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Děkujeme, že jste si vybrali GLUCOCARD ™ S onyx.Tento kompaktní měřič 

glukózy v krvi jsme navrhli pro rychlejší a snadnější vyšetření glykémie. Tento 

návod popisuje, jak používat nový měřič. Před testováním si pozorně přečtěte 

tuto příručku a příbalové informace dodané s testovacími proužky 

GLUCOCARD ™ S a kontrolním roztokem GLUCOCARD ™ S. Zvláštní 

pozornost věnujte uvedeným upozorněním. Uschovejte si tuto příručku pro 
pozdější použití. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na firmu Medista spol. s r.o.. 

2.3 Upozornění při použití 

Upozornění při používání měřiče 

A Upozornění 
■ Pro přesné výsledky testu nechte glukometr přizpůsobit se teplotě okolí: 

Teplota: 8 až 40°C (46 až 104°F) 

    Vlhkost: 20 až 80% RH (Relativní vlhkosti) 

    až 30 minut před testováním hladiny glukosy v krvi. 

■ Neskladujte nebo nepoužívejte glukometrv místech, kde: 

• Kde se prudce mění teploty. 

• Kde je vlhkost taková, že může způsobit kondenzaci (koupelny, drying 

kuchyně, apod.). 

• Kde je poblíž silné elektromagnetické pole (mikrovlnka, mobilní telefon). 

■ Nepoužívejte přístroj v případě pádu do kapaliny nebo tekutin, které by 

mohly vniknout dovnitř, a to ani po usušení. 

■ Držte ruce v dostatečné vzdálenosti od otvoru pro testovací proužky na 

glukometru. V přístroji je umístěn teplotní senzor, který minimalizuje 

přítomnost chyb při detekci. 

■ Během testování nepřipojujte kabel k připojovacímu terminálu. Měřič 

může být poškozen, což vede k nepřesným výsledkům testu. 

■ Nepřidávejte krev přímo do slotu testovacích proužků na glukometru. 
■ Nesdílejte přístroj s nikým, abyste se vyhnuli riziku infekce. 

POZNÁMKA 

Po 30 sekundách nepoužívání displej mírně ztmavne. Při dalším použití se 

znovu rozjasní. 

2.7 Vkládání testovacích proužků do přístroje 
Postupujte podle následujích kroků pro stanovení hladiny glukosy v krvi. 

1. Čistýma a suchýma rukama vyjměte 1 testovací proužek z láhve nebo 

z fóliového balení. 

Neohýbejte testovací proužek. 

POZNÁMKA 

■ ■ Lahvičku ihned po vyjmutí testovacího proužku (pokud používáte testovací 

proužky z lahve) uzavřete. 
■ ■ Před vložením do měřicího přístroje neaplikujte krev na testovací proužek. 

2. Vložte celý proužek do přihrádky pro testovací 

proužky 

Měřič se zapne. Zkontrolujte, zda se zobrazil celý displej 
jako v kapitole 2.6. 

Po vyhodnocení posledního výsledku 
testu na obrazovce bliká symbol krve. 

A  

Použijte krev z: Pokud stanovujete hladinu glukozy: 

Bříško prstů, dlaň, 

předloktí nebo paže 

 

■ Před jídlem 

■ Dvě nebo více hodin po jídle 

■ Dvě nebo více hodin po cvičení 
Bříško prstů ■ ■ Pokud existuje možnost rychlé změny hladiny glukózy v 

krvi (např. Po jídle nebo cvičení) 

■ ■ Při výskytu příznaků hypoglykémie, jako je pot, studené 

pocení, plovoucí pocit nebo chvění 

■ ■ Je-li pro podezření na hypoglykémii nutné okamžité 

testování 

■  Při špatném fyzickém stavu, jako je nachlazení atd. 

 

3.4 Odběr vzorku z bříška prstu 
1. Zatáhněte za víčko hlavy a současně přitlačte hroty 

na hlavu. 

2. Vložte novou lancetku do držáku, dokud se 
nezastaví. 

2.4 Upozornění při používání testovacích proužků 

Kapitola 1 Úvod 

1.1 Určené použití 
Testovací proužky GLUCOCARD ™ S onyx a GLUCOCARD ™ S jsou určeny 

pro kvantitativní měření hladiny glukózy v čerstvé kapilární krvi. Jsou určeny k 

použití mimo tělo (diagnostické použití in vitro) doma nebo v klinickém prostředí 

jako pomůcka pro monitorování a kontrolu hladiny glukózy v krvi. Nepoužívejte je 

k diagnostice diabetu. Neměňte ani léčbu na základě výsledků měření tohoto 

přístroje bez pokynů svého lékaře nebo zdravotnického pracovníka.. 

1.2 Princip měření 
Glukóza v krvi reaguje s činidlem v testovacím proužku a indukuje tak vznik 

slabého elektrického proudu. Velikost tohoto proudu je úměrná koncentraci 

glukózy v krvi. Měřič měří tento proud a vypočítává hladinu glukózy v krvi. 

1.3 Co je zahrnuto 
■ GLUCOCARD™ S onyx 

■ Přepravní kufřík 

■ Operační manuál (tento návod) 

■ GLUCOCARD™ S testovací proužky* 

■ Lancety* 

■ Multi-Lancet Device™ 2 (odběrové zařízení)* 

Některé sady neobsahují výše uvedené položky hvězdičkou (*) 

Kapitola 2 Před testováním 

2.1 Důležité informace týkající se zdraví 

VAROVÁNÍ 
NeNepoužívejte tento glukometr pro stanovení hladiny glukózy v krvi, pokud jste 

testováni na absorpci xylózy. 

Tato kontraindikace může vést k vyšším výsledkům testu než je skutečná 
hladina glukózy v krvi. 

2.2 Co je potřeba k testování 

 

a. GLUCOCARD™ 

S onyx (měřič) 

 

Balení fóliel 
 

b. 

GLUCOCARD™ 

Testovací proužky 

 

c. Lancing device 
 

d. 
Lanceta 

VAROVÁNÍ 

Uchovávejte přístroj, testovací proužky a další předměty mimo dosah malých 
dětí. Malé předměty představují riziko udušení.. 

Kapitola 4 Testování hladiny glukózy v krvi 

1. Ujistěte se, že symbol krve na obrazovce bliká  

Pokud se na obrazovce nic neobjeví, vyjměte testovací proužek a vložte jej 

zpět do slotu. Počkejte, až začne blikat symbol krve. 

2. Dotkněte se špičky testovacího proužku pro zanechání kapky krve. 
Nechte testovací proužek odebírat krev, dokud se tmavě zbarvené kontrolní 

okénko nenaplní krví. 

Přesné výsledky testů nebudou získány, pokud aplikujete krev přímo na 
kontrolní okénko. 

© 

Měřič odpočítává. Po 5 sekundách zazní zvukový signál a zobrazí se výsledek 
testu a datum / čas.. 

POZNÁMKA 

■ Pro přesné výsledky testu se dotkněte testovacího proužku ihned po získání 

dostatečné velikosti kapky krve. Toho je obvykle dosaženo do doby 20 sekund.. 

■ Používejte pouze kapku krve.. 

■ Netestujte krev, která vytéká nebo se šíří z místa vpichu. 

■ Na testovacím proužku nerozmazejte krev. 

■ Netlačte testovací proužek silou na místo vpichu. 

■ Nepřidávejte dodatečně žádnou další krev. Může to vést k nepřesným 

výsledkům testu. 
■ Držte ruce dál od testovacího proužku, dokud se neobjeví výsledek testu. 

3. Přečtěte si výsledky vašeho testu. 

Glukometr uloží výsledky testu včetně data a času, kdy 

bylo měření provedeno. 

101 
 

VAROVÁNÍ 

Výsledky testu jsou uvedeny v mmol/L. Není možné změnit měrnou 

jednotku. Pokud se výsledky objeví v jednotkách mg / dL v jakémkoli 

případě, okamžitě kontaktujte svého distributora. Použití jednotek mg / dL 
může způsobit nepřesné výsledky testů. 

UPOZORNĚNÍ 
■ Pokud se“Lo” nebo “Hi” objeví na obrazovce: 

Opakujte test. Pokud se “Lo” nebo “Hi" stále objevuje, kontaktujte vašeho 

lékaře. “Lo” se objeví pokud je hladina glukózy v krvi nižší než 0,55 

mmol/L. ‘Hi’ se objeví pokud je hladina glukozy v krvi vyšší než 33,3 

mmol/L. 

■ Pokud se výsledky testů neshodují 
Ujistěte se, že jste měření provedli v souladu s body 2 - 4 . Poté proveďte 

kontrolní měření, abyste vyloučili, že je chyba v měřiči nebo proužcích. 

Pokud jste testovali krev z dlaně, předloktí nebo paže, opakujte test s krví 

z prstu. Pokud výsledky testů stále neodpovídají, kontaktujte svého lékaře 

nebo zdravotnického pracovníka. 

■ Neignorujte výsledky testu. Neměňte své řízení hladiny glukózy v krvi 

nebo léčbu bez konzultace se svým lékařem nebo zdravotnickým 
pracovníkem. Je důležité dodržovat jejich pokyny. 

4. Odstraňte použité testovací proužky. 

Nasměrujte testovací proužek dolů. Posunutím páčky 

pro vyjmutí  proužku vysuňte testovací proužek. Měřič 
se sám vypne. 

POZNÁMKA 
Pokud je funkce bezdrátového připojení zapnutá, výsledky testů budou 
přeneseny automaticky. 

AUPOZORNĚNÍ 

■ Pro testování s GLUCOCARD ™ S onyx používejte pouze testovací 

proužky GLUCOCARD ™ S. Nepoužívejte jiné testovací proužky, protože 

způsobí nepřesné výsledky testu. 

■ Nepoužívejte testovací proužky po uplynutí expirační doby. 

■ Pro přesné výsledky testu nechte proužky přizpůsobit se teplotě okolí: 

Teplota: 8 až 40°C (46 až 104°F) 

Vlhkost: 20 až 80% relativní vlhkosti 

po 30 minut před testováním hladiny glukosy v krvi 

■ Nepoužívejte testovací proužky, pokud uplynulo 6 měsíců nebo více od 

otevření laminovaného sáčku (pokud používáte testovací proužky z 

láhve).. 

■ Testovací proužky jsou určeny pouze pro jedno použití. Nepoužívejte 
testovací proužky, které již absorbovaly krev nebo kontrolní roztok. 

POZNÁMKA 

Pro udržení kvality uchovávejte testovací proužky v originálním balení nebo 

fólii. Nepřemísťujte je do jiných nádob. 

2.5 Měřící části 

Senzorové světlo 

Svítí po celou dobu při zapnutém 

glukometru nebo jen na 5 sekund 

stisknutím tlačítka / \ při vypnutém 

glukometru. 

Displej Test strip -------  
Páčka pro 
vyjmutí 
proužku 

Bluetooth 4.0 symbol: — 
Objeví se pokud zvolíte bezdrátovou 
komunikaci. 

Slot pro testovací proužek 
Vložte proužek před začátkem testu. 

Kryt baterie 

2.6 Displej 

Symbol nastavení:  --------------------- 
Objeví se, když probíhá nastavení. 

Alarm symbol 

Vymazat přízn. 

Symbol teploměru 

 Symbol paměti:  ------  
Objeví se pokud je 
prohlížen již dříve 
provedený test. 
Symbol před. vzorků  
Symbol prům. hodnoty 
Hyperglykémie ) 
Hypoglykémie 
 Varování 

Symbol „před jídlem“  
 

Krevní symbol: 
Objeví se, když je měřič 
připraven k testu 
Komunikační symbol: 
Bliká během bezdrátové 
komunikace 
Nemocniční symbol  
Uživ. symbol Dayllght  

Symbol baterie 

Symbol tichého rež. 

Symbol kontr. testu 

Symbol „před 

spaním“ 

Kapitola 5 Správa výsledků měření 

5.1 Označení výsledků testu 
Příznaky vám pomohou roztřídit a identifikovat výsledky. 

1. Po zobrazení výsledku testu na obrazovce nechte testovací proužek v 
měřidle. 

2. 2. Držte tlačítko O, dokud se nezobrazí požadované označení. 

Žádné 
označ. 

Označení 
Před jídlem 
Pro výsledky 
získané před 
jídlem. 

Označení po 
jídle 
Pro výsledky 
získané po 
jídle 

Označení 
před spaním 
Pro výsledky 
získané před 
spaním 
. 

Vymazat 
označení 
Pro nepřesné 
výsledky. 
Nezahrnuty 
v průměru. 

3. Nasměrujte testovací proužek dolů. Posunutím páčky pro vyjmutí  proužku 

vysuňte testovací proužek. Měřič se sám vypne. 

5.2 Zobrazení výsledků předchozích měření 
Můžete si prohlédnout předešlé výsledky uložené v paměti. Váš měřič ukládá až 

500 výsledků testu. Další výsledky po 500. měření začnou postupně nahrazovat 
nejstarší uložená měření. 

1. Ujistěte se, že je měřič vypnutý. 

2. Držte O po dobu 2 sekund pro vypnutí měřiče. 

3. Ujistěte se, že “MEM” blikáa stiskněte O. 

4. Pokud  “ALL" bliká, stiskněte O. 

Měřič zobrazí poslední výsledek testu uložený v paměti. Pokud 
neexistují žádné minulé výsledky, objeví se tři pruhy. 

5. Zobrazte výsledek testu, který chcete. 

Pro přechod k předešlému testu, stiskněte /\ . 

Pro přechod k dalšímu vzorku, stiskněte v. 

Pro listování k ostatním testům, stiskněte A nebo v. 

6. Pro vypnutí měřiče, držte O po dobu 3 sekund. 

5.3 Zobrazení průměrných výsledků 
Můžete zobrazit průměrné výsledky předešlých 
testů. 

1. Zkontrolujte kroky 1, 2 a 3 v kapitole 5.2. 

2. Stiskněte /\ pro blikání symbolu “AVG”. ,97 
'Jtí* 

ma
"

,L
 

Počet testů 

zahrnutých při 

výpočtu průměrné 

hladiny glukosy. 

3. Když “AVG” bliká, stiskněte O. 

Průměrné výsledky testů  7-, 14-, 30-, 60- a 

90 denních  se zobrazí po stisknutí /\. 

Tři proužky “---” se zobrazí když není přítomen žádný výsledky pro 
vypočítání průměru. 

4. Pro zobrazení průměrných hodnot s označeními, stiskněte O.  

5. Pro vypnutí měřiče, stiskněte O po dobu 3 sekund. 

5.4 Vymazání všech výsledků z databáze 
Můžete vymazat všechny výsledky z databáze paměti. Nezapomeňte, že po 

vymazání budou výsledky nenávratně ztraceny. 

1. Zkontrolujte kroky 1, 2, 3a  4 v kapitole 5.2. 

2. Držte zároveň V a A po dobu 2 sekund. “DEL" bliká. RPo 

zrušení akce v tomto bodě, držte O po dobu 1 sekundy. 

3. Držte A a O zároveň po dobu 3 sekund. 

4. Pro vypnutí měřiče, držte O po dobu 3 sekund. 

Pokud se na obrazovce nic neobjeví, vyjměte testovací proužek a vložte jej 

zpět do přihrádky pro testovací proužek. 

POZNÁMKA 

Pokud se na obrazovce objeví symbol teploměru, viz kapitola 10 „Chybové 

hlášky“. 

A UPOZORNĚNÍ 

■ Pokud některá část obrazovky chybí (viz 2.6), obraťte se na svého 

distributora. 

■ Pokud nemůžete testovat hladinu glukózy v krvi kvůli problému s 

glukometrem nebo testovacími proužky, okamžitě kontaktujte svého 

lékaře a distributora 
Další... 

Přejděte na kapitolu 3 „Odběr krve“. Nakreslete krev a naneste ji na testovací 

proužek nejpozději 5 minut po vložení testovacího proužku do měřiče. Jinak se 
glukometr vypne. 

Kapitola 3 Odběr krve 

Tato kapitola stručně vysvětluje, jak získat vzorek krve pomocí zařízení 

Multi-Lancet Device ™ 2 a Multilet ™. Pokud k odběru krve používáte jiné 

odběrové zařízení, přečtěte si návod k tomuto zařízení.. 

3.1 Lancetkové části  

Multi-Lancet Device™ 2 (lancetkové části) Multilet™ 
(lancetka) 

 

Protective 
cap 

Vysunovací páka 
Nastavovací kolečko 

Tlakové tlačítko 

 

3.2 Upozornění týkající se používání zařízení s více 
Lancetkami ™ 2 
Postupujte podle těchto doporučení, abyste snížili riziko infekce patogenními 

mikroorganismy. 

AUPOZORNĚNÍ 

■ Místo vpichu omyjte mýdlem a vodou. Před odběrem krve místo důkladně 

osušte. 

■ S nikým nesdílejte stejnou lancetku nebo lancetkové zařízení, abyste 

předešli riziku infekce. 

■ Vždy používejte novou lancetku. Lancetky jsou určeny pouze pro jedno 

použití. Nepoužívejte znovu lancetku, kterou jste již použili. 

3.3 Výběr místa odběru vzorku 
Alternativní místo odběru vzorku (AST): Tento měřič může testovat hladinu 

glukózy v krvi z prstu, dlaně, předloktí nebo paže. Výsledky testů z jiných míst 

než z prstu se však mohou lišit od měření z prstu. Před testováním krve z dlaně, 

předloktí nebo paže se poraďte se svým lékařem nebo zdravotnickým 

pracovníkem. 

Kapitola 6 Nastavení měřiče 

POZNÁMKA 
Nepoužívejte lancetky po uplnyutí 
expirační doby. 

3. Odšroubujte ochranný kryt na lancetku. Po testování 

uschovejte ochranné víčko pro pozdější likvidaci 
lancetky.. 

4. Připevněte víčko k tělu lancetkového zařízení. 

5. V případě potřeby upravte hloubku propíchnutí 

otočením nastavovacího knoflíku. 

Nepokoušejte se vytáčet číselník pod úroveň 1 

nebo nad úroveň 7. Zařízení můžete tímto 

poškodit.. 

5. Omyjte místo vpichu mýdlem a vodou. Důkladně 
osušte.. 

7. Přitiskněte víčko  k prstu a lehce stiskněte tlačítko 

pro vpich.. 

Pokud omylem stisknete tlačítko pro vpich před 

dosažením místa vpichu, zatáhněte za resetovací 

páku, dokud neuslyšíte cvaknutí. Zařízení je poté 

resetováno.Nedotýkejte se tlačítka pro vpich ani 

vysunovací páky, když taháte za resetovací páku.  

8. Získejte tolik krve, kolik je uvedeno na pravé straně v 

části „Správné množství“. 

Další... 
Navštivte kapitolu 4 „Testování hladiny glukózy v krvi“ 

3.5 Odběr vzorku z dlaně, předloktí a paže 
1. Prohlédněte si kroky 1 – 5 v kapitole 3.4.. 

Považujte “víčko” za stejné jako “AST víčko”. 

2. Vyberte měkkou, masitou oblast dlaně, předloktí nebo paže, která je bez 
viditelných žil, znamének a vlasů a dále od kosti. 

3. Masírujte místo vpichu. 

4. Omyjte místo vpichu mýdlem a vodou. Důkladně osušte. 

5. Přitiskněte pevně víčko AST na místo vpichu po dobu 

asi 10 sekund. Lehce stiskněte tlačítko vpichu. 

Pokud omylem stisknete tlačítko pro vpich před 

dosažením místa vpichu, zatáhněte za resetovací 

páku, dokud neuslyšíte cvaknutí. Zařízení je poté 

resetováno. 

Nedotýkejte se tlačítka pro vpich ani vysunovací páky, 

když taháte za resetovací páku. 

6. Držte víčko AST proti místu vpichu. Opakovaně 

přidávejte a snižujte tlak na místo, jeden cyklus za 

sekundu, abyste získali tolik krve, kolik je uvedeno v 

pravém sloupci „Správné množství“. 

Pokud jste získali nedostatečné množství krve, otřete 

nebo zahřejte nové místo vpichu, abyste zvýšili průtok 

krve. 
Poté proveďte další vpich. 

Další… 
Navštivte kapitolu 4 „Testování hladiny glukózy v krvi“ 
 

 

Správné 
množství: • 

fi- 

Váš glukometr je při nákupu nastaven viz níže. Chcete-li změnit nastavení, prohlédněte si níže uvedený vývojový diagram režimu nastavení. 

■  Alarm: Off ■ HYPO: Off ■ HYPER: Off ■Čas: Místní čas (default formát: 

24 h) 

■  Datum: Aktuální místní datum (default 
formát: den - měsíc) ■ Beeper hlasitost: Vysoká(3)  

Nastavení 

Výběr SET módu 

1. Chcete-li zapnout 

glukometr, podržte 

tlačítko O po dobu 2 
sekund. 

2. Stiskněte A. 3. Stiskněte O.  T -------------  

- Chcete-li následovat šedé šipky (   ), stiskněte tlačítko O. 

- Chcete-li následovat černé šipky (4-), stiskněte tlačítko v. 

- Chcete-li změnit nastavení nebo čísla napsaná kurzívou, press stiskněte 

'v nebo A. 

- Chcete-li procházet čísly, podržte stisknuté tlačítkov nebo A. 

- Chcete-li zrušit nastavení a vrátit se na předchozí úroveň, podržte tlačítko 

O po dobu 1 sekundy. 

- Chcete-li přístroj vypnout (v jakémkoli menu), podržte tlačítko O po dobu 3 

sekund. 

Alarm 

HYPO 

HYPER 

čas 

Datum 

1. Vyberte číslo 
alarmu. 

2. Zapněte alarm. 3. Nastavte 
hodinu. 

4. Nastavte minutu. 

rlYPC ♦ 

OFF 
SET 

R I 

OFF 
Aktuální 

nastavení 

* 

To the top of 

the alarm 

setting. 

A1, A2, A3, A4 nebo AS 

HYPO * WJDV 

OFF 
Aktuální 
nastavení 

4* 

 

Aktuální 
nastavení 

8ET  
HYPER HYPO 
4 IH:5 1 m 

m • 

Aktuální 

nastavení * 
 

1-53 
HYPER *. 
HYPO 4 til 

Aktuální 
nastavení 

1. Zapněte HYPO 
příznak. 

 

1. Zapněte 
HYPER 
příznak. 

 

1. Nastavte 
formát času. 

SET 

12-23 1 H:5 
1 
*'4 

24 
24
H 

h 

 
9 9 « 9 

12h nebo 24h 
 

1. Nastavte rok. 

SET 

2DÍÍ5Í IH
:
5 I 

2. Nastavte 
prahovou 
hodnotu. 

 

0,6 až 6,66 
mmol/L 

 HYPO příznak se 

objeví, pokud 

vaše hodnota je 

pod stanoveným 
prahem. 

Do základního 

HYPO nastavení. 

2. Nastavte prahovou 
hodnotu. 

2 0 0  
HYPER příznak 

se objeví, pokud 

vaše hodnota je 

nad stanoveným 
prahem.. 

Do základního 
HYPER nastavení. 

8,3 až 33,3 mmol /L  

2. Nastavte hodinu. 3. Nastavte minutu. 

14.33 IH:£ I 
Do základního 

nastavení času. 

2. Nastavte 
datový formát. 

3. Nastavte měsíc. 4. Nastavte den. 

I*£3 IH
:
5 I 

N 
- 
d 

1
 

HA, 

3 I  

Do základní 

nastavení 
data. 

mm

ol/L 

mmol/L 
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Kapitola 7 Použití funkce bezdrátové komunikace Kapitola 8 Kontrolní test Kapitola 9 Péče o přístroj 

Tato kapitola poskytuje informace o tom, jak nastavit měřič (vysílací zařízení) pro bezdrátovou komunikaci prostřednictvím BLE. Před zahájením komunikace 

zkontrolujte také pokyny přijímajícího zařízení (chytrý telefon, tablet atd.). 

Když je funkce bezdrátové komunikace zapnutá, výsledky měření budou odeslány automaticky po měření glukózy v krvi a odstranění testovacího proužku (symbol 

Bluetooth bude blikat). Měřič vyhledá přijímací zařízení (max. 30 sekund) a po přenosu dat se sám vypne. Pokud přenos selže, zkontrolujte nastavení přijímacího 

zařízení. 

I Je také možné odeslat ručně všechny předchozí výsledky testů, kdykoli je to třeba (např. když je zaregistrováno nové přijímací zařízení,  nebo když obvyklé přijímací 

zařízení není přítomno v době měření nebo je vybitá jeho baterie). Pro tuto funkci viz níže „Přenos všech výsledků testů“ níže. 

Tento měřič se zkontroluje při každém vložení testovacího proužku. Nemusíte 

provádět pravidelné kontrolní testy. Proveďte kontrolní test, pokud: 

■ Máte podezření, že testovací proužky nebo přístroj nefunguje(í) správně.  

■ Jste upustili měřič. 

■ Jste poškodili. 

■ Se výsledky testu neshodují s Vašimi pocity. 

■ Před testem hladiny glukózy chcete zkontrolovat funkci glukometru a 
testovacích proužků. 

9.1 Skladování měřiče 
Po použití pevně uzavřete uzávěr lahvičky s testovacími proužky a lahvičky s 

kontrolním roztokem, aby jejich jakost zůstala zachována. 

Skladujte svůj glukometr, testovací proužky, kontrolní roztoky na suchém místě. 

Správné skladovací teploty jsou 0 až 50 ° C (32 až 122 ° F) pro měřič1 až 30 ° C 

(34 až 86 ° F) pro testovací proužky a 2 až 30 ° C (36 až 86 ° F) pro kontrolní 

roztoky. Chraňte před mrazem. Vyvarujte se velkého tepla, vlhkosti a přímého 
slunečního záření. 

Nastavení funkce bezdrátové komunikace POZNÁMKA 

K testování glukometru a testovacích proužků používejte pouze kontrolní 
roztok GLUCOCARD ™ S 

Výběr BLE módu 

1. Chcete-li zapnout 
glukometr, podržte 
tlačítko O po dobu 2 
sekund. 

OFF 
2. Stiskněte V.              3. Stiskněte O. 

 

Nastaven
í při 
prvním 
spuštění  

- Chcete-li následovat šedé šipky (   ), stiskněte 

tlačítko O. 
. 

-Pro výběr z různých nastavení použijte 
tlačítka /\ v. 

- Chcete-li zrušit nastavení a vrátit se na 

předchozí úroveň, podržte tlačítko O po dobu 1 

sekundy. 

- Chcete-li přístroj vypnout (v jakémkoli menu), 
podržte tlačítko O po dobu 3 sekund. 

A UPOZORNĚNÍ 

■ Nepoužívejte kontrolní roztoky po uplynutí jejich expirační doby. 

■ Skladujte glukometr, testovací proužky a kontrolní roztok při 8 až 40 ° 

C (46 až 104 ° F) a 20 až 80% relativní vlhkosti nejméně 30 minut před 

provedením kontrolního testu. 

■ Nepijte kontrolní roztok. 
■ Kontrolní roztok udržujte mimo kontakt s pokožkou a očima.. 

A UPOZORNĚNÍ 

Pro zajištění přesných výsledků: 

■ Nepoužívejte testovací proužky ani kontrolní roztoky, pokud jsou jejich 

lahve nebo fóliové balíčky rozbité nebo pokud zůstaly dlouho otevřené.. 

■ Nepoužívejte testovací proužky ani kontrolní roztoky po uplynutí expirační 

doby. 

Párování 
přijímacího 
zařízení a  
Zapnutí 
bezdrátové 
komunikace 

1. Vyberte číslo (1-2-3) for 
přijímací zařízení (/\v). 

2. Vyberte 
“PrG” 

[ Pozn: Je možné registrovat až 
tři příjímací zařízení. 

Výběr dalšího 
přijímacího 
zařízení 

1. Vyberte číslo 
přijímacího zařzeníí 

(AV). 

 

2. Vyberte “On” (.Av). 

Vymazání 
přijímacího 
zařízení 

Vypnutí funkce 
bezdrátové 
komunikace 

3. Párování se spustí automaticky. 
Dokončete párování podle nastavení 
přijímacího zařízení. 

4. Vyberte ikonu (/\v). 

Úspěch - - 

Každé přijímací zařízení je 
možné identifikovat ikonou: 
pomocí tlačítek A V vyberte 
mezi možnostmi (ikona „osobní 
zařízení“, „nemocniční 
zařízení“, žádná ikona). 

3. Vyberte přiřazenou ikonu 
(nepovinné) (A v). 

To the BLE 

mode 

selection. 

i POZNÁMKA: Bezdrátovou komunikaci je možné zapnout pouze pro jedno přijímací 
zařízení 1 současně. Poslední spárované přijímací zařízení se zapne automaticky.. 

1. Vyberte číslo 2. 2. Vyberte „DEL“ ( A v)přijímací 
zařízení (Av). 

3. Vyberte “YES” (AV). 

1. Vyberte “OFF" (A 
V). 

OFF 

DEL 

 

. 

Vybrané přijímací zařízení se 
zapne automaticky. Jeho 
číslo a ikona se objeví na 
obrazovce výběru režimu se 
ikonou „on“.Váš měřič a 
zařízení jsou nyní 
připraveny pro 
bezdrátovou komunikaci.. 

Přenos výsledků všech měření 

Tato funkce je 
dostupmá 
pouze z režimu 
MEM a 
v pžípadě 
zapnuté 
bezdrátové  

1. Vyberte “MEM” 2. Vyberte “ALL” 3.Vyberte “bLE” 
(AV). (AV). 

Kapitola 10 Chybové hlášky 

Selhání 

4. Vybeerte číslo           5. Bezdrátová 
Přijímacího 
zařízení(AV)

. 

 

Komunikace 
se spustí 
automaticky. 

MEM 
ALL 

h! 

(3 i 

1 
! 1“ M VHP 

 

 

1 

MEM A 
ALL 
- Z- 

Úspěch end 

I 

- - 4 

 

 

Zpět ke 

kroku 3. 

Zpět ke kroku 3. 

Zkontrolujte 

nastavení 

přijímacího 
zařízení 

Kapitola 11 Technické informace 

1. Projděte kroky 1 a 2 v kapitole 2.7. 

2. Ujistěte se, že symbol krve bliká na obrazovce. 

9.2 Číštění měřiče a lancetkového zařízení 
Váš měřič a lancetkové zařízení nevyžadují speciální čištění. Pokud se váš měřič 

a lancetkové zařízení zašpiní, otřete je měkkým hadříkem navlhčeným vodou. 

Chcete-li tyto položky po čištění dezinfikovat, otřete je měkkým hadříkem 

navlhčeným 70% ethanolem, 70% isopropanolem nebo zředěným domácím 
bělícím prostředkem (0,05% roztok chlornanu sodného). 

3. Kapku kontrolního roztoku umístěte na čistý rovný povrch. Klepnutím 

na špičku testovacího proužku naberte kapku kontrolního roztoku.  

Přesné výsledky testu nebudou získány, pokud použijete kontrolní roztok přímo 
do měřící části přístroje. 

9.3 Výměna baterií 
Když se na obrazovce objeví symbol baterie, baterie jsou téměř 

vybité. Před dalším použitím přístroje vyměňte baterie. Nastavení 

data a času se nezruší, pokud do 30 sekund vložíte nové baterie. 
Předchozí výsledky zůstávají v paměti i po výměně baterií. 

Měřič odpočítává. Po 5 sekundách zazní zvukový signál a zobrazí se 

výsledek testu a datum/čas.. 

POZNÁMKA 

■ Těsně uzavřete kontrolní roztok. 

■ Nedotýkejte se testovacího proužku dokud nejsou 

zobrazeny výsledky testu.  

4. Ujistěte se, že je zobrazen příznak kontrolního testu.  

Měřič automaticky rozpoznává a přiřazuje příznak kontrolního testu k 

výsledkům měření.. 

A UPOZORNĚNÍ 

Pokud není příznak kontrolního testu zobrazen, nepoužívejte glukometr, 

testovací proužky ani kontrolní roztoky a kontaktujte svého distributora. 

5. Zkontrolujte, zda jsou výsledky testu v povoleném rozsahu.  

Povolený rozsah je uveden na štítku lahvičky nebo krabičky s testovacími 

proužky. Pokud je výsledek v rozsahu, glukometr a testovací proužek fungují 
správně. Pokud je mimo rozsah, znovu proveďte kontrolní test.  

A UPOZORNĚNÍ 

Pokud jsou výsledky testů stále mimo povolený rozsah, přestaňte používat 

glukometr, testovací proužky a kontrolní roztoky a kontaktujte svého 

distributora. 

6. Nasměrujte testovací proužek dolů. Posunutím páčky pro odstranění 

testovacích proužků vysuňte testovací proužek. 

Měřič se automaticky vypne. 

 

POZNÁMKA 

Váš měřič používá dvě 1,5 V alkalické baterie LR03 / AAA. Tento typ baterie je 
k dispozici v mnoha obchodech. Udržujte baterie vždy po ruce. 

1. Ujistěte, že je měřič vypnutý. 

2. Zatlačte pro posun a otevření krytu baterií. 

3. Vyndejte staré baterie. 

POZNÁMKA 

Nepoužívejte ostré předměty, které by mohly  

Poškodit měřič. 

4. Vložte 2 AAA alkalické baterie ve správném směru . 

5. Zavřete kryt baterií. 

POZNÁMKA 

Měřič může vstoupit do režimu nastavení data při příštím zapnutí. V 

takovém případě nastavte správný čas a datum. Viz vývojový diagram 

režimu nastavení v kapitole 6. 

Staré baterie zlikvidujte podle místních ekologických předpisů. 

Pokud dojde k problému s glukometrem nebo testovacími proužky, objeví se na 

obrazovce zpráva. Zpráva se neobjeví ve všech případech, kdy došlo k 

problému. Při nesprávném použití glukometru nebo testovacích proužků se 
neobjeví žádná chybová zpráva, i když  výsledky testu mohou být nepřesné.. 

11.1 Specifikace 

Chyb. 
hláška 

Popis problému Řešení problému 

E01 ■ Elektroda testovacího proužku 
je zanesena. 

■ Je vložen již použitý testovací 
proužek. 

■ Je vložen špatný typ 
testovacího proužku. 

Opakujte test  s testovacími 
proužky GLUCOCARD™ S Test 
Strips. 

E04 

■ Baterie jsou téměř vybité 
Výsledky testu a provedené 
změny v nastavení nebudou 
uloženy. 

Vyměňte baterie – viz kapitola 9.3. 

E06 ■ Testovací mechanismus není 
připraven na testování. 

Nechte glukometr a testovací 
proužky na místě, kde je teplota 8 
až 40 ° C (46 až 104 ° F) a vlhkost 
20 až 80% relativní vlhkosti po 
dobu nejméně 30 minut. Vyjměte 
testovací proužek a vložte jej zpět 
do slotu. Testujte krev až v 
okamžiku, kdy symbol teploměru 
zmizí. Pokud se chyba stále 
zobrazuje na obrazovce, 
kontaktujte svého distributora. 

E07 ■ Před měřeím proběhla prudká 
změna teploty okolí. 

E11 ■ Je detekován problém uvnitř 
měřiče. 

Kontaktujte svého distributora. 

E13 
■ Testovací proužek byl opět 

namočen do krve po zahájení 
analýzy. 

■ Testovací proužek se během 
analýzy posunul. 

■ Krev nebyla správně nanesena 
na testovací proužek. 

■ Na testovacím proužku nebylo 
naneseno dostatek krve. 

Opakujte test s novým testovacím 
proužkem. 

E14 
■ Elektroda testovacího proužku 

je zanesena. 
 

Opakujte test s novým testovacím 
proužkem. 

■ Typ vzorku nelze vyhodnotit. Přečtěte si operační manuál a 
následně měřte se správně 
odebraným vzorkem.  

■ Hladina hematokritu je mimo 
rozsah. Přečtěte si operační manuál a 

následně měřte se správně 
odebraným vzorkem. 

E21 ■ Je detekován problém uvnitř 
měřiče. 

Kontaktujte svého distributora 

E22 ■ Je detekován problém uvnitř 
měřiče. 

Kontaktujte svého distributora. 

E23 

■ Měřič není schopen změřit 
okolní teplotu. 

Restartujte přístroj. 

 

Produkt GLUCOCARD™ S onyx 
Model GT-7120 

Testovaná položka Hladina glukózy v krvi 

Vzorek Čerstvá kapilární plná krev 

Velikost vzorku 0.3 pL 
Testovací proužky 

GLUCOCARD™ S Testovací proužky 

Jednotky měření mmol/L 
Testovací rozsah  
e 

0,55 až 33,3 mmol/L 

Rozsah hematokritu 20 až 70% 

Doba trvání testu 5 sekund od detekce krve 

Teplotní 
kompenzace 

Automatická kompenzace 

Baterie 1.5 V alkalické LR03/AAA baterie x 2 
Trvanlivost baterie 

cca  1 000 testů  

Spotřeba výkonu 0.1 W (Max.) 

Velikost paměti 500 výsledků testů 

Komunikace 

Ano (micro USB a Bluetooth 4.0) 

Automatické vypnutí 2 minuty od posledního (5 minut při čekání na aplikaci 

krve) 

Operační podmínky Teplota: 8 až 40°C (46 až 104°F) 

 Vlhkost: 20 až 80% RV 

Životnost přístroje Cca 3 roky(podle dat společnosti) 

Rozměry L94.0 x W57.0 x 18.5 mm (L3.7 x W2.2 x 0.7 palců) 

Hmotnost cca 70 g  
 

* Ačkoli se pro měření používají vzorky plné krve, zobrazené výsledky jsou 

ekvivalentní hladinám glukózy v plazmě. 

■ Skladujte měřič v teplote od 0 do 50°C (32 až 122°F). 

■ Přístroj je dodáván s vloženými bateriemi. Můžete tedy začít okamžitě 

testovat. Vložené baterie však nemusí splňovat garantovanou „Životnost 

baterie“. 

■ Specifikace a vzhled produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 

11.2 Bezpečnostní informace 

Elektromagnetické rušení (EMI) 

Tento měřič vyhovuje CISPR 11: 2003, třída B (pouze vyzařující). Vyzařuje 

nízkou úroveň energie, která pravděpodobně nebude rušit blízká elektronická 
zařízení. 

Statická elektřina a imunita vyzařovaného magnetického pole  
Tento měřič splňuje požadavky na odolnost proti elektrostatickému výboji úrovně 

3 stanovené v IEC 61000-4-2. Tento měřič splňuje požadavky na odolnost proti 

vysokofrekvenčnímu rušení v rozsahu 80 MHz až 2,5 GHz (3 V / m) stanovené v 
IEC 61000-4-3.. 

11.3 Likvidace měřiče 
Měřič je kvalifikován jako biologicky nebezpečný odpad, jakmile se jednou 

použijte k testování hladiny glukózy v krvi. Pokud již přístroj nepotřebujete, 

vyjměte baterie a zlikvidujte přístroj v souladu s místními předpisy o biologicky 

nebezpečném odpadu. Na tento měřič se nevztahují požadavky evropské 

směrnice 2002/96 / ES (směrnice o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (WEEE)). 

11.4 Záruka 
ARKRAY bezplatně opraví nebo vymění GLUCOCARD ™ S onyx v případě, že 

se vyskytnou vady materiálu a zpracování po dobu jednoho roku od data 

nákupu. Tato záruka se však nevztahuje na následující: 

1. Problémy nebo poškození zapříčiněné bezohledným používáním. 

2. Problémy nebo poškození v důsledku nepředvídaných okolností, jako jsou 

přírodní katastrofy. 

3. Problémy nebo poškození v důsledku neautorizovaných oprav nebo úprav. 
4. Problémy nebo poškození, za které není Arkray zodpovědný. 

Symbol Popis problému 
■ Baterie jsou téměř 

vybité. 

 _________ Co dělat? _________  
Vyměňte baterie – viz kapitola 9.3 

■ Okolní teplota je příliš 
vysoká nebo nízká. 

■ Měřič se nebyl 
schopný  přizpůsobit 
okolní teplotě.  

Nechte glukometr a testovací 
proužky na místě, kde je teplota 8 až 
40 ° C (46 až 104 ° F) a vlhkost 20 
až 80% relativní vlhkosti po dobu 
nejméně 30 minut. Vyjměte 
testovací proužek a vložte jej zpět 
do slotu. Testujte krev až v 
okamžiku, kdy symbol teploměru 

C €  
0 1 2 3  
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