυτικές οδηγίες.

Αρχική Εγκατάσταση Μετρητή και Σύνδεση
με Αντλία Ινσουλίνης MiniMed® 640G
Φόρτιση μετρητή

1

Βγάλτε το καπάκι USB για να αποκαλυφθεί το βύσμα USB.

Ο μετρητής
LINK 2.4 που διαθέτετε έχει μια
επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Φορτίστε τον μετρητή σας με τον φορτιστή τοίχου* ή
συνδέοντας το βύσμα USB σε έναν υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι
ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.
Ο μετρητής σας θα εμφανίσει σύντομα το μήνυμα «Μην Κάνετε
Μέτρηση–Φορτίζει» και το φως της θύρας ταινιών μέτρησης
θα αναβοσβήνει. Δεν μπορείτε να κάνετε μέτρηση γλυκόζης
αίματος ενώ η μπαταρία φορτίζει.
Όταν η φόρτιση τελειώσει, το φως της θύρας ταινιών μέτρησης
θα σβήσει. Αποσυνδέστε τον μετρητή CONTOUR NEXT LINK 2.4
για να κάνετε μέτρηση.

11

Χρησιμοποιήστε τα
πλήκτρα βέλους
για να κάνετε κύλιση
στο Συνέχιση.
Πατήστε το
κουμπί Επιλογή .

CONTOUR®NEXT

3
4

δεν υπάρχουν άλλες συσκ.
της Medtronic στη λειτ
αναζήτ.

12

Τοποθετήστε τον μετρητή και την
αντλία δίπλα-δίπλα.
Επιλέξτε Αναζήτηση στην αντλία.

Επιλέξτε Αναζήτηση στον
μετρητή.

13

LANGUAGE
English
Deutsch
Español

OK

Το παράδειγμα σε αυτή την οθόνη παρουσιάζει τις επιλογές γλώσσας.
Η σειρά των γλωσσών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα σας.

Πατήστε ΟΚ εάν εμφανίζεται η σωστή γλώσσα. Πατήστε
ΟΧΙ εάν εμφανίζεται η λάθος γλώσσα.
Σύνδεση με Αντλία MiniMed;
Πατήστε ΟΚ.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
Σύνδεση με Αντλία
MiniMed;

6

Πατήστε ΟΚ.

7

Αφήστε κάτω τον μετρητή και
κρατήστε την αντλία σας.
Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να
ενεργοποιήσετε την οθόνη, κατόπιν
πατήστε το κουμπί Μενού .
Χρησιμοποιήστε το βέλος προς τα
κάτω
για να κάνετε κύλιση στα
Εργαλεία.
Πατήστε το κουμπί Επιλογή .

9

10

Στο μενού Επιλογές συσκευής, κάντε
κύλιση έως την επιλογή Σύνδεση
συσκευής.
Πατήστε το κουμπί Επιλογή .

Τοποθετήστε τον μετρητή και την
αντλία δίπλα-δίπλα.
Επιλέξτε Αυτ. σύνδεση στην αντλία
σας.

/
OK
Παράλ/ψη

Μενού
Ρυθμίσεις ινσ.
Ρυθμίσεις αισθητήρα
Δείκτ. συμβ/ντων
Υπενθυμίσεις
Εργαλεία

Επιβεβ. SN συσκευής
Βρέθηκε BGJ133333F: SN:
BGJ133333F

Ακύρωση

Επιβεβ/ση

Όταν η αντλία συνδέεται με τον μετρητή, ο SN στην οθόνη του
μετρητή θα αλλάξει σε έναν διαφορετικό σειριακό αριθμό.
Αυτός ο αριθμός είναι ο SN της αντλίας.

14

Αναποδογυρίστε την αντλία.
Βεβαιωθείτε ότι ο SN στο πίσω
μέρος της αντλίας είναι ίδιος με
τον σειριακό αριθμό της αντλίας
τώρα στην οθόνη του μετρητή.
Πατήστε Επόμενο.
Η ΑΝΤΛΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ
/
Η Αντλία MiniMed
Επόμ.
έχει συνδεθεί:
AA1234567B
Διαγραφή

15

Εργαλεία
Αυτοέλεγχος
Μονάδα υδ.
Διαχ/ση ρυθμίσεων
Επίδειξη αισθητήρα
Επιλογές συσκευής

16

Επιλογές συσκευής
Διαχείριση συσκευών
Σύνδεση συσκευής

Σύνδεση συσκευής
Μη αυτ. σύνδεση
Αυτ. σύνδεση

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ

/

Μη Αυτ. Σύνδ.

φορτιστής τοίχου μπορεί να μην περιλαμβάνεται σε όλα τα κιτ μετρητή.
* ΟΕπικοινωνήστε
με την Εξυπηρέτηση Πελατών για πληροφορίες σχετικά με

Επιλέξτε Πάντα και πατήστε
το κουμπί OK στην επόμενη
οθόνη.

ΕΠΙΛΟΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αυτόματη αποστολή
αποτελεσμάτων στην
Αντλία;

Επιλέξτε Μορφή
Ημερομηνίας.

ΜΟΡΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑΣ
/
ΕΠΙΛΟΓΗ
Μην/Ημ/Χρον

Πάντα
Ρώτα με
Ποτέ

Ημ.Μην.Χρον

17

18

Αυτ. Σύνδεση

την απόκτηση ενός φορτιστή τοίχου.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
Αναζήτηση...

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
Επιβεβαιώστε SN Συσκ. μέσω
Αντ.:
BGJ133333F

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
/
Επιλέξτε “Σύνδεση
OK
συσκευής” στην
Αντλία.
Επιστροφή

Στο μενού Εργαλεία,
χρησιμοποιήστε το βέλος προς τα
κάτω
για να κάνετε κύλιση στις
Επιλογές συσκευής.
Πατήστε το κουμπί Επιλογή .

Επιλέξτε Αυτ. Σύνδεση στον
μετρητή σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
Επιλ. "Αναζήτ." σε
Αναζήτηση
Αντλία και
μετρητή.
Ακύρωση

Ελέγξτε να δείτε αν ο SN Συσκευής
(σειριακός αριθμός) στην αντλία
είναι ίδιος με τον SN Συσκευής στον
μετρητή.
Αν είναι οι ίδιοι, κάντε κύλιση στο
Επιβεβ/ση στην αντλία.
Πατήστε το κουμπί Επιλογή .

Αν η οθόνη της αντλίας σβήσει, πατήστε
οποιοδήποτε κουμπί για να την ανάψετε ξανά.

8

Βλ. Οδηγό χρήστη για
σύνδεση νέας συσκευής.
Επιλέξτε Αναζήτηση
παρακάτω όταν είστε έτοιμος.

Ακύρωση

Σύνδεση με Αντλία

5

Νέα συσκευή

Αναζήτηση

Αυτή η αναζήτηση μπορεί να
διαρκέσει έως 2 λεπτά.

Για να ξεκινήσει η
ρύθμιση, κρατήστε
πατημένο το κουμπί
Menu για αρκετά
δευτερόλεπτα μέχρι
να ενεργοποιηθεί ο
μετρητής.
Κάντε κύλιση προς τα κάτω για
να επιλέξετε τη γλώσσα σας.
Πατήστε ΟΚ.

Αυτ. σύνδεση
Πριν να χρησιμοποιήσετε
την Αυτ. σύνδεση,
βεβαιωθείτε ότι πλησίον
δεν υπάρχουν άλλες συσκ.

Ακύρωση Συνέχιση

Αποσυνδέστε τον Μετρητή από
την Πηγή Φόρτισης Προτού
Ξεκινήσει η Ρύθμιση

2

Διαβάστε την οθόνη αντλίας, χρησιμοποιώντας το βέλος προς
για να κάνετε
τα κάτω
κύλιση στην επόμενη
σελίδα.

Πατήστε ΟΚ.
Σημείωση: Αν η ώρα και
ημερομηνία δεν είναι σωστές,
μπορείτε να τις αλλάξετε στην
αντλία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ
Ημ/νία / Ώρα ορίζεται από
Αντλία

/
OK

10:30 | 13.10.11

AUTOLOG
Πατήστε Αποδοχή για να
/
AutoLog Κλειστό.
επιλέξετε AutoLog Κλειστό.
Αποδοχή
Το Autolog σας επιτρέπει να
Άνοιγμα
επισημάνετε ένα αποτέλεσμα
μέτρησης ως Σε Νηστεία, Πριν Γεύμα ή Μετά Γεύμα. Ανατρέξτε
στον οδηγό χρήστη σας για να μάθετε περισσότερα.

Γυρίστε τη σελίδα για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση.

➡

19
20

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛ/ΧΑΜ
Αποδοχή ή Αλλαγή Ειδοποίησης
/
Υψηλού/Χαμηλού.
Ανω: 250 mg/dL
Αποδοχή
Ο μετρητής σας ειδοποιεί με έναν
Κατω: 70 mg/dL
Αλλαγή
ήχο όταν το επίπεδο της γλυκόζης
του αίματός σας είναι πάνω ή κάτω από τα καθορισμένα επίπεδά
σας.

Αποδοχή ή Αλλαγή του Εύρους
Στόχου σας.
Το Εύρος Στόχου είναι ο στόχος σας
για τα αποτελέσματα μέτρησης της
γλυκόζης στο αίμα σας.

ΣΤΟΧΟΣ

70 - 180

/
Αποδοχή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ειδοποιήσεις μπορούν να ρυθμιστούν μόνο εκτός
του επιλεγμένου Εύρους(ών) Στόχου σας. Οι στόχοι μπορούν να
ρυθμιστούν μόνο μέσα στο επιλεγμένο επίπεδο(α) Ειδοποίησής
σας. Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με
την Εξυπηρέτηση Πελατών. Ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας
της Εξυπηρέτησης Πελατών παρακάτω.

21

Η εγκατάσταση του συστήματός
σας έχει ολοκληρωθεί πλέον και
είναι έτοιμο να εκτελέσει μία
μέτρηση γλυκόζης αίματος.
Μεταβείτε στο Βήμα 1 παρακάτω.

Αλλαγή

Ρύθμιση ολοκληρώθηκε.
Εισάγετε ταινία για να
ξεκινήσετε μια μέτρηση.

Υλικά για Μέτρηση
Ταινία μέτρησης CONTOUR®NEXT

Συσκευή Τρυπήματος

Βελόνα

Μετρητής
γλυκόζης αίματος
CONTOUR®NEXT LINK 2.4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Η συσκευή τρυπήματος προορίζεται για αυτομέτρηση από έναν ασθενή μόνο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε
περισσότερα από ένα άτομα λόγω κινδύνου μόλυνσης.1,2
•
Χρησιμοποιήστε νέα βελόνα κάθε φορά που κάνετε μέτρηση γιατί παύει να είναι αποστειρωμένη μετά τη χρήση.
• Όλα τα εξαρτήματα του κιτ θεωρούνται βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα και ενδέχεται να μεταδίδουν μολυσματικές
ασθένειες, ακόμα και αφού εκτελέσετε καθαρισμό.
• Πλένετε πάντοτε τα χέρια σας καλά με σαπούνι και νερό και στεγνώνετέ τα καλά πριν και μετά τη μέτρηση, τον χειρισμό
του μετρητή, της συσκευής τρυπήματος ή των ταινιών μέτρησης.
Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του μετρητή σας, για αναλυτικές οδηγίες για το καθαρισμό του μετρητή σας.

Μέτρηση του Αίματος σας
Λάβετε Σταγόνα Αίματος

1

Εισαγάγετε την
ταινία μέτρησης
και περιμένετε
το μήνυμα
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ
ΑΙΜΑ.

Αποστολή Αποτελεσμάτων στην Αντλία σας MiniMed

6

Αν στις Επιλογές Αποστολής επιλεγεί το Πάντα κατά τη
διάρκεια της Ρύθμισης, τα αποτελέσματα θα αποστέλλονται
απευθείας στην αντλία σας. Αν στις Επιλογές Αποστολής
επιλεγεί το Ρώτα με κατά τη διάρκεια της Ρύθμισης,
μπορείτε να επιλέξετε την αποστολή του αποτελέσματός σας
στην αντλία σας μετά από κάθε μέτρηση γλυκόζης αίματος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2

Αφαιρέστε το τερματικό
καπάκι της συσκευής
τρυπήματος.
Εισαγάγετε τη βελόνα
σταθερά στη συσκευή
τρυπήματος, μέχρι να
σταματήσει τελείως.

Τα γραφήματα της συσκευής τρυπήματος είναι μόνο για
λόγους απεικόνισης. Η συσκευή τρυπήματος που διαθέτετε
μπορεί να είναι διαφορετική. Ανατρέξτε στο ένθετο της
συσκευής τρυπήματος που διαθέτετε για λεπτομερείς οδηγίες
σχετικά με την προετοιμασία της συσκευής τρυπήματος.

3

4

Πατήστε
Αποστολή ή
Μη Αποστ.

167

mg
dL

/
Αποστολή
Μη Αποστ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ελέγχετε πάντα την οθόνη στην αντλία σας για να
διασφαλιστεί ότι το αποτέλεσμα γλυκόζης που εμφανίζεται συμφωνεί
με το αποτέλεσμα γλυκόζης που εμφανίζεται στον μετρητή.

Δόση, Υπενθύμιση και Σημειώσεις

7

Επιλέξτε Δόση για να στείλετε μία δόση στην αντλία σας.
Επιλέξτε Υπενθ/ση για να ρυθμίσετε μία υπενθύμιση για την
επόμενη μέτρησή σας. Επιλέξτε Σημ/ώσεις για να προσθέσετε
περισσότερες πληροφορίες στο αποτέλεσμα.
10:30 l 13.11

Επανατοποθετήστε
το τερματικό καπάκι.
Περιστρέψτε τον
επιλογέα που είναι
ενσωματωμένος στο
τερματικό καπάκι, για
να ρυθμίσετε το βάθος
τρυπήματος.
Λάβετε τη σταγόνα
αίματός σας.

167

mg
dL

Εστάλη

Δόση
Υπενθ/ση
Σημ/ώσεις

Επιβεβαιώστε ότι το Αποτέλεσμα
Εστάλη στην Αντλία

8

Πάρτε την αντλία σας.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί Πίσω για να μεταβείτε
στην αρχική οθόνη. Το αποτέλεσμα
γλυκόζης του αίματός σας θα πρέπει
να εμφανίζεται στην οθόνη αντλίας.

BG

167

mg/dL

Βαθμονόμηση αισθητήρα
Δόση
Ολοκληρ.

Απενεργοποίηση Μετρητή

9

Μέτρηση Σταγόνας Αίματος

5

Ακουμπήστε την άκρη
της ταινίας μέτρησης
στη σταγόνα του
αίματος. Εάν η πρώτη
σταγόνα αίματος
δεν επαρκεί, ο
μετρητής θα εκπέμψει
δύο σύντομους
χαρακτηριστικούς
ήχους και θα
εμφανίσει την οθόνη ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΑΙΝΙΑΣ.
Έχετε στη διάθεσή σας περίπου 30 δευτερόλεπτα για να
τοποθετήσετε περισσότερο αίμα στην ίδια ταινία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν Autolog Ανοιχτό, σας ζητείται να επισημάνετε το
αποτέλεσμά σας ως Σε Νηστεία, Πριν Γεύμα ή Μετά Γεύμα πριν
εμφανιστεί το αποτέλεσμά σας. Αν το αποτέλεσμά σας είναι πάνω
από τη ρύθμιση για Ειδοποίηση Υψηλής Γλυκόζης ή κάτω από τη
ρύθμιση για Ειδοποίηση Χαμηλής Γλυκόζης, θα δείτε το αποτέλεσμά
σας χωρίς να χρειαστεί να κάνετε κάποια επιλογή AutoLog.

Αφαιρέστε την ταινία μέτρησης και θα
απενεργοποιηθεί
ο μετρητής σε 3
λεπτά. Ή κρατήστε
πατημένο
το κουμπί
Menu για να
απενεργοποιήσετε
τον μετρητή.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη του μετρητή σας
CONTOUR NEXT LINK 2.4, στο ένθετο της συσκευής τρυπήματος
και στον οδηγό χρήστη της αντλίας ινσουλίνης MiniMed για
πλήρεις οδηγίες.
Για να δείτε τις ώρες λειτουργίας του τμήματος Εξυπηρέτησης
Πελατών επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο
www.diabetes.ascensia.com
+30 214 1000 999
Για πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και
τις σχετικές άδειες χρήσης, βλ.: www.patents.ascensia.com
Ιατροτεχνολογικό βοήθημα που χρησιμοποιείται για διάγνωση in vitro

Αναφορές
1

2

US Food and Drug Administration. Use of fingerstick devices on
more than one person poses risk for transmitting bloodborne
pathogens: initial communication. US Department of Health
and Human Services; update 11/29/2010. http://www.fda.gov/
MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm
Centers for Disease Control and Prevention. CDC clinical reminder:
use of fingerstick devices on more than one person poses risk for
transmitting bloodborne pathogens. US Department of Health and
Human Services; 8/23/2010. http://www.cdc.gov/injectionsafety/
Fingerstick-DevicesBGM.html

Το Ascensia, το λογότυπο Ascensia Diabetes Care, το Clinilog, το Contour, το
Glucofacts και το λογότυπο No Coding είναι εμπορικά σήματα ή/και εμπορικά
σήματα κατατεθέντα της Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Τα Bolus Wizard, CareLink, Guardian, MiniMed και Paradigm είναι εμπορικά
σήματα ή/και εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Medtronic MiniMed, Inc.
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