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Accutrend Plus 

Accutrend Plus 

Благодарим ви за покупката на устройството Accutrend Plus! 

Уредът Accutrend Plus се използва за количествено измерване на четири кръвни параметри: 
глюкоза, холестерол, триглицериди и лактат. Рефлективното фотометрично измерване се 
извършва със специфични за всеки от тези параметри тест- ленти. За по- подробна  
информация за различните тестове, моля вижте приложенията в опаковките на съответните  
тест- ленти. 
Моля, имайте предвид: Този наръчник съдържа цялата информация, необходима за 
използването на уреда и за подготовката му за работа. Моля, прочетете внимателно този 
наръчник, преди да използвате устройството. Запознайте се с необходимата подготовка и с 
процедурата на измерване, преди да извършите първото измерване. 
Също така прочетете приложенията в опаковките на тест- лентите, които ще използвате за 
планирания тест. 

Последна преработка: Март 
2007 
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Въведение 

Въведение 

Устройство Accutrend Plus  

Устройството Accutrend Plus се използва за количествено измерване на четири кръвни 
параметри: глюкоза, холестерол, триглицериди и лактат. Подходящо е както за  
професионална употреба, така и за самоконтрол. 

Ако имате въпроси, на които този наръчник не може да отговори, моля обадете се на местния 
представител. Ще намерите телефонния номер на страница 133. 
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Въведение 

Принцип на теста 

Чрез код лента, устройството чете lot- специфичните характеристики на използваните в момента 
тест- ленти. Тази информация се съхранява (поради тази причина трябва да се чете само веднъж 
на контейнер с тест- ленти). 
После от контейнера се изважда неизползвана тест- лента и се поставя в устройството. Докато тя 
е в устройството, зоната за приложение на тест- лентата се осветява отдолу от светодиод. Преди 
действителното измерване, рефлективният режим на тест- лентата се определя чрез отразена 
светлина (от зоната за приложение). 
След това кръвната проба се поставя в зоната за приложение и капакът на измервателната камера 
се затваря. 
Съставката за определяне в поставената проба се подлага на ензимна реакция с образуването на 
багрило. Количеството на образуваното багрило нараства с концентрацията на веществото за 
измерване. 

След известен период от време (в зависимост от тест параметъра), интензивността на цвета се 
измерва чрез повторно осветяване отдолу на зоната за приложение, с помощта на светодиода. 
Интензивността на отразената светлина се измерва с детектор (рефлективна фотометрия). 
Измерената стойност се определя от силата на сигнала на отразената светлина, с 
предварително измерената бланк стойност, като се взема предвид и прочетената lot-специфична 
информация (код лента). Накрая се появява резултатът и се съхранява незабавно в паметта. 
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Въведение 

Проверка на съдържанието 

   

   

   

Устройство Аccutrend Plus  

Наръчник на 
потребителя 
4 батерии (1.5 V, AAA) 
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Въведение 

Информация за 
безопасност 

Защита от инфекции 
Съществува потенциален риск от инфекции. Медицинският персонал и всички други,  
използвайки устройството Accutrend Plus за измерване на кръвта на повече от един 
пациент, трябва да имат предвид, че всеки предмет, влязъл в контакт с човешка кръв,  
е потенциален източник на инфекция. 

   

   

   

   

   

Използвайте 
ръкавици. 
При извършването на няколко измервания, поставяйте кръвта извън 
устройството (вижте страница 75). 

Изхвърляйте използваните пипети и тест- ленти в стабилен контейнер с капак. 

Спазвайте всички други местни здравни изисквания за 
безопасност. 
Използвайте професионално убождащо устройство, като Accu-Chek 
Softclix Pro или Accu-Chek Safe-T-Pro, за да избегнете замърсяване на 
кръвта. 
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Въведение 

Условия на работа 

За да може вашето устройство Accutrend Plus да работи правилно, спазвайте следното: 

   Използвайте го само в рамките на  приемливия температурен обхват. Този обхват варира  
в зависимост от теста: 

 – За холестерол и триглицериди: 18- 30 °C  
 – За глюкоза: 18- 32 °C  
 – За лактат: 15- 35 °C  
   Използвайте уреда само при относителна влажност до 85 
%. 
   За да извършите измерване, поставете устройството на равна повърхност или го дръжте  

в ръката си. 
Електромагнитни смущения 
Силно електромагнитно поле може да влоши работата на уреда. Не го  
използвайте близо до източници на силно електромагнитно излъчване. 
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Въведение 

Качествен контрол 

Устройството Accutrend Plus обхваща многобройни контролни функции като: 

   

   

   

   

Автоматична проверка на електронните компоненти и функции, когато устройството е 
включено. 
Автоматична проверка на стайната температура преди и по време на 
измерването. 
Автоматична проверка на тест- лентата, за да се провери дали съществува 
необходимата за измерването код информация. 

Проверка чрез контролни разтвори, на оптичната система и цялостната работа. 
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За този наръчник 

За този наръчник 

Оформление на 
страниците 
Оформлението на страниците на този наръчник ви дава възможност да откриете 
лесно най- важната информация. 
При употребата на илюстрации, те винаги се появяват в ляво, а придружаващото ги 
обяснение- в дясно. 

Всички инструкции, които изискват да извършите някакво действие, в допълнение към много 
важна информация, се появяват на цветен фон. 

Този символ привлича вниманието към възможен риск от нараняване или увреждане  
на здравето ви (и към възможни грешки по време на измерване, които могат да влошат 
здравето ви). 
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За този наръчник 

Пример за инструкция: 

В ляво има илюстрация на устройството. В дясно се посочва какво трябва да направите в 
този момент, например: 

1 Натиснете бутона On/Off, за да включите 
устройството за измерване. 

18 



За този наръчник 

Пример за екран на дисплея: 

Това е илюстрация на екран на дисплея. Това е информация, свързана с този екран на 
дисплея, например: 

Всеки път, когато устройството се включи,  
можете да проверите дисплея. Устройството 
показва временно всички символи, които  
могат да се появят на дисплея. 
Проверявайте редовно дали всички елементи  
на дисплея функционират правилно, за да се 
избегне неправилна интерпретация, поради 
повреден дисплей. 

19 

Български 





Устройство Accutrend Plus  

Устройство Accutrend Plus  

Общ преглед на компонентите на 
устройството 

A 

B 

C 

D 

G F 

E 
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Устройство Accutrend Plus  

A Дисплей 
Показва резултати от измерване,  
информация, символи и всички съхранени 
стойности от измерване. 
B Бутон M (памет) 
Натискайки този бутон, можете да извикате 
всички съхранени стойности и (заедно с  
бутона Set) да промените настройките на 
устройството. 

C Бутон On/Off  
Натискайки този бутон, включвате и 
изключвате уреда. 

D Капак на измерващата камера 
  За да поставите проба, отворете този 
капак. 
E 

F 

Място за поставяне на тест- 
лентата 
Поставете тест- лентата тук. 
Бутон Set  
Натискайки този бутон, променяте различните 
настройки на устройството. Той също се 
използва за преминаване към различните тест- 
параметри за показване на текущо съхранените 
код номера (преди измерване). 

G Инфрачервен прозорец 
  Инфрачервеният интерфейс ви позволява 
прехвърлянето на съхранени данни. 
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Устройство Accutrend Plus  

D 

H 

I 
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Устройство Accutrend Plus  

D Капак на измервателната камера 
Отваря се при поставяне на проба. 

H Капак на отделението за батерии 
Дава достъп до отделението за батерии 
(4 AAA 1.5 V алкални манганови батерии). 

I Капак на измервателната камера (с място за 
поставяне на тест- лентата) 
Този капак може да се свали, за да се почисти 
водача на тест- лентата. 

24 



Устройство Accutrend Plus  

Дисплей и символи 

Всеки път, когато устройството се включи,  
можете да проверите дисплея. Устройството 
показва временно всички символи, които  
могат да се появят на дисплея. 
Проверявайте редовно дали всички елементи  
на дисплея функционират правилно, за да се 
избегне неправилна интерпретация поради 
повреден дисплей. Символите на дисплея  
имат следното значение: 

Затворен капак на  
измервателната камера 

Звукът е включен 

Грешка (вежте описанието, 
започващо на страница 119) 
С флаг като функционален контрол  
с контролен разтвор 

Отворен капак на измервателната 
камера 

Предупреждение за 
температурата 

Предупреждение за батерията 
(батериите са почти празни) 
Флаг при специфични случаи 
(случаи от 0 до 9) 

25 

Български 



Устройство Accutrend Plus  

Режим Set- 
Настройка  
Режим Memory- 
Памет 
Тест параметър: глюкоза 

Тест параметър: лактат 

Тест- лента 
мигаща: поставете 
неподвижна: е поставена 
Лактат, показан като стойност на  
пълна кръв 
Стандартна единица за лактат и (в  
някои страни) за глюкоза, холестерол  
и триглицериди 
Време на измерване в секунди 

Сутрин (при 12 ч. формат на 
часовника) 

Код дисплей 

Режим Test (измерване) 

Тест параметър: холестерол 

Тест параметър: триглицериди 

Тест- лента и капка кръв: поставете кръв 

Лактат, показан като стойност на 
плазма 

Единица за глюкоза, холестерол и 
триглицериди (в някои страни) 

Дисплей на код номера 

Следобед (при 12 ч. формат на 
часовника) 
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Устройство Accutrend Plus  Източник на 
напрежение 

За да се пести енергия, устройството се самоизключва след 2 минути, освен ако не се натисне 
бутон или не се постави нова тест- лента. Когато уредът се самоизключи, всички получени до  
този момент резултати от тестове остават в паметта. 
При нови батерии, обикновено можете да направите поне 1000 измервания. Когато 
предупреждението за батерията се появи за първи път, все още могат да се изпълнят 
приблизително 50 измервания. 
В такъв случай, сменете батериите възможно най- скоро. 

При смяна на батериите, трябва да поставите нови батерии в рамките на две (2) минути,  
за да запазите настройката на датата и часовника. Ако надхвърлите този период от време, 
трябва отново да въведете датата и часа. Използвайте само AAA алкални манганови 
батерии. 

Резултати от измерване, включително датата и часа на съответното измерване, както и другите 
настройки на апарата, остават съхранени, дори когато не са поставени батерии. 

Моля, пазете околната среда и изхвърляйте използваните батерии съгласно местните разпоредби. 

Не изхвърляйте батериите в огън. Има риск от експлозия! 
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Работа с устройството 

Работа с устройството 

Преди да използвате апарата за първи път, изпълнете следните 
стъпки: 
1 

2 

3 

4 

Поставете батериите. 

Настройте датата, часовника и 
звука. 
Изберете начин на показване на измерванията на лактат (стойност на кръв 
или плазма). 
Поставете код- лентата (може също да се направи директно преди 
извършване на измерването). 
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Работа с устройството 

Поставяне на батерии 
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Работа с устройството 

2 Отворете отделението за батерии като 
натиснете леко ушенцето на капака към 
центъра на апарата. 

Вдигнете капака нагоре, за да го  
свалите от апарата. 

Поставете четири батерии в  
отделението, съгласно илюстрациите. 
Ориентирайте правилно краищата на 
батерията- “+” (главата на батерията)  
и “–” (плоския край). Използвайте само  
алкални манганови батерии (1.5 V, AAA). 

Винаги сменяйте четирите батерии 
едновременно, тъй като батериите с 
различна сила, могат да влошат  
работата на апарата. Не използвайте 
презареждащи се батерии. 
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1 Изключете и обърнете апарата. 



Работа с устройството 

32 



Работа с апарата 

6 

7 

Включете устройството, за да тествате 
работата на новите батерии. 

Проверете дали дисплеят функционира 
правилно, като го сравните с диаграмата  
вляво, за да се избегне погрешно 
интерпретиране поради повредени  
елементи на дисплея. 
Съвет: 
Ако смятате, че екранът на дисплея не  
се появява за достатъчно дълго време,  
можете да натиснете бутона On/Off 
(следващият път, когато включите апарата). 
Тогава екранът на дисплея се показва за 
времето, през което е натиснат бутона. 
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5 Затворете капака на отделението за 
батерии. 





Настройки  

Настройки 

Кратък преглед на настройките 

Следната таблица прави общ преглед на предлаганите 
настройки. 
Настройка 
Формат на датата 

Дата 

Формат на 
часовника 

Часовник 

Звук 

Дисплей с LAC  
резултат  

On- Включен 
Off- Изключен 
Кръв (BL) 
Плазма (PL) 

24- часов формат (24 ч.) 
12- часов формат (12 ч.), с am/pm 

Опции 
Ден.Месец.Година (31.12.00) 
Месец-Ден-Година (12-31-00) 

Настройка по 
подразбиране * 
Ден.Месец.Година 

31.12.00 

24 ч. 

0:00 

On- 
Включен 

BL 

* “Настройката по подразбиране” е настройката, направена по времето 
на транспортиране. 
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Настройки 

Обща процедура за настройка на уреда (Режим Set) 

Всички настройки се правят с бутоните Set и M, както е описано по- долу. Моля имайте предвид, 
че устройството трябва да е изключено, преди да активирате режим Set, както е описано: 

1 Натиснете бутон Set (в лявата част на  
апарата), за да преминете към режим  
Set. 

36 



Настройки 

Ако вместо това желаете да излезете  
от режим Set, (това е възможно само  
ако е направена настройката за датата и 
часовника), натиснете бутона On/Off. 
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2 Сега на дисплея се появяват датата, 
часовникът и символът за настройки.  
За да правите или променяте настройки, 
натиснете отново бутон Set, който се  
намира в лявата част на апарата. 



Настройки 

3 Ако показаната настройка е вярна  
(например- датата е вярна и желаете да 
промените само часовника), можете да 
продължите директно към следващата 
настройка, като натиснете бутона Set или: 
Натиснете бутона M, за да промените 
настройката, която мига в момента.  
Можете да натискате този бутон толкова  
пъти, колкото е необходимо (или да го  
държите натиснат), до постигането на 
желаната настройка (стойност). 
Настройки със само две опции (формат  
на дата/часовник, звук, LAC дисплей и  
единица) се включват/изключват, или  
сменят с бутона M. 

4 
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Настройки 

През настройките можете да се движите  
само напред. Движението назад не е 
възможно. 
Поправки могат да се правят само чрез 
повтаряне на настройките. 
Процедурата по настройката може да се 
прекрати по всяко време, като натиснете 
бутона On/Off. 
Направените до този момент настройки  
ще бъдат съхранени. 
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5 Натиснете отново бутон Set, за да  
потвърдите (съхраните) текущата  
настройка и да преминете към  
следващата настройка. 



Настройки 
Настройка на формата на 
датата 
Като първа стъпка, се настройва формата на датата (цялата 
дата мига). 
В следващите илюстрации мигащите елементи на дисплея се представят като “кръг с 
лъчи”. 

Предлагат се следните формати на датата: 

   

   

31.12.00 (= настройка по подразбиране) 
Ден.Месец.Година 
12-31-00 Месец-Ден-Година 

1 Натиснете бутон M, за да изберете  
формата на датата. 
С всяко натискане на бутона, (мигащите) 
формати 31.12.00 и 12-31-00 
се сменят. Когато се появи желаният  
формат, направете следното: 

Натиснете бутона Set, за да съхраните  
тази настройка. 
Тогава дисплеят автоматично преминава към 
режим за настройка на текущата дата. 

2 
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Настройки 

Настройка на датата 

При следващите три настройки, въвеждате първо годината, после месеца, и накрая 
деня. 

1 

2 

Натиснете бутона M, за да промените 
мигащото в момента число и за да  
настроите годината. 
Натиснете бутона Set, за да приемете 
показаната година. Тогава дисплеят  
преминава автоматично към режим за 
настройка на месеца. 

Ако използвате устройството без 
настройка на датата, всички  
измерени стойности ще бъдат  
съхранени без дата. 
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Настройки 

3 

4 

Мига месецът по подразбиране.  
Натискайте бутона M до появата на  
желания месец. 
Натиснете бутона Set, за да съхраните 
настройката. 
Тогава дисплеят преминава  
автоматично към режима за настройка  
на деня. 
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Настройки 

6 Натиснете бутона Set, за да съхраните 
избраната настройка и и да продължите  
с настройката на формата на часовника. 
Тогава дисплеят автоматично преминава 
към режима за настройка на формата  
на часовника. 
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5 Мига денят по подразбиране.  
Натискайте бутона M, докато се появи 
желаният ден. 



Настройки 

Настройка на формата на 
часовника 
Сега изберете формата на часовника, който ще използвате: въведете международния формат (24 
ч. дисплей = настройка по подразбиране) или Англо- американския формат (12 ч. дисплей с „am” 
или „pm”). 

7 

8 

Натиснете бутона M, за да преминете  
от 24 ч. към 12 ч. дисплей. 

Натиснете бутон Set, за да съхраните  
желаната настройка и да продължите с 
настройката на часовника. 
Тогава дисплеят преминава автоматично  
към режима за настройка на часовника. 
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Настройки 

Настройка на часовника 

Въведете най- напред часа, а после минутите. 

9 Натиснете бутона M, за да промените  
мигащата в момента цифра. При  
следващото натискане на бутона Set,  
можете да настроите минутите (отново  
с бутона M). Ако сте избрали 12 ч.  
формат и стигнете до “12:xx”, дисплеят 
преминава от „am” към „pm”. 

Ако използвате устройството, без  
да сте настроили часовника, всички 
измерени стойности ще бъдат  
съхранени без час. 

10 Натиснете бутона Set, за да съхраните 
желаната настройка и да продължите с 
настройката на звука. 
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Настройки 

Настройка на звука 

След като настроите часовника, можете да настроите звука, като изберете On- Включен или OFF- 
Изключен. Препоръчваме ви да оставяте звука винаги включен. Ако звукът е включен, ще чувате 
звуков сигнал при следните случаи: 
   

   

   

Когато поставите тест- лента в устройството. 

Когато се появи резултатът. 

Когато се появи грешка. 

11 Натиснете бутона M, за да преминете от  
OFF към On (настройка по подразбиране). 

12 Натиснете бутона Set, за да съхраните 
избраната настройка. Дисплеят преминава 
автоматично към следващата опция за  
настройка. 
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Настройки 

Настройка на дисплея за лактат 

При настройката по подразбиране, стойностите на лактат се представят на базата на 
измерване на пълна кръв (появява се BL). Ако желаете стойностите да се показват като 
стойности в плазма (PL), можете да промените начина на представяне. 
Тази настройка променя само  представянето на стойността. 

Като проба се приема само прясна или хепаринизирана капилярна кръв. Не  
използвайте за измерване плазма. 

13 Натиснете бутона M, за да преминете от  
BL (кръв) към PL (плазма). 

14 Натиснете бутона Set, за да съхраните 
избраната настройка. Дисплеят преминава 
автоматично към следващата опция за  
настройка. 
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Извършване на измерване 

Извършване на измерване 

От какво се нуждаете: 

   

   

Вашето устройство Accutrend Plus  

Тест- ленти за желаните измервания със ъответната код- лента: 

– 
– 
– 
– 

Accutrend Glucose 
Accutrend Triglycerides 
Accutrend Cholesterol 
BM-Lactate 

   

   

Убождащо устройство (професионалисти от системата на здравеопазването трябва да 
използват устройство, подходящо за убождане на много пациенти- например Accu-Chek 
Softclix Pro, Accu-Chek Safe-T-Pro) 
Ако е необходимо, алкохол или 
целулозен тампон 

Забележка: Не всички артикули се предлагат във 
всички страни. 
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Извършване на измерване 

Кратък преглед на стъпките за изпълнение 

1 

Кодирайте устройството (веднъж 
за контейнер с тест- ленти) 

50 

2 

Поставете тест- лентата 

3 

Поставете кръв 



Извършване на измерване 

4 

Стартирайте измерването като 
затворите капака на измервателната 
камера 

5 

Появяват се резултатите от 
измерването 
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Извършване на измерване 

Важни бележки 

Винаги … 

   … използвайте устроството при допустимата за съответния тест температура (вижте и 
приложението в опаковката на тест- лентите): 
– 

– 

– 

За холестерол и триглицериди 18– 30 °C  

За глюкоза 18– 32 °C  

За лактат 15– 35 °C  

   

   

   

   

… поставяйте устройството на равна повърхност или го дръжте 
стабилно в ръката си. 
… следете дали всички елементи на дисплея се виждат по време на 
самотестването. 
… прочетете приложенията в 
опаковките на тест- лентите. 
… водачът на тест- ленти и корпусът да се поддържат чисти (вижте описанието, 
започващо на страница 113). 
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Извършване на измерване 

Никога … 

   

   

   

   

   

… не отлагайте започването на измерването, след 
поставянето на кръвта. 
… не движете рязко устройството по време на измерване. 

… не съхранявайте устройството и тест- лентите при екстремни температури (вижте 
“Спецификации” на страница 131 и приложенията в опаковките на тест- лентите). 

… не съхранявайте устройството и тест- лентите на влажни места без подходяща защита 
(вижте “Спецификации” на страница 131 и приложенията в опаковките на тест- лентите). 

Несъобразяването с всичко това, може да доведе до 
грешни резултати. 
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… не докосвайте или сваляйте тест- лентата по време на измерване (въпреки че това е 
възможно преди започване на измерването, когато се поставя кръв извън устройството). 



Извършване на измерване 

Тест- ленти 

F 

E 

C 

A 
D 

Код- ленти 

B 
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Извършване на измерване 

B Зона за приложение 
Поставете пробата тук. 

C Тест- лента (долна страна) 
Отпечатаният баркод се използва за 
идентификация на типа и lot- номера на тест- 
лентата. 
D Зона за реакция 
Използва се, за да се провери дали кръвта е 
поставена правилно. 

F Код- лента (долна страна) 
Отпечатаният баркод съдържа lot- 
специфична информация, която се прочита  
и съхранява в устройството. 
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A Тест- лента (горна страна, TG на примера) 
  Съдържа зона за приложение. 

E Код- лента (горна страна, TG на примера) 
Доставя се с всеки контейнер на тест- 
ленти. 



Извършване на измерването 

Код- ленти 

Код- лентата дава на устройството важна информация за специфичните особености на 
съответния контейнер с тест- ленти. Код- лентата ви е необходима поне при отварянето на нов 
контейнер с тест- ленти; тогава специфичните свойства на тези тест- ленти се съхраняват в 
устройството. Апаратът винаги съхранява данните само на една код- лента за тест- параметър 
(например- сбор от четири кода в даден момент). 
   Не забравяйте да приготвите код- лентата, която се намира във всеки нов контейнер с тест- 

ленти, преди да извършите първото измерване. След като данните от код- лентата се 
съхранят в устройството (преди да се използва нова тест- лента), обикновено тя не ви трябва 
повече. 

Съхранявайте код- лентата във външната опаковка, а не в контейнера с тест- ленти. 
Отпечатаното на код- лентата може да повреди качеството на тест- лентата, което ще 
доведе до грешни резултати при измерване. 

   Всяка код- лента принадлежи към определен контейнер с тест- ленти. Ако е възможно, 
съхранявайте контейнера с тест- ленти заедно с код- лентата във външната опаковка, за да 
може код- лентата да ви бъде на разположение за рекодиране на устройството, ако се наложи 
(например- след смяна на батериите, поради пълното им изпразване). 
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Извършване на измерване 

Включване на уреда 

1 Поставете уреда на равна повърхност  
или го дръжте в ръката си. Включете го като 
натиснете бутона On/Off. 

След измерването (или по всяко друго  
време), можете отново да изключите  
апарата, като натиснете бутона On/Off  
за по- продължително време. 
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Извършване на измерване 

2 Проверете дали целият дисплей  
функционира правилно, за да се  
избегне неправилна интерпретация  
поради повредени елементи на дисплея. 
След тестването на дисплея, винаги 
проверявайте състоянието на батериите.  
Когато символът на батерия се появи  
за първи път (извън тестването на  
дисплея), ще можете да извършите  
само още няколко измервания. 

3 

Когато приключи тестването на дисплея, 
появява се последният съхранен код.  
Ако до този момент в уреда не е бил  
съхранен код, ще видите дисплея в ляво. 
Мигащият символ „codenr”, ви инструктира  
да поставите тест- лента. 

58 



Извършване на измерване 

Поставяне на код- лента 

1 Хванете код- лентата с палец и показалец   
в белия участък, намиращ се в края на 
лентата. Не докосвайте отпечатаната  
част (зад черната лента). 

Поставете плавно код- лентата във  
водача на тест- ленти до по посока на 
отпечатаните стрелки.  
Незабавно след това я издърпайте. По  
време на тази процедура, оставете  
капака на измервателната камера затворен. 

Ако устройството прочете правилно  
баркод информацията, успешното  
кодиране ще се потвърди с кратък звуков 
сигнал (ако звукът е включен). 

2 

59 

Български 



Извършване на измерване 

Трицифровият код- номер (който е принтиран също 
на обратната страна на код- лентата и на 
контейнера за тест- ленти), се показва на дисплея. 

Ако по време на четенето се появят някакви 
проблеми, появява се съобщение за грешка 
(вижте описанието, започващо на страница 119).  
В такъв случай, повторете отново прочитането на 
код- лентата след няколко секунди. 
Премигващият символ на лента, ви подсказва да 
поставите тест- лента. 
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Извършване на измерване 

Прехвърляне в код- дисплея 

При нужда от информация, можете да се прехвърляте към различните съхранени 
код- номера. 

1 Ако последният съхранен или използван  
код- номер се появи при включването на 
апарата, натиснете бутона Set,  
за да преминете към следващия  
съхранен код- номер. При всяко  
натискане на бутона, дисплеят показва  
код- номерата на тест- лентите в 
последователността GLUC > CHOL 
> TG > LAC (ако вече е съхранена). 
Този дисплей служи само за  
информационни цели, не е необходимо  
да извиквате тест- параметъра,  
използван за следващото измерване. 
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Извършване на измерване 

Проба 

Като материал се използва прясна капилярна кръв. За измерването е необходима самостоятелна 
капка кръв. 
За повече информация за пробата и употребата на хепаринизирана кръв, моля вижте 
документацията на съответната тест- лента. 

Моля, имайте предвид, че работата с чужди кръвни проби носи риск от 
заразяване. Затова вземете съответните предпазни мерки, като- да сложите 
ръкавици за еднократна употреба по време на измерването. 
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Извършване на измервания в професионалния сектор 

Предпазване от инфекция: Съществува потенциален риск от инфекция.  
Медицинският персонал и всички хора, използващи устройството Accutrend Plus за 
измерване на кръвта на повече на един пациент, трябва да имат предвид, че всеки 
предмет, който е бил в контакт с човешка кръв, е потенциален източник на инфекция. 

   

   

Използвайте 
ръкавици. 
Поставете кръвта извън устройството (вижте страница 75). Когато измервате глюкоза  
на няколко човека, почиствайте и дезинфекцирайте устройството преди всяко  
измерване, тъй като кръвта не може да се постави с капилярни пипети. 

При измерване на холестерол, триглицериди и лактат на няколко души, използвайте 
винаги капилярни пипети, за да поставите кръвта извън устройството. 

Изхвърляйте използваните капилярни пипети и тест- ленти в 
клинично кошче за отпадъци. 
Спазвайте всички местни разпоредби за здраве и безопасност. 
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Извършване на измерване 

Подготовка за извършване на измерване 

1 Подгответе контейнера с тест- ленти за 
необходимото измерване (например- 
измерване на триглицериди). 

Проверете срока на годност на тест-  
лентата. Винаги използвайте тест-  
лентите преди да изтече срокът им на  
годност. 
Пригответе код- лентата, принадлежаща  
към тези тест- ленти (освен ако  
устройството вече не е било кодирано   
с тази код- лента). 
Моля, имайте предвид: Влиянието на  
околната среда (например- влажността  
на въздуха и светлината) върху тест-  
лентите, може да ги повреди и да  
причини фалшиво измерване или  
съобщения за грешки! Извадете тест-  
лентите от опаковката непосредствено  
преди извършване на измерването. 

2 

3 
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4 Пригответе убождащото устройство, като 
поставите нов ланцет. 

Не се убождайте без да сте прочели тези 
инструкции. 

В професионалния сектор трябва да  
използвате специално убождащо устройство  
за множество пациенти, за да предотвратите 
кръстосано замърсяване, като Accu-Chek  
Softclix Pro или убождащи устройства за 
еднократна употреба Accu-Chek Safe-T-Pro. 

Забележка: Не всички артикули се предлагат във 
всички страни. 
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Извършване на измерване 

Извършване на измерване 

След като го включите и кодирате, устройството очаква да поставите тест- лента. Използвайки 
баркода на обратната страна, уредът установява кой тест- параметър ще се изследва и към коя 
код- лента принадлежи тест- лентата. Ако баркодът още не е бил прочетен, след поставянето на 
тест- лентата, ще се появи съответното съобщение за грешка. 

Преди да извършите измерването, проверете 
следните дисплеи: 

1 Верни ли са датата и времето? Ако  
измерените стойности ще бъдат  
съхранени с информация за часа,  
коригирайте тези настройки (вижте  
описанието, започващо на страница 41). 
Появява ли се символът на батерия?  
Ако се появява, могат да бъдат  
изпълнени само още няколко измервания. 
Сменете батериите възможно най-  
бързо (вижте описанието, започващо на 
страница 30). 

2 
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Извършване на измерване 

Затворете контейнера незабавно  
след отварянето, за да предпазите 
десиканта, в противен случай тест- 
лентите ще станат неизползваеми 
преди да изтече срокът им на годност. 
В контейнера с тест- ленти не трябва  
да попадат никакви течности. Не 
смесвайте капачките на различните 
контейнери! 

4 При тест- ленти за измерване на  
холестерол и глюкоза, проверете зоната  
за реакция за обезцветяване, преди да 
започнете измерването. Ако има 
обезцветяване, тази тест- лента е 
неизползваема. За подробна информация, 
вижте приложението в опаковката на 
съответните тест- ленти. 
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3 Сега извадете тест- лента от контейнера. 



Извършване на измерване 

5 Хванете тест- лентата с палец и 
показалец, така че принтираният 
параметър на измерване да е обърнат 
надолу. 
Поставете тест- лентата в апарата.  
Когато тест- лентата достигне правилната 
позиция, ще чуете два звукови сигнала  
(къс– дълъг; ако е включена тази фунция). 

6 
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Сега една мигаща стрелка указва да отворите 
капака на измервателната камера, за да поставите 
кръв. Обяснения за добавянето на флагове към 
това измерване (събития, дисплей ev. 0 или 
функционални контроли) се дават по- късно в  
тази глава. 

7 Отворете капака на измервателната 
камера. 
Той се застопорява, когато достигне 
вертикална позиция. 
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Кръвта може да се постави или в устройството (когато се използва само от един потребител), 
или извън него (когато се извършват измервания в професионалния сектор, например с 
хепаринизирани капилярни пипети). 
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Мигащият символ на капка (над символа на  
лента), сега указва да поставите кръв. 



Извършване на измерване 

Препоръки за вземане и измерване на капилярна кръв 

За да се получи подходяща капка 
кръв: 
   

   

   

   

Измийте ръцете си с топла вода. 

Преди убождането, ръцете ви трябва да са 
топли и сухи 
Ако е необходимо, масажирайте върха на пръста си. След като се убодете, опитайте да 
получите достатъчно голяма капка кръв, без излишен натиск или изтискване. 

Препоръчваме ви да вземате капилярна кръв от страничната част на върха на пръста,  
тъй като тя е най- малко чувствителна на болка. 

Фактори, които трябва да се имат предвид при измерване на триглицериди: Почти 
всички кремове и много продукти със сапун (например- душ гел и шампоан),  
съдържат мазнини. Дори и малки количества от тези вещества да влязат в контакт  
с тест- лентата, измерването ще бъде неточно. 
Затова е от особено голямо значение да измивате много добре ръцете си и обилно  
да ги изплаквате, при извършването на това измерване. 

При определяне на холестерол и триглицериди, избършете първата капка кръв с 
целулозен тампон и използвайте за теста втората капка. 
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Вземане на кръв 

8 След това убодете с убождащо  
устройство външната страна на върха  
на пръста. 
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Поставяне на кръв в устройството: 

9 Поставете капката кръв директно от  
пръста върху жълтата зона на тест-  
лентата за поставяне на пробата. Не 
докосвайте заната за поставяне с  
пръста си! 
Капката кръв трябва да се постави на  
тест- лентата незабавно след  
убождането на пръста. 
Ако поставите кръвта по- късно, това  
ще причини грешен резултат, тъй като  
процесът на коагулация вече е започнал. 
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Алтернативно поставяне на кръв извън 
устройството: 

10 Издърпайте тест- лентата след отварянето  
на капака (и го оставете отворен). 

11 Поставете капката кръв директно от  
пръста (или, особено в професионалния  
сектор, от пипетата) на жълтата зона на  
тест- лентата за прилагане на пробата. Не  
докосвайте зоната за приложение с кожата  
си! Хепаринизирани капилярни пипети могат  
да се използват за поставяне на кръв. Моля,  
вижте приложението в опаковката на  
съответната тест- лента. 
12 При отворен капак на измервателната  
камера, поставете тест- лентата обратно в 
устройството. 
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Проверка на поставената кръв: 

Зоната за поставяне на пробата трябва да 
бъде напълно покрита с кръв (пример A), в 
противен случай могат да се получат грешни 
стойности. 
Ако се постави твърде малко кръв (пример B), не се 
опитвайте да я размазвате или да поставяте втора 
капка, тъй като това може да причини грешно 
измерване. Повторете измерването с нова тест- 
лента. 

B 

A 
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Начало на измерването 

Сега мигащата стрелка указва да затворите  
капака на измервателната камера. Това  
стартира измерването. 

13 Затворете капака на измервателната 
камера. 
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Извършване на измерването 

Измерването започва. Времето, необходимо за 
оценка на пробата, варира в зависимост от тест- 
параметъра. Това време се показва на дисплея и 
се отчита до “0”. Времето на измерване на 
индивидуалните тест- параметри е: 

   

   

   

За глюкоза- 12 секунди 

За холестерол- 180 секунди 

За триглицериди прибл. 174 секунди 
(вероятността за по- късо време на 
измерване се указва от три къси звукови 
сигнала) 
За лактат- 60 секунди    

Всяка от последните четири секунди от времето на 
измерване, е придружена от един кратък звуков 
сигнал (ако е включен). Приключването на 
измерването и излизането на резултатите на 
дисплея, се указва от по- дълъг звуков сигнал. 
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Показване на 
резултатите 

Когато измерването приключи, се появява 
резултатът. Ако измервате глюкоза, моля 
изпълнете проверката за правдоподобност, 
описана на следващата страница. 

Резултати, които са извън обхвата на 
измерване, се показват като 
„Hi” (над обхвата на измерване) или 
„Lo” (под обхвата на измерване). 

Когато се покаже резултатът, появява се „ev. 0”  
(няма събитие). За обяснение как да използвате 
дисплея за събития, за да приложите към 
резултата допълнителна информация, вижте 
следващия раздел. 
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CODE/ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

Accutrend®, GC, GCT, DM 
ACCUTREND 

Glucose 

+30°C 

® 
Проверка за правдоподобност след измерване 
на глюкоза: 
   

   

2044277(60) V4 

50 TESTS / Μετρή ει ς 
Accutrend® mini REF 1 1443054 

Свалете тест- лентата и я завъртете с 
долната страна нагоре. 

Сравнете зоната за реакция в долната страна 
на лентата с цветната скала на етикета на 
контейнера с тест- ленти. 

GlucoseΓλθκόζηςmg/dl 
         0 
mmol/l 
         0 
        neg. 

Accutrend® alpha 
® LOT +2°C 

502,7+ 
  Accutrend Control G 
mg/dlmmol/l 

25013,8++ 
158-214 8,8-11,9 

60033,3+++ IVD 
Цветът на зоната за реакция трябва да бъде 
приблизително същият като цвета на резултата 
от вашето измерване. Ако има голямо 
отклонение, извършете функционална проверка. 
Моля, имайте предвид информацията от 
приложението в опаковката на тест- лентите. 
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Ако показаният резултат (особено при измерването на кръвна захар) не отговаря на 
здравословното ви състояние или изглежда необикновено висок или нисък, проверете с  
нова тест- лента (вижте описанието, започващо на страница 85). Ако тази проверка потвърди 
правилната работа на апарата, моля прочетете отново предишните инструкции за  
извършване на измерване. Извършете друго измерване, като използвате нова тест- лента. 
Ако новият резултат също ви изглежда неправдоподобен, моля консултирайте се с вашия лекар. 

Ако не желаете към резултата от измерването да се добавя флаг за събитие или като 
функционален контрол, измерването е приключило. Отворете капака на измервателната  
камера и свалете тест- лентата. Задръжте бутона On/Off натиснат до изключването на 
устройството. Изхвърлете използваните ланцет и тест- лента съгласно местните разпоредби.  
Ако е необходимо, почистете апарата (вижте описанието, започващо на страница 113). 

Лекарите и медицинските сестри трябва да спазват изискванията за изхвърляне на  
съответната болница. 
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Измервания с флагове 

Към измерванията можете да добавяте допълнителна информация, например- да 
характеризирате дадена стойност по отношение на условията, при които е създадена (хранене, 
спорт и т. н.). Освен това можете да добавяте флагове на измервания, извършени с контролни 
течности като функционални контроли. Можете да добавите флаг на измерена стойност в 
различни моменти: 
   

   

В началото на измерването, след поставянето на тест- 
лента. 
Когато се покаже резултатът от 
теста. 

Не можете да добавяте флаг към стойност, докато се 
извършва измерването. 
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Добавяне на флаг към измерване като 
функционален контрол: 

Можете да добавите флаг към измервания  
като функционални контроли, когато те са  
били извършени с контролен разтвор 
(както е описано в следващата глава). 

14 Натиснете бутона M (след като поставите  
тест- лентата или при появата на резултата),  
за да добавите флаг към измерванията като 
функционален контрол (символ на шише).  
Ако натиснете отново бутона M, флагът се  
сваля. 
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Извършване на измерване 

Добавяне на допълнителна информация към 
изследване: 

Можете да прикрепите едно от девет различни 
събития към дадено измерване. Събитието “0” 
указва липсата на добавен флаг. Вие можете  
сами да дефинирате събитията и съответните 
номера на събития към тях. Те трябва да са 
уникални и възпроизводими. 

15 Натиснете бутона Set (след като сте  
поставили тест- лентата или след появата  
на резултата), за да добавите флаг за  
събитие към дадено измерване. Натискането  
на бутона Set, увеличава номера на  
показаното събитие с едно. След събитие  
“9”, дисплеят за събитията преминава на “0”. 
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Контролна проверка с контролен 
разтвор 

Контролна проверка с контролен разтвор 

За да се гарантира работата на уреда, трябва редовно да използвате контролен разтвор за 
контролна проверка. За всеки тест- параметър съществува отделен контролен разтвор. 
Извърщвайте контролна проверка в следните случаи: 

   

   

   

   

Когато отворите нов контейнер с тест- ленти. 

След смяна на батериите. 

След почистване на устройството. 

Когато имате съмнение, че измерените стойности не са 
верни. 

Контролна проверка се извършва по същия начин, както редовно измерване, с тази 
разлика, че вместо кръв се използват контролни разтвори. 
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Контролна проверка с контролен 
разтвор 

От какво се нуждаете: 

   

   

Вашето устройство Accutrend Plus  

Тест- ленти за желаните измервания със съответната код- лента: 

– 
– 
– 
– 

Accutrend Glucose 
Accutrend Triglycerides 
Accutrend Cholesterol 
BM- Lactate 

   Контролни разтвори за съответния тест- параметър 

– 
– 
– 
– 

Accutrend Control G (Глюкоза) 
Accutrend Control TG1 (Триглицериди) 
Accutrend Control CH1 (Холестерол) 
BM- Control Лактат 
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Контролна проверка с контролен 
разтвор 

Подготовка за изпълнение на контролна 
проверка 

1 Пригответе контейнера с тест- ленти за 
нужното измерване (например-  
измерване на триглицериди). 

Пригответе код- лентата, принадлежаща  
към тези тест- ленти (освен ако  
устройството вече не е било кодирано  
за този контейнер с тест- ленти). 

Подгответе контролния разтвор за тест- 
лентите. 

Следното описание предполага, че 
устройството вече е било кодирано за 
използваните тук тест- ленти. Ако  
случаят не е такъв, вижте описанието, 
започващо на страница 59. 

2 

3 
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Контролна проверка с контролен 
разтвор 

Извършване на контролна 
проверка 

1 Поставете уреда на равна повърхност  
или го дръжте в ръката си. Ако е  
необходимо, включете апарата като  
натиснете бутона On/Off. 
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Контролна проверка с контролен 
разтвор 

2 Проверете дали целият дисплей  
функционира правилно, за да се избегне 
неправилна интерпретация на резултати 
поради повредени елементи на дисплея. 
Верни ли са датата и времето? Ако  
измерените стойности се съхранят без 
информация за часа, коригирайте тези 
настройки (вижте описанието, започващо  
на страница 41). 
Появява ли се символът на батерия?  
Ако се появява, могат да се изпълнят  
само още няколко изследвания. Сменете 
батериите възможно най- скоро (вижте 
описанието, започващо на страница 30). 

3 

4 
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След като включите апарата, проверете 
следните дисплеи: 



Контролна проверка с контролен 
разтвор 

5 Извадете тест- лента от контейнера.  
Затворете контейнера веднага след  
отварянето, за да предпазите десиканта,  
в противен случай тест- лентите ще  
бъдат неизползваеми преди да е  
изтекъл срокът им на годност. 

Хванете тест- лентата с палеца и 
показалеца си, така че отпечатаният 
параметър на измерване да е обърнат 
надолу. 
Поставете тест- лентата във водача на  
тест- ленти. Когато тя достигне  
правилната позиция, ще чуете два звукови 
сигнала (къс– дълъг; ако тази функция  
е включена). 

6 

7 
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Контролна проверка с контролен 
разтвор 
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8 Натиснете бутона M, за да добавите на 
измерването флаг като функционален  
контрол (символ на шише). 



Контролна проверка с контролен 
разтвор 

9 Отворете капака на измервателната 
камера. 
Той се застопорява, когато достигне 
вертикална позиция. 
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Контролна проверка с контролен 
разтвор 

Използване на контролния разтвор 

10 Поставете голяма капка от контролния 
разтвор върху тест- лентата директно от 
шишето. Нито пръста ви, нито шишето  
трябва да докосват зоната на приложение. 
Зоната на приложение трябва да се покрие 
изцяло. 

Пробата може (както при измерване с  
кръв) също да се постави извън 
устройството, както е описано на  
страница 75. 
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Контролна проверка с контролен 
разтвор 

Начало на измерването 

Мигаща стрелка указва да затворите капака на 
измервателната камера. С това започва 
измерването. 

11 Затворете капака на измервателната 
камера. 
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Контролна проверка с контролен 
разтвор 

Измерването започва. Времето, необходимо  
за оценка на пробата, варира в зависимост от  
тест- параметъра. Това време е показано на 
дисплея и се отброява до “0”. Времето на 
измерване на индивидуалните тест- пареметри  
е: 
   

   

   

За глюкоза-12 секунди 

За холестерол-180 секунди 

За триглицериди- прибл. 174 секунди 
(възможният по- къс период на измерване 
се указва с три кратки звукови сигнала) 

За лактат- 60 секунди    

Всяка от последните четири секунди от времето  
за измерване е придружена от кратък звуков 
сигнал (ако е включен). Приключването на 
измерването и излизането на резултатите се 
указва от по- дълъг звуков сигнал. 
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Контролна проверка с контролен 
разтвор 
Показване на 
резултатите 

Когато приключи измерването, резултатът се 
появява в единица според настройката. 

Сега проверете дали показаният резултат е в 
рамките на приемливия обхват. 

Информация за прицелните стойности, които 
трябва да се получат, когато се извършват 
измервания с контролни разтвори, могат да бъдат 
намерени или на етикетите, или в приложенията в 
опаковките на тест- лентите или контролните 
разтвори. Ако стойността е извън обхвата, 
повторете контролната проверка. Ако и вторият 
резултат е извън обхвата, моля свържете се с 
местния представител. 
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Памет 

Памет 

Устройството Accutrend Plus има четири зони на памет, всяка от които може да се 
използва за съхранение на до 100 измерени стойности, заедно с датата, часа и 
флаговете. 

Ако не сте направили настройки за датата и часа (вижте описанието, започващо на 
страница 41), всички измерени стойности ще бъдат съхранени без информация за 
времето. 

Извикване на съхранени стойности от 
измервания 

1 Включете устройството директно на  
режим Memory- Памет, като натиснете  
бутона M, или като натиснете този бутон,  
когато устройството е в режим Кодиране. 

Можете да излезете от режим Memory,  
като натиснете бутона On/Off. 
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Памет 

След обичайното тестване на дисплея при 
включване на устройството, ще се появи 
последната съхранена измерена стойност. 

Символът „mem” указва, че устройството е в режим 
Memory. Датата и часът на дисплея отговарят на 
времето на извършване на измерването, а не на 
часа в момента. Препинателният знак в показания 
час не мига– за разлика от текущото време. 
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Памет 
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2 Натиснете бутона Set, за да преминете  
през зоните на памет на четирите  
тест- параметри. 
При всяко натискане на този бутон, се  
появява последната съхранена стойност  
на всяка зона на памет (GLUC > CHOL >  
TG > LAC > GLUC >…). 



Памет 

За да се движите в рамките на дадена зона на 
памет, използвайте бутона M. 

3 
Натиснете бутона M, за да се покаже 
следващата най- стара измерена  
стойност в рамките на дадена зона на  
памет. 
Когато натиснете бутона, се появява  
мястото на измерената стойност в  
рамките на тази памет (тук: 02); 
действителната стойност не се показва, 
докато не освободите бутона. 
Когато задържите бутона M,  
последователно се появяват по- старите 
позиции в паметта (02 … 03 … 04 …  
и т. н.), докато не освободите бутона.  
Тогава се показва измерената стойност 
на последната позиция в паметта. 
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Памет 

Специални случаи: 

   

   Ако цялата зона на памет на даден тест- 
параметър е празна, на дисплея се появяват 
две тирета (– –). 

   Ако дадена измерена стойност е съхранена 
неправилно (или е изтрита), на дисплея се 
появява едно тире (–). 
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Ако цялата памет е празна, на дисплея се 
появяват три тирета (– – –). 



Памет 

Изтриване на съхранени стойности от 
измервания 

1 Включете уреда като натиснете бутона  
Set (в лявата страна на апарата). 

На дисплея се появяват датата, часът и  
символът „set”. 

2 Натиснете бутона M, за да се появят 
опциите за изтриване на измерени 
стойности. 

Можете по всяко време да излезете от 
режим Изтриване, като натиснете бутона 
On/Off. 

С този дисплей стартират следните  
описания (dEL LASt). 
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Памет 

Можете да избирате между три различни варианта на 
изтриване: 

   

   

   

Можете да изтриете последната измерена 
стойност. 
Можете да изтриете едновременно всички измерени стойности на 
даден тест- параметър. 
Можете да изтриете едновременно всички измерени стойности 
на всички тест- параметри. 

Не е възможно изтриването на специфични индивидуални стойности (които не са 
последната измерена стойност). 
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Памет 

Изтриване на последната измерена 
стойност 

3 За да изтриете последната измерена 
стойност (dEL LASt дисплей), натиснете 
бутона Set. 
Появява се съответният тест- параметър. 
За да изтриете от паметта показаната 
стойност, натиснете и задръжте бутона  
Set в продължение на повече от 3 секунди. 
Докато натискате бутона, измерената 
стойност мига. По същото време ще  
чувате кратък звуков сигнал на всяка 
секунда. 

4 
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Памет 
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След 3 секунди стойността се изтрива; това се 
потвърждава от дисплея (–), както е показано 
в ляво. След като освободите бутона Set, ще 
излезете автоматично от режим Изтриване. 



Памет 

Изтриване на всички измерени стойности на даден 
тест- параметър 

5 Ако желаете да изтриете всички  
измерени стойности на даден тест-  
параметър, натиснете бутона M. 
Дисплеят показва dEL – ALL и 
се появява избрания в момента тест-  
параметър (тук: TG). 

6 Ако показаният тест- параметър не е 
този, чиито измерени стойности желаете 
да изтриете, натиснете бутона Set. 

Избраният за момента тест- параметър  
мига. 
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Памет 

8 За да изберете за изтриване появилия се 
тест- параметър, натиснете бутона M. 

Дисплеят преминава на ALL- 
Всички. 
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7 Натиснете отново бутона Set, за да  
изберете друг тест- параметър. 
С всяко натискане на бутона, на  
дисплея се появява следващият  
параметър (GLUC > CHOL > TG > LAC …). 



Памет 

9 За да изтриете от паметта измерените 
стойности на показания в момента тест- 
параметър, натиснете и задръжте  
бутона Set в продължение на повече от  
3 секунди. 

Докато натискате бутона, дисплеят ALL 
мига. Едновременно с това, на всяка  
секунда ще чувате кратък звуков сигнал. 

След 3 секунди се изтриват всички измерени 
стойности на избрания тест- параметър; това се 
потвърждава от дисплея, както е показано в ляво 
(– –). След като освободите бутона Set, ще 
излезете автоматично от режим Изтриване. 
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Памет 

Изтриване на всички измерени 
стойности 

10 Ако желаете да изтриете всички  
измерени стойности на всички тест-  
параметри, натиснете бутона M два пъти. 
Дисплеят показва dEL – ALL и се показват  
всички тест- параметри. 
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Памет 

11 Натиснете бутона Set, за да изберете  
този режим на изтриване. 

Дисплеят преминава към ALL- 
Всички. 

12 За да изтриете от паметта всички  
измерени стойности, натиснете и задръжте 
бутона Set в продължение на повече от 3 
секунди. 

Докато натискате бутона, дисплеят ALL 
мига. Едновременно с това ще чувате 
кратък звуков сигнал на всяка секунда. 
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Памет 
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След 3 секунди всички стойности се изтриват; 
това се потвърждава от дисплея, както е 
показано в ляво (– –). След като освободите 
бутона Set, вие ще излезете автоматично от 
режим изтриване. 



Памет 

Трансфер на данни 

Резултатите могат да се свалят от паметта чрез вградения 
инфрачервен интерфейс. 
За повече информация за копиране на резултати на подходяща система (като PC), моля 
обадете се на местния представител (вижте страница 133). 
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Почистване 

Почистване 

Чистотата на оптичната измерваща система е основна предпоставка за получаване на точни 
стойности при измерване. 
Редовно почиствайте апарата и незабавно след като се замърси. Преди това винаги го 
изключвайте! 
За почистване използвайте само следното: 

   

   

   

Обикновени немъхести клечки за 
уши 
Обикновени немъхести 
салфетки 
Обикновени салфетки за 
дезинфекция 

Мек сапунен разтвор, както и 70 % етанол или изопропил алкохол, са подходящи за 
почистване. Когато се използват в професионалния сектор (напр. лекарски кабинети), 
препоръчва се смес от 1- пропанол, 2- пропанол и глутаралдехид (търговско име “Bacillol plus”). 

Не използвайте спрей за дезинфекция или силно намокрени салфетки и тампони,  
тъй като в апарата може да попадне течност и да го повреди. 
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Почистване 

Почистване на външните компоненти на уреда 

   

   

Изключете апарата. 

Изчистете външната част на апарата с леко навлажнена, немъхеста памучна кърпа. В 
професионалния сектор, това може да се направи с “Bacillol plus”. 

Почистване на вътрешните компоненти на уреда 

1 

2 

Отворете капака на измервателната 
камера. 
Свалете капака на измервателната  
камера (включително водача на тест-  
лентата), като го бутнете леко към  
центъра на апарата и после го дръпнете 
нагоре. 
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Почистване 

115 

Български 

3 В случай на значително замърсяване,  
можете да измиете капака на  
измервателната камера (отделно от 
устройството) с топла течаща вода. 
Подсушете капака с чиста кърпа. 



Почистване 

Почистване на оптичната измерваща система 

4 Почистете лесно достъпните места на 
оптичната измерваща система с  
немъхест тампон или навлажнена клечка за 
уши. 
В апарата не трябва да навлиза никаква 
течност. Не поставяйте в уреда никакви 
предмети. 

Оставете апарата да изсъхне напълно. 5 

116 



Почистване 

7 Затворете капака на измервателната 
камера. 
Сега апаратът е готов за употреба. 
Извършете контролна проверка 
(вижте описанието, започващо на  
страница 85). 
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6 Не поставяйте капака на измервателната 
камера в апарата, докато не изсъхне  
напълно. Натискайте леко надолу  
предния край на капака, докато той  
щракне на мястото си. 





Съобщения за 
грешки 

Съобщения за грешки 

В определени случаи, на вашия дисплей могат да се появят съобщения за грешки. Най- общо, 
най- напред трябва да изпълните предложените стъпки за отстраняване на грешката. Ако 
грешката остава, моля свържете се с местния представител (вижте страница 133). 
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Съобщения за 
грешки 

Указание Описание на грешката 

Грешка: Unknown barcode- 
(Неизвестен баркод) 
Баркодът на тест- лентите или код- лентите не е 
бил прочетен. 

Решение 

   

   

   

Всички ленти: Свалете лентата и проверете дали 
баркодът не е замърсен. 
Тест- ленти: Повторете процедурата с нова лента. 

Проверете дали няма въздействие от електромагнитно поле в близост до уреда. 
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Съобщения за 
грешки 

Указание Описание на грешката 

Грешка: Strip code does not match stored code- 
/Кодът на лентата не отговаря на съхранения код/ 

Тест- лентата принадлежи на друг контейнер, 
а не на този, който е последно кодиран. 

Решение 

   

   

Свалете лентата и повторете изследването с тест- лента от правилния контейнер. 

Кодирайте устройството със съответната код- лента. 
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Съобщения за 
грешки 

Указание Описание на грешката 

Грешка: Test strip is unusable- 
/Тест- лентата е неизползваема/ 
Тест- лентата е била вече използвана или е 
замърсена. 

Решение 

   Свалете лентата и повторете изследването с нова тест- лента. 
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Съобщения за 
грешки 

Указание Описание на грешката 

Грешка: Temperature- 
/Температура/ 
Уредът или стайната температура не са в  
рамките на приетия обхват за съответния тест. 

Решение 

   Преместете апарата на място с подходяща температура и повторете измерването след 
няколко минути. 
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Съобщения за 
грешки 

Указание Описание на грешката 

Грешка: Flap open- Отворен капак (след 
включване на апарата) 

Капакът на измервателната камера не е затворен 
въобще или не е затворен правилно. 

Решение 

   Затворете капака на измервателната 
камера. 
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Съобщения за 
грешки 

Указание Описание на грешката 

Грешка: Flap open- Отворен капак (по време 
на измерване) 
Капакът на измервателната камера не е затворен 
въобще или не е затворен правилно. 

Решение 

   Затворете капака на измервателната 
камера. 
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Съобщения за 
грешки 

Указание Описание на грешката 

Грешка: Flap not closed after blood application- 
/Капакът не е затворен след поставянето на кръв/ 
Капакът на измервателната камера не е затворен 
или не е затворен правилно след поставянето на 
кръвта; измерването не е започнало навреме. 

Решение 

   Свалете лентата и повторете изследването с нова тест- лента. 
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Съобщения за 
грешки 

Указание Описание на грешката 

Грешка: Internal error- Вътрешна грешка 
(пример 142) 
Устройството е открило вътрешна грешка. 

Решение 

   Изключете и включете отново уреда. Ако грешката остава, апаратът е дефектен. 
Моля, обадете се на местния представител. 
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Допълнителна 
информация 

Допълнителна 
информация 

Информация за заявка 

Моля, свържете се с вашия доставчик. 

Артикул 
Accutrend Glucose 50 
Accutrend Glucose 25 
Accutrend Control G 
Accutrend Cholesterol 25 
Accutrend Cholesterol 5 
Accutrend Control CH1 
Accutrend Triglycerides 25 
Accutrend Control TG1 

Описание 
50 тест- ленти за определяне на кръвна захар 
25 тест- ленти за определяне на кръвна захар 
Контролен разтвор за тест- ленти Accutrend Glucose 
25 тест- ленти за определяне на холестерол в кръвта 
5 тест- ленти за определяне на холестерол в кръвта 
Контролен разтвор за тест- ленти Accutrend Cholesterol 
25 тест- ленти за определяне на триглицериди в кръвта 
Контролен разтвор за Accutrend Triglycerides  
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Допълнителна 
информация 
Артикул 
BM-Lactate 25 
BM-Control Lactate 
Устройство Accutrend Plus  

Описание 
25 тест- ленти за определяне на лактат в кръвта 
Контролен разтвор за тест- ленти BM-Lactate  

Забележка: Не всички артикули се предлагат във 
всички страни. 

Ограничения 

Моля, прочетете приложението в опаковката на тест- лентите за подробна информация 
за данните за продукта и ограниченията. 
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Спецификации 

Спецификации 

Условия на работа и технически данни 

Температурен обхват за 
измерване 

В зависимост от тест- параметъра: 
Холестерол и триглицериди: 18– 30 °C  
Глюкоза: 18– 32 °C  
Лактат: 15– 35 °C  
10-85 % 
Кръвна захар: 20– 600 mg/dL (1.1– 33.3 mmol/L) 
Холестерол: 150– 300 mg/dL (3.88– 7.76 mmol/L) 
Триглицериди: 70– 600 mg/dL (0.80– 6.86 mmol/L) 
Лактат: 0.8– 21.7 mmol/L (кръвна стойност), 0.7– 26 mmol/L (плазмена стойност) 
100 измерени стойности, с опция за дата, час и допълнителна информация за 
тест- параметрите 
Инфрачервен интерфейс, LED/IRED Клас 1 
4 x AAA 1.5 V алкални манганови батерии 
Повече от 1000 измервания (с нови батерии) 
III 
154 x 81 x 30 mm 
Прибл. 140 g 

Относителна влажност 
Обхват на измерване 

Памет 

Интерфейс 
Батерии 
Брой на измерванията 
Защитен клас 
Размери 
Тегло 
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Спецификации 

Проба 

Тип проба 
Обем на пробата 
Взаимодействия 

Прясна капилярна кръв (за подробна информация, вижте 
приложението в опаковката) 
Самостоятелна капка кръв 
Вижте приложението в опаковката на тест- лентите 

Условия на съхранение и 
транспортиране 
Температурен обхват 
Относителна влажност 

–25 °C до +70 °C  
10 до 85 % (без конденз) 

Изхвърляне на устройството 

Устройството може да влезе в контакт с кръв по време на извършване на изследванията. Поради 
тази причина използваните апарати носят риск от инфекция. Изхвърляйте използваните уреди 
съгласно местните разпоредби и след като сте свалили батериите. За информация за правилно 
изхвърляне, свържете се с местните органи. 
Устройството не попада в обхвата на EC Директива 2002/96/EC (Директива за изхвърляне на 
електрическа и електронна апаратура). 
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Спецификации 

Информация 

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с местния представител. 

Обединеното Кралство 
Roche Diagnostics Ltd 
Charles Avenue, Burgess Hill, RH15 9RY 
Обединено Кралство- безплатен телефон: 
0808 100 99 98 
Република Ирландия- безплатен телефон: 
1800 509 586 
Канада 
Roche Diagnostics 
201 Boul. Armand-Frappier 
Laval, Québec (Canada) H7V 4A2 
Телефон 1-450-686-7050 

Южна Африка 
Roche Products (Pty) Ltd. South Africa 
Diagnostics Division 
9, Will Scarlet Road / Ferndale 
P.O. Box 1927, Randburg 2125 
Телефон +27 -11 504-4600 

Австралия 
Roche Diagnostics Australia Pty Ltd. 
31 Victoria Avenue, Castle Hill, NSW 2154 
Телефон 02-9899 7999 

Нова Зеландия 
Roche Diagnostics N.Z. Ltd, 
15 Rakino Way, Box 62-089, 
Mt. Wellington, Auckland 
Телефон 09-276-4157 

© 2007 Roche Diagnostics. Всички права 
запазени. 
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