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Teknisk, service
og vedlikehold

ersoner som bruker dette systemet på
Advarsel: Potensiell biologisk smittefare
ge prosedyrene for infeksjonskontroll
Helsepersonell
eller personer
som bruker dette systemet på
sin institusjon.
Alle produkter
eller
flere
følge
mer i kontakt
medpasienter,
blod, skal,må
selv
etterprosedyrene for infeksjonskontroll
er godkjent
av sin institusjon. Alle produkter eller
som om de som
kan overføre
smittsomme
gjenstander
som
kommer
må følge de anbefalte retningslinjenei kontakt med blod, skal, selv etter
som om de kan overføre smittsomme
om gjelder rengjøring,
forebygginghåndteres
av blodbårne
sykdommer.
Brukeren
må følge de anbefalte retningslinjene
er i potensielt
smittsomme
humane
i helseinstitusjonen som gjelder forebygging av blodbårne
overførbare
sykdommer i potensielt smittsomme humane
dige instruksjoner
om rengjøring.
prøver.1
r med settet,Se
er ikke
bruk av
sideegnet
13 forforfullstendige
instruksjoner om rengjøring.
kke benyttes på mer enn én person på
• Stikkepennen som følger med settet, er ikke egnet for bruk av
helsepersonell. Den må ikke benyttes på mer enn én person på
grunn av smittefare.
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Innhold
Apparatets funksjoner
over apparatet
InformasjonOversikt
om sikkerhet
Apparatets funksjoner
Informasjon om sikkerhet

Innstilling og bruk

for blodsukker (måler, teststrimler og
Tiltenkt BRUK
for egenmåling av glukosekonsentrasjonen
CONTOURi®ferskt
XT målesystem
for blodsukker (måler, teststrimler og
og for helsepersonell
kapillært fullblod
kontrolløsning)
beregnet
enøst fullblod eller neonatalterblod.
Det erforforegenmåling av glukosekonsentrasjonen
for0,6
personer
diabetes
og for helsepersonell i ferskt kapillært fullblod
e i fullblod fra
mmol/Lmed
til 33,3
mmol/L.
fra fingertupp,
vitro diagnostisk
bruk. arterielt og venøst fullblod eller neonatalt blod. Det er for
kvantitativ
målingsom
av glukose
i fullblod fra 0,6 mmol/L til 33,3 mmol/L.
for blodsukker
kan brukes
et
Det
er
kun
tiltenkt
for
in
vitro
sukkerkontroll. CONTOUR XT målesystem fordiagnostisk bruk.
XTeller
målesystem
CONTOURav
et på diagnostisering
screeningforforblodsukker kan brukes som et
hjelpemiddel for god blodsukkerkontroll. CONTOUR XT målesystem for
blodsukker er ikke beregnet på diagnostisering av eller screening for
sikkerhet
diabetes mellitus.
gen for CONTOUR XT, pakningsvedlegget
Informasjon
om
sikkerhet
instruksjonene
som følger med
apparatet,
•
Lesbruk
brukerveiledningen
alle instruksjoner
for
og vedlikehold for CONTOUR XT, pakningsvedlegget
for stikkepennen og alle instruksjonene som følger med apparatet,
tige resultater.
før måling. Du må følge alle instruksjoner for bruk og vedlikehold
odt før måling.
nøye for å unngå unøyaktige resultater.
er og lansetter kan være biologisk
•
Vask og
tørkeller
hendene
godt av
før måling.
es som medisinsk
avfall
som anvist
• Brukte blodsukkerstrimler og lansetter kan være biologisk
smittefarlige og må kastes som medisinsk avfall eller som anvist av
helsepersonellet.
Potensiell biologisk
smittefare

Teknisk, service
og vedlikehold

Innhold

AM
6/20/19 11:15 AM

6/20/19 11:15 AM

Display
Display

Bildet nedenfor
viser alle symbolene som vises
i displayet
Blodsukkerapparatets
display
på apparatet. For visning mens apparatet er slått av, trykk og
viser allevises
symbolene
som vises
i displayet
hold inne Bildet
▲ ellernedenfor
▼. Alle tegnene
i 10 sekunder.
Hvis
apparatet.
For visningtrykk
mens
du trengerpåmer
enn 10 sekunder,
ogapparatet
hold inneer
▲slått
ellerav, trykk og
▼ på nytt.hold inne ▲ eller ▼. Alle tegnene vises i 10 sekunder. Hvis
du trenger mer enn 10 sekunder, trykk og hold inne ▲ eller
Mens alle
▼ tegnene
på nytt. vises, er det svært viktig å sjekke
at
vises fullt ut. Hvis noen segmenter mangler,
Mensog
alle
tegnene(side
vises,
er detDette
sværtkan
viktig å sjekke
se Feilkoder
symboler
32–34).
at
vises
fullt
ut.
Hvis
noen
segmenter
mangler,
påvirke måten du ser resultatene dine på.
se Feilkoder og symboler (side 32–34). Dette kan
påvirke måten du ser resultatene dine på.

Oversikt over apparatet

Viser at lyden er
eller
vises
slått på.
dersom apparatet er
Det øverste
Minneknapp
Viser at lyden stilt
er inn i 12-timers
eller
vises
Opp/ned
området på
slått på.
(på/av, minne,
format.
dersom
apparatet
er
displayet
Det
øverste
knapper
Minneknapp
stilt inn i 12-timers
bekreft)
viser dato ogområdet på
(på/av, minne,
format.
klokkeslett. displayet
Batterinivået er lavt og
bekreft)
viser dato og
Strimmelport
batteriene må skiftes
klokkeslett.
ut. Dette symbolet
Batterinivået er lavt og
vises til batteriene
er må skiftes
batteriene
Markering for
NEXT blodsukkerstrimmel
skiftet ut. ut. Dette symbolet
måleresultat før
vises til batteriene er
måltid.
Markering for
DinGrå
CONTOUR
ende ® NEXT blodsukkerstrimmel
skiftet ut.
måleresultat Det
før midtre området
Sett denne enden
måltid.
på
displayet
viser
enten
Grå ende
inn i strimmelporten.
Dag/måned format.
måleresultatene Det
ellermidtre området
Sett denne enden
Markering for
eventuelle feilkoder.
på
displayet
viser
enten
måleresultat
inn i strimmelporten.
Dag/måned format.
måleresultatene eller
Strimmelens
etter måltid.
Markering for
eventuelle
feilkoder.
Apparatet
er
prøveende
måleresultat
klart til måling. Resultatene vises
Blodet suges
etter måltid.
Apparatet
som er
mmol/L eller
inn her.
Markerer en
klart tilmg/dL.
måling.Tallet
7
Resultatene
vises
dagbokoppføring.
Markering for resultatet
vises når dusom
ser mmol/L
på
eller
Markereravenkontrollmåling.
oppsummering
av Tallet 7
mg/dL.
dagbokoppføring.
Markering for resultatet
7-dagers HI–LO.
vises når du ser på
Viser at detav
erkontrollmåling.
for
oppsummering av
Viser at en
kaldt eller for varmt
7-dagers HI–LO.
påminnelse har
til at apparatet
Viserkan
at det er for
blitt
aktivert.
Viser
at
en
måle
nøyaktig.
kaldt
eller
for
varmt
Viser gjennomsnitt.
pparat CONTOUR® NEXT blodsukkerstrimler
3
påminnelse har
til at apparatet kan
blitt aktivert.
måle nøyaktig.
Viser gjennomsnitt.
2
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Ditt blodsukkerapparats egenskaper

Viktig å vite

4
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Komme i gang

Komme i gang

• Oppbevar
alltid
Viktig
å blodsukkerstrimvite
lene i originalboksen. Lukk boksen
• Oppbevaretter
alltidatblodsukkerstrimgodt umiddelbart
du har tatt
lene
i
originalboksen.
Lukk
ut en strimmel. Boksen er utformet
til boksen
godt
umiddelbart
etter
at
å holde strimlene tørre. Strimlene kan du har tatt
Ditt
blodsukkerapparats
egenskaper
XT målesystem for
blodsukker
handler om
en de
strimmel.
er utformet til
ødeleggesuthvis
blir utsattBoksen
for romfukenkelt å bruke vil du oppdage allerede
strimlene
Enkel: CONTOUR XT målesystem for blodsukker handler om
tighet vedååholde
la boksen
væretørre.
åpen,Strimlene
eller at kan
ker det.
hvis dei originalboksen.
blir utsatt for romfukenkelhet. At det er enkelt å bruke vil du oppdage allerede
strimlene ødelegges
ikke oppbevares
Dette kan føre
NTOUR XT apparatet
hargang
Ingen
tighet
ved
å
la
boksen
være åpen, eller at
første
du bruker det.
til
unøyaktige
måleresultater.
Apparatet koder seg selv hver gang du
strimlene ikke oppbevares i originalboksen. Dette kan føre
ONTOUR
• Vask og til
tørk
hendene
godt før måling.
mel. Det vil til og Automatisk:
med informereCdeg
når XT apparatet har Ingen
unøyaktige
måleresultater.
Koding teknologi. Apparatet koder seg selv hver gang du
d på en blodsukkerstrimmel.
•
Blodsukkerstrimlene
er til engangsbruk.
Bruk
• Vask og tørk hendene
godt før måling.
setter inn en strimmel. Det vil til og med informere deg når
aldri
en
strimmel
som
er
skadet
eller
har
vært
det ikke er nok blod på en blodsukkerstrimmel.
Blodsukkerstrimlene er til engangsbruk. Bruk
brukt. •
aldri en strimmel som er skadet eller har vært
• Blodsukkerstrimlene
er utviklet slik at blodet
brukt.
ONTOUR XT apparatet er forhåndsinnstilt
enkelt
”suges”
inn
i
strimmelens
prøveende. Ikke
standardformat for dato og klokkeslett.
•
Blodsukkerstrimlene
er
utviklet
slik at blodet
drypp
blod
direkte
på
den
flate
siden
av
strimmelen.
Programmert: CONTOUR XT apparatet er forhåndsinnstilt
enkelt
”suges”
inn
i
strimmelens
prøveende. Ikke
håndsinnstilt og låst
til
å
vise
resultater
fra fabrikken med standardformat for dato og klokkeslett.
• Ikke trykk
strimmelen
mot
underavmåling.
drypp
blod direkte
påfingeren
den flate siden
strimmelen.
ol glukose per liter). I noen land er
Dette kan føre til at strimmelens prøveende tilstoppes.
• Apparatet
er forhåndsinnstilt
og låst til å vise resultater
åndsinnstilt for visning
av enheter
i mg/dL
• Ikke trykk strimmelen mot fingeren under måling.
• La apparatet
tilpasse tilstoppes.
se per desiliter); i mmol/L (millimol glukose per liter). I noen land er
Dette og
kanblodsukkerstrimlene
føre til at strimmelens prøveende
apparatene forhåndsinnstilt for visning av enheter i mg/dL
seg
temperaturen
på
stedet
der
du
måler.
Hvis
ol/L har alltid en desimal;
• La
apparatet
ogtilblodsukkerstrimlene
(milligram glukose per desiliter);
apparatet
flyttes
fra et sted
et annet, la apparatet tilpasse
segden
temperaturen
på stedet
du måler.
Hvis
dL har aldri noen• desimal.
tilpasse seg
nye temperaturen
i ca. 20der
minutter
før
Resultater i mmol/L har alltid en desimal;
apparatet
flyttes
fra
et
sted
til
et
annet,
la
apparatet
du foretar en blodsukkermåling. Apparatet er konstruert
• Resultater i mg/dL har aldri noen desimal.
tilpasse resultater
seg den nye
ca. 20 minutter før
for å gi nøyaktige
vedtemperaturen
temperatureri mellom
eller
du°C.
foretar en blodsukkermåling. Apparatet er konstruert
5 °C og 45
n for å påse at resultatene
vises i mmol/L. eller
for å gi nøyaktige resultater ved temperaturer mellom
Eksempel:
• Sjekk utløpsdatoen
for blodsukkerstrimlene
ontakte kundeservice. Se baksiden på
5 °C og 45 °C.
og kontrolløsningen. Det er viktig at du ikke bruker
aktopplysninger. Kontroller skjermen for å påse at resultatene vises i mmol/L.
• Sjekk utløpsdatoen
for blodsukkerstrimlene
Hvis ikke, må du kontakte kundeservice. Se baksiden på
blodsukkerstrimlene
eller kontrolløsningen
etter utløpsdaONTOUR XT-måleren
lar deg
kontrolløsningen.
er viktig Kontrolløsat du ikke bruker
omslaget
forangi
kontaktopplysninger.
toen, somog
er trykket
på boksen ogDet
pakningen.
enkelte funksjoner. For mer informasjon,
blodsukkerstrimlene
eller
kontrolløsningen
etter
ningen
skal
ikke
brukes
hvis
det
har
gått
seks
måneder
frautløpsdaKan tilpasses: CONTOUR XT-måleren lar deg angi
toen,
som
er
trykket
på
boksen
og
pakningen.
du åpnet flasken første gang. Det er nyttig å notere seksKontrolløspersonlige valg for enkelte funksjoner. For mer informasjon,
skal på
ikkeetiketten
brukes hvis
det har gått seks måneder fra
månedersningen
kastedato
til kontrolløsningen.
se side 18 – 26.
du
åpnet
flasken
første
gang.
Det er nyttig å notere seks
pparat CONTOUR® NEXT blodsukkerstrimler
måneders kastedato på etiketten til kontrolløsningen. 5
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Viktig å vite

algte CONTOUR®XT målesystem for
r stolte av å få hjelpe deg med å
Takk for at du valgte CONTOUR®XT målesystem for
etesen din.
blodsukker! Vi er stolte av å få hjelpe deg med å
kerapparatskontrollere
egenskaper
diabetesen din.

5
AM
6/20/19 11:15 AM

6/20/19 11:15 AM

CONTOUR®XT apparat CONTOUR® NEXT blodsukkerstrimler

90003994_CntrXT_UG_NO_FpBp_v0_placed.pdf:8

0003994_CntrXT_UG_NO_FpBp_v0.indd 6

AM
6/20/19 11:15 AM

Måling

Måling

7

pparat CONTOUR® NEXT blodsukkerstrimler
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Klargjøring før måling

Viktig å vite

Trinnene nedenfor, side 7 – 12, er vist i den rekkefølgen
du skal bruke når du skal måle blodsukker.
Trinnene nedenfor, side 7 – 12, er vist i den rekkefølgen
Klargjøring
blodsukkerstrimmelen
du skalav
bruke
når du skal måle blodsukker.
1. Vask alltid hendene godt med såpe og vann og tørk dem
Klargjøring av blodsukkerstrimmelen
godt før og etter måling og håndtering av måleren, stikkeVask
alltid hendene godt med såpe og vann og tørk dem
pennen1.eller
teststrimlene.
godt før
og
etter
måling og håndtering
måleren, stikke®N
2. Ta en CONTOUR
EXT
blodsukkerstrimmel
ut av av
boksen.
pennen
eller
teststrimlene.
3. Hold blodsukkerstrimmelen
2. Ta
enenden
CONTOUR®NEXT blodsukkerstrimmel ut av boksen.
slik at den
grå
3.
Hold
blodsukkerstrimmelen
vender opp.
slik enden
at den av
gråstrimenden
4. Sett den grå
opp.
melen inn vender
i strimmelporten
på
4. Sett den grå enden av strimapparatet.
melen
strimmelporten
på
Apparatet slår
seginn
på.i Et
bilde av en blodsukkerstrimmel
apparatet.
med en blinkende bloddråpe
vises. Det betyr at
seg på. Et bilde av en blodsukkerstrimmel
apparatetApparatet
er klart forslår
måling.
med en blinkende bloddråpe
vises. Det betyr at
apparatet
klart for måling.
Klargjøring
averstikkepennen
Tegningene av stikkepennen er kun til illustrasjonsKlargjøring
av se
stikkepennen
formål. Din
stikkepenn kan
annerledes ut. Se
Tegningenefor
avstikkepennen
stikkepennenfor
er kun
til illustrasjonspakningsvedlegget
detaljerte
formål.
stikkepenn
se annerledes ut. Se
instruksjoner
omDin
klargjøring
av kan
stikkepennen.
pakningsvedlegget for stikkepennen for detaljerte
• instruksjoner
Stikkepennenom
som
fulgte med
er
klargjøring
avpakken,
stikkepennen.
beregnet for egenmåling av én enkeltperson.
• ikke
Stikkepennen
som
fulgte
med
pakken, er
Den må
benyttes på
mer
enn én
person
for egenmåling av én enkeltperson.
på grunnberegnet
av smittefare.
må stikkepennen
ikke benyttes som
på mer
enn én person
• Kast denDen
brukte
medisinsk
påsom
grunn
av smittefare.
avfall eller
anbefalt
av helsepersonalet.
• bruk
Kast lansetter
den brukte
stikkepennen
som
Ikke
om
igjen. Bruk en
ny medisinsk
•
avfall
eller
som
anbefalt
av
helsepersonalet.
lansett hver gang du måler.
Ikke bruk lansetter om igjen. Bruk en ny
•
lansett hver gang du måler.

Klargjøring før måling

Måling

t klart før du starter
målingen.
Viktig
å vite
CONTOUR®XT blodsukkerapparatet,
• Ha
alt utstyret klart før du starter målingen.
T blodsukkerstrimler,
stikkepennen
®NEXT
Dette
omfatter
CONTOUR®XT blodsukkerapparatet,
vil også trenge en CONTOUR
®
ONTOUR NEXT blodsukkerstrimler, stikkepennen
m du skal utføre enCkvalitetskontroll.
og lansetter.
T kontrolløsninger selges
separat.Du vil også trenge en CONTOUR®NEXT
kontrolløsning om du skal utføre en kvalitetskontroll.
roduktet har manglende,
ødelagte
eller
NEXT
kontrolløsninger selges separat.
CONTOUR
vis strimmelboksen er åpen i en ny eske
• disse
Undersøk
om produktet har manglende, ødelagte eller
r, må du ikke bruke
teststrimlene.
defekte
Hvisfor
strimmelboksen er åpen i en ny eske
r, kontakt kundeservice.
Se deler.
baksiden
med teststrimler, må du ikke bruke disse teststrimlene.
jon.
For reservedeler, kontakt kundeservice. Se baksiden for
odsukkermåling mens
CONTOUR XT
kontaktinformasjon.
blet til en ekstern enhet, for eksempel en
• Ikke utfør en blodsukkermåling mens CONTOUR XT
apparatet er koblet til en ekstern enhet, for eksempel en
ent utstyr fra produsenten
eller utstyr som
datamaskin.
offisielle instanser slik som UL eller TUV.
• Bruk bare godkjent utstyr fra produsenten eller utstyr som
er sertifisert fra offisielle instanser slik som UL eller TUV.
er i settet betraktes som biologisk
og kan potensielt overføre
• etter
Alle deler
settet betraktes som biologisk
mme sykdommer, også
at du ihar
farlige og kan potensielt overføre
t dem. Se side 13.
smittsomme
ltid hendene godt med såpe
og vann sykdommer, også etter at du har
rengjort
dem godt før og etter måling og dem. Se side 13.
• Vask alltid
ing av måleren, stikkepennen
eller hendene godt med såpe og vann
og tørk dem godt før og etter måling og
mlene.
håndtering av måleren, stikkepennen eller
teststrimlene.
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ket fra stikkepennen.

Ta blodprøven og måling

e beskytlansetten
en kvart
n ikke fjern

1. Trykk stikkepennen
Ta blodprøven og
bestemt mot stik1. Trykk
stikkepennen
kestedet,
og trykk
på
bestemt mot stikutløserknappen.
kestedet, og trykk på
utløserknappen.

Klargjøring før måling

4. Vri av den runde beskyttelseshetten pålansetten. Ta
vare på hetten. Du trenger
den når du skal kaste den
brukte lansetten.

3. Mål straks etter at det har
dannet seg en bloddråpe.
3. Mål straks etter at det har
dannet seg en bloddråpe.

nnstykket.

shjulet på
å justere
Du må
dybde som
deg.

Anbefalt dråpestørrelse

5. Sett tilbake munnstykket.

Anbefalt dråpestørrelse

6. Roter innstillingshjulet på
munnstykket for å justere
stikkedybden. Du må
avgjøre hvilken dybde som
passer best for deg.

9
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Måling

Måling

e beskyttelsetten. Ta
Du trenger
kaste den
n.

Måling

2. Stryk hånden og fingeren
mot stikkestedet for å få
2. Stryk hånden
og fingeren
frem bloddråpe.
Ikke klem
mot stikkestedet for å få
rundt stikkestedet.
frem bloddråpe. Ikke klem
rundt stikkestedet.

3. Sett lansetten godt inn
i stikkepennen til den
stopper helt.

Klargjøring før måling

2. Løsne den runde beskyttelseshetten på lansetten
ved å dreie den en kvart
omdreining, men ikke fjern
den.

måling

Klargjøring før måling

odt inn
il den

1. Fjern munnstykket fra stikkepennen.
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Blodsukkerverdiene
vil variere avhengig av matinntak,
Normalverdier
medisindoser, helse, stress og aktivitet. Normale, ikkevil variere
avhengig
diabetiskeBlodsukkerverdiene
blodsukkerverdier ligger
vanligvis
innenavetmatinntak,
relativt
medisindoser,
helse,
stress
og
aktivitet.
smalt område, ca 3,9 – 6,1 mmol/L ved faste.2 TaNormale,
kontakt ikkediabetiske blodsukkerverdier
vanligvis
innen et relativt
med helsepersonell
for informasjon ligger
om hvilke
verdier
2
smaltfor
område,
som er riktig
deg. ca 3,9 – 6,1 mmol/L ved faste. Ta kontakt
med helsepersonell for informasjon om hvilke verdier
som er riktig for deg.
• Hvis blodsukkermålingen er under
2,8 mmol/L eller du ser
(under
• Hvispå
blodsukkermålingen
er under
0,6 mmol/L)
målerens display, må
du
2,8
mmol/L
eller
du
ser
følge medisinsk råd umiddelbart. (under
0,6 mmol/L) på målerens display, må du
• Hvis måleresultatene
er over
13,9 mmol/L,
følge medisinsk
råd umiddelbart.
eller du ser
(over 33,3 mmol/L) på
• Hvis
måleresultatene
over 13,9 mmol/L,
målerens
display,
må du ringe er
helsepersonell
eller
du
ser
(over
33,3
mmol/L) på
så snart som mulig.
målerens display, må du ringe helsepersonell
• Rådfør deg
alltidsom
medmulig.
lege eller
så snart
annet helsepersonell før du
• medisineringen
Rådfør deg alltid
med på
lege eller
endrer
basert
annet
helsepersonell
før
®XT.
blodsukkerresultater fra CONTOURdu
endrer medisineringen basert på
blodsukkerresultater fra CONTOUR®XT.
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Måling

Normalverdier
Måleresultater

Måling

Måleresultater

Måling av blodsukkeret

Måling av blodsukkeret

ulighet for måltidsmarkering på ditt
ing for Nivå 2 (L-2) på side 21 – 22. Hvis
MERK:
harfjerner
mulighet for måltidsmarkering på ditt
måling, må du gjøre
dette Du
før du
apparat. Se innstilling for Nivå 2 (L-2) på side 21 – 22. Hvis
elen.
du vil markere en måling, må du gjøre dette før du fjerner
blodsukkerstrimmelen.

6. Apparatet slås enkelt
av ved å ta ut blodsuk6. Apparatet
kerstrimmelen.
Kast slås
den enkelt
av ved å ta
ut blodsukbrukte strimmelen
som
Kast den
medisinskkerstrimmelen.
avfall.
brukte strimmelen som
medisinsk avfall.

Måling av blodsukkeret

Måling

en av strimmelen
iddelbart.
4. Sett prøveenden av strimmelen
a inn i
inntil dråpen umiddelbart.
melen.
Blodet suges da inn i
n inntil
blodsukkerstrimmelen.
pparatet piper.
Hold prøveenden inntil
nden mot huden bloddråpen til apparatet piper.
å den flate siden
Ikke press prøveenden mot huden
d å gjøre
eller tilfør blodet på den flate siden
øyaktige
av strimmelen. Ved å gjøre
dette kan du få unøyaktige
ført nok
Blodsukkereller feil resultater.
n, piper
måling
Hvis du ikke har
tilførtfra
nok
er, og et
Blodsukkerﬁ
ngertuppen
blod første gangen, piper
n strimmel
måling fra
apparatet to ganger, og et
ﬁngertuppen
skjermbilde viser en strimmel
er på deg til å påføre
på samme
som mer
ikke blod
er full.
du ikke kan påføre nok blod i løpet av den
Dubrukte
har 20teststrimmelen
sekunder på deg til å påføre mer blod på samme
-feilkode. Kast den
teststrimmel.
Hvis du ikke kan påføre nok blod i løpet av den
all og start på nytt
med en ny strimmel.
tiden, vises en E2-feilkode. Kast den brukte teststrimmelen
r appratet ned i fem
som medisinsk avfall og start på nytt med en ny strimmel.
esultatet vises og
5. Etter pipet, teller appratet ned i fem
sk i apparatets minne.
sukkerstrimmelen sekunder. Måleresultatet vises og
gen, da dette kan lagres automatisk i apparatets minne.
Berør ikke blodsukkerstrimmelen
.
under nedtellingen, da dette kan
forårsake en feil.
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Utsiden avRengjøring
CONTOUR®XT av
apparatet
kan rengjøres med et
apparatet
fuktig (ikke våt), lofritt papir og et mildt rengjøringsmiddel
®
Utsiden av CONTOUR
kanblandet
rengjøres med et
eller desinfiseringsmiddel,
f.eks 1XT
delapparatet
klorløsning
fuktig
(ikke
våt),
lofritt
papir
og
et
mildt
rengjøringsmiddel
med 9 deler vann. Tørk med lofritt papir etter rengjøring.
eller desinfiseringsmiddel, f.eks 1 del klorløsning blandet
med 9 deler vann. Tørk med lofritt papir etter rengjøring.
Ikke la rengjøringsmiddelet komme ned
i eller rundt knappene, batteridekslet
Ikke la rengjøringsmiddelet
ned
eller strimmelporten.
Det kan føre tilkomme
en
i eller rundt knappene, batteridekslet
funksjonsfeil.
eller strimmelporten. Det kan føre til en
funksjonsfeil.

1. Ikke bruk fingrene
til å fjerne lansetten
fra stikkepennen.
Stikkepennen har en
automatisk utløserfunksjon
for lansetten.

Måling

2. Se det separate
pakningsvedlegget
for stikkepennen som
følger med pakken,
for instruksjoner om
automatisk utløsing av
lansetten.
den brukte stikkepennen
som
insk avfall eller som anbefalt av
• Kast den brukte stikkepennen som
personalet.
avfall eller som anbefalt av
ke bruk lansetter om igjen.medisinsk
Bruk en ny
helsepersonalet.
t hver gang du måler.
Ikke bruk lansetter om igjen. Bruk en ny
•
lansett hver gang du måler.

Måling av blodsukkeret

13
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Rengjøring av apparatet

te
egget
nen som
kken,
ner om
løsing av

Løse ut og kaste den brukte stikkepennen

Måling

ne
tten
n.
ar en
serfunksjon

Rengjøring av apparatet

Rengjøring av apparatet

Måling

aste den brukte stikkepennen
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Måling med kontrolløsning

Måling med kontrolløsning

Måling med kontrolløsning

Måling

Måling

3. Hold blodsukkerstrimmelen
slik at den grå enden
Hold blodsukkerstrimmelen
Måling
med kontrolløsning
vender 3.
opp.
rolløsningen godt
før måling.
slik at den grå enden
4. Sett den grå
enden
vender
opp.
Rist
kontrolløsningen
godt før måling.
OUR®NEXT kontrolløsning
med
dine
av strimmelen inn i
blodsukkerstrimler.
4. Sett den
strimmelporten
på grå enden
Bruk bare CONTOUR®NEXT kontrolløsning med dine
av
strimmelen
inn i
rolløsninger kan føre til feilaktige
resultater.
apparatet.
CONTOUR®NEXT blodsukkerstrimler.
strimmelporten på
Bruk av andre kontrolløsninger kan føre til feilaktige resultater. Apparatet slår
seg
apparatet.
kontrolløsning godt, omtrent
på.
Et
bilde
av
en
Kvalitetskontroll
er bruk.
Apparatet med
slår seg
blodsukkerstrimmel
en
Rist flasken
med kontrolløsning godt, omtrent
øsning kan føre til• feilaktige
resultater.
på.
Et
bilde
av en
blinkende bloddråpe vises.
15 ganger før hver bruk.
n kontrollmåling:
Det betyr blodsukkerstrimmel
at apparatet er klart med en
ruker apparatet • Ublandet kontrolløsning kan føre til feilaktige resultater.
for måling.blinkende bloddråpe vises.
Du børmed
foreta en kontrollmåling:
Det betyr at apparatet er klart
ny boks eller en pakning
• Første gang du bruker apparatet
for måling.
er
• Nårsom
du det
åpner
en ny boks eller en pakning med
paratet ikke fungerer
skal
blodsukkerstrimler
jentatte uventede blodsukkerresultater
• Hvis du tror at apparatet ikke fungerer som det skal
5. Rist flasken med kontrolløsning godt, omtrent
librer ditt apparat
fordu
kontinuerlig
• Hvis
oppnår gjentatte uventede blodsukkerresultater
15 ganger før hver bruk.
emåling ut fra kontrollresultatet.
5. Rist flasken med kontrolløsning godt, omtrent
6. Ta av flaskehetten
ogfør
tørk
av bruk.
eventuell løsning rundt
Ikke kalibrer ditt apparat for kontinuerlig
15 ganger
hver
regn en bolus ut fra et •kontrollresultat.
flaskeåpningen med en serviett før du doserer en dråpe.
glukosemåling ut fra kontrollresultatet.
6. Ta av flaskehetten og tørk av eventuell løsning rundt
Høy kontrolløsning er tilgjengelig,
og
• Ikke beregn
en bolus ut fra et kontrollresultat.
flaskeåpningen med en serviett før du doserer en dråpe.
®
kan teste CONTOUR XT-måleren med
7.
Klem
ut
en
liten dråpe med
Normal,
Lav
eller
Høy
kontrolløsning
er
tilgjengelig,
og
temperaturen er 15 °C til 35 °C. Bruk
®XT-måleren med
løsning
på
en
ren, ikkeONTOUR
selges
separat.
Du
kan
teste
C
EXT kontrolløsninger. Andre merker kan
7.
Klem
ut en liten dråpe med
absorberende
overflate.
kontrolløsning
temperaturen er 15 °C til 35 °C. Bruk
ter. Hvis du trenger
hjelp med ånår
finne
løsning
på en ren, ikkealltid CONTOUR
NEXT kontrolløsninger. Andre merker kan
Ikke påfør
ontrolløsninger, kontakter
du kundeservice.
absorberende
overflate.
kontrolløsning
ntaktinformasjon.gi feilaktige resultater. Hvis du trenger hjelp med å finne
Ikke
påfør
CONTOUR NEXT kontrolløsninger, kontakter du kundeservice.
direkte fra flasken
ene godt med såpe og vann og tørk
kontrolløsning
Se baksiden for kontaktinformasjon.
på fingertuppen
eller
g etter måling og håndtering av måleren,
direkte fra flasken
strimmelen.
1.
Vask
alltid
hendene
godt
med
såpe
og
vann
og
tørk
ler teststrimlene.
på fingertuppen eller
godt
før på.
og etter måling og håndtering av måleren,
el fra boksen og settdem
lokket
godt
8. Berør straks
prøveenden på blodsukkerstrimmelen inntil
strimmelen.
stikkepennen eller teststrimlene.
dråpen
med
kontrolløsning.
utløpsdatoen på2.strimmelboksen
ogfra boksen og sett lokket godt på.
Ta ut en strimmel
8. Berør straks prøveenden på blodsukkerstrimmelen inntil
9. Hold prøveenden
inntil
dråpen til
atoen på kontrolløsningsflasken. Ikke bruk
dråpen med
kontrolløsning.
MERK: Kontroller utløpsdatoen på strimmelboksen og
15
blodsukkerapparatet piper.
gått dato.
9. Hold prøveenden inntil dråpen til
utløps- og kastedatoen på kontrolløsningsflasken. Ikke bruk
14
blodsukkerapparatet piper.
materialer med utgått dato.

Måling

kontrolløsning

15
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Måling med kontrolløsning

et betyr ikke at resultatet av
n er innenfor det spesifiserte
Symbolet
etyr bare at detMERK:
er en måling
med betyr ikke at resultatet av
kontrollmålingen
Resultatet vil ikke bli inkludert i er innenfor det spesifiserte
området. Det betyr bare at det er en måling med
e dine.
kontrolløsning. Resultatet vil ikke bli inkludert i
ontrollresultatet gjennomsnittene dine.
nseområdet
10. Sammenlign kontrollresultatet
TOUR®NEXT
mmelens boks eller ditt med referanseområdet
angitt på CONTOUR®NEXT
blodsukkerstrimmelens boks eller
forpakning.

CONTOUR®XT apparat CONTOUR® NEXT blodsukkerstrimler
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Måling
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Måling med kontrolløsning

Måling

Apparatet registrerer og
markerer automatisk
resultatet for deg som en
kontrollmåling.

Måling

rer og
atisk
som en

Hvis resultatet ditt ikke ligger innenfor referanseområdet som er angitt på strimlenes boks eller forpakning,
Hvis resultatet
ikke
ligger innenfor referanseområkan det være
et problemditt
med
blodsukkerstrimlene,
det som er angitt
strimlenes boks
blodsukkerapparatet
eller på
måleteknikken
din. eller forpakning,
kan det være et problem med blodsukkerstrimlene,
Hvis kontrollresultatet
er utenfor
referanseområdet,
blodsukkerapparatet
eller
måleteknikken din.
må du ikke bruke CONTOUR®XT blodsukkerapparatet til
kontrollresultatet
er utenfor
referanseområdet,
måling avHvis
blodsukker
før du løser
problemet.
Se “Hva
®
må dupåikke
du bør gjøre”
sidebruke
34. CONTOUR XT blodsukkerapparatet til
måling av blodsukker før du løser problemet. Se “Hva
du bør gjøre” på side 34.
Slå av blodsukkerapparatet
ved å fjerne blodsukkerstrimSlåden
av blodsukkerapparatet
melen. Kast
brukte
ved å fjerne blodsukkerstrimblodsukkerstrimmelen
som
Kastsom
den brukte
medisinskmelen.
avfall eller
blodsukkerstrimmelen
som
anbefalt av
helsepersonalet.
medisinsk avfall eller som
Resultatetanbefalt
blir automatisk
av helsepersonalet.
markert og lagret
Resultatet
i apparatets
minne. blir automatisk
markert
lagret
Kontrollresultater blirog
ikke
apparatets minne.
inkludert ii blodsukkergjennomsnittene
eller i 7-dagers
Kontrollresultater blir ikke
HI-LO-oppsummeringen.
inkludert i blodsukkergjennomsnittene eller i 7-dagers
HI-LO-oppsummeringen.
VIKTIG: For
å sikre at du oppnår nøyaktige resultater
fra måling av blodsukker samt nøyaktige resultater
VIKTIG: For åbruk
sikrebare
at du
oppnår ®nøyaktige
resultater
fra kontrollmålingene,
CONTOUR
NEXT
fra måling av blodsukker samt nøyaktige resultater
kontrolløsninger.
fra kontrollmålingene, bruk bare CONTOUR®NEXT
kontrolløsninger.

Du vil se at apparatet
teller ned i fem sekunder
til målingen er ferdig og
resultatet av kontrollmålingen
vises.

Måling med kontrolløsning

atet
kunder
ig og
ollmålingen
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på displayet,
for å velge
med AM og

ekrefte.

Innstilling og bruk

r timer.
for å velge

ekrefte.
r minutter.
for å velge

ekrefte.

12-timers
AM eller
ler ▼ for å
.

ekrefte.

Trykk på M for å bekrefte.

Stille inn klokkeslett

Stille inn dato

Mens 24H blinker på displayet,
trykk på ▲ eller ▼ for å velge
innstillingen 12H (med AM og
PM) eller 24H.

Året blinker.
Trykk
pådato
▲ eller
Stille
inn
▼ for å velge riktig år.
Året blinker. Trykk på ▲ eller
Trykk på M
▼for
forååbekrefte.
velge riktig år.
Trykk på M for å bekrefte.

Trykk på M for å bekrefte.

Måneden blinker. Trykk på
▲ eller ▼ for å velge riktig
måned. Måneden blinker. Trykk på
▲ eller ▼ for å velge riktig
Trykk på M
for å bekrefte.
måned.

Nå blinker feltet for timer.
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge
riktig time.
Trykk på M for å bekrefte.
Nå blinker feltet for minutter.
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge
riktig minutt.

Trykk på M for å bekrefte.
Dagen blinker. Trykk på ▲
eller ▼ for å velge dag.
Dagen blinker. Trykk på ▲
Trykk på M
for▼
å bekrefte.
eller
for å velge dag.

Trykk på M for å bekrefte.

Trykk på M for å bekrefte.

Hvis du har valgt 12-timers
visning, blinker nå AM eller
PM. Trykk på ▲ eller ▼ for å
velge AM eller PM.

19

® NEXT blodsukkerstrimler
pparat CONTOURTrykk
på M for å bekrefte.

18
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Innstilling av dato, klokkeslett og lyd

Med C
ONTOUR®XT apparatet kan du stille inn dato,
-timers eller 24-timers
format
klokkeslett
og lyd.
dag.måned
Du kan velge 12-timers eller 24-timers format
tet skal pipe eller•ikke.
• måned/dag eller dag.måned
e M i 3 sekunder •for
å komme
til
velge
om apparatet
skal pipe eller ikke.
mens apparatet er avslått. Et komplett
Trykktallene
og hold
nedetilM i 3 sekunder for å komme til
kort, deretter blinker
øverst
innstillingsmodus mens apparatet er avslått. Et komplett
displaybilde vises kort, deretter blinker tallene øverst til
venstre i displayet.
keslett

Innstilling og bruk

d.m blinker
nå påinn
displayet.
Stille
format for måned og dag
Trykk på ▲ eller ▼ for å velge
d.m
nå påfor
displayet.
formatet du
vil blinker
bruke (m/d
Trykk
på
▲
eller
▼
måned/dag eller d.m for dag.for å velge
måned). formatet du vil bruke (m/d for
måned/dag eller d.m for dag.
Trykk på M
for å bekrefte.
måned).

dato, klokkeslett og lyd

Innstilling av dato, klokkeslett og lyd

Innstilling av dato, klokkeslett og lyd

T apparatet kan du
stille inn dato,
Innstilling
av

Stille inn format for måned og dag

Innstilling og bruk

dato, klokkeslett og lyd
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Oppsett for Nivå 1 (L-1) og Nivå 2 (L-2)

Innstilling og bruk

yden, blinker
e å ha
1, trykk på
or å aktivere
Nivå 2, trykker
or å endre til
ker du på M

å 1 (L-1
, har du nå
v apparatet.

For å slå av pipelyden under
måling, trykk på ▲ eller ▼ for å
vise
.
Trykk på M for å bekrefte.

Etter å ha stilt inn lyden, blinker
. For å fortsette å ha
apparatet på Nivå 1, trykk på
M for å bekrefte. For å aktivere
flere funksjoner i Nivå 2, trykker
du på ▲ eller ▼ for å endre til
. Deretter trykker du på M
for å bekrefte.
Hvis du bruker Nivå 1 (L-1
vises på displayet), har du nå
fullført oppsettet av apparatet.

pparat CONTOUR® NEXT blodsukkerstrimler
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Apparatet er forhåndsinnstilt på
For å få fordelene ved de
Nivå 1. Hvis du har stilt apparatet ytterligere funksjonene i Nivå 2,
på Nivå 2 og
vil endreer
tilbake
til
som på
f eks. måltidsmarkering:
Apparatet
forhåndsinnstilt
For å få fordelene ved de
Nivå 1:
Nivå 1. Hvis du har stilt apparatet
ytterligere
i Nivå 2,
1. Trykk på M
for å slåfunksjonene
på
på for
Nivå
2 og
til
som
f eks.
1. Trykk på M
å slå
påvil endre tilbake
apparatet.
Vent
til dumåltidsmarkering:
ser den
1:til du ser den
apparatet.Nivå
Vent
blinkende1.strimmelen.
Trykk på M for å slå på
blinkende1.strimmelen.
Trykk på M for å slå på2. Trykk og hold
apparatet.
Vent▼
til idu ser den
inne ▲ eller
apparatet.
Vent▼
til idu ser3den
2. Trykk og hold
inne ▲ eller
sekunder.blinkende strimmelen.
3 sekunder.blinkende strimmelen. 3. L-1 blinker.
2. Trykk og hold inne ▲ eller ▼ i
2. Trykk og hold inne ▲ eller
▼ i på ▲ 3eller
sekunder.
3. L-2 blinker.
4. Trykk
▲ for å bytte
sekunder.
4. Trykk på ▲ 3eller
▲ for å bytte
til L-2. 3. L-1 blinker.
til L-1. 3. L-2 blinker.
4. Trykk
på ▲ eller ▲ for å bytte
5. Trykk på M
for å bekrefte.
4. Trykk
på ▲ eller ▲ for å bytte
til L-2.
5. Trykk på M
for å bekrefte.
til L-1.
5. Trykk på M for å bekrefte. 21
5. Trykk på M for å bekrefte.
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Oppsett for Nivå 1 (L-1) og
Nivå 2 (L-2)

ekrefte.

• 7-dagers HI- og
• 7-dagers HI- og
NIVÅ 1 (L-1)
NIVÅ 2 (L-2)
LO-oppsummering
LO-oppsummering
•
7-dagers
HIog
•
7-dagers
HI- og
• Gjennomsnitt for 14 dager
• Gjennomsnitt for 7-, 1430-dager LO-oppsummering
• Minne medLO-oppsummering
plass til 480
• Gjennomsnitt for 14 dager
• Gjennomsnitt
måleresultater
• Minne med
plass til 480 for 7-, 14- og
30-dager
• Minne med plass til 480 måleresultater
måleresultater
• Minne for
med
• Måltidsmarkering
førplass
og til 480
etter måltidmåleresultater
• Måltidsmarkering
• 30-dagers
gjennomsnitt for for før og
etter måltid
resultater markert
som før eller
etter måltid
• 30-dagers gjennomsnitt for
resultater
• Du kan bli minnet
om markert
å måle som før eller
etter måltid
igjen etter måltid
(2,5, 2,0, 1,5,
1,0 timer)• Du kan bli minnet om å måle
• Personlige igjen
HI- ogetter måltid (2,5, 2,0, 1,5,
1,0 timer)
LO-innstillinger
• Personlige HI- og
LO-innstillinger

Her angir du om du vil høre
pipelyden under måling
eller ikke.

Innstilling og bruk

den under
eller ▼ for å

Et symbol i form av en blinkende bjelle vises i displayet
sammen med ordet
.

Oppsett for Nivå 1 (L-1) og
Nivå 2 (L-2)

u vil høre
åling

Det nye COppsett
ONTOUR®XTfor
apparatet
på2 (L-2)
Nivå er
1 forhåndsinnstilt
(L-1) og Nivå
nivået med færrest funksjoner, Nivå 1. Både Nivå 1 og Nivå
Det nye
CONTOUR®XT apparatet er forhåndsinnstilt på
2 er like enkle
å bruke.
nivået med færrest funksjoner, Nivå 1. Både Nivå 1 og Nivå
2 er like
enkle å bruke.
NIVÅ
1 (L-1)
NIVÅ 2 (L-2)

Stille inn lyden

Innstilling og bruk

Innstilling av dato, klokkeslett og lyd

v en blini displayet
et
.

21
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Hvis du har valgt Nivå 2 (L-2
på displayet), kan du ha dine
personlige grenseverdier for
hva apparatet sier er høye (HI)
og lave (LO) resultater. Ved å
egendefinere disse innstillingene, vil CONTOUR®XT apparatet
hjelpe deg med å spore disse
HI- og LO-resultatene.

Bruke markering

Innstilling og bruk

Innstilling og bruk

Hvis du har
stilt inn
Bruke
markering
apparatet på Nivå 2, viser
du har stilt
inn
LO-innstillingen vil blinke
apparatetHvis
tre symboler
etter
apparatet
på
Nivå
2, viser
(standard 4,0 mmol/L). For
blodsukkermålingen.
apparatet tre symboler etter
å endre denne innstillingen
blodsukkermålingen.
trykker du på ▲ eller ▼ til du
Før måltid = Markerer
når ønsket innstilling for LO,
resultatet av en måling
og trykker deretter på M for å
som at detFør
blemåltid
foretatt= Markerer
angi. (Verdiområdet for LO er
blodsukker
resultatet
av en måling
før et måltid.
3,3–5,0 mmol/L.)
ard
som at det ble foretatt
HI-innstillingen for blodsukker
Etter måltid
Markerer
å endre trykfør et=måltid.
vil nå blinke (standard
resultatet av en måling
▼ til du når
måltid = Markerer
10,0 mmol/L). For å endre tryksom at detEtter
ble foretatt
or HI. Trykk
resultatet av en måling
ker du på ▲ eller ▼ til du når
etter et måltid.
erdiområdet
som at det ble foretatt
ønsket innstilling for HI. Trykk
mmol/L.)
Dagbok etter
= Dagbokmarkeringen
kan brukes til å
et måltid.
på M for å angi. (Verdiområdet
markere
et
resultat
som
unikt
eller
avvikende. Du kan
åminnelse omfor
måling
etter
måltid:
HI er 5,6–13,9 mmol/L.)
Dagbok
= Dagbokmarkeringen
brukes til å
da evt. skrive
opp hvordan
det avviker i dinkan
dagbok.
nelsestiden
et resultat
somsymbolet
unikt ellerved
avvikende.
Innstilling av påminnelse om måling etter måltid:
Når du sermarkere
et resultat
med dette
siden av Du kan
åltid, trykk
da
evt.
skrive
opp
hvordan
det
avviker
i dinerdagbok.
seg i minnet, vil det hjelpe deg med å huske at det
For å endre påminnelsestiden
vise alterNår
du
ser
et
resultat
med
dette
symbolet
ved siden av
registrert mer informasjon om dette resultatet.
for måling etter måltid, trykk
2,0, 1,5
seg i minnet, vil det hjelpe deg med å huske at det er
Se påfølgende
sider for
disse
på ▲ eller ▼ for å vise alterå stille inn
registrert
merinformasjon
informasjonom
ombruk
detteavresultatet.
alternativene.
nativene.
Velg
2,5,
2,0,
1,5
for måling
Se påfølgende sider for informasjon om bruk av disse
eller 1,0 timer for å stille inn
ardinnstilling
alternativene.
påminnelsestiden for måling
23
på M for å bekrefte.
etter måltid (standardinnstilling
22
er 2,0 timer). Trykk på M for å bekrefte.

blinke
ol/L). For
stillingen
er ▼ til du
ng for LO,
på M for å
et for LO er
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Bruke markeringer og påminnelser

HI og påminnelse

Innstilling og bruk

Tilpasse innstillinger for LO, HI og
påminnelse

Nivå 2 (L-2
du ha dine
verdier for
er høye (HI)
ater. Ved å
e innstillingeXT apparatet
spore disse
ene.

Du har nå fullført innstillingen
av CONTOUR®XT blodsukDu har
nå fullført innstillingen
kerapparatet
for avansert
av CONTOUR®XT blodsukmodus (L2).
kerapparatet for avansert
modus (L2).

Bruke markeringer og påminnelser

stillinger for LO,
nelse
Tilpasse innstillinger for LO,

23
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Bruke markeringer og påminnelser
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Innstilling og bruk

Innstilling og bruk

Når påminnelsen
slår
Brukepiper,
påminnelser
apparatet seg automatisk på.
påminnelsen
ApparatetNår
piper
20 ganger piper, slår
apparatet
automatisk på.
ved påminnelse, og seg
displayet
Apparatet
piper
viser blodsukkerresultatet 20 ganger
ved påminnelse,
som du markerte
som før og displayet
blodsukkerresultatet
måltid da viser
du stilte
inn
somTrykk
du markerte
som før
påminnelsen.
på hvilken
måltid
da
du
stilte
som helst knapp for å slå avinn
påminnelsen. Trykk på hvilken
påminnelsen.
helst
for åved
slå åavplassere en
Du kan nåsom
utføre
en knapp
ny måling
påminnelsen.
blodsukkerstrimmel i strimmelporten og følge instruksjonene
kan7).
nå utføre en ny måling ved å plassere en
for målingDu
(side
blodsukkerstrimmel i strimmelporten og følge instruksjonene
måling
(side 7).
Når du harforgjort
denne
målingen og resultatet vises
Når blinker
du har gjort
denne
. Trykk
på displayet,
målingen
og
resultatet
vises
på M. for å markere denne
. Trykk
displayet,
blinker
målingen på
som
et resultat
av
for åetmarkere
en målingpå
tattM.etter
måltid. denne
målingen
Ta ut strimmelen
forsom
å slået resultat av
en måling
av apparatet
hvis dutatt
ikkeetter et måltid.
Tamålingen.
ut strimmelen
vil markere
Kast for å slå
avstrimmelen
apparatet hvis
den brukte
somdu ikke
markere målingen. Kast
medisinskvilavfall.
den brukte strimmelen som
medisinsk
avfall.
Trykk på en
hvilken som
helst knapp for å slå av apparatet
dersom du ikke vil utføre en måling etter at påminnelsen
Trykk på en hvilken som helst knapp for å slå av apparatet
piper.
dersom du ikke vil utføre en måling etter at påminnelsen
Du kan bare
stille inn én påminnelse om gangen. Apparatet
piper.
husker den siste påminnelsen som ble innstilt.
Du kan bare stille inn én påminnelse om gangen. Apparatet
husker den siste påminnelsen som ble innstilt.

Innstilling og bruk

Bruke markeringer og påminnelser

lodsukkerstrimmelen
å lagre
Hvisfordu
ikkemålerevil markere måleresultatene
k i apparatets minne, uten å markere det.
Ta ut den brukte blodsukkerstrimmelen for å lagre målereav apparatet.
sultatet automatisk i apparatets minne, uten å markere det.
kere måleresultatene
Dette vil også slå av apparatet.
ukkerstrimmelen,Hvis
trykk du
på ▲
▼ for å måleresultatene
vileller
markere
du vil bruke.
Før du tar ut blodsukkerstrimmelen, trykk på ▲ eller ▼ for å
nke.
velge markeringen du vil bruke.
esultat med
Markeringen vil blinke.
åltid, trykk på
For å markere et resultat med
symbolet for før måltid, trykk på
M når blinker.
denne
stille inn en
blinker. Med denne
minne deg om
funksjonen kan du stille inn en
igjen senere,
påminnelse for å minne deg om
å utføre en måling igjen senere,
en er bare
etter måltid.
ha markert
Denne påminnelsen er bare
tat som tatt
tilgjengelig etter å ha markert
et blodsukkerresultat som tatt
u vil stille
før et måltid.
vises og
Trykk på M hvis du vil stille
vises og
påminnelsen.
le påminslutter å blinke.
eller ▼ og
Hvis du ikke vil stille påmink på M for å
nelsen, trykk på ▲ eller ▼ og
blir borte. Trykk på M for å
esultat med markeringen
bekrefte.for etter måltid,
til blinker. Trykk på M for å bekrefte.
For å markere et resultat med markeringen for etter måltid,
esultat med dagboken,
trykk
på ▲▼eller
trykk på
▲ eller
til ▼blinker. Trykk på M for å bekrefte.
k på M for å bekrefte.
For å markere et resultat med dagboken, trykk på ▲ eller ▼
blinker. Trykk på M for å bekrefte.
til

Bruke markeringer og påminnelser

Bruke påminnelser

l markere måleresultatene

25
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Trykk på M for å avbryte
påminnelsen.

av en måling

LTATER

se
er ▼

d
er ▼

Innstilling og bruk

d
er ▼

Etter utførelse
av en måling
BEKREFT

DU SER

MARKERE RESULTATER

DU SER

Trykk på M
Før måltid
Trykk på ▲ eller ▼

(Blinker)

Trykk på M
Påminnelse
Trykk på ▲ eller ▼

(Blinker)

Trykk på M
Etter måltid
Trykk på ▲ eller ▼

(Blinker)

(Blinker)

(Blinker)

(Blinker)

Trykk på M
(Blinker)
Dagbok
Trykk på ▲ eller ▼

er ▼

(Blinker)

DU SER

BEKREFT

HVA DET BETYR

DU SER

Trykk på M

Trykk på M

Trykk på M

Resultatet er markert i apparatets
minne som unikt. Du bør notere hvorfor
Resultatet er markert i apparatets
i dagboken.
minne som unikt. Du bør notere hvorfor
27
i dagboken.

Trykk på M

26
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HVA DET BETYR

Resultatet er markert som en måling
tatt før måltidet. Du kan nå opprette en
Resultatet er markert som en måling
påminnelse.
tatt før måltidet. Du kan nå opprette en
påminnelse.
Påminnelsen
er stilt inn til å aktiveres
etter tidsperioden du har angitt
er stiltdeg
inn på
til å aktiveres
(1,0 - 2,5Påminnelsen
timer) for å minne
etter
tidsperioden
du
har
å ta en måling igjen etter måltidet. angitt
(1,0 - 2,5 timer) for å minne deg på
å ta en måling igjen etter måltidet.
Resultatet er markert som en måling
tatt etter måltidet.
Resultatet er markert som en måling
tatt etter måltidet.
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Overføre resultater til en datamaskin

Ved å trykke på ▲ eller ▼ to
ganger, forsvinner ikonet for
påminnelse.

Innstilling og bruk

Når apparatet er slått av,
trykker du på M for å slå det
på. Dato og klokkeslett vises
sammen med
.

eller ▼ to
ikonet for

vbryte

Du kan overføre
testresultater
fra CONTOUR
Overføre
resultater
til en®XT-måleren
datamaskin
til en datamaskin, hvor resultatene kan sammenfattes i en
®XT-måleren
Du grafiske
kan overføre
testresultater
fra CONTOUR
rapport med
fremstillinger
og tabeller.
For å kunne
til
en
datamaskin,
hvor
resultatene
kan
sammenfattes
i en
bruke denne funksjonen trenger du diabetesprogramvaren
rapport
med
grafiske
fremstillinger
og
tabeller.
For
å
kunne
®
GLUCOFACTS DELUXE og en datakabel. Programvaren kan
funksjonen trenger du diabetesprogramvaren
lastes nedbruke
gratisdenne
fra www.glucofacts.ascensia.com
eller
®DELUXE og en datakabel. Programvaren kan
GLUCOFACTS
ved å kontakte
kundeservice.
Se baksiden på omslaget for
lastes ned gratis
fra ikke
www.glucofacts.ascensia.com
eller
kontaktopplysninger.
Kanskje
tilgjengelig i alle land.
ved å kontakte kundeservice. Se baksiden på omslaget for
kontaktopplysninger.
Kanskje
ikke tilgjengelig
ONTOUR XT-måleren
har ikke
blitt testeti alle land.
VIKTIG: C
for bruk med annen diabetesprogramvare enn
XT-måleren
har
ikkeerblitt
VIKTIG:
CONTOUR
GLUCOFACTS
DELUXE
. Ascensia
Diabetes
Care
ikketestet
for
bruk
med
annen
diabetesprogramvare
ansvarlig for eventuelle feilaktige resultater som enn
GLUCOFACTS
DELUXE
. Ascensia Diabetes Care er ikke
skyldes bruk
av annen
programvare.
ansvarlig for eventuelle feilaktige resultater som
skyldes bruk av annen programvare.

Avbryte en påminnelse

Innstilling og bruk

Bruke markeringer og påminnelser

lått av,
r å slå det
eslett vises

Overføre resultater til en datamaskin

Overføre resultater til en datamaskin

minnelse

27

AM
6/20/19 11:15 AM

6/20/19 11:15 AM

Innstilling og bruk

Innstilling og bruk

Vis resultater: Nivå 1

resultat vises med dato og
klokkeslett for når målingen
ble utført.
Trykk
påeller
M ▼
Ved å trykke
på ▲
(Blinker)
kan du bla frem eller
tilbake i resultatene.

er ▼

28

Resultatet er markert i apparatets
minne som unikt. Du bør notere hvorfor
i dagboken.

CONTOUR®XT apparat CONTOUR® NEXT blodsukkerstrimler
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Vis resultater: Nivå 1

Du kan overføre
fra CONTOUR®XT-måleren
Når testresultater
vises på displayet,
til en datamaskin,
hvor
resultatene
har du vist alle resultatenekan sammenfattes i en
Trykk på M for å slå på apparatet. Trykk på M én gang til for rapport med
grafiske fremstillinger og tabeller. For å kunne
i minnet.
å vise minnet.
bruke denne funksjonen trenger du diabetesprogramvaren
GLUCOFACTS®DELUXE og en datakabel. Programvaren kan
14-dagers gjennomsnitt
eller ▼ to
lastes
ned gratis fra www.glucofacts.ascensia.com eller
vises midt på displayet.
ikonet for
ved
å
kontakte
kundeservice. Se baksiden på omslaget for
Antallet resultater vises øverst
kontaktopplysninger. Kanskje ikke tilgjengelig i alle land.
på displayet. Kontrollresultater
vbryte
er ikke inkludert i dette
VIKTIG: CONTOUR XT-måleren har ikke blitt testet
14-dagers gjennomsnittet.
for bruk MERKNADER
med annen diabetesprogramvare enn
GLUCOFACTS DELUXE. Ascensia Diabetes Care er ikke
• Gjennomsnittene inkluderer den angitte tidsperioden samt
ansvarlig for eventuelle feilaktige resultater som
gjeldende dag.
skyldes bruk av annen programvare.
av en måling
Trykk på ▲ for å vise
• Apparatet kan lagre 480 resultater i minnet. Når maksimalt
oppsummering over
det DET
eldste
resultatet fjernet når en ny
LTATER
DU SER
BEKREFT
DU SERantall er nådd, blirHVA
BETYR
høye og lave
resultater
måling blir utført og lagret i minnet.
for 7 dager.
• Trykk på M
for å slå er
avmarkert
apparatet.
ikke, vil det slå seg
Resultatet
somHvis
en måling
d
Øverst på displayet
vil du
av automatisk
etter
3 minutter.
Trykk på M
tatt
før
måltidet.
Du
kan
nå
opprette
en
er ▼
(Blinker)
se antallet HI-resultater
påminnelse.
står
for
antall
måleresultater.
•
(over 10,0 mmol/L) og
LO-resultater (under
Påminnelsen er stilt inn til å aktiveres
4,0 mmol/L) i løpet av den
se
etter tidsperioden du har angitt
foregåendeTrykk
7-dagersperioden
samt det totale
på M
er ▼
(Blinker)
(1,0 - 2,5 timer) for å minne deg på
antallet resultater i løpet av den perioden.
å ta en måling igjen etter måltidet.
Trykk på ▼ to ganger for å
vise tidligere resultater.
Resultatet er markert som en måling
d
ResultateneTrykk
visespåmed
M det
tatt etter måltidet.
er ▼
(Blinker)
nyeste resultatet først. Hvert

Se på resultater i Nivå 1

Innstilling og bruk

lått av,
r å slå det
eslett vises

Overføre resultater til en datamaskin

Overføre resultater til en datamaskin

minnelse

27
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Trykk på M for å slå på
apparatet. Trykk kort på
M for å vise 14-dagers
gjennomsnitt, inkludert antall
resultater brukt til å beregne
vise tidligere resultater.
gjennomsnittet.
med det
Trykk på ▼ for å vise tidligere resultater.
ørst. Hvert
Resultatene vises med det
dato og
nyeste resultatet først. Hvert
målingen ble
resultat vises med dato og
klokkeslett for når målingen ble
eller ▼ kan
utført.
r tilbake i
Ved å trykke på ▲ eller ▼ kan
du bla forover eller tilbake i
displayet, har du vist
alle resultatene
resultatene.

Vis resultater: Nivå 2

Trykk på ▲ for å vise
30-dagers gjennomsnitt.
Trykk på ▲ for å vise
Gjennomsnittet
vises gjennomsnitt.
midt på
30-dagers
displayet, og antall resultater
Gjennomsnittet vises midt på
vises øverst.
displayet, og antall resultater
vises øverst.

Innstilling og bruk

Når

msnitt i Nivå 2 i minnet.

vises på displayet, har du vist alle resultatene

å på apparatet. Trykk
på M
på nytt for å i Nivå 2
Se på
gjennomsnitt
jennomsnitt, inkludert antall resultater
gjennomsnittet. Trykk på M for å slå på apparatet. Trykk på M på nytt for å
vise 14-dagers gjennomsnitt, inkludert antall resultater
vise
brukt til å beregne gjennomsnittet.
over
Trykk på ▲ for å vise
ultater
oppsummering over
høye og lave resultater
et vises
for 7 dager.
-resultater.
Øverst på displayet vises
vises totalt
antallet HI- og LO-resultater.
Midt på displayet vises totalt
antall resultater.
30
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Trykk på ▲ én gang til for å
vise gjennomsnitt fra de siste
Trykk
på ▲ én gang
30 dagene
for resultater
mar- til for å
vise gjennomsnitt fra de siste
kert med måltidsmarkering
30 dagene
for resultater marsom foretatt
før måltid.
kert med måltidsmarkering
som foretatt før måltid.
Trykk på ▲ én gang til for å
vise gjennomsnitt fra de siste
Trykk
på ▲ én gang
30 dagene
for resultater
mar- til for å
vise gjennomsnitt fra de siste
kert med måltidsmarkering
30 dagene
for resultater marsom foretatt
etter måltid.
kert med måltidsmarkering
som foretatt etter måltid.
Ved å trykke på ▲ én gang til,
.
vises
Ved å trykke på ▲ én gang til,
Trykk på M
for å slå. av
vises
apparatet. Hvis ikke, vil det
på M for
å slå av
slå seg avTrykk
automatisk
etter
apparatet.
Hvis
ikke, vil det
3 minutter.
slå seg av automatisk etter
3 minutter.
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Vis resultater: Nivå 2

I Nivå 2 (L-2) har du alle funksjonene fra Nivå 1, samt flere
tilleggsfunksjoner.

Innstilling og bruk

å på
ort på
agers
kludert antall
å beregne

Nivå 2

Vis resultater: Nivå 2

du alle funksjonene
Nivåresultater
1, samt flere i
Sefrapå

Trykk på ▲ for å vise
7-dagers gjennomsnitt.
Trykk på ▲ for å vise
Gjennomsnittet
visesgjennomsnitt.
midt på
7-dagers
displayet, og antall resultater
Gjennomsnittet vises midt på
vises øverst.
displayet, og antall resultater
vises øverst.

Innstilling og bruk

ater i Nivå 2

31
31
AM
6/20/19 11:15 AM

6/20/19 11:15 AM

symboler
Se baksiden på omslaget for kontaktopplysninger.

problemet, kan du kontakte kundeservice.

kke nok blod.

Lavt batterinivå.

Tomme batterier.
(blinker i
10 sekunder, og
Fortsett med blodsukkermålingen.
apparatet slås av

Skift ut batteriene.

Apparatet er klart til
måling.
Tilfør mer blod i løpet av 20
sekunder.

Fortsett med blodsukkermålingen.

Ikke nok blod.

eil temperaturmråde.

Feilkoder og symboler

Utilstrekkelig fylling
v strimmelen til å
ppnå en nøyaktig
måling. Utilstrekkelig
loddråpe.

Apparatet
registrerer en brukt
strimmel.
Feil kontrolløsning
er brukt.

Teknisk, service
og vedlikehold

Strimmelen er ikke
ktig satt inn.

Skift ut batteriene så snart som
mulig.

Flytt deg til et sted hvor
temperaturen er innenfor apparatets
bruksområde:
5 °C – 45 °C.
FeilLatemperaturE1
apparatet tilpasse seg denne
område.
temperaturen i 20 minutter før du
utfører en måling.
Ta ut strimmelen og gjenta målingen
med en ny strimmel. Vent til du ser
denE2
blinkende bloddråpen Utilstrekkelig
i displayet fylling
før du utfører målingen. av strimmelen til å
oppnå en nøyaktig
måling. Utilstrekkelig
• Ta ut strimmelen, og gjenta
bloddråpe.
målingen med en ny strimmel. Vent
tilE3
du ser den blinkende bloddråpen
• Apparatet
i displayet før du utfører målingen.
registrerer en brukt
• Ved kontrollmåling, påse atstrimmel.
®
du bruker CONTOUR NEXT
• Feil kontrolløsning
kontrolløsning.
er brukt.
Ta ut og sett inn strimmelen riktig
(se side 7).
E4

Strimmelen er ikke
riktig satt inn.

E9
E12
E13

Mulig programvare-

E5
E6
E8

E7
E7

blem.
Hvis du fortsatt
har blodsukkerstrimmelen
problemer, kan du
E9
Mulig programvareFjern
og mål på
kontakte kundeservice.
Seny
baksiden
for
eller maskinvarepronytt med en
blodsukkerstrimmel.
E12
kontaktinformasjon.
blem.
Hvis du fortsatt har problemer, kan du
E13
kontakte kundeservice.
Feil strimmel.
Fjern blodsukkerstrimmelen
og mål påSe baksiden for
nytt med en nykontaktinformasjon.
blodsukkerstrimmel.
Forsikre deg om
at blodsukkerstrimmelen
du bruker en
Feil strimmel.
Fjern
og mål på
CONTOUR®NEXT
nytt-teststrimmel.
med en ny blodsukkerstrimmel.
Forsikre degbare
om at
Denne feilen forekommer
i du bruker en
NEXT
-teststrimmel.
CONTOUR®Se
kommunikasjonsmodus.
side
18–19
for åeller
tilbakestille
datofeilen
eller tid.
Hvis
Ugyldig dato
Denne
forekommer
bare i
du fortsetter åkommunikasjonsmodus.
se denne feilen, kan du Se side 18–19
klokkeslett.
kontakte kundeservice.
Se baksiden
for tid. Hvis
for å tilbakestille
dato eller
kontaktinformasjon.
du fortsetter å se denne feilen, kan du

Ugyldig dato eller
klokkeslett.

E10
E10

Tilfør mer blod i løpet av 20
sekunder.

kontakte kundeservice.
Fjern blodsukkerstrimmelen
og mål påSe baksiden for
nytt med en nykontaktinformasjon.
blodsukkerstrimmel.
for å vaske
ogblodsukkerstrimmelen
tørke hendene
Unormalt Sørg
resultat.
Fjern
og mål på
grundig og godt,
følg
nyttog
med
eninstruksjonene
ny blodsukkerstrimmel.
i denne brukerveiledningen
nøye.
Sørg for å vaske
og tørke hendene
NEXT-teststrimler
Bare CONTOUR
grundig
og godt, og følg instruksjonene
skal brukes. i denne brukerveiledningen nøye.

Unormalt resultat.

E11

Flytt deg til et sted hvor
temperaturen er innenfor apparatets
bruksområde: 5 °C – 45 °C. La
apparatet tilpasse seg denne
temperaturen i 20 minutter før du
utfører en måling.

E11

Ta ut strimmelen og gjenta målingen
med en ny strimmel. Vent til du ser
den blinkende bloddråpen i displayet
før du utfører målingen.

HI

LO

NEXT-teststrimler
CONTOUR
• Vask og tørkBare
hendene
og stikkestedet
brukes.med en ny
godt. Gjentaskal
målingen
strimmel.
Måleresultatet
er
• Vask og tørk hendene og stikkestedet
Hvis resultatetgodt.
fremdeles
“HI”,med en ny
over 33,3•mmol/L.
Gjentablinker
målingen
kontakt lege umiddelbart.
strimmel.
• Hvis resultatet fremdeles blinker “HI”,
over 13,9 mmol/L kan
indikere en
kontakt lege umiddelbart.

Måleresultatet er
over 33,3 mmol/L.

HI

• Ta ut strimmelen, og gjenta
målingen med en ny strimmel. Vent
til du ser den blinkende bloddråpen
i displayet før du utfører målingen.
• Ved kontrollmåling, påse at
du bruker CONTOUR®NEXT
kontrolløsning.

Glukosenivåer
potensielt alvorlig medisinsk tilstand.
Glukosenivåer •over
13,9 mmol/L kan indikere en
Måleresultatet er
Gjenta målingen med en ny strimmel.
potensielt
medisinsk tilstand.
under
0,6 mmol/L.alvorlig
• Hvis resultatet fremdeles blinker “LO”,
LO

kontakt
Måleresultatet
er lege•umiddelbart.
Gjenta målingen med en ny strimmel.
under 0,6 mmol/L.
• Hvis resultatet fremdeles blinker “LO”,
under 2,8 mmol/L kan
indikere
en
kontakt
lege umiddelbart.

Glukosenivåer
potensielt alvorlig medisinsk tilstand.
Glukosenivåer under 2,8 mmol/L kan indikere en
potensielt alvorlig medisinsk tilstand.

Ta ut og sett inn strimmelen riktig
(se side 7).
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Fjern blodsukkerstrimmelen og mål på

HVA eller
DU maskinvareproSER HVA DET
BETYR
HVA DU SKAL GJØRE
nytt
med en ny blodsukkerstrimmel.
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Feilkoder og symboler

Apparatet er klart til
måling.

(står på
Skift
ut batteriene.
displayet)

E5
E6
E8

HVA DU SKAL GJØRE

Teknisk, service
og vedlikehold

omme batterier.

HVA
SKAL
GJØRE
HVA DETpå
BETYR
HVAkontaktopplysninger.
DU SKAL GJØRE
Se baksiden
omslaget for
Hvis
duDU
ikke
løser
problemet, kan du kontakte kundeservice. HVA DU SER
Skift ut batteriene så snart som
HVA DET BETYR
mulig.HVA DU SER

Feilkoder og symboler

avt batterinivå.

Teknisk, service
og vedlikehold

HVA DET BETYR

Feilkoder og symboler
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Utskifting av batterier

ser problemet, kan du kontakte
Se baksiden på omslaget for
Hvis du ikke løser problemet, kan du kontakte
ninger.
kundeservice. Se baksiden på omslaget for
HVA DET BETYR kontaktopplysninger.
HVA DU SKAL GJØRE

Resultatet
vises ikke i
forventet måleenhet
(mmol/L).

Dette kan påvirke
hvordan resultatene
vurderes.

1. Slå av apparatet før du
bytter ut batteriene.
1. Slå av apparatet før du
2. Trykk på batteridekslet
og
bytter ut batteriene.
skyv det i pilens retning.
2. Trykk på batteridekslet og
skyv det i pilens retning.

• Rist ﬂasken med kontrolløsning
godt, omtrent 15 ganger før hver
bruk.
• Forsikre deg om at du bruker
CONTOUR®NEXT kontrolløsning.
• Hvis resultatet fortsatt er utenfor
området, kan du kontakte
kundeservice. Se baksiden for
kontaktinformasjon.

Teknisk, service
og vedlikehold

MERK: Hvis du setter inn de nye batteriene innen
5 minutter etter at du har tatt ut de gamle, lagres
MERK: Hvis
du setter inn
dedet
nyegår
batteriene
innen
alle innstillinger
og resultater.
Hvis
mer
5 minutter
etter
at du
har
de gamle, lagres
enn 5 minutter
før du
setter
inn
detatt
nyeutbatteriene,
alle innstillinger
ogklokkeslett.
resultater. Hvis
det går mer
må du tilbakestille
dato og
De andre
enn 5 og
minutter
før dublir
setter
inn de nye batteriene,
innstillingene
resultatene
lagret.
må du tilbakestille dato og klokkeslett. De andre
3. Ta ut deinnstillingene
gamle batteriene
og resultatene blir lagret.
ved å trykke øverst på
3. Bunnen
Ta ut de av
gamle batteriene
batteriet.
ved
å
trykke
øverst på
batteriet vil da løftes opp.
batteriet. Bunnen av
batteriet vil da løftes opp.

Sammenlign displayet på måleren
med illustrasjonen på side 3.
Hvis ikke displayet er korrekt, kan
du kontakte kundeservice. Se
baksiden for kontaktinformasjon.
Kontakt kundeservice. Se baksiden
for kontaktinformasjon.
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Utskifting av batterier

slås på.
Kontakt
kundeservice. Se baksiden
for kontaktinformasjon.

• Utfør en ny kontrollmåling med
ny blodsukkerstrimmel og
kontrolløsning.

Teknisk, service
og vedlikehold

Dette kan påvirke
hvordan resultatene
vurderes.

kontrollmålingen er
eller kontrolløsning
utenfor referansehar passert
• området
Utfør en ny
kontrollmåling
med
(for
høyt
utløpsdatoen
eller
ny blodsukkerstrimmel
og kastedatoen.
eller
lavt).
kontrolløsning.
• Blodsukkerstrimmelen er skadet
på grunn av varme
• Rist ﬂasken med kontrolløsning
eller eksponering
godt, omtrent 15 ganger før
forhver
fuktighet.
bruk.
• Kontrolløsningen
har ikke romtempe• Forsikre deg om at du bruker
ratur, eller er ikke
CONTOUR®NEXT kontrolløsning.
godt nok blandet.
• Hvis resultatet fortsatt er• utenfor
Feil kontrolløsning
området, kan du kontakte ble brukt.
kundeservice. Se baksiden
for
• Apparatet
kan være
kontaktinformasjon.
skadet.
Sammenlign displayet på måleren
med illustrasjonen på side 3.
Hvis
ikkedisplaysegdisplayet er korrekt,
kanfeil med
Noen
Mulig
dumenter
kontakte
kundeservice.elektronikken
Se
vises
i
baksiden
kontaktinformasjon.
ikke nårfor
apparatet
apparatet.

HVA DU SKAL GJØRE
• Kontroller alle utløps- og
kastedatoer. Ikke bruk materialer
som er utgått på dato.

Utskifting av batterier

Mulig feil med
elektronikken i
apparatet.

• Kontroller alle utløps- og
HVA DU Ikke
SER
HVA DET BETYR
kastedatoer.
bruk materialer
som er utgått
Resultatet
av på dato. • Blodsukkertrimmel

Teknisk, service
og vedlikehold

Feilkoder og symboler

• Blodsukkertrimmel
eller kontrolløsning
har passert
utløpsdatoen eller
kastedatoen.
• Blodsukkerstrimmelen er skadet
på grunn av varme
eller eksponering
for fuktighet.
• Kontrolløsningen
har ikke romtemperatur, eller er ikke
godt nok blandet.
• Feil kontrolløsning
ble brukt.
• Apparatet kan være
skadet.

BatterieneUtskifting
skal byttes utav
når batterier
apparatet kontinuerlig viser
Batterieneviser
skal byttes ut når
eller apparatet
apparatet
kontinuerlig
viser
en kort tid før det slår
eller
apparatet
viser
seg av (Se Feilkoder og
en kort
symboler, side
32).tid før det slår
seg av (Se Feilkoder og
symboler, side 32).
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batteriene
og inn
med

CR2032)

slet tilbake
passer
porene, og

Vedlikehold
• Oppbevar
apparatet i det medfølgende etuiet når det er
Vedlikehold
mulig.
• Oppbevar apparatet i det medfølgende etuiet når det er
• Vask og mulig.
tørk hendene godt før håndtering, slik at
du unngår å få olje og andre forurensende stoffer
• Vask og
og blodsukkerstrimlene.
tørk hendene godt før håndtering, slik at
på apparatet
du unngår å få olje og andre forurensende stoffer
• Håndter apparatet
forsiktig
å unngå skade på
på apparatet
ogfor
blodsukkerstrimlene.
elektronikk eller andre funksjonsfeil.
• Håndter apparatet forsiktig for å unngå skade på
• Unngå å eksponere
blodsukkerstrimlene for
elektronikkapparatet
eller andreogfunksjonsfeil.
høy fuktighet, varme, kulde, støv eller smuss.
• Unngå å eksponere apparatet og blodsukkerstrimlene for
• Rengjør apparatet
i henhold
til kulde,
instruksjonene
side 13.
høy fuktighet,
varme,
støv ellerpå
smuss.

4. Plasser de nye batteriene
under taggene og inn
i batterirommet med
“+”-siden opp.
[Bruk to 3-volts
(DL2032 eller CR2032)
litiumbatterier.]
5. Skyv batteridekslet tilbake
på plass, så det passer
med de åpne sporene, og
lukk godt.

• Rengjør apparatet i henhold til instruksjonene på side 13.

Utskifting av batterier
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Teknisk, service
og vedlikehold

Teknisk, service
og vedlikehold
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Teknisk, service
og vedlikehold

Vedlikehold

holdes unna barn. Litiumbatterier
Informasjon
om sikkerhet
svelging, kontakt umiddelbart
lege
Batteriene
må holdes
unna barn. Litiumbatterier
llsenter. Kast batterier
i henhold
til
er giftige. Ved svelging, kontakt umiddelbart lege
stemmelser.
eller giftkontrollsenter. Kast batterier i henhold til
lokale miljøbestemmelser.

Vedlikehold

nformasjon om sikkerhet
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Systemspesifikasjoner

stå måleresultatene
når du kjennerpå
til høyt eller lavt blodsukker
Symptomer
øyt og lavt blodsukker.
Det er lettere å forstå måleresultatene når du kjenner til
can Diabetes Association,
er noen
av de
symptomene
på høyt
og lavt blodsukker.
ene:3
I henhold til American Diabetes Association, er noen av de
vanligste
symptomene:3
Høyt
blodsukker
(hyperglykemi):
Lavt blodsukker
Høyt blodsukker
• hyppig
vannlating
(hypoglykemi):
(hyperglykemi):
• svært sterk tørste
• skjelving
• hyppig vannlating
• uklart
syn
•
svetting
• svært sterk tørste
• økt tretthet
• rask puls
• uklart syn
• sultfølelse
• uklart syn
• økt tretthet
• forvirring
• sultfølelse
• besvimelse
• irritabilitet
else
• anfall
• ekstrem sultfølelse
idose):
• svimmelhet

Stikkprøve:
Venøst, arterielt eller kapillært fullblod
Systemspesifikasjoner
Måleresultat: Med referanse til blodsukker i plasma/serum
Stikkprøve: Venøst, arterielt eller kapillært fullblod
Prøvevolum: 0,6 μL
Måleresultat: Med referanse til blodsukker i plasma/serum
Måleområde: 0,6 mmol/L til 33,3 mmol/L
Prøvevolum: 0,6 μL
Resultater: 5-sekunders nedtelling
Måleområde: 0,6 mmol/L til 33,3 mmol/L
Minnefunksjon: Lagrer de siste 480 måleresultatene
Resultater: 5-sekunders nedtelling
Batteritype: To 3-volts litiumbatterier, 225 mAh-kapasitet (DL2032
Minnefunksjon:
eller CR2032) Lagrer de siste 480 måleresultatene
Batteritype:
Tomålinger
3-volts litiumbatterier,
225 mAh-kapasitet
Batterilevetid:
Ca. 1000
(1 år ved gjennomsnittlig
bruk) (DL2032
eller CR2032)
Driftstemperaturområde
for 1000
kontrolløsning:
Batterilevetid: Ca.
målinger (1 år ved gjennomsnittlig bruk)

Ketoner (Ketoacidose):
• kortpustethet
• kvalme eller oppkast
• svært tørr munn

nformasjon om sikkerhet

Teknisk, service
og vedlikehold

ever noen av disse symptomene,
Informasjon
om sikkerhet
lodsukkeret. Hvis testresultatet
er
Hvismmol/L,
du opplever
ol/L eller over 13,9
må dunoen av disse symptomene,
må du måle blodsukkeret. Hvis testresultatet er
personell umiddelbart.
under 2,8 mmol/L eller over 13,9 mmol/L, må du
helsepersonell umiddelbart.
for mer informasjonkontakte
samt en fullstendig
mer.
Kontakt legen din for mer informasjon samt en fullstendig
liste over symptomer.
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Teknisk, service
og vedlikehold

Spesiﬁkasjoner

Fuktighet:Driftstemperaturområde
10 % – 93 % relativ fuktighet
for måler:
Mål: 77 mm (H) x 57 mm (B) x 19 mm (D)
Fuktighet: 10 % – 93 % relativ fuktighet
Vekt: 47,5 gram
Mål: 77 mm (H) x 57 mm (B) x 19 mm (D)
Lyd: En pipetone høres når apparatet slås på, en blodsukkerstrimmel
47,5
settesVekt:
inn, når
en gram
blodsukkerstrimmel fylles med blod eller
En pipetone
når apparatet
slås på,høres
en blodsukkerstrimmel
når etLyd:
måleresultat
viseshøres
på skjermen.
To pipetoner
når
settes
blodsukkerstrimmel
apparatet slås
av inn,
ellernår
for en
å indikere
en feil. Du vilfylles
høre med blod eller
nårved
et måleresultat
vises på skjermen.
To pipetoner høres når
20 pipetoner
lyden av en programmert
påminnelse.
apparatet
slås av eller(EMC):
for å indikere
en feil.
Du vil høre
®XT-måleren
Elektromagnetisk
kompatibilitet
CONTOUR
20 pipetoner ved lyden
en er
programmert
overholder det elektromagnetiske
kravetav
som
spesifisert ipåminnelse.
Elektromagnetisk
kompatibilitet
CONTOUR®XT-måleren
ISO 15197:
2013. Elektromagnetiske
utslipp er (EMC):
lave og vil
overholder
det elektromagnetiske
kravet isom
er spesifisert
i
sannsynligvis
ikke forstyrre
annet elektronisk utstyr
nærheten,
og
ISO 15197:
2013.
Elektromagnetiske
utslipp er lave
og vil
utslipp fra annet
elektronisk
utstyr
i nærheten vil sannsynligvis
heller
sannsynligvis
ikke forstyrreCannet
elektronisk
utstyr
i nærheten, og
ikke forstyrre
CONTOUR XT-måleren.
ONTOUR
XT-måleren
oppfyller
utslipp
fra annetforelektronisk
i nærheten vilutladning.
sannsynligvis heller
kravene i IEC
61000-4-2
immunitetutstyr
mot elektrostatisk
ikke elektroniske
forstyrre CONTOUR
XT-måleren.
CONTOUR
XT-måleren
Unngå å bruke
apparater
i svært tørre
miljøer, særlig
hvis oppfyller
kravene i IEC
61000-4-2
for immunitet
motXT-måleren
elektrostatisk utladning.
det finnes syntetiske
materialer
i nærheten.
CONTOUR
Unngå iåIEC
bruke
elektroniske
apparater i svært tørre miljøer,
oppfyller kravene
61326-1
for radiofrekvensforstyrrelser.
For å særlig hvis
det finnes syntetiske materialer
CONTOUR
unngå radiofrekvensforstyrrelser
må du ikkei nærheten.
bruke CONTOUR
XT- XT-måleren
oppfyller av
kravene
i IEC
61326-1
for radiofrekvensforstyrrelser.
For å
måleren i nærheten
elektrisk
eller
elektronisk
utstyr som er kilder til
unngå stråling.
radiofrekvensforstyrrelser
må du målerens
ikke brukefunksjon.
CONTOUR XTelektromagnetisk
Slikt utstyr kan forstyrre
måleren i nærheten av elektrisk eller elektronisk utstyr som er kilder til
elektromagnetisk stråling. Slikt utstyr kan forstyrre målerens funksjon.

Spesiﬁkasjoner

Driftstemperaturområde
for måler:for kontrolløsning:
Driftstemperaturområde

Teknisk, service
og vedlikehold

pkast
n

Symptomer på høyt eller lavt blodsukker

på høyt eller lavt blodsukker
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Symboloversikt
Følgende Symboloversikt
symboler brukes på alle produktetiketter for
CONTOUR®XT systemet for måling av blodsukker (apparaFølgende symboler
på alle produktetiketter
tets, blodsukkerstrimlenes
ogbrukes
kontrolløsningenes
forpakning for
®XT systemet for måling av blodsukker (apparaC
ONTOUR
og etiketter).
tets, blodsukkerstrimlenes og kontrolløsningenes forpakning
og
etiketter).
Utløpsdato
(siste

Discard

Kontrollavfall dato

Teknisk, service
og vedlikehold

Date:
Temperaturbegrensninger
TemperaturBatterier skal Rist 15 ganger
begrensninger
Se instruksjoner
for
kastes i henhold til
bruk
skal
lokale lover.Batterier
Ta
Se instruksjoner for
kontakt med lokale kastes i henhold til
bruk
In vitro-diagnostikk
lokale lover. Ta
myndigheter for informasjon
utstyr
kontakt
om gjeldende
lovermed
og lokale
In vitro-diagnostikk
myndigheter
bestemmelser
i henholdfor
til informasjon
utstyr
Produsent
gjeldende lover og
kasting og om
resirkulering.
bestemmelser i henhold til
Apparatet skal håndteres
Produsent
kasting og resirkulering.
som forurenset avfall og
Advarsel
Apparatet
skal håndteres
kastes i henhold
til lokale
som forurenset
avfall og
sikkerhetsforskrifter.
Det skal
Advarsel
Katalognummer
i henhold
ikke kasteskastes
sammen
med til lokale
Det skal
elektronisksikkerhetsforskrifter.
avfall.
Kontrollområde,
Katalognummer
ikke
kastes
sammen
med
normalt
Kontakt lege eller lokale
elektronisk avfall.
Kontrollområde,myndigheter
for informasjon
Kontrollområde,
lavt
normalt
Kontakt
lege eller lokale
om avhending
av medisinsk
myndigheter for informasjon
avfall.
Kontrollområde,
lavt
Kontrollområde,
høyt
om avhending av medisinsk
avfall.
Kontrollområde, høyt

41

pparat CONTOUR® NEXT blodsukkerstrimler
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Spesiﬁkasjoner

Produksjonsnummer

Kontrollavfall dato

Til engangsbruk
Sterilisert ved
stråling
Sterilisert ved
Antall teststrimler
stråling
inkludert
Antall teststrimler
inkludert
Rist 15 ganger

Spesiﬁkasjoner

Discard
Date:

Til engangsbruk

Teknisk, service
og vedlikehold

dagen i måneden)
Utløpsdato (siste
dagen i måneden)
Produksjonsnummer

Teknisk, service
og vedlikehold

Spesiﬁkasjoner

er: CONTOUR®XT blodsukkermålinger er basert
k strøm som dannes av blodsukkerets reaksjon
®XT blodsukkermålinger er basert
strimmelens elektrode.
Blodprøven suges inn
i
Prosedyreprinsipper:
CONTOUR
ukkerstrimmelen gjennom
kapillæreffekt.
på måling
av elektrisk strøm som dannes av blodsukkerets reaksjon
n reagerer med FAD-glukosedehydrogenase
med reagensene på strimmelens elektrode. Blodprøven suges inn i
atoren. Elektroner genereres,
som
produserer
prøveenden
av blodsukkerstrimmelen
gjennom kapillæreffekt.
porsjonal med glukoseinnholdet
Blodsukkereti iprøven.
prøven Etter
reagerer med FAD-glukosedehydrogenase
prøvens glukosekonsentrasjonen
displayet. Elektroner genereres, som produserer
(FAD-GDH) ogpåmediatoren.
egninger.
en strøm som er proporsjonal med glukoseinnholdet i prøven. Etter
reaksjonstiden
vises prøvens glukosekonsentrasjonen på displayet.
®XT-systemevalueringer
ternativer: CONTOUR
Det kreves
ingen utregninger.
øst eller kapillært fullblod.
Sammenligning
med
e må gjøres samtidigSammenligningsalternativer:
med like deler av samme
CONTOUR®XT-systemevalueringer
ekonsentrasjoner faller
på grunn
av
skalraskt
utføres
med venøst
eller kapillært fullblod. Sammenligning med
- 7 % per time).4 en laboratoriemetode må gjøres samtidig med like deler av samme
prøve. Merk: Glukosekonsentrasjoner faller raskt på grunn av
glykolyse (cirka 5 % - 7 % per time).4
er: Blodprøver kan tas av helsepersonell og
Begrensninger
ass med heparin. Bruk
ikke andre antikoaguleerveringsmidler. Konserveringsmidler: Blodprøver kan tas av helsepersonell og
oppbevares
i prøveglass
med heparin. Bruk ikke andre antikoagulepåvirkes ikke ved høyder
på opptil
6301 meter.
ringsmidler eller konserveringsmidler.
ive stikkesteder: Ikke beregnet for bruk med
Høyde: Resultatene påvirkes ikke ved høyder på opptil 6301 meter.
stikkesteder.
Måling
på alternative
eløsninger: Ikodekstrin
interfererer
ikke medstikkesteder: Ikke beregnet for bruk med
måling på alternative stikkesteder.
dsukkerstrimler.
Peritoneale
dialyseløsninger:
Ikodekstrin interfererer ikke med
r: Kapillær blodsukkermåling
er kanskje
ikke
®NEXT blodsukkerstrimler.
CONTOUR
oner med redusert perifer
blodstrømning.
Sjokk,
hyperosmolar hyperglykemi
og alvorlig
Kontraindikasjoner:
Kapillær blodsukkermåling er kanskje ikke
mpler på kliniske tilstander
som kan
ugunstig
klinisk egnet
for gi
personer
med redusert perifer blodstrømning. Sjokk,
5
en av glukose i perifert
blod.hypotensjon,
alvorlig
hyperosmolar hyperglykemi og alvorlig
dehydrering
sjon av stoffer som finnes
naturligeri eksempler
blodet ellerpå kliniske tilstander som kan gi ugunstig
5
påvirkning
av målingen
dling, vil ikke påvirke
resultatene
i betydeligav glukose i perifert blod.
dlegget til strimmelen
for mer informasjon.
Interferens:
Reduksjon av stoffer som finnes naturlig i blodet eller
behandling, vil ikke påvirke resultatene i betydelig
ukes under eller fra
liketerapeutisk
etter xyloseSe pakningsvedlegget
g. Xylose i blodetgrad.
vil forårsake
interferens. til strimmelen for mer informasjon.
Xylose: Må ikke brukes under eller like etter xyloseabsorpsjonsmåling. Xylose i blodet vil forårsake interferens.

AM
6/20/19 11:15 AM

6/20/19 11:15 AM

masjon

Teknisk informasjon
Presisjon

Teknisk
system for blodsukker
ble testet informasjon
på
Nøyaktighet
illærblod ved bruk av 600 CONTOUR®NEXT
®XT
o replikater ble testet
med hver
avmålesystem
3 LOT
CONTOUR
for blodsukker ble testet på
T blodsukkerstrimler
i totalt
600
målinger.
100
prøver
med
kapillærblod ved bruk av 600 CONTOUR®NEXT
® glukoseanalysatoren,
menlignet med YSIblodsukkerstrimler.
To replikater ble testet med hver av 3 LOT
til CDC heksokinase-metoden.
Tabellen
NEXT blodsukkerstrimler i totalt 600 målinger.
med CONTOUR
ner resultatene fra Resultatene
de 2 metodene.
ble sammenlignet med YSI® glukoseanalysatoren,
som
kan
tilbakeføres
til CDC heksokinase-metoden. Tabellen
nøyaktighetsresultater for
nedenfor sammenlikner resultatene fra de 2 metodene.
asjoner < 5,55 mmol/L
0,83 mmol/L

(100 %)

Innen ±
0,56 mmol/L

Innen ±
0,83 mmol/L

186 av 186
(100 %)

186 av 186
(100 %)

168 av 186
(90,3 %)

øver

Teknisk informasjon

asjoner ≥ 5,55 mmol/L
Tabell 2 – Systemnøyaktighetsresultater for
YSI
Innen ± glukosekonsentrasjoner
Innen ±
Innen ±
≥ 5,55 mmol/L
etode
5%

10 %

327 av 414
(79,0 %)

2,6

(100 %)

Antall (og prosent)
av prøver innen spesiﬁsert
nøyaktighetsresultater
område for

tet

mmol/L

4,7
11,2
18,1

Antall (og prosent) av prøver

Innen ±
5%

Innen ±
10 %

Innen ±
15 %

327 av 414

412 av 414

414 av 414
(100 %)

nøyaktighetsresultater
forsert område
innen spesiﬁ
(79,0 %)
(99,5 %)
asjoner mellom 1,0 mmol/L
Tabell 3 – Systemnøyaktighetsresultater for
mellom 1,0 mmol/L
mmol/L eller ± 15 % glukosekonsentrasjoner
600 av 600 (100 %)
og 25,6 mmol/L

0,04
0,06
0,12
0,15

Teknisk, service
og vedlikehold
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0,11 – 0,13
0,13 – 0,16
0,26 – 0,30

0,04 – 0,05
0,06 – 0,07
0,11 – 0,13
0,13 – 0,16

1,3

1,7

1,5

1,3

1,3

1,5

1,5

1,3

for CONTOUR XT blodsukkerapparat med bruk av
5 – Mellomliggende presisjonsresultater
NEXT blodsukkerstrimler
CONTOURTabell
med bruk av
for CONTOUR XT blodsukkerapparat
95 %
CONTOUR
blodsukkerstrimler
Middelverdi,NEXT
Standardavvik,
Variasjonskonﬁdensintervall
Kontrollnivå

Lav
Normal
Høy

mmol/L

mmol/L
koefﬁ
for standardavvik, 95
% sient, %
mmol/Lkonﬁdensintervall
Middelverdi, Standardavvik,
VariasjonsKontrollnivå
mmol/L
mmol/L
koefﬁsient, %
for standardavvik,
2,37
0,03
0,031-0,036
1,4
mmol/L

Lav

7,12

20,89
Normal
Høy

0,09
2,37
0,36
7,12

20,89

CONTOUR®XT apparat CONTOUR® NEXT blodsukkerstrimler
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0,06 – 0,07

Intermediær presisjon
variabilitet
flere dager)
18,1 (som inkluderer
0,28
0,26over
– 0,30
1,5
ble evaluert ved bruk av 3 kontrolløsninger. Med hver av 3 LOT
med CONTOUR
NEXT blodsukkerstrimler
ble hver variabilitet
kontroll målt
énflere dager)
Intermediær
presisjon (som inkluderer
over
gang på hver
10 apparater
dager med
ble av
evaluert
ved brukpåav10
3 separate
kontrolløsninger.
Medtotalt
hver av 3 LOT
300 målinger.
med CONTOUR NEXT blodsukkerstrimler ble hver kontroll målt én
gang på hver av 10 apparater på 10 separate dager med totalt
Tabell 5 –300
Mellomliggende
presisjonsresultater
målinger.

5197: 2013 er at 95 % av alle forskjeller i glukoseverdier
± mmol/L
0,83 mmol/L
600 av 600 (100 %)
etode og måler) skal være innenInnen
± 0,83
for eller ± 15 %
vere enn 5,55 mmol/L Akseptkriteriene
og innen ± 15 %i ISO
for glukoseverdi15197: 2013 er at 95 % av alle forskjeller i glukoseverdier
er lik 5,55 mmol/L.
(dvs. mellom referansemetode og måler) skal være innen ± 0,83 mmol/L for
et
glukoseverdier som er lavere enn 5,55 mmol/L og innen ± 15 % for glukoseverdier som er høyerefraenn
eller lik 5,55 mmol/L.
glukoseverdier fra kapillærblodprøver
fingertupp
sperson, ga følgende resultater:
100 % var innen
Brukernøyaktighet
disinske laboratorieverdiene
vedsom
glukosekonsentrasjoner
En studie
evaluerte glukoseverdier fra kapillærblodprøver fra fingertupp
98,8 % var innen ± 15 innhentet
% av de medisinske
laboratorie- ga følgende resultater: 100 % var innen
fra 115 forsøksperson,
kose ved eller over 5,55
mmol/L.
± 0,83
mmol/L av de medisinske laboratorieverdiene ved glukosekonsentrasjoner
5,55 mmol/L, og 98,8 % var innen ± 15 % av de medisinske laboratorie® NEXT
pparat CONTOURunder
blodsukkerstrimler
konsentrasjonene av glukose ved eller over 5,55 mmol/L.

42

0,06
2,6
0,12
4,7
0,15
7,7
0,28
11,2

7,7

15 %

Ulikt verdiområde mellom YSI
laboratoriets
referansemetode
412 av 414
414 av 414
ONTOUR XT apparatet
og C
(99,5
%)
(100 %)

standardavvik, mmol/L
koefﬁsient, %
mmol/L Sammenlagt
VariasjonsMiddelverdi,
95 % konﬁdensintervall for
standardavvik,
0,04
0,04 – standardavvik,
0,05
1,7
mmol/L
mmol/L
koefﬁsient, %
mmol/L
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0,080-0,095
1,2
0,03
0,031-0,036
0,331-0,392
1,7
0,09
0,080-0,095

0,36

0,331-0,392

1,4
1,2

43

1,7

43

Teknisk informasjon

168 av 186
(90,3 %)

0,56 mmol/L

Ulikt verdiområde mellom YSI
Innen ±
laboratoriets referansemetode
186 av 186
186 av 186 0,28 mmol/L
og CONTOUR XT apparatet

Teknisk, service
og vedlikehold

t

Tabell 1 – Systemnøyaktighetsresultater for
Innen ±
Innen ±
glukosekonsentrasjoner
< 5,55 mmol/L

Teknisk informasjon

Innen ±
0,28 mmol/L

CONTOUR XT apparatet med CONTOUR NEXT
Tabell 4 – Systemets repeterbarhetsresultater for
blodsukkerstrimler
CONTOUR
XT apparatet med CONTOUR NEXT
Sammenlagt
VariasjonsMiddelverdi,
95 % konﬁdensintervall for
blodsukkerstrimler
standardavvik,

Teknisk, service
og vedlikehold

YSI
tode
et

Teknisk informasjon

En repeterbarhetsstudie ble utført med CONTOUR®XT-målesystemet
Presisjon
for blodsukker
ved bruk av 5 venøse fullblodsprøver med
®XT-målesystemet
glukosenivåer
fra 2,6 til 18,8 mmol/L.
(n = 300)
En repeterbarhetsstudie
bleFlere
utførtreplikater
med CONTOUR
ble testet ved
bruk av flereved
CONTOUR
for blodsukker
bruk av ®5XT-blodsukkermålere
venøse fullblodsprøver med
NEXT
Følgende (n = 300)
og 3 partierglukosenivåer
med CONTOUR
fra®2,6
til -blodsukkerstrimler.
18,8 mmol/L. Flere replikater
presisjonsresultater
ble testetble
vedoppnådd.
bruk av flere CONTOUR®XT-blodsukkermålere
og 3 partier med CONTOUR®NEXT-blodsukkerstrimler. Følgende
Tabell 4 –presisjonsresultater
Systemets repeterbarhetsresultater
for
ble oppnådd.
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Garanti

Produsentens garanti: Ascensia Diabetes Care garanterer
Garantikjøperen at dette utstyret skal være fritt
for den opprinnelige
Produsentens
Diabetes
Care garanterer
for defekter
i materialer oggaranti:
utførelseAscensia
i 5 år fra den
opprinnelige
for (unntatt
den opprinnelige
kjøperen
at detteI den
utstyret skal være fritt
kjøpsdatoen
som anmerket
nedenfor).
for defekter i materialer
og utførelse
i 5Care,
år frauten
den opprinnelige
oppgitte 5-årsperioden
skal Ascensia
Diabetes
kjøpsdatoen
(unntatt
som
anmerket
nedenfor).
I den
omkostninger, erstatte en enhet som blir funnet å være defekt,
oppgitte 5-årsperioden
skal Ascensia
med en tilsvarende
eller nyere versjon
av eierensDiabetes
modell. Care, uten
omkostninger, erstatte en enhet som blir funnet å være defekt,
Garantibegrensninger: For denne garantien gjelder
med en tilsvarende eller nyere versjon av eierens modell.
følgende unntak og begrensninger:
garantien gjelder
1. Kun enGarantibegrensninger:
90-dagers garanti blir gittFor
fordenne
forbruksmateriell
følgende
unntak
og
begrensninger:
og/eller tilbehør.
Kun en er
90-dagers
blir gitt for forbruksmateriell
2. Denne1.
garantien
begrensetgaranti
til erstatningsdeler
på grunn
og/eller
tilbehør.
av defekter i deler eller utførelse. Ascensia Diabetes Care
Dennetilgarantien
begrenset
erstatningsdeler
er ikke 2.
forpliktet
å erstatteerenheter
somtilhar
funksjonsfeil på grunn
av defekter
i deler
eller utførelse.
Ascensia
Diabetes Care
eller er ødelagt
på grunn
av feilaktig
bruk, uhell,
endringer,
er
ikke
forpliktet
til
å
erstatte
enheter
som
har
misbruk, vanskjøtsel, vedlikehold utført av andre enn funksjonsfeil
eller er ødelagt
grunn
av feilaktig bruk,
Ascensia Diabetes
Care, på
eller
hvis instrumentet
ikkeuhell,
er endringer,
misbruk,
vanskjøtsel, vedlikehold
av andre
brukt i henhold
til instruksjonene.
Ascensia utført
Diabetes
Care enn
eller hviseller
instrumentet
påtar seg Ascensia
heller ikkeDiabetes
ansvar forCare,
funksjonsfeil
skader påikke er
brukt i henhold
til instruksjonene.
Diabetes
Care
Ascensia Diabetes
Care-instrumenter
som Ascensia
skyldes bruk
av
påtar
seg
heller
ikke
ansvar
for
funksjonsfeil
eller
skader
på
andre teststrimler eller kontrolløsning enn de som anbefales
Ascensia
Diabetes
Care-instrumenter
som
- skyldes bruk av
av Ascensia
Diabetes
Care (dvs.
CONTOUR®NEXT
andre
teststrimler
og Cteststrimler
ONTOUR®Neller
EXT kontrolløsning
kontrolløsning).enn de som anbefales
®
av
Ascensia
Diabetes
Care
(dvs.retten
CONTOUR
3. Ascensia Diabetes Care forbeholder
seg
til å NEXTteststrimler
og
C
ONTOUR®NEXT kontrolløsning).
foreta endringer i konstruksjonen av dette instrumentet
3. Ascensia
Care
forbeholder
retten til å
uten forpliktelse
til åDiabetes
inkorporere
slike
endringerseg
i tidligere
foreta
endringer
i
konstruksjonen
av
dette
instrumentet
produserte instrumenter.
2. Finn utløpsdatoen til CONTOUR NEXT blodsukkerstrimlene
__________
uten
forpliktelse
til
å
inkorporere
slike
endringer
i tidligere
4. Ascensia Diabetes Care har ikke validert hvordan
på boksen.
produserte
instrumenter.
riikonet på displayet._______________________
(Se side 35,
®
CONTOUR XT-blodsukkermåleren fungerer sammen
tterier.)
4. Ascensia
Diabetes
har ikke
hvordan
ONTOUR
NEXTvalidert
-teststrimler,
med andre
teststrimler
enn CCare
3. Kontroller batteriikonet på displayet. (Se side 35,
®XT-blodsukkermåleren fungerer sammen
CONTOUR
og gir derfor
ingen garanti
når det gjelder funksjonen
Utskifting av batterier.)
NEXT
-teststrimler,
medXT-måleren
andre teststrimler
CONTOUR
til CONTOUR
hvis denenn
brukes
sammen
med
og
gir
derfor
ingen
garanti
når
det
gjelder
funksjonen
andre teststrimler enn CONTOUR NEXT-teststrimler
tilONTOUR
CONTOUR
XT-måleren
hvis den
med
eller hvis C
NEXT
-teststrimmelen
erbrukes
endret sammen
eller
teststrimler
modifisertandre
på noen
måte. enn CONTOUR NEXT-teststrimler
pparat CONTOUR® NEXT blodsukkerstrimler
45
eller hvis CONTOUR NEXT-teststrimmelen er endret eller
modifisert på noen måte.
44 CONTOUR®XT apparat CONTOUR®NEXT blodsukkerstrimler
45
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Serviceinformasjon

blem og ingen avServiceinformasjon
problemløsningstrinnene
edningen hjelper, kan du kontakte
Hvis
har etdeg.
problem
ar spesialister som
kanduhjelpe
Se og ingen av problemløsningstrinnene
i
denne
brukerveiledningen
hjelper, kan du kontakte
ktinformasjon.
kundeservice. Vi har spesialister som kan hjelpe deg. Se
baksiden for kontaktinformasjon.
undeservicerepresentant
Viktig før du av en eller
nder måleren tilbake. Vedkommende vil gi
med
en kundeservicerepresentant før du av en eller
nen du trenger for å Snakk
håndtere
problemet
annen
grunn
sender måleren tilbake. Vedkommende vil gi
g riktig måte.
deg informasjonen du trenger for å håndtere problemet
XT blodsukkerapparatet
på enogeffektiv og riktig måte.
T blodsukkerstrimlene tilgjengelig når
®XT blodsukkerapparatet og
HaåCha
ONTOUR
an også være til hjelp
en flaske
®NEXT blodsukkerstrimlene tilgjengelig når
®NEXT kontrolløsning
CONTOUR
for hånden.
du ringer. Det kan også være til hjelp å ha en flaske
med CONTOUR®NEXT kontrolløsning for hånden.
kan være
Sjekkliste
ker med
Denne
A 1000001sjekklisten kan være
nyttig når du snakker med
eret (A) og
kundeservice:
A 1000001
t (B) på
B
1.
Finn
serienummeret
(A)
og
paratet.
modellnummeret (B) på
__________
B
baksiden av apparatet.
__________
_______________________
en til CONTOUR NEXT
blodsukkerstrimlene
_______________________
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Tilbehør

To 3-voltsRESERVEDELER
litiumbatterier DL2032 eller CR2032

Brukerveiledning
forlitiumbatterier
CONTOUR XTDL2032 eller CR2032
To 3-volts
Lommeguide
for CONTOURfor
XTCONTOUR XT
Brukerveiledning
®NEXT blodsukkerstrimler
CONTOURLommeguide
for CONTOUR XT

CONTOURC®ONTOUR
NEXT kontrolløsning,
Normal
®NEXT blodsukkerstrimler

CONTOURC®ONTOUR
NEXT kontrolløsning,
Lav
®NEXT kontrolløsning,
Normal
®
NEXT kontrolløsning,
Høy
CONTOURCONTOUR
®NEXT kontrolløsning,
Lav
Stikkepenn
CONTOUR®NEXT kontrolløsning, Høy
Lansetter Stikkepenn

3
4

Teknisk, service
og vedlikehold

5
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etes Care gir ingen garanti når det gjelder
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Diabetes Care gir ingen garanti når
hvis den brukes med
annen programvare
det
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™DIABETES-appen (hvis støttet)ytelsen
eller til CONTOUR XT-måleren eller
®DELUXE (hvis
testresultatene
hvis den brukes med annen programvare
mvaren GLUCOFACTS
ensia Diabetes Care.enn CONTOUR™DIABETES-appen (hvis støttet) eller
diabetesprogramvaren GLUCOFACTS®DELUXE (hvis
ETES CARE GIR INGEN ANDRE
støttet) fra Ascensia Diabetes Care.
R UNDERFORSTÅTTE GARANTIER
ASCENSIA
DIABETES CARE GIR INGEN ANDRE
DUKTET. MULIGHETEN
FOR
UTTRYKTEOVENFOR,
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ELER, SOM BESKREVET
DETTE PRODUKTET. MULIGHETEN FOR
ABETES CARE FOR
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ELLE SKAL ASCENSIA DIABETES CARE
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ASCENSIA DIABETES CARE HAR BLITT INFORMERT
der tillater ikke utelukkelse eller
OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.
orutsette skader eller følgeskader, så det
Enkelte rettsområder
tillater ikke utelukkelse eller
ensningen eller utelukkelsen
ovenfor ikke
begrensning
av
uforutsette
skader eller følgeskader, så det
enne garantien gir deg spesielle juridiske
kan
hende atsom
begrensningen
eller utelukkelsen ovenfor ikke
kan også ha andre
rettigheter
varierer
gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesielle juridiske
rettsområde.
rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer
ce: Kjøperen må kontakte kundeservice
fra rettsområde til rettsområde.
betes Care for hjelp og/eller instruksjoner
For garantiservice:
må kontakte kundeservice
ce på dette instrumentet.
Se baksiden Kjøperen
på
aktopplysninger. hos Ascensia Diabetes Care for hjelp og/eller instruksjoner
for å få utført service på dette instrumentet. Se baksiden på
omslaget for kontaktopplysninger.
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Distribuert i Norge av:
Ascensia Diabetes Care Norway AS
Strandveien 50
1366 Lysaker
Norge
Kundeservice: +47 67 12 28 00
Fax: +47 67 12 28 01
diabetes.1@ascensia.com
www.diabetes.ascensia.no
www.diabetes.ascensia.com
Kundeservice er tilgjengelig 8 timer
hver dag, 5 dager i uken, på tlf.
+47 67 12 28 00

For informasjon om patenter og tilknyttede
lisenser, se:
www.patents.ascensia.com
Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoen,
Clinilog, Contour, Glucofacts og No Codinglogoen (Ingen koding) er varemerker
og/eller registrerte varemerker for
Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Alle andre varemerker tilhører sine
respektive eiere.
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