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Co je nového ve verzi 6.0?

V této části najdete přehled všech hlavních změn 
v uživatelské příručce ve verzi 6 ve srovnání s verzí 5. 
Vypuštěné části nebo drobné opravy nejsou uvedeny.

SW 04.01 Popis nových funkcí SW 04.01 a změn z dodatku, které 
byly implentovány (výchozí dokument v angličtině 
0 7466161001 (01) 2015-03 EN a všechny jeho překlady). 

■ Nová ikona (lahvička s blikající modrou kapkou), 
která se používá jako výzva k aplikaci vzorku pro 
ověření kontroly, způsobilosti a linearity. Příklad viz 
s. 78, „Nanesení kontrolního roztoku“.

■ Konfigurovatelné zpoždění mezi aktivací snímače 
a čtením čárového kódu (PreAimer Delay). 
Viz část „Konfigurace čárového kódu“ na s. 192.

■ Více podporovaných typů čárových kódů. 
Viz část „Konfigurace čárového kódu“ na s 192.

■ Doplňující informace o lithio-ionových (li-ion) 
bateriích (zamezení úrazu elektrickým proudem, 
zamezení požárů a výbuchů; možná nebezpečí 
způsobená bateriovým blokem). Viz část 1.2.

■ Informace o zaslání. Viz s. 146.

Ikony úsporného režimu Když je bateriový blok téměř vybitý nebo se správně 
nenabíjí, na glukometru se objeví řada ikon úsporného 
režimu. Viz část „Ikony úsporného režimu“ na s. 167.

Nový formát bezpečnostních 
upozornění

V celé příručce byla upravena prezentace bezpečnost-
ních upozornění. Viz část 1.2 „Důležité bezpečnostní 
pokyny a další informace“.

Princip měření Popis principu měření, který glukometr používá. Viz s. 17.



SW 04.02 Na základě zpětné vazby od zákazníků byly přidány nové 
funkce a stávající funkce byly vylepšeny.

■ Podpora pracovního postupu v oddělené místnosti. 
Snímání balení s testovacími proužky před snímá-
ním ID pacienta. Viz s. 51.

■ V případě automatického vypnutí budou výsledky 
automaticky označené standardním komentářem. 
Viz s. 22.

■ Odstavení glukometru. Viz s. 23.

■ Při zapnutí bezdrátové konektivity čárky síly signálu 
ukazují kvalitu připojení. Viz s. 45.

■ Datum narození je nyní možné zobrazit na obra-
zovkách s měřením glukózy pacienta. Viz s. 59.

■ Ověření ID pacienta. Viz s. 188.

■ Konfigurovatelné zablokování QC. Viz s. 57.

■ Nastavení pacienta a komentářů výsledků kontroly 
kvality jsou oddělené. Viz s. 80.

■ Funkce Vymazat údaje o pacientovi se přesunula do 
nového Servisního menu. Viz s. 162.

■ Pracovní postup OTS: tlačítka pro vyhodnocení na 
displeji jsou větší a lépe se používají. Viz s. 229.

■ Změnil se pracovní postup při výměně bateriového 
bloku. Viz s. 122.

Základní jednotka Accu-Chek 
Inform II Base Unit

■ V této příručce základní jednotka Accu-Chek 
Inform II Base Unit s novým hardwarem a soft-
warem (REF 07671717190) nahrazuje původní verzi 
(REF 05060290001).

■ Přehled původní základní jednotky Accu-Chek 
Inform II Base Unit a příslušné technické informace 
se přesunuly do přílohy E.



Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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1 Úvod

1.1 Před spuštěním přístroje

Účel použití Systém Accu-Chek® Inform II je určen pro in vitro dia-
gnostiku zaměřenou na kvantitativní stanovení hladiny 
glykémie ve vzorcích žilní, kapilární, arteriální a novoroze-
necké krve při monitorování glykémie. Je určen odbor-
ným pracovníkům ve zdravotnictví. Jde o zařízení pro 
vyšetření u lůžka, které vám může pomoci zajišťovat kva-
litní péči o pacienty měřením glykémie a automatizací 
vedení záznamů týkajících se měření glykémie a kontroly 
kvality měření.

Důležité informace o používání Před prvním měřením si přečtěte tuto uživatelskou pří-
ručku i příbalové informace veškerého spotřebního mate-
riálu používaného s přístrojem.

Před prvním použitím musíte systém Accu-Chek Inform II 
nakonfigurovat podle svých potřeb. Konfiguraci můžete 
provést buď přímo v glukometru nebo prostřednictvím 
vhodného systému správy dat. Konfigurace v prováděná 
v glukometru je popsána v kapitole 9 „Počáteční nasta-
vení glukometru“. Konfigurace prostřednictvím systému 
správy dat je popsána v příloze A.

Před zahájením práce se systémem si přečtěte část 
„Důležité bezpečnostní pokyny a další informace“ v této 
kapitole.
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Potřebujete-li pomoc Informace o obsluze přístroje, jednotlivých menu na obra-
zovce a provedení měření naleznete v této uživatelské 
příručce.

Chybová hlášení, která se objevují na obrazovce, obsahují 
informace nebo pokyny k odstranění chyby.

Se všemi dotazy ohledně systému Accu-Chek Inform II, 
které nejsou zodpovězeny v této příručce, se obraťte na 
svého zástupce společnosti Roche (viz kapitolu 12). 
Abyste urychlili řešení problémů, mějte při telefonickém 
hovoru připravený glukometr Accu-Chek Inform II, jeho 
sériové číslo, tuto příručku a veškerý spotřební materiál 
používaný s přístrojem. Máte-li podezření na chybu 
komunikace nezpůsobenou přístrojem, mějte připravené 
také sériové výrobní číslo základní jednotky Accu-Chek 
Inform II, abyste pomohli našemu oddělení péče o zákaz-
níky při řešení problému.

Poznámka o použití výrazu 
„základní jednotka“ v této 
příručce

Poznámka o ilustracích v této 
příručce

Pokud není určeno jinak, označuje výraz „základní 
jednotka“ jak základní jednotku Accu-Chek Inform II 
Base Unit, tak základní jednotku Accu-Chek Inform II 
Base Unit Light. 

Ilustrace v této příručce obsahují dvě různá vyobrazení 
ruky: 

Ruka bez rukavice Ruka v rukavici

Přerušovaná čára se šipkou mezi obrazovkami 
znamená, že některé obrazovky byly v ilustracích 
vynechány.
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Co můžete od systému 
očekávat?

Systém Accu-Chek Inform II má následující funkce 
a vlastnosti:

■ Provádí měření glykémie pacientů a kontrolní 
měření glukózy pomocí kontrolního roztoku.

■ Automaticky zaznamenává veškeré potřebné údaje 
o měření.

– Čas a datum měření

– Identifikace uživatele, pacienta a vzorků

– Informace o kontrolních roztocích, testovacích 
proužcích a linearitě

– Výsledky měření a poznámky

■ Zaznamenává výsledky měření pacientů, výsledky 
měření kontroly kvality a informace o reagenciích 
k některým ručním měřením mimo glukometr.

■ Pro účely zabezpečení jakosti lze shromažďovat, 
ukládat a přenášet informace o těchto oblastech:

– Glukometry

– Testovací proužky

– Kontrolní roztoky glukózy

– Roztoky pro stanovení linearity

– Výsledky měření

Princip měření Enzym na testovacím proužku přemění glukózu v krevním 
vzorku na glukonolakton. Při této reakci vznikne 
neškodný stejnosměrný proud, který glukometr inter-
pretuje a převede na výsledek měření glykémie. Rovněž 
pomocí signálů střídavého a stejnosměrného proudu jsou 
vyhodnoceny vzorek a podmínky prostředí.

Další podrobnosti naleznete na příbalovém letáku 
testovacích proužků. 
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1.2 Důležité bezpečnostní pokyny a další informace

Tato část vysvětluje, jak jsou bezpečnostní zprávy a infor-
mace týkající se řádného zacházení se systémem prezen-
továny v příručce pro Accu-Chek Inform II. Tyto části si 
prosím pozorně přečtěte.

Tyto symboly a slovní označení se používají pro specifická 
nebezpečí: 

Samotný bezpečnostní výstražný symbol (bez slovního 
označení) upozorňuje čtenáře na obecná rizika nebo ho 
odkazuje na příslušné bezpečnostní informace.

VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevy-
hnete, by mohla mít za následek smrt nebo těžké zranění.

POZOR

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí 
nevyhnete, by mohla mít za následek lehké nebo středně 
těžké zranění.

UPOZORNĚNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí 
nevyhnete, může mít za následek poškození systému.

Důležité informace, které se netýkají bezpečnosti, jsou 
uváděny na barevném pozadí (bez symbolu). Zde nalez-
nete doplňující informace o správném použití měřícího 
přístroje a užitečné typy.
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Důležité informace 
o bezpečnosti

Kvalifikace uživatelů 
Systém Accu-Chek Inform II smějí používat jen vyškolení 
profesionální zdravotníci. Uživatelé musí absolvovat 
obsáhlou instruktáž obsluhy, kontroly kvality a péče 
o systém Accu-Chek Inform II. 

VAROVÁNÍ

Ochrana proti infekci a krví přenosným patogenům
Profesionální zdravotníci používající systém Accu-Chek 
Inform II k měření si musejí být vědomi toho, že každý 
předmět, který přijde do styku s lidskou krví, je potenciál-
ním zdrojem infekce. Obsluha musí při zacházení se 
systémem Accu-Chek Inform II dodržovat standardní 
bezpečností opatření. Všechny části tohoto systému by 
měly být považovány za potenciálně infekční a mohou 
přenášet krví přenosné patogeny mezi pacienty a mezi 
pacienty a zdravotníky. 

■ Používejte rukavice. Na každého pacienta si vezměte 
nový pár rukavic.

■ Dříve, než si navléknete nový pár rukavic a provedete 
měření dalšího pacienta, si důkladně umyjte ruce 
mýdlem a vodou.

■ Pro každého pacienta používejte samostatnou 
autolancetu.

■ Použité lancetky a testovací proužky shromažďujte 
v pevné nádobě na ostré předměty, opatřené víkem.

■ Použité testovací proužky po měření krve pacientů 
a zkoušení způsobilosti likvidujte podle metodik 
zacházení s infekčním materiálem, platných ve 
vaší instituci.

■ Dodržujte všechny platné lokální zdravotní 
a bezpečnostní předpisy.



20

POZOR

Alergie nebo poranění způsobené reagenciemi 
a dalšími pracovními roztoky
Přímý kontakt s reagenciemi, smáčedly, čisticími / 
dezinfekčními roztoky nebo jinými pracovními roztoky 
může způsobovat kožní podráždění nebo zánět.

■ Vždy používejte ochranné rukavice.
■ Dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v příbalo-

vých letácích reagencií a čisticích / dezinfekčních 
roztoků.

■ Pokud se reagencie, kontrolní roztok, roztok pro kon-
trolu linearity nebo čisticí / dezinfekční roztok dostane 
do styku s vaší pokožkou, ihned jej spláchněte vodou. 

■ Dodržujte všechny platné lokální zdravotní 
a bezpečnostní předpisy.

VAROVÁNÍ

Zamezení úrazu elektrickým proudem, zamezení 
požárů a výbuchů
■ Používejte pouze originální příslušenství Roche 

(kabely, napájecí jednotky, bateriové bloky a náhradní 
díly). Kabely, napájecí jednotky a bateriové bloky tře-
tích stran mohou způsobit výbuch bateriového bloku 
nebo poškození glukometru.

■ Nepoužívejte uvolněné napájecí zásuvky nebo 
poškozené napájecí jednotky, kabely, zástrčky nebo 
bateriové bloky.

■ Nezkratujte napájecí jednotku, nabíjecí kontakty 
základní jednotky nebo bateriový blok.

■ Glukometr Accu-Chek Inform II, napájecí jednotka 
nebo bateriový blok vám nesmí upadnout na zem. 
Chraňte je i před otřesy a vibracemi.
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Likvidace systému

Bezpečnost výrobku Abyste zajistili bezpečnost výrobku, řiďte se podle 
následujících informací: 

■ Systém je vhodný pro nepřetržitý provoz.

■ Systém není chráněn proti škodlivému vniknutí 
kapalin (klasifikace IP X0 podle normy IEC 60529).

Celková péče

VAROVÁNÍ

Infekce z potenciálně biologicky nebezpečného 
přístroje
Se systémem Accu-Chek Inform II nebo jeho součástmi je 
nutné zacházet jako s potenciálně biologicky nebezpeč-
ným odpadem. Před jejich dalším použitím, recyklací 
nebo likvidací je nutná dekontaminace (tj. kombinace 
procesů čištění, dezinfekce a /nebo/ sterilizace). 

Při likvidaci systému nebo jeho součástí postupujte podle 
příslušných místních předpisů nebo je můžete vrátit spo-
lečnosti Roche. Další informace vám poskytne nejbližší 
zastoupení Roche.

UPOZORNĚNÍ

Systém čistěte pouze doporučenými roztoky. Použití 
jiných roztoků by mohlo mít za následek nesprávné fun-
gování a případnou poruchu systému. Po vyčištění nebo 
dezinfekci glukometru a základní jednotky zajistěte jejich 
řádné vysušení.
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Schránka na příslušenství

Glukometr Glukometr likvidujte podle příslušných právních úprav a 
předpisů. Viz „Likvidace systému“ na s. 21.

Vypnutí glukometru Když vypnete glukometr – krátce tlačítkem Zap./Vyp.  
(méně než 1 s) nebo se glukomter vypne automaticky (viz 
níže), obrazovka zhasne. Nicméně glukometr je 
v pohotovostním režimu a stále spotřebovává energii 
z bateriového bloku, protože si musí uchovat datum a čas 
a na pozadí spouští různé další funkce, jako je 
např. bezdrátová komunikace. 

Automatické vypnutí ■ Pokud není systém nakonfigurován jinak, automa-
ticky se vypíná a přechází do pohotovostního stavu 
po 5 minutách nečinnosti (tj. kdy se nedotknete 
obrazovky, nevložíte proužek), aby šetřil energii.

■ Pouze v režimu měření: Provádíte-li měření (paci-
enta, kontroly, zkoušení způsobilosti nebo linearity), 
glukometr se po 10 minutách nečinnosti (kdy se 
nedotknete obrazovky) vypne bez ohledu na nasta-
vený automatický čas vypnutí. Pokud je již přítomen 
výsledek, glukometr začne po 5 minutách nečin-
nosti vydávat každou minutu tři varovná pípnutí a 
před vypnutím po 10 minutách nečinnosti uloží 
výsledek do paměti. Po přenosu do DMS bude 
výsledek označen standardním komentářem 
(„Výsledek nebyl potvrzen“).

UPOZORNĚNÍ

Schránku na příslušenství přenášejte opatrně za příslušné 
držadlo.
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Odstavení glukometru Při odstavení glukometru se ukončí bezdrátová komuni-
kace i všechny další funkce. Datum a čas nicméně 
zůstane uložen. Zapnutí glukometru bude trvat trochu 
déle než probuzení z pohotovostního režimu. 

Glukometr zcela odstavíte tak, že asi na 5 sekund stisk-
nete tlačítko Zap./Vyp.  a jakmile se zobrazí logo 
Roche a glukometr zapípá, uvolníte tlačítko Zap./Vyp. 
Obrazovka zhasne a glukometr se zcela odstaví. 

Když budete chtít vyjmout nebo vyměnit bateriový blok, 
glukometr zcela odstavte (viz s. 122). 

Automatické odstavení V případě aktivace funkce Zámek stahování (viz s. 160) 
nebo v případě téměř vybitého bateriového bloku (viz 
s. 167) se glukometr automaticky odstaví.

Bateriový blok Přístroj obsahuje nabíjecí bateriový blok, který se začne 
nabíjet, jakmile je vložen do aktivní základní jednotky 
(tzn. jednotky připojené ke zdroji elektrického proudu). 

Jestliže podržíte tlačítko Zap./Vyp. příliš dlouho, po 
12 sekundách dojde k resetu glukometru (viz s. 170) a 
datum a čas se vymažou.

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze bateriový blok dodávaný Roche 
Diagnostics, určený speciálně pro tento přístroj. 
Použití jiného typu baterií může poškodit systém.
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VAROVÁNÍ

Možná nebezpečí způsobená bateriovým blokem
Poškozené nebo nafouklé bateriové bloky se mohou pře-
hřívat, vznítit nebo téct. Glukometry Accu-Chek Inform II 
s poškozenými nebo nafouklými bateriovými bloky oka-
mžitě přestaňte používat a za žádných okolností je nena-
bíjejte (nevkládejte je na základní jednotku).

Přehřívání může způsobit vznícení nebo výbuch baterio-
vého bloku.

■ Nikdy nevhazujte bateriový blok nebo glukometr do 
ohně. Nerozebírejte, nelisujte ani nepropichujte bate-
riový blok, protože by mohlo dojít k vnitřnímu zkratu 
a následnému přehřívání.

■ Nepokládejte bateriový blok ani glukometr 
Accu-Chek Inform II na ohřívací zařízení ani do nich 
(jako jsou mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radi-
átory).

■ Nenechávejte je na dlouhou dobu na přímém sluneč-
ním světle, např. když je glukometr v základní jed-
notce. Pamatujte na to při umístění základní jednotky.

Kapalina nebo materiály unikající z poškozených bate-
riových bloků mohou podráždit pokožku nebo vysoká 
teplota může způsobit popáleniny.

■ Vyhněte se kontaktu s kapalinou z baterií. V případě 
náhodného kontaktu s kůží opláchněte kůži vodou. 
Jestliže se vám dostane kapalina do očí, vyhledejte 
lékařskou pomoc.

S bateriovými bloky zacházejte a likvidujte je opatrně.

Extrémní teploty snižují nabíjecí kapacitu a dobu použití 
glukometru a bateriového bloku.
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Při zacházení s bateriemi dodržujte tyto obecné 
bezpečnostní pokyny: 

■ Při skladování nebo likvidaci bateriového bloku 
používejte původní obaly od jeho výrobce. 

■ Před vyjmutím bateriového bloku glukometr vždy 
zcela odstavte (viz s. 122).

■ Varování Slabá baterie zobrazené na displeji gluko-
metru znamená, že je nutné co nejdříve vložit 
přístroj zpět do základní jednotky k dobití.

■ Varování Téměř vybitá baterie zobrazené na displeji 
glukometru znamená, že je nutné okamžitě vložit 
přístroj zpět do základní jednotky k dobití.

Likvidace použitých baterií
Nevyhazujte baterie do běžného domovního odpadu. 
Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními platnými 
předpisy a pokyny a v souladu s doporučeními vašeho 
zařízení o likvidaci elektronického odpadu.

Před výměnou bateriového bloku uložte nebo stáhněte 
z glukometru data, abyste předešli jejich ztrátě (viz 
kapitolu 9).

Jestliže se při stisku tlačítka pro zapnutí/vypnutí na 
displeji přístroje zobrazí velká červená ikona baterie 

, místo aby se glukometr zapnul, baterie je 
vybitá. Ihned vložte přístroj zpět do základní jednotky 
k dobití. Viz kapitolu Odstraňování problémů, „Ikony 
úsporného režimu“ na s. 167.
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Dotyková obrazovka

Elektromagnetická kompatibilita 
(EMC)

Systém Accu-Chek Inform II splňuje požadavky na emise 
a odolnost popsané v normě IEC 61326-2-6. Byl konstru-
ován a zkoušen podle CISPR 11, třídy B.

Toto zařízení bylo zkoušeno a shledáno vyhovujícím 
limitům pro digitální zařízení třídy B ve shodě s Částí 15 
Směrnic FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby zajišťo-
valy rozumnou míru ochrany před škodlivým rušením při 
instalaci v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, 
používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a 
pokud není instalováno a používáno podle návodu, může 
způsobovat škodlivé rušení radiokomunikací. Není však 
zaručeno, že se u konkrétní instalace neobjeví rušení. 
Způsobuje-li tento přístroj nežádoucí rušení příjmu roz-
hlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit jeho 
vypnutím a opětným zapnutím, doporučujeme uživateli, 
aby se pokusil rušení odstranit jedním či několika 
následujícími opatřeními:

UPOZORNĚNÍ

■ Prvků na obrazovce se dotýkejte pouze prstem. Použití 
ostrých předmětů (např. hrotu pera) může dotykovou 
obrazovku poškodit.

■ Nepoužívejte systém v přímém slunečním světle. 
Přímé sluneční světlo může snižovat životnost 
a funkčnost displeje a integritu testovacích proužků.
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■ Otočením nebo přemístěním příjmové antény.

■ Zvětšením oddělovací vzdálenosti mezi zařízením 
a přijímačem.

■ Připojením zařízení k jinému obvodu, než ke 
kterému je připojen přijímač.

■ Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným radio/TV 
technikem.

Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadské normě 
ICES-003. 

Systém Accu-Chek Inform II splňuje požadavky na elek-
tromagnetickou odolnost a odolnost vůči rádiovému 
rušení při kmitočtech a zkušebních úrovních dle 
ISO 15197.

Elektrostatický výboj (ESD) Systém Accu-Chek Inform II splňuje požadavky na 
odolnost vůči elektrostatickým výbojům, uvedené v 
IEC 61326-2-6. Elektrostatický výboj (ESD) je elektrický 
náboj v klidovém stavu, nejčastěji označovaný jako 
statická elektřina. Dojde-li u glukometru k ESD během 
měření glykémie, zobrazí se na displeji chybové hlášení a 
glukometr nezobrazí ani neuloží žádný výsledek glykémie. 
Měření glykémie bude nutné opakovat.

Abyste se vyhnuli elektrostatickému výboji, nepoužívejte 
glukometr ve velmi suchém prostředí, zvláště takovém, 
kde se vyskytují syntetické materiály (např. koberce), 
které by mohly způsobit škodlivé elektrostatické výboje. 

Dojde-li u glukometru Accu-Chek Inform II k nějaké 
formě ESD před provedením měření glykémie nebo po 
něm, uloží se výsledek do paměti glukometru a po vlo-
žení glukometru do zapojené základní jednotky nebo 
jeho připojení k bezdrátové síti bude přenesen.
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Bezdrátová konektivita Jestliže je glukometr vybaven funkcí WLAN: Bezdrá-
tová konektivita umožňuje odesílání dat (výsledky měření, 
ID pacientů, ID obsluhy atd.) z glukometru do systému 
správy dat, aniž by bylo nutné glukometr vracet do 
základní jednotky. Tuto funkci musí nakonfigurovat 
správce systému. Při používání připojení k místní bezdrá-
tové síti dodržujte pokyny vašeho pracoviště. Informace 
o dočasné aktivaci nebo deaktivaci této funkce viz s. 44. 
Popis možností připojení glukometru Accu-Chek Inform II 
k místním bezdrátovým sítím (WLAN, Wi-Fi) viz přílohu B.

Informace o expozici 
radiofrekvenčnímu záření

Průmyslové, vědecké a lékařské radiofrekvence (ISM) 
mohou zahrnovat emise z mikrovlnných trub, topidel 
a jiných nekomunikačních zařízení. I když zařízení tohoto 
typu obvykle nepředstavují hrozbu rušení, je případně 
možné, že některé průmyslové systémy s vysokým výko-
nem mohou znemožnit komunikační funkci WLAN. Proto 
proveďte místní šetření a analýzu rušení v celém spektru 
pomocí spektrálního analyzátoru a hledejte signály, které 
by nejen mohly být v kmitočtovém rozmezí zamýšlené sítě 
WLAN, ale mohly by mít i blízký nebo stejný kmitočet 
a způsobovat rušení.

Vysvětlivky: 

■ „FCC“ je zkratka „Federal Communications Commi-
ssion“ (Federální komise pro komunikace) (USA). 

■ „RF“ znamená „radiofrekvence“.
■ „RSS“ je zkratka „Radio Standards Specification“ 

(Specifikace norem pro rádiová zařízení) (Kanada).
■ „WLAN“ znamená „Wireless Local Area Network“.
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Společnost Roche podporuje průmyslové normy pro bez-
drátové sítě a doporučuje používat výrobky s certifikací 
Wi-Fi. V rámci této certifikace se zkouší, zda výrobky 
odpovídají průmyslovým normám 802.11 pro základní při-
pojitelnost, zabezpečení, ověřování, kvalitu provozu (QoS), 
interoperabilitu a spolehlivost. Logo Wi-Fi CERTIFIED je 
zárukou, že tento výrobek otestovala Wi-Fi Alliance 
v množství konfigurací a s různými vzorky okolních 
zařízení, aby zaručila kompatibilitu s jinými zařízeními 
s označením Wi-Fi CERTIFIED, která fungují ve stejném 
kmitočtovém pásmu. Sdružení nezávislých zkušebních 
laboratoří Wi-Fi Alliance používá programy zkoušení inte-
roperability, aby zaručila, že bezdrátová zařízení budou 
spolupracovat a podporovat bezpečná přípojení.

Systém Accu-Chek Inform II odpovídá limitům FCC pro 
expozici záření v nekontrolovaném prostředí. Toto zaří-
zení by mělo být instalováno a provozováno s dodržením 
minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován spo-
lečně s jinou anténou nebo vysílačem. 

Změny či úpravy tohoto zařízení výslovně neschválené 
společností Roche Diagnostics mohou vést ke zrušení 
platnosti povolení FCC k provozu tohoto zařízení.

Tento přístroj odpovídá Části 15 směrnic FCC a RSS-210 
Industry Canada. Provozovat ho je možné při splnění 
následujících dvou podmínek:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení

a

(2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení 
včetně takového, které může způsobit nežádoucí provozní 
chování. 
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Místní síť: ochrana před 
neoprávněným přístupem

Pokud tento výrobek připojujete k místní síti, musí být 
tato síť zabezpečena proti neoprávněnému přístupu. 
Zvláště se nesmí přímo připojovat k žádné jiné síti nebo 
k internetu. Zákazníci odpovídají za bezpečnost své 
místní sítě a zejména její ochranu proti škodlivému soft-
waru a útokům. Tato ochrana by měla zahrnovat opatření, 
jako je firewall izolující zařízení od nezabezpečených sítí, 
a opatření, jimiž se zajistí, že síť, k níž je zařízení připo-
jeno, neobsahuje škodlivý kód.

Kabelové připojení k síti Pokud jsou základní jednotka Accu-Chek Inform II nebo 
rozbočovač základní jednotky Accu-Chek Inform II připo-
jeny k místní síti, musí být zabezpečeny proti neoprávně-
nému přístupu pomocí správy silných hesel. Při správě 
hesel postupujte podle doporučení vlastního zařízení 
(jsou-li) nebo se řiďte těmito pravidly:
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Charakteristiky silných hesel 

■ Hesla nesmějí obsahovat název účtu uživatele ani 
části plného jména uživatele přesahující dva po 
sobě jdoucí znaky.

■ Délka hesel musí být nejméně osm znaků.

■ Hesla musejí obsahovat znaky alespoň tří 
z následujících čtyř kategorií znaků:

– Znaky anglické velké abecedy (A až Z)

– Znaky anglické malé abecedy (a až z)

– Číselné znaky (0 až 9)

– Neabecední znaky (například !, $, #, %)

Příklady slabých hesel 

■ uhxwze11 neobsahuje velké písmeno.

■ UHXW13SF neobsahuje malé písmeno.

■ uxxxxx7F obsahuje více než čtyři stejné znaky.

■ x12useridF obsahuje část řetězce ID uživatele 
delší než čtyři znaky.
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1.3 Součásti systému

Systém Accu-Chek Inform II tvoří tyto součásti 
a příslušenství: 

A Glukometr

B Čtečka kódových klíčů

C Základní jednotka (zdroj napájení není zobrazen)

D Accu-Chek Inform IIRozbočovač základní jednotky 
(zdroj napájení není zobrazen)

E Schránka na příslušenství (vyobrazená se spotřeb-
ním materiálem, který není součástí dodávky)

Glukometr lze konfigurovat dvěma různými způsoby:

1 Konfigurace prostřednictvím funkce Nastavení 
v glukometru (viz kapitolu 9).

2 Konfigurace prostřednictvím systému správy dat.

Poznámka: Pomocí funkce Nastavení v glukometru není 
možné konfigurovat všechny možnosti.

A

C

E

D

B
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Glukometr má v systému následující úlohy:

■ Prostřednictvím dotykové obrazovky a vypínače 
slouží jako primární uživatelské rozhraní.

■ Provádí měření glukózy

■ Snímá čárové kódy1 (čísla šarží proužků, ID paci-
entů a obsluhy) v řadě podporovaných formátů.

■ Zobrazuje výsledky měření pacientů a kontrolního 
materiálu.

■ Prostřednictvím bezdrátového spojení (WLAN, voli-
telné) nebo základní jednotky (LAN) přenáší data 
ze své paměti do systému správy dat.

1. Čárové kódy na kontrolních roztocích nemusí být 
k dispozici ve všech zemích. V tomto případě seznam 
symboliky čárových kódů najdete v příloze A.2.
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1.4 Přehled součástí glukometru

Glukometr obsahuje následující prvky: 

1 Otvor pro testovací proužek
Sem vložte testovací proužek.

2 Dotyková obrazovka
(displej citlivý na dotyk)
Tato obrazovka vám umožňuje provádět měření 
pacientů, provádět kontrolní měření a prohlížet 
výsledky. Kteroukoli z těchto funkcí zvolíte tak, 
že se prostě dotknete tlačítka na obrazovce.

3 Tlačítko vypínače
Stiskem tohoto tlačítka se přístroj zapíná nebo 
vypíná. 

4 Snímač čárových kódů
Vestavěný snímač čárových kódů lze použít 
k načtení identifikačních údajů (ID) uživatelů 
a pacientů.

5 Kryt šachty bateriového bloku
Při vkládání bateriového bloku kryt vyjměte.

6 Nabíjecí kontakty
Tyto kontakty slouží k nabíjení bateriového bloku, 
když je glukometr v základní jednotce.

7 Infračervené okénko
Usnadňuje datovou komunikaci se čtečkou 
kódových klíčů a základní jednotkou.

1

2

3

4

5

7

6
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8 Bateriový blok
Napájí přístroj. 

9 Štítek bezdrátové sítě LAN
Jestliže glukometr podporuje bezdrátovou síť, 
tak na tomto štítku jsou uvedena registrační čísla 
specifická pro RF hardware glukometru.

10 Rozhraní
(Využívá pouze výrobce.)

11 Zásuvka konektoru bateriového bloku
Zde připojte bateriový blok.

8

9

10

11

8
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1.5 Přehled součástí čtečky kódových klíčů

Součástí balení testovacích proužků je kódový klíč.1 
Tento kódový klíč se načte čtečkou čárových kódů a data 
jsou odeslána do glukometru. Další informace o čtečce 
kódových klíčů viz kapitolu 6. 

Čtečka kódových klíčů obsahuje následující prvky:

12 Otvor pro kódový klíč 

13 LED (zelená) pro signalizaci stavu

14 Infračervené okénko pro přenos kódového souboru 
do glukometru

1. Kódový klíč bývá také často označován jako kódový čip. 
Tyto termíny jsou synonyma.

Nevyměňujte kódové klíče, dokud čtečka kódových 
klíčů bliká. Pokud zelený LED indikátor ještě bliká, 
čtečka kódových klíčů bude pokračovat v přenosu dříve 
načteného kódového souboru a ignoruje kódový soubor 
z nově vloženého kódového klíče. Glukometr by mohl 
zobrazit chybové hlášení.

12

13

14
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1.6 Přehled základní jednotky Accu-Chek Inform II Base Unit

Aby bylo možné pružně vyhovět požadavkům zákazníků, 
jsou k dostání dvě verze základní jednotky. 

■ Základní jednotka Accu-Chek Inform II Base Unit

■ Základní jednotka Accu-Chek Inform II Base Unit 
Light

Obě verze základní jednotky umožňují:

■ dobíjení bateriového bloku glukometru.

Základní jednotka Accu-Chek Inform II Base Unit navíc 
podporuje také:

■ komunikaci se systémem správy dat,1 

■ komunikaci s počítačem. 

Obě verze základní jednotky obsahují následující prvky:

15 Nabíjecí kontakty

16 Infračervené okénko pro komunikaci 
s glukometrem 

17 LED indikátor stavu (rozsvítí se při připojení ke 
zdroji energie).

– Svítí-li červeně: Zdroj napájení je připojen, probíhá 
spouštění aplikace (pouze jednotka Accu-Chek 
Inform II Base Unit).

– Svítí-li zeleně: Připraven.

– Bliká-li červeně: Chyba.

– Bliká-li modře: Režim konfigurace (pouze jednotka 
Accu-Chek Inform II Base Unit).

1. Základní jednotka Accu-Chek Inform II Base Unit Light 
podporuje komunikaci se systémem správy dat pouze při 
použití současně s Accu-Chek Inform II Rozbočovačem 
základní jednotky.

16

15

17
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Na zadní straně základní jednotky Base Unit a Base Unit 
Light glukometru Accu-Chek Inform II se nacházejí elek-
trické konektory. 

18 Odnímatelný držák pro instalaci na stěnu

19 Napájecí konektor pro napájecí zdroj 

20 Připojení k síti

– základní jednotka Base Unit: konektor Ethernet/
RJ45

– základní jednotka Base Unit Light: konektor RJ25 
(komunikace pomocí rozbočovače základní 
jednotky)

21 Konektor USB (základní jednotka Base Unit)

22 Přepínač pro konfiguraci USB (základní jednotka 
Base Unit, pouze pro správce systému)

Se základními jednotkami se dodávají tyto součásti:

23 Napájecí jednotka pro 

– základní jednotku Base Unit: 

– základní jednotku Base Unit Light:  
(není zde vyobrazena)

24 Kabel USB pro

– základní jednotku Base Unit: USB A na USB micro B

Návod k připojení základní jednotky viz kapitolu 9. 

Vlevo na obrázku je základní jednotka Base Unit gluko-
metru Accu-Chek Inform II nahoře a základní jednotka 
Base Unit Light glukometru Accu-Chek Inform II dole.

Přehled základní jednotky Base Unit se starším hard-
warem (REF 05060290001), viz přílohu E, „Příloha pro 
základní jednotku Accu-Chek Inform II Base Unit 
(původní verze)“.

18 19 20 21 22

18 20 19

23

24

12V 1,25A

7.5V 1.7A
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1.7 Přehled rozbočovače základní jednotky Accu-Chek Inform II

Rozbočovač základní jednotky Accu-Chek Inform II lze 
připojit až ke 4 základním jednotkám Accu-Chek Inform II 
Base Unit Light (RJ25) a pomocí Ethernet (RJ45) podpo-
ruje komunikaci se systémem správy dat. 

Rozbočovač rovněž napájí základní jednotku Accu-Chek 
Inform II Base Unit Light. Když je základní jednotka 
Accu-Chek Inform II Base Unit Light připojena 
k rozbočovači, není nutné externí napájení. Barvy LED 
indikátorů rozbočovače jsou stejné jako u základní 
jednotky Accu-Chek Inform II Base Unit Light.

17 LED indikátor stavu (rozsvítí se při připojení ke 
zdroji energie)

19 Napájecí konektor pro napájecí zdroj

20 Síťové připojení – konektor Ethernet/RJ45

21 Konektor USB

24 Připojení až 4 základních jednotek Accu-Chek 
Inform II Base Unit Light (RJ25, přenos dat 
a napájení)20 19

17

2421
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1.8 Přehled součástí schránky na příslušenství

Schránka na příslušenství poskytuje prostor pro ukládání 
a transport spotřebního materiálu nutného k provedení 
vyšetření glykémie na místě péče. 

1.9 Reagencie a spotřební materiál

K měření vzorků od pacientů a kontrolním měřením 
glukózy potřebujete tyto reagencie: 

■ Testovací proužky Accu-Chek Inform II

■ Kontrolní roztoky Accu-Chek Performa

■ Soupravu Accu-Chek Linearity Kit ke stanovení 
linearity (pokud to vyžadují předpisy na vašem 
pracovišti)

Vaše organizace zajistí ostatní materiál, jako například 
pomůcky k odběru krve. Dodržujte platné zásady a bez-
pečnostní pokyny pro odběry a zacházení se vzorky krve.
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1.10 Pokyny pro počáteční nastavení

Před prvním použitím je nutné glukometr nakonfigurovat. 
V rámci této konfigurace se nastavují tyto parametry:

■ formát data a času,

■ režim vkládání ID pacientů,

■ režim vkládání ID obsluhy,

■ kontrolní měření glukózy: typ a časový plán,

■ výsledková obrazovka kontrol,

■ poznámky zadávané po měření,

■ nastavení přenosu dat.

Tato nastavení můžete v omezené míře provádět přímo 
v Menu Nastavení v glukometru. Další informace o konfi-
guraci pomocí Menu Nastavení viz kapitolu 9 a přílohu A. 
Glukometr lze kromě toho konfigurovat také pomocí sys-
tému správy dat. Vhodné systémy správy dat nabízejí řadu 
funkcí pro nastavení přístroje, které přesahují možnosti 
nastavení dostupné v glukometru.

S dotazy ohledně používání systémů správy dat se 
obracejte na zástupce Roche (viz kapitolu 12).

Aby byla zajištěna standardní konfigurace v rámci 
pracoviště, je možné Menu Nastavení v glukometru 
deaktivovat.
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Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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2 Zapnutí a zadání ID obsluhy

2.1 Zapnutí glukometru

1 Stiskněte a pusťte tlačítko Zap./Vyp. . Glukometr 
je nyní zapnutý. 

2 Objeví se úvodní obrazovka Spuštění.

3 Na obrazovce Spuštění zkontrolujte, zda je správně 
zobrazeno datum (vlevo dole) a čas (vpravo 
nahoře). Pokud je třeba, aktualizujte tato nastavení 
podle pokynů v kapitole 9.

■ Detekuje-li přístroj během automatické kontroly 
vlastní funkce chybu, objeví se na obrazovce 
příslušné chybové hlášení.

■ Je-li aktivována funkce Zablokování QC a je nutné 
kontrolní měření glukózy, zobrazí se odpovídající 
hlášení.

■ Ikona baterie ukazuje aktuální stav nabití baterie. 
Zcela vyplněná ikona  znamená, že baterie je 
plně nabitá, částečné nabití symbolizuje částečně 
vyplněná ikona baterie . Jestliže je baterie 
téměř vybitá, ikona baterie zčervená .

Kontrast

Spuštění 12:48 

17.03.17

Provádění automatických kontrol...
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Nastavení displeje Pomocí možností Displej můžete upravit kontrast zobra-
zení podle aktuálních světelných podmínek.

1 Na úvodní obrazovce Spuštění se dotkněte tlačítka 
Kontrast. Objeví se obrazovka Displej.

2 Pomocí dotykových tlačítek  nebo  
zesvětlete nebo ztmavte displej.

3 Potvrďte nastavení tlačítkem .

Aktivace/deaktivace bezdrátové 
konektivity

Jestliže přístroj podporuje bezdrátovou konektivitu, 
můžete podle potřeby dočasně aktivovat nebo deakti-
vovat její funkci. 

Bezdrátová konektivita se automaticky znovu aktivuje při 
příštím zapnutí glukometru. Pokud je to nutné, můžete ji 
pak znovu dočasně deaktivovat. 

Po 30 s bez jakékoli aktivity (např. bez dotyku na obra-
zovku) glukometr automaticky ztmaví podsvětlení dis-
pleje pro úsporu energie (Úsporný režim).

Displej

Světlejší Tmavší

12:48 

17.03.17

VAROVÁNÍ

Máte-li podezření, že RF emise při bezdrátové komuni-
kaci škodí pacientovi nebo ovlivňují jiná zařízení, měli 
byste pečlivě přehodnotit vhodnost dalšího používání 
funkcí připojení systému Accu-Chek Inform II k bezdrá-
tové síti WLAN s ohledem na předpisy vašeho pracoviště.
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Pokud je bezdrátová konektivita aktivní, bude na obra-
zovce Spuštění zobrazena ikona  (RF VYPNOUT) 
v podobě tlačítka. 

■ Připojení k bezdrátové síti dočasně vypnete tak, že 
se dotknete tlačítka  (RF VYPNOUT) na úvodní 
obrazovce Spuštění. Ikona se změní na  (RF 
ZAPNOUT).

■ Připojení k bezdrátové síti dočasně zapnete tak, že 
se dotknete tlačítka  (RF ZAPNOUT) na úvodní 
obrazovce Spuštění. Ikona se změní na  (RF 
VYPNOUT).

Tlačítko RF ZAPNOUT / RF VYPNOUT ukazuje vždy tu 
možnost volby, kterou máte aktuálně k dispozici. Ve 
stavové liště (dolním řádku) všech menu a obrazovek je 
zobrazen aktuální stav komunikace. 

■ Ikona  je zobrazena, pokud je bezdrátová konek-
tivita aktivní. Čtyři čárky vedle ikony  ve stavové 
liště ukazují sílu signálu. Síla signálu je od „slabý“ 

 po „výborný“ . 

■ Ikona  je zobrazena, pokud se poslední pokus 
o komunikaci se systémem správy zdařil a byl 
ukončen podle komunikačního protokolu. 

■ Ikona  je zobrazena, pokud se poslední pokus 
o komunikaci se systémem správy dat nezdařil 
nebo byl neúmyslně ukončen. Pokud tato ikona 
nezmizí, obraťte se na svého správce systému. 
Ignorování této informace by mohlo vést k zablo-
kování funkcí přes Zámek stahování (pokud je 
nastaveno, viz s. 49).

Čárky síly signálu se zobrazují, jen když skutečně 
probíhá bezdrátová komunikace. Např. když probíhá 
měření glukometru, nikdy neprobíhá bezdrátová komu-
nikace, takže se nezobrazuje žádná stavová lišta.

Kontrast

Spuštění 12:48 

17.03.17

Kontrast

Spuštění 12:48 

17.03.17
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Ukončení spouštění Po dokončení všech nutných změn

■ otevřete tlačítkem  obrazovku, která slouží 
k zadání ID obsluhy, nebo 

■ počkejte 5 sekund a glukometr se na obrazovku 
zadání ID obsluhy automaticky přepne sám.

2.2 Zadání ID obsluhy

Jak a kdy se zadává ID obsluhy a zda bude nutné heslo, 
závisí na konfiguraci systému. Je také možné požadovat 
ID obsluhy například pouze při spuštění kontrolních 
měření. Obecně platí, že systém je schopen spravovat 
a kontrolovat ID obsluhy i provádět další funkce závislé 
na ID. 

Pokud je v glukometru dostupné uživatelské jméno odpo-
vídající zadanému ID obsluhy, bude zobrazeno v nabídce 
Hlavní menu (na obrázku jméno „Maria S.“).

Možností zadání ID uživatele je několik a závisejí na 
konfiguraci systému:

■ Pouze pomocí snímače čárových kódů1

■ Ručně nebo podle přání snímačem čárových kódů

1. Seznam symboliky čárových kódů najdete v příloze A.2.

ID obsluhy mohou tvořit libovolné kombinace až 
20 alfanumerických znaků.

Alfanumerické znaky jsou libovolné kombinace A – Z 
a 0 – 9, navíc lze používat „.“ (tečku) nebo „-“ (pomlčku). 
Viz také s. 48.

K vyloučení znaků, které do ID obsluhy nepatří, lze 
používat masky čárových kódů. Viz informace v části 
„Vstupní masky čárových kódů ID obsluhy a pacientů“ 
na s. 194.

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

Maria S.

12:48 

17.03.17
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Zadání ID obsluhy pomocí 
snímače čárových kódů

Po otevření obrazovky pro zadání ID obsluhy: 

1 Stiskněte a pusťte tlačítko . Tlačítko nyní bude 
mít černé pozadí (během snímání). 

2 Podržte přístroj tak, aby okénko snímače čárových 
kódů bylo asi 10–20 cm nad čárovým kódem, který 
si přejete načíst.

Po úspěšném načtení čárového kódu přístroj zapípá. 
Informace z čárového kódu se objeví v políčku ID 
obsluhy. Pokud není načítán čárový kód, snímač se po 
10 sekundách vypne. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

A-O0

ID obsluhy 12:48 

17.03.17

Glukometr je možné nakonfigurovat tak, aby mezi akti-
vací snímače čárového kódu (zelený paprsek) a čtením 
čárového kódu (červený paprsek) bylo malé zpoždění. 
Zpoždění je možné nastavit od 0 – 10 s. (Viz rovněž 
tabulka „Konfigurace čárového kódu“ na s. 192.)

Toto zpoždění poskytuje obsluze čas pro správné zamě-
ření snímače čárového kódu a (nebo) samotného čáro-
vého kódu, např. v případě, že několik různých čárových 
kódů je umístěno blízko při sobě (např. na seznamu).
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Ruční zadání ID obsluhy Po otevření obrazovky pro zadání ID obsluhy: 

1 Zadejte ID pomocí dotykových kláves s písmeny 
nebo čísly. 

2 K přepínání mezi skupinami znaků používejte tato 
tlačítka:

–  pro písmena A–O,

–  pro písmena P–Z,

–  pro čísla 0–9.

3 Pomocí zpětné klávesy  vymažete chybně 
zadaný znak. Pomocí  vymažete celé zadání. 
Pomocí  vložíte mezeru.

4 Potvrďte zadání tlačítkem .

Pokud je vámi zadané ID obsluhy neplatné (nebo pracov-
ník obsluhy není uložen v glukometru), objeví se na dis-
pleji chybové hlášení. Potvrzení hlášení vám umožní zadat 
ID znovu. 

Zadání hesla Po správném zadání ID obsluhy se může objevit obra-
zovka pro zadání hesla (pokud je tato funkce nastavena). 
Zadejte heslo stejným způsobem, jak je popsáno výše 
u zadání ID obsluhy. 

Po dokončení všech zadání se objeví Hlavní menu. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

A-O0

ID obsluhy 12:48 

17.03.17

A B C D E

F G H I J

K L M N O

P-Z123

ID obsluhy

MARIA

12:48 

17.03.17

P Q R S T

U V W X Y

Z .

123 A-O

ID obsluhy

MARIA S.

12:48 

-

17.03.17

A-O

P-Z

123
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3 Měření glukózy pacientů 

3.1 Informace o měření glykémie

Příprava na měření Než budete moci provést měření, musí být splněny tyto 
podmínky: 

■ Jsou k dispozici testovací proužky 
Accu-Chek Inform II. 

■ V glukometru musí být uložen soubor s kódem 
používané šarže testovacích proužků (viz 
kapitolu 6).

■ V případě, že je v glukometru nastaveno přihla-
šování uživatelů, musí být zadáno ID obsluhy 
(s heslem, pokud se používá).

■ Před měřením krve pacientů musí být provedena 
a úspěšně dokončena kontrolní měření glukózy 
určená konfigurací systému. Informace o tom, zda 
jsou nutná kontrolní měření glukózy, se zobrazují 
na obrazovce Spuštění.

■ Podle svého nastavení může glukometr ve stano-
vených časových intervalech vyžadovat stahování 
uložených dat do systému správy dat. Pokud toto 
stahování v určené době neproběhne (buď pomocí 
bezdrátové sítě – WLAN, nebo připojením gluko-
metru do základní jednotky), dojde k zablokování 
glukometru (Zámek stahování), a ten pak nebude 
možné použít k měření. 

Kontrast

Spuštění

Termín QC: Ihned

12:48 

17.03.17
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Pokud je požadováno a zobrazeno kontrolní měření 
glukózy, nebude možné až do úspěšného kontrolního 
měření provést měření glukózy pacientů. 

Pro naléhavé situace lze v glukometru nastavit funkci 
měření STAT (Short TurnAround Time). Tato možnost 
dovoluje, vyžadují-li to okolnosti, provedení omezeného 
počtu měření pacientů, i když je glukometr zablokovaný 
funkcí zámku kontroly kvality nebo stahování (viz s. 81).

V závislosti na konfiguraci glukometru (viz s. 137) 
k Zablokování QC dojde, když:

■ Dojde k pokusu o měření pacienta, aniž by předtím 
byla provedena kontrolní měření v časovém inter-
valu nebo frekvenci, stanovených vaší organizací.

■ Kontroly byly provedeny, ale naměřené hodnoty 
nebyly v požadovaném rozmezí.

■ Byl nainstalován nový software.
■ Je zvolena jiná šarže testovacího proužku než 

„aktuální“ šarže (výchozí nastavení).
■ Při prvním použití nové šarže testovacích proužků.

■ Při odběrech krve dodržujte použitelné předpisy 
a směrnice o hygieně a bezpečnosti.

■ Dodržujte použitelné předpisy a směrnice o likvidaci 
potenciálně infekčních vzorků a materiálu.
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3.2 Postup měření glukózy pacienta

Přehled pracovního postupu Měření glukózy pacienta zahrnuje tyto kroky: 

■ Zadejte ID pacienta. Zadání lze provést ručně nebo 
pomocí snímače čárových kódů.

■ Potvrďte, že šarže testovacího proužku odpovídá 
aktuálně používaným testovacím proužkům (pokud 
to vyžaduje nastavení přístroje).

■ Proveďte měření.

■ Volitelně může být měření zařazeno do kategorie 
Pozorovaná sekvence měření (viz s. 227).

Pracovní postup v oddělené 
místnosti 

V závislosti na konfiguraci glukometru (viz přílohu A.1), 
pořadí kroků v části „Zadání nebo výběr ID pacienta“ a 
poté v části „Potvrzení nebo výběr šarže testovacích 
proužků“ je možné obrátit, aby nedocházelo ke kontami-
naci. Pomocí tohoto postupu je možné měřit pacienta 
v oddělené místnosti bez nutnosti brát nádobku testova-
cích proužků k pacientovi. 

Po vyjmutí testovacího proužku z nádobky je nutné 
nanést vzorek krve do 3 minut.

Testovací proužky je nutné použít okamžitě po vyjmutí 
z nádobky testovacích proužků (viz příbalový leták). 
Nicméně jestliže to není možné kvůli pozměněnému 
pracovnímu postupu (např. Pracovní postup v oddělené 
místnosti), studie ukazují, že testovací proužky zůstávají 
stabilní po dobu 3 minut mezi vyjmutím z nádobky a 
nanesením vzorku krve.
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Zadání nebo výběr ID pacienta Po provedení popsané přípravy glukometru můžete 
přistoupit k vlastnímu měření:

1 Na obrazovce Hlavní menu se dotkněte možnosti 
Měření pacienta. 

2 Zadejte nebo zvolte ID pacienta podle pokynů na 
následujících stránkách.

3 Pokud je zapnuta funkce Potvrzení pacienta, po 
zadání nebo zvolení ID pacienta ověřte a potvrďte 
zobrazené údaje. 

A B C D E

F G H I J

K L M N O

P-Z 123

ID pacienta

123456789

12:48 

17.03.17

D-503: ID pacienta: 
123456789 
Jméno: 
Mary-Jane Miller
Datum nar.: 03.12.56 

Jsou tyto údaje správné?

Potvrzení pacienta

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

A-O0

ID pacienta 12:48 

17.03.17

Jestliže není k dispozici datum narození, místo něho se 
objeví čárka (-). Během měření pacienta bude datum 
narození jako referenční informace na všech obrazov-
kách, ale neobjeví se na uložených výsledcích měření 
nebo na obrazovkách měření OTE.
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V současnosti máte v závislosti na nastavení tři různé 
možnosti, jak následné měření přiřadit určitému 
pacientovi.

U funkce ID pacientů může váš správce systému 
nastavit:

■ Zadávání libovolné kombinace až 20 alfanumeric-
kých znaků se stanovenou minimální a maximální 
délkou.

Alfanumerické znaky jsou libovolné kombinace A – Z 
a 0 – 9, navíc lze používat "." (tečku) nebo "-" (pomlčku).

■ Zadávání ID pacientů pomocí snímače čárových 
kódů.1

■ Výběr pacienta ze seznamu.2

K dispozici jsou následující možnosti ověření správnosti 
ID pacientů:

■ Ruční zadání lze ověřit podle staženého seznamu.
■ Přístroj může vyžadovat potvrzení jména, data 

narození a ID pacienta.2

■ K vyloučení znaků, které do ID pacienta nepatří, 
lze používat masky čárových kódů. Viz informace 
v části „Vstupní masky čárových kódů ID obsluhy 
a pacientů“ na s. 194.

1. Seznam symboliky čárových kódů najdete v příloze A.2.
2. Tato funkce může být neaktivní v závislosti na konfiguraci 

glukometru.
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Ruční zadání ID pacienta Zadejte ID pacienta pomocí zobrazené klávesnice. Znaky 
můžete zadávat stejným způsobem jako při zadávání ID 
obsluhy. 

1 Zadejte ID pomocí dotykových kláves s písmeny 
nebo čísly.

2 K přepínání mezi skupinami znaků používejte tato 
tlačítka:

–  pro písmena A–O,

–  pro písmena P–Z,

–  pro čísla 0–9.

3 Pomocí zpětné klávesy  vymažete chybně 
zadaný znak. Pomocí  vymažete celé zadání. 
Pomocí  vložíte mezeru.

4 Tlačítkem  tuto proceduru potvrďte, nebo tla-
čítkem  ji zrušte a vraťte se do Hlavního menu.

■ Pokud je vámi zadané ID pacienta neplatné 
(nesplňuje max/min délku), objeví se na displeji 
chybové hlášení. Potvrzení hlášení vám umožní 
zadat ID znovu.

■ Jestliže pacient není na staženém seznamu, může 
se zobrazit hlášení vyžadující rozhodnutí (v 
závislosti na konfiguraci, viz přílohu A.1). Po storno-
vání hlášení vyžadujícího rozhodnutí vám rovněž 
dovolí zadat znovu ID pacienta.

■ Po potvrzení hlášení vyžadujícího rozhodnutí 
budete moci provést měření pacienta za předpo-
kladu, že jeho ID splňuje měřítko nakonfigurované 
minimální/maximální délky. Nicméně pacient 
nebude automaticky přidán k seznamu. 

A B C D E

F G H I J

K L M N O

P-Z123

ID pacienta 12:48 

17.03.17

A-O

P-Z

123
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Výběr ID pacienta ze seznamu Vyberte pacientovo ID ze seznamu1, pokud byl seznam do 
glukometru stažen (ze systému správy dat).

1 Tlačítkem  nebo  se můžete v seznamu 
posouvat nahoru nebo dolů. 

Pokud je některé tlačítko skryté, znamená to, že jste 
dosáhli začátku nebo konce seznamu.

2 Volbou požadované položky zvolte pacienta, nebo 
tlačítkem  proceduru zrušte a vraťte se do 
Hlavního menu.

1. Tato funkce může být neaktivní v závislosti na konfiguraci 
glukometru.

ID pacienta

Klávesnice

ID: 2222222222
Jméno: Jane Doe
ID: 3333333333

Jméno: John Doe
ID: 4444444444
Jméno: Jenny Doe

ID: 123456789

Jméno: James Doe

12:48 

17.03.17
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Zadání ID pacienta pomocí 
snímače čárových kódů

Po otevření obrazovky pro zadání ID pacienta:

1 Stiskněte a pusťte tlačítko . Tlačítko nyní bude 
mít černé pozadí (během snímání). 

2 Podržte přístroj tak, aby okénko snímače čárových 
kódů bylo asi 10–20 cm nad čárovým kódem, který 
si přejete načíst.

Po úspěšném načtení čárového kódu přístroj zapípá. 
Informace z čárového kódu se objeví v políčku ID 
pacienta. Pokud není načítán čárový kód, snímač se 
po 10 sekundách vypne. 

A B C D E

F G H I J

K L M N O

P-Z123

ID pacienta 12:48 

17.03.17

ID pacienta

Klávesnice

ID: 2222222222
Jméno: Jane Doe
ID: 3333333333

Jméno: John Doe
ID: 4444444444
Jméno: Jenny Doe

ID: 123456789

Jméno: James Doe

12:48 

17.03.17
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Potvrzení nebo výběr šarže 
testovacích proužků

Po zadání a potvrzení ID pacienta budete požádáni, 
abyste vybrali číslo šarže testovacích proužků. Porovnejte 
číslo zobrazené glukometrem s číslem na etiketě nádobky 
s testovacími proužky. 

1 Zvolte číslo šarže následujícím způsobem:

■ Chcete-li použít předvolené číslo šarže zobrazené 
na displeji glukometru, potvrďte je tlačítkem .

■ Chcete-li použít jiné než zobrazené číslo šarže, 
dotkněte se , aby se zobrazil seznam čísel šarží 
uložených v paměti. Vyberte ze seznamu požado-
vané číslo šarže. 

■ Pro načtení čísla šarže z nádobky testovacích 
proužků snímačem čárových kódů stiskněte 
a uvolněte . Postupujte podle pokynů ke 
snímání ID (viz poznámku dole).

2 Tlačítkem  potvrďte zvolené nebo načtené 
číslo šarže. 

Glukometr je možné nakonfigurovat tak, aby při přepí-
nání mezi uloženými šaržemi proužků nedocházelo 
k zablokování kontroly kvality (QC). Nicméně u zvolené 
šarže proužků již dříve musí dojít ke kontrolnímu měření 
glukózy.

Pokud bude šarže proužků uložena v glukometru, 
ale dosud neproběhlo kontrolní měření glukózy, dojde 
k zablokování QC. Před prvním použitím šarže proužků 
je vždy nutné nejdřív provést kontrolní měření glukózy.

Měření pacienta
Pacient 123456789

Použít šarži proužku

12:48 

123456?

17.03.17

Šarže proužků

344789

545794

545777

344654

12:48 

17.03.17
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Pokud je glukometr nakonfigurován tak, aby používal 
„Pracovní postup v oddělené místnosti“ (viz přílohu A.1), 
před zadáním nebo zvolením ID pacienta je nutné potvrdit 
šarži proužku. 

Další informace o ukládání čísel šarží testovacích proužků 
viz na s. 87. 

Měření pacienta

Použít šarži proužku

12:48 

123456?

17.03.17

Šarže proužků

344789

545794

545777

344654

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

A-O0

ID pacienta 12:48 

17.03.17

Glukometr lze nastavit tak, aby nebylo nutné manuální 
potvrzení. Při tomto nastavení se pouze zobrazí číslo 
šarže. Další možnosti nebudou dostupné.

Glukometr lze nastavit tak, aby čísla šarží bylo možné 
zadat pouze pomocí snímače čárových kódů (viz 
poznámku dole).

Poznámka: Čárové kódy na kontrolních roztocích 
nemusí být k dispozici ve všech zemích. V tomto 
případě

■ zadejte číslo šarže pokaždé ručně (doporučený 
postup),

■ vyberte dříve zadané číslo šarže ze seznamu, nebo
■ nastavte glukometr tak, aby číslo šarže pouze zob-

razoval (bez nutnosti potvrzení uživatelem).
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Identifikační informace pacienta Všechny dostupné Identifikační informace zvoleného 
pacienta jsou na obrazovce Měření pacienta. K dalšímu 
ověření identity pacienta slouží další identifikátory, jako je 
jméno a datum narození. Zdravotní sestra může před 
zahájením měření snadno zkontrolovat, zda pohlaví a věk 
pacienta odpovídají identifikačním informacím na obra-
zovce. Na displeji se každou sekundu střídá ID pacienta a 
jméno pacienta (jestliže je k dispozici). Na druhém řádku 
se zobrazuje datum narození. Jestliže není datum naro-
zení k dispozici, zobrazí se místo něho čárka (-). Viz 
obrázky níže. 

Měření pacienta
Pacient John Doe

Šarže proužku 545794

12:48 

17.03.17

Datum nar.: 05.12.70

Měření pacienta
Pacient 123456789

Šarže proužku 545794

12:48 

17.03.17

Datum nar.: 05.12.70

Měření pacienta
Pacient John Doe

Šarže proužku 545794

12:48 

Datum nar.: 05.12.70

17.03.17

Měření pacienta
Pacient 123456789

Šarže proužku 545794

12:48 

Datum nar.: 05.12.70

17.03.17

Datum narození se nezobrazuje na obrazovkách 
s výsledky měření pacienta, na uložených výsledcích 
měření nebo na obrazovkách měření OTE.
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Vložení testovacího proužku Po potvrzení šarže testovacích proužků se na obrazovce 
objeví blikající zelená šipka, která vás vyzývá k vložení 
testovacího proužku. 

1 Vyjměte testovací proužek z balení a balení opět 
uzavřete víčkem. 

2 Uchopte testovací proužek nápisem „ACCU-CHEK“ 
nahoru.

3 Zasuňte testovací proužek na doraz do otvoru pro 
testovací proužky ve směru šipek vyznačených na 
proužku. 

Glukometr zapípá. Objeví se ikona přesýpacích hodin, 
která ukazuje, že glukometr provádí kontrolu testovacího 
proužku. Dokud nezmizí, nenanášejte krev.

Měření pacienta
Pacient 123456789

Šarže proužku 545794

12:48 

17.03.17

Datum nar.: 05.12.70

Měření pacienta
Pacient 123456789

Šarže proužku 545794

12:48 

17.03.17

Datum nar.: 05.12.70
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Získání vzorku krve Připravte zvolené místo odběru a odeberte pacientovi 
krev podle zásad platných na vašem pracovišti. 

Doporučení pro odběr kapilární krve

Pokud na vašem pracovišti nejsou stanoveny žádné 
zásady pro odběry kapilární krve, měly by být pacientovy 
ruce (u malých dětí patička) umyty teplou vodou a 
mýdlem a poté důkladně osušeny. Používáte-li při odbě-
rech kapilární krve tampóny navlhčené alkoholem nebo 
jiné dezinfekční prostředky, musí být pacientova kůže 
před provedením vpichu lancetou zcela suchá. 

Pro každého pacienta používejte samostatnou lancetu na 
jedno použití s automatickým bezpečnostním systémem. 
Lanceta musí být určena k použití profesionálními zdra-
votníky v režimu odběrů od více pacientů. Dodržujte 
návod k použití předepsaný výrobcem.

Doporučujeme odebírat vzorky kapilární krve ze strany 
bříška prstu, protože tato část je nejméně citlivá na 
bolest.

VAROVÁNÍ

Potenciální riziko nesprávných výsledků 
způsobených zbytky na kůži
■ Stopy krve nebo zbytky mastnoty z krémů či 

mýdlových výrobků na prstech mohou kontaminovat 
vzorek a vést k naměření nesprávných výsledků. 
Místo vpichu důkladně umyjte a opláchněte velkým 
množstvím vody.

■ Zbytky vody nebo dezinfekčního prostředku na kůži 
mohou zředit kapku krve a vést k naměření nespráv-
ných výsledků. Po umytí a dezinfekci místa vpichu se 
před provedením vpichu lancetou a odběrem vzorku 
kapilární krve přesvědčete, že pacientova kůže je 
zcela suchá.
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Nanesení vzorku krve Jakmile glukometr zkontroluje testovací proužek, ikona 
přesýpacích hodin zmizí a vy budete vyzváni k nanesení 
vzorku krve. 

1 Před nanesením krve počkejte, dokud se na displeji 
neobjeví blikající symbol kapky. Glukometr zapípá. 

2 Naneste kapku krve na přední okraj (žlutou 
aplikační plošku) testovacího proužku. Krev bude 
do testovacího proužku vtažena působením 
vzlínavosti. 
Nenanášejte krev shora na povrch testovacího 
proužku. Krev na povrchu testovacího proužku není 
použitelná k měření, protože nebude vtažena do 
proužku.

Jakmile přístroj detekuje dostatečné množství vzorku, 
ozve se pípnutí a začne měření.

Měření pacienta
Pacient 123456789

Šarže proužku 545794

12:48 

Datum nar.: 05.12.70

17.03.17

Při nanášení krve umístěte glukometr tak, aby byl otvor 
pro testovací proužek vždy výš nebo ve stejné výšce 
jako kapka krve. Zabráníte tím stékání nadbytečné krve 
po proužku do vnitřku glukometru.
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Zobrazení výsledků Ikona přesýpacích hodin signalizuje, že probíhá měření. 
Jakmile je měření dokončeno a výsledek je hotov, 
glukometr znovu zapípá.

Po zobrazení výsledku se také může objevit (v závislosti 
na konfiguraci systému) hlášení nebo varování, které vás 
upozorní, že výsledek překračuje stanovené mezní hod-
noty. Kromě toho také červená blikající šipka vedle 
výsledku ukazuje, že je výsledek mimo rozsah.

: Hodnota je vyšší než normální / horní kritické rozmezí.

: Hodnota je nižší než normální / dolní kritické rozmezí.

Tyto mezní hodnoty určují rozsahy, které buď může nasta-
vit správce systému individuálně podle směrnic vašeho 
pracoviště, nebo jsou dány (technickými) možnostmi 
systému. Vlastnosti těchto rozsahů jsou vysvětleny na 
následující stránce.

Zobrazení výsledků obsahuje tlačítko, které mění svůj 
název podle výsledku (Rozmezí nebo Mimo ... rozmezí). 
Tímto tlačítkem zobrazíte nastavené mezní hodnoty.

Měření pacienta
Pacient 123456789
Datum 17.03.17 12:48 

150

L22

12:48 

17.03.17

Rozmezí
I-502: Normální rozmezí:

Kritické rozmezí:

Použitelné rozmezí:

3.9-11.1 mmol/l

2.2-16.7 mmol/l

0.6-33.3 mmol/l

Měření pacienta
Pacient 123456789

Šarže proužku 545794

12:48 

17.03.17

Datum nar.: 05.12.70

Měření pacienta

Rozmezí

8.3

Pacient 123456789
Datum 17.03.17 12:48 

mmol/l

12:48 

17.03.17
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■ Měřicí rozsah systému je rozsah hodnot, které 
je možné měřit samotným systémem (proužky 
a glukometrem), a je jediným rozmezím, které 
nelze nastavit. U testovacích proužků Accu-Chek 
Inform II je toto fixní rozmezí 10 až 600 mg/dL 
(0,6 až 33,3 mmol/L). Nachází-li se výsledek mimo 
toto rozmezí, objeví se hlášení HI (Vysoký) nebo LO 
(Nízký), které znamená, že výsledek nelze správně 
kvantitativně vyjádřit. 

■ Výsledky glukózy vyšší nebo nižší než použitelné 
rozmezí definované institucí nebo místním regu-
lačním orgánem jsou vyšší než nejvyšší nebo nižší 
než nejnižší číselný výsledek, který je možno vydat. 
Výsledky mimo toto rozmezí se nesmějí používat 
k rozhodnutím o léčbě.

■ Výsledky glukózy vyšší nebo nižší než kritické roz-
mezí definované institucí vyžadují okamžitou akci 
stanovenou metodickými postupy nemocnice.

■ Výsledky glukózy v normálním rozmezí defino-
vaném institucí jsou považovány za normální 
a nevyžadují žádná terapeutická opatření.

Měření pacienta

Mimo použitelné rozmezí

RR HI

Pacient 123456789
Datum 17.03.17 12:48 

12:48 

17.03.17

Měření pacienta

Mimo normální rozmezí

12.2

Pacient 123456789
Datum 17.03.17 12:48 

mmol/l

12:48 

17.03.17

Měření pacienta

Mimo kritické rozmezí

16.9

Pacient 123456789
Datum 17.03.17 12:48 

mmol/l

12:48 

17.03.17

Měření pacienta

Mimo krit. rozmezí

1.9

Pacient 123456789
Datum 17.03.17 12:48 

mmol/l

12:48 

17.03.17

Měření pacienta

Mimo kritické rozmezí

CR LO

Pacient 123456789
Datum 17.03.17 12:48 

12:48 

17.03.17
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Místo číselného výsledku měření se mohou objevit tato 
hlášení1:

■ CR LO (nižší než dolní hranice kritického rozmezí, 
ale v použitelném rozmezí) 

■ CR HI (vyšší než horní hranice kritického rozmezí, 
ale v použitelném rozmezí) 

■ RR LO (nižší než dolní hranice použitelného 
rozmezí, ale v měřicím rozsahu systému) 

■ RR HI (vyšší než horní hranice použitelného 
rozmezí, ale v měřicím rozsahu systému)

■ LO (nižší než měřicí rozsah systému) 

■ HI (vyšší než měřicí rozsah systému) 

Pokyny, jak vkládat komentáře, jsou uvedeny v následující 
části.

1. Výsledky vyšší nebo nižší než horní hranice kritického 
rozmezí, ale v použitelném rozmezí, je možné zobrazit 
v číselné formě nebo jako CR LO nebo CR HI. Výsledky 
mimo stanovené mezní hodnoty budou vždy zobrazené 
jako RR LO, RR HI, LO nebo HI.

V nastavení glukometru lze konfigurovat hlášení 
(o délce max. 100 znaků) pro výsledky měření, které 
se nacházejí mimo kritické nebo použitelné rozmezí. 
Toto hlášení se pak zobrazuje s odpovídajícími výsledky.
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Pokud není nastaveno povinné zadávání komentářů a 
nepřejete si k výsledku měření vložit komentář, dotkněte 
se  pro návrat na obrazovku Hlavní menu. 

Vyjměte testovací proužek a vyhoďte jej v souladu 
s platnými předpisy a pokyny pro likvidaci potenciálně 
infekčních vzorků a materiálu.

Vkládání komentářů K jednomu výsledku můžete přidat až tři komentáře. 
Komentáře mohou například obsahovat doplňující infor-
mace o podmínkách měření nebo stavu pacienta. 

Glukometr lze nastavit tak, aby zadávání komentářů bylo 
povinné vždy, povinné v závislosti na rozmezí naměře-
ného výsledku, volitelné, nebo vypnuté. Funkci vkládání 
komentářů můžete vyvolat přímo při zobrazení výsledků. 
Pokud je nastaveno povinné zadávání komentářů, gluko-
metr nevyplněné pole pro komentář nepřijme. 

Výsledky měření se automaticky uloží při vypnutí gluko-
metru nebo při automatickém vypnutí po 10 minutách 
nečinnosti / když se nedotknete obrazovky. (viz 
„Automatické vypnutí“ na s. 22).

Z těchto tří komentářů může být pouze jeden komentář 
uživatelský; ostatní lze vybrat ze seznamu předdefino-
vaných komentářů.
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Vkládání komentářů: 

1 Na obrazovce Měření pacienta se dotkněte .

2 Vyberte nanejvýš tři požadované předdefinované 
komentáře ze zobrazeného seznamu (pokud je 
nakonfigurován), nebo se dotkněte , abyste 
mohli zadat nanejvýš jeden uživatelský komentář 
(pokud jsou uživatelské komentáře povoleny). 
Zadejte svůj komentář pomocí klávesnice 
(podobně jako při přihlášení).

3 Po zvolení jednoho či více požadovaných komen-
tářů se dotkněte  pro návrat na obrazovku 
s výsledky.

4 Dotkněte se  pro návrat na obrazovku Hlavní 
menu.

Vkládání komentářů

Nová šarže proužku

Měř. bude zopakováno

Upozorněna sestra

Upozorněn lékař

12:48 

17.03.17

Měření pacienta

Mimo normální rozmezí

12.2

Pacient 123456789
Datum 17.03.17 12:48 

mmol/l

Nová šarže proužku
Upozorněn lékař
Měř. bude zopakováno

12:48 

17.03.17

Měření pacienta

Mimo normální rozmezí

12.2

Pacient 123456789
Datum 17.03.17 12:48 

mmol/l

12:48 

17.03.17
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Doplňující měření pacienta Je možné aktivovat sérii měření pacienta (např. kontroly 
přijatelnosti). Jestliže je tato funkce aktivní (pouze pomocí 
DMS), dialogové okno, které se objeví, umožní obsluze 
provedení dalšího měření okamžitě po zobrazení výsledku 
prvního testu. Tato funkce je k dispozici i pro pracovní 
postupy OTS a OTE. 

Měření pacienta

Range

8.3

Pacient 123456789
Datum 17.03.17 12:48 

mmol/l

12:48 

17.03.17

D-531: Chcete provést 
doplňující měření pacienta 
pro ID pacienta 
123456789?

Doplňující měření pacienta
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4 Kontrolní měření glukózy

4.1 Informace o kontrolních měřeních glukózy

Při provádění kontrolních měření glukózy dodržujte pou-
žitelné předpisy a směrnice odpovědných regulačních 
orgánů. Viz také bezpečnostní upozornění „Alergie nebo 
poranění způsobené reagenciemi a dalšími pracovními 
roztoky“ na s. 20.

Správné měření známých koncentrací glukózy zaručuje, 
že systém a používaný pracovní postup měření dávají 
správné výsledky u pacientů. Kontrolní roztoky glukózy 
mají definované (známé) hodnoty. Výsledky měření 
těchto roztoků musejí odpovídat určitému přijatelnému 
rozmezí, aby bylo zajištěno použitelné měření pacientů. 

Systém lze nastavit tak, aby před měřením vzorků od 
pacientů vyžadoval provedení kontrolního měření glukózy 
s výsledkem v daném rozmezí. Tato funkce se nazývá 
Zablokování QC a systém její pomocí zamezuje měření 
vzorků od pacientů a zkoušení způsobilosti, pokud se 
výsledky kontrol nenacházejí v povoleném rozmezí. 
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Intervaly kontrolních měření 
glukózy

Intervaly mezi prováděním kontrolních měření glukózy 
určuje vaše organizace. Tyto intervaly se zadají při 
konfiguraci systému. Po uplynutí stanoveného intervalu 
(nebo po určité události jako např. zahájení měření 
s novou šarží testovacích proužků) se při zapnutí gluko-
metru a zvolení funkce Měření glukózy objeví varování. 

Kontrolní měření glukózy by se mělo provádět za těchto 
okolností:

■ Před prvním použitím glukometru k měření 
pacienta.

■ V intervalech kontrolního měření glukózy 
předepsaných ve vaší organizaci.

■ Při prvním použití nového balení testovacích 
proužků.

■ Při prvním použití nové šarže testovacích proužků 
(a tudíž i nového kódu testovacích proužků).

■ Byla-li nádobka s testovacími proužky ponechána 
otevřená.

■ Při opakovaném zobrazování sporných výsledků 
měření.

■ Chcete-li přezkoušet výkonnost systému.

Jako důvod pro kontrolní měření glukózy lze dále nastavit 
tyto události:

■ Je-li předcházející kontrolní měření mimo rozsah.

■ Nebyla-li kontrolní měření glukózy provedena 
v příslušných intervalech.

Kontrast

Spuštění

Termín QC: Ihned

12:48 

17.03.17



Ko
nt

ro
ln

í m
ěř

en
í g

lu
kó

zy
 • 

4

71

Pokud systém vyžaduje kontrolní měření (jak ukazuje 
ilustrace vlevo), nebudete moci měřit glykémii, dokud 
nebudou úspěšně změřeny kontroly. Pro naléhavé situace 
lze v glukometru nastavit funkci měření STAT (STATIM). 
Tato možnost dovoluje, vyžadují-li to okolnosti, provedení 
omezeného počtu měření glykémie pacientů, i když je 
glukometr zablokovaný funkcí zámku kontroly kvality 
(viz s. 81).

Informace ukládané při 
kontrolním měření glukózy

O každém měření kontrolního roztoku se do paměti 
ukládají tyto informace:

■ Výsledek kontrolního měření.

■ Číslo šarže kontrolního roztoku.

■ ID obsluhy (pokud bylo nastaveno).

■ Hladina koncentrace kontrolního roztoku glukózy 
(L1 nebo L2).

■ Číslo šarže testovacích proužků.

■ Čas a datum měření.

■ Komentáře (pokud byly vloženy).

■ Měření mimo rozmezí.
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Kontrolní roztoky Kontrolní roztoky pro testovací proužky k měření 
glykémie mají dvě hladiny: 

■ Hladina 1 (nízk.) (nízké hodnoty výsledků měření).

■ Hladina 2 (vys.) (vysoké hodnoty výsledků měření).

Příprava na kontrolní měření 
glukózy

Kromě speciálních příprav (viz následující část) se kont-
rolní měření glukózy provádí stejným způsobem jako 
měření pacienta: 

■ V glukometru musí být uložen alespoň jeden 
kódový soubor testovacích proužků odpovídající 
číslu šarže používaných testovacích proužků 
(viz kapitolu 6).

■ Musí být k dispozici potřebné testovací proužky.

■ V případě, že je v glukometru nastaveno přihla-
šování uživatelů, musí být zadáno ID obsluhy 
(s heslem, pokud se používá).
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4.2 Provedení kontrolních měření glukózy

Přehled pracovního postupu Kontrolní měření glukózy pomocí kontrolního roztoku 
zahrnuje tyto kroky: 

■ Vyberte požadovanou hladinu kontrolního roztoku 
k měření.

■ Zkontrolujte číslo šarže kontrolního roztoku.

■ Zkontrolujte číslo šarže testovacích proužků.

■ Proveďte měření kontrolního roztoku.

Aby bylo kontrolní měření úspěšné, musí výsledek odpo-
vídat předepsanému rozmezí (uvedenému na etiketě 
nádobky s testovacími proužky nebo určenému konfigu-
rací glukometru). Poté je (opět) možné provádět měření 
pacientů.
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Zahájení kontrolního měření 
glukózy

Po provedení popsané přípravy glukometru můžete 
přistoupit k vlastnímu postupu kontrolního měření:

1 Na obrazovce Hlavní menu se dotkněte možnosti 
Kontrolní měření.

Na obrazovce Kontrolní měření jsou uvedeny dostupné 
hladiny kontrolního roztoku. Vpravo od tlačítek označuje 
slovo Povinné hladinu kontrolního roztoku, kterou je 
nutné změřit, aby bylo odstraněn zablokování QC.

2 Pomocí tlačítek Hladina 1 (nízk.) nebo Hladina 2 
(vys.) vyberte hladinu kontrolního roztoku pro 
následné měření. V příkladu nahoře je označena 
vysoká Hladina 2 (vys.).

Kontrolní měření

Hlad. 2 (vys.)

Hlad. 1 (níz.)

Povinné

12:48 

17.03.17

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

12:48 

17.03.17
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Potvrzení nebo výběr čísla šarže 
kontrolních roztoků

Po zvolení hladiny budete požádáni, abyste zadali číslo 
šarže kontrolního roztoku. Porovnejte číslo zobrazené 
glukometrem s číslem na etiketě kontrolního roztoku. 

1 Zvolte číslo šarže následujícím způsobem:

■ Chcete-li použít předvolené číslo zobrazené na 
displeji glukometru, potvrďte je tlačítkem .

■ Chcete-li použít jiné než zobrazené číslo šarže, 
otevřete klávesnici tlačítkem  a zadejte číslo 
ručně, nebo:

■ Zvolte načtení čísla šarže z lahvičky kontrolního 
roztoku snímačem čárových kódů stisknutím 
a uvolněním . Postupujte podle pokynů ke 
snímání ID (viz s. 47).*

2 Tlačítkem  potvrďte zvolené číslo šarže 
testovacího proužku.

Další informace o ukládání čísel šarží kontrolních roztoků 
viz s. 94.

* Čárové kódy na kontrolních roztocích nemusí být 
dostupné ve všech zemích (viz s. 57).

Glukometr lze nastavit tak, aby nebylo nutné manuální 
potvrzení. Při tomto nastavení se pouze zobrazí číslo 
šarže. Další možnosti nebudou dostupné.

Glukometr lze nastavit tak, aby čísla šarží bylo možné 
zadat jen pomocí snímače čárových kódů. *

Kontrolní měření
Kontrola L2 (Hi)

123456?
Použít šarži kontroly

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Šarže kontroly 12:48 

17.03.17
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Potvrzení nebo výběr šarže 
testovacích proužků

Po zadání a potvrzení čísla šarže kontrolního roztoku 
budete požádáni, abyste vybrali číslo šarže testovacích 
proužků. Porovnejte číslo zobrazené glukometrem 
s číslem na etiketě nádobky s testovacími proužky. 

1 Zvolte číslo šarže následujícím způsobem:

■ Pro načtení čísla šarže z nádobky testovacích 
proužků snímačem čárových kódů se dotkněte 

. Postupujte podle pokynů ke snímání ID 
(viz poznámku dole).*

■ Chcete-li použít předvolené číslo šarže zobrazené 
na displeji glukometru, potvrďte je tlačítkem .

■ Chcete-li použít jiné než zobrazené číslo šarže, 
dotkněte se , aby se zobrazil seznam čísel 
šarží uložených v paměti. Vyberte ze seznamu 
požadované číslo šarže.

2 Tlačítkem  potvrďte zvolené číslo šarže 
testovacího proužku.

Další informace o ukládání čísel šarží testovacích proužků 
viz na s. 87.

* Čárové kódy na kontrolních roztocích nemusí být 
dostupné ve všech zemích (viz s. 57).

Glukometr lze nastavit tak, aby nebylo nutné manuální 
potvrzení. Při tomto nastavení se pouze zobrazí číslo 
šarže. Další možnosti nebudou dostupné.

Glukometr lze nastavit tak, aby čísla šarží bylo možné 
zadat jen pomocí snímače čárových kódů. *

Glukometr lze nastavit tak, aby bylo možné pouze vybrat 
čísla šarží ze seznamu.

Kontrolní měření
Kontrola L2 (Hi) 123456

Použít šarži proužku

12:48 

123456?

17.03.17

Šarže proužků

344789

545794

545777

344654

12:48 

17.03.17
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Vložení testovacího proužku Po potvrzení šarže testovacích proužků se na obrazovce 
objeví blikající zelená šipka, která vás vyzývá k vložení 
testovacího proužku. 

1 Vyjměte testovací proužek z balení a balení opět 
uzavřete víčkem. 

2 Uchopte testovací proužek nápisem „ACCU-CHEK“ 
nahoru.

3 Zasuňte testovací proužek na doraz do otvoru pro 
testovací proužky ve směru šipek vyznačených na 
proužku. 

Glukometr zapípá. Objeví se ikona přesýpacích hodin, 
která ukazuje, že glukometr provádí kontrolu testovacího 
proužku. Dokud nezmizí, nenanášejte kontrolní roztok.

Kontrolní měření
Kontrola L2 (Hi) 123456
Šarže proužkut 545794

12:48 

17.03.17

Kontrolní měření
Kontrola L2 (Hi) 123456
Šarže proužku 545794

12:48 

17.03.17
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Nanesení kontrolního roztoku Jakmile glukometr zkontroluje testovací proužek, ikona 
přesýpacích hodin zmizí a vy budete vyzváni k nanesení 
kontrolního roztoku. 

1 Před nanesením kontrolního roztoku počkejte, 
dokud se na displeji neobjeví blikající symbol 
kapky. Glukometr zapípá. 

2 Naneste kapku kontrolního roztoku glukózy na 
přední okraj testovacího proužku. Nenanášejte 
kontrolní roztok shora na povrch testovacího 
proužku.
Kontrolní roztok bude do testovacího proužku 
vtažen působením vzlínavosti.

Jakmile přístroj detekuje dostatečné množství kontrolního 
roztoku, ozve se pípnutí a začne měření.

Kontrolní měření
Kontrola L2 (Hi) 123456
Šarže proužku 545794

12:48 

17.03.17

Při nanášení kontrolního roztoku umístěte glukometr 
tak, aby byl otvor pro testovací proužek vždy výš nebo 
ve stejné výšce jako kontrolní roztok. Zabráníte tím sté-
kání nadbytečného kontrolního roztoku po proužku do 
vnitřku glukometru.
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Zobrazení výsledků Ikona přesýpacích hodin signalizuje, že probíhá měření. 
Jakmile je měření dokončeno a výsledek je hotov, 
glukometr znovu zapípá.

Podle konfigurace se výsledek zobrazí buď jako číselná 
hodnota, nebo jako kvalitativní výsledek Vyhovuje nebo 
Nevyhovuje. Systém je možné nastavit tak, aby nepovolo-
val další měření, dokud nebudou úspěšně provedena 
měření všech požadovaných kontrolních hladin glukózy 
(Zablokování QC). 

Jsou-li výsledky zobrazeny jako číselné hodnoty, 
obsahuje obrazovka výsledků tlačítko, které mění svůj 
název podle výsledku (Rozmezí nebo Mimo ... rozmezí). 
Dotknete-li se tohoto tlačítka, zobrazíte minimální 
a maximální cílové hodnoty hladin kontrolních roztoků.

Kontrolní měření

PASS

Kontrola L2 (Hi) 123456
Datum 17.03.17 12:48 

12:48 

17.03.17

Kontrolní měření

Rozmezí

Kontrola L2 (Hi) 123456
Datum 17.03.17 12:48 

17.1mmol/l

12:48 

17.03.17

Kontrolní měření
Kontrola L2 (Hi) 123456
Datum 17.03.17 12:48 

FAIL

12:48 

17.03.17
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K výsledku měření můžete přidat komentáře (stejně jako 
při měření glykémie) (viz s. 66). 

Pokud si nepřejete vložit k výsledku měření komentář, 
dotkněte se  pro pokračování k další hladině kontrol-
ního měření, je-li potřeba, nebo pro návrat do Hlavního 
menu. 

Vyjměte testovací proužek a vyhoďte jej v souladu 
s platnými předpisy a pokyny. 

Kontrolní měření si vyžadují komentáře jen v případě, že 
výsledek je mimo specifikované rozmezí (ať už je zobra-
zen jako hodnota nebo jako NEVYHOVUJE). Jestliže je 
výsledek ve specifikovaném rozmezí (zobrazený jako 
hodnota nebo VYHOVUJE), komentáře jsou volitelné.

Výsledky měření se automaticky uloží při vypnutí gluko-
metru nebo při automatickém vypnutí po 10 minutách 
nečinnosti / když se nedotknete obrazovky. (viz 
„Automatické vypnutí“ na s. 22).
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Provedení měření STATIM Glukometr lze nastavit tak, aby umožňoval STATIM 
měření pacientů, i když je zablokován funkcí Zablokování 
QC nebo Zámek stahování. Tato volba je určena pro 
měření pacientů v kritickém stavu. Správce systému může 
povolit jedno až devět odložení kontrolních měření.

STATIM se objeví v rámečku varování Zablokování QC za 
těchto podmínek:

■ Úspěšně jste se přihlásili a zvolili z Hlavního menu 
Měření pacienta.

■ Přístroj vyžaduje kontrolní měření glukózy (z 
důvodu nastavených intervalů kontrol nebo jiných).

■ Správce systému při nastavení aktivoval možnost 
Měření STATIM.

■ Dosud nebyl překročen dostupný počet měření 
STATIM.

Jsou-li tyto podmínky splněny, objeví se u varování dvě 
tlačítka, která vám umožní zvolit další krok:

■ Dotkněte se Provést QC, abyste provedli požado-
vané kontrolní měření namísto měření pacienta.

■ Dotkněte se STATIM, abyste provedli měření 
pacienta, i když přístroj vyžaduje kontrolní měření 
glukózy. Datový záznam měření bude uložen 
s označením STATIM. 

Nachází-li se glukometr ve stavu Zámek stahování 
a žádné měření STATIM není dostupné, může jej 
odblokovat správce systému (viz s. 160). 

Měření glukózy

Menu Měření pac.

Provést QC STATIM

Zablokování QC
D-513: Varování! Je nutná 
kontrola glukózy. Aby bylo 
možné pokračovat, je 
nutné změřit požadovaný 
kontrolní materiál. Počet 
měření STATIM k 
dispozici: 9.

12:48 

17.03.17
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Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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5 Kontrola výsledků

5.1 Zobrazení výsledků měření uložených v paměti

Informace uložené v datových 
záznamech výsledků měření

Vyhledáte-li datový záznam uložených výsledků měření, 
zobrazí se následující informace. 

■ ID pacienta, označení kontroly nebo ID vzorku.

■ Výsledek měření

■ Čísla šarží reagencií použitých při kontrolním 
měření glukózy a stanovení linearity.

■ Datum a čas měření.

■ Komentáře, které byly zadány při měření.

Výsledky údržby (pro dokumentaci provádění údržby) 
s datem a časem se ukládají a zobrazují jen v případě, 
že byly vloženy komentáře.
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Seznam výsledků uložených 
v paměti

Zobrazení seznamu výsledků uložených v paměti:

1 Na obrazovce Hlavní menu se dotkněte možnosti 
Kontrola výsledků.

Zobrazí se seznam všech uložených výsledků měření, 
uspořádaných za sebou.

2 Tlačítkem  nebo  se můžete v seznamu 
posouvat nahoru nebo dolů. Výsledky jsou řazeny 
podle data.

Výsledky glukózy

Pacient QC

Vše -- 19.01.17 -- mmol/l
Čas Výsl.
7:15 4.1 123456789ABC
5:32 12.7 123456789ABC
2:25 FAIL QC L2

12:15 4.4 56789ABC1234
11:46 PASS QC L1
10:01 4.1 Linearita L3

ID

12:48 

17.03.17

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

12:48 

17.03.17

Výsledky glukózy

Pacient QC

Vše -- 19.01.17 -- mmol/l
Čas Výsl.
7:15 4.1 123456789ABC
5:32 12.7 123456789ABC
2:25 16.1 QC L2

12:15 4.4 56789ABC1234
11:46 3.6 QC L1
10:01 4.1 Linearita L3

ID

12:48 

17.03.17
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3 Dotknete-li se položky v seznamu, zobrazí se 
příslušné podrobnosti.

4 Přejete-li zobrazit pouze výsledky určitého 
pacienta, dotkněte se tlačítka Pacient. 

– Dotknete-li se tlačítka Pacient při zobrazení celého 
seznamu, budete požádáni, abyste ručně nebo 
snímačem čárových kódů zadali ID pacienta. 
Seznam pak bude obsahovat jen výsledky 
zvoleného pacienta.

– Dotknete-li se tlačítka Pacient na obrazovce 
Výsledek pacienta (prostřední obrazovka nahoře), 
zobrazí se seznam výsledků měření tohoto 
pacienta.

Výsledky glukózy

Pacient QC

Vše -- 19.01.17 -- mmol/l
Čas Výsl.
7:15 4.1 123456789ABC
5:32 12.7 123456789ABC
2:25 FAIL QC L2

12:15 4.4 56789ABC1234
11:46 PASS QC L1
10:01 4.1 Linearita L3

ID

12:48 

17.03.17

Výsledek pacienta
ID: 123456789ABCDEFG
Jméno: Joe M. Doe
Šarže proužku: 400433
12.7 mmol/l
19.01.17  05:32 
Poznámka 1
Poznámka 2
Poznámka 3

Pacient QC

12:48 

17.03.17

Výsledky glukózy

Vše QC

ID: 123456789ABCDEFG
Pacient -- 18.01.17 -- mmol/l

Čas Výsl.
7:15 8.5
5:12 6.2
1:01 5.5

11:20 12.8
9:25 7.9

12:48 

17.03.17
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5 Přejete-li si zobrazit výsledky kontrolních měření 
glukózy, dotkněte se tlačítka QC. 

6 Dotknete-li se tlačítka Vše na obrazovce Výsledky 
glukózy, odstraníte volbu zobrazení výsledků 
Pacient nebo QC a zobrazíte všechny výsledky.

7 Dotekem na  se vrátíte na předchozí obrazovku 
menu nebo dotekem na  se vrátíte do Hlavního 
menu. 

Jestliže je glukometr nakonfigurován pro zobrazování 
PASS/FAIL místo číselné hodnoty QC, můžete tento 
seznam použít k určení, zda k zablokování glukometru 
došlo vinou neúspěšného nebo prošlého kontrolního 
testu.

Výsledky glukózy

Pacient QC

Vše -- 19.01.17 -- mmol/l
Čas Výsl.
7:15 4.1 123456789ABC
5:32 12.7 123456789ABC
2:25 FAIL QC L2

12:15 4.4 56789ABC1234
11:46 PASS QC L1
10:01 4.1 Linearita L3

ID

12:48 

17.03.17
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6 Ukládání informací o testovacích proužcích, 
kontrolních roztocích a roztocích k ověření linearity 
do paměti glukometru

6.1 Ukládání informací o testovacích proužcích

Každé balení testovacích proužků obsahuje kódový klíč.1 
Každý kódový klíč patří k jednomu číslu šarže a poskytuje 
důležité informace o vlastnostech konkrétní šarže testo-
vacího proužku. Vlastnosti testovacích proužků (v podobě 
kódového souboru) se z kódového klíče stahují pomocí 
čtečky kódových klíčů a odesílají se do glukometru. 

Tento postup umožňuje také centrální ukládání informací 
z kódových klíčů do systému správy dat, odkud mohou 
být odesílány do všech glukometrů používaných ve vaší 
organizaci. 

Při každém měření se přesvědčte, že uložený (a vámi zvo-
lený) kód odpovídá číslu šarže používaných testovacích 
proužků.

Některé informace z kódového klíče, kromě nezměnitel-
ných dat přímo spojených s vlastnostmi konkrétní šarže, 
je možné upravovat (v závislosti na nastavení přístroje). 
Jedná se o tyto údaje:

■ Datum expirace (lze nastavit na datum předcháze-
jící datu uloženému v klíči).

■ Parametry kontrolních roztoků (minimální a maxi-
mální hodnoty hladin Hladina 1 (nízk.) a Hladina 2 
(vys.)). 

1. Kódový klíč bývá také často označován jako kódový čip. 
Tyto termíny jsou synonyma.

Při konfiguraci pomocí systému správy dat je možné 
částečně nebo zcela vypnout funkce popsané v této 
kapitole. V tomto případě se na displeji Hlavní menu 2 
neobjevují příslušná tlačítka. Viz také přílohu A.
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Přenos informací z kódového 
klíče do glukometru

Následující popis předpokládá, že glukometr je zapnutý 
a na displeji je zobrazeno Hlavní menu.

1 Dotkněte se , aby se otevřela obrazovka Hlavní 
menu 2. 

2 Dotkněte se položky Šarže proužků, aby se otevřelo 
odpovídající menu.

3 Chcete-li přidat informace o nové šarži testovacích 
proužků z nového kódového klíče, dotkněte se 
tlačítka Přidat. Otevře se obrazovka Přidat šarži 
proužku.

4 Vložte nový kódový klíč do otvoru ve čtečce kódo-
vých klíčů. Rozbliká se zelená LED, která signali-
zuje, že čtečka je připravena k přenosu dat.

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

12:48 

17.03.17

Hlavní menu 2

Údržba

Šarže proužků

Způsobilost

Šarže kontroly

Zvuková sign.

Linearita

Diagnostika

Šarže linearity

Admin.

12:48 

17.03.17

Šarže proužků

Přidat

Prouž
31.06.17 855732

* 21.05.17 845678

Prouž 21.06.17 845723

Typ Datum exp. Č. šarže

Prouž

12:48 

17.03.17

Čtečka kódových klíčů zůstává po přenosu dat ještě 
několik sekund připravena k odesílání. To znamená, že 
následující postup můžete provést u více glukometrů, 
aniž byste museli znovu vložit kódový klíč. 
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5 Položte čtečku kódových klíčů na rovnou plochu, 
např. na pracovní stůl. Držte glukometr 10–15 cm 
nad čtečkou kódových klíčů, abyste umožnili navá-
zání spojení mezi oběma infračervenými okénky.

6 Zahajte přenos dat tlačítkem . 

Po navázání spojení vás glukometr bude informovat 
o stavu stahování. 

■ Kódový soubor je připraven k přenosu, dokud bliká 
LED na čtečce kódových klíčů, dokonce i po 
vyjmutí kódového klíče. 

– Jakmile LED přestane blikat, vyjměte kódový klíč 
a je-li třeba, vložte další pro další přenos. 

– Objeví-li se chybové hlášení o neúspěšném pře-
nosu, vložte znovu stejný kódový klíč a zkuste 
přenos zopakovat.

■ Nevyměňujte kódové klíče, dokud čtečka kódo-
vých klíčů bliká. Pokud čtečka ještě bliká, bude 
pokračovat v přenosu dříve načteného kódového 
souboru a ignoruje kódový soubor z nově vlože-
ného kódového klíče. Glukometr by mohl zobrazit 
chybové hlášení.

Přidat šarži prouž.

Čekejte prosím

I-302: Připojuji ke čtečce 
kódových klíčů

12:48 

17.03.17

Umístěte glukometr nad 
čtečku kódových klíčů a 
poté stisknutím šipky 
doprava glukometr spustíte.

Přidat šarži prouž. 12:48 

17.03.17

Přidat šarži prouž.

Čekejte prosím

I-303: Přijímám obsah 
kódového klíče...

12:48 

17.03.17
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Následně se zobrazí informace o datu exspirace a para-
metrech kontrolních roztoků.

1 Tlačítkem  uložte data tohoto čísla šarže do 
glukometru beze změn, nebo tlačítkem  
změňte data tohoto čísla šarže před uložením dat 
do glukometru.

Jestliže přijmete navrhované hodnoty, objeví se následu-
jící obrazovka. Tuto obrazovku můžete využít k výběru 
čísla šarže, které jste právě přenesli jako aktuální číslo 
šarže.

2 Tlačítkem  potvrdíte, že chcete, aby toto číslo 
šarže bylo aktuálně používané nebo tlačítkem  
uložte položky bez toho, aby se toto číslo šarže stalo 
aktuálním číslem šarže.

3 Pokračujte v zadávání dalších čísel šarže nebo 
stiskem  se vraťte do Hlavního menu. 

Aktuální číslo šarže pak přístroj automaticky vybere 
k použití při dalších měřeních.

Přidat šarži prouž.

Potvrzení šarže proužku

D-530: Chcete použít 
doporučené hodnoty pro 
proužek 545603?
Použitelné do: 10.12.17
L1(Lo): 2.4-4.1 mmol/l
L2(Hi): 16-21.6 mmol/l

12:48 

17.03.17

Přidat šarži prouž.

Umístěte glukometr nad 
čtečku kódových klíčů a 
poté stisknutím šipky 
doprava glukometr spustíte.

12:48 

17.03.17

D-314: Chcete nastavit 
šarži proužku: 545603 jako 
aktuální šarži?

Nastavení 'aktuální' šarže
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Úpravy dat testovacího proužku Jak bylo uvedeno na začátku této kapitoly, můžete upra-
vovat některé parametry testovacích proužků, datum 
expirace a rozmezí hodnot kontrolních roztoků. 

1 Pomocí zobrazené klávesnice zadejte požadované 
datum expirace (použijte dvoumístné číslice, 
v případě potřeby vložte na začátek nulu). Nelze 
zadat datum pozdější, než je datum expirace 
uložené v klíči.

2 Potvrďte změněné datum tlačítkem  
a pokračujte k rozmezí hodnot.

Přidat šarži prouž.

Potvrzení šarže proužku

D-530: Chcete použít 
doporučené hodnoty pro 
proužek 545603?
Použitelné do: 10.12.17
L1(Lo): 2.4-4.1 mmol/l
L2(Hi): 16-21.6 mmol/l

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Exspirace proužku

30.05.17

12:48 

17.03.17
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Parametry kontrolních roztoků se skládají ze čtyř 
samostatných hodnot.

3 Pomocí klávesnice postupně zadejte požadované 
hodnoty:

– minimální mezní hodnotu pro hladinu 1,

– maximální mezní hodnotu pro hladinu 1,

– minimální mezní hodnotu pro hladinu 2,

– maximální mezní hodnotu pro hladinu 2.

4 Každé zadání zvlášť potvrďte tlačítkem  
a pokračujte k dalšímu zadání.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Max. L2 kontroly

19.6 mmol/l

.

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Min. L2 kontroly

14.5 mmol/l

.

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Exspirace proužku

30.05.17

12:48 

17.03.17
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Po dokončení aktualizace informací o testovacích prouž-
cích můžete na další obrazovce nastavit číslo šarže, které 
právě upravujete, jako aktuální číslo šarže.

5 Tlačítkem  potvrdíte, že chcete, aby toto číslo 
šarže bylo aktuálně používané nebo tlačítkem  
uložte položky bez toho, aby se toto číslo šarže stalo 
aktuálním číslem šarže.

6 Pokračujte v zadávání dalších čísel šarže nebo 
stiskem  se vraťte do Hlavního menu. 

Aktuální číslo šarže pak přístroj automaticky vybere 
k použití při dalších měřeních.

1 2 3

Max. L2 kontroly

19.6 mmol/l

4 5 6

12:48 

17.03.17

D-314: Chcete nastavit 
šarži proužku: 545603 jako 
aktuální šarži?

Nastavení 'aktuální' šarže
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6.2 Ukládání informací o kontrolních roztocích

Pokud nastavení dovoluje editaci šarží na úrovni gluko-
metru, lze informace o šaržích kontrolních roztoků 
glukózy zadávat před měřením a objevují se v seznamu 
pro uživatele. Při vkládání informací o číslech šarží kont-
rolních roztoků glukózy do seznamu šarží kontrol použijte 
následující postup. 

Zadání čísla šarže kontrolního 
roztoku

Následující popis předpokládá, že glukometr je zapnutý 
a na displeji je zobrazeno Hlavní menu.

1 Dotkněte se , aby se otevřela obrazovka Hlavní 
menu 2.

2 Dotkněte se položky Šarže kontrol, aby se otevřelo 
odpovídající menu.

3 Dotkněte se Přidat pro zadání nového čísla šarže.

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

12:48 

17.03.17

Hlavní menu 2

Údržba

Šarže proužků

Způsobilost

Šarže kontroly

Zvuková sign.

Linearita

Diagnostika

Šarže linearity

Admin.

12:48 

17.03.17

Šarže kontroly

Přidat

* QC L2 21.05.17 777678
31.06.17 777732
21.05.17 777723

QC L1
QC L2

Typ Datum exp. Č. šarže
12:48 

17.03.17
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4 Vyberte hladinu (Hladina 1 (nízk.) nebo Hladina 2 
(vys.)).

5 Pomocí klávesnice zadejte číslo šarže. Potvrďte 
zadané číslo šarže tlačítkem , nebo pro načtení 
čísla šarže z lahvičky kontrolního roztoku sníma-
čem čárových kódů se stiskněte a uvolněte . 
Postupujte podle pokynů ke snímání ID (viz s. 47).*

6 Pomocí klávesnice zadejte datum expirace uvedené 
na lahvičce kontrolního roztoku.

7 Potvrďte zadané datum expirace tlačítkem .

* Čárové kódy na kontrolních roztocích nemusí být 
dostupné ve všech zemích (viz s. 57).

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Šarže kontroly 12:48 

17.03.17

Přidat šarži kontr.

Hlad. 2 (vys.)

Hlad. 1 (níz.)

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Vyprš.plat.kontr.

30.05.17

12:48 

17.03.17
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Po dokončení aktualizace informací o kontrolních rozto-
cích můžete na další obrazovce nastavit číslo šarže, které 
právě upravujete, jako aktuální číslo šarže. 

8 Tlačítkem  potvrdíte, že chcete, aby toto číslo 
šarže bylo aktuálně používané nebo tlačítkem  
uložte položky bez toho, aby se toto číslo šarže stalo 
aktuálním číslem šarže.

9 Pokračujte v zadávání dalších čísel šarže nebo 
stiskem  se vraťte do Hlavního menu.

Aktuální číslo šarže pak přístroj automaticky vybere 
k použití při dalších měřeních.

1 2 3

Vyprš.plat.kontr.

30.05.17

4 5 6

12:48 

17.03.17

D-312: Chcete nastavit 
šarži kontroly 134526 jako 
aktuální šarži pro hladinu 1 
(Lo)?

Nastavení 'aktuální' šarže
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Nastavení aktuálního čísla šarže Jako aktuální můžete vybrat libovolné číslo šarže uložené 
v paměti.

1 Na obrazovce Hlavní menu se dotkněte , aby se 
otevřela obrazovka Hlavní menu 2.

2 Dotkněte se položky Šarže kontrol, aby se otevřelo 
odpovídající menu. Aktuální číslo šarže je označeno 
hvězdičkou (*).

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

12:48 

17.03.17

Hlavní menu 2

Údržba

Šarže proužků

Způsobilost

Šarže kontroly

Zvuková sign.

Linearita

Diagnostika

Šarže linearity

Admin.

12:48 

17.03.17

Šarže kontroly

Přidat

* QC L2 21.05.17 777678
31.06.17 777732
21.05.17 777723

QC L1
QC L2

Typ Datum exp. Č. šarže
12:48 

17.03.17
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3 Dotkněte se čísla šarže, které si přejete nastavit 
jako aktuální. Otevře se příslušné zobrazení 
podrobností.

4 Dotkněte se tlačítka Zvolit jako aktuální, aby se toto 
číslo stalo aktuálním číslem šarže. Údaj Aktuální se 
pak objeví také v podrobném zobrazení.

5 Dotekem na  se vrátíte na seznam čísel šarže 
nebo dotekem na  se vrátíte do Hlavního menu. 

Podrob.šarže kont.

Upravit Vymazat

Šarže kontroly: 777732
Hladina kontroly: 1
Použitelné do 11.10.17
Aktuální

12:48 

17.03.17

Podrob.šarže kont.

Upravit Vymazat

Šarže kontroly: 777732
Hladina kontroly: 1
Použitelné do 11.10.17

Zvolit jako aktuální

12:48 

17.03.17

Šarže kontroly

Přidat

* QC L2 21.05.17 777678
31.06.17 777732
21.05.17 777723

QC L1
QC L2

Typ Datum exp. Č. šarže
12:48 

17.03.17
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6.3 Ukládání informací o ověření linearity

Při provádění měření k ověření linearity dodržujte použi-
telné předpisy a směrnice odpovědných regulačních 
orgánů. 

Zadání čísla šarže testu linearity Následující popis předpokládá, že glukometr je zapnutý 
a na displeji je zobrazeno Hlavní menu.

1 Dotkněte se , aby se otevřela obrazovka Hlavní 
menu 2.

2 Dotkněte se položky Šarže linearity, aby se otevřelo 
odpovídající menu.

3 Dotkněte se Přidat pro zadání nového čísla šarže.

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

12:48 

17.03.17

Hlavní menu 2

Údržba

Šarže proužků

Způsobilost

Šarže kontroly

Zvuková sign.

Linearita

Diagnostika

Šarže linearity

Admin.

12:48 

17.03.17

Šarže linearity

Přidat

* Lin. 31.12.17 777732
15.01.17 777723Lin.

Typ Datum exp. Č. šarže
12:48 

17.03.17
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4 Pomocí klávesnice zadejte číslo šarže.

5 Potvrďte zadané číslo šarže tlačítkem .

6 Zadejte datum expirace (použijte dvoumístné 
číslice, v případě potřeby vložte na začátek nulu) 
a potvrďte zadané datum tlačítkem .

Po dokončení aktualizace informací o ověření linearity 
můžete na další obrazovce nastavit číslo šarže, které 
právě upravujete, jako aktuální číslo šarže.

7 Tlačítkem  potvrdíte, že chcete, aby toto číslo 
šarže bylo aktuálně používané nebo tlačítkem  
uložte položky bez toho, aby se toto číslo šarže stalo 
aktuálním číslem šarže.

8 Pokračujte v zadávání dalších čísel šarže nebo 
stiskem  se vraťte do Hlavního menu.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

A-O0

Šarže linearity 12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Platnost linearity do

31.03.17

12:48 pm

17.03.17

Aktuální číslo šarže pak přístroj automaticky vybere 
k použití při dalších měřeních.

Šarže linearity

D-311: Chcete nastavit 
šarži linearity 777678 jako 
aktuální šarži?

Nastavení 'aktuální' šarže

* 31.12.17 777732Lin.
15.01.17 777723Lin.

Datum exp. Č. šaržeTyp
12:48 

17.03.17
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Nastavení aktuálního čísla šarže Jako aktuální můžete vybrat libovolné číslo šarže uložené 
v paměti.

1 Na obrazovce Hlavní menu se dotkněte , aby se 
otevřela obrazovka Hlavní menu 2.

2 Dotkněte se položky Šarže linearity, aby se otevřelo 
odpovídající menu. Aktuální číslo šarže je označeno 
hvězdičkou (*).

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

12:48 

17.03.17

Hlavní menu 2

Údržba

Šarže proužků

Způsobilost

Šarže kontroly

Zvuková sign.

Linearita

Diagnostika

Šarže linearity

Admin.

12:48 

17.03.17

Šarže linearity

Přidat

* Lin. 21.06.17 777678
31.07.17 777732
21.06.17 777723

Lin.
Lin.

Typ Datum exp. Č. šarže
12:48 

17.03.17
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3 Dotkněte se čísla šarže, které si přejete nastavit 
jako aktuální. Otevře se příslušné zobrazení 
podrobností.

4 Dotkněte se tlačítka Zvolit jako aktuální, aby se toto 
číslo stalo aktuálním číslem šarže. Údaj Aktuální se 
pak objeví také v podrobném zobrazení. 

5 Dotekem na  se vrátíte na seznam čísel šarže 
nebo dotekem na  se vrátíte do Hlavního menu. 

Podrob. šarže linea.

Upravit Vymazat

Šarže linearity: 777732
Použitelné do 31.12.17
Aktuální

12:48 

17.03.17

Šarže linearity

Přidat

* Lin. 21.06.17 777678
31.07.17 777732
21.06.17 777723

Lin.
Lin.

Typ Datum exp. Č. šarže
12:48 

17.03.17

Podrob. šarže linea.

Upravit Vymazat

Šarže linearity: 777732
Použitelné do 31.12.17

Zvolit jako aktuální

12:48 

17.03.17
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7 Ověření linearity

7.1 Informace o ověření linearity

Při provádění kontrolních měření glukózy dodržujte pou-
žitelné předpisy a směrnice odpovědných regulačních 
orgánů. Viz také bezpečnostní upozornění „Alergie nebo 
poranění způsobené reagenciemi a dalšími pracovními 
roztoky“ na s. 20. Informace o zdrojích výrobků potřeb-
ných k provedení zkoušek linearity vám poskytne váš 
místní zástupce Roche. 

Ověření linearity vám mohou pomoci zkontrolovat funkci 
celého systému a správnost měření v plném rozsahu 
předepsaných hodnot. Se vzorky k ověření linearity 
zacházejte přesně stejně, jak bylo popsáno u kontrolních 
roztoků používaných ke kontrole měření glukózy.

Termín „linearita“ popisuje schopnost systému udržet 
konstantní správnost měření v celém rozsahu specifiko-
vaných hodnot. Pokud bychom výsledky měření zanesli 
do grafu proti referenčním hodnotám v celém jejich 
rozsahu, měla by ideální (vysoká) linearita tvar přímky. 
Linearita představuje rozmezí hodnot od nejnižší do nej-
vyšší, ve kterém přístroj prokazatelně poskytuje správné 
výsledky. 

Při konfiguraci pomocí systému správy dat je možné 
částečně nebo zcela vypnout funkce popsané v této 
kapitole. V tomto případě se na displeji Hlavní menu 2 
neobjevují příslušná tlačítka. Viz také přílohu A.
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Intervaly ověření linearity Linearita systému by měla být ověřena před jeho prvním 
použitím k měření vzorků od pacientů. Intervaly dalších 
ověření linearity určuje organizace, která je provozovate-
lem systému. Ověření linearity lze také využít, chcete-li 
zkontrolovat celkovou výkonnost systému. 

Informace ukládané při ověření 
linearity

O každém ověření linearity se do paměti ukládají tyto 
informace:

■ Výsledek měření.

■ Číslo šarže roztoku k ověření linearity.

■ Hladina koncentrace roztoku k ověření linearity 
(L1 až L6).

■ ID obsluhy (pokud bylo nastaveno).

■ Číslo šarže testovacích proužků.

■ Čas a datum měření.

■ Komentáře (pokud byly vloženy).
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Souprava k ověření linearity Souprava k ověření linearity obsahuje roztoky glukózy 
v šesti hladinách koncentrace (6 ampulek po 2,5 mL). 
Další informace o obsahu soupravy a zacházení jsou 
uvedeny v příbalovém letáku.

Příprava na ověření linearity Až na speciální přípravy (viz následující část) se ověření 
linearity provádí stejným způsobem jako měření pacienta. 
Zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky: 

■ V glukometru musí být uložen alespoň jeden 
kódový soubor testovacích proužků odpovídající 
číslu šarže používaných testovacích proužků 
(viz kapitolu 6).

■ Musí být k dispozici potřebné testovací proužky.

■ V případě, že je v glukometru nastaveno přihla-
šování uživatelů, musí být zadáno ID obsluhy 
(s heslem, pokud se používá).
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7.2 Provedení měření při ověření linearity

Přehled pracovního postupu Ověření linearity zahrnuje tyto kroky: 

■ Zkontrolujte číslo šarže roztoků k ověření linearity.

■ Zkontrolujte číslo šarže testovacích proužků.

■ Proveďte měření nejméně tří roztoků k ověření 
linearity.

Zahájení měření při ověření 
linearity

Následující popis předpokládá, že glukometr je zapnutý 
a na displeji je zobrazeno Hlavní menu. 

1 Na obrazovce Hlavní menu se dotkněte , aby se 
otevřela obrazovka Hlavní menu 2.

2 Dotkněte se položky Linearita, abyste zahájili ově-
ření linearity. Otevře se obrazovka Ověření linearity.

Ověření linearity

12345678?
Použít šarži linearity

12:48 

17.03.17

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

12:48 

17.03.17

Hlavní menu 2

Údržba

Šarže proužků

Způsobilost

Šarže kontroly

Zvuková sign.

Linearita

Diagnostika

Šarže linearity

Admin.

12:48 

17.03.17
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Potvrzení nebo výběr čísla šarže 
souprav k ověření linearity

Nyní budete požádáni, abyste zadali číslo šarže soupravy 
k ověření linearity. Porovnejte číslo zobrazené glukome-
trem s číslem na etiketě soupravy k ověření linearity.

3 Chcete-li použít předvolené číslo zobrazené na 
displeji glukometru, potvrďte je tlačítkem .

Chcete-li použít jiné než zobrazené číslo šarže, 
otevřete klávesnici tlačítkem  a zadejte číslo 
ručně (viz s. 99). 

Potvrzení nebo výběr šarže 
testovacích proužků

Po zadání a potvrzení čísla šarže soupravy k ověření line-
arity budete požádáni, abyste vybrali číslo šarže testova-
cích proužků. Porovnejte číslo zobrazené glukometrem 
s číslem na etiketě nádobky s testovacími proužky.

4 Chcete-li použít předvolené číslo zobrazené na 
displeji glukometru, potvrďte je tlačítkem .

Chcete-li použít jiné než zobrazené číslo šarže, 
dotkněte se  pro výběr čísla ze seznamu, ruční 
zadání pomocí klávesnice, nebo načtení snímačem 
čárového kódu (viz s. 87). 

Ověření linearity

12345678?
Použít šarži linearity

12:48 

17.03.17

Ověření linearity
Linearita 12345678

Použít šarži proužku
123456?

12:48 

17.03.17
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V menu Ověření linearity jsou uvedeny dostupné hladiny 
koncentrace roztoků k ověření linearity. 

5 Dotkněte se L1 pro zahájení následného měření 
této (první) hladiny.

Vložení testovacího proužku Po výběru hladiny se na obrazovce objeví blikající zelená 
šipka, která vás vyzývá k vložení testovacího proužku. 

1 Vyjměte testovací proužek z balení a balení opět 
uzavřete víčkem. 

2 Uchopte testovací proužek nápisem „ACCU-CHEK“ 
nahoru.

3 Zasuňte testovací proužek na doraz do otvoru pro 
testovací proužky ve směru šipek vyznačených na 
proužku. 

Glukometr zapípá. Objeví se ikona přesýpacích hodin, 
která ukazuje, že glukometr provádí kontrolu testovacího 
proužku. Dokud nezmizí, nenanášejte roztok k ověření 
linearity.

Ověření linearity

L1

L5

L3

L6

L4

L2

Linearity 12345678
Šarže proužku 545794

12:48 

17.03.17

Ověření linearity
Linearita 12345678 L1
Šarže proužku 545794

12:48 

17.03.17

Ověření linearity
Linearita 12345678 L1
Šarže proužku 545794

12:48 

17.03.17
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Nanesení vzorku k ověření 
linearity

Jakmile glukometr zkontroluje testovací proužek, ikona 
přesýpacích hodin zmizí a vy budete vyzváni k nanesení 
roztoku k ověření linearity. 

1 Před nanesením roztoku k ověření linearity 
počkejte, dokud se na displeji neobjeví blikající 
symbol kapky. Glukometr zapípá. 

2 Naneste kapku roztoku k ověření linearity na 
přední okraj testovacího proužku. Nenanášejte 
roztok shora na povrch testovacího proužku.
Roztok k ověření linearity bude do testovacího 
proužku vtažen působením vzlínavosti.

Jakmile přístroj detekuje dostatečné množství roztoku 
k ověření linearity, ozve se pípnutí a začne měření.

Ověření linearity
Linearita 12345678 L1
Šarže proužku 545794

12:48 

17.03.17

Při nanášení roztoku k ověření linearity umístěte gluko-
metr tak, aby byl otvor pro testovací proužek vždy výš 
nebo ve stejné výšce jako roztok k ověření linearity. 
Zabráníte tím stékání nadbytečného roztoku po 
proužku do vnitřku glukometru.
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Zobrazení výsledků Ikona přesýpacích hodin signalizuje, že probíhá měření. 
Jakmile je měření dokončeno a výsledek je hotov, 
glukometr znovu zapípá.

K výsledku měření můžete přidat komentáře (stejně jako 
při měření glykémie) (viz s. 66). 

Pokud si nepřejete vložit k výsledku měření komentář, 
dotkněte se  a pokračujte další hladinou ověření 
linearity. 

Vyjměte testovací proužek a vyhoďte jej v souladu 
s platnými předpisy a pokyny. Opakujte výše uvedené 
kroky se všemi hladinami roztoků k ověření linearity.

Ověření linearity

2.5 

Linearita 12345678 L1
Datum 17.03.17 12:48 

mmol/l

12:48 

17.03.17

Ověření linearity
Linearita 12345678 L1
Šarže proužku 545794

12:48 

17.03.17

Ověření linearity

L1

L5

L3

L6

L4

L2

Linearity 12345678
Šarže proužku 545794

12:48 

17.03.17

Výsledky měření se automaticky uloží při vypnutí gluko-
metru nebo při automatickém vypnutí po 10 minutách 
nečinnosti / když se nedotknete obrazovky. (viz 
„Automatické vypnutí“ na s. 22).
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8 Zkoušení způsobilosti

8.1 Informace o zkoušení způsobilosti

Při zkoušení způsobilosti dodržujte použitelné předpisy 
a směrnice odpovědných regulačních orgánů. 

Opakujte výše uvedené kroky se všemi hladinami roztoků 
pro ověření linearity. Tyto vzorky pocházejí z vnějšího 
zdroje a výsledky by po měření měly být opět předány 
příslušnému zdroji. Dodané vzorky se zpracují stejným 
způsobem jako běžné vzorky od pacientů.

Zkoušení způsobilosti k vyšetření glykémie představuje 
další prostředek, jak ověřit, že vaše metodika, reagencie, 
systém a vlastní měření fungují tak, jak mají. Některé 
regulační úřady vyžadují měření těchto vzorků jako sou-
část programu zabezpečení jakosti v organizaci před 
udělením certifikace. 

Při konfiguraci pomocí systému správy dat je možné 
částečně nebo zcela vypnout funkce popsané v této 
kapitole. V tomto případě se na displeji Hlavní menu 2 
neobjevují příslušná tlačítka. Viz také přílohu A.
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Informace ukládané při zkoušení 
způsobilosti

O každém zkoušení způsobilosti se do paměti ukládají 
tyto informace:

■ Výsledek měření.

■ ID vzorku.

■ Číslo šarže testovacích proužků.

■ Čas a datum měření.

■ Komentáře (pokud byly vloženy).

■ ID obsluhy (pokud bylo nastaveno). 

Příprava na zkoušení 
způsobilosti

Při zkoušení způsobilosti musí být před měřením splněny 
následující podmínky: 

■ V glukometru musí být uložen alespoň jeden 
kódový soubor testovacích proužků odpovídající 
číslu šarže používaných testovacích proužků 
(viz kapitolu 6).

■ Musí být k dispozici potřebné testovací proužky.

■ V případě, že je v glukometru nastaveno přihla-
šování uživatelů, musí být zadáno ID obsluhy 
(s heslem, pokud se používá).

Při zkoušení způsobilosti je nutné k měření glukózy 
zadat jako identifikační údaj ID vzorku (namísto ID 
pacienta). Lze zadat ID vzorku o délce do 20 znaků.
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8.2 Provedení měření při zkoušení způsobilosti

Přehled pracovního postupu Zkoušení způsobilosti zahrnuje tyto kroky: 

■ Zadejte ID vzorku ke zkoušení způsobilosti.

■ Zkontrolujte číslo šarže testovacích proužků.

■ Proveďte měření vzorku ke zkoušení způsobilosti.

Zahájení měření při zkoušení 
způsobilosti

Následující popis předpokládá, že glukometr je zapnutý 
a na displeji je zobrazeno Hlavní menu. 

1 Na obrazovce Hlavní menu se dotkněte , aby se 
otevřela obrazovka Hlavní menu 2.

2 Dotkněte se položky Způsobilost pro zahájení 
zkoušení způsobilosti.

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

12:48 

17.03.17

Hlavní menu 2

Údržba

Šarže proužků

Způsobilost

Šarže kontroly

Zvuková sign.

Linearita

Diagnostika

Šarže linearity

Admin.

12:48 

17.03.17



114

Zadání ID vzorku ke zkoušení 
způsobilosti

Nyní budete požádání o zadání ID vzorku. 

1 Zadejte ID vzorku pomocí klávesnice, nebo stisknu-
tím a uvolněním  načtěte ID vzorku z etikety 
na ampulce snímačem čárových kódů (viz s. 47). 
V tomto případě si ověřte, že má vzorek ke zkoušení 
způsobilosti kompatibilní čárový kód (viz přílohu A).

2 Zvolené nebo načtené ID vzorku potvrďte 
tlačítkem .

Potvrzení nebo výběr šarže 
testovacích proužků

Po zadání a potvrzení ID vzorku budete požádáni, abyste 
vybrali číslo šarže testovacích proužků. Porovnejte číslo 
zobrazené glukometrem s číslem na etiketě nádobky 
s testovacími proužky.

3 Chcete-li použít předvolené číslo zobrazené na 
displeji glukometru, potvrďte je tlačítkem .

Chcete-li použít jiné než zobrazené číslo šarže, 
dotkněte se  pro výběr čísla ze seznamu, ruční 
zadání pomocí klávesnice, nebo načtení snímačem 
čárového kódu (viz s. 87). 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

A-O0

ID vzorku 12:48 

17.03.17

Zkouška způsobil.
Vzorek 123456789

Použít šarži proužku
123456?

12:48 

17.03.17
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Vložení testovacího proužku Po potvrzení šarže testovacích proužků se na obrazovce 
objeví blikající zelená šipka, která vás vyzývá k vložení 
testovacího proužku. 

1 Vyjměte testovací proužek z balení a balení opět 
uzavřete víčkem. 

2 Uchopte testovací proužek nápisem „ACCU-CHEK“ 
nahoru.

3 Zasuňte testovací proužek na doraz do otvoru pro 
testovací proužky ve směru šipek vyznačených na 
proužku. 

Glukometr zapípá. Objeví se ikona přesýpacích hodin, 
která ukazuje, že glukometr provádí kontrolu testovacího 
proužku. Dokud nezmizí, nenanášejte vzorek ke zkoušení 
způsobilosti.

Zkouška způsobil.
Vzorek 123456789
Šarže proužku 545794

12:48 

17.03.17

Zkouška způsobil.
Vzorek 123456789
Šarže proužku 545794

12:48 

17.03.17
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Nanesení vzorku ke zkoušení 
způsobilosti

Jakmile glukometr zkontroluje testovací proužek, ikona 
přesýpacích hodin zmizí a vy budete vyzváni k nanesení 
vzorku ke zkoušení způsobilosti. 

1 Před nanesením vzorku počkejte, dokud se na 
displeji neobjeví blikající symbol kapky. Glukometr 
zapípá. 

2 Naneste kapku roztoku na přední okraj testova-
cího proužku. Nenanášejte roztok shora na povrch 
testovacího proužku.
Vzorek bude do testovacího proužku vtažen 
působením vzlínavosti.

Jakmile přístroj detekuje dostatečné množství vzorku, 
ozve se pípnutí a začne měření.

Zkouška způsobil.
Vzorek 123456789
Šarže proužku 545794

12:48 

17.03.17

Při nanášení vzorku ke zkoušení způsobilosti umístěte 
glukometr tak, aby byl otvor pro testovací proužek vždy 
výš nebo ve stejné výšce jako vzorek. Zabráníte tím 
stékání nadbytečného vzorku po proužku do vnitřku 
glukometru.
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Zobrazení výsledků Ikona přesýpacích hodin signalizuje, že probíhá měření. 
Jakmile je měření dokončeno a výsledek je hotov, 
glukometr znovu zapípá.

Výsledek se zobrazí jako číselná hodnota, pokud se nena-
chází mimo měřicí rozsah systému. V tomto případě se na 
displeji zobrazí hlášení Hi (Vysoké) nebo Lo (Nízké). 

K výsledku měření můžete přidat komentáře (stejně jako 
při měření glykémie) (viz s. 66).

Pokud si nepřejete vložit k výsledku měření komentář, 
dotkněte se  pro dokončení měření a uložení 
výsledku.

Vyjměte testovací proužek a vyhoďte jej v souladu 
s platnými předpisy a pokyny pro likvidaci potenciálně 
infekčních vzorků a materiálu. 

Zkouška způsobil.

HI

Vzorek 123456789
Datum 17.03.17 12:48 

12:48 

17.03.17

Zkouška způsobil.

8.3

Vzorek 123456789
Datum 17.03.17 12:48 

mmol/l

12:48 

17.03.17

Zkouška způsobil.

LO

Vzorek 123456789
Datum 17.03.17 12:48 

12:48 

17.03.17

Výsledky měření se automaticky uloží při vypnutí gluko-
metru nebo při automatickém vypnutí po 10 minutách 
nečinnosti / když se nedotknete obrazovky. (viz 
„Automatické vypnutí“ na s. 22).
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Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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9 První spuštění

9.1 Připojení základní jednotky 

Základní jednotka Accu-Chek Inform II Base Unit:

Základní jednotka Accu-Chek Inform II Base Unit Light:

UPOZORNĚNÍ

Abyste zajistili stálou bezpečnost a spolehlivý provoz 
přístroje, používejte pouze napájecí zdroj dodávaný se 
systémem Accu-Chek Inform II (informace o objednání 
viz s. 177). 
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1 Vysuňte základní jednotku nahoru a vyjměte ji 
z nástěnného držáku (pokud jej používáte). 

2 Připojte napájecí zdroj k napájecímu konektoru.

3 Chcete-li základní jednotku Accu-Chek 
Inform II Base Unit připojit pomocí kabelů: 
Připojte ethernetový kabel (RJ45) nebo USB kabel 
do příslušného konektoru. Používejte pouze USB 
kabel dodaný k systému Accu-Chek Inform II.

4 Zasuňte základní jednotku zpět do nástěnného 
držáku (pokud jej používáte).

Další podrobnosti o konfiguraci základní jednotky 
Accu-Chek Inform II Base Unit vám sdělí zástupce 
společnosti Roche.

Poznámka pro správce systému: Další technické infor-
mace o nastavení a konfiguraci Základní jednotky 
Accu-Chek Inform II Base Unit naleznete v příbalovém 
letáku dodávaném se zařízením a v „Technical Note“ 
uložené v Základní jednotce Accu-Chek Inform II Base 
Unit jako soubor PDF. Tento soubor můžete otevřít po 
připojení základní jednotky k počítači pomocí kabelu 
USB.

Připojení základní jednotky Base Unit se starším hard-
warem (REF 05060290001), viz přílohu E, „Příloha pro 
základní jednotku Accu-Chek Inform II Base Unit 
(původní verze)“.
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9.2 Instalace nebo výměna bateriového bloku 

Při dodání není v glukometru Accu-Chek Inform II nain-
stalován bateriový blok. 

Nepoužívané bateriové bloky se časem vybíjí a před 
použitím je nutné je nabít. Po instalaci nového bate-
riového bloku je nutné glukometr před testováním 
nabíjet přes noc / osm hodin v základní jednotce. 

Vždy, když je glukometr vložen v základní jednotce, 
zobrazuje ikonu . Tato ikona ukazuje, že je 
k dispozici energie a glukometr je v případě potřeby 
možné dobít.

Zajistěte, aby během instalace a počátečního nastavení 
bylo udržováno přípustné teplotní rozmezí pro dobíjení 
bateriového bloku (3–42 °C).

Při výměně bateriového bloku nainstalujte nový bate-
riový blok do 10 minut, abyste v glukometru zachovali 
aktuální čas hodin a stav QC. Po uplynutí této doby 
budete možná muset znovu zadat datum a čas. Výměnu 
bateriového bloku provádějte jen při zcela odstaveném 
glukometru, viz s. 122.
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Vyjmutí bateriového bloku Je-li bateriový blok již nainstalován, přesvědčte se, že 
je glukometr zcela odstavený, aby nedošlo k poškození 
glukometru nebo k možné ztrátě dat.

1 Glukometr zcela odstavíte tak, že asi na 5 sekund 
stisknete tlačítko Zap./Vyp.  a jakmile se zobrazí 
logo Roche a glukometr zapípá, uvolníte tlačítko 
Zap./Vyp. 

2 Položte glukometr na rovnou plochu čelní stranou 
dolů. 

Jestliže podržíte tlačítko Zap./Vyp. příliš dlouho, po 
12 sekundách dojde k resetu glukometru (viz část 
„Reset glukometru“ na s. 170).
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3 Pomocí šroubováku Torx velikosti T5 odstraňte tři 
šroubky přidržující kryt šachty bateriového bloku.

4 Opatrně otevřete kryt bateriového bloku. Bateriový 
blok je stále ještě viditelně připojen ke glukometru 
konektorem.

5 Opatrně zvedněte bateriový blok a odpojte 
konektor. 

Likvidace použitých baterií
Nevyhazujte baterie do běžného domovního odpadu. 
Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními platnými 
předpisy a pokyny a v souladu s doporučeními vašeho 
zařízení o likvidaci elektronického odpadu.
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Instalace bateriového bloku 1 Povolte šroubky na krytu šachty bateriového bloku 
tak, aby vyčnívaly asi o 4–5 mm.

2 Držte bateriový blok v ruce tak, abyste dráty 
a konektor měli mezi palcem a ukazováčkem. 

3 Připojte zástrčku konektoru do zdířky. 

4 Dle obrázku výše umístěte bateriový blok do šachty 
pro baterie. 

Aby byl bateriový blok dobře usazen, vždy zarovnejte 
výstupky na bateriového bloku s výstupky uvnitř šachty 
bateriového bloku.
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5 Uzavřete šachtu bateriového bloku krytem. 
Dejte pozor, aby se připojovací dráty konektoru 
nezachytily mezi glukometr a kryt.

6 Utáhněte všechny tři šrouby (neutahujte 
je přespříliš). 

Po vložení nového bateriového bloku se glukometr 
automaticky zapne.

■ Na displeji se zobrazí logo Roche. Pokud se gluko-
metr automaticky nezapne, je možné, že jsou téměř 
vybité baterie. Vložte glukometr alespoň na 15 minut 
do základní jednotky, poté ho vyjměte a zkuste ho 
znovu zapnout. Jestliže se zapne, bateriový blok se 
správně nabíjí.

■ V krátké době by se měla objevit úvodní obrazovka.

■ Jestliže byl glukometr příliš dlouho bez napájení, 
může se objevit zpráva, že došlo ke ztrátě nastavení 
data a času vinou ztráty napájení.

■ Objeví se obrazovky pro zadání data a času.

7 Zadejte datum a čas. Po zadání správných údajů 
potvrďte každou obrazovku tlačítkem . 

■ Pokud nastavení QC není Vždy OK (viz s. 137), 
glukometr bude ve stavu Zablokování QC kvůli 
ručně zadanému datu a času.

8 Pomocí základní jednotky synchronizujte nastavení 
data a času glukometru s datem a časem vašeho 
pracoviště nebo v případě, že pracujete bezdrátově, 
počkejte před dalšími testy alespoň 10 minut na 
další synchronizaci WLAN. 

Po nainstalování nového bateriového bloku nechte gluko-
metr před měřením nejméně osm hodin (např. přes noc) 
nabíjet v základní jednotce.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Datum

17.03.17

12:00 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

AM/PM0

Čas 12:00 

12:48 

17.03.17
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9.3 Zapojení glukometru do základní jednotky

Zapojení glukometru do základní jednotky (dokování) 
vám umožňuje dobíjet baterii. Je-li glukometr vložen 
v základní jednotce, zobrazuje v závislosti na svém 
aktuálním stavu různá hlášení. 

Následující displeje se objevují, když je glukometr 
zapojený v základní jednotce Accu-Chek Inform II 
Base Unit nebo Accu-Chek Inform II Base Unit Light 
a probíhá komunikace. Displeje jsou stejné, ať už glu-
kometr přenáší data prostřednictvím základní jednotky, 
nebo bezdrátového připojení. 

Tento displej je vidět, když je komunikace stále aktivní, 
ale glukometr je zaneprázdněn zpracováním přijatých dat 
nebo čeká na další datovou zprávu z DMS.

Dokováno

Připojuji...

12:48 

17.03.17

Dokováno

Synchronizace databáze...

12:48 

17.03.17

Dokováno

Přenos...
Výsledky %d k přenosu

12:48 

17.03.17

Dokováno

Pracuje...

12:48 

17.03.17
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Tento displej je vidět, když neprobíhá komunikace.

Tento displej je vidět při přenosu aktualizací softwaru 
do glukometru. 

■ Přenáší-li glukometr data bezdrátově bezprostředně 
po měření, není tato komunikace na displeji vidět. 
Displej zůstane beze změny (obvykle se zobrazením 
Hlavního menu po měření).

■ Je-li glukometr v pohotovostním režimu (ale není 
zapojený v základní jednotce) a bezdrátově komu-
nikuje, není tato komunikace na displeji vidět. 
Displej zůstane prázdný.

Dokováno

Nečinný

12:48 

17.03.17

Dokováno

Aktualizace softwaru...

12:48 

17.03.17
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9.4 Počáteční nastavení glukometru

Nastavení glukometru lze upravovat dvěma způsoby: 
přímo v glukometru (viz následující přehled menu), 
nebo prostřednictvím systému správy dat (viz přílohu A). 
Obě metody se liší rozsahem dostupných možností. 

Glukometr se dodává s předem nakonfigurovanými 
výchozími nastaveními. V glukometru lze provést 
následující nastavení: 

■ Formát data a času

■ Zapnutí editace data a času

■ Jednotky

■ Typy měření

■ Zapnutí editace informací o šaržích

■ Způsoby ověřování informací o šaržích 

■ Aktivace snímače čárových kódů

■ Normální, kritická a použitelná rozmezí

■ Možnosti ID obsluhy

■ Možnosti ID pacientů

■ Nastavení kontrol glukózy a zablokování QC 
(kontrolou kvality)

■ Zvuková signalizace

Pokud glukometr konfiguruje správce systému pomocí 
systému správy dat (DMS), budou deaktivovány mož-
nosti konfigurace v glukometru, aby se zamezilo kon-
fliktům nastavení. Tyto možnosti pak budou na displeji 
zobrazeny šedě.

Možnost Servisní menu (viz část 10.6) s funkcí „Vymazat 
údaje o pacientovi“ není k dispozici v přednastaveném 
výchozím nastavení. Servisní menu je možné aktivovat 
pouze pomocí DMS.
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Přehled menu Následující tabulky obsahují stručný přehled struktury 
menu. Tato menu umožňují plnou obsluhu přístroje 
a zadání nejdůležitějších základních nastavení.

Hlavní menu

Měření pacienta Přihlášení pozorovatele – Zadání ID pozorovatele
– Zadání hesla pozorovatele

Měření glukózy – Zadání ID pacienta
– Ověření šarže proužků
– Vložení testovacího proužku
– Nanesení vzorku
– Zobrazení výsledků měření
– Vkládání komentářů

Další měření – Gravitest
– Moč vizuálně (UA)
– Rychlý test na streptokoky
– Rychlý test na přítomnost návykových 

látek (DAT)
– OK ve stolici
– OK v žalud. šťávě
– Ketolátky
– Rychle působící inzulín
– Běžný inzulín
– Inzulín se střednědobou působností
– Dlouhodobě působící inzulín
– Směsi inzulínu

Kontrolní měření Kontrolní měření glukózy – Výběr hladiny
– Ověření šarže kontroly
– Ověření šarže proužků
– Vložení testovacího proužku
– Nanesení kontrolního roztoku
– Zobrazení výsledků měření
– Vkládání komentářů

Další kontrolní měření – Výběr typu kontroly
– Zadání data / času měření
– Zadání / potvrzení čísla šarže soupravy 

nebo testovacích proužků
– Zadání data expirace soupravy nebo 

testovacích proužků
– Zadání / potvrzení čísla šarže kontroly
– Zadání data expirace šarže kontroly
– Výběr výsledků kontrol(y)

Kontrola výsledků Prohlížení měření glukózy – Prohlížení všech výsledků měření

Prohlížení dalších měření – Prohlížení všech výsledků OTE
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Hlavní menu 2
Údržba – Přidání komentáře

– Výsledek údržby

Způsobilost – Zadání ID vzorku
– Ověření šarže proužků
– Vložení testovacího proužku
– Nanesení vzorku
– Zobrazení výsledků měření
– Vkládání komentářů

Šarže proužků – Zobrazení seznamu šarží
– Přidání šarže
– Zadání data expirace
– Nastavení kontrolních rozmezí
– Zobrazení podrobností o šarži
– Nastavení aktuální šarže
– Úpravy / vymazání šarže

Šarže kontrol – Zobrazení seznamu šarží
– Výběr hladiny kontroly
– Přidání šarže
– Zadání data expirace
– Nastavení aktuální šarže
– Úpravy / vymazání šarže

Šarže linearity – Zobrazení seznamu šarží
– Přidání šarže
– Zadání data expirace
– Nastavení aktuální šarže
– Úpravy / vymazání šarže

Linearita – Ověření šarže linearity
– Ověření šarže proužků
– Výběr hladiny linearity
– Vložení testovacího proužku
– Nanesení roztoku linearity
– Zobrazení výsledků měření
– Vkládání komentářů

Zvuková signalizace – Nastavení hlasitosti signalizace

Diagnostika – Seznam verzí softwaru
– Zkouška snímače čárových kódů
– Deník událostí glukometru
– Statistika
– Konfigurace
– Rozmezí
– Nastavení bezdrátového připojení
– Stav bezdrát. připojení
– Test bezdrát. připojení
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Menu Admin

Jazyk – němčina, francouzština, španělština, italština, holandština, švédština, 
angličtina, dánština, portugalština

– Další jazyky, které lze nainstalovat

Datum/Čas – Zadání aktuálního data
– Zadání aktuálního času

Menu Nastavení Možnosti data / času – Úprava data/času
– Formát času
– Formát data

Možnosti zobr. měření – Jednotky výsledků
– Aktivace měření
– Počet povolených měření STATIM 

(jsou-li aktivována)

Možnosti reagencií – Úprava reagencií
– Režim ověřování šarží

Četnost QC – Četnost kontrol

Rozmezí měř. – Normální
– Kritické
– Použitelné

Zadání ID obsluhy – Zadání obsluhy
– Ověření obsluhy
– Čárový kód

ID pacienta – Zadání pacienta
– Ověření pacienta
– Čárový kód

Heslo pro nastavení – Změna hesla pro nastavení

Servisní menu1 Vymazat údaje o pacientovi – Vymazání všech údajů o pacientovi 
(ze seznamu pacientů a výsledků).

Všechny změny nastavení potvrďte a uložte tlačítkem . 

1. Pouze, jestliže je aktivováno pomocí DMS
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9.5 Otevření menu Nastavení

Všechna zde popsaná nastavení se konfigurují prostřed-
nictvím Menu Nastavení. Menu Nastavení otevřete takto:

1 Na obrazovce Hlavní menu se dotkněte , aby se 
otevřela obrazovka Hlavní menu 2. 

2 Dotkněte se položky Admin., aby se otevřelo Menu 
Admin.

3 Dotkněte se položky Menu Nastavení, aby se 
otevřelo Menu Nastavení.

4 Zadejte heslo pro Nastavení, pokud je přístroj vyža-
duje (viz „Vytvoření hesla pro nastavení“ na s. 142).

Hlavní menu 2

Údržba

Šarže proužků

Způsobilost

Šarže kontroly

Zvuková sign.

Linearita

Diagnostika

Šarže linearity

Admin.

12:48 

17.03.17

Menu Admin

Datum / Čas

Výběr jazyka

Menu Nastavení

Servisní menu

12:48 

17.03.17

Menu Nastavení

Datum / Čas

QC

Zobr. měření

Heslo

Rozmezí měř.

Reagencie

ID obsluhy ID pacienta

Odblokovat

12:48 

17.03.17
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9.6 Formát data a času

Pomocí tohoto menu zvolte formát zobrazení data a času. 
Můžete také určit, zda bude obsluze povoleno upravovat 
datum a čas (viz „Vytvoření hesla pro nastavení“ na 
s. 142). 

1 Dotykem aktivujte požadovanou možnost:

■ Úprava data/času

– Povoleno: Uživatel může upravovat datum a čas.

– Požadovat heslo: Uživatel může upravovat datum 
a čas jen po zadání hesla.

■ Formát času

– 12 hodinový (dopol./odpol.)

– 24 hodinový

■ Formát data

– mm/dd/rr: Datum bude zobrazováno v dvojčíselném 
formátu měsíc/den/rok.

– dd.mm.rr: Datum bude zobrazováno v dvojčíselném 
formátu den/měsíc/rok.

2 Tlačítkem  uložíte nastavení nebo tlačítkem 
 opustíte menu bez uložení změn.

V obou případech se na displeji znovu objeví Menu 
Nastavení.

Při konfiguraci pomocí systému správy dat je možné 
volbu úprav data a času zcela vypnout.

Možnosti data/času

Úprava data/času
Povoleno
Požadovat heslo

Formát času
12hod. (dopol./odpol.)
24hodinový

Formát data
mm/dd/rr
dd.mm.rr

Není povoleno

12:48 

17.03.17
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9.7 Možnosti zobrazení a volitelná měření

Pomocí tohoto menu zvolíte jednotky pro vyjadřování 
výsledků měření a aktivujete nebo deaktivujete volitelné 
typy měření. 

1 Dotykem aktivujte požadovanou možnost:

■ Jednotky výsledků

– mg/dL

– mmol/L

■ Aktivace měření

– STATIM: Přístroj umožňuje provádění STATIM 
měření. Aktivujete-li tuto možnost, musíte (po 
potvrzení nastavení) zadat povolený počet STATIM 
měření.

– Linearita se zobrazuje na obrazovce Hlavní menu 2.

– Způsobilost se zobrazuje na obrazovce 
Hlavní menu 2.

– Údržba se zobrazuje na obrazovce Hlavní menu 2.

2 Uložte nastavení dotykovým tlačítkem . Je-li 
aktivována volba STATIM, zadejte povolený počet 
vyšetření STATIM, nebo tlačítkem  opusťte toto 
menu bez uložení změn.

V obou případech se na displeji (po zadání povoleného 
počtu STATIM vyšetření) znovu objeví Menu Nastavení.

Možn. zobr. měř.

mg/dl
mmol/l

Povolit měření:
Statim
Linearita
Způsobilost
Údržba

Zobr. varování 
omez. proužků

Jednotky výsledků

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Povol. měř. STATIM

8

12:48 

17.03.17
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9.8 Možnosti volby pro testovací proužky

Toto menu vám umožňuje volit způsob zacházení s čísly 
šarží a určit, zda bude uživateli povoleno přidávat nebo 
mazat šarže reagencií, upravovat v glukometru data 
expirace a mezních hodnot (viz „Vytvoření hesla pro 
nastavení“ na s. 142). 

1 Dotykem aktivujte požadovanou možnost:

■ Úprava reagencií

– Povoleno: Uživatel může upravovat informace 
o reagencii bez hesla.

– Požadovat heslo: Uživatel může upravovat 
informace o reagencii jen po zadání hesla.

■ Ověření šarže proužků

– Pouze zobrazit Číslo šarže se objeví na obrazovce, 
ale uživatel je nemůže potvrdit ani zvolit jiné.

– Potvrzení: Uživatel musí zobrazené číslo šarže 
potvrdit a může ručně nebo snímačem čárových 
kódů zadat jiná čísla šarží.

– Výběr ze seznamu: Uživatel může také vybírat ze 
seznamu uložených čísel šarží.

– Pouze sken: Čísla šarže lze ověřit pouze pomocí 
snímače čárových kódů.

2 Tlačítkem  přejede na druhou obrazovku 
možností nebo tlačítkem  opustíte menu bez 
uložení změn.

Při konfiguraci pomocí systému správy dat je možné 
volbu Úpravy reagencií zcela vypnout.

Možnosti reagencií

Povoleno
Požadovat heslo

Pouze zobrazit
Potvrzení
Výběr ze seznamu
Pouze sken

Úprava reagencií

Ověření šarže proužků
Není povoleno

12:48 

17.03.17
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Na druhé obrazovce nastavení můžete zvolit způsob 
zacházení s čísly šarží kontrol glukózy a linearity. 

1 Dotykem aktivujte požadovanou možnost:

■ Ověření šarže kontrol

– Pouze zobrazit Číslo šarže se objeví na obrazovce, 
ale uživatel je nemůže potvrdit ani zvolit jiné.

– Potvrzení: Uživatel musí zobrazené číslo šarže 
potvrdit a může ručně nebo snímačem čárových 
kódů zadat jiná čísla šarží.

– Zadání šarže: Uživatel musí zadat číslo šarže.

– Pouze sken: Čísla šarže lze ověřit pouze pomocí 
snímače čárových kódů.

■ Ověření šarže linearity

– Pouze zobrazit Číslo šarže se objeví na obrazovce, 
ale uživatel je nemůže potvrdit ani zvolit jiné.

– Potvrzení: Uživatel musí zobrazené číslo šarže 
potvrdit a může ručně zadat jiná čísla šarží.

– Zadání šarže: Uživatel musí zadat číslo šarže.

2 Tlačítkem  uložíte nastavení (obou obrazovek 
nastavení) nebo se tlačítkem  vrátíte na první 
obrazovku nastavení.

Možnosti reagencií

Ověření šarže kontrol

Potvrzení
Pouze zobrazit

Pouze sken
Ověření šarže linearity

Pouze zobrazit
Potvrzení

Zadání šarže

Zadání šarže

12:48 

17.03.17
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9.9 Možnosti kontrolních měření glukózy

Toto menu (QC) obsahuje možnosti, které vám umožňují 
určit, zda a jak často se budou provádět kontrolní měření 
glukózy. Požadujete-li kontrolní měření, zkontrolujte si 
svá nastavení měření STATIM (viz s. 134). 

1 Dotykem aktivujte požadovanou možnost:

■ Četnost kontrol

– Vždy OK: Zablokování QC je vypnuté, měření 
pacientů lze provádět kdykoli. To platí bez ohledu 
na výsledek kontrolních měření glukózy.

– Poslední QC OK: Zablokování QC se aktivuje, pouze 
pokud je poslední kontrolní měření glukózy mimo 
rozmezí nebo není-li výsledek kontrolního měření 
k dispozici (např. při změně šarže testovacích 
proužků).

– Hodiny: Zablokování QC se aktivuje po uplynutí 
určeného času. Po úspěšném provedení kontrol-
ního měření se měřič času vynuluje.

– Počet proužků: Zablokování QC se aktivuje po 
dosažení určeného počtu měření. Po úspěšném 
provedení kontrolního měření se počet proužků 
vynuluje.

Četnost QC

Četnost kontrol

Poslední QC OK
Vždy OK

Počet proužků
Hodiny

Rotující QC

Směna
Denní doba

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Hodiny QC

50

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Proužky QC

50

12:48 

17.03.17
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– Směna: Zablokování QC se aktivuje podle pracovní 
směny.

– Denní doba: Zablokování QC se aktivuje v určenou 
denní dobu. (Lze nastavit aktivaci až šestkrát 
denně.)

– Rotující QC: Kontrolní měření vyžadují střídavé 
používání kontrol L1 a L2 namísto obou kontrol.

2 Uložte nastavení dotykovým tlačítkem . Pokud 
jste zvolili možnost Hodiny nebo Počet proužků, 
zadejte požadované číslo nebo tlačítkem  
opusťte toto menu bez uložení změn.

V obou případech se na displeji znovu objeví Menu 
Nastavení.
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9.10 Rozmezí hodnot (normální, kritické, použitelné)

Toto menu vám umožňuje nastavit mezní hodnoty 
výsledků jako Normální, Kritické, nebo Použitelné. 
Výsledky, které se nacházejí mimo tyto meze, budou 
označeny, abyste na ně byli upozorněni. Použitelné 
rozmezí umožňuje správci systému nastavit organizací 
definované rozmezí pro uvádění výsledků pacientů. 

Hodnoty hranic rozmezí se zadávají jedna po druhé 
v tomto pořadí: 

■ Normální (Lo- dolní/Hi- horní mezní hodnota),

■ Kritické (Lo- dolní/Hi- horní mezní hodnota),

■ Použitelné (Lo- dolní/Hi- horní mezní hodnota).

1 Pomocí klávesnice zadejte první hodnotu.

2 Tlačítkem  zadejte následující hodnotu nebo se 
tlačítkem  vraťte na předchozí obrazovku.

3 Po zadání poslední hodnoty uložte provedená 
nastavení tlačítkem .

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Dol.mez použit.rozm.

0.6 mmol/l

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Dol.mez norm.rozm.

3.9 mmol/l

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Dol.mez kritic.rozm.

2.2 mmol/l

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Hor.mez použit.rozm.

33.3 mmol/l

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Hor.mez norm.rozm.

11.1 mmol/l

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Hor.mez kritic.rozm.

16.7 mmol/l

12:48 

17.03.17
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9.11 Možnosti zadávání ID obsluhy

Toto menu vám umožňuje určit, zda a jak bude prová-
děno přihlášení uživatele. 

1 Dotykem aktivujte požadovanou možnost:

■ Zadání obsluhy

– Žádné: Glukometr je možné používat bez přihlášení 
obsluhy.

– Výzva nebo Výzva (pouze číselné): ID obsluhy 
lze zadat ručně pomocí klávesnice nebo načíst 
snímačem čárových kódů.

– Pouze sken: Přihlášení obsluhy je povinné. Zadání 
ID pouze pomocí snímače čárových kódů.

■ Ověření obsluhy

– Žádné: ID obsluhy může mít libovolnou délku.

– Délka: ID obsluhy musí mít určenou délku 
(max. 20 znaků). Po zvolení této možnosti zadejte 
minimální a maximální délku.

– Seznam: ID obsluhy musí být v seznamu přijatém ze 
systému správy dat (DMS). 

– Seznam s heslem: ID obsluhy musí být v seznamu 
přijatém ze systému správy dat (DMS). Kromě toho 
je nutné zadat heslo. 

2 Uložte nastavení dotykovým tlačítkem . Pokud 
je aktivní možnost Délka, zadejte požadované číslo 
nebo tlačítkem  opusťte toto menu bez uložení 
změn.

V obou případech se na displeji znovu objeví Menu 
Nastavení.

Zadání ID obsluhy

Výzva
Žádné

Délka

Pouze sken

Žádné

Zadání obsluhy

Ověření obsluhy
Výzva (pouze číselné)

Seznam
Seznam s heslem

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Min. délka ID obsl.

8

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Max. délka ID obsl.

12

12:48 

17.03.17
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9.12 Možnosti ID pacientů

Toto menu vám umožňuje nastavit kritéria pro zadávání 
ID pacientů. 

1 Dotykem aktivujte požadovanou možnost:

■ Zadání pacienta

– Výzva nebo Výzva (pouze číselné): ID pacienta 
lze zadat ručně pomocí klávesnice nebo načíst 
snímačem čárových kódů.

– Pouze sken: ID se zadává pouze pomocí snímače 
čárových kódů.

– Výzva nebo seznam: ID pacienta lze zadat ručně 
pomocí klávesnice nebo snímačem čárových kódů, 
nebo je lze vybrat ze seznamu přijatého ze systému 
správy dat (DMS).

■ Ověření pacienta

– Žádné: ID pacienta může mít libovolnou délku.

– Délka: ID pacienta musí mít určenou délku 
(max. 20 znaků). Po zvolení této možnosti zadejte 
minimální a maximální délku.

– Délka u číselných: Délka se ověřuje pouze 
u číselných ID pacientů. Abecední ID pacientů 
se neověřují.

– Seznam - musí být na seznamu: ID pacienta musí 
být v seznamu přijatém z DMS. 

– Seznam - povoleno přidat nové: ID pacienta bude 
zkontrolováno podle seznamu přijatého z DMS. 
Je však povoleno vytvořit nové ID pacienta pomocí 
glukometru. 

2 Uložte nastavení dotykovým tlačítkem . Pokud 
je aktivní možnost Délka, zadejte požadované číslo 
nebo tlačítkem  opusťte toto menu bez uložení 
změn.

Na displeji se vždy znovu objeví Menu Nastavení 
(po zadání požadovaných čísel).

Možnosti ID pac.

Pouze sken
Výzva (pouze číselné)

Zadání pacienta
Výzva

Výzva nebo seznam

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Min. délka ID pac.

8

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Max. délka ID pac.

12

12:48 

17.03.17

Možnosti ID pac.

Délka
Žádné

Ověření pacienta

Délka u číselných

Seznam - povol.přid. nové
Seznam - musí být v sez.

12:48 

17.03.17
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9.13 Vytvoření hesla pro nastavení

Tato obrazovka vám umožňuje vytvořit heslo pro všechna 
nastavení popsaná v této kapitole i pro úpravu data/času 
a informací o šarži (jsou-li chráněny heslem). Heslo pro 
nastavení zajišťuje, aby změny nastavení mohly provádět 
pouze oprávněné osoby. 

1 Zadejte heslo pomocí klávesnice. 

2 Tlačítkem  uložíte heslo a aktivujete ochranu 
heslem nebo tlačítkem  opustíte tuto obra-
zovku bez uložení změn. Na displeji se znovu objeví 
Hlavní menu. Zabezpečení heslem se projeví až při 
příštím zapnutí. 

Deaktivace zabezpečení heslem:

1 Otevřete Menu Nastavení (musíte zadat aktuální 
heslo).

2 Dotkněte se položky Heslo.

3 Vymažte aktuální heslo tlačítkem .

4 Tlačítkem  deaktivujte zabezpečení heslem.

Mějte na zřeteli, že zabezpečení heslem lze resetovat 
nebo změnit jedině po zadání aktuálního hesla. K pří-
stupu do nabídky Menu Nastavení je nutné řádné ově-
ření hesla. Své heslo si uložte na bezpečné místo.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

A-O0

Heslo pro nastavení 12:48 

17.03.17
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9.14 Nastavení data a času

Toto nastavení může být v závislosti na konfiguraci skryté 
nebo může vyžadovat zadání hesla pro nastavení.

1 Na obrazovce Hlavní menu se dotkněte , aby se 
otevřela obrazovka Hlavní menu 2. 

2 Dotkněte se položky Admin., aby se otevřelo Menu 
Admin.

3 Tlačítkem Datum/Čas zahajte zadávání data.

4 Nejprve zadejte datum, potom čas (všechny hod-
noty jsou dvoumístné, podle potřeby s nulou na 
začátku) a potvrďte tlačítkem .

Pokud je formát času „12h“, zvolte správnou denní dobu 
(dopoledne nebo odpoledne) tlačítkem am/pm. 

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

12:48 

17.03.17

Hlavní menu 2

Údržba

Šarže proužků

Způsobilost

Šarže kontroly

Zvuková sign.

Linearita

Diagnostika

Šarže linearity

Admin.

12:48 

17.03.17

Menu Admin

Datum / Čas

Výběr jazyka

Menu Nastavení

Servisní menu

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Datum

30.03.17

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

AM/PM0

Čas 12:48 

12:15 

17.03.17

Menu Admin

Datum / Čas

Výběr jazyka

Menu Nastavení

12:48 

17.03.17
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9.15 Možnosti zvukové signalizace

Tuto funkci lze použít k nastavení hlasitosti zvukové 
signalizace.

1 Na obrazovce Hlavní menu se dotkněte , aby se 
otevřela obrazovka Hlavní menu 2. 

2 Pro nastavení hlasitosti se dotkněte tlačítka 
Zvuková signalizace.

3 Dotkněte se tlačítka s označením požadované hla-
sitosti. Podle zvoleného tlačítka bude mít zvuková 
signalizace glukometru odpovídající hlasitost.

4 Dotekem na  uložíte nastavení a vrátíte se na 
obrazovku Hlavní menu 2. 

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

12:48 

17.03.17

Hlavní menu 2

Údržba

Šarže proužků

Způsobilost

Šarže kontroly

Zvuková sign.

Linearita

Diagnostika

Šarže linearity

Admin.

12:48 

17.03.17

Nast. zvuk. sign.

Střední

Nízká

Vysoká

Hlasitost zvuk. sign.:
12:48 

17.03.17



Ú
dr

žb
a 

a 
oš

et
řo

vá
ní

 • 
10

145

10 Údržba a ošetřování

10.1 Skladovací a přepravní podmínky

Obecné provozní podmínky Abyste zajistili dlouhodobě spolehlivý provoz systému, 
dodržujte následující pokyny: 

■ Zacházejte s glukometrem a součástmi jeho 
systému opatrně. Předcházejte jeho pádům nebo 
nárazům. 

■ Chraňte základní jednotku před kapajícími 
kapalinami.

■ Glukometr ani základní jednotku neponořujte do 
žádných kapalin.

■ Při čištění postupujte podle pokynů, které začínají 
na s. 147. 

■ Během měření nevystavujte glukometr na delší 
dobu zdrojům nadměrného tepla. Potenciálním 
zdrojem tepla může být mimo jiné:

– Ponechání glukometru pod světlem na měření 
bilirubinu nebo fototerapeutickým světlem. 

– Ponechání glukometru na postelovém ohřívači. 

– Ponechání glukometru v inkubátoru.

Teplotní rozmezí pro provoz a skladování viz v kapitole 12.

Všechny informace o údržbě a ošetřování „základní 
jednotky“ v této kapitole platí pro základní jednotku 
Accu-Chek Inform II Base Unit i Accu-Chek Inform II 
Base Unit Light.

Abyste zajistili správné fungování systému, řiďte se podle 
následujících bezpečnostních informací. Nesprávné 
zacházení může vést k chybným výsledkům měření.
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Přeprava

■ Jestliže je nutné glukometr přepravit na dlouhé 
vzdálenosti, vždy vyjměte z glukometru bateriový 
blok. Tím se eliminuje možnost přehřátí bateriového 
bloku vinou zkratu. Také se tím zabraní hlubokému 
vybití a dalšímu poškození bateriového bloku nebo 
glukometru.

■ Odesílejte pouze nepoškozené bateriové bloky. 
Poškozené bateriové bloky je nutné zlikvidovat 
místně. Na s. 24 najdete nebezpečí spojená 
s poškozenými bateriovými bloky a informace 
o likvidaci.

■ Bateriové bloky zabalte tak, aby se v obalu nemohly 
pohybovat. Dodržujte i příslušné další národní 
pokyny.

■ Jestliže přepravu zajišťuje třetí strana (např. letecký 
přepravce nebo pošta), ověřte si u přepravce, zda 
je nutné splňovat specifické požadavky ohledně 
lithio-iontových bateriových bloků daných národ-
ními nebo mezinárodními zákony o nebezpečných 
materiálech a v případě potřeby dodržovat i zvláštní 
požadavky na balení a označení.

Při přepravě glukometru a bateriového bloku dodržujte 
následující bezpečnostní postupy. Pokud tak neučiníte, 
může to mít za následek zranění osob nebo poškození 
glukometru nebo bateriového bloku.

V případě přepravy na krátké vzdálenosti – např. mezi 
pracovišti – mohou uživatelé přepravovat bateriové 
bloky (instalované v glukometru nebo vyjmuté) pozemní 
cestou a nemusí dodržovat žádné další požadavky.
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Skladování ■ Přístroj a testovací proužky skladujte v prostředí, 
kde se používají. 

■ Neskladujte glukometr na přímém slunečním světle 
nebo při extrémních teplotách.

■ Při skladování a používání přístroje dodržujte pře-
depsaná rozmezí teploty a vlhkosti (viz kapitolu 12).

10.2 Čištění / dezinfekce systému Accu-Chek Inform II

Profesionální zdravotníci by při práci ze zařízením na 
měření glykémie měli používat rukavice a dodržovat 
postupy kontroly infekcí platné v jejich instituci. Viz také 
bezpečnostní upozornění “Ochrana proti infekci a krví 
přenosným patogenům” na s. 19 a “Alergie nebo pora-
nění způsobené reagenciemi a dalšími pracovními 
roztoky” na s. 20.

Než provedete měření dalšího pacienta, odstraňte ruka-
vice, které jste použili při čištění a dezinfekci, a umyjte si 
důkladně ruce mýdlem a vodou. Čisticí a dezinfekční pro-
středky likvidujte podle pokynů platných ve vaší instituci. 

UPOZORNĚNÍ

Na součásti systému nepoužívejte čisticí nebo dezin-
fekční prostředky obsahující chemikálie éter, polyhexanid 
nebo hotové přípravky či utěrky obsahující směs bělidla a 
saponátu. Použití čisticích nebo dezinfekčních prostředků 
obsahujících tyto chemikálie by mohlo vést k poškození 
součástí systému. 
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Povolené čisticí / dezinfekční 
prostředky

Před použitím čisticího / dezinfekčního prostředku na 
glukometr, základní jednotku nebo schránku na příslu-
šenství zjistěte z údajů o výrobku dobu působení nutnou 
k tomu, aby byl účinný, a ověřte, že jeho aktivní složky 
jsou pro glukometr vhodné. Všechny roztoky připravujte 
podle pokynů jejich výrobce.

Povolené aktivní složky jsou uvedeny níže. 

Doporučené čisticí prostředky

■ slabý mýdlový roztok

■ 70% (nebo méně koncentrovaný) roztok izopropyl-
alkoholu ve vodě,

■ 0,625% (nebo méně koncentrovaný) roztok chlor-
nanu sodného ve vodě.

Doporučené dezinfekční prostředky

■ 0,625% (nebo méně koncentrovaný) roztok chlor-
nanu sodného ve vodě (bělicí roztok)

■ kvartérní amonné sloučeniny do 0,5 % (jednotlivých 
složek nebo směsi) v izopropylalkoholu (izopropa-
nolu) do 55 % *

■ 0,05% roztok fenolové sloučeniny ve vodě* 

* Výjimka: Dezinfekční prostředky označené hvězdičkou 
nepoužívejte na dezinfekci schránky na příslušenství. 
K její dezinfekci používejte pouze 0,625% (nebo slabší) 
roztok chlornanu sodného (bělidla) ve vodě. Viz též s. 154.
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Čištění / dezinfekce glukometru ■ Zbavte glukometr viditelných nečistot a organic-
kého materiálu, abyste s ním mohli bezpečně mani-
pulovat či provádět jeho dezinfekci.

■ Glukometr dezinfikujte, pokud je znečištěný a podle 
pokynů platných ve vaší instituci.

VAROVÁNÍ

Zamezte vniknutí kapaliny do otvoru pro testovací 
proužek!
Vlhkost v otvoru pro proužek může vést k nesprávným 
výsledkům glykémie.

■ Neprovádějte čištění / dezinfekci glukometru během 
měření vzorků pacientů nebo kontrol.

■ Nenechte do otvoru pro testovací proužek pronik-
nout žádnou vlhkost.

■ Nestříkejte do otvoru pro testovací proužek sprejem.
■ Neponořujte glukometr do kapaliny.

Máte-li podezření, že do otvoru pro testovací proužek 
mohla vniknout vlhkost, proveďte kontrolní měření 
glukózy.
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UPOZORNĚNÍ

Nenechte kapalinu zatéci do otvoru pro testovací proužek 
ani nahromadit na dotykové obrazovce. Dostane-li se 
kapalina do otvoru pro testovací proužek, okamžitě 
vysušte součásti suchým hadříkem nebo gázou. 
Necháte-li v některém otvoru glukometru nahro-
madit roztok, může dojít k závažnému poškození 
systému.
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Jak provádět čištění / dezinfekci

1 Před čištěním / dezinfekcí glukometr vyjměte ze 
základní jednotky. 

2 Vypněte glukometr.

3 Položte glukometr na rovnou plochu.

4 Opatrně otřete povrchy (dotykovou obrazovku, 
plášť glukometru) měkkým hadříkem nepouštějícím 
vlákna, mírně navlhčeným (ne mokrým).

Z prodávaných předem navlhčených čisticích či 
dezinfekčních utěrek před čištěním povrchu glukometru 
odstraňte přebytečný roztok vyždímáním nebo odsá-
tím do suchého papírového ručníku.

5 Opatrně otřete oblast kolem otvoru pro testovací 
proužek a dávejte pozor, aby se dovnitř otvoru 
nedostala žádná kapalina.

Používáte-li sprej, položte glukometr na rovnou 
plochu nebo stůl. Použijte rukavice. Počítejte s tím, 
že mokrý glukometr může klouzat. Nenechte gluko-
metr spadnout! Nerozprašujte roztoky na glukometr 
vložený v základní jednotce!
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6 Po čištění glukometr důkladně osušte měkkým 
hadříkem nebo gázou. Pohledem zkontrolujte, že po 
čištění na glukometru nikde není vidět tekutina. 

Po vyčištění nebo dezinfekci glukometru vždy 
zajistěte jeho řádné vysušení.

Pokud na krytu nebo dotykové obrazovce glukometru 
uvidíte šmouhy nebo pokud je povrch dotykové obra-
zovky zamlžený, okamžitě ho očistěte měkkým hadří-
kem nepouštějícím vlákna navlhčeným ve vodě.
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Čištění okénka snímače 
čárových kódů

Okénko snímače čárových kódů je třeba pravidelně čistit. 
K jeho otírání používejte čistý suchý hadřík.

Čištění / dezinfekce základní 
jednotky

1 Základní jednotku před čištěním / dezinfekcí 
odpojte. 

2 Otřete povrchy měkkým hadříkem nepouštějícím 
vlákna, mírně navlhčeným (nadbytečnou kapalinu 
vyždímejte).

Z prodávaných předem navlhčených čisticích či 
dezinfekčních utěrek před čištěním povrchu základní 
jednotky odstraňte přebytečný roztok vyždímáním 
nebo odsátím do suchého papírového ručníku.

Neotírejte elektrické konektory na zadní straně základní 
jednotky.

3 Po vyčištění / dezinfekci základní jednotku 
důkladně osušte. Po dezinfekci pohledem 
zkontrolujte, že v oblasti konektorů a kabelů není 
vidět kapalina. Necháte-li v některém konektoru 
nahromadit čisticí roztok, může dojít k závažnému 
poškození glukometru a základní jednotky.

4 Zapojte základní jednotku. 

UPOZORNĚNÍ

Po vyčištění nebo dezinfekci zajistěte důkladné vysušení 
glukometru či základní jednotky (včetně konektorů). 
Blikající LED (červená) na základní jednotce signalizuje 
poruchu.

UPOZORNĚNÍ

Nerozprašujte roztoky přímo na základní jednotku, 
protože by se tak mohly dostat pod její kryt a způsobit 
poškození elektronických součástí.

Dostane-li se čisticí / dezinfekční roztok do konektorů 
nebo prohlubní v základní jednotce, jednotku odpojte, 
osušte součásti suchým hadříkem nebo gázou a poté 
můžete vložit nazpět glukometr.
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Čištění / dezinfekce schránky 
na příslušenství

Čištění můžete provádět otřením povrchu měkkým mírně 
navlhčeným (ne mokrým) hadříkem se 70% (nebo slab-
ším) roztokem izopropylalkoholu ve vodě nebo 70% neře-
děným roztokem izopropanolu. 

Dezinfekce: Povolené složky dezinfekčních prostředků 
na schránku na příslušenství jsou:

■ 0,625% (nebo méně koncentrovaný) roztok chlor-
nanu sodného ve vodě (bělicí roztok) 

1 Otřete povrch mírně navlhčeným (ne mokrým) 
měkkým hadříkem.

Pokud používáte sprej, položte schránku na rovnou 
plochu nebo stůl. Dbejte, aby byla zcela prázdná.

2 Nechte schránku na příslušenství oschnout na 
vzduchu po doporučenou dobu působení uvede-
nou na balení čistícího či dezinfekčního roztoku. 
Nedávejte do schránky glukometr, dokud nedo-
končíte celý postup čištění nebo dezinfekce.

3 Po čištění / dezinfekci schránku na příslušenství 
důkladně osušte suchým hadříkem nebo gázou 
a pohledem zkontrolujte, že v ní není vidět kapalina.

Než schránku opět použijete nebo naplníte, důkladně ji 
vysušte.

UPOZORNĚNÍ

Použití dezinfekčních prostředků obsahujících jiné aktivní 
složky by mohlo vést k poškození schránky na příslu-
šenství. 
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Čištění čtečky kódových klíčů Čtečku kódových klíčů je nutné čistit podle potřeby. 

1 Otřete povrchy čistým a měkkým hadříkem 
nepouštějícím vlákna, mírně navlhčeným ve vodě 
(nadbytečnou kapalinu vyždímejte). 

2 Po čištění / dezinfekci čtečku kódových klíčů 
důkladně osušte suchým hadříkem nebo gázou 
a pohledem zkontrolujte, že je zcela suchá a že na 
povrchu není žádná vlhkost.

Čištění rozbočovače základní 
jednotky Accu-Chek Inform II

Rozbočovač je nutné čistit podle potřeby.

1 Před čištěním odpojte napájecí jednotku i všechny 
ostatní kabely.

2 Otřete povrchy čistým a měkkým hadříkem 
nepouštějícím vlákna, mírně navlhčeným ve vodě 
(nadbytečnou kapalinu vyždímejte). 

3 Rozbočovač po čištění důkladně osušte suchým 
hadříkem nebo gázou a pohledem zkontrolujte, že 
je zcela suchý a že na povrchu není žádná vlhkost.

UPOZORNĚNÍ

Neotírejte elektrické konektory na zadní straně rozbočo-
vače. Dávejte pozor, aby do žádného otvoru nevnikla 
kapalina – mohlo by dojít k poškození elektronických 
součástek. 
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10.3 Záznamy o provádění údržby

Čištění a provádění další údržby lze zaznamenávat do 
glukometru. Před zapnutím glukometru se přesvědčte, 
že veškeré čištění je dokončeno a systém je důkladně 
vysušený. 

Při ukládání informací o čištění do paměti glukometru 
postupujte takto: 

1 Na obrazovce Hlavní menu se dotkněte , aby se 
otevřela obrazovka Hlavní menu 2.

2 Dotkněte se položky Údržba, aby se otevřela 
obrazovka pro přidávání komentářů. 

3 Vyberte požadované komentáře (jeden či více) 
ze seznamu nebo se dotkněte  pro zadání 
vlastního komentáře pomocí klávesnice.

Všechny zaznamenané poznámky o údržbě si můžete 
přečíst později na obrazovce glukometru Kontrola 
výsledků (viz s. 83).

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

12:48 

17.03.17

Hlavní menu 2

Údržba

Šarže proužků

Způsobilost

Šarže kontroly

Zvuková sign.

Linearita

Diagnostika

Šarže linearity

Admin.

12:48 

17.03.17

Vkládání komentářů

Vyčištěný glukometr

12:48 

17.03.17
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4 Po dokončení zadání se dotkněte , aby se 
poznámky o údržbě uložily. Otevře se obrazovka 
Test údržby.

5 Dotkněte se  pro návrat na obrazovku Hlavní 
menu 2. 

Můžete přidat až tři komentáře. Podrobnosti viz část 
“Vkládání komentářů” na s. 66.

Měření údržby

NOVÝ BATERIOVÝ BLOK

Vyčištěný glukometr
12:48 

17.03.17
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10.4 Zobrazení diagnostiky

V nabídce Diagnostika můžete najít informace o systému, 
jako např. verzi softwaru, počet uložených datových 
záznamů a nastavení. Pomocí tohoto menu zobrazíte 
uložená chybová hlášení a přezkoušíte snímač čárových 
kódů a stav bezdrátového připojení (jestliže je váš glu-
kometr vybaven funkcí WLAN). Vyobrazené ukázky 
obrazovky Diagnostika slouží pouze jako ilustrace. 
Váš glukometr může ukazovat jiné informace. 

1 Na obrazovce Hlavní menu se dotkněte , aby se 
otevřela obrazovka Hlavní menu 2. 

2 Dotkněte se tlačítka Diagnostika, aby se otevřela 
hlavní obrazovka tohoto menu.

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

12:48 

17.03.17

Hlavní menu 2

Údržba

Šarže proužků

Způsobilost

Šarže kontroly

Zvuková sign.

Linearita

Diagnostika

Šarže linearity

Admin.

12:48 

17.03.17

Diagnostika

Verze SW: 04.01.00
Verze BSP: 05.00.00
Poslední stažení: 14.03.17
Napětí baterie: 3.976 V
Procento nabití baterie: 83
Načtení:

Protokol

Sériové č.:  10000740

12:48 

17.03.17
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3 Pomocí  nebo  se můžete posunovat mezi 
obrazovkami.

4 Tlačítkem Protokol zobrazíte uložená chybová 
hlášení.

5 Tlačítkem  zahajte zkoušku snímače čárových 
kódů.

6 Dotkněte se  pro návrat na obrazovku Hlavní 
menu. 

Diagnostika

Verze SW: 04.01.00
Verze BSP: 05.00.00
Poslední stažení: 14.03.17
Napětí baterie: 3.976 V
Procento nabití baterie: 83
Načtení:

Protokol

Sériové č.:  10000740

12:48 

17.03.17

Diagnostika

Měření
Autorizované:

RF aktivováno:
Přiřazené:

Přijatá IP:
IP:
Podsíť:
Brána:
DNS:
Kontaktovaný DMS:
Připojeno k DMS:
Dokončeno:

192.168.4.117

Stav bezdrát.připoj.:
12:48 

17.03.17

Diagnostika

Seznam - povol.přid. nové
Úpravy reagencií:
Úprava data/času:
STAT.:

Ověření pacienta:

9

Žádné
Ověření obsluhy:

0

Konfi gurace: Strana 3

HodinyČetnost QC:
Varování o omezeních proužků:

Použito:

Vypnuto

Zapnuto

Povoleno:
Povoleno

12:48 

17.03.17

Diagnostika

SSID:
cobasserver

WLAN:
MAC: b8:78:79:11:74:e4

Použít DNS: Vypnuto
Použít DHCP:
Nast.bezdr.připoj.: Strana 5

Zapnuto

12:48 

17.03.17
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10.5 Zrušení zámku stahování

Provádíte-li konfiguraci glukometru pomocí systému 
správy dat, můžete konfigurovat funkci Zámek stahování. 
Tato funkce znemožňuje provádění měření, pokud 
z glukometru po určitou nastavenou dobu nebyla stažena 
data. Dojde-li k uzamčení stahování, může je uživatel 
dočasně obejít měřeními STATIM. Pokud není měření 
STATIM nastaveno nebo již žádné nezbývá, nebude 
možné glukometr používat, dokud nedojde ke stažení 
uložených dat prostřednictvím sítě (bezdrátové nebo 
pevné po vložení glukometru do základní jednotky). 

V případech např. poruchy sítě (která znemožňuje staho-
vání) nebo v jiných nouzových situacích může být nutné 
glukometr odblokovat bez přístupu do systému správy 
dat. Protože odblokování je funkce z nabídky Menu 
Nastavení, mohou ji použít pouze osoby, které znají heslo 
pro provádění nastavení. 
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Odblokování glukometru:

1 Na obrazovce Hlavní menu se dotkněte , aby se 
otevřela obrazovka Hlavní menu 2. 

2 Dotkněte se položky Admin., aby se otevřelo Menu 
Admin.

3 Dotkněte se položky Menu Nastavení, aby se 
otevřelo Menu Nastavení.

4 Zadejte heslo pro Nastavení, pokud jej přístroj 
vyžaduje.

5 Proveďte reset časovače blokování tak, že se 
dotknete možnosti Odblokovat.

Glukometr se odstaví (zcela se vypne) a po zapnutí bude 
opět připraven k měření.

Hlavní menu 2

Údržba

Šarže proužků

Způsobilost

Šarže kontroly

Zvuková sign.

Linearita

Diagnostika

Šarže linearity

Admin.

12:48 

17.03.17

Menu Admin

Datum / Čas

Výběr jazyka

Menu Nastavení

Servisní menu

12:48 

17.03.17

Menu Nastavení

Datum / Čas

QC

Zobr. měření

Heslo

Rozmezí měř.

Reagencie

ID obsluhy ID pacienta

Odblokovat

12:48 

17.03.17
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10.6 Servisní menu

Vymazání údajů o pacientovi Tato funkce vám umožní vymazání všech údajů o pacien-
tovi (ze seznamu pacientů a výsledků). Může to být nutné 
provést kvůli ochraně dat a soukromí při odesílání gluko-
metru výrobci nebo do jiného zařízení.

Aby nedošlo k nechtěnému zpětnému přenosu dat 
pomocí automatické synchronizace s DMS, okamžitě po 
vymazání údajů o pacientovi vyjměte bateriový blok. 

Možnost Servisní menu s funkcí „Vymazat údaje o paci-
entovi“ není k dispozici v přednastaveném výchozím 
nastavení. Servisní menu je možné aktivovat pouze 
pomocí DMS. 

Servisní menu

Vymazat údaje o pacientovi

12:48 

17.03.17

Menu Admin

Datum / Čas

Výběr jazyka

Menu Nastavení

Servisní menu

12:48 

17.03.17

Vymazat údaje o pacientovi

Servisní menu 12:15 

QC

Test Display

Password

Test Ranges

Operator ID Patient ID

Unlock Delete Pat.

17.03.17

Potvrdit vymazání

D-201: Vymazat data:

Chcete určitě vymazat 
všechny pacienty a 
všechny výsledky z tohoto 
glukometru? Tuto operaci 
nelze vrátit.

Pamatujte, že funkce Vymazat údaje o pacientovi 
nevratně smaže veškerá data, jakmile vymazání potvr-
díte pomocí . Systém smaže veškerá data o pacien-
tovi bez ohledu na to, zda byly synchronizovány se 
systémem správy dat nebo ne. Proto se před použitím 
této funkce ujistěte, že jste stáhli veškeré příslušné 
výsledky pacienta. 
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11 Řešení problémů

Glukometr Accu-Chek Inform II neustále kontroluje, 
zda v jeho systémech nedošlo k nečekaným nebo 
nežádoucím stavům. 

Následující tabulka řešení problémů vám pomůže 
v případech, kdy systém nefunguje očekávaným způso-
bem. Většinu potíží lze s pomocí této tabulky rychle 
odstranit. Objeví-li se nečekaný stav, postupujte takto:

■ V tabulce řešení problémů vyhledejte zobrazené 
hlášení nebo stav.

■ Proveďte akci doporučenou ve sloupci 
nadepsaném Možná řešení. 

Potřebujete-li další pomoc, volejte nejbližší zastoupení 
Roche.

Chyby a neobvyklé chování bez 
chybových hlášení

Mohou vzniknout situace, jimž není přiřazeno žádné 
chybové hlášení. Pokud u systému Accu-Chek Inform II 
k takovému stavu dojde, řiďte se podle následující 
tabulky.

Displej/projev Možná řešení

Porucha bez zobrazení hlášení nebo neobvyklé chování

Displej glukometru se nezapíná. – Počkejte 10 sekund a zkuste přístroj zapnout znovu. 
– Vložte glukometr do základní jednotky a ověřte, že se nabíjí.
– Zkontrolujte, zda je správně nainstalován a připojen 

bateriový blok.

Při výměně bateriového bloku postupujte podle pokynů 
v kapitole 9, abyste se vyhnuli ztrátě dat.

Glukometr zobrazuje nečekaný výsle-
dek.

Řiďte se příbalovým letákem testovacích proužků.
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Výsledek měření LO/HI Výsledek glukózy je možná nižší (LO) nebo vyšší (HI) než 
měřicí rozsah systému.

– Řiďte se příbalovým letákem testovacích proužků.
– Zkontrolujte, zda provádíte měření správně (viz kapitolu 3).
– Proveďte kontrolní měření glukózy s novým testovacím 

proužkem (viz kapitolu 4).
– Opakujte měření nebo postupujte podle předpisů své 

instituce.

Výsledek měření RR LO/RR HI Výsledek glukózy je možná nižší nebo vyšší než použitelné 
rozmezí nastavené správcem systému.

– Proveďte kontrolní měření glukózy s novým testovacím 
proužkem (viz kapitolu 4).

– Opakujte měření nebo postupujte podle předpisů své 
instituce.

Výsledek měření CR LO/CR HI Výsledek glukózy je možná nižší nebo vyšší než kritické 
rozmezí nastavené správcem systému.

– Proveďte kontrolní měření glukózy s novým testovacím 
proužkem (viz kapitolu 4).

– Opakujte měření nebo postupujte podle předpisů své 
instituce.

Glukometr zobrazuje chybu 
Vada proužku

Testovací proužek je vadný.
– Řiďte se příbalovým letákem testovacích proužků.
– Zkontrolujte, zda provádíte měření správně (viz kapitolu 3).
– Proveďte kontrolní měření glukózy s novým testovacím 

proužkem (viz kapitolu 4).
– Opakujte měření nebo postupujte podle předpisů své 

instituce.
– Pokud chybové hlášení přetrvává, obraťte se na nejbližší 

zastoupení Roche.

Glukometr zobrazuje chybu 
Špatná dávka

Nedostatečné množství krve na testovacím proužku.
– Řiďte se příbalovým letákem testovacích proužků.
– Překontrolujte správnost postupu měření.
– Zopakujte měření s novým testovacím proužkem a dbejte 

na správnou aplikaci vzorku.
– Pokud chybové hlášení přetrvává, obraťte se na nejbližší 

zastoupení Roche.

Glukometr zobrazuje (QC) FAIL 
(NEVYHOVUJE) nebo Mimo rozmezí

– Řiďte se příbalovým letákem testovacích proužků.
– Zkontrolujte, zda provádíte měření správně (viz kapitolu 4).
– Zopakujte kontrolní měření glukózy s novým testovacím 

proužkem.
– Pokud chybové hlášení přetrvává, obraťte se na nejbližší 

zastoupení Roche.

Displej/projev Možná řešení
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Glukometr zobrazuje Chyba glukózy. Detekce nečekané chyby hardwaru.
– Opakujte měření nebo postupujte podle předpisů své 

instituce.
– Proveďte kontrolní měření glukózy s novým testovacím 

proužkem (viz kapitolu 4).
– Vypněte a zapněte glukometr.
– Proveďte reset glukometru stisknutím tlačítka Zap./Vyp. 

po dobu 12 sekund (viz s. 170).
– Pokud chybové hlášení přetrvává, obraťte se na nejbližší 

zastoupení Roche.

Glukometr zobrazuje chybu 
Neočekávaná chyba softwaru

Detekce nečekané chyby softwaru.
– Opakujte měření nebo postupujte podle předpisů své 

instituce.
– Vložte glukometr do základní jednotky zapojené v síti, aby 

se jeho nastavení synchronizovala se systémem správy dat.
– Pokud chybové hlášení přetrvává, obraťte se na nejbližší 

zastoupení Roche.

Potíže s komunikací se systémem správy dat (DMS)

Glukometr Accu-Chek Inform II není 
schopen komunikovat se systémem 
správy dat.

– Zkontrolujte, zda je v glukometru aktivována bezdrátová síť 
WLAN (viz kapitolu 2).

– Zkontrolujte, zda ikona přenosu dat ukazuje, že byl 
poslední přenos dat úspěšný (viz kapitolu 2).

– Vložte glukometr s aktivovanou funkcí RF do kabelem 
připojené základní jednotky k přenosu dat (viz kapitolu 9).

– Na diagnostické obrazovce č. 7 v glukometru zkontrolujte 
výkonnost sítě WLAN. Viz s. 158.

– Proveďte reset glukometru stisknutím tlačítka Zap./Vyp. 
po dobu 12 sekund (viz s. 170).

– Pokud chybové hlášení přetrvává, obraťte se na nejbližší 
zastoupení Roche.

Základní jednotka

LED nesvítí. Základní jednotka není připojena ke zdroji napájení nebo 
jde o závadu zdroje napájení, závadu základní jednotky 
nebo nefunguje napájecí výstup z el. sítě.

– Odpojte a znovu připojte zdroj napájení.
– Pokud chybové hlášení přetrvává, obraťte se na nejbližší 

zastoupení Roche.

LED bliká červeně. Chyba komunikace nebo konfigurace.
– Zkontrolujte konfiguraci a připojení k systému správy dat 

(DMS). Obraťte se na správce DMS nebo IT vaší instituce.
– Pokud chybové hlášení přetrvává, obraťte se na nejbližší 

zastoupení Roche.

Displej/projev Možná řešení
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Automatické vypnutí

Glukometr se po uplynutí určité nastavitelné doby nečin-
nosti (např. bez stisknutí tlačítka, dotyku na obrazovce) 
automaticky vypíná a přechází do pohotovostního stavu, 
aby šetřil energii. Kromě toho se automaticky vypíná 
z důvodů uvedených níže. Glukometr/obrazovku můžete 
znovu aktivovat podle níže popsaných pokynů:

Vypnutí po uplynutí doby určené správ-
cem systému (standardní nastavení je 
5 minut, může konfigurovat správce 
systému)

– Zapněte glukometr vypínačem Zap./Vyp.

Slabá baterie – Nabijte baterii vložením glukometru do základní jednotky.

Téměř vybitá baterie – Nabijte baterii vložením glukometru do základní jednotky.
– Zkontrolujte, zda je správně nainstalován a připojen 

bateriový blok.
– Vadný bateriový blok vyměňte.

Při výměně bateriového bloku postupujte podle pokynů 
v kapitole 9, abyste se vyhnuli ztrátě dat. 

Displej/projev Možná řešení
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Ikony úsporného režimu Když je bateriový blok téměř vybitý nebo se správně 
nenabíjí, na glukometru se objeví řada ikon úsporného 
režimu. Jejich význam je v následující tabulce. 

Displej/projev Význam/oprava

Na displeji glukometru se objeví , když ho chcete 
zapnout: 

– Baterie je vybitá. Vložte glukometr do základní jednotky.

Když je glukometr v základní jednotce, zobrazí :

– Stav nabití indikuje červená výplň, která postupně roste, 
až dosáhne bodu, kdy je možné glukometr zapnout. 

Aby byla zaručena funkčnost, glukometr nepoužívejte 
při slabé baterii. Tlačítko Zap./Vyp. není možné použít. 
Pokud glukometr nebude vložen do základní jednotky, 
automaticky se odstaví (zcela se vypne) po 1 minutě.

Blikající ikona  ve stavové liště Jestliže glukometr není správně vložený do základní jednotky, 
bliká ikona nabíjení baterie a občas se může ozývat krátké zab-
zučení.

– Vyjměte glukometr ze základní jednotky. 
– Opatrně ho znovu vložte do základní jednotky, aby došlo 

k řádnému kontaktu. 

Když je glukometr správně vložený do základní jednotky a nabíjí 
se, ikona nabíjení baterie přestane blikat.

e
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Kontextová hlášení Na začátku všech hlášení, i čistě informačních hlášení, 
je písmeno, které určuje typ hlášení, a číslo. 

Všechna chybová hlášení zobrazovaná systémem 
jsou doprovázena popisem chyby a možného řešení. 
Vyřešte problém provedením opatření doporučeného 
na obrazovce. 

Následující tabulka obsahuje příklady různých typů 
hlášení. 

Příklad typu hlášení Popis

– D: Dotaz – rozhodnutí; potvrďte tlačítkem . 
Odmítněte tlačítkem . 

– I: Informace; potvrďte tlačítkem .

Šarže linearity

D-311: Chcete nastavit 
šarži linearity 777678 jako 
aktuální šarži?

Nastavení 'aktuální' šarže

* 31.12.17 777732Lin.
15.01.17 777723Lin.

Datum exp. Č. šaržeTyp
12:48 

17.03.17

Měření pacienta
Pacient 123456789
Datum 17.03.17 12:48 

150

L22

12:48 

17.03.17

Rozmezí
I-502: Normální rozmezí:

Kritické rozmezí:

Použitelné rozmezí:

3.9-11.1 mmol/l

2.2-16.7 mmol/l

0.6-33.3 mmol/l
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– W: Varování; potvrďte tlačítkem .

– E: Chyba; potvrďte tlačítkem . K vyřešení problému 
proveďte doporučená opatření.

Příklad typu hlášení Popis

W-1302: Vinou resetu/
ztráty napájení gluk. se 
smazalo nast.data/času. 
Před dalším měřením: 
Zadejte datum/čas ručně a 
synchr. gluk. NEBO: 
Požádejte sys.správce o 
pomoc.

Ztráta data/času

1 2 3

ID obsluhy 12:48 

17.03.17

E-314: Neplatný sken. Při 
skenu bylo načteno > 20 
znaků. Obraťte se na svého 
správce systému.

Neplatný sken
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Reset glukometru Reset glukometru provádějte jen tehdy, když všechny 
ostatní pokusy o nápravu selžou. 

1 Položte glukometr na rovnou plochu.

2 Podržte tlačítko Zap./Vyp. po dobu alespoň 
12 sekund a poté ho uvolněte. 

■ Glukometr se vypne a znovu zapne.

■ Na displeji se zobrazí logo Roche. 
Neobjeví-li se logo Roche do 15 sekund, umístěte 
glukometr nejméně na 15 minut do základní 
jednotky, aby se dobila baterie.

■ Glukometr provede systémovou kontrolu. Během 
systémové kontroly se na chvíli objeví obrazovka 
Verze a poté zmizí. Obrazovka Verze ukazuje čísla 
verzí různých součástí glukometru. (Zde uvedená 
obrazovka Verze je pouze ilustrativní. Váš gluko-
metr může ukazovat jiná čísla verzí.)

■ Objeví se hlášení s informací, že kvůli resetu 
glukometru zmizelo nastavení data a času.

3 Potvrďte hlášení Ztráta data/času.

Před provedením dalších měření musíte buď zadat 
datum a čas ručně a poté synchronizovat glukometr, 
nebo kontaktovat správce systému.

Při ručním zadávání data a času a synchronizaci 
glukometru postupujte podle pokynů na další straně.

Kernel:

RootFS:

App:

Boot:

Build:

Versions

04.01.00

04.01.00

02.12.00

02.04.02

02.09.02

Checking system...

Provádění automatických kontrol...

Provádění automatických kontrol...W-1302: Vinou resetu/
ztráty napájení gluk. se 
smazalo nast.data/času. 
Před dalším měřením: 
Zadejte datum/čas ručně a 
synchr. gluk. NEBO: 
Požádejte sys.správce o 
pomoc.

Ztráta data/času
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■ Po potvrzení hlášení Ztráta data/času se objeví 
obrazovky pro zadání data a času.

4 Zadejte datum a čas. Po zadání správných údajů 
potvrďte každou obrazovku tlačítkem . 

■ Pokud nastavení QC není Vždy OK (viz strana 137), 
glukometr bude ve stavu Zablokování QC kvůli 
ručně zadanému datu a času.

5 Pomocí základní jednotky synchronizujte nastavení 
data a času glukometru s datem a časem vašeho 
pracoviště nebo v případě, že pracujete bezdrátově, 
počkejte před dalšími testy alespoň 10 minut na 
další synchronizaci WLAN. 

I když to konfigurace nevyžaduje, vždy po resetu 
glukometru doporučujeme provedení testu QC. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Datum

17.03.17

12:00 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

AM/PM0

Čas 12:00 

12:48 

17.03.17
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Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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12 Obecné informace o výrobku 

12.1 Technické údaje 

Parametr Glukometr Základní jednotka Napájecí jednotka

Výška 44 mm (max.) Základní jednotka Base Unit:
123 mm (max.)

Základní jednotka Base Unit 
Light:
110 mm (max.)

35 mm + konektor 
AC (28–40 mm)

Šířka 95 mm (max.) Základní jednotka Base Unit:
130 mm (max.)

Základní jednotka Base Unit 
Light:
118 mm (max.)

51 mm

Délka 193 mm (max.) Základní jednotka Base Unit:
130 mm (max.)

Základní jednotka Base Unit 
Light:
103 mm (max.)

87 mm

Hmotnost cca 347 g (s dobíjecí baterií) Základní jednotka Base Unit: 
671 g s nástěnným držákem

Základní jednotka 
Base Unit Light:
573 g s nástěnným držákem

170 g

Uživatelské rozhraní Dotyková obrazovka a snímač 
čárových kódů

Základní jednotka Base Unit:
LED (trojbarevná: červená, 
zelená, modrá)

Základní jednotka
Base Unit Light:
LED (dvojbarevná: červená, 
zelená)

LED: zelená

Rozlišení
(dotyková obrazovka)

320 x 240 pixelů neuvádí se neuvádí se

Paměť – 1 000 výsledků
– 5 000 záznamů ID obsluhy 
– 4 000 záznamů ID pacienta
– 300 předdefinovaných 

komentářů
– 20 kódových souborů 

(šarží testovacích proužků)
– 100 šarží reagencií 

(kontrol, linearity, OTE)
– 250 událostí

neuvádí se neuvádí se
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Provozní teplota 3 až 42 °C
37 až 108 °F

3 až 50 °C
37 až 122 °F

0 až 40 °C
32 až 104 °F

Teplota při měření Závislá na testovacích proužcích: Viz příbalový leták testovacích proužků

Skladovací podmínky 
(dlouhodobé 
skladování)

5 až 40 °C při relativní vlhkosti 10 – 85 % (bez kondenzace)
(V případe dlouhodobého skladování vyjměte bateriový blok z glukometru.)

Vzdušná vlhkost 
(provozní)

relativní vlhkost 10 – 90 % (bez kondenzace)

Atmosférický tlak 0,7 až 1,06 bar
70 až 106 kPa

0,7 až 1,06 bar
70 až 106 kPa

neuvádí se

Parametr Glukometr Základní jednotka Napájecí jednotka
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* Neplatí pro základní jednotku Accu-Chek Inform II Base Unit Light 

Parametr Glukometr Základní jednotka Napájecí jednotka

Napětí / typ baterie 3,7 voltů, dobíjecí 
(lithiová technologie)

neuvádí se neuvádí se

Vstupní napětí +7,5 V DC Base Unit: +12 V DC
Base Unit Light: +7,5 V DC

100 až 240 V AC

Vstupní kmitočet Stejnosměrný proud Stejnosměrný proud 50 až 60 Hz

Vstupní proud 1,7 A (max) Base Unit: 1,25 A (max.)
Base Unit Light: 1,7 A (max.)

350 až 150 mA

Kapacita baterie Po 90 min dobíjení je možné 
provést 30 (po sobě následu-
jících) měření.1

neuvádí se neuvádí se

Rozhraní Nabíjecí kontakty
IR port
Snímač čárových kódů 
WLAN
(pouze kanál 1–11)

Nabíjecí kontakty
IR port
RJ45 Ethernet (Base Unit)
RJ25 (Base Unit Light)
USB, typ B *

Konektor DC
Vyměnitelné vstupní 
kontakty AC

Rychlost přenosu dat WLAN: až 54 Mb/s IR: 9,6K – 115K b/s *
Ethernet: 10/100 Mbps 
(automaticky vyjednávající) 
plně duplexní *
USB: 12 Mb/s *

neuvádí se

Podporované čárové 
kódy

Code 128, Code 39, Code 93, 
EAN 13, Interleaved 2 z 5 
(s kontrolním součtem i bez 
něho), Codabar, GS1 DataBar 
Limited, Aztec, QR Code, 
DataMatrix, PDF417

neuvádí se neuvádí se

1. Plně nabitý bateriový blok postačí pro nejméně 100 měření včetně bezdrátové komunikace v době 
5 hodin (WLAN, jestliže je k dispozici a je aktivována). Jestliže je bezdrátová komunikace aktivována, 
plně nabitý bateriový blok se vybije za méně než jeden den i přesto, že se nebudou provádět žádná 
měření. Proto důrazně doporučujeme vždy ukládat glukometr do základní jednotky.
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Parametr Schránka na 
příslušenství

Čtečka kódových 
klíčů

Rozbočovač základní 
jednotky

Výška 85 mm 18,4 mm 35 mm

Šířka 280 mm 34,8 mm 169 mm

Délka 272 mm 70,7 mm 127 mm

Hmotnost 1100 g 28 g 470 g

Provozní teplota neuvádí se 3 až 50 °C
37 až 122 °F

3 až 50 °C
37 až 122 °F

Skladovací teplota 
(krátkodobě)

-25 až 70 °C
-13 až 158 °F

3 až 50 °C
37 až 122 °F

-25 až 70 °C
-13 až 158 °F

Relativní vlhkost
(krátkodobé skladování)

< 93% < 93% < 93%

Napětí / typ baterie neuvádí se Jednorázová neuvádí se

Rozhraní neuvádí se IR port
Zdířka pro kódový klíč

LED (červená, zelená, 
modrá)

Vstupní napětí neuvádí se neuvádí se +12 V DC

Vstupní proud neuvádí se neuvádí se 2,0 A
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12.2 Další informace

Objednávání 

Položka Popis REF / katalo-
gové číslo

Glukometr Accu-Chek Inform II Glukometr s funkcí WLAN 05060303001

Bateriový blok pro 
Accu-Chek Inform II

Nabíjecí bateriový blok (pro glukometry se 
sériovým číslem vyšším než UU14000000)

06869904001

Accu-Chek Inform II 
Kryt šachty bateriového bloku

Vyměnitelný kryt pro šachtu bateriového bloku 
(pro glukometry se sériovým číslem vyšším 
než UU14000000)

06869823001

Základní jednotka 
Accu-Chek Inform II Base Unit Light

Základní jednotka s funkcí dobíjení 05920353001

Zdroj napájení Zdroj napájení pro Základní jednotku Base Unit 
Light/původní Base Unit REF 05060290001 
(mezinárodní typ)

04805666001

Zdroj napájení Zdroj napájení pro Základní jednotku Base Unit 
Light/původní Base Unit REF 05060290001 
(Severní Amerika)

05388805001

Základní jednotka 
Accu-Chek Inform II Base Unit 

Základní jednotka s funkcemi dobíjení 
a propojitelnosti

07671717190

Zdroj napájení Zdroj napájení pro Základní jednotku Base Unit 
REF 07671717190 (mezinárodní typ)

07006098001

Zdroj napájení Zdroj napájení pro Základní jednotku Base Unit 
REF 07671717190 (Severní Amerika)

07455976190

Nástěnný držák základní jednotky 
Accu-Chek Inform II Base Unit

Nástěnný držák pro základní jednotku Base Unit 
(pro starou i novou verzi)/Base Unit Light

05404878001
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Accu-Chek Inform II Base Unit Hub S funkcí napájení a propojitelnosti pro základní 
jednotku Accu-Chek Inform II Base Unit Light

05888760001

Napájecí kabel Nutný pro rozbočovač základní jednotky 
(severní Amerika)

03868133001

Napájecí kabel Nutný pro rozbočovač základní jednotky 
(Velká Británie)

03034933001

Napájecí kabel Nutný pro rozbočovač základní jednotky 
(mezinárodní)

11800515001

Čtečka kódových klíčů 
Accu-Chek Inform II

04884671001

Schránka na příslušenství 
Accu-Chek Inform II

05060281001

Bateriový blok pro 
Accu-Chek Inform II

Nabíjecí bateriový blok (spotřební materiál pro 
starší glukometry se sériovým číslem hardwaru 
a softwaru nižším než UU14000000)

04882326001

Souprava 
Accu-Chek Inform II RF Card Kit

Náhrada karty Wi-Fi (příslušenství, pro starší 
glukometry se sériovým číslem hardwaru 
a softwaru nižším než UU14000000) 

05112699001

Položka Popis REF / katalo-
gové číslo
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Uživatelská příručka a Stručný 
návod Accu-Chek Inform II

Další výtisky Uživatelské příručky a Stručného návodu 
nebo výtisky v jiných jazycích žádejte u místního 
zastoupení Roche.

Reagencie a roztoky Spotřební materiál je k dostání prostřednictvím Roche 
Diagnostics. Obraťte se na nejbližší zastoupení Roche. 

Omezení výrobku Čtěte informace uvedené na příbalovém letáku dodaném 
s reagenciemi a roztoky, kde naleznete podrobné infor-
mace o výrobku a omezeních.

Záruka Všechny modifikace systému, provedené zákazníkem, činí 
záruku a servisní smlouvu neplatnou a zrušenou. Pod-
mínky záruky vám na požádání dodá místní zastoupení 
prodejce nebo jejich záruční partner.



180

Informace o softwarových 
licencích

Součástí tohoto výrobku jsou softwarové moduly vyvinuté 
na základě otevřených licencí. Zdrojový kód tohoto soft-
waru na standardním datovém médiu lze vyžádat od 
výrobce na adrese: 

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
Německo

Úplné licenční smlouvy jsou uloženy v podobě textových 
souborů (pod názvem „license.pdf“) v základní jednotce 
systému Accu-Chek Inform II. Soubor „license.pdf“ se 
nachází ve stejné složce jako soubor „ROCHE BU 
Technical Note UDS5“.1 

Soubory můžete otevřít po připojení základní jednotky 
Accu-Chek Inform II k počítači pomocí kabelu USB. 
Podrobné pokyny viz v návodu „Příprava základní 
jednotky“, přiloženém k soupravě základní jednotky – 
Accu-Chek Inform II Base Unit Kit.

Pořizování a rozšiřování doslovných kopií tohoto 
licenčního dokumentu je všeobecně povoleno, není 
však dovoleno měnit jeho obsah. 

1. Soubor PDF o původních základních jednotkách se 
jmenuje „ROCHE HBU-BU-BUH Technical Note“.
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Kontakty Roche Se všemi dotazy ohledně systému Accu-Chek Inform II, 
které nejsou zodpovězeny v této příručce, se obraťte na 
svého zástupce společnosti Roche. Pokud ještě nemáte 
kontaktní údaje, navštivte naše webové stránky 
www.roche.com. Zvolte „Menu“, poté zvolte „Worldwide“ 
a poté vyhledejte kontaktní údaje příslušného místního 
zastoupení. 

Systém Accu-Chek Inform II vyrábí a distribuuje: 

Ve Spojených státech:

Roche Diagnostics
9115 Hague Road
Indianapolis, IN 46256

V Austrálii:

Roche Diagnostics Australia Pty Limited
ABN 29 003 001 205
2 Julius Avenue
North Ryde, NSW, 2113
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Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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A Příloha

A.1 Tabulka možností konfigurace

Tato část obsahuje přehled všech dostupných nastavení. 

Poslední dva sloupce vpravo popisují možnost přístupu ke 
konfigurovanému parametru v přístroji (Menu nastavení) 
a prostřednictvím systému správy dat (DMS).
"A" (Ano) znamená, že tento parametr je příslušným 
způsobem konfigurace dostupný, "N" (Ne) znamená, 
že dostupný není. 

Možnosti konfigurace

ZAŘÍZENÍ: Pokud glukometr konfiguruje správce 
systému pomocí systému správy dat (DMS), budou 
deaktivovány možnosti konfigurace v glukometru, 
aby se zamezilo konfliktům nastavení. Tato možnost je 
označena závorkami, např. (A). 

DMS: Možnosti konfigurace se mohou lišit v závislosti 
na dostupných nastaveních DMS.

Předmět / Vlastnost Rozmezí Výchozí 
nastavení

Přístroj DMS

Časovač

Časový limit vypnutí (glukometr se vypne 
po určité době nečinnosti)*

30 – 3 600 s 300 N A

* Nevztahuje se na režim měření (viz “Automatické vypnutí” na s. 22). 

Zvuková signalizace

Hlasitost zvukové signalizace 0: nízká
1: střední
2: vysoká

2 A A
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Průběh měření

Povinné zadávání komentářů* 0: volitelné
1: mimo rozmezí
2: povinné
3: vypnuto

0 N A

Hladina pro povinné zadání komentářů: 
Pokud je mimo...
(platí, pouze jsou-li 
komentáře povinné = 1)*

0: normální rozmezí
1: kritické rozmezí
2: použitelné rozmezí
3: měřicí rozsah

0 N A

Uživatelské komentáře* 0: vypnuto
1: zapnuto

1 N A

* Nevztahuje se na pracovní postup měření QC

Ověření šarže kontrol 0: pouze zobrazení
1: potvrzení ano / ne
2: výzva k zadání
3: pouze snímačem

1 A A

Zobrazení výsledků kontrol 0: hodnota (číselná)
1: PASS / FAIL (VYHOVUJE / 
NEVYHOVUJE)

0 N A

Zobrazení kritického rozmezí 0: hodnota (číselná)
1: HI / LO (VYSOKÉ / NÍZKÉ)

0 N A

Horní (HI) mez kritického rozmezí 10 – 600 mg/dL
0,6 – 33,3 mmol/L

600 mg/dL
33,3 mmol/L

A A

Dolní (LO) mez kritického rozmezí 10 – 600 mg/dL
0,6 – 33,3 mmol/L

10 mg/dL
0,6 mmol/L

A A

Zobrazovat hlášení kritického rozmezí Určuje, zda se má (1) či nemá 
(0) zobrazovat varování, že 
výsledky jsou mimo kritické 
rozmezí

1 N A

Text hlášení kritického rozmezí 0 – 100 znaků „Out of 
Critical 
Range“

N A

Horní (HI) mez normálního rozmezí 10 – 600 mg/dL
0,6 – 33,3 mmol/L

600 mg/dL
33,3 mmol/L

A A

Dolní (LO) mez normálního rozmezí 10 – 600 mg/dL
0,6 – 33,3 mmol/L

10 mg/dL
0,6 mmol/L

A A

Povolit měření STATIM 0: ne
1: ano

0 A A

Počet povolených měření STATIM 0 – 9 9 A A

Horní (HI) mez použitelného rozmezí 10 – 600 mg/dL
0,6 – 33,3 mmol/L

600 mg/dL
33,3 mmol/L

A A

Dolní (LO) mez použitelného rozmezí 10 – 600 mg/dL
0,6 – 33,3 mmol/L

10 mg/dL
0,6 mmol/L

A A

Předmět / Vlastnost Rozmezí Výchozí 
nastavení

Přístroj DMS
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Hlášení použitelného rozmezí Určuje, zda se má (1) či nemá 
(0) zobrazovat hlášení o použi-
telném rozmezí

1 N A

Text hlášení o použitelném rozmezí 0 – 100 znaků „Out of 
Reportable 
Range“

N A

Varování o omezeních proužků Konfigurace určující, zda se má 
(1) či nemá (0) zobrazovat varo-
vání o omezeních testovacích 
proužků.

0 A A

Ověření šarže proužků 0: pouze zobrazení
1: potvrzení ano / ne
2: výběr ze seznamu
3: pouze snímačem

1 A A

Ověření šarže linearity 0: pouze zobrazení
1: potvrzení ano / ne
2: výzva k zadání šarže

1 A A

Funkce „Doplňující měření pacienta“ 
aktivuje po sobě jdoucí měření u stejného 
pacienta (vzniká série měření pacienta).

0: vypnuto
1: zapnuto

0 N A

Oddělená místnost 0: vypnuto (zvolte ID pacienta 
před volbou šarže proužku)
1: zapnuto (zvolte šarži proužku 
před volbou ID pacienta)

0 N A

Displej

Kontrast 0 – 15 7 A A

Formáty a jazyk

Formát data 1: MM/DD/RR
2: DD.MM.RR

1 A A

Formát času 1: 24 hodin 
2: 12 hodin

2 A A

Nastavení jazyka * 1: němčina
3: francouzština
4: španělština
5: italština
6: holandština
7: švédština
8: angličtina (USA)
9: dánština
11: portugalština

8 A A

Jednotky výsledků měření glukózy 0: mg/dL
1: mmol/L

0 A A

* Jiné jazyky: Potřebujete-li informace o dostupnosti jazyků neuvedených výše, obraťte se na zástupce Roche. 

Předmět / Vlastnost Rozmezí Výchozí 
nastavení

Přístroj DMS
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Spuštění

Umístění (řetězec, který udává, kde by se 
měl určitý glukometr nacházet); zobrazuje 
se na obrazovce Spuštění.

0 – 20 znaků „“ N A

Funkce glukometru

Povolené úpravy data a času 0: pouze elektronicky (nastavení 
data a času je možné pouze 
pomocí DMS)
1: kdokoli (datum a čas může 
nastavit kdokoli)
2: požadovat heslo (k nastavení 
data a času je nutné přístupové 
heslo pro nastavení)

1 N A

Hlavní menu 2 „Linearita“ (pokud je 
zapnuta, jsou povolena měření linearity)

0: vypnuto
1: zapnuto

1 A A

Hlavní menu 2 „Údržba“ (pokud je zapnuta, 
je povoleno vkládání poznámek o údržbě)

0: vypnuto
1: zapnuto

1 A A

Hlavní menu 2 „Způsobilost“ (pokud 
je zapnuta, jsou povolena měření pro 
zkoušení způsobilosti)

0: vypnuto
1: zapnuto

0 A A

Menu Admin „Nastavení“ (pokud je 
zapnuté, je možný přístup na obrazovky 
nastavení)

0: vypnuto
1: zapnuto

1 A A

Heslo pro nastavení 0 – 20 znaků „“ A A

Povolené úpravy reagencií 1: povoleno
2: požadovat heslo
0: zakázáno

1 (A) A

Předmět / Vlastnost Rozmezí Výchozí 
nastavení

Přístroj DMS
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ID obsluhy

Zadávání ID obsluhy 0: žádné
1: výzva
2: pouze snímačem
3: výzva (pouze číselné)

1 A A

Zadávání ID obsluhy pouze při kontrolním 
měření glukózy

0: ano (pouze u kontrol) 
1: ne (vždy)

1 A A

Ověření platnosti ID obsluhy
(povolené znaky: a–z, 0–9, 
„.“ [tečka], „-“ [pomlčka])

0: žádné
1: délka
2: seznam
3: seznam a heslo

0 A A

Maximální délka ID obsluhy (používaná 
k ověření platnosti ID obsluhy, pokud je 
jako režim ověření platnosti ID obsluhy 
nastaveno „délka“).

0 – 20 20 A A

Minimální délka ID obsluhy (používaná 
k ověření platnosti ID obsluhy, pokud je 
jako režim ověření platnosti ID obsluhy 
nastaveno „délka“).

0 – 20 0 A A

Časový limit ID obsluhy (určuje dobu 
v sekundách, než dojde k odhlášení obsluhy 
po vypnutí napájení). 0 = okamžité 
odhlášení

0 - 3 600 s 0 N A

Délka hesla obsluhy 4–20 znaků 
(povoleno pouze a–z, 0–9)

neuvádí se N N

Varování před koncem platnosti 
oprávnění obsluhy

0–90 dnů 0 (=vypnuto) N A

Délka uživatelského jména 0–25 znaků neuvádí se N N

Masky čárových kódů ID obsluhy a pacientů

Maska čárového kódu ID obsluhy 
(viz samostatnou tabulku na konci této 
kapitoly)

0 – 300 znaků* „“ N A

Maska čárového kódu ID pacienta 
(viz samostatnou tabulku na konci této 
kapitoly)

0 – 300 znaků* „“ N A

* Počet znaků v čárovém kódu bez masky smí být nejvýše 20.

Předmět / Vlastnost Rozmezí Výchozí 
nastavení

Přístroj DMS
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ID pacienta

Potvrzení ID pacienta 0: vypnuto
1: jméno
2: datum narození*
3: jméno / datum narození*

0 N A

* Závisí na dostupných nastaveních v DMS.

Režim zadání ID pacientů 0: klávesnice / snímač
1: seznam / klávesnice / snímač 
2: pouze snímačem
3: výzva (číselné)

0 A A

Režim ověření ID pacientů
(povolené znaky: a–z, 0–9, 
„.“ [tečka], „-“ [pomlčka])

0: žádné
1: délka
2: seznam
3: seznam umožňující zadání, 
pokud ID není v seznamu
4: délka u číselných

0 A A

Maximální délka ID pacienta (používaná 
k ověření platnosti ID pacienta, pokud je 
jako režim ověření platnosti ID pacienta 
nastaveno „Délka“ nebo „Seznam – 
povol.přid. nové“).

0–20 20 A A

Minimální délka ID pacienta (používaná 
k ověření platnosti ID pacienta, pokud je 
jako režim ověření platnosti ID pacienta 
nastaveno „Délka“ nebo „Seznam – 
povol.přid. nové“).

0–20 0 A A

Délka jména pacienta 0–25 znaků neuvádí se N N

Předmět / Vlastnost Rozmezí Výchozí 
nastavení

Přístroj DMS
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Algoritmus kontroly kvality (QC)

Algoritmus kontroly kvality (QC) 0: žádný (vždy OK)
1: poslední výsledek OK
2: denní doba (jen DMS)
3: směna (jen DMS)
4: počet hodin
5: počet proužků
6: denní doba rotující (jen DMS)
7: směna rotující (jen DMS)
8: počet hodin rotující 
(jen DMS)
9: počet proužků rotující 
(jen DMS)

0 (A) A

QC – počet hodin (počet hodin mezi 
požadovanými kontrolními měřeními při 
nastavení algoritmu QC „počet hodin“ 
nebo „počet hodin rotující“.

1 – 9 999 hodin 24 A A

QC – délka směny (při nastavení algoritmu 
QC „směna“ nebo „směna rotující“ bude 
kontrola vyhodnocená jako PASS – VYHO-
VUJE platit od začátku směny po dobu 
odpovídající dvojnásobku tohoto 
nastavení.)

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 hodin 8 N A

QC – začátek směny (čas začátku směny 
při nastavení algoritmu QC „směna“ nebo 
„směna rotující“)

0 – 23 hodin 6 N A

QC – počet proužků (počet měření, 
pro který zůstává v platnosti kontrola 
vyhodnocená jako PASS – VYHOVUJE)

1 – 999 50 A A

QC – denní doba 6 datových polí POCT1-A 
00:00 – 23:59

06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
22:00

N A

QC – nastavená denní doba 6 datových polí POCT1-A 
0 nebo 1

1 0 0 0 0 0 N A

Předmět / Vlastnost Rozmezí Výchozí 
nastavení

Přístroj DMS
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Mazání výsledků

Algoritmus mazání výsledků. Automaticky 
nebo „první tam, první ven“ (=FIFO).

0: automaticky
1: FIFO (první tam, první ven)

1 N A

Doba uchovávání výsledků v paměti 
(počet dnů od naměření výsledku do 
okamžiku, kdy může být automaticky 
vymazán v případě, že je nastaven 
algoritmus mazání „automaticky“).

1 – 1 000 d 30 N A

Povinné stahování výsledků 0: vypnuto
1: zapnuto

0 N A

Elektronická komunikace

Výstraha stahování 0 – 999 h 0: vypnuto N A

Zámek stahování 0 – 999 h 0: vypnuto N A

Maximální počet položek seznamu 
přenášený v jedné zprávě POCT1-A

1 – 500 75 N A

Časový limit aplikace (během této doby 
aplikace očekává reakci DMS na každý 
povel POCT1-A)

30 – 3 600 s 60 N A

Nastavení WLAN (obecná)

WLAN aktivní 0: vypnuto
1: zapnuto

0 N A

Použít DHCP 0: vypnuto
1: zapnuto

0 N A

IP (statická IP adresa glukometru, pokud 
se nepoužívá DHCP)

0.0.0.0 – 255.255.255.255 0.0.0.0 N A

Subnet Mask (maska podsítě používaná 
glukometrem při použití statické IP. 
Poznámka: Při použití protokolu DHCP 
bude použita maska podsítě DHCP.)

0.0.0.0 – 255.255.255.255 0.0.0.0 N A

Použít DNS 0: vypnuto
1: zapnuto

0 N A

Hostitel DMS (název DNS hostitele 
v případě použití DNS)

0 – 60 znaků „“ N A

IP adresa DMS (IP adresa hostitele, 
pokud se nepoužívá DNS)

0.0.0.0 – 255.255.255.255 0.0.0.0 N A

DMS port (číslo portu pro požadavek 
otevřené přípojky DMS. Roche doporučuje 
použití čísel portů  1024.)

0 – 65 535 0 N A

DNS IP (IP adresa serveru DNS, pokud není 
používán DHCP a je konfigurován DNS)

0.0.0.0 – 255.255.255.255 0.0.0.0 N A

IP adresa brány (statická IP adresa brány) 0.0.0.0 – 255.255.255.255 0.0.0.0 N A

Předmět / Vlastnost Rozmezí Výchozí 
nastavení

Přístroj DMS
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Nastavení WLAN (zabezpečení)

Typ šifrování (metoda šifrování) 0: žádné (žádný typ šifrování)
1: AES (symetrické kódování)
2: TKIP (používající dynamické 
klíče)
3: AES | TKIP (AES a TKIP 
společně)
4: WEP40 (=WEP s délkou 
klíče 64 bitů)
5: WEP104 (=WEP s délkou 
klíče 128 bitů)

0: vypnuto N A

Typ zabezpečení * 0: otevřené (žádné 
zabezpečení / šifrování)
1: WEP
2: WPA_PSK (WPA 
s předsdíleným klíčem)
3: –
4: EAP**

0 N A

* Poznámka: Jsou povoleny pouze níže uvedené kombinace typu šifrování a typu zabezpečení, viz tabulku 
„Přípustné kombinace typu šifrování a zabezpečení“. 

** Poznámka: Při použití volby 4 se ujistěte, že byl z DMS do glukometru stažen odpovídající balík WLAN EAP. 
V tomto kontejneru EAP je nutné nakonfigurovat příslušný typ EAP (TLS, PEAP nebo TTLS) a různá konfi-
gurační nastavení EAP.)

SSID 0 – 32 znaků „“ N A

WEP-key (40 nebo 104 bit) NULOU zakončený řetězec 
10 nebo 26 znaků (HEX)

„“ N A

Ověřování WEP 0: ověřování otevřeného 
systému
1: ověřování sdíleného klíče

0 N A

Typ klíče WPA 0: heslo
1: klíč

0 N A

Klíč WPA řetězec 64 znaků (HEX) „“ N A

Heslo WPA (nešifrovaný text používaný 
ke generování 256-bitového předsdíleného 
klíče.)

8 – 63 znaků „“ N A

Předmět / Vlastnost Rozmezí Výchozí 
nastavení

Přístroj DMS



192

Předmět / Vlastnost Rozmezí Výchozí 
nastavení

Přístroj DMS

Zadání dalších měření (OTE)

Funkce OTE * 0: vypnuto
1: zapnuto

0 N A

* Závisí na dostupných nastaveních v DMS.

Konfigurace čárového kódu

Code 128 0: vypnuto
1: zapnuto

1 N A

Code 39 0: vypnuto
1: zapnuto

1 N A

Code 93 0: vypnuto
1: zapnuto

1 N A

EAN13 0: vypnuto
1: zapnuto

1 N A

Interleaved 2 of 5 0: vypnuto
1: zapnuto

1 N A

Codabar 0: vypnuto
1: zapnuto

1 N A

GS1 DataBar Limited 0: vypnuto
1: zapnuto

1 N A

QR Code 0: vypnuto
1: zapnuto

1 N A

DataMatrix 0: vypnuto
1: zapnuto

1 N A

PDF417 0: vypnuto
1: zapnuto

1 N A

Aztec 0: vypnuto
1: zapnuto

1 N A

PreAimer Delay (v milisekundách) 0 – 9 999 500 N A

Interleaved 2 of 5
ověření kontrolního součtu

0: vypnuto
1: zapnuto

0 N A
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Povolené kombinace typu šifrování a zabezpečení

typ_zabezpečení typ_šifry typ_ověř_wep klíč_wep typ_klíče_wpa klíč_wpa heslo_wpa

0 – otevřený 0 – žádný - - - - -

1 – WEP 4 – WEP40 0 – otevřený / 
1 – sdílený

10 znaků 
HEX

- - -

1 – WEP 5 – WEP104 0 – otevřený / 
1 – sdílený

26 znaků 
HEX

- - -

2 – WPA_PSK 1 – AES (WPA2) - - 0 – heslo - 8–63 znaků

2 – WPA_PSK 1 – AES (WPA2) - - 1 – klíč 64 znaků 
HEX

-

2 – WPA_PSK 2 – TKIP (WPA) - - 0 – heslo - 8–63 znaků

2 – WPA_PSK 2 – TKIP (WPA) - - 1 – klíč 64 znaků 
HEX

-

2 – WPA_PSK 3 – AES / TKIP 
(WPA2 / WPA)

- - 0 – heslo - 8–63 znaků

2 – WPA_PSK 3 – AES / TKIP 
(WPA2 / WPA)

- - 1 – klíč 64 znaků 
HEX

-

3 – - - - - - -

4 – EAP - - - - - -
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Vstupní masky čárových kódů ID obsluhy a pacientů

Znak masky čárového kódu Definice

A–Z, 0–9 Není-li před snímaným datovým znakem stříška („^“), musí být stejný jako 
znak masky. Tento znak se neukládá jako součást ID. Nejsou-li znaky stejné, 
nejsou snímaná data platným ID. 

Dolar („$“) Snímaný datový znak na této pozici zůstane zachován jako součást ID. 

Hvězdička („*“) Snímaný datový znak na této pozici nezůstane zachován jako součást ID.

Vlnovka („~“) Snímaný datový znak na této pozici musí být číslo 0–9 a nezůstane zachován 
jako součást ID. Není-li snímaný datový znak číslo, nejsou snímaná data 
platným ID. 

Plus („+“) Snímaný datový znak na této pozici musí být abecední znak A–Z a nezů-
stane zachován jako součást ID. Není-li snímaný datový znak abecední, 
nejsou snímaná data platným ID. 

Stříška („^“) Tento znak vstupní masky označuje, že snímaný datový znak musí být stejný 
jako znak v masce čárového kódu následující po „^“ a že snímaný datový 
znak zůstane součástí ID. Pokud snímaný datový znak není stejný jako znak 
masky následující po „^“, je načtený čárový kód jako ID neplatný. 
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A.2 Příklady symboliky čárových kódů 

Aby se snížila pravděpodobnost chybného nasnímání 
čárového kódu, doporučuje se, abyste používali možnosti 
konfigurace ověření ID pacienta a/nebo ID obsluhy podle 
vašeho specifického pracovního postupu. Tyto možnosti 
jsou:

■ kontrola ID v seznamu nebo

■ kontrola délky ID1

■ použití čárových kódů s kontrolními číslicemi

Spolu s výše uvedenými možnostmi nebo i jako jediné 
opatření používejte příslušnou masku čárového kódu, 
pokud je kompatibilní se strukturou obsahu vašeho 
čárového kódu. 

VAROVÁNÍ

Nebezpečí chyb při čtení čárových kódů
Jestliže čárový kód není správně nasnímán, může dojít 
k nesprávné identifikaci pacienta a následkem toho 
k nesprávným léčebným rozhodnutím.

Při vytváření čárových kódů pacientů nebo obsluhy vždy 
dodržujte platné mezinárodní normy IEC/ISO pro přísluš-
nou symboliku čárového kódu. Zajistěte zejména, aby měl 
čárový kód vhodnou velikost a kvalitu tisku (předepsanou 
v normě ISO/IEC 15416 a 15415). Nevhodná velikost nebo 
kvalita tisku může vést k chybnému dekódování. Každý 
uživatel musí navíc provést kontrolu přijatelnosti všech 
dat nasnímaných a zobrazených v přístroji.

1. Pokud není možné použít žádný seznam obsluhy/paci-
entů, doporučuje se nastavit alespoň minimální délku ID, 
i přes to, že vaše organizace používá ID různých délek.
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Při snímání pamatujte na to, aby zelený světelný paprsek 
pokrýval celý čárový kód.

Jestliže máte otázky ohledně práce s čárovými kódy, na 
které jste nenašli odpověď v této příručce, a chcete-li se 
seznámit se zásadami nejlepší praxe o vytváření a snímání 
čárových kódů, kontaktujte vašeho zástupce společnosti 
Roche (viz kap. 12).

Čárové kódy EAN 13, přestože jsou široce využívány 
v maloobchodě, jsou nejméně vhodné jako čárové kódy 
pacientů a obsluhy. Pokud jsou používány, vyžadují nej-
vyšší standardy kvality vytváření a reprodukce čárových 
kódů. 

Je možné i výběrově aktivovat nebo deaktivovat 
typy čárových kódů používané pro snímání ID 
pacientů nebo ID obsluhy. Nepoužívané čárové 
kódy lze deaktivovat (viz “Konfigurace čárového kódu” 
na s. 192). Tato funkce je k dispozici pouze prostřed-
nictvím systému správy dat (DMS).
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Vyobrazené ukázky čárových kódů slouží pouze jako 
ilustrace. Lze je vytisknout a použít ke kontrole funkce 
snímače čárových kódů. Nejsou však určeny jako vzor 
velikosti nebo rozlišení skutečných čárových kódů ID 
pacientů či obsluhy. Při vytváření čárových kódů pacientů 
nebo obsluhy se vždy řiďte požadavky na velikost a rozli-
šení stanovenými v příslušných normách ISO/IEC 15416 
a 15415 a níže uvedenými požadavky. 

Doporučená specifikace Poznámky

Rozlišení tisku nejlépe 300 dpi
minimálně 200 dpi

Při 200 dpi mohou nastat problémy 
kvůli poměru šířky a mezer mezi 
čárami.

Reflexní kontrast 70 % nebo více Před lesklým povrchem je upřed-
nostňován matný povrch.

Stupeň čitelnosti symbolů stupeň C nebo vyšší
nejlépe stupeň B

Stupně čitelnosti symbolů se označují 
A–F na základě několika parametrů 
kvality.

V závislosti na parametrech stupně 
kvality specifického čárového 
kódu nemusí být stupeň C dosta-
tečný v případě pohybu, odrazu 
nebo špatného osvětlení.

Šířka modulu 
(minimum)

0,16 mm (lineární čárové kódy)
0,20 mm (2D čárové kódy)

Ujistěte se, že vaše tiskárna dokáže vytisknout šířku 
modulu s požadovaným rozlišením, tj. že šířka modulu 
odpovídá rozlišení tisku.
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Codabar Code 39

Code 93 Code 128

EAN13 GS1 DataBar 
Limited

Interleaved 2/5 bez 
kontrolního součtu

Interleaved 2 z 5 
s kontrolním 
součtem

PDF417 Aztec

DataMatrix QR Code

Roche Professional Diagnostics
Roche Professional Diagnostics

Roche Professional Diagnostics Roche Professional Diagnostics
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B Příloha

B.1 Volba: Bezdrátová síť (WLAN)

Úvodní poznámka Příloha B byla vytvořena k vysvětlení principů bezdrátové 
komunikace systému Accu-Chek Inform II1 a aby týmu 
IT / managementu ve vaší instituci pomohly s efektivním 
umístěním systému Accu-Chek Inform II ve vaší bezdrá-
tové síti.

Zda má váš systém bezdrátovou funkci nebo ne, závisí na 
konfiguraci systému, který jste si koupili.

Základní informace Glukometr Accu-Chek Inform II lze konfigurovat pro 
bezdrátovou komunikaci pouze prostřednictvím systému 
správy dat. Systém správy dat se používá také k nastavení 
a konfiguraci připojení glukometru ke specifické nemoc-
niční bezdrátové místní síti (WLAN2). Sítě WLAN využívají 
k bezdrátovému přenosu dat elektromagnetické vlnění 
v kmitočtovém pásmu 2,4 GHz a/nebo 5,0 GHz3. Systém 
Accu-Chek Inform II využívá normu IEEE pro sítě WLAN 
802.11g (v rozsahu 2,4 GHz)4. Systém je zpětně kompati-
bilní s 802.11b. Při bezdrátové komunikaci s přístupovým 
bodem (AP) glukometr Accu-Chek Inform II rozpozná 
aktuální konfiguraci protokolu AP sítě WLAN (802.11b 
nebo 802.11g) a automaticky přenáší data pomocí 
příslušného komunikačního protokolu5.

1. Systém Accu-Chek Inform II je certifikován sdružením 
Wi-Fi Alliance.

2. WLAN se běžně nazývá bezdrátová síť LAN nebo Wi-Fi.
3. Aby bezdrátové připojení správně fungovalo, musí správ-

ce systému nejprve nakonfigurovat bezdrátový modul.
4. Systém Accu-Chek Inform II využívá normu 802.11g 

a využívá pouze kanály 1–11; kanály 12–14 systém 
nevyužívá.

5. Sítě WLAN jsou uspořádány v tzv. buňkách. Typická 
buňka WLAN se skládá z jednoho či více přístupových 
bodů připojených ke (kabelové) místní síti, jednoho či více 
klientů, např. glukometrů Accu-Chek Inform II, a dalších 
klientů jako např. přenosných počítačů.
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Ztráta signálu nebo přístup k pásmu mohou být u jed-
noho konkrétního klienta různé v závislosti jedné či více 
následujících situací: typu a počtu ostatních klientů, 
výkonnosti přístupového bodu, přítomnosti elektromag-
netického rušení a dalších potenciálních rušivých faktorů, 
např. betonových stěn.

Glukometr Accu-Chek Inform II používá komunikační 
protokol, který spotřebuje šířku pásma, pouze pokud sku-
tečně existují data, která je třeba přenést. V porovnání 
s jinými aplikacemi jako např. protokolem Voice over 
Internet Protocol (VoIP) nebo multimediálními aplikacemi 
je u glukometru spotřeba šířky pásma minimální. Pokud 
je kvalita WLAN, k níž se glukometr Accu-Chek Inform II 
snaží připojit, zhoršená, minimalizuje design glukometru 
dopad na funkčnost.

Technická implementace Před připojením každého bezdrátového zařízení 
k bezdrátové síti se doporučuje provést průzkum lokality, 
kde se WLAN nachází. Cílem průzkumu je zajistit, aby pří-
stupové body poskytovaly dostatečné pokrytí a výkonnost 
k podpoře nové radiofrekvenční (RF) aplikace nebo 
zařízení. Průzkum také podrobně zjistí RF signály včetně 
všech existujících sítí WLAN, všech konkurenčních RF 
signálů a rušení (související se stavební strukturou 
a ostatními bezdrátovými přístroji či zařízeními).

Doporučuje se, aby součástí implementace RF pro systém 
Accu-Chek Inform II byla minimálně na každém patře 
jedna základní jednotka připojená kabelem. Základní 
jednotka připojená k pevné síti zajišťuje redundanci pro 
případ poruchy nebo výpadku bezdrátové sítě. Používá-li 
se glukometr Accu-Chek Inform II v oblasti se slabým 
signálem nebo rušením, doporučuje se jako redundanci 
nainstalovat připojenou základní jednotku. Redundance 
připojené základní jednotky umožňuje okamžitý přenos 
výsledků pacientů při dokování glukometru.
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Současný RF systém se skládá z antény, WLAN systému 
na čipu (SoC) a dalších součástí. WLAN systém na čipu 
je jádrem systému WLAN. RF systém používaný v gluko-
metru Accu-Chek Inform II odpovídá následujícím 
specifikacím:

■ Její WLAN systém na čipu podporuje IEEE 802.11b 
a 802.11g. Bezproblémově funguje s jinými certifi-
kovanými Wi-Fi vysílači-přijímači. Obsahuje také 
chráněný přístup k Wi-Fi (WPA™ – Enterprise 
a WPA™ – Personal), chráněný přístup k Wi-Fi 2 
(WPA2™ – Enterprise a WPA2™ – Personal), zabez-
pečovací mechanismy Wired Equivalent Privacy 
(WEP) s protokolem Temporal Key Integrity Proto-
col (TKIP) a Advanced Encryption Standard (AES). 
Systém kromě toho podporuje rozšiřitelný 
ověřovací protokol (EAP) s EAP-TLS, 
EAP-TTLS/MSCHAPv2 a PEAPv0/EAP-MSCHAPv2. 
Certifikát interoperability Wi-Fi glukometru 
Accu-Chek Inform II je přístupný na 
http://certifications.wi-fi.org/search_products.php. 
Další informace včetně slovníčku pojmů, často kla-
dených otázek a dalších témat týkajících se tech-
nologie Wi-Fi lze najít na stránkách Wi-Fi Alliance 
(http://www.wi-fi.org/).

■ Používané kanály v pásmu 2,4 GHz jsou 1–11, což 
jsou zákonem povolené kanály v USA. (Kanály 12–14 
glukometr Accu-Chek Inform II nepoužívá.)

■ Výstupní výkon RF je cca 15 dBm při přenosové 
rychlosti 54 Mb/s.
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Specifické funkce a výkonnostní 
parametry RF

Systém Accu-Chek Inform II nabízí možnost bezdráto-
vého připojení (WLAN/Wi-Fi). Jestliže si koupíte systém 
s touto možností, funkce WLAN bude aktivována při 
výrobě.

Tento modul lze nastavit pouze pomocí systému správy 
dat (DMS), což v glukometru aktivuje bezdrátovou komu-
nikaci a přenos dat. Bezdrátové připojení může pomoci 
zajistit, aby aktualizace informací provedené v DMS byly 
ihned odesílány do všech glukometrů připojených k síti.

Glukometry s integrovaným a aktivovaným bezdrátovým 
připojením využívají základní jednotku k nabíjení a (nebo) 
jako náhradní možnost komunikace pro výměnu dat 
s DMS.

Glukometr je nutné dokovat také v případě, že nemocnice 
změní protokoly zabezpečení. Po této změně může dojít 
k zablokování všech glukometrů, dokud nebudou zapo-
jeny do základní jednotky a přenastaveny podle nového 
protokolu.

Jak je popsáno výše, glukometr Accu-Chek Inform II pod-
poruje standard 802.11g. To se projevuje následujícími 
specifickými výkonnostními charakteristikami RF:
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■ Glukometr Accu-Chek Inform II je schopen pro-
střednictvím WLAN do vhodného systému DMS 
přenést sadu dat obsahující až 1000 záznamů 
výsledků, 100 záznamů reagencií a 500 záznamů 
ID obsluhy za méně než 15 minut, pokud pracuje 
v typickém prostředí WLAN (správná administrace 
WLAN, typická populace ostatních klientů, aktivní 
všechny podporované modely zabezpečení). 

■ Bezprostředně poté, co uživatel zahájí odesílání 
výsledku glykémie, pokusí se glukometr Accu-Chek 
Inform II připojit k DMS. Podle průmyslového 
komunikačního standardu POCT1-A musí DMS 
nejprve potvrdit požadavek glukometru na připojení 
a vyslat aktivní dotaz na výsledek. Pouze po přijetí 
tohoto dotazu DMS glukometr odešle výsledek. 
Skutečná doba trvání přenosu výsledků tedy závisí 
na infrastruktuře, pracovní zátěži DMS atd. Na 
dotaz odeslaný DMS však glukometr odpoví během 
několika sekund.

■ Glukometr Accu-Chek Inform II s aktivovaným 
bezdrátovým připojením bude odesílat výsledky po 
každém měření, 1nebo během své nečinnosti se 
bude automaticky pokoušet o komunikaci s DMS 
každých 10 minut.

1. Glukometr se pokusí přenést výsledek po stisku . 
Jestliže necháte glukometr automaticky vypnout (viz s. 22) 
nebo ho vypnete ručně pomocí tlačítka Zap./Vyp., 
výsledek se přenese až v dalším komunikačním cyklu 
po 10 minutách.
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Typický dosah při přímém spojení mezi glukometrem 
Accu-Chek Inform II a přístupovým bodem (vzduch, 
přímý výhled, nízká úroveň rušení) je 15 až 20 metrů. 
Skutečný dosah závisí na umístění antén přístupových 
bodů a dalších topologických vlastnostech prostoru mezi 
zařízením WLAN a přístupovým bodem. Maximální vzdá-
lenost mezi zařízením WLAN a přístupovým bodem, při 
níž lze zaručit spojení, může navíc zkracovat dynamická 
regulace síly signálu přístupového bodu.

Systém Accu-Chek Inform II je navržen tak, aby mohl 
fungovat spolu s jinými bezdrátově komunikujícími zaří-
zeními. Systém Accu-Chek Inform II NEOBSAHUJE žádné 
bezdrátové funkce pracující v reálném čase ani časově 
kritické. Přenáší výhradně jednotlivá, digitální datová 
pole. NEPŘENÁŠÍ kontinuální datové vlny.

Poznámka: Glukometr Accu-Chek Inform II monitoruje 
kvalitu služby (QoS) komunikačního spojení prostřed-
nictvím WLAN. Pokud se poslední pokus o spojení 
nezdaří, objeví se na obrazovce ikona (viz s. 44). 
Zhoršená kvalita služby nemá vliv na fungování gluko-
metru, ale může způsobit zpoždění přenosu výsledků do 
DMS. Uživatelé by si měli být vědomi, že glukometr 
Accu-Chek Inform II nemůže zaručit přenos výsledků 
glykémie v reálném čase.
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C Dodatek – zadání dalších měření

C.1 Před spuštěním přístroje

Popis Funkce Zadání dalších měření (OTE) je určena k tomu, 
aby profesionálnímu uživateli umožňovala dokumentovat 
výsledky určitých pacientových testů neprováděných 
glukometrem nebo jiných souvisejících údajů (např. typ 
a počet jednotek předepsaného inzulínu). 

V části Kontrolní měření se zadávají externí kontroly. 
Glukometr usnadňuje přenos těchto údajů do systému 
správy dat (DMS).

Příklady v této příručce slouží pouze jako ilustrace. 
Podrobnosti a možnosti nastavení naleznete v návodech 
k DMS.

Aktivace této funkce je možná pouze prostřednictvím 
vhodného DMS.

Trvalou aktivací této funkce dojde k přidání dalšího 
kroku do sekvence Měření pacienta nebo Kontrolní 
měření. Pokud je tato funkce zapnutá, budete muset 
pokaždé zvolit typ testu (Měření glukózy / Další měření 
nebo Kontrolní měření glukózy / Další kontrolní měření).
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C.2 Přehled zadání dalších měření (OTE)

Úvod Funkce Zadání dalších měření (OTE) vám umožňuje 
zadávat výsledky těchto pacientových testů:

■ Gravitest

■ Moč vizuálně (UA)

■ Rychlý test na streptokoky

■ Rychlý test na přítomnost návykových látek (DAT)

■ OK ve stolici

■ OK v žalud. šťávě

■ Ketolátky

Funkce Zadání dalších měření vám také umožňuje přidá-
vat informace o předepsaném typu a počtu jednotek 
inzulínu:

■ Rychle působící inzulín

■ Běžný inzulín

■ Inzulín se střednědobou působností

■ Dlouhodobě působící inzulín

■ Směsi inzulínu
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V seznamech Kontrola výsledků budou názvy výše 
uvedených testů a informací o inzulínu zkrácené takto:

■ Gravitest (Preg),

■ Moč vizuálně (VUA),

■ Rapid Strep (Strep),

■ Rychlý DAT (DAT),

■ OK ve stolici (F Occ),

■ OK v žalud. šťávě (G Occ),

■ Ketolátky (Ket),

■ Rychle působící (Rap-I),

■ Běžný (Reg-I),

■ Se středn.působ. (Int-I),

■ S dlouhod. působ. (Long-I),

■ Směsi inzulínu (Mix-I).
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Zadávání výsledků měření pacientů pomocí funkce 
Zadání dalších měření zahrnuje tyto kroky:

■ Zadejte ID pacienta.1 

■ Zadejte datum a čas provedení testu.

■ Zadejte nebo potvrďte čísla šarží testovacího 
proužku, soupravy nebo jiných reagencií. 

■ Při prvním zadání čísla šarže zadejte datum expi-
race testovacího proužku, soupravy nebo jiných 
reagencií.

■ Zadejte výsledky vnitřní kontroly, jsou-li k dispozici.

■ Zadejte výsledky měření.

■ Vyberte příslušné komentáře.

Zadání lze provést ručně nebo pomocí snímače 
čárových kódů.

1. Poznámka: Zobrazení data narození není u pracovních 
postupů OTE k dispozici.

Zadání lze provést ručně nebo pomocí snímače 
čárových kódů (pokud je k dispozici čárový kód).
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C.3 Zaznamenání dalších měření pacienta

Předem již musí být provedeny tyto kroky:

■ Přístroj je zapnutý. 

■ Zadali jste svoje ID obsluhy.

■ Dokončili jste přihlášení zvolením  a na displeji 
je obrazovka Hlavní menu.

1 Na obrazovce Hlavní menu se dotkněte možnosti 
Měření pacienta. 

2 Na obrazovce Menu měření pacienta se dotkněte 
tlačítka Další měření. Zobrazí se seznam nabídky 
Jiná měření pacienta.

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

12:48 

17.03.17

Jiná měř. pacienta

Gravitest

Moč vizuálně (MS)

Moč vizuálně (CS)

Rapid Strep

Rychlý DAT

12:48 

17.03.17

Menu Měření pac.

Měření glukózy

Další měření

12:48 

17.03.17
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3 Tlačítkem  nebo  se můžete v seznamu 
posouvat nahoru nebo dolů.

4 Ze zobrazeného seznamu vyberte požadovaný test.

Jiná měř. pacienta

Gravitest

Moč vizuálně (MS)

Moč vizuálně (CS)

Rapid Strep

Rychlý DAT

12:48 

17.03.17

Jiná měř. pacienta

Inzulín se střed.působností

Směsi inzulínu

Dlouhodobě působící inzulín

12:48 

17.03.17

Jiná měř. pacienta

OK ve stolici

Ketolátky

OK v žalud. šťávě

Rychle působící inzulín

Běžný inzulín

12:48 

17.03.17

Potřebujete-li zadání změnit, tlačítkem  se vraťte na 
předchází obrazovku.



D
od

at
ek

 –
 z

ad
án

í d
al

ší
ch

 m
ěř

en
í •

 C

211

5 Zadejte nebo vyberte ID pacienta. Tlačítkem  
pokračujte na další obrazovku1.

6 Pomocí klávesnice zadejte datum provedení testu. 
Před jednomístné číslice zadejte nulu. Tlačítkem 

 pokračujte na další obrazovku.

7 Pomocí klávesnice zadejte čas provedení testu. 
Před jednomístné číslice zadejte nulu. Tlačítkem 

 pokračujte na další obrazovku.

Jiná měř. pacienta

OK ve stolici

Ketolátky

OK v žalud. šťávě

Rychle působící inzulín

Běžný inzulín

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

A-O0

ID pacienta 12:48 

17.03.17

1. Viz také část “Zadání nebo výběr ID pacienta” v kapitole 3.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Datum měření

17.03.17

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Čas měření

AM/PM

12:48

12:48 

17.03.17
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8 Pomocí klávesnice nebo snímače čárových kódů 
zadejte číslo Šarže karty OK a tlačítkem  
pokračujte na další obrazovku. NEBO, v závislosti 
na konfiguraci: 

■ Tlačítkem  potvrďte, že chcete použít předvo-
lené číslo šarže zobrazené na displeji glukometru.

■ Dotkněte se  a zadejte nové číslo šarže, pokud 
chcete používat jiné než zobrazené číslo šarže. 

9 Pomocí klávesnice nebo snímače čárových kódů 
zadejte datum expirace Šarže karty OK a tlačítkem 

 pokračujte na další obrazovku.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Datum exspirace

30.12.17

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

A-O0

Šarže karty OK

111363

12:48 

17.03.17

Šarže karty OK

Chcete použít kartu 131163?

ID: 150 88 256
19.12.17 9:12 

12:48 

17.03.17

Potvrdíte-li tlačítkem  zobrazené číslo šarže, 
glukometr nebude požadovat datum expirace. 
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10 Pomocí klávesnice nebo snímače čárových kódů 
(pokud je čárový kód k dispozici) zadejte číslo 
Šarže vyvíj. rozt. OK a tlačítkem  pokračujte na 
další obrazovku. NEBO, v závislosti na konfiguraci: 

■ Tlačítkem  potvrďte, že chcete použít předvo-
lené číslo šarže zobrazené na displeji glukometru.

■ Dotkněte se  a zadejte nové číslo šarže, pokud 
chcete používat jiné než zobrazené číslo šarže. 

11 Pomocí klávesnice nebo snímače čárových kódů 
zadejte číslo Šarže vyvíj. rozt. OK a tlačítkem  
pokračujte na další obrazovku.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Datum exspirace

30.12.17

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

A-O0

Šarže vyvíj. rozt. OK 12:48 

17.03.17

Šarže vyvíj. rozt. OK

Chcete použít developera 
131163?

ID: 150 88 256
17.03.17 9:12 

12:48 

17.03.17

Potvrdíte-li tlačítkem  zobrazené číslo šarže, 
glukometr nebude požadovat datum expirace. 
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12 Příslušným tlačítkem zvolte u pozitivní kontroly 
výsledek přijatelné nebo nepřijatelné.

13 Příslušným tlačítkem zvolte u negativní kontroly 
výsledek přijatelné nebo nepřijatelné.

14 Příslušným dotykovým tlačítkem označte pacientův 
výsledek jako pozitivní nebo negativní.

OK ve stolici pac.
ID: 150 88 256

Pozitivní kontr.
Zvolte výsledek pozitivní 
kontroly.

přijatelné nepřijatelné

12:48 

17.03.17

OK ve stolici pac.
ID: 150 88 256

Negativní kontr.
Zvolte výsledek negativní 
kontroly.

přijatelné nepřijatelné

12:48 

17.03.17

OK ve stolici pac.
ID: 150 88 256

Výsledek
Zvolte výsledek OK ve 
stolici.

pozitivní negativní

12:48 

17.03.17
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Po zadání výsledků se objeví obrazovka výsledků testu na 
okultní krvácení ve stolici OK ve stolici pac.

15 Změnu zadání nebo výsledku provedete tak, že se 
dotknete příslušného tlačítka.

Vkládání komentářů1: 

16 Na obrazovce výsledků se dotkněte .

17 Vyberte požadovaný předdefinovaný komentář ze 
zobrazeného seznamu (pokud je nakonfigurován), 
nebo se dotkněte , abyste mohli zadat vlastní 
uživatelský komentář. Zadejte svůj komentář 
pomocí klávesnice (podobně jako při přihlášení).

18 Po zvolení jednoho či více požadovaných komen-
tářů se dotkněte  pro návrat na obrazovku 
s výsledky.

19 Dotkněte se  pro návrat na obrazovku Hlavní 
menu.

OK ve stolici pac.

Č. šarže karty

D/Č měření

Č. šarže VR.

ID: 150 88 256

Pozitivní kontr.

Negativní 
kontrola přijatelné

přijatelné

17.03.17
9:12 

45233
30.07.18

1283
30.12.17

12:48 

17.03.17

OK ve stolici pac.

Výsledek

ID: 150 88 256

negativní

12:48 

17.03.17

OK ve stolici pac.

Upozorněn lékař

Výsledek

ID: 150 88 256

negativní

12:48 

17.03.17

1. Viz také část “Vkládání komentářů” v kapitole 3.

Výsledky měření se uloží také při vypnutí glukometru 
z výsledkové obrazovky nebo při automatickém vypnutí.
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C.4 Zaznamenání dalších kontrolních měření

Úvod Funkce Zadání dalších měření (OTE) vám umožňuje 
zadávat výsledky těchto kontrolních testů OTE:

■ Gravitest (Preg)

■ Moč vizuálně (VUA)

■ Rapid Strep (Strep)

■ Rychlý DAT (DAT)

Provádění kontrolních měření zaručuje, že používaný pra-
covní postup měření dává správné výsledky jiných měření 
pacienta. Kontrolní roztoky mají definované (známé) 
hodnoty. Komerčně připravené kontrolní roztoky by se 
měly používat pravidelně tak, jak určují protokoly kontroly 
kvality ve vaší instituci. Výsledky těchto roztoků by se 
měly nacházet v určitém přijatelném rozmezí, aby byla 
zaručena platnost OTE.

Intervaly dalších kontrolních 
měření

Intervaly mezi prováděním kontrolních měření stanoví 
vaše instituce. Blokování kontrolou kvality není pro funkci 
Zadání dalších měření dostupné.

Ukládání informací o kontrolách Glukometr může zaznamenávat následující informace 
o dalších kontrolních měřeních:

■ ID obsluhy

■ typ kontroly,

■ datum měření,

■ čas měření,

■ číslo šarže testů,

■ číslo šarže kontrolního materiálu,

■ výsledky kontrolních měření,

■ komentář (pokud byl vložen).
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Zadávání výsledků kontrolních měření pomocí funkce 
Další kontrolní měření zahrnuje tyto kroky:

■ Zvolte typ kontroly, která se má zaznamenat.

■ Zadejte datum provedení (pokud je požadováno).

■ Zadejte čas provedení (pokud je požadováno).

■ Zadejte nebo potvrďte číslo šarže soupravy nebo 
testovacích proužků. 

■ Zadejte datum expirace soupravy nebo testovacích 
proužků.

■ Zadejte nebo potvrďte číslo šarže kontroly.

■ Zadejte datum expirace zadané šarže kontroly.

■ Vyberte výsledky kontrol(y).

Aby bylo možné považovat výsledky měření kontrolního 
roztoku za vyhovující, musí spadat do přijatelného roz-
mezí uvedeného na testovací soupravě, na obalu reagen-
cií, nebo určeného vaší institucí.

Zadání lze provést ručně nebo pomocí snímače 
čárových kódů (pokud je k dispozici čárový kód).
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Předem již musí být provedeny tyto kroky:

1 Přístroj je zapnutý. 

2 Zadali jste svoje ID obsluhy.

3 Dokončili jste přihlášení zvolením  a na displeji 
je obrazovka Hlavní menu.

1 Na obrazovce Hlavní menu se dotkněte možnosti 
Kontrolní měření. 

2 Na obrazovce Menu Kontrolní měření se dotkněte 
tlačítka Další kontrolní měření.

3 Ze zobrazeného seznamu vyberte požadovaný test.
(Jako příklad uvádíme Pregnancy (Gravitest).)

4 Vyberte typ (hladinu) zvolené kontroly.

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

12:48 

17.03.17

Další kontr. měř.

Gravitest

Moč vizuálně (MS)

Moč vizuálně (CS)

Rapid Strep

Rychlý DAT

12:48 

17.03.17

Menu Kontrolní měř.

Kontrolní měření glukózy

Další kontr. měř.

12:48 

17.03.17

Další kontr. měř.

Gravitest

Moč vizuálně (MS)

Moč vizuálně (CS)

Rapid Strep

Rychlý DAT

12:48 

17.03.17

Kontrola Gravitest

Pozitivní kapalná kontrola

Negativní kapalná kontrola

12:48 

17.03.17
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5 Pomocí klávesnice nebo snímače čárových kódů 
(pokud je čárový kód k dispozici) zadejte číslo šarže 
kontroly gravitestu a tlačítkem  pokračujte na 
další obrazovku. 

6 Pomocí klávesnice nebo snímače čárových kódů 
zadejte datum expirace Šarže kontr.gravitest 
a tlačítkem  pokračujte na další obrazovku.

7 Pomocí klávesnice zadejte datum provedení testu. 
Před jednomístné číslice zadejte nulu. Tlačítkem 

 pokračujte na další obrazovku.

8 Pomocí klávesnice zadejte čas provedení testu. 
Před jednomístné číslice zadejte nulu. Tlačítkem 

 pokračujte na další obrazovku.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

A-O0

Šarže kontr.gravitest 12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Datum exspirace

30.12.17

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Datum měření

17.03.17

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Čas měření

AM/PM

12:48

12:48 

17.03.17
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9 Pomocí klávesnice nebo snímače čárového kódu 
(pokud je čárový kód dostupný) zadejte číslo 
Šar.soupr. gravitest. Tlačítkem  pokračujte na 
další obrazovku. 

10 Pomocí klávesnice zadejte datum expirace zadané 
Šar.soupr. gravitest. Tlačítkem  pokračujte na 
další obrazovku.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

A-O0

Šar.soupr. gravitest 12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Datum exspirace

30.01.18

.

12:48 

17.03.17
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11 Příslušným tlačítkem zvolte u výsledku kontrolní 
čáry hodnocení přijatelné nebo nepřijatelné.

12 Příslušným tlačítkem zvolte u výsledku kapalné 
kontroly (Výsledek kont.) hodnocení přijatelné nebo 
nepřijatelné.

Po zadání výsledků se objeví obrazovka výsledků Kontrola 
Gravitest.

13 Změnu zadání nebo výsledku provedete tak, že se 
dotknete příslušného tlačítka.

Kontrola Gravitest
Pozitivní kapalná kontrola

Kontrolní čára

Zvolte výsledek kontrolní 
čáry Gravitestu.

přijatelné nepřijatelné

12:48 

17.03.17

Kontrola Gravitest
Pozitivní kapalná kontrola

Výsledek kont.

Zvolte výsledek kapalinové 
kontroly Gravitestu.

přijatelné nepřijatelné

12:48 

17.03.17

Kontrola Gravitest

Č. šarže kontr.

D/Č měření

Č.šarže soupr.

Pozitivní kapalná kontrola

Kontrolní čára

Výsledek kont. přijatelné

přijatelné

17.03.17 
8:30 

45233
30.11.17

1283
30.12.17

12:48 

17.03.17
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Vkládání komentářů1: 

14 Na obrazovce výsledků se dotkněte .

15 Vyberte požadovaný předdefinovaný komentář/
komentáře ze zobrazeného seznamu (pokud je 
nakonfigurován), nebo se dotkněte , abyste 
mohli zadat vlastní uživatelský komentář. Zadejte 
svůj komentář pomocí klávesnice (podobně jako při 
přihlášení).

16 Po zvolení jednoho či více požadovaných komen-
tářů se dotkněte  pro návrat na obrazovku 
s výsledky.

17 Dotkněte se  pro návrat na obrazovku Hlavní 
menu. 

Varovná hlášení Po zadání údajů v nabídkách Další měření pacienta a 
Další kontrolní měření může glukometr zobrazit chybové 
hlášení nebo varování. Tato chybová hlášení nebo 
varování se objeví, jestliže je platnost zaznamenaného 
výsledku sporná. Tato hlášení upozorňují že údaje 
o testech mohou být neplatné nebo nepřesné. (Viz též 
“Kontextová hlášení” v kapitole 11)

Při zadávání výsledků dalších měření pacientů a kontrol-
ních měření může být uživatel vyzván, aby zadal, zda je 
výsledek kontrolního testu (kontrolní čáry) přijatelný nebo 
nepřijatelný. Pokud je výsledek označen jako nepřijatelný, 
následující výsledky pacienta nebudou v důsledku 
neplatného výsledku kontrolního testu platné.

1. Viz také část “Vkládání komentářů” v kapitole 3.

Výsledky měření se uloží také při vypnutí glukometru 
z výsledkové obrazovky nebo při automatickém vypnutí.



D
od

at
ek

 –
 z

ad
án

í d
al

ší
ch

 m
ěř

en
í •

 C

223

C.5 Prohlížení výsledků ostatních měření

Obrazovka Výsledky ostatních měření ukazuje všechny 
uložené výsledky OTE. Výsledky lze zobrazit třemi 
způsoby: Vše, Pacient nebo QC.

Předem již musí být provedeny tyto kroky:

1 Přístroj je zapnutý. 

2 Zadali jste svoje ID obsluhy.

3 Dokončili jste přihlášení zvolením  a na displeji 
je obrazovka Hlavní menu.

Prohlížení dalších měření spustíte takto:

1 Na obrazovce Hlavní menu se dotkněte možnosti 
Kontrola výsledků. 

2 Na obrazovce Menu Výsledek měření se dotkněte 
možnosti Prohlížení dalších měření.

Zobrazí se seznam všech uložených výsledků testů OTE, 
uspořádaných postupně.

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

12:48 

17.03.17

Výsl. ostat.měř.

Pacient QC

Vše -- 17.03.17
Typ ID

12:15 
12:25 

Strep
VUA

Pozitivní kontr.
10:32 
9:12 

VUA
F Occ

Negativní kontrola8:20 DAT

54344478

8:31 Preg 150 88 256

Čas

150 88 256

150 88 256

12:48 

17.03.17

Menu Výsledek měř.

Prohlížení měření glukózy

Prohlížení dalších měření

12:48 

17.03.17
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3 Tlačítkem  nebo  se můžete v seznamu 
posouvat nahoru nebo dolů. Výsledky jsou řazeny 
podle data.

4 Dotknete-li se položky v seznamu, zobrazí se 
příslušné podrobnosti.

5 Tlačítkem  nebo  zobrazíte všechny 
dostupné stránky výsledku. 

Výsl. ostat.měř.

Pacient QC

Vše -- 17.03.17
Typ ID

12:15 
12:25 

Strep
VUA

Pozitivní kontr.
10:32 
9:12 

VUA
F Occ

Negativní kontrola8:20 DAT

54344478

8:31 Preg 150 88 256

Čas

150 88 256

150 88 256

12:48 

17.03.17

OK ve stolici pac.

QCPacient

ID: 150 88 256

Č. šarže VR.

Č. šarže karty

Jméno: Helen Schneider

45233
30.11.17

1283
30.12.17

17.03.17 9:12 

Strana 1/2

12:48 

17.03.17

OK ve stolici pac.

QCPacient

ID: 150 88 256

Upozorněn lékař

Negativní kontrola

Pozitivní kontr.

Strana 2/2

přijatelné

negativníVýsledek

přijatelné

12:48 

17.03.17
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6 Přejete-li zobrazit pouze výsledky určitého 
pacienta, dotkněte se tlačítka Pacient. 

– Dotknete-li se tlačítka Pacient při zobrazení celého 
seznamu, budete požádáni, abyste ručně nebo 
snímačem čárových kódů zadali ID pacienta. 
Seznam pak bude obsahovat jen výsledky 
zvoleného pacienta.

7 Přejete-li si zobrazit výsledky dalších kontrolních 
testů, dotkněte se tlačítka QC.

8 Dotknete-li se tlačítka Vše na obrazovce Výsledky 
ostatních měření, odstraníte volbu zobrazení 
výsledků Pacient nebo QC a zobrazíte všechny 
výsledky.

9 Dotekem na  se vrátíte na předchozí obrazovku 
menu nebo dotekem na  se vrátíte do Hlavního 
menu. 

Výsl. ostat.měř.

Pacient QC

Vše -- 17.03.17
Typ ID

12:15 
12:25 

Strep
VUA

Pozitivní kontr.
10:32 
9:12 

VUA
F Occ

Negativní kontrola8:20 DAT

54344478

8:31 Preg 150 88 256

Čas

150 88 256

150 88 256

12:48 

17.03.17

Výsl. ostat.měř.

QCVše

ID: 150 88 256

Typ
12:25 VUA
9:12 F Occ

Čas
Pacient -- 17.03.17

8:31 Preg
8:02 DAT
7:25 Strep

12:48 

17.03.17

Výsl. ostat.měř.

Pacient Vše

QC -- 17.03.17
Typ ID

12:15 Strep Pozitivní kontr.
8:20 DAT Negativní kontrola

Čas

12:48 

17.03.17
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C.6 Možnosti konfigurace zadání dalších měření

Možnosti Zadání dalších měření lze konfigurovat pouze 
pomocí DMS. Dostupnost možností konfigurace tedy 
závisí na softwaru správy dat používaném ve vaší instituci. 
Poraďte se svým správcem systému.
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D Dodatek – pozorovaná sekvence měření

Pozorovaná sekvence měření 
(OTS)

Funkce Pozorovaná sekvence měření (OTS) umožňuje 
pozorovateli (supervizorovi) posoudit a zaznamenat výkon 
obsluhy (např. pro účely obnovení certifikace). Pozorova-
tel sleduje obsluhu během měření a kontroluje, zda je 
měření prováděno podle doporučených postupů. Potom 
výkon vyhodnotí a označí obsluhu jako vyhovující či nevy-
hovující. Hodnocení se uloží spolu s výsledkem měření 
glukózy a všemi komentáři zadanými podle přání.

Pokud je tato možnost nastavena, může obsluha při při-
hlášení do přístroje dostat zprávu z DMS. Tato zpráva 
obsluhu informuje, že musí obnovit svou certifikaci. 
Obsah zprávy vytváří DMS a může být různý. Vyobrazená 
zpráva na obrazovce slouží pouze jako ilustrace.

Tuto funkci musí nastavit správce systému a závisí na 
dostupných nastaveních systému správy dat (DMS). 
Možnosti elektronické konfigurace budou proto různé 
podle softwaru pro správu dat používaného ve vaší 
instituci.

Přihlašovací hlášení

I-300: Dobrý den Dane 
Browne, než začnete 
používat glukometr, 
musíte se zúčastnit 
školení OTS. 
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Používání funkce OTS Požadavek na pozorovanou sekvenci měření (OTS) 
přichází z DMS. 

Pozorovatel:

1 Dotkněte se tlačítka Měření pacienta.

Tlačítko Měření glukózy na obrazovce Menu Měření 
pacienta bude šedé (neaktivní), dokud se pozorovatel 
nepřihlásí.

2 Dotkněte se tlačítka Přihlášení pozorovatele.

3 Počkejte na otevření obrazovky ID pozorovatele. 

4 Zadejte svoje ID obsluhy ID nebo načtěte čárový 
kód svého ID obsluhy. Na obrazovce Heslo 
pozorovatele zadejte (volitelné) heslo a přihlaste 
se tlačítkem .

Znovu se zobrazí Menu Měření pacienta. Tlačítko Měření 
glukózy bude nyní aktivní. 

5 Předejte glukometr pracovníkovi obsluhy, který nyní 
může pod dohledem provést měření pacienta.

Hlavní menu

Kontrola výsledků

Kontrolní měření

Měření pacienta

12:48 

17.03.17

1 2 3

4 5 6

7 8 9

A-O0

ID pozorovatele 12:48 

17.03.17

Menu Měření pac.

Přihlášení pozorovatele

Měření glukózy

Další měření

12:48 

17.03.17

Další měření

Menu Měření pac.

Přihlášení pozorovatele

Měření glukózy

12:48 

17.03.17
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Obsluha:

6 Dotkněte se tlačítka Měření glukózy.

Proveďte měření pacienta jako obvykle. Po dokončení 
měření musí pozorovatel provést následující kroky.

7 Vraťte glukometr pozorovateli.

Pozorovatel:

8 Dotkněte se  a znovu se přihlaste.

9 Po zadání hesla se dotkněte  a pokračujte 
hodnocením.

10 Vyhodnoťte platnost výsledku zvolením tlačítka Ano 
nebo Ne.

11 Vyhodnoťte výkon obsluhy zvolením tlačítka 
Vyhovuje nebo Nevyhovuje.

12 Pokud chcete zadat komentář, dotkněte se .

13 Dotkněte se  pro návrat na obrazovku Hlavní 
menu.

Údaje OTS se uloží spolu výsledkem měření.

Přihlášení pozorovatele

I-301: Pozorovateli Alane 
Smithee, abyste mohl 
pokračovat, přihlaste se. 
Jinak test OTS nebude 
kompletní.

OTS

Platný výsledek glykémie

NeAno

OTS

Vyhovuje Nevyhovuje

12:48 

17.03.17

Měření pac. – OTS

Rozmezí

8.3

Pacient 123456789
Datum 17.03.17 12:48 

mmol/l

12:48 

03/17/17
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Tato stránka je záměrně ponechána prázdná.
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E Příloha pro základní jednotku Accu-Chek Inform II 
Base Unit (původní verze)

Původní verze základní jednotky Accu-Chek Inform II 
Base Unit (REF 05060290001) se v některých technických 
aspektech liší od novější základní jednotky Accu-Chek 
Inform II Base Unit (REF 07671717190), které je věnována 
část 1.6 „Přehled základní jednotky Accu-Chek Inform II 
Base Unit“. Tato část popisuje součásti a technické údaje 
původní základní jednotky se starším hardwarem. 

E.1 Přehled základní jednotky se starším hardwarem

Základní jednotka Accu-Chek Inform II Base Unit 
(původní verze) dokáže:

■ dobít bateriový blok glukometru,

■ komunikovat se systémem správy dat, 

■ komunikovat s počítačem. 

Základní jednotka obsahuje tyto součásti: 

1 Nabíjecí kontakty

2 Infračervené okénko pro komunikaci 
s glukometrem 

3 LED indikátor stavu (rozsvítí se při připojení ke 
zdroji energie).

– Svítí-li červeně: Zdroj napájení je připojen, 
probíhá spouštění aplikace. 

– Svítí-li zeleně: Připraven.

– Bliká-li červeně: Chyba.

– Svítí-li modře: Režim konfigurace. 

2

1

3
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Elektrické konektory se nachází vzadu na základní 
jednotce.

4 Odnímatelný držák pro instalaci na stěnu

5 Síťové připojení – konektor Ethernet/RJ45

6 Konektor USB

7 Konektor pro dodaný napájecí zdroj 

8 Přepínač pro konfiguraci USB 
(pouze pro správce systému)

4 5 6 7

8

7.5V 1.7A
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E.2 Připojení základní jednotky (původní verze) 

1 Vysuňte základní jednotku nahoru a vyjměte ji 
z nástěnného držáku (pokud jej používáte). 

2 Připojte napájecí zdroj k napájecímu konektoru.

3 Chcete-li základní jednotku Accu-Chek 
Inform II Base Unit připojit pomocí kabelů: 
Připojte ethernetový kabel (RJ45) nebo USB kabel 
do příslušného výstupu. Používejte pouze USB 
kabel dodaný k systému Accu-Chek Inform II.

4 Zasuňte základní jednotku zpět do nástěnného 
držáku (pokud jej používáte).

E.3 Čištění/dezinfekce základní jednotky (původní verze)

Viz „Čištění / dezinfekce základní jednotky“ na s. 153. 
Platí stejné pokyny.

UPOZORNĚNÍ

Abyste zajistili stálou bezpečnost a spolehlivý provoz 
přístroje, používejte pouze napájecí zdroj dodávaný se 
systémem Accu-Chek Inform II (informace o objednání 
viz s. 177). 

Další podrobnosti o konfiguraci základní jednotky 
Accu-Chek Inform II Base Unit vám sdělí zástupce 
společnosti Roche.
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E.4 Technické údaje 

Parametr Základní jednotka Base Unit 
(původní verze)

Napájecí jednotka

Výška 110 mm (max.) 35 mm + konektor AC (28–40 mm)

Šířka 118 mm (max.) 51 mm

Délka 103 mm (max.) 87 mm

Hmotnost Základní jednotka Accu-Chek 
Inform II Base Unit (původní verze)
615 g s nástěnným držákem

neuvádí se

Uživatelské rozhraní LED (trojbarevná: červená, zelená, 
modrá) 

LED: zelená

Provozní teplota 3 až 50 °C
37 až 122 °F

0 až 40 °C
32 až 104 °F

Skladovací podmínky 
(dlouhodobé skladování)

5 až 40 °C při relativní vlhkosti 10 – 85 % (bez kondenzace) 

Vzdušná vlhkost (provozní) relativní vlhkost 10 – 90 % (bez kondenzace)

Atmosférický tlak 0,7 až 1,06 bar
70 až 106 kPa

neuvádí se

Vstupní napětí +7,5 V DC 100 až 240 V AC

Vstupní kmitočet Stejnosměrný proud 50 až 60 Hz

Vstupní proud 1,7 A (max) 350 až 150 mA

Rozhraní Nabíjecí kontakty
IR port
RJ45 Ethernet 
USB, typ B 

Konektor DC
Vyměnitelné vstupní kontakty AC

Rychlost přenosu dat IR: 9,6K – 115K b/s 
Ethernet: 10 Mbps, half-duplexní 
spojení
USB: 12 Mb/s 

neuvádí se
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