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FreeStyle Precision Neo- verensokerin ja ketoaineen seurantajärjestelmä on tarkoitettu
vain kehon ulkopuoliseen käyttöön (diagnostiseen in vitro -käyttöön) omaseurannassa tai
hoitohenkilökunnan käyttämänä avuksi diabeteksen hallinnassa.
Käytä glukoosin mittaamiseen tuoretta kokoverinäytettä, joka on otettu sormesta,
kyynärvarresta, olkavarresta tai peukalon tyvestä. Käytä ketoaineen (β-hydroksibutyraatin)
mittaamiseen vain sormesta otettuja tuoreita kokoverinäytteitä.
Järjestelmä voi auttaa diabeteksen hallinnassa myös antamalla käyttäjälle
hoitohenkilökunnan antamiin tietoihin perustuvia insuliinin annossuosituksia.

• Työnnä datakaapeli tähän,
kun haluat ladata
mittaustulokset
tietokoneeseen
(tähän tarvitaan
tiedonhallintajärjestelmä)

Alas-painike

• Työnnä mittausliuska mittariin

Tavoitealue
• Aseta verta tai kontrolliliuosta mittausliuskan
päässä olevalle valkoiselle tavoitealueelle
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Aamiaisen insuliiniannos

Mittari valmis näytteen
asettamista varten

Lounaan insuliiniannos

Kontrolliliuostulos

Päivällisen insuliiniannos

Insuliinin mittayksiköt

Paastotesti

Insuliini

Ketoaine

Aamun pitkävaikutteinen
insuliiniannos

Paristo heikko

Illan pitkävaikutteinen
insuliiniannos

Liitetty tietokoneeseen

Insuliiniannoksen asettaminen

Asetustila

Matala verensokeri tai profiili

Korkea verensokeri tai profiili

1. Pese ja kuivaa kädet ennen mittausta ja sen
jälkeen.
Huomaa: Tarkasta, onko mittausliuska vanhentunut.
2. Työnnä mittausliuska mittariin.

3. Pistä näytteenottokohtaa lansetilla ja lisää
verta.

Vahvista seuraavia vaiheita noudattamalla, että päivämäärä ja aika ovat oikein.

Mittarin käynnistäminen:
• Paina
tai
• Työnnä mittausliuska mittariin
Mittarin sammuttaminen:
painettuna 3 sekuntia tai
• Pidä painiketta
• Älä tee mitään 2 minuutin ajan

Aseta kellonaika
1. Aloita mittarin ollessa pois päältä (ei
mittausliuskaa mittarissa)
• Käynnistä mittari painamalla

(esim. 1:23 PM)

Mittarin näyttöruudun tarkastaminen aina, kun käynnistät mittarin

(esim. 13:23)

Mittarin näytön on oltava kokonaan musta, kun virta
on kytketty pois. Aina kun käynnistät mittarin, näkyviin
tulee valkoinen käynnistystestinäyttö sekunnin ajaksi.

2. Pidä näytössä näkyvää aikaa (11:50)
painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes näyttö
muuttuu

Huomaa: Jos mittarin paristo on vähissä sekä mittarin
sammutusnäytössä että käynnistystestinäytössä näkyy
.

tunti

3. Aseta kellonajan muoto (12 tunnin tai 24 tunnin
kello)
tai
• Muuta painamalla
• Jatka painamalla

päivä

Huomaa: Mittari voi näyttää ajan joko
12-tuntisessa (1:23 PM) tai 24-tuntisessa (13:23)
muodossa. 12-tuntista muotoa käytettäessä
näytössä ei ole ”AM”-osaa. Jos asetat iltapäiväajan
(PM), jatka painikkeen
painamista, kunnes
näkyvissä on ”PM”.

6. Aseta kuukausi
• Kuukausi vilkkuu. Aseta kuukausi painamalla
painiketta
tai
• Jatka painamalla

Päiväkirjan tapahtumien tarkastelu
1. Voit tarkastella päiväkirjan tapahtumia painamalla
kotinäytössä
.

kuukausi

4. Aseta tunnit
• Tuntilukema vilkkuu. Aseta tuntilukema
painamalla
tai
• Jatka painamalla

päivä

7. Aseta päivä
• Päivä vilkkuu. Aseta päivä painamalla
tai
• Jatka painamalla
Esimerkkejä:

kuukausi

minuutti

8. Aseta vuosi
• Aseta vuosi painamalla
tai
• Tallenna painamalla . Asetus on valmis

5. Aseta minuutit
• Minuuttilukema vilkkuu. Aseta minuuttilukema
painamalla
tai
• Jatka painamalla

minuutti
Insuliinin
mittayksiköt

Insuliiniannos

Valmistaudu mittaamaan

Verensokerin tai veren ketoaineen mittauksen tekeminen
1. Avaa mittausliuskan foliopaketti vetämällä
auki pykälän kohdalta ja ota mittausliuska esiin.

3. Ota verinäyte.
Ota verinäyte näytteenottolaitteella.
(Katso lisätietoja näytteenottolaitteen
käyttöohjeista.)

2. Työnnä mittausliuska mittariin niin pitkälle, että se
pysähtyy. Tämä käynnistää mittarin.
Huomautuksia:
• Muista tarkastaa, että mittarin näyttö toimii
oikein aina kun käynnistät mittarin. Jos mustassa
sammutetussa näytössä näkyy yhtään valkoista
segmenttiä tai jos valkoisessa testinäytössä näkyy
yhtään mustaa segmenttiä, mittarissa voi olla
ongelma. (Katso tarkemmat tiedot kohdasta 5,
Tutustuminen mittariin.)
• Mittari sammuu, kun se on käyttämättömänä kolme
minuuttia. Käynnistä mittari uudelleen poistamalla
käyttämätön mittausliuska ja työntämällä se sitten
uudelleen mittariin.

4. Lisää verta mittausliuskaan.
Tuo veripisara mittausliuskan päässä olevalle
valkoiselle alueelle. Veri imeytyy mittausliuskaan.
Pidä verta mittausliuskassa, kunnes näet 3 lyhyttä
viivaa mittarin näytössä. Tämä tarkoittaa, että olet
asettanut riittävästi verta.

Blood Glucose
Sensor Electrode
Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon, OX29 0YL
Made in UK.

4˚C

Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon, OX29 0YL
Made in UK.

1. Valitse mittauskohta.
Verensokerin mittauskohtana voidaan käyttää sormia, kyynärvartta, olkavartta tai
peukalon tyveä.
Käytä veren ketoaineen mittaamiseen vain sormenpäästä otettuja verinäytteitä.
Huomaa: Vältä luomia, suonia, luita ja jänteitä. Mittauskohtaan voi tulla mustelma.
Jos mustelma tulee, harkitse toisen kohdan valitsemista.
Älä käytä vaihtoehtoisista näytteenottopaikoista otettuja
verinäytteitä, kun:
• luulet, että verensokerisi on matala tai muuttuu nopeasti
• sinulla on todettu oireeton hypoglykemia
• vaihtoehtoisesta näytteenottopaikasta saadut tulokset eivät vastaa sitä,
miltä sinusta tuntuu
• olet ruokaillut, ottanut insuliinia tai kuntoillut kahden tunnin sisällä

Tarkasta ketoaineet:
• kun olet sairas
• kun verensokeri on yli 13,3 mmol/L
• kun se on omasta mielestäsi ja hoitohenkilökunnan mielestä tarpeen

vilkkuu, mikä on merkki siitä, että voit lisätä näytteen
mittausliuskaan.
Huomaa: Näytössä näkyy KET, jos olet asettanut mittariin
purppuranpunaisen veren ketoaineen liuskan.

3. Tarkasta, onko mittausliuska vanhentunut.
Älä käytä vanhentuneita mittausliuskoja, sillä ne voivat antaa epätarkkoja tuloksia.
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Verensokerin mittaustulosten ja profiilien ymmärtäminen

Mittari näyttää verensokerin tulokset käyttäen yksikköä mmol/L. Mittayksikkö on asetettu valmiiksi. Et voi muuttaa tätä asetusta.

TÄRKEÄÄ: Mittari näyttää tulokset asteikolla 1,1–27,8 mmol/L. Alhaiset tai korkeat verensokeritulokset voivat olla merkki mahdollisesti vakavasta sairaudesta.

Matalat verensokerin tulokset

Tulee näkyviin, kun tulos on matalampi kuin 1,1 mmol/L

Huomautuksia:
• Jos olet mittaamassa verensokeria, näet 5 sekunnin
lähtölaskennan. Jos olet mittaamassa veren
ketoainetta, näet 10 sekunnin lähtölaskennan.
• Älä poista mittausliuskaa mittarista lähtölaskennan
aikana.
• Jos lähtölaskenta ei käynnisty, mittausliuskalle
ei ehkä ole asetettu riittävästi verta. Katso
uudelleenasettamista koskevat ohjeet
mittausliuskojen käyttöohjeista. Jos lähtölaskenta ei
vieläkään käynnisty, poista käytetty liuska ja hävitä
se asianmukaisesti. Aloita uusi mittaus uudella
mittausliuskalla.

Mitä se tarkoittaa

Mitä tehdä

Tulee näkyviin, kun tulos on alle 3,9 mmol/L
tai pienempi kuin hoitohenkilökunnan
mittariin asettama tavoite.

Hoida matalaa verensokeria
hoitohenkilökunnan ohjeiden mukaisesti.

Jos näet…

Erittäin matala verensokeri tai
Mittausliuskassa voi olla ongelma.

Hoida matalaa verensokeria
hoitohenkilökunnan ohjeiden mukaisesti.
Vilkkuva
keltainen nuoli

Mitä se tarkoittaa

Mitä tehdä

Tulee näkyviin, kun tulos on yli 13,3 mmol/L
tai suurempi kuin hoitohenkilökunnan
mittariin asettama tavoite.

Hoida korkeaa verensokeria
hoitohenkilökunnan ohjeiden mukaisesti.
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Verensokerin tuloksen esimerkki

Hoida korkeaa verensokeria
hoitohenkilökunnan ohjeiden mukaisesti.

Tulee näkyviin, kun tulos on korkeampi kuin
27,8 mmol/L

Erittäin korkea verensokeri tai
Mittausliuskassa voi olla ongelma.

Paastotulos

Kontrolliliuostulos

Veren ketoaineen tuloksen esimerkki
6. Sammuta mittari pitämällä painiketta
painettuna. Hävitä käytetty mittausliuska
asianmukaisesti.

Mittari näyttää ketoaineen tulokset asteikolla 0,0–8,0 mmol/L. Mittayksikkö on asetettu
valmiiksi. Et voi muuttaa tätä asetusta.

Näyttö

TÄRKEÄÄ: Noudata hoitohenkilökunnan antamia ohjeita, ennen kuin teet
minkäänlaisia muutoksia diabeteksen hallintaohjelmaasi.

Veren ketoaineen odotetaan olevan alle 0,6 mmol/L.2 Korkea veren ketoaine voi johtua
sairaudesta, paastoamisesta, rankasta liikunnasta tai hallitsemattomasta verensokerin tasosta.1-3
Toista veren ketoaineen mittaus uudella veren ketoaineen mittausliuskalla seuraavissa
tapauksissa:
• näyttöön tulee HI
• tulos on epätavallisen korkea
• epäilet tulosta
• veren ketoaineen tulos on 0,0 mmol/L, mutta verensokeri on suurempi kuin 16,7 mmol/L

Tulos on korkeampi kuin
1,5 mmol/L.

Verensokerin keskiarvojen tarkastelu
1. Voit avata päiväkirjan painamalla kotinäytössä
.

Mitä se tarkoittaa
Korkea veren ketoaine.
Kyseessä saattaa olla
lääkärinhoitoa vaativa
ongelma.

Sinulla voi olla diabeettisen
ketoasidoosin vaara (DKA).2-6

Mitä tehdä

Keskiarvosi

Noudata hoitohenkilökunnan
ohjeita.

Ota välittömästi yhteys
hoitohenkilökuntaan.
Tässä keskiarvossa
olevien mittausten määrä

Tarkasta veren ketoaine, jos ketoaineiden
mittaaminen on osa diabeteksen
hallintaohjelmaasi.

Toista mittaus uudella mittausliuskalla.
Jos tulos on HI (korkea), ota välittömästi
yhteys hoitohenkilökuntaan.

Huomaa: Jos näet symbolin
, tämä tarkoittaa,
että mittari voi ehdottaa uuden ateriainsuliinin
annoksen. Ohita tämä, jos et ole aikeissa syödä ateriaa
ja ottaa ateriainsuliinin annosta.

-

Tulee näkyviin, kun tulos on
korkeampi kuin 8,0 mmol/L.

Huomaa: Jos näet virheilmoituksen E-3 tai E-4, katso ohjeita tämän omistajan asetusoppaan kohdasta Virheilmoitukset.
TÄRKEÄÄ: Ota yhteys hoitohenkilökuntaan, jos sinulla on oireita, jotka eivät vastaa mittaustulostasi, ja olet noudattanut
tässä omistajan asetusoppaassa annettuja ohjeita.

On kehittynyt korkea verensokeriprofiili.
Jos olet saanut viimeksi kuluneiden 5 päivän
aikana 3 korkeaa tulosta JA jokainen niistä
on samalta 3 tunnin ajanjaksolta, mittarin
näytössä näkyy vilkkuva .

Verensokerin taso on vähintään
13,3 mmol/L.

Toista mittaus uudella mittausliuskalla.
Jos tulos on LO (matala), ota välittömästi
yhteys hoitohenkilökuntaan.

-

Tulos on 0,6–1,5 mmol/L.

Yhtenäisesti palava
keltainen nuoli

On kehittynyt matala verensokeriprofiili.
Jos olet saanut viimeksi kuluneiden 5 päivän
aikana 2 matalaa tulosta JA kumpikin niistä
on samalta 3 tunnin ajanjaksolta, mittarin
näytössä näkyy vilkkuva .

5. Tarkastele tulosta.
Mittaus on tehty, kun tulos tulee näkyviin mittarin
näyttöön (näytetyt esimerkit). Tulos tallentuu
muistiin.

Veren ketoaineen mittaustulosten ymmärtäminen

Korkeat verensokerin tulokset

Yhtenäisesti palava
punainen nuoli

Vilkkuva
punainen nuoli

➧

2. Pese kätesi ja mittauskohta saippualla ja lämpimällä vedellä.
• Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
• Mittauskohdassa ei saa käyttää voiteita tai rasvoja.

Jos näet…

2. Voit vierittää ja tarkastella päiväkirjan tapahtumia
.
painamalla

Verensokerin tulos

Verensokerin tai veren ketoaineen mittaus

TÄRKEÄÄ:
• Käytä kutakin mittausliuskaa vain kerran.
• Lue mittausliuskan käyttöohjeet, ennen kuin teet ensimmäisen verensokeritai ketoainemittauksesi. Siinä on tärkeitä tietoja ja siinä neuvotaan, kuinka
mittausliuskoja säilytetään ja käsitellään.
• Mittari ja lisävarusteet on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.
• Katso näytteenottolaitteen pakkausselosteesta tarkat ohjeet siitä, kuinka
näytteenottolaitetta käytetään.
• Älä aseta virtsaa mittausliuskaan.

Päiväkirjan tarkastelu

Mittarin päiväkirjaan voidaan tallentaa enintään 1000 tapahtumaa – kuten verensokeri-,
ketoaine- ja kontrolliliuostuloksia, insuliiniannoksia ja muita mittarin tietoja.

Aseta päivämäärä

Jos mustassa sammutetussa näytössä näkyy yhtään
valkoista segmenttiä tai jos valkoisessa testinäytössä
näkyy yhtään mustaa segmenttiä, mittarissa voi olla
ongelma. Ota yhteys asiakaspalveluun.

4. Katso tulos.
Katso mittauksen tekemistä koskevia lisätietoja
kohdasta 7.
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Käynnistystestinäyttö

8

Päiväkirja

Mittarin käyttökuntoon asetus

tunti

7

Mitä se tarkoittaa

Mittausliuska

Mittarin käynnistäminen ja sammuttaminen

Mittari sammutettu -näyttö

• Kytkee mittarin päälle
ja pois ja palauttaa
näkyviin kotinäytön

Mittausliuska-aukko

18 Muut symbolit

Tutustuminen mittariin

➧

TÄRKEÄÄ:
• Käytä vain FreeStyle Precision- verensokerin mittausliuskoja ja FreeStyle
Precision- veren β-ketoaineen mittausliuskoja. Muilla mittausliuskoilla voidaan
saada epätarkkoja tuloksia.
• Katso näytetyyppejä koskevia lisätietoja mittausliuskojen käyttöohjeista.
• Lue tässä omistajan asetusoppaassa olevat ohjeet. Jos ohjeita ei noudateta,
saadut tulokset saattavat olla virheellisiä. Harjoittele mittaustoimia ennen
mittarin käyttöä.
• Noudata hoitohenkilökunnan ohjeita, kun mittaat verensokerin ja veren
ketoaineen tasoja.
• Ole varovainen lasten lähellä käyttäessäsi. Pienet osat voivat aiheuttaa
tukehtumisvaaran.

Symboli

Virtapainike

• Työnnä mittausliuska tähän

Päiväkirjan tapahtumien tarkastelu
Verensokerin keskiarvojen tarkastelu

Käyttötarkoitus

Päiväkirja

Mitä se tarkoittaa

Pika-aloitus – Verensokerin mittaus

14 Mittarin kunnossapito

10 Päiväkirjan tarkastelu

4

3

Mittarin symbolit

Ylös-painike

6

9

2
Symboli

• Näyttää mittarin kotinäytön
(näytetty tässä)
• Näyttää mittaustulokset ja
muita tärkeitä tietoja

12 Mittarin tietojen siirto tietokoneeseen

Käyttötarkoitus

FreeStyle Precision Neo yhdellä silmäyksellä

Näyttöikkuna

Kontrolliliuostestin tekeminen

4

Käyttäjän ohjekirja

1

Erittäin korkea veren
ketoaine
tai
Mittausliuskassa voi olla
ongelma.

Toista mittaus uudella
mittausliuskalla. Jos
tulos on HI (korkea), ota
välittömästi yhteys
hoitohenkilökuntaan.

Voit vierittää 7, 14 ja 30 päivän
keskiarvoja painamalla
tai .

2. Voit tarkastella seitsemän päivän keskiarvoasi
milloin tahansa päiväkirjassa painamalla
.
[
]
• Paina
nähdäksesi 14 päivän keskiarvon.
[
]
• Paina
nähdäksesi 30 päivän keskiarvon.
[
]
• Palaa päiväkirjan tapahtumiin painamalla .
Huomautuksia:
• Keskiarvot eivät sisällä glukoosin
kontrolliliuostuloksia.
• Kontrolliliuostulokset, joita ei ole merkitty
kontrolliliuostesteiksi, voivat tehdä keskiarvoista
epätarkkoja.
•
tulee mittarin näyttöön, kun
katseltavissa ei ole nykyisiä tapahtumia tai
keskiarvoja.
(matalat) verensokerin mittaustulokset
•
lasketaan keskiarvoon arvona 1,1 mmol/L.
(korkeat) verensokerin mittaustulokset
•
lasketaan keskiarvoon arvona 27,8 mmol/L.

5/10/19 4:01 AM
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Glukoosin ja ketoaineen kontrolliliuokset
Kontrolliliuostesti tulee tehdä, kun epäilet tuloksia ja haluat
varmistaa, että mittari ja mittausliuskat toimivat oikein.

13

Huomaa: Näytössä näkyy KET, jos olet asettanut mittariin
purppuranpunaisen veren ketoaineen liuskan.

5. Pidä kontrolliliuosta mittausliuskassa, kunnes.
• Näet 3 lyhyttä viivaa mittarin näytössä. Tämä
tarkoittaa, että asetit riittävästi kontrolliliuosta ja
että mittari lukee kontrolliliuosta.

Blood Glucose
Sensor Electrode
Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon, OX29 0YL
Made in UK.

4˚C

Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon, OX29 0YL
Made in UK.

1. Avaa mittausliuskan foliopaketti vetämällä
auki pykälän kohdalta ja ota mittausliuska esiin.

2. Työnnä mittausliuska mittariin niin, että mittari
käynnistyy.
Huomautuksia:
• Muista tarkastaa, että mittarin näyttö toimii oikein aina
kun käynnistät mittarin. Jos mustassa sammutetussa
näytössä näkyy yhtään valkoista segmenttiä tai
jos valkoisessa testinäytössä näkyy yhtään mustaa
segmenttiä, mittarissa voi olla ongelma. (Katso
tarkemmat tiedot kohdasta 5, Tutustuminen mittariin.)
• Mittari sammuu, kun se on käyttämättömänä
3 minuuttia. Käynnistä mittari uudelleen poistamalla
käyttämätön mittausliuska ja työntämällä se sitten
uudelleen mittariin.

3. Merkitse mittaus kontrolliliuostestiksi
painamalla alas-nuolta 3 sekunnin ajan. Näkyviin
. Mittari on nyt valmis ja voit asettaa
tulee
kontrolliliuoksen mittausliuskaan.

Lämpötila on liian suuri
tai pieni mittarin oikeaa
toimintaa varten

Mittarin virhe

Mitä tehdä

Viesti

Mitä se tarkoittaa
Veripisara on liian pieni
tai
Mittaus on tehty väärin
tai
Mittausliuskassa voi olla
ongelma

1. Siirrä mittari ja mittausliuskat paikkaan,
jossa lämpötila on mittausliuskojen
toiminta-alueen sisällä. (Katso oikea alue
mittausliuskojen käyttöohjeista.)
2. Odota, kunnes mittari ja mittausliuskat
ovat saavuttaneet uuden lämpötilan.
3. Tee mittaus uudelleen uudella
mittausliuskalla.
4. Jos virhe tulee uudelleen, ota yhteys
asiakaspalveluun.

Veri asetettiin
mittausliuskaan liian aikaisin

1. Lue mittausohjeet.
2. Tee mittaus uudelleen uudella
mittausliuskalla.
3. Jos virhe tulee uudelleen, ota yhteys
asiakaspalveluun.

Mitä tehdä

Mittausliuska ei ole asetettu oikein tai kokonaan mittariin

1. Työnnä mittausliuska kosketuspinta (3 mustaa viivaa) ylöspäin mittariin niin pitkälle, että
se pysähtyy. Tämä käynnistää mittarin.
2. Jos mittari ei vieläkään käynnisty, ota yhteys asiakaspalveluun.

Paristoja ei ole asennettu tai ne on asennettu väärin

Katso paristojen asennusohjeet kohdasta 14, Mittarin kunnossapito.

Paristot ovat tyhjät

Vaihda paristot. Aseta päivämäärä ja aika tarvittaessa uudelleen.

Mittari saattaa olla kytkettynä tietokoneeseen (mittarin näytössä näkyy PC)

Irrota mittari tietokoneesta.

Mittausliuskassa on vikaa

Kokeile uutta mittausliuskaa.

Mitä tehdä

Mittaustulosten siirtämiseen tietokoneelle tarvitaan yhteensopiva tiedonhallintajärjestelmä.
Tarvitset myös mikro-USB-kaapelin, jolla voit yhdistää mittarin USB-portin tietokoneeseen.
Lisätietoja saat ottamalla yhteyden asiakaspalveluun.

VAROITUS: Sähköiskuvaaran välttämiseksi on tärkeää, että et koskaan tee verensokerin
mittausta mittarin ollessa liitettynä tietokoneeseen.

Huomaa: KET ja tulos tulevat näkyviin, jos tehdään
ketoaineen kontrolliliuostestiä.
Kontrolliliuostulokset asteikon ulkopuolella:
• Toista testi, jos kontrolliliuostulokset ovat
mittausliuskojen käyttöohjeisiin painetun alueen
ulkopuolella.
• Lopeta mittarin käyttö, jos kontrolliliuostulokset
ovat jatkuvasti mittausliuskojen käyttöohjeisiin
painetun alueen ulkopuolella. Ota yhteys
asiakaspalveluun.

Huomautuksia:
• Jos olet tekemässä mittausta verensokerin
mittausliuskalla, näet 5 sekunnin lähtölaskennan.
Jos olet tekemässä mittausta veren ketoaineen
mittausliuskalla, näet 10 sekunnin lähtölaskennan.
• Älä poista mittausliuskaa mittarista
lähtölaskennan aikana.
• Jos lähtölaskenta ei käynnisty, poista ja hävitä
käytetty mittausliuska, sammuta mittari ja yritä
uudelleen uudella liuskalla.

Vaihe
Näet tämän näytön, kun paristojen teho on vähissä.

Toimenpide

Huomaa: Kun et enää tarvitse mittaria, poista paristot ja hävitä paristot ja mittari paikallisten
määräysten mukaisesti.

2. Poista vanhat paristot.

Eurooppalainen paristodirektiivi edellyttää, että käytetyt paristot kerätään
erikseen niiden kierrätyksen helpottamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi.
Tässä tuotteessa olevat paristot tulee poistaa ja hävittää käytettyjen paristojen
erillistä keräämistä koskevien paikallisten määräysten mukaisesti.

Huomaa: Mittarin asetukset ja päiväkirjan tiedot tallennetaan
paristoja vaihdettaessa.

TÄRKEÄÄ: Sen jälkeen kun tämä varoitus on tullut ensimmäisen
kerran näkyviin, voit tehdä vielä noin 28 mittausta, ennen kuin
paristot täytyy vaihtaa.

1. Varmista, että käytät oikeaa, tälle
mittarille tarkoitettua mittausliuskaa.
(Katso mittausliuskojen käyttöohjeesta,
onko liuska yhteensopiva tämän mittarin
kanssa.)
2. Toista mittaus käyttämällä tämän
mittarin kanssa käytettäväksi tarkoitettua
mittausliuskaa.
3. Jos virhe tulee uudelleen, ota yhteys
asiakaspalveluun.

Mittarin virhe

Mittarin kunnossapito

Paristojen vaihtaminen

1. Varmista, että käytät oikeaa, tälle mittarille
tarkoitettua liuskaa. (Katso mittausliuskojen
käyttöohjeesta, onko liuska yhteensopiva
tämän mittarin kanssa.)
2. Toista mittaus käyttämällä tämän
mittarin kanssa käytettäväksi tarkoitettua
mittausliuskaa.
3. Jos virhe tulee uudelleen, ota yhteys
asiakaspalveluun.

Koodausta ei tarvita
tai
Mittausliuska saattaa olla
vioittunut, käytetty, tai
mittari ei tunnista sitä
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Mittarin virhe

1. Tee mittaus uudelleen uudella
mittausliuskalla.
2. Jos virhe tulee uudelleen, ota yhteys
asiakaspalveluun.

Vianmääritys

1. Mittausliuska
on työnnetty
mittausliuskan
aukkoon
eikä mitään
tapahdu.

Viesti

1. Lue mittausohjeet.
2. Tee mittaus uudelleen uudella
mittausliuskalla.
3. Jos virhe tulee uudelleen, ota yhteys
asiakaspalveluun.

Verensokerin taso saattaa
olla liian korkea järjestelmän
luettavaksi
tai
Mittausliuskassa voi olla
ongelma

1. Sammuta mittari.
2. Tee mittaus uudelleen uudella
mittausliuskalla.
3. Jos virhe tulee uudelleen, ota yhteys
asiakaspalveluun.

Mitä tehdä

6. Tarkastele tulosta.
Mittaus on tehty (näytetyt esimerkit), kun tulos tulee
näkyviin mittarin näyttöön. Tulos tallentuu muistiin
kontrolliliuostuloksena.
Vertaa kontrolliliuostulosta verensokerin tai
ketoaineen mittausliuskojen käyttöohjeisiin
painettuun vaihteluväliin. Tuloksen pitäisi olla tämän
alueen sisällä.

TÄRKEÄÄ: Mittaustulos tallennetaan muistiin verensokerin tuloksena,
jos sitä ei merkitä kontrolliliuostestiksi. Tämä voi vaikuttaa verensokerin
keskiarvoihin.
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Esimerkkejä:

Kontrolliliuostestin tekeminen

Virheilmoitukset

Viesti
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4. Aseta kontrolliliuosta mittausliuskaan.
Ravista kontrolliliuospulloa liuoksen sekoittamiseksi.
Aseta kontrolliliuospisara mittausliuskan päässä
olevalle valkoiselle alueelle kuvan mukaisesti.
Kontrolliliuos imeytyy mittausliuskaan.

vilkkuu, mikä on merkki siitä, että voit lisätä näytteen
mittausliuskaan.

➧

TÄRKEÄÄ:
• Käytä mittarin kanssa vain MediSensen glukoosin ja ketoaineen
kontrolliliuoksia.
• Kontrolliliuostulosten tulisi olla mittausliuskojen käyttöohjeisiin painetun
kontrolliliuosalueen mukaiset.
• Tarkasta, että mittausliuskan foliopakettiin painettu eränumero vastaa
käyttöohjeissa olevaa eränumeroa.
• Älä käytä kontrolliliuosta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Hävitä
kontrolliliuos kolmen kuukauden kuluttua pullon avaamisen jälkeen tai kun
pulloon painettu viimeinen käyttöajankohta on kulunut umpeen sen mukaan,
kumpi niistä täyttyy ensin. (Esimerkki: avaa 15.4., hävitä 15.7., kirjoita
hävityspäivämäärä pullon kylkeen.)
• Kontrolliliuoksen tavoitealue on tarkoitettu vain kontrolliliuosta varten – ei
verensokerin tasoja varten.
• Sulje pullon tulppa tiiviisti heti käytön jälkeen.

TÄRKEÄÄ: (jatkuu)
• Älä lisää vettä tai muuta nestettä kontrolliliuokseen.
• Kontrolliliuostulokset eivät kuvasta verensokerin tasoa.
• Kontrolliliuoksen hankkimista koskevia tietoja saa ottamalla yhteyden
asiakaspalveluun.

Mittarin tietojen siirto tietokoneeseen

VAROITUS: Paristot on pidettävä poissa pienten lasten ulottuvilta. Jos paristo niellään, ota
välittömästi yhteys hoitohenkilökuntaan.

Vaihe

Mittarin puhdistaminen
3. Asenna uudet paristot (+) -puoli ylöspäin.
Huomaa: Mittarissa käytetään kahta vaihdettavaa
CR 2032 -tyypin nappiparistoa.

Vaihe

1

Puhdista mittarin ulkopinta kostealla liinalla ja:
• miedolla pesuaineella/saippualla ja vedellä tai
• 70 % isopropanolilla tai
• klooripuhdistusaineen ja veden seoksella (1:9)

2

Anna mittarin kuivua.

Toimenpide
1. Käännä mittari ympäri ja vedä sivussa oleva
paristokotelon kansi auki kuten kuvassa.

4. Työnnä paristokotelon kansi takaisin paikalleen niin,
että se naksahtaa.
Huomaa: Kun käynnistät mittarin seuraavalla
kerralla, se saattaa pyytää asettamaan ajan ja
päivämäärän uudelleen. (Katso kohtaa 6, Mittarin
käyttökuntoon asetus.)

1. Sammuta mittari.
2. Tee mittaus uudelleen uudella
mittausliuskalla.
3. Jos virhe tulee uudelleen, ota yhteys
asiakaspalveluun.

Toimenpide

TÄRKEÄÄ: Älä upota mittaria veteen tai muuhun nesteeseen. Varo, ettei
mittarin mittausliuska-aukkoon tai USB-porttiin pääse likaa, pölyä, verta,
kontrolliliuosta, vettä tai mitään muuta ainetta.

Insuliiniannoksen kirjaaminen

Johdanto
Tämän ominaisuuden avulla voit kirjata insuliiniannoksia päiväkirjaan. Voit ottaa tämän
ominaisuuden käyttöön milloin tahansa.

2. Valitse insuliiniannoksen tyyppi.
Käytä apuna alla olevaa taulukkoa ja paina sen
annoksen painiketta, jonka haluat kirjata.

Insuliiniannoksen kirjaamisen asettaminen
1. Paina kotinäytössä
3 sekuntia, kunnes
näkyviin tulee
. Insuliiniannoksen kirjaaminen
on nyt käytössä.
Huomaa: Ominaisuus otetaan pois käytöstä
toistamalla tämä vaihe.

aamu

Pitkävaikutteinen insuliini

ilta

Pitkävaikutteinen insuliini

aamiainen

Ateriainsuliini

lounas

Ateriainsuliini

4. Kirjaa annos painamalla

2. Anna todellinen annosmäärä painamalla
tai .

.

tarkoittaa, että otit annoksen

päivällinen Ateriainsuliini

Mittarissa on vikaa

2. Mittaus ei
käynnisty
verinäytteen
asettamisen
jälkeen.
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Verinäyte on liian pieni

Ota yhteys asiakaspalveluun.
1. Katso uudelleenasettamista koskevat ohjeet mittausliuskojen käyttöohjeista.
2. Tee mittaus uudelleen uudella mittausliuskalla.
3. Jos mittaus ei vieläkään käynnisty, ota yhteys asiakaspalveluun.

Näyte on lisätty mittarin sammuttua

1. Lue mittausohjeet.
2. Tee mittaus uudelleen uudella mittausliuskalla.
3. Jos mittaus ei vieläkään käynnisty, ota yhteys asiakaspalveluun.

Mittarissa tai mittausliuskassa on vikaa

1. Tee mittaus uudelleen uudella mittausliuskalla.
2. Jos mittaus ei vieläkään käynnisty, ota yhteys asiakaspalveluun.

Insuliiniannoksen kirjaamisen käyttö
Pitkävaikutteista insuliinia tai aamiaisen, lounaan tai päivällisen insuliinia varten.
1. Paina kotinäytössä
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Mittarin tekniset tiedot

Symboli
Määritysmenetelmä
Automaattinen
sammutus

Amperometria

Vähintään kaksi minuuttia käyttämättömänä

Virtalähde

Koko

Pariston kestoikä

Enintään 3000 mittausta

Säilytyslämpötila

Mittausalue

Verensokerin mittaaminen 1,1–27,8 mmol/L
Veren ketoaineiden mittaaminen 0,0–8,0 mmol/L

Järjestelmän korkeus
merenpinnasta

Muisti

Enintään 1000 tapahtumaa, kuten verensokeri-, ketoaine- ja
kontrolliliuostuloksia, insuliiniannoksia ja muita mittarin tietoja

Tietokoneen
vähimmäisvaatimukset

Järjestelmää saa käyttää ainoastaan standardin EN60950-1
mukaisten tietokoneiden kanssa. Käytä USB-sertifioitua kaapelia

Käyttöympäristön
suhteellinen kosteus

10–90 % (tiivistymätön)

Käyttölämpötila

Mittari: 10–50 °C (50–122 °F)
Järjestelmä: Katso mittausliuskojen käyttöohjeet

ART28953-507_rev-A.indd 2

Paino

Kaksi CR 2032 -tyypin litiumnappiparistoa

3. Anna todellinen annosmäärä painamalla
tai .

.
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Muut symbolit
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Symboli

3. Kirjaa annos painamalla

Nopeavaikutteisen insuliinin lisäannosten kirjaaminen

Mitä se tarkoittaa

1.
2.

Tutustu käyttöohjeisiin

Huomautus

5,97 cm (lev.) x 8,68 cm (pit.) x 0,87 cm (syv.)
2,35" (lev.) x 3,42" (pit.) x 0,34" (syv.)

Lämpötilaraja

Käytettävä viimeistään

4.

In vitro -käyttöön tarkoitettu
diagnostinen lääketieteellinen laite

5.

-20–60 °C (-4–140 °F)

Valmistaja
CE-merkintä

Luettelonumero

Eräkoodi

Kierrätä

Ei saa käyttää uudelleen

Sarjanumero

Valmistuspäivämäärä

Steriloitu säteilyttämällä
(vain lansetit)

Ei saa juoda

Euroopan yhteisössä
valtuutettu edustaja

3.

6.

Viitteet
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(esim. välipalat tai nukkumaanmenoajan korjaus)
1. Paina kotinäytössä
muuttuu.

3 sekuntia, kunnes näyttö
tarkoittaa, että otit annoksen

Jälleenmyyjä:

Abbott A/S
Abbott Diabetes Care
Emdrupvej 28 C
2100 København Ø
Danmark
+ 45 39 77 01 90

Abbott Norge AS
Abbott Diabetes Care
Pb 1
1330 Fornebu
Norge
800 87 100

Abbott Oy
Abbott Diabetes Care
Pihatörmä 1 B
02240 Espoo
Suomi
0 800 555 500

Abbott Scandinavia AB
Abbott Diabetes Care
Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna
Sverige
020-190 11 11

Katso mittausliuskojen käyttöohjeet

33–37 g (1,2–1,3 oz) mukaan lukien paristot

Huomaa: Katso mittausliuskojen tekniset tiedot mittausliuskojen käyttöohjeista.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus: FreeStyle Precision Neo -mittari on testattu sekä staattisen purkauksen että
radiotaajuushäiriöiden suhteen. Sen aiheuttama säteily on vähäistä eikä todennäköisesti aiheuta häiriöitä muille
lähettyvillä oleville elektroniikkalaitteille. Radiotaajuushäiriöiden rajoittamiseksi älä käytä FreeStyle Precision Neo -mittaria
matkapuhelimien, langattomien puhelimien, radiolähettimien tai muiden sähkömagneettista säteilyä aiheuttavien sähkötai elektroniikkalaitteiden lähettyvillä, sillä ne voivat haitata mittarin toimintaa. Vältä laitteen käyttöä erittäin kuivissa
ympäristöissä, sillä synteettisten materiaalien (kuten mattojen) aiheuttamat sähköstaattiset purkaukset voivat vioittaa mittaria.

Eurooppalainen paristodirektiivi edellyttää, että käytetyt paristot kerätään erikseen
niiden kierrätyksen helpottamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. Tässä tuotteessa
olevat paristot tulee poistaa ja hävittää käytettyjen paristojen erillistä keräämistä
koskevien paikallisten määräysten mukaisesti.

FreeStyle ja muut tuotemerkit ovat Abbott Diabetes Care Inc:n tavaramerkkejä eri
lainkäyttöalueilla.
Tätä tuotetta, sen valmistusta tai käyttöä suojaa yksi tai useampi seuraavista patenteista:
US5,509,410; US5,628,890; US5,727,548; US6,129,823; US6,736,957; US6,764,581;
US6,939,450; US6,377,894; US6,600,997; US6,773,671; US5,682,884; US6,591,125;
US7,058,437; US7,504,019; US7,740,581; US7,905,999; US7,922,883; US7,998,337;
US8,118,993; US8,182,671; US8,211,280; US8,221,612; US8,241,485; US8,241,486;
US8,372,261; EP1,009,850B1; EP1,119,637B8; EP1,023,455B1; EP1135679B1;
EP1801229B1; CA2302448C; CA2346415C; CA2351796C; CA2353670C; CA2305800C.
Muita patentteja saattaa olla myönnetty tai haettu.
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