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Atât în cazul în care glucometrul dumneavoastră Accu-Chek Performa este primul dumneavoastră 
glucometru, cât şi în cazul în care aţi folosit şi înainte un glucometru, vă rugăm să vă luaţi timp 
pentru a citi cu atenţie acest manual înainte de a folosi noul dumneavoastră glucometru. Pentru a-l 
putea folosi corect şi cu încredere, trebuie să înţelegeţi funcţionarea sa, afişajele de pe display şi la ce 
foloseşte fiecare funcţie în parte.

Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să vă adresaţi unuia din centrele noastre de suport şi service pentru 
clienţi. O listă a adreselor se găseşte la sfârşitul acestui manual.
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Sistemul Accu-Chek® Performa
Noul dumneavoastră glucometru Accu-Chek Performa este pentru testarea cantitativă a glucozei în 
sânge folosind teste Accu-Chek Performa.
Adecvate pentru auto-monitorizare.
Glucometrul Accu-Chek Performa poate să fie utilizat de pacienţi care îşi testează propria glucoză în 
sânge, cât şi de personal medical pentru monitorizarea valorilor de glucoză în sânge ale pacienţilor. 
Sistemul include:
•  Glucometru Accu-Chek Performa cu baterie
•  Teste Accu-Chek Performa şi cip de codare  
• Soluţie de control Accu-Chek Performa

2

Orice obiect care vine în contact cu sânge uman este o potenţială sursă de infecţie 
(vezi: Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers 
from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – Third Edition; CLSI 
document M29-A3, 2005).

De ce este importantă testarea regulată a glucozei din sânge
Testarea cu regularitate a glucozei dumneavoastră din sânge poate să vă ajute să regularizaţi zilnic mai 
bine valorile glicemiei. Am făcut testarea cât se poate de simplă.

▲!
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Informaţii importante despre noul dumneavoastră 
glucometru
• Noul dumneavoastră glucometru este conceput pentru a testa eşantioane de sânge integral proaspăt 

(de exemplu, sânge din pulpa degetului dumneavoastră sau din antebraţ). Glucometrul este de 
folosit în afara corpului (in vitro). Nu trebuie folosit pentru diagnosticarea diabetului.

• Acest glucometru necesită teste Accu-Chek Performa. Alte teste vor da rezultate inexacte. 
• Noul dumneavoastră glucometru este livrat cu ora şi data reglate. Poate fi necesar să schimbaţi ora 

în funcţie de zona dumneavoastră orară.
• Dacă aţi urmat paşii din manual, dar aveţi, totuşi, simptome care par că nu sunt în concordanţă cu 

rezultatele testului – ori dacă aveţi întrebări – discutaţi cu personalul dumneavoastră medical.

3
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Capitolul 1:  Înţelegerea noului dumneavoastră 
sistem

Glucometrul Accu-Chek Performa
Display – Arată 
rezultate, mesaje şi 
rezultate înmagazinate 
în memorie.

Tastele cu săgeata 
spre dreapta şi 
stânga – Se apasă 
pentru a intra în 
memorie, a modifica 
reglări şi a apela valori 
de măsurare.

Deschizătură pentru 
test – Aici se introduce 
testul.

Fereastră infraroşu 
(IR) – Folosită pentru 
a transfera date de pe 
un glucometru pe un 
calculator sau PDA.

Tastă On/Off/Set 
(pornit/oprit/reglare) 
– Porneşte şi opreşte 
glucometrul şi reglează 
opţiuni.

Lăcaşul bateriei – Pentru 
deschiderea capacului se 
apasă în sensul săgeţii pe 
clapa de închidere.

7

Deschizătura pentru cipul 
de codare – Se introduce 
cipul de codare în această 
deschizătură.
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Capăt auriu 
– Introduceţi acest 
capăt al testului în 
glucometru.

Zonă de aplicare 
galbenă – Aici se 
aplică sânge sau 
soluţie de control.

8

Sticla cu soluţie de controlTest

Vedere de sus

Flacon cu teste

Cip de codare 
(ca exemplu)

Baterie – Se introduce 
astfel încât simbolul (+) 

să fie sus.
Tastă On/Off/Set 

 (pornit/oprit/reglare)
Fereastră infraroşu (IR)
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Înlocuiţi cipul de codare de fiecare dată când deschideţi o nouă 
cutie cu teste!

9

1.  Glucometrul trebuie să fie 
oprit.

2.  Întoarceţi glucometrul. 3.  Se scoate cipul de codare 
vechi (dacă există unul în 
glucometru) şi se aruncă.

Codarea glucometrului dumneavoastră

▲!
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4.  Întoarceţi cipul de codare în aşa fel 
încât numărul de cod să nu fie îndreptat 
spre dumneavoastră. Împingeţi-l în 
glucometru până când se opreşte.

5.  Lăsaţi cipul de codare în glucometru 
până când deschideţi o nouă cutie cu 
teste.

Indicaţii:
• Nu introduceţi niciodată cu forţa cipul de codare în glucometru – el este făcut să intre într-un 

singur mod în glucometru. 
• Dacă vedeţi pe display un cod “- - -”, introduceţi în glucometru un cip de codare.

10
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Reglarea orei şi a datei – înainte de prima punere în 
funcţiune
Este important să aveţi ora şi data corecte în glucometrul dumneavoastră dacă folosiţi memoria 
glucometrului sau dacă doriţi să transferaţi rezultatele dumneavoastră pe un calculator.

11

descreştere creştere
1.  Pentru a porni glucometrul, 

apăsaţi şi daţi drumul tastei 
. Ora şi data apar pe 

display. Afişajul “set-up” 
(reglare) şi ora clipesc. 

2.  Apăsaţi şi daţi drumul 
tastelor  sau  pentru 
a descreşte sau a creşpentru 
a descreşte sau a creşte 
ora. Apăsaţi şi ţineţi apăsată 
tasta  sau  pentru a 
modifica mai repede valoarea.

3.  Apăsaţi şi daţi drumul tastei 
 pentru fixarea orei. Cifrele 

care reprezintă minutele 
încep să clipească.

| | | | |
|

|

|||||
|

|

| | | | |
|

|

|||
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| | | | |
|

|

|||||
|

|

| | | | |
|

|

|||

4.  Apăsaţi şi daţi drumul 
tastelor  sau  pentru a 
regla minutele. Apăsaţi tasta 

 pentru a fixa minutele.

5.  Repetaţi paşii anteriori pentru 
a regla ziua, luna şi anul.

6.  După ce aţi fixat anul, apăsaţi 
şi ţineţi apăsată tasta  
până când apare clipind 
simbolul testului. Ora şi data 
sunt acum reglate. 

7.  Vezi capitolul 3 “Reglarea 
glucometrului” pentru a regla 
alte opţiuni.

12

| |

|||

|
|

|

| | | |

|
|

|||

descreştere

Indicaţie:  După instalarea unei noi baterii, glucometrul vă cere în mod automat la pornire să 
verificaţi ora şi data.

creştere

|
|||||

|
|

|

| | | | |
|

|

||

|
|||||

|
|

|

| | | | |
|

|

|||
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Folosirea sistemului Accu-Chek Performa
•  Nu folosiţi decât teste Accu-Chek Performa.
•  Înlocuiţi cipul de codare de fiecare dată când 

deschideţi o nouă cutie cu teste. 
•  Depozitaţi testele în flaconul lor original.
•  Închideţi flaconul strâns imediat după ce 

aţi scos din el un test. Acest lucru ajută la 
menţinerea uscată a testelor. 

•  Folosiţi testul imediat după ce a fost scos din 
flacon.

•  Verificaţi data expirării pe flaconul cu teste. 
Nu folosiţi teste al căror termen de valabilitate 
este depăşit.

•  Depozitaţi flaconul cu teste şi glucometrul 
dumneavoastră într-un loc răcoros şi uscat, de 
exemplu într-un dormitor. 

•  Depozitaţi testele la o temperatură cuprinsă 
între 2°C şi 32°C. Nu se păstrează în frigider 
ori congelator.

•  Nu aplicaţi sânge sau soluţie de control pe test 
înainte de a-l fi introdus în glucometru.

Nu depozitaţi testele în zone cu temperatură şi umiditate ridicate (baie şi bucătărie)! 
Căldura şi umiditatea pot să deterioreze testele dumneavoastră. 

13

▲!
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Capitolul 2: Testarea glicemiei dumneavoastră
Efectuarea unei testări a glicemiei
Înainte de a efectua prima dumneavoastră testare a sângelui, reglaţi corect 
glucometrul dumneavoastră. Aveţi nevoie de un glucometru, un test şi un 
dispozitiv de înţepare prevăzut cu un ac.

14

1.  Pregătiţi dispozitivul dumneavoastră de 
înţepare.

2.  Spălaţi-vă şi uscaţi-vă mâinile.
3.  Introduceţi un test în glucometru în direcţia 

săgeţilor. Glucometrul porneşte.

4.  Asiguraţi-vă că numărul de cod de pe display 
coincide cu numărul de cod de pe flaconul 
cu teste. În cazul în care nu vedeţi numărul 
de cod, scoateţi testul şi reintroduceţi-l în 
glucometru.

CODE

234
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15

Buton galben 
de declanşare

5.  Simbolurile unui test 
şi al unei picături de 
sânge care clipeşte 
apar pe display.

6.  Efectuaţi cu dispozitivul dumneavoastră de înţepare o înţepătură în 
pulpa unui deget. Eşantioanele de sânge recoltate din palmă sunt 
echivalente cu sângele luat din pulpa degetului. Pentru informaţii 
detaliate privind felul în care se recoltează sânge din palmă, vedeţi 
secţiunea despre Testarea din Zone Alternative, paşii 5 şi 6.

sau 
| | | | |

|
|

|||||
|

|
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7.  Apăsaţi-vă uşor degetul pentru a influenţa 
fluxul sangvin. Aceasta vă ajută să obţineţi o 
picătură de sânge.

8.  Atingeţi cu picătura muchia frontală a zonei 
galbene de aplicare a testului. Nu puneţi 
sânge pe partea de sus a testului. Când vedeţi 

 clipind, aveţi suficient sânge în test. Dacă 
aţi aplicat sânge, dar nu vedeţi  clipind, 
puteţi să aplicaţi sânge suplimentar în decurs 
de cinci secunde.

16
| | | | |

|
|

|||||
|

|
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9.  Rezultatul dumneavoastră apare pe display. 
Dacă doriţi să marcaţi rezultatul măsurării 
pentru a servi drept indiciu asupra unor 
împrejurări deosebite, lăsaţi testul în glucometru 
(vezi secţiunea următoare). Dacă nu, aruncaţi 
testul folosit. 

17

Indicaţie:  După o testare efectuată cu succes, glucometrul se opreşte în mod automat după 
cinci secunde de la scoaterea testului.

sau 
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Marcarea rezultatelor testării 
Dacă doriţi, puteţi să “marcaţi” rezultatul testării dumneavoastră cu un asterisc ( ) pentru a marca 
un rezultat special. Marcarea poate să indice, de exemplu, faptul că sângele a fost recoltat dintr-o 
altă zonă a corpului (AST) sau că măsurarea s-a făcut după efort fizic. La examinarea ulterioară a 
rezultatelor in memorie, această marcare poate să vă ajute să vă amintiţi ce împrejurări deosebite au 
influenţat rezultatul. 
Iată cum se marchează un rezultat:
1. Efectuaţi o testare.
2.  În timp ce glucometrul afişează pe display rezultatul testării, iar testul SE GĂSEŞTE ÎNCĂ ÎN 

GLUCOMETRU, apăsaţi o dată  sau .  apare în colţul din dreapta, jos.
3.  Scoateţi şi aruncaţi testul.

18

marcare marcare

sau 
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Testarea din Zone Alternative
Aveţi opţiunea de a testa sânge recoltat din zone alternative (alte zone decât pulpa degetului). Sângele obţinut din 
pulpa unui deget ori din palmă – partea cărnoasă a mâinii în partea de jos a degetului mare (tenar) sau a degetului mic 
(hipotenar) – poate să fie oricând folosit pentru măsurarea glucozei din sânge. Dacă se utilizează sânge dintr-o zonă 
alternativă – antebraţ, braţul superior, coapsă sau gambă –, există anumite momente când testarea nu este adecvată (vezi 
mai jos). Acest lucru este determinat de faptul că nivelul dumneavoastră de glucoză se modifică mai repede în pulpa 
degetului sau în palmă decât în zonele alternative. Aceste diferenţe pot să vă facă să luaţi o decizie terapeutică eronată 
care produce efecte adverse. Înainte de a încerca să testaţi sânge recoltat din alte zone, vă rugăm să citiţi secţiunea 
următoare.
IMPORTANT
•  Consultaţi personalul dumeavoastră medical în 

legătură cu testarea glicemiei cu sânge din zone 
alternative.

  O singură valoare de măsurare nu este un motiv să 
schimbaţi terapia.

  Nu ignoraţi NICIODATĂ simptome care indică o 
glicemie crescută sau scăzută.

  Dacă glucoza din sânge nu corespunde cu felul 
în care vă simţiţi, ar trebui să efectuaţi o nouă 
măsurare cu sânge recoltat din pulpa degetului/
palmă pentru a confirma rezultatul dumneavoastră. 
Dacă nici rezultatul cu sânge din pulpa degetului/
palmă nu este conform cu starea dumneavoastră, 
luaţi legătura cu personalul medical.

▲!

Testarea din zone alternative se poate face:
• Exact înaintea unei mese
• À jeun
NU ESTE POSIBILĂ măsurarea glicemiei în 
sânge din zone alternative:
•  Timp de până la două ore după mâncare
•  După activitate sportivă
•  Dacă sunteţi bolnav
•  Dacă consideraţi că glucoza dumneavoastră 

în sânge este la scăzută
•  Dacă adesea nici nu realizaţi că aveţi o 

hipoglicemie
•  Dacă insulina bazală are efectul cel mai 

puternic
•  După injectarea de insulină cu efect rapid 

(două ore sau mai puţin)

19
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Aveţi nevoie de glucometru, un test, un dispozitiv de înţepare care este potrivit pentru măsurări în 
zone alternative şi un ac. 

1.  Pregătiţi dispozitivul dumneavoastră de 
înţepare.

2.  Introduceţi un test în glucometru în direcţia 
săgeţilor. Glucometrul porneşte.

3.  Asiguraţi-vă că numărul de cod de pe display 
coincide cu numărul de cod de pe flaconul 
cu teste. În cazul în care nu vedeţi numărul 
de cod, scoateţi testul şi reintroduceţi-l în 
glucometru.

20

CODE

234
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4.  Simbolurile unui test şi al 
unei picături de sânge care 
clipeşte apar pe display.

5.  Apăsaţi dispozitivul de 
înţepare strâns pe o porţiune 
cărnoasă a zonei alternative. 
Ridicaţi şi coborâţi presiunea 
dispozitivului de înţepare pe 
locul de recoltare printr-o 
mişcare lentă de pompare 
pentru a influenţa fluxul 
sangvin.

6.  Acţionaţi butonul de 
declanşare al dispozitivului 
de înţepare în timp ce 
menţineţi constantă 
presiunea pe locul de 
recoltare. Exercitaţi presiune 
cu dispozitivul de înţepare 
asupra zonei pentru a ajuta 
fluxul sangvin local.

21

| | | | |
|

|

|||||
|

|
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7.  Atingeţi cu picătura muchia frontală a zonei 
galbene de aplicare a testului. Când vedeţi  
clipind, aveţi suficient sânge în test. Dacă aţi 
aplicat sânge, dar nu vedeţi  clipind, puteţi 

să aplicaţi sânge suplimentar în decurs de 
cinci secunde. Aruncaţi testul folosit. 

Indicaţie:  Dacă picătura de sânge este prea mică, mai exercitaţi o dată presiune pentru a 
obţine o picătură de sânge suficientă.

22

| | | | |
|

|

|||||
|

|

306_38556_PerfManIntl_RO.indd   22306_38556_PerfManIntl_RO.indd   22 11/15/07   1:25:35 PM11/15/07   1:25:35 PM



Valori normale ale glucozei din sânge
Aceste teste sunt calibrate pentru a livra rezultate de tip plasmă. Domeniul normal de glucoză în sânge 
à jeun pentru un adult fără diabet în raport cu plasma este de 74–106 mg/dL (4,1–5,9 mmol/L).1

Pentru persoanele cu diabet: vă rugăm să consultaţi echipa dumneavoastră de diabetologi pentru 
domeniul de glucoză în sânge care este corespunzator pentru dumneavoastră.
Trebuie să vă trataţi nivelul scăzut sau crescut de glucoză în sânge aşa cum o recomandă personalul 
medical care vă îngrijeşte.
Aceste teste sunt în relaţie cu plasma conform recomandărilor Federaţiei Internaţionale de Chimie 
Clinică şi Medicină de Laborator (IFCC)2.
Concentraţiile de glucoză în sânge pot să fie măsurate în sânge integral sau în plasmă. Deşi 
dumneavoastră aplicaţi întotdeauna sânge integral pe test, atunci când folosiţi aceste teste glucometrul 
dumneavoastră va arăta rezultate care sunt echivalente cu concentraţiile de glucoză în plasmă.

23
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Rezultate de măsurare neobişnuite
Dacă rezultatul glucozei din sânge la dumneavoastră nu se potriveşte cu felul în care vă simţiţi, urmaţi 
paşii următori:

24
Verificări pentru detectarea 
şi înlăturarea defecţiunilor
1.  Verificaţi data expirării a testelor.

2.  Asiguraţi-vă că pe flaconul cu teste capacul 
este întotdeauna închis strâns.

3.  Verificaţi dacă testul a fost de mai mult timp 
scos din flacon.

4.  Verificaţi dacă testele dumneavoastră au 
fost depozitate într-un loc răcoros şi uscat.

Acţiune
Dacă data expirării este depăşită, aruncaţi 
testele. 
Dacă vă gândiţi că se poate ca flaconul să 
fi fost un oarecare timp fără capac, aruncaţi 
testele.
Repetaţi testarea cu un nou test.

Repetaţi testarea cu teste depozitate 
corespunzător.
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Verificări pentru detectarea 
şi înlăturarea defecţiunilor
5.  Verificaţi dacă aţi urmat paşii de testare.

6.  Verificaţi dacă numărul de cod de pe 
display-ul glucometrului coincide cu 
numărul de cod de pe flaconul cu teste.

7.  Dacă sunteţi încă nesigur în ceea ce priveşte 
problema ...

Acţiune
Citiţi capitolul 2 “Testarea glicemiei 
dumneavoastră” şi testaţi din nou. Dacă 
continuaţi să aveţi probleme, luaţi legătura cu 
Roche Diagnostics.

Dacă nu coincid, introduceţi cipul de codare 
corect în glucometru şi testaţi din nou.

Repetaţi testarea cu un nou test şi efectuaţi 
o testare de control. Dacă continuaţi să aveţi 
probleme, luaţi legătura cu Roche Diagnostics.

25
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Simptome de glicemie crescută sau scăzută
Cunoaşterea simptomelor unei glicemii crescute sau scăzute, vă poate ajuta să interpretaţi valorile 
măsurate şi să decideţi ce să faceţi în cazul în care ele par neobişnuite. Iată simptomele cele mai 
comune:
Glucoză crescută în sânge (hiperglicemie): oboseală, poftă de mâncare sau sete crescute, urinare 
frecventă, tulburări de vedere, dureri de cap sau dureri generale.
Glucoză scăzută în sânge (hipoglicemie): transpiraţie, tremurat, tulburări de vedere, bătăi rapide ale 
inimii, furnicături sau amorţire în jurul gurii sau a vârfului degetelor.

Dacă constataţi oricare din aceste simptome, testaţi glucoza dumneavoastră în sânge. 
Dacă rezultatul glucozei dumneavoastră în sânge este afişat ca fiind LO (scăzut) sau 
HI (crescut), luaţi imediat legătura cu personalul medical.

26
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Capitolul 3: Memoria glucometrului, reglarea şi 
transferul valorilor măsurate
Memorie
Înmagazinarea rezultatelor de testare
Glucometrul dumneavoastră înmagazinează în mod automat până la 500 rezultate ale testării glucozei în sânge 
cu ora şi data testului. Puteţi să le revedeţi oricând. Rezultatele testării sunt înmagazinate de la cel mai nou până 
la cel mai vechi. Este foarte important să se aibă ora si data corecte fixate în glucometru. Faptul că ora şi data 
sunt corect fixate ajută la asigurarea unei interpretări corespunzătoare a rezultatelor glucozei în sânge de către 
dumneavoastră şi de către personalul medical care vă îngrijeşte.

27

Indicaţii:  
•  Nu modificaţi terapia dumneavoastră pe baza unei singure valori înmagazinată în memorie.
•  La schimbarea bateriei valorile măsurate nu se pierd. Trebuie să verificaţi neapărat ca după ce înlocuiţi bateria ora şi 

data să fie corecte.
•  De îndată ce sunt înmagazinate în memorie 500 de valori de măsurare, cu fiecare adaugare a unui nou rezultat se 
şterge valoarea cea mai veche.

•  Ţineţi apăsată  sau , pentru a răsfoi mai repede valorile de măsurare.
•  Rezultatele de control nu sunt afişate în memorie. Ele nu sunt incluse în calcularea mediei ultimelor 7, 14 şi 30 de zile.
•  Rezultatele de control sunt înmagazinate în memorie, însă nu pot să fie revăzute pe glucometru. Rezultatele 

înmagazinate trebuie să fie mai întâi descărcate pe o aplicaţie de software compatibil. Pentru disponibilitatea 
produsului, vă rugăm să luaţi legătura cu Roche Diagnostics.
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Vederea rezultatelor de testare înmagazinate
Ajungeţi în memorie apăsând fie tasta , fie tasta . Apare cea mai recent măsurată valoare.
Apăsaţi tasta  pentru a vedea valorile de măsurate înmagazinate în ordine cronologică
SAU apăsaţi tasta  pentru a vedea afişată, în această ordine, media valorilor măsurate în ultimele 
7, 14 şi 30 zile.

28

SAU SAU
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Reglarea glucometrului
Folosirea modului de reglare
Prin folosirea modului de reglare, puteţi să vă personalizaţi glucometrul pentru a-l face să corespundă 
modului dumneavoastră de viaţă. Aveţi următoarele posibilităţi –
 Ora şi data – reglaţi ora şi data
 Beeper – alegeţi “On”sau “OFF” (pornit sau oprit)
 Alarmare – alegeţi până la 4 ore din zi la care vi se va reaminti să testaţi glicemia
  Hipoalarmă – alegeţi “On” sau “OFF” (pornit sau oprit). Dacă alegeţi “On”, alegeţi nivelul glicemiei 

în sânge pentru alarmă. 
Folosirea modului de reglare este simplă. Tasta  are trei funcţii pentru modul de reglare.
•  Cu glucometrul pornit, apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta  pentru a chema modul de reglare – timp de 

aproximativ patru secunde – până când pe display apare clipind afişajul “set-up”.
•  Apăsaţi şi daţi drumul tastei  pentru a fixa funcţia pe care aţi ales-o
•  Puteţi să ieşiţi în orice moment din modul de reglare prin apăsarea şi menţinerea apăsată a tastei  

timp de aproximativ patru secunde. Vedeţi simbolul testului clipind.

29
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Reglarea orei şi a datei

descreştere creştere

| |

|||

|
|

|

| | | |

|
|

|||
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Sunteţi aici

ORA / DATA
(ore, minute, zi, 

lună, an)
BEEPER

(on/off) (pornit/oprit)
ALARMA 

(A-1, A-2, A-3, A-4)
HIPOALARMĂ 
(off, on, valoare)

1.  Pentru a porni glucometrul, 
apăsaţi tasta . Apare pe 
display clipind simbolul 
testului.

2.  Intraţi în modul de reglare 
(apăsaţi şi ţineţi apăsată 
tasta  timp de aproximativ 
patru secunde). Pe display 
clipeşte afişajul “set-up”. Ora 
clipeşte.

3.  Apăsaţi şi daţi drumul tastei 
 pentru a descreşte ora. 

Apăsaţi şi daţi drumul tastei 
 pentru a creşte ora.

| | | | |
|

|

|||||
|

|

|
|

|

|||
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4.  Apăsaţi şi daţi drumul tastei  pentru 
fixarea orei. Cifrele care reprezintă minutele 
încep să clipească.

5.  Apăsaţi şi daţi drumul tastelor  sau 
 pentru a regla minutele. Apăsaţi tasta 

 pentru a fixa minutele. 

Indicaţie:   Puteţi să apăsaţi şi să ţineţi apăsată tasta  sau  pentru a 
modifica mai repede valoarea.

descreştere creştere
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| | | | |
|

|

|||||
|

|

| | | | |
|

|

|||

|
|||||

|
|

|

| | | | |
|

|

||

6.  Repetaţi paşii anteriori pentru a regla ziua, 
luna şi anul.

7.  Dacă doriţi să efectuaţi şi alte reglaje, 
apăsaţi şi daţi drumul tastei . Dacă doriţi 
să ieşiţi din modul de reglare, apăsaţi şi 
ţineţi apăsată tasta  până când apare 
clipind simbolul testului.

| |

|||

|
|

|

| | | |

|
|

|||
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|
|||||

|
|

|

| | | | |
|

|

|||
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Reglarea beeper-ului on/off (pornit/oprit)
Noul dumneavoastră glucometru are beeper-ul reglat pe “On” (pornit). Dacă preferaţi acest lucru, puteţi 
să fixaţi beeper-ul pe “OFF” (oprit) – acest lucru nu va afecta rezultatele testării dumneavoastră.
Beeper-ul vă este de ajutor deoarece vă serveşte drept semnal sonor:
•  Pentru a aplica sânge sau soluţie de control pe test 
•  Când în test este absobit suficient sânge sau suficientă soluţie de control
•  Când testarea este încheiată
•  Când este apăsată o tastă
•  Când este timpul să efectuaţi testarea (dacă reglaţi alarmarea)
•  Daca apare o eroare în timpul testarii (chiar daca beeper-ul este reglat pe “OFF”, el indică acustic o 

eroare)

33

ORA / DATA
(ore, minute, zi, 

lună, an)
BEEPER

(on/off) (pornit/oprit)
ALARMA 

(A-1, A-2, A-3, A-4)
HIPOALARMĂ 
(off, on, valoare)

Sunteţi aici
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| | | | |
|

|

|||||
|

|

| | | | |
|

|

|||

1.  Pentru a porni glucometrul, 
apăsaţi tasta . Apare pe 
display clipind simbolul 
testului.

2.  Intraţi în modul de reglare 
(apăsaţi şi ţineţi apăsată 
tasta  timp de aproximativ 
patru secunde). Pe display 
clipeşte afişajul “set-up”.

3.  Apăsaţi şi daţi drumul în mod 
repetat tastei  până când 
pe display apar simbolul 
beeper-ului clipind împreună 
cu “On”.

| |

|||

|
|

|

| | | |

|
|

|||
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|
|

|||||
|

|

| | | | |
|

|

|||

| | | | |
|

|

|||||
|

|

| | | | |
|

|

|||
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4.  Apăsaţi tasta  sau  pentru a alege 
“On” sau “OFF”.

5.  Dacă doriţi să efectuaţi şi alte reglaje, 
apăsaţi şi daţi drumul tastei . Dacă doriţi 
să ieşiţi din modul de reglare, apăsaţi şi 
ţineţi apăsată tasta  până când apare 
clipind simbolul testului.

| |

|||

|
|

|

| | | |

|
|

|||
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Reglarea funcţiunii de alarmare
Funcţiunea de alarmare este o modalitate comodă de a vă reaminti să faceţi testarea. Puteţi regla de la 
1 la 4 alarme pe zi. Glucometrul emite un ”beep” la interval de două minute – de până la trei ori. Puteţi 
să opriţi alarma prin introducerea unui test sau prin apăsarea oricărui buton. Pentru ca alarma să sune, 
beeper-ul trebuie să fie fixat pe “On”.
Glucometrul dumneavoastră este prereglat cu funcţiunea de alarmare fixată pe “OFF”. Pentru a beneficia 
de această funţiune trebuie s-o fixaţi pe “On”.
Dacă porniţi A-1, A-2, A-3 şi A-4, glucometrul dumneavoastră este prefixat la livrare pentru următoarele 
ore. Puteţi să le modificaţi în funcţie de ceea ce vă convine dumneavoastră.
A-1 8:00 A-2 12:00 A-3 18:00 A-4 22:00 
Indicaţii:
•  Dacă aţi efectuat o măsurare a glicemiei deja în decursul celor 30 de minute înainte de ora de alarmă 

fixată, alarma nu va avea loc.
•  Nu acţionează alarma nici atunci când în momentul în care aceasta ar trebui să sune glucometrul este 

pornit.
•  Expunerea la condiţii de frig poate dezactiva alarmele până când se porneşte glucometrul.
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ORA / DATA
(ore, minute, zi, 

lună, an)
BEEPER

(on/off) (pornit/oprit)
ALARMA 

(A-1, A-2, A-3, A-4)
HIPOALARMĂ 
(off, on, valoare)

Sunteţi aici
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La reglarea orei pentru funcţiunea de alarmare, simbolul clopoţel rămâne pe display şi afişajul “set-up” 
clipeşte continuu.

1.  Pentru a porni glucometrul, 
apăsaţi tasta . Apare pe 
display clipind simbolul 
testului.

2.  Intraţi în modul de reglare 
(apăsaţi şi ţineţi apăsată 
tasta  timp de aproximativ 
patru secunde). Pe display 
clipeşte afişajul “set-up”.

3.  Apăsaţi şi daţi drumul în 
mod repetat tastei  până 
când apar împreună simbolul 
clopoţel şi afişajul “OFF” şi 
“set-up” şi “A-1” încep să 
clipească.

| |

|||

|
|

|

| | | |

|
|

|||
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| | | | |
|

|

|||||
|

|

| | | | |
|

|

|||

| | | | |
|

|
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|

|||||
|

|

| |

| | | | |
|

|

||||
|

|||||
|

|

| |
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4.  Apăsaţi şi daţi drumul 
tastelor  sau  pentru a 
alege “On” sau “OFF”. Apăsaţi 
şi daţi drumul tastei  
pentru reglarea funcţiei alese.

5.  Dacă alegeţi “On”, pe display 
clipeşte ora. Afişajul “A-1” şi 
simbolul clopoţel continuă să 
rămână pe display.

6.  Apăsaţi şi daţi drumul 
tastelor  sau  pentru 
a alege ora. Apăsaţi şi daţi 
drumul tastei  pentru 
fixarea orei.
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|
|

|||||
|

|

| | | | |
|

|

|||

| | | | |
|

|

|||||
|

|

| | | | |
|

|

|||
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7.  Cifrele care reprezintă 
minutele încep să clipească. 
Apăsaţi şi daţi drumul 
tastelor  sau  pentru 
a alege 00, 15, 30 sau 
45. Nu sunt posibile decât 
aceste valori.

8.  Apăsaţi şi daţi drumul tastei 
 pentru a fixa minutele.

9.  Pe display apar clipind 
afişajele “A-2” şi “set-up” 
împreună cu afişajul “OFF” şi 
simbolul clopoţel. Puteţi fie 

să fixaţi o a doua alarmă, fie 
să ieşiţi din modul de reglare 
apăsând şi ţinând apăsată 
tasta  până când vedeţi 
clipind simbolul testului.
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Reglarea funcţiunii de alarmă hipoglicemică (hipo)

1.  Pentru a porni 
glucometrul, apăsaţi 
tasta . Apare 
pe display clipind 
simbolul testului. 

Puteţi să reglaţi glucometrul în aşa fel încât să vă anunţe când 
eventual glucoza dumneavoastră din sânge este prea scăzută. Puteţi 
de asemenea să fixaţi la ce nivel al glicemiei doriţi să fiţi avertizat 
(în domeniul de la 60 la 80 mg/dL / 3,3 la 4,4 mmol/L). Înainte 
de a fixa hipoalarma, vorbiţi cu personalul dumneavoastră medical 
pentru a vă ajuta să decideţi care nivel de glicemie este nivelul 
dumneavoastră hipo. Iniţial alarma hipoglicemică în glucometrul 
dumneavoastră este fixată pe “OFF”. Dacă doriţi să o fixaţi pe “On”, 
urmaţi următorii paşi.

40

| | | | |
|

|

||||||||
|

|

| | |

ORA / DATA
(ore, minute, zi, 

lună, an)
BEEPER

(on/off) (pornit/oprit)
ALARMA 

(A-1, A-2, A-3, A-4)
HIPOALARMĂ 
(off, on, valoare)

Sunteţi aici

306_38556_PerfManIntl_RO.indd   40306_38556_PerfManIntl_RO.indd   40 11/15/07   1:25:52 PM11/15/07   1:25:52 PM



| | | | |
|

|

|||||
|

|

| | | | |
|

|

|||

2.  Intraţi în modul de reglare 
(apăsaţi şi ţineţi apăsată 
tasta  timp de aproximativ 
patru secunde). Pe display 
clipeşte afişajul “set-up”.

3.  Apăsaţi şi daţi drumul în mod 
repetat tastei  până când 
apare afişajul “OFF” şi încep 
să clipească “set-up” şi .

4.  Apăsaţi şi daţi drumul 
tastelor  sau  pentru 
a comuta între “On” şi “OFF”. 
Apăsaţi şi daţi drumul tastei 

 pentru reglarea funcţiei 
alese.
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5.  Dacă aţi alegeţi alarma de hipoglicemie “On”, 
clipesc pe display “set-up” şi . Display-ul 
arată 70 mg/dL/3,9 mmol/L. 

6.  Apăsaţi şi daţi drumul tastelor  sau  
pentru a alege valoarea dorită. Apăsaţi şi daţi 
drumul tastei  pentru a o fixa.

7.  Pentru a ieşi din modul de reglare, apăsaţi şi 
ţineţi apăsată tasta  până când vedeţi clipind 
simbolul testului.

Această funcţiune nu reprezintă un substitut al instruirii despre hipoglicemie din 
partea personalului medical. 
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Transferarea rezultatelor dumneavoastră pe un 
calculator sau PDA (Personal Digital Assistant)
Puteţi transfera rezultatele dumneavoastră înmagazinate pe un 
calculator pentru a le examina, a identifica modele şi a le printa. 
Transferarea datelor
1. Opriţi glucometrul.
2. Instalaţi software-ul conform instrucţiunilor.
3.  Conectaţi cablul infraroşu al glucometrului la un conector cu port 

de tip serial cu 9 pini aflat pe spatele calculatorului dumneavoastră.
4.  Porniţi software-ul şi urmaţi instrucţiunile despre cum se descarcă 

informaţii. Asiguraţi-vă că software-ul este gata să accepte date de 
pe glucometru. 

5.  Apăsaţi şi ţineţi apăsate  şi  de pe glucometru până când pe 
display-ul glucometrului clipesc două săgeţi. Glucometrul este gata 
să transfere date.

Fereastră infraroşu (IR)
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6.  Puneţi glucometrul pe o suprafaţă plană şi aliniaţi după aceea ferestrele de infraroşu de pe 
glucometru şi cablu sau PDA (ele trebuie să se afle la o distanţă de 3 până la 10 cm).

7.  Nu mişcaţi glucometrul sau cablul în timpul 
transferului.

8.  Faceţi clic pe OK atunci când sunteţi gata să 
continuaţi.

9.  Urmaţi comenzile de pe software-ul dumneavoastră.
10.  Software-ul poate eventual să închidă în mod automat glucometrul dumneavoastră de îndată ce este 

încheiat transferul datelor.

Indicaţii: 
•  Dacă datele nu au fost cu succes transferate, mai încercaţi o dată. Dacă continuaţi să aveţi 

probleme, luaţi legătura cu Roche Diagnostics. 
•  Pentru folosirea optimă a funcţiei de descărcare (download), trebuie să fixaţi corect ora şi data.

l l l l |
|

|
|||||

|
|
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Capitolul 4: Testarea de control
De ce să efectuaţi testări de control?
Efectuarea unei testări de control vă permite să aflaţi că glucometrul dumneavoastră şi testele funcţionează 
corect pentru a vă furniza rezultate pe care să vă puteţi baza. Trebuie să efectuaţi un test de control atunci 
când:

• Atunci când deschideţi o nouă cutie cu teste 
• Atunci când aţi lăsat deschis flaconul cu teste 
• Atunci când doriţi să testaţi glucometrul şi testele 
• Testele dumneavoastră au fost depozitate la valori extreme de temperatură sau umiditate 
• Atunci când v-a căzut glucometrul
• Atunci când rezultatul testului nu concordă cu felul în care vă simţiţi
• Atunci când doriţi să verificaţi dacă faceţi corect testarea
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Despre soluţiile de control
• Nu folosiţi decât soluţii de control Accu-Chek Performa.
• Glucometrul dumneavoastră recunoaşte automat soluţia de control.
• Rezultatele soluţiei de control nu sunt afişate în memorie. 
• Notaţi pe eticheta sticlei data la care aţi deschis-o. Soluţia este bună timp de trei luni cu începere de 

la această dată sau până la data expirării marcată pe eticheta sticlei, pâna la acea dintre date care 
este prima.

• Nu folosiţi soluţie de control al cărei termen de valabilitate este depăşit.
• Soluţia poate să păteze îmbrăcămintea. Dacă ajunge pe ea, spălaţi-o imediat cu săpun şi apă.
• După folosire, închideţi strâns sticla.
• Depozitaţi sticla la 2°C până la 32°C. Nu o congelaţi.
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Efectuarea unei testări de control
Aveţi nevoie de un glucometru, un test şi soluţie de control Nivel 1 şi/sau 
Nivel 2. Nivelul de control este tipărit pe eticheta sticlei.

1.  Introduceţi un test în glucometru în direcţia 
săgeţilor. Glucometrul porneşte.

2.  Asiguraţi-vă că numărul de cod de pe display 
coincide cu numărul de cod de pe flaconul 
cu teste. În cazul în care nu vedeţi numărul 
de cod, scoateţi testul şi reintroduceţi-l în 
glucometru.

47
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3.  Alegeţi soluţia de control pe 
care doriţi s-o testaţi. Nivelul 
trebuie trecut mai târziu în 
test.

4.  Puneţi glucometrul pe 
o suprafaţă plată, ca de 
exemplu pe o masă.

5.  Scoateţi căpăcelul sticlei de 
control. Ştergeţi vârful sticlei 
cu un şerveţel.
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6.  Apăsaţi sticla până când în vârful ei se 
formează o picătură minusculă. Atingeţi cu 
picătura muchia frontală a zonei galbene de 
aplicare a testului. Când vedeţi că  începe 
să clipească, înseamnă că a fost absorbită o 
cantitate suficientă de soluţie de control în test. 
Ştergeţi atent vârful sticlei de control cu un 
şerveţel şi închideţi apoi strâns sticla.

7.  Pe display apare un rezultat, împreună cu 
simbolul sticlei de control şi un “L” care 
clipeşte. Nu îndepărtaţi încă testul. Apăsaţi 
tasta  o dată pentru a o marca ca un 
nivel 1. Dacă aţi testat nivelul 2, apăsaţi tasta 

 o a doua oară.

| | | | |
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8.  Apăsaţi tasta  pentru a fixa nivelul în 
glucometru.

9.  Dacă rezultatul măsurării se situează în 
domeniul admis, pe display sunt afişate 
alternativ valoarea măsurată şi “OK”. 

Domeniul admis este printat pe eticheta 
flaconului cu teste. Dacă valoarea măsurată 
se află în afara domeniului admis, pe display 
sunt afişate alternativ valoarea măsurată şi 
“Err”. Scoateţi şi aruncaţi testul.
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Domeniu (mg/dL)
Nivel 1 31–61
Nivel 2 260-352

Domeniu (mmol/L)
Nivel 1 1,7–3,4
Nivel 2 14,4–19,5

Interpretarea rezultatelor testării de control

Eticheta de pe flaconul dumneavoastră cu teste 
arată domeniile admise atât pentru soluţiile de 
control de nivel 1 cât şi de nivel 2. Rezultatul 
pe care-l obţineţi trebuie să se situeze în 
interiorul acestu domeniu. Asiguraţi-vă că faceţi 
comparaţia rezultatului cu nivelul de control 
corect.

Dacă rezultatul de control se situează în 
interiorul domeniului de pe flaconul cu 
teste, testele dumneavoastră şi glucometrul 
dumneavoastră funcţionează corespunzător.

Exemplu
Exemplu
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Pentru cazul în care rezultatul dumneavoastră de control nu se situează în interiorul domeniului admis, 
iată câteva lucruri pe care le puteţi face pentru a rezolva problema:
Verificări pentru detectarea şi 
înlăturarea defecţiunilor
1.  Verificaţi data expirării a testelor şi a 

soluţiei de control.

2.  Verificaţi dacă aţi şters vârful sticlei cu soluţie 
de control înainte şi după utilizare.

3.  Asiguraţi-vă că flaconul cu teste şi sticla cu 
soluţie de control sunt întotdeauna strâns 
închise.

4.  Verificaţi dacă testul a fost de mai mult timp 
scos din flacon.

5.  Verificaţi dacă testele şi soluţiile 
dumneavoastră de control au fost depozitate 
într-un loc uscat şi răcoros.

Acţiune
Dacă data expirării este depăşită, aruncaţi-le. 
Dacă soluţia de control a fost deschisă cu mai 
mult de trei luni în urmă, aruncaţi-o.
Ştergeţi vârful sticlei cu un şerveţel. Repetaţi 
testarea de control cu un nou test şi o picătură 
proaspătă de soluţie de control.
Dacă credeţi că flaconul cu teste sau soluţia 
de control au fost o vreme neînchise, înlocuiţi 
testele sau soluţia de control.
Repetaţi testarea de control cu un nou test.

Repetaţi testarea de control cu teste sau soluţie 
de control corect depozitate.
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Verificări pentru detectarea şi 
înlăturarea defecţiunilor
6.  Verificaţi dacă aţi urmat paşii de testare.

7.  Verificaţi dacă aţi ales nivelul corect al 
soluţiei de control, fie 1 sau 2, atunci când 
aţi efectuat testul. 

8.  Verificaţi dacă numărul de cod de pe 
display-ul glucometrului coincide cu 
numărul de cod de pe flaconul cu teste.

9.  Dacă sunteţi încă nesigur în ceea ce 
priveşte problema ...

 

Acţiune
Citiţi Capitolul 4 “Testarea de control” şi 
testaţi din nou. Dacă continuaţi să aveţi 
probleme, luaţi legătura cu Roche Diagnostics.
Dacă aţi ales nivelul greşit de soluţie de 
control, puteţi încă să comparaţi rezultatul 
controlului cu domeniul tipărit pe flaconul cu 
teste.
Dacă nu coincid, introduceţi cipul de codare 
corect în glucometru şi testaţi din nou.

Repetaţi testarea de control cu un nou test. 
Dacă continuaţi să aveţi probleme, luaţi 
legătura cu Roche Diagnostics.
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Capitolul 5: Întreţinere şi înlăturarea defecţiunilor
Schimbarea bateriei

1.  Deschideţi capacul lăcaşului pentru baterie 
de pe partea posterioară a glucometrului prin 
apăsarea pe clapeta de închidere în direcţia 
săgeţii şi ridicaţi capacul. Scoateţi bateria 
veche.

2.  Introduceţi noua baterie cu polul + îndreptat 
în sus. 

3.  Aşezaţi la loc capacul lăcaşului pentru baterie 
şi inchideţi cu un zgomot sec.
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Indicaţii:
• Glucometrul foloseşte o baterie cu litiu de 3 V, de tip CR 2032. Acest tip de baterie poate fi găsit 

în numeroase magazine. Este recomandabil să aveţi disponibilă o baterie de rezervă.
• Aveţi grijă ca la introducerea bateriei polul + să fie sus sau îndreptat spre dumneavoastră.
• După ce schimbaţi bateria, glucometrul dumneavoastră vă cere automat să confirmaţi reglările 

orei şi datei glucometrului. Toate rezultatele testului sunt salvate în memorie.
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Curăţarea glucometrului dumneavoastră 
Îngrijirea glucometrului dumneavoastră Accu-Chek Performa este uşoară – nu trebuie decât să-l feriţi de 
praf. Dacă totuşi este necesar să-l curăţaţi, urmaţi cu atenţie recomandările următoare, care vă vor ajuta 
să obţineţi cea mai bună performanţă posibilă:

Faceţi
•  Asiguraţi-vă că glucometrul este oprit
•  Ştergeţi atent suprafaţa glucometrului cu o 

cârpă moale uşor umezită cu una din aceste 
soluţii de curăţare:

 • 70 % alcool izopropil
 •  Detergent lichid de spălat vase, slab, 

amestecat cu apă
 •  10 % soluţie de detergent casnic 

(1 parte detergent plus 9 părţi apă) 
preparată în aceeaşi zi

•  Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat prin stoarcere 
lichidul în exces de pe cârpă înainte de a 
şterge cu ea suprafaţa glucometrului

Nu faceţi
•  Evitaţi ajungerea umezelii în deschizătura 

pentru cipul de codare sau deschizătura 
pentru test

•  Nu pulverizaţi vreo soluţie de curăţare direct 
pe glucometru

•  Nu cufundaţi glucometrul în apă sau într-un 
alt lichid

•  Nu turnaţi lichide în glucometru
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Întreţinere şi înlăturarea defecţiunilor
La o utilizare normală glucometrul dumneavoastră nu are practic nevoie sau are doar puţină nevoie de 
întreţinere. El testează în mod automat propriile sisteme ori de câte ori dumneavoastră îl porniţi şi vă 
informează dacă ceve nu este în ordine. 
Dacă vă cade jos glucometrul sau dacă credeţi că nu vă oferă rezultate precise, luaţi legătura cu Roche 
Diagnostics. 
Pentru a vă asigura că display-ul funcţionează corespunzător, opriţi glucometrul, apăsaţi apoi şi ţineţi 
apăsată tasta  pentru a vedea întregul display. Toate segmentele afişate trebuie să fie clar lizibile şi 
să arate exact ca în poza de mai jos. Dacă nu este aşa, luaţi legătura cu Roche Diagnostics.

sau
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Mesaje pe display şi detectarea şi înlăturarea 
defecţiunilor

Nu luaţi niciodată decizii privitoare la tratament bazându-vă pe un mesaj de eroare. 
Dacă aveţi vreo îndoială, luaţi legătura cu Roche Diagnostics.

Glucometrul nu porneşte sau pe display nu apare nici un afişaj.
•  Bateria este descărcată – 

Introduceţi o nouă baterie
•  Display-ul este defect – 

Luaţi legătura cu Roche Diagnostics
•  Glucometrul este defect – 

Luaţi legătura cu Roche Diagnostics
•  Temperaturi extreme – 

Mutaţi glucometrul într-o zonă mai temperată
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Bateria este aproape 
descărcată. Schimbaţi 
curând bateria.

Glucometrul este în modul 
de reglare, aşteptând 
să modificaţi sau să 
confirmaţi reglajele.

Glucometrul este pregătit 
pentru a introduce un test. 

Glucometrul este pregătit 
pentru aplicarea unei 
picături de sânge sau a 
soluţiei de control.
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Glicemia poate să fie mai 
crescută decât domeniul de 
măsurare al sistemului.  

Glicemia poate să fie mai 
scăzută decât domeniul de 
măsurare al sistemului. 

Acest rezultat al testului 
a fost marcat printr-un 
asterisc. Vezi pentru detalii 
suplimentare Capitolul 2 
“Marcarea rezultatelor 
testării”.

sau
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Glicemia este 
sub nivelul hipo 
(glucoză în sânge 
scăzută) definit. 

Glucometrul nu este 
codat sau cipul de codare 
nu este introdus. Opriţi 
glucometrul şi codaţi-l 
din nou. 

Testele vor expira la 
sfârşitul lunii curente. 
Înainte de sfârşitul lunii, 
introduceţi un nou cip de 
codare dintr-o nouă cutie 
de teste şi asiguraţi-vă că 
numărul cipului de codare 
coincide cu numărul de 
cod de pe flaconul cu 
teste. Asiguraţi-vă că ora 
şi data de pe glucometru 
sunt corecte.

sau
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Testul este deteriorat. 
Scoateţi testul şi 
reintroduceţi-l ori înlocuiţi-
l în cazul în care este 
deteriorat. Dacă mesajul 
reapare, luaţi legătura cu 
Roche Diagnostics.

Cipul de codare este 
incorect. Opriţi glucometrul 
şi introduceţi un nou cip 
de codare. Dacă aceasta 
nu rezolvă problema, 
luaţi legătura cu Roche 
Diagnostics.

În timpul testării a apărut 
o eroare. Aruncaţi testul şi 
repetaţi testarea.

Cantitatea de sânge sau de 
soluţie de control aplicată 
pe test pentru măsurare a 
fost prea mică sau a fost 
aplicată după începerea 
testului. Aruncaţi testul şi 
repetaţi testarea.
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Cipul de codare provine 
dintr-o şarjă de teste al 
cărei termen de valabilitate 
este depăşit. Verificaţi dacă 
numărul cipului de codare 
coincide cu numărul de cod 
de pe flaconul cu teste. 
Asiguraţi-vă că ora şi data 
de pe glucometru sunt 
corecte.

Sângele sau soluţia de 
control au fost aplicate pe 
test înainte ca pe display să 
fi apărut clipind simbolul 
picăturii. Aruncaţi testul şi 
repetaţi testarea.

În electronica glucometrului a apărut 
o eroare sau, în cazuri rare, un test a 
fost scos şi reintrodus. Glucometrul 
se porneşte şi se opreşte sau bateria 
se scoate timp de câteva secunde 
după care se reintroduce la locul ei. 
Efectuaţi o testare de glicemie sau 
de control. Dacă problema persistă, 
luaţi legătura cu Roche Diagnostics.

Temperatura este peste sau sub 
domeniul corespunzător pentru 
glucometru (de la 6°C la 44°C). 
Mergeţi într-o încăpere cu o 
temperatura de la 6°C la 44°C, 
aşteptaţi cinci minute şi repetaţi 
testul. Nu încercaţi să încălziţi sau să 
răciţi în mod artificial glucometrul. 

| | | | |
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|
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Indicaţie:
•  Dacă vedeţi orice alt mesaj de eroare, adresaţi-vă, vă rugăm, firmei Roche Diagnostics.

Bateria este aproape 
descărcată. Schimbaţi acum 
bateria.

Reglajele orei şi datei 
sunt probabil incorecte. 
Verificaţi dacă ora şi data 
sunt corecte şi, dacă este 
necesar, reglaţi-le. 
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Capitolul 6: Informaţii tehnice
Limitări ale produsului
Vă rugăm să citiţi prospectul ambalat împreună cu testele pentru a găsi cele mai recente informaţii 
asupra datelor şi limitărilor produsului.

Caracteristici
 Volumul sângelui  0,6 μL
 Tipul eşantionului  Sânge integral proaspăt
 Timp de măsurare 5 secunde
 Domeniul de măsurare 10 la 600 mg/dL (0,6 la 33,3 mmol/L)
 Condiţii de depozitare a testelor  2°C la 32°C
 Condiţii de depozitare a glucometrului Temperatura: între -25°C şi 70°C
 Condiţii de funcţionare a sistemului 6°C la 44°C; 10 % la 90 % umiditate relativă
 Domeniul de funcţionare umiditatea relativă 10 % la 90 %
 Capacitatea memoriei 500 rezultate cu oră şi dată
 Oprire automată După 2 minute
 Alimentare O baterie de litiu de 3 V (de tip CR 2032)
 Display  LCD
 Dimensiuni 93 x 52 x 22 mm (LLI – lungime, lăţime, înălţime)
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 Greutate Aprox. 62 g (cu baterie)
 Construcţie Aparat de ţinut în mână
 Clasă de protecţie III
 Tip al glucometrului   Glucometrul Accu-Chek Performa este adecvat 

pentru funcţionare continuă
 Condiţii de depozitare a soluţiei de control 2°C la 32°C

Compatibilitate electromagnetică
Acest glucometru corespunde cerinţelor de imunitate electromagnetică conform ISO 15197 Anexa A. 
Baza aleasă pentru testarea imunităţii de descărcare electrostatică a fost standardul de bază 
IEC 61000-4-2.
În plus, corespunde cerinţelor de emisie electromagnetică conform EN 61326. Astfel emisia sa 
electromagnetică este scăzută. Interferenţa de la alt echipament acţionat electric nu se poate anticipa.
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Analiza de performanţă
Datele de performanţă pentru sistemul Accu-Chek Performa (glucometrul Accu-Chek Performa cu teste 
Accu-Chek Performa) au fost obţinute folosind sânge capilar de la pacienţi diabetici (comparaţia metodei, 
precizie), sânge venos (repetabilitate) şi soluţie de control (reproductibilitate). Sistemul este calibrat cu 
sânge venos care conţine diverse nivele de glucoză. Valorile de referinţă se obţin prin metoda hexokinazei. 
Pentru comparaţia metodei, rezultatele au fost comparate cu rezultatele obţinute folosind metoda 
hexokinazei cu deproteinizare (analizor automat). Metoda hexokinazei se poate deduce dintr-un standard 
al NIST. 
Sistemul Accu-Chek Performa îndeplineşte cerinţele ISO 15197.
Principiul de măsurare
Enzima de pe test, glucoză dehidrogenază, în prezenţa coenzimei (PQQ), transformă glucoza din 
eşantionul de sânge în gluconolactonă. Această reacţie crează un curent electric continuu inofensiv pe 
care glucometrul dumneavoastră îl interpretează ca fiind glucoza dumneavoastră din sânge. Eşantionul 
şi condiţiile de mediu sunt de asemenea evaluate folosind un mic semnal de curent alternativ. 
Concentraţiile glucozei în sânge pot să fie măsurate în sânge integral sau plasmă. Deşi dumneavoastră 
aplicaţi mereu sânge integral pe test, glucometrul dumneavoastră afişează rezultate ale glucozei din 
sânge care se referă la plasmă. Vă rugăm să consultaţi prospectul pentru informaţii asupra felului în 
care funcţionează sistemul, asupra principiului testului şi asupra metodelor de referinţă.
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Informaţii despre siguranţa produsului
Câmpuri electromagnetice puternice pot să influenţeze funcţionarea 
corespunzătoare a glucometrului. Nu folosiţi acest glucometru în apropierea 
surselor de puternică radiaţie electromagnetică.
Pentru a evita descărcări electrostatice, nu folosiţi glucometrul într-un mediu foarte 
uscat, în special nu într-unul în care sunt prezente şi materiale sintetice.

Aruncarea glucometrului
La măsurarea glicemiei glucometrul poate să ajungă în contact cu sânge. 
Glucometrele întrebuinţate pot să constituie, aşadar, un pericol de infecţie. După 
ce aţi scos din el bateriile, aruncaţi glucometrul dumneavoastră folosit conform 
instrucţiunilor valabile în ţara dumneavoastră. Informaţii în legătură cu aruncarea lui 
corectă vă poate da primăria.
Glucometrul nu face parte din domeniul de aplicabilitate al directivei europene 
2002/96/CE (directivă asupra aparatelor electrice şi electronice vechi).68
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Explicarea simbolurilor
Puteţi să întâlniţi următoarele simboluri pe ambalaj, pe plăcuţa cu tipul aparatului şi în instrucţiunile 
pentru glucometrul dumneavoastră Accu-Chek Performa, prezentate aici împreună cu semnificaţia lor.
 Vezi instrucţiunile de utilizare
 Caution (referiţi-vă la documentele însoţitoare). Vă rugăm să vă referiţi la   
 instrucţiunile privind securitatea din manualul care însoţeşte acest instrument.
 Întrebuinţare de către (flacon cu teste nedeschis sau deschis)
 A se depozita la
 Se referă la plasmă validată de IFCC (teste)
 Se aruncă în gunoiul menajer
 Producător
 Numărul articolului
 A se utiliza pentru diagnoza in vitro. 
  Acest produs corespunde cerinţelor directivei 98/79/EC cu privire la diagnoza 

medicală in vitro.
  Listate de Underwriterʼs Laboratories, Inc. © în concordanţă cu UL 61010A-1 şi CAN/

CSA C22.2 No. 1010-1.
 3V tip 2032
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Garanţie
Sunt valabile precizările valabile în fiecare ţară privind vânzarea bunurilor de consum.

Cumpărarea ulterioară de accesorii
Următoarele accesorii se pot obţine de la centrele Roche Diagnostics autorizate, farmacii sau magazine 
sanitare de accesorii medicale/chirurgicale:
Teste
 Teste Accu-Chek Performa

Soluţii de control
 Soluţii de control Accu-Chek Performa

Referinţe
1. Stedman, Thomas Lathrop. Stedman’s Medical Dictionary, 27th Edition, 1999, pg. 2082.
2.  DʼOrazio et al.: IFCC Recommendation on Reporting Blood Glucose Results; Clinical Chemistry 51:9 

1573-1576 (2005).
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Informaţii pentru personalul medical
Pentru personalul medical: Urmaţi procedurile de protecţie contra riscurilor de 
infecţii corespunzătoare spitalelor sau cabinetelor.

Este necesară o picătură de sânge integral proaspăt pentru a efectua o testare a glucozei în sânge. Se 
poate folosi sânge proaspăt venos, capilar, arterial sau neonatal. Trebuie luate măsuri ca liniile arteriale 
să fie curăţate înainte de a recolta sânge. Atenţie trebuie acordată interpretării valorilor glucozei în 
sânge neonatal care se situează sub 50 mg/dL (2,8 mmol/L). Determinarea glucozei în sânge cu sânge 
venos sau arterial trebuie să aibă loc în decurs de 30 minute după recoltarea eşantionului. Evitaţi bulele 
de aer cu folosirea pipetelor. Eşantioane de sânge venos proaspăt care conţin anticoagulanţi EDTA sau 
heparină sunt acceptabile. Nu se recomandă iodoacetat sau fluorid/oxalat.
Deciziile despre faptul dacă să se recomande o recoltare de sânge din zone alternative (AST) trebuie să 
ţină seama de motivaţia şi de nivelul de cunoştiinţe ale pacientului sau ale pacientei şi de capacitatea 
sa de a înţelege şi a aprecia aspectele referitoare la propriul diabet şi AST. Înainte de a recomanda 
pacienţilor dumneavoastră AST, trebuie să vă gândiţi la faptul că în anumite împrejurări există 
posibilitatea unor valori foarte diferite între măsurări făcute cu sânge din pulpa degetului/palmă sau 
cu sânge din zone alternative. Diferenţele privind concentraţia patului capilar şi irigaţia sangvină în 
diverse părţi ale corpului pot să conducă în funcţie de locul de recoltare a sângelui la valori ale glicemiei 
diferite. Aceste efecte fiziologice sunt individual diferite, dar pot şi la una şi aceeaşi persoană varia 
în funcţie de comportament şi de condiţia fizică relativă. Studiile noastre AST cu diabetici adulţi au 
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arătat că la cei mai mulţi pacienţi valoarea glicemiei la deget se modifică mai repede decât în zonele 
alternative.* Acest lucru este în special atunci important când valoarea măsurată a glicemiei scade 
sau creşte rapid. Dacă pacientul sau pacienta dumneavoastră este obişnuit/obişnuită să ia decizii 
terapeutice în funcţie de rezultatele măsurării glicemiei cu sânge recoltat din pulpa degetului, el 
sau ea trebuie să înveţe la recoltarea sângelui din zone alternative să ia în considerare întârzierea în 
modificările valorilor glicemiei şi efectul asupra valorilor de măsurare.
* Date pe dosar.
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accesorii, 70
amorţire, 26
asistenţi profesionali, 71
baterie, introducere, 54
baterie, schimbare, 54
baterie, tip, 55, 65, 69
bătăi rapide ale inimii, 26
beeper, reglare, 33
calculator, conectarea 

glucometrului dumneavoastră 
la, 43

caracteristici ale produsului, 65
cip de codare, 8, 9
data expirării, 13, 46
detectarea şi înlăturarea 

defecţiunilor, 58–64
funcţia de alarmare, reglare, 36
funcţia de alarmă hipoglicemică, 

reglare, 40
furnicături, 26
garanţie, 70
glicemie, testare, 14

glucoza crescută în sânge, 26
glucoză scăzută în sânge, 26
hiperglicemie, 26
hipoglicemie, 26
informaţii tehnice, 65
întreţinere, glucometru, 57
limitări ale produsului, 65
marcarea rezultatelor testării, 18
măsurarea glicemiei din zone 

alternative, 19, 71
memorie, glucometru, 27
mesaje de eroare, 58–64
oboseală, 26
ora şi data, reglare, 30
poftă de mâncare crescute, 26
reglaje, glucometru, 29
rezultate de măsurare 

neobişnuite, 24
rezultatele testării de control, 

interpretare, 51
sete, crescută, 26
simboluri, 69

soluţie de control, 46 
tastă, on/off/set, 7
testare de control, domeniu 

admis, 51
testare de control, domeniu 

neacceptabil, 51
testare de control, efectuare, 47
testare de control, rezultate, 51
teste, Accu-Chek Performa, 8, 13
transpiraţie, 26
tremurat, 26
tulburări de vedere, 26
urinare frecventă, 26
verificarea display-ului, 57
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