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Přehled

A Displej 

B Tlačítko Zpět  

C Tlačítka se šipkami nahoru/dolů 

D Tlačítko Enter (zapnutí)  

E Kryt vodítka testovacího proužku 

F Vodítko testovacího proužku 

G Kryt prostoru pro baterie

H Otvor pro kódovací čip 

I USB port 

J Tuba s testovacími proužky

K Kódovací čip

CoaguChek® INRange
Stručný návod

Přečtěte si nejdříve

Blahopřejeme k vašemu rozhodnutí zvolit si CoaguChek INRange, nej-
modernější přesný měřicí přístroj, který vám umožní provádět měření 
času srážení krve jednoduše a s jistotou.

Tato příručka vám pomůže s nastavením systému před prvním použitím 
a také s přípravou a provedením měření. Nenahrazuje návod k obsluze 
pro zařízení CoaguChek INRange. Návod k obsluze obsahuje důležité 
pokyny k manipulaci a další informace.

Vložení baterií

1 Obraťte měřicí přístroj.

2 Jemně stiskněte západku na krytu prostoru pro baterie směrem 
k horní straně přístroje a sejměte kryt.

3 Do prostoru pro baterie vložte čtyři baterie podle označení. Věnujte 
pozornost pozici „+“ (horní část baterie) a „-“ (plochý konec). 

4 Znovu připojte kryt. Uzavřete prostor pro baterie zatlačením na kryt, 
až západka zacvakne na své místo.

Vložení kódovacího čipu

5 Zasuňte kódovací čip obsažený v každé tubě s testovacími proužky 
do otvoru na levé straně přístroje (viz obrázek), dokud neucítíte, že 
zacvakne na své místo.

Zapnutí měřicího přístroje

6 Stiskem tlačítka Enter  zapněte měřicí přístroj.

Počáteční nastavení

Po prvním zapnutí vašeho měřicího přístroje se automaticky zobrazí 
obrazovka Jazyk. Zelená tečka označuje jazyk, který je právě aktivní.

7 Pomocí tlačítka se šipkami nahoru / dolů  vyberte preferovaný 
jazyk. Nově zvolený jazyk je zvýrazněný (modře).

8 Stiskem tlačítka Enter  potvrdíte výběr, který je nyní označen 
zelenou tečkou.

9 Opětným stiskem tlačítka Enter  uložte zvolený jazyk.

Měřicí přístroj nyní zobrazí obrazovku pro nastavení formátu času.

10 Pomocí tlačítka se šipkami  vyberte formát zobrazení času 
(24hodinový nebo 12hodinový). Nově zvolený formát je zvýrazněný 
(modře).

11 Stiskem tlačítka Enter  potvrdíte výběr, který je nyní označen zele-
nou tečkou.

12 Opětným stiskem tlačítka Enter  uložte nastavení. Následuje obra-
zovka pro nastavení data a času.

13 Pomocí tlačítka se šipkami nahoru / dolů  nastavte aktuální 
hodinu.

14 Stiskem tlačítka Enter  potvrdíte hodinu. Zvýrazní se další pole pro 
zadání (minuty).

15 Pokračujte nastavením zbývajících polí (rok, měsíc, den). Tlačítko 
Enter  slouží vždy k potvrzení nastavení (a zvýrazňuje další pole, je-
li k dispozici); tlačítko Zpět  umožňuje přejít zpět na předchozí 
pole.

Jako poslední krok tohoto počátečního procesu nastavení vyberte pre-
ferovanou jednotku koagulace (pro zobrazení výsledků vašich testů). 
Právě zvolená jednotka je označena zelenou tečkou.

16 Pomocí tlačítka se šipkami nahoru / dolů  vyberte preferovanou 
jednotku. Nově zvolená jednotka je zvýrazněná.

17 Stiskem tlačítka Enter  potvrdíte výběr, který je nyní označen zele-
nou tečkou.

18 Opětovným stisknutím tlačítka Enter  uložíte zvolenou jednotku. 
Počáteční nastavení je nyní dokončeno a na měřicím přístroji se zob-
razí Hlavní menu. Kompletní přehled možností nastavení (včetně 
těch, které nejsou součástí počátečního nastavení) naleznete 
v návodu k obsluze.

Nyní jste připraveni k provedení testu. 
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Jak provádět test

Příprava odběrového pera

1 Sejměte čepičku tak, že ji vytáhnete přímým směrem ven.

2 Vložte novou lancetu. Zatlačte ji, dokud s cvaknutím nezapadne na 
své místo.

3 Kroutivým pohybem sejměte ochranný kryt z lancety.

4 Umístěte zpět čepičku, dokud nezacvakne na místo. Otočením 
čepičky nastavíte požadovanou hloubku vpichu.

5 Stiskněte plnicí tlačítko, dokud neucítíte cvaknutí.

Provedení měření

1 Umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou. Důkladně je osušte.

2 Položte měřicí přístroj na rovnou plochu bez otřesů nebo ho držte 
v ruce, aby byl přibližně ve vodorovné pozici.

3 Stiskem tlačítka Enter  zapněte měřicí přístroj.

4 Po spuštění se předvolí a zvýrazní Test. Stiskem tlačítka Enter  
zahájíte test.

Alternativně můžete měřicí přístroj zapnout vložením testovacího 
proužku, čímž se po provedení inicializace přepne přímo do testovacího 
režimu.

Symbol testovacího proužku vás vyzve k zasunutí testovacího proužku. 

5 Vyjměte z tuby jeden testovací proužek. Ihned po vyjmutí testovacího 
proužku tubu uzavřete. 

6 Držte testovací proužek tak, aby nápis, šipky a symbol kapky krve 
směřovaly nahoru.

7 Zasuňte testovací proužek do vodítka testovacího proužku ve směru 
šipek vyznačených na proužku. Zasuňte testovací proužek nadoraz.

8 Nyní pomocí odběrového pera s lancetou propíchněte boční stranu 
špičky prstu tak, že stisknete žluté spouštěcí tlačítko. 

9 Masírujte daný prst tak dlouho, dokud se neobjeví kapka krve. 

POZOR: Netlačte na prst, ani ho nemačkejte.

10 První kapku krve naneste přímo z prstu na polokruhovou, transpa-
rentní plošku testovacího proužku určenou pro vzorek.

POZOR: Naneste kapku krve na testovací proužek do 15 sekund 
od vpichu do prstu. Nanesení krve po této době by zkreslilo výsle-
dek, protože by už začal proces koagulace.• Pokud jste ještě nevložili kódovací čip nebo v případě, že údaje pro 

vložený proužek nesouhlasí, budete vyzváni k vložení správného 
kódovacího čipu.

• Po úspěšně dokončené kontrole testovacího proužku měřicí přístroj 
ukáže, že se testovací proužek zahřívá.

• Po zahřátí měřicí přístroj zapípá a zobrazí se symboly testovacího 
proužku a kapky krve. Měřicí přístroj je nyní připraven k provedení 
testu a čeká, až nanesete krev v průběhu 180 sekund.
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Pípnutí označuje, že jste aplikovali dostatečné množství krve. 

Měřicí přístroj nyní provádí automatickou kontrolu kvality a zahájí 
měření koagulace.

Výsledek je zobrazen v jednotkách, které jste vybrali při nastavování 
měřicího přístroje. Výsledek se automaticky uloží do paměti.

Test byl nyní dokončen.

Ikony na displeji

Symbol Význam Symbol Význam

Stav nabití baterie Ikona připomínky 
schůzky

Logo Bluetooth (bez-
drátový přenos dat)

Ikona Komentář

Symbol USB (přímý 
přenos dat)

Ikona Odeslat

Ikona Test Přepínač (zap/vyp)

Ikona Mé výsledky Varovné hlášení

Ikona Připomínka Chybová hlášení

Ikona Nastavení, zvo-
lená možnost

Hlášení o údržbě

Ikona Ostatní Informační hlášení

Ikona léky
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