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Dôležité – prečítajte si pred použitím prístroja

Pred testovaním vašej krvi týmto prístrojom SensoCard Plus, si prosím 
pozorne prečítajte tento návod na použitie.

Neváhajte sa obrátiť na svojho diabetológa alebo diabetologickú sestru.  
Toto odporúčanie platí bez výnimky pre všetky systémy na meranie 
krvnej glukózy.  Vždy používajte prístroj iba na účely uvedené v tomto 
návode.

Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo dodané alebo 
odporúčané výrobcom či distribútorom tohto výrobku.

Nikdy nepoužívajte prístroj, ktorý nefunguje správne.

Glukomer uchovávajte, skladujte a používajte ho pri teplote od –2O do 

+60 stupňov Celsia. 



ÚVOD
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IVD

Ďakujeme, že ste si vybrali systém na meranie glukózy v krvi SensoCard  
Plus.  Tento systém bol pozorne navrhnutý tak, aby ste boli schopný 
jednoducho, spoľahlivo a presne zmerať hladinu cukru v krvi.  
SensoCard Plus spĺňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa 
EMC emisií, elektrostatických výbojov a vyžarovania vysokofrekvenčnej 
energie.

Nechajte si dostatok času, aby ste sa zoznámili s prístrojom SensoCard 
Plus.  Iba tak z neho získate to najlepšie.  Pred použitím glukomeru si 
podrobne preštudujte pokyny v tomto návode.  Dodržiavaním inštrukcií v 
kapitole „Údržba“ predĺžite životnosť a udržíte presnosť svojho 
glukomeru. Tento návod obsahuje všetko potrebné čo je potrebné pre 
použitie SensoCard Plus.  Ak však potrebujete ešte ďalšie informácie, 
neváhajte sa obrátiť na svojho diabetológa alebo diabetologickú sestru.

Tento návod si starostlivo uchovajte na bezpečnom mieste, aby ste mohli 
do neho kedykoľvek nahliadnuť.  Ak máte doplňujúce otázky technického 
charakteru, kontaktujte svojho distribútora.



OBSAH BALENIA
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Obsah balenia SensoCard Plus:

Glukomer SensoCard Plus
Návod na použitie
Skrátený obrázkový návod na použitie
Autolanceta
10 kusov mikrobiologicky sterilných pásikov - lancet na jedno použitie
10 kusov kontrolného pásika

Všetky súčasti sú mikrobiologicky čisté.



GLUKOMER SensoCard Plus V KOCKE
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SensoCard meria koncentráciu glukózy prostredníctvom reakcie medzi 
chemickými reakčnými zložkami a kvapkou krvi na testovacom pásiku.  
Vďaka tejto reakcii sa v reakčnom políčku testovacieho pásika vytvorí 
prúd, ktorý je elektródami vedený do glukomeru.  Prúd je v korelácii s 
koncentráciou glukózy v krvi.  Preto je glukomer schopný určiť 
koncentráciu glukózy v krvi zmeraním veľkosti prúdu.
Celý proces merania je riadený mikroprocesorom vnútri prístoja 
SensoCard Plus.  Mikroprocesor tiež riadi vnútornú kalibráciu zariadenia 
a pokiaľ počas prevádzky identifikuje nejaký problém, zobrazí na 
obrazovke príslušné chybové hlásenie (viď. kapitola „Chybové hlásenia 
a odstraňovanie závad“).
SensoCard automaticky ukladá namerané údaje spolu s dátumom a 
časom.  Kapacita pamäte umožňuje uložiť údaje o 500 testoch.  Uložené 
údaje je možné tiež stiahnuť do počítača formou infračerveného prenosu 
pomocou prídavného modemového zariadenia Lite Link (dodáva sa 
samostatne na vyžiadanie).



UNIKÁTNE VLASTNOSTI SensoCard Plus
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Pozn.: Pri vypínaní vydáva SensoCard Plus typický pípavý zvuk.

Táto vlastnosť veľmi pomáha ľuďom, ktorí majú problém s čítaním 
údajov na displeji, ktorí majú slabý zrak či sú postihnutí slepotou.  Má 
špeciálnu schopnosť hovorenia inštrukcií a výsledkov testov ľudským 
hlasom.  Vďaka funkcii hovorenia sa značne znižuje možnosť zlého 
prečítania výsledkov a tým aj následné nesprávne liečenie cukrovky.
Všetky dôležité pokyny a hodnoty, zobrazované na displeji, dokáže 
SensoCard Plus tiež vysloviť.  Jasné a jednoduché vety robia z tohto 
prístroja veľmi ľahko ovládateľný glukomer.  Vyslovované vety 
nepotrebujú žiadne ďalšie vysvetľovanie.  Stačí iba dodržiavať pokyny 
tak, ako ich budete počuť a môžete používať SensoCard Plus bez 
akýchkoľvek ťažkostí.  
Funkcia hovorenia údajov je dostupná v slovenskom (českom), 
anglickom jazyku.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
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Glukomer SensoCard Plus vždy používajte podľa pokynov 
uvedených v tomto návode na použitie.  Pokiaľ budete používať 
prístroj spôsobom, ktorý nie je týmto návodom odporúčaný, 
záruku na prístroj SensoCard Plus nebude možné si uplatniť.

Nasledujúce riadky obsahujú dôležité informácie pre správne 
fungovanie glukomeru:

SensoCard plus je navrhnutý iba pre použitie testovacích 
pásikov SensoCard Test. Vždy si skontrolujte či trojmiestny kód 
na balení pásikov, ktoré práve používate, je zhodné s 
trojmiestnym kódom na displeji glukomeru. Ak tomu tak nie je, 
vložte do neho správny kód(viď. kapitola “Nastavenie kódu 
testovacieho pásika”).

Glukomer SensoCard plus je nakalibrovaný iba pre použitie 
čerstvej kapílarnej krvi. Žilná krv alebo krvná plazma nie je pre 
presné meranie hladiny glukózy v krvi vhodná.



TECHNICKÉ ÚDAJE
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Batérie:
Životnosť batérií:
Kalibrované na:
Priemerný čas merania:
Potrebná veľkosť vzorky:
Rozpätie hodnôt:
Displej:
Kapacita pamäte:
Rozsah kódu pásika:
Kódovací systém:
Automatické zapnutie:
Automatiské vypnutie:
Prevádzková teplota:
Relatívna vlhkosť:
Rozmery:
Hmotnosť s batériami:

2 kusy, 3V, typ CR 2032
približne 1 rok alebo 1000 meraní
Testovacie lancety (pásiky) Senso Card
5 sekúnd
min. 0,5 µl kapilárnej krvi
1,1 - 33,3 mmol/l (20 - 600 mg/dl)
pod 1,1 mmol/l: Symbol Lo, nad 33,3 mmol/l: Symbol Hi
posledných 500 meraní s dátumom a časom
1-UU6 (alfanumerický)
Interný pomocou kartičky s kódom
Po vsunutí testovacieho pásika
2 minúty po poslednej aktivácii tlačidla
10 - 40 stupňov C
menšia ako 90 % RH
55 x 90 x 15 mm
96 g



ČASTI SensoCard Plus GLUKOMERU
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1. Tlačidlo OK
2. Tlačidlo hore
3. Tlačidlo dole
4. Displej
5. Otvor pre testovací pásik

6. Otvor pre kartičku s kódom
7. Priestor pre batérie
8. Infračervené pripojenie pre export dát
9. Reproduktor
10. Tlačidlo vysunutia použitého pásika



O TESTOVACÍCH PÁSIKOCH
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1. Ploché vodiče

2. Reakčná zóna

3. Reakčné políčko

SensoCard Plus je navrhnutý iba pre in vitro použitie s testovacími 
pásikmi SensoCard.  So žiadnymi inými testovacími pásikmi nezískate 
správne výsledné meranie.
Vždy si skontrolujte, či trojmiestny kód na balení s pásikmi, ktoré 
používate, sa zhoduje s trojmiestnym kódom zadaným do glukomeru.  
Ak tomu tak nie je, výsledky merania budú nesprávne (viď. kapitola 
„Nastavenie kódu pásika“).
Na každom balení s pásikmi je dátum spotreby.  Nikdy nepoužívajte 
pásiky po dátume spotreby a vtedy ak bolo balenie s pásikmi otvorené 
dlhšie ako 3 mesiace.
Pred meranímsa vždy uistite, že glukomer aj testovacie pásiky sú izbovej 
teploty.

Pozn: Testovacie pásiky SensoCard reagujú s glukózou obsiahnutou 
v krvi a tým vytvárajú prúd. Intenzita prúdu je úmerná ku 
koncentrácii glukózy v krvi.  Glukomer SensoCard Plus zmeria 
vygenerovaný prúd a vypočíta koncentráciu glukózy.
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Testovacie pásiky SensoCard sú citlivé na teplo a na mechanické 
poškodenie.  Nepoužívajte ich ak máte podozrenie, že by mohli byť 
poškodené.  Vždy skladujte pásiky v originálnom balení.  Po vytiahnutí z 
balenia, balenie ihneď uzatvorte.
Neskladujte balenie s pásikmi na priamom slnku alebo v blízkosti 
vykurovacieho zariadenia.  Pri dodržiavaní pokynov uvedených v tejto 
kapitole vydrží neotvorené balenie s pásikmi do dátumu jeho spotreby 
(uvedené na obale).  Testovacie pásiky sa musia skladovať a 
prepravovať pri teplote 8-30 st. C.  Nemôžu byť vystavené extrémnemu 
teplu ani mrazu.

Pred použitím si preštudujte návod na použitie testovacích pásikov 
SensoCard
Vždy si poznačte dátum prvého otvorenia balenia a pásiky používajte 
iba počas 3 mesiacov od tohto dátumu
Vybratý pásik okamžite použite a balenie zatvorte
Pokiaľ boli pásiky skladované v nižšej ako izbovej teplote, počkajte pre 
otvorením balenia aspoň 30 minút 

Dôležité!



VLOŽENIE PÁSIKA A POUŽITIE
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Pásik vložte do otvoru pre testovací pásik čiernou stranou hore a 
štvorcovým koncom dopredu.  Vložením pásika sa glukomer 
automaticky zapne.  Uistite sa, či je pásik úplne a pevne zasunutý do 
otvoru.  Na reakčnú zónu, oblasť na špicatom konci pásika, naneste 
dostatočné množstvo krvi, t.j. min. 0.5 µl.  Pri dostatočnom množstve krvi 
sa zaplní reakčné políčko na konci pásika.

nedostatočné množstvo krvidostatočné množstvo krvi

Pozn.: Pri vložení pásika sa glukomer automaticky zapne.



KÝM ZAČNETE MERAŤ
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Meranie glukomeru môže byť ovplyvnené:

Znečistením kože: pred odobratím vzorky krvi a použitím glukomeru 
SensoCard Plus si vždy dôkladne umyte a osušte ruky.  Umyte si ruky 
teplou vodou, tá stimuluje krvný obeh.  Ak máte problém so získaním 
vzorky krvi, nechajte ruku pred vpichnutím volne visieť pozdĺž tela.  To 
pomáha zvýšiť krvný obeh.
Silná dehydratácia môže viesť k nízkym výsledkom merania.
Abnormálne vysoká koncentrácia vitamínu C (kyselina askorbová) 
môže viesť k vysokým výsledkom merania.
Hladina hematokritu (objem čerstvých krviniek) tiež vplýva na 
výsledky merania.  Hematokrit  väčší ako 55 % môže viesť k nízkym 
výsledkom a hematokrit menší než 30% k vysokým výsledkom.



ODOBRATIE VZORKY KRVI
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Upozornenie!

Pre odber krvi z prstu sa odporúča použiť autolancetu a lancety na jedno 
použitie, ktoré sú súčasťou balenia.  Pokiaľ ich budete používať, 
prečítajte si prosím nasledujúce pokyny:
Pred odberom si umyte ruky teplou vodou.  Dôkladne si ruky osušte, 
pretože to tiež stimuluje krvný obeh.
Vpich urobte zo strany prstu.  Alternatívne môžete pre vpich použiť aj 
akékoľvek miesto na dlani.
Po vpichu prvú kvapku otrite a bez silného tlačenia prstu nechajte vytvoriť 
ďalšiu kvapku.  Vytvoreniu kvapky krvi pomôže jemné stlačenie prstu v 
jeho spodnej časti.

Prílišné trenie prstu môže mať vplyv na výsledky merania.
Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny pre použitie autolancety.
Špinavé alebo znečistené prsty alebo nedostatočné množstvo krvi 
môže spôsobiť nepresné výsledky merania.



NASTAVENIE KÓDU PÁSIKA
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Váš glukomer SensoCard Plus a testovacie pásiky SensoCard tvoria 
presný merací systém.  K zabezpečeniu správnej funkcie tohto systému 
musí byť glukomer SensoCard Plus nakódovaný na pásiky, ktoré práve 
používate. Nakódovanie glukomeru znamená vloženie kódu, ktorý je 
priradení ku každému baleniu testovacích pásikov.  Kód je trojmiestny 
alfanumerický údaj, ktorý ovplyvňuje presnosť prístroja pri výpočte 
koncentrácie glukózy.

Dôležité!

Existujú dva spôsoby ako do glukomeru zadať kód pásika:

Pomocou kartičky s kódom (je pribalená ku každému baleni
 testovacích pásikov) alebo
Nastavenie kódu, ktorý je uvedený na štítku balenia s pásikmi, manuálne.

Pred každým použitím glukomeru si overte, či sa kód zobrazený na 
displeji zhoduje s kódom na balení s testovacími pásikmi.  Kód je 
potrebné vložiť pre každé balenie s pásikmi iba raz.  Glukomer si kód 
pamätá dokiaľ ho nezmeníte.
Ak je kartička s kódom zlomená alebo ak chýba, riaďte sa pokynmi pre 
„Manuálne nastavenie pásika“ v tejto kapitole.



NASTAVENIE KÓDU POMOCOU KARTIČKY S KÓDOM
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1. Zapnite glukomer (tlačidlom OK alebo vsunutím testovacieho pásika 
do otvoru pre testovací pásik).  Po úvodnom zobrazení sa na displeji 
objaví hodnota kódu.  Zobrazí sa trojmiestna alfanumerická hodnota, 
slovo „CODE“ a obrázok pásika s blikajúcou šipkou na strane.  
Zobrazený kód je potrebné porovnať s kódom uvedeným na štítku 
balenia s testovacími pásikmi.  Ak nie je zhodný, pokračujte s 
nastavením kódu.

Nastavenie kódu je
veľmi dôležité!
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2. Stlačte tlačidlo Dole  na pravej strane glukomeru 
pre zapnutie funkcie „Nastavenie kódu“.  Na 
displeji sa zobrazí jednoduchá animácia 
nabádajúca k vloženiu kartičky s kódom do 
príslušného otvoru na ľavej strane glukomeru.

3. Vložte a vyberte kartičku s kódom do/z príslušného otvoru jedným 
neprerušovaným pohybom.
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4. Prístroj sa automaticky vráti na testovaciu obrazovku a bude 
zobrazovať nastavenú hodnotu kódu a jej uloženie do pamäte 
glukomeru.  Glukomer SensoCard Plus je teraz pripravený k meraní s 
novou hodnotou kódu.

Pripravený
na meranie!

Upozornenie!

Glukomer SensoCard Plus čaká na vloženie kartičky s kódom počas 60 
sekúnd.  Ak kartička s kódom nebola do 60 sekúnd vložená, glukomer 
zobrazí chybové hlásenie.  V takom prípade zopakujte postup 
kódovania.



MANUÁLNE NASTAVENIE KÓDU PÁSIKA
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V prípade chýbajúcej alebo poškodenej kartičky s kódom budete musieť 

nastaviť kód pásika manuálne.  Interval dostupných hodnôt kódov je 1 – 

UU6.  znaky, ktoré je možné vložiť, sa pohybujú medzi 0 – U (18 

unikátnych znakov: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,C,E,F,H,L,P,U).  hodnota 

tretieho znaku sa môže pohybovať v intervale 0 – 6 iba ak sú dva prvé 

znaky U.  pre manuálne nastavenie kódu dodržujte nasledujúce pokyny.

Stlačte tlačidlo Dole na pravej strane glukomeru a 
keď sa zobrazí animácia, stlačte tlačidlo Dole ešte 
raz.  Na displeji sa zobrazí veľký trojmiestny 
alfanumerický kód a prvý znak bude blikať.
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Hodnota kódu môže byť nastavená znak po znaku.  Táto funkcia 
umožňuje upraviť hodnotu prvého znaku pomocou tlačidiel Hore a Dole.  
Po stlačení tlačidla OK sa nastaví prvý znak a začne blikať druhý znak.  
Pomocou tlačidiel Hore a Dole nastavte hodnotu druhého znaku 
podobne ako ste to urobili u prvého znaku a potom stlačte tlačidlo OK.  
Začne blikať posledný znak.  Po nastavení tretieho znaku, nový kód 
uložíte stlačením tlačidla OK.  Prístroj sa vráti na testovaciu obrazovku a 
bude zobrazovať hodnotu nového kódu.  Porovnajte tento kód s 
hodnotou kódu na štítku balenia s pásikmi.  Ak sú zhodné, môžete urobiť 
meranie glukózy v krvi.  Pokiaľ sa nezhodujú, opakujte znovu postup 
kódovania.

Pozn.: Ak nestlačíte žiadne tlačidlo do dvoch minút, prístroj sa 
automaticky vypne a aktuálny kód ostane nezmenený.



MERANIE S GLUKOMEROM
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Pred začiatkom merania si skontrolujte, či máte pripravené všetko, čo by 
ste mohli potrebovať: glukomer, testovací pásik, zariadenie na obder krvi, 
papierové vreckovky. Teraz položte glukomer na rovný a čistý povrch.  
Dôkladne si umyte ruky.

1. Zapnite SensoCard Plus zasunutím 
testovacieho pásika do príslušného otvoru alebo 
stlačením tlačidla OK.  Po stlačení tlačidla  OK  
sa zobrazí testovacia obrazovka.  Porovnajte 
zobrazený kód s kódom uvedeným na štítku 
balenia s testovacími pásikmi.  Tiež je vhodné 
skontrolovať dátum spotreby testovacích pásikov.
V pravej dolnej časti dipleja uvidíte obrázok 
pásika a blikajúca šipka vás vyzve na vloženie 
testovacieho pásika.  Vyberte testovací pásik z 
balenia a vložte ho do otvoru špicatým koncom 
smerom od prístroja.  Čierna strana pásika musí 
smerovať hore a pásik musí byť úplne zasunutý 
do otvoru, aby bolo logo výrobcu tesne na jeho 
okraji.
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Ak je pásik správne zasunutý, obrazovka sa zmení: 
namiesto blikajúcej šipky sa na displeji objaví 
blikajúca kvapka krvi.  Ta označuje, že glukomer 
čaká na vzorku krvi.

Pozn.: Glukomer SensoCard Plus je 
možné tiež zapnúť priamo vložením 
testovacieho pásika.

2. Urobte vpich do prstu a jemne vytlačte kvapku 
krvi (stačí 0.5 µl).  Priložte špicatý koniec pásika 
k vytvorenej kvapke krvi, pásik sám krv nasaje v 
potrebnom množstve.  Kry by mala úplne zaplniť 
reakčné políčko (viď. v odstavci „Vloženie 
pásika a použitie“ v kapitole „O testovacích 
pásikoch“).  Menšie množstvo krvi by mohlo 
spôsobiť značne nepresné alebo neúspešné 
meranie.
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3. Po nasatí kvapky krvi do pásika, blikajúca kvapka 
krvi z displeja zmizne.  Blikajúci obrázok hodín 
zanemená, že prístroj meria.  Počas merania s 
pásikom nehýbte a ani sa ho nedotýkajte.

4. Meranie trvá v priemere 5 sekúnd, potom je 
výsledok zobrazený na displeji.
SensoCard Plus výsledok nielen zobrazí, ale tiež 
vysloví ľudským hlasom.  Pri podržaní tlačidla Hore, 
glukomer výsledok znovu zopakuje.  Prístroj zobrazí 
„Lo“, ak je nameraná hodnota nižšia ako 1.1 mmol/l 
a „Hi“, ak je nameraná hodnota vyššia ako 33.3 
mmol/l. 

5. Po zobrazení výsledku je možné údaj označiť 
pomocou tlačidla Dole. Opätovným stlačením 
tlačidla Dole označenie zmizne.  Označené 
výsledky budú z výpočtu priemernej hladiny glukózy 
za posledných 7-14-28 dní vylúčené.  Viac 
informácií nájdete v kapitole „Pamäť/Ukladanie“ 
dát.
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Pozn.: Záznamy je možné pridať alebo vymazať iba ihneď po 
prevedenom meraní.  Nie je možné meniť ich pri vyvolávaní z 
pamäte.

6. Po skončení merania môžete vybrať testovací pásik z glukomeru.  
Stlačte tlačidlo na ľavej strane glukomeru, aby tým došlo k vysunutiu 
testovacieho pásika von z prístroja.

Výsledky merania ostanú zobrazené počas dvoch 
minút alebo dokiaľ pristroj nevypnete alebo 
nevyberiete pásik.  Glukomer automaticky uloží 
výsledok do pamäte spolu s informáciami o čase 
a dátume.  Aj tak odporúčame, aby ste si pred 
vypnutím prístroja vždy zapísali výsledok do 
svojho denníka.

Použité pásiky a lancety sú kontaminované 
krvou.  Buďte opatrní a pri ich likvidácii 
dodržujte lokálne bezpečnostné predpisy.

V prípade chybového hlásenia nalistujte kapitolu 
„Chybové hlásenia a odstraňovanie závad“. 
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Upozornenie!

Vysoké alebo nízke výsledky, ktoré sú nesprávne, môžu mať vážne 
zdravotné dôsledky.  Ak je vaša glykémia neobvykle vysoká (viac ako 
16 mmol/l) alebo neobvykle nízka (menej ako 3mmol/l), alebo ak 
pochybujete o výsledku merania, zopakujte meranie s novým 
pásikom.  Pred zmenou liečby sa poraďte vždy so svojim lekárom.  
Neignorujte fyzické symptómy.
Elektromagnetické interferencie môžu prístroj rušiť. Preto ho pokiaľ je 
to možné nepoužívajte v blízkosti vyžarujúcich zariadení ako sú napr. 
mobilné telefóny alebo mikrovlné trúby.
Nemerajte s poškodenými pásikmi.
Vždy sa uistite, že testovací pásik je do prístroja vložený správne.  
Nesprávne vloženie testovacieho pásika spôsobí nepresné výsledky 
merania.
Počas samotného merania s testovacím pásikom nehýbte ani ho 
nevyberajte.
Nerobte meranie počas extrémnych podmienok.  Teplota odchýlená 
od prevádzkovej teploty alebo vysoká vlhkosť (napr. vlhká kúpeľňa) 
môžu ovplyvniť presnosť merania!
V prípade, že beriete prístroj zo studeného miesta, počkajte aspoň 30 
minút dokiaľ sa glukomer aj testovacie pásiky neohrejú na 
požadovanú izbovú teplotu.



PAMÄŤ
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Kapacita pamäte glukomeru SensoCard Plus je dostatočná pre 500 
výsledkov meraní vrátane času aj dátumu.

UKLADANIE DÁT

SensoCard Plus po vypnutí automaticky uloží každý výsledok merania.  V 
prípade, že pamäť je zaplnená, najstarší výsledok je vždy vymazaný a 
nový je pridaný.

Chybné alebo kontrolné výsledky merania môžu byť 
označené a týmto spôsobom vybrané z výpočtu 
priemernej hladiny glukózy za posledných 7-14-28 
dní.

Výsledky môžu byť označené iba bezprostredne po 
uskutočnení merania stlačením tlačidla Dole.

Pri vyvolaní označených výsledkov z pamäte sa v 
ľavom dolnom rohu zobrazí výkričník. (!)



VYVOLANIE DÁT Z PAMÄTE
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Uložené dáta môžu byť vyvolané z pamäte v režimu 
MEMORY.  Na prechod do režimu MEMORY stlačte 
pre zapnutie tlačidlo Hore, ktoré sa nachádza na 
pravej strane glukomeru.  Na displeji sa objaví 
výsledok posledného merania.  Dátum a čas sú 
zobrazené v hornom riadku displeja.

Medzi uloženými záznamami v pamäti sa pohybujte pomocou tlačidiel 
Hore a Dole.  Keď sa dostanete na najstarší záznam, prístroj prestane 
záznamy posúvať.  Výsledky, ktoré boli po meraní označené, sa pri 
vyvolávaní z pamäte zobrazí výkričníkom. (!)

Stlačením tlačidla OK sa prístroj dostane do režimu „Výpočet 
priemerov.“ Ďalším stlačením tlačidla OK sa glukomer vráti do režimu 
merania.



VÝPOČET PRIEMEROV

29

SensoCard Plus vie vypočítať priemernú hladinu glukózy z výsledkov 
meraní urobených za posledných 7-14-28 dní.  Vypočítaný priemer 
zahŕňa všetky výsledky merania z vybraného obdobia 7-14-28 dní, 
okrem tých, ktoré boli po meraní označené.  Táto funkcia však správne 
pracuje iba vtedy, ak je presne nastavený dátum a čas.

Priemernú hodnotu hladiny glukózy nájdete v režime 
MEMORY.  Pre prechod do tohto režime stlačte pre 
zapnutie tlačidlo Hore.  V režime MEMORY potom 
pre zobrazenie priemeru za posledných 7 dní stlačte 
tlačidlo OK.  Pomocou tlačidiel Hore a Dole si 
môžete prepínať medzi priemermi za 7-14-28 dní.  
Stlačením tlačidla OK sa prístroj vráti do režimu 
testovania.

Pozn.: Ak nie je v pamäti žiadny výsledok merania – po 
vymazaní pamäte alebo pred prvým meraním – žiadna 
priemerná hodnota sa nezobrazí.



PREHĽAD FUNKČNÝCH MENU
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NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU

Podržaním tlačidla OK po zapnutí prístroja, glukomer ponúkne postupne 
6 funkčných režimov: kalibračnú obrazovku „CAL“, režim sťahovania dát 
„PC“, nastavenie času „SEt“, vymazanie dát z pamäte „dEL“, voľbu 
jednotiek merania „SEt“ a prepínanie funkcie hovorenia „SEt“.  Pri držaní 
tlačidla OK sa tieto funkčné režimy postupne zobrazia vo vyššie 
uvedenom poradí.  Pre vstup do funkčného režimu uvoľnite tlačidlo OK v 
okamihu, keď sa požadovaný režim zobrazí na displeji.

Glukomer SensoCard Plus sa používa na celom svete, a preto pracuje v 
12 tak aj 24 hodinovom režime.  Nevie rozpoznať prestupné roky.
Čas je zobrazený v ľavom hornom rohu a dátum v pravom hornom rohu 
displeja.
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Zapnite prístroj stlačením tlačidla OK a podržte 
tlačidlo OK stlačené.  Vyberte menu nastavenie 
času uvolnením tlačidla OK vo chvíli, keď sa objaví 
na displeji „SEt“ spolu s ikonou hodín.

Po zvolení menu nastavenie času ostanú v ľavom 
hornom rohu svietiť iba hodiny.  Hodiny môžete 
nastaviť pomocou tlačidiel Hore a Dole.  Stlačením 
a pridržaním tlačidiel je možné nastaviť hodiny 
rýchlejšie.  Pri každom prejdení hodín až na koniec 
sa režim času zmení z 12 hodinového režimu na 24 
hodinový režim.  Po nastavení hodín stlačte tlačidlo 
OK a tým sa presuniete na nastavenie minút.  Po 
nastavení minút použite tlačidla Hore a Dole.
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Po nastavení času stlačte znovu tlačidlo OK a pokračujte nastavením 
dátumu.  V pravom hornom rohu sa zobrazí najprv mesiac a potom deň.  
Nastavenie urobíte pomocou tlačidiel Hore a Dole a tlačidla OK rovnako 
ako pri nastavení času.
Po nastavení dátumu a času môžete stlačením tlačidla OK prístroj 
vypnúť.  Zmeny sa uložia automaticky.

REŽIM PC

Pozn.: Prístroj sa automaticky vypne po 2 minútach 
nečinnosti.

V režimu „PC“ môžu byť uložené dáta v pamäti glukomeru stiahnuté do 
osobného počítača.  Pre stiahnutie dát je nevyhnutný tzv. LiteLink IR 
adaptér, ktorý sprostredkuje komunikáciu medzi počítačom a 
glukomerom SensoCard Plus.  Adapter LiteLink spolu s komunikačným 
programom je dodávaný samostatne na žiadosť užívateľa.  Program na 
správu dát v PC spolu s návodmi a všetkými informáciami o sťahovaní 
dát, inštaláciou je obsiahnutý v priloženom CD.
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Zapnite prístroj stlačením tlačidla OK a podržte 
tlačidlo stlačené pokiaľ sa neobjaví režim „PC“.  
Potom tlačidlo uvoľnite.

Adaptér LiteLink a glukomer SensoCard Plus 
umiestnite tak, aby ich infračervené porty boli 
otočené k sebe.  Prenos dát spustíte stlačením 
tlačidla Hore alebo Dole na glukomere.

Po skončení prenosu dát sa prístroj automaticky 
vypne.



VOĽBA JEDNOTIEK MERANIA (mmol/l – mg/dl)

Pozn.: Zmena mernej jednotky nemá vplyv na výsledky 
merania, ale iba na spôsob ich zobrazenia.  Jeden mmol/l sa 
rovná cca 18 mg/dl.  Takže pre rovnakú hladinu bude na 
displeji v závislosti od zvolenej mernej jednotky zobrazené 
napr. buď 5.4 mmol/l alebo 97 mg/dl.
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Glukomer SensoCard Plus vie zobraziť namerané výsledky v dvoch 
merných jednotkách; mmol/l a v mg/dl.

Po zvolení mernej jednotky zapnite prístroj 
stlačením tlačidla OK a držte tlačidlo ok stlačené 
pokiaľ sa na displeji nezobrazí „SEt“ spolu s 
jednotkami mmol/l a mg/dl.
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Po zvolení tohto menu na displeji ostane svietiť iba 
momentálne aktívna merná jednotka.  Medzi 
mernými jednotkami vyberajte pomocou tlačidiel 
Hore alebo Dole.  Po vybraní požadovanej mernej 
jednotky, uložte nastavenie stlačením tlačidla OK.  
Prístroj sa tým vypne.



VYMAZANIE DÁT ULOŽENÝCH V PAMÄTI
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Dôležité!

Všetky dáta v pamäti môžu byť vymazané v režime 
„dEL“.  Po vymazaní sa obnoví pôvodné nastavenie 
od výrobcu: 5.4 mmol/l.

Zapnite prístroj stlačením tlačidla OK a podržte 
tlačidlo OK stlačené dokiaľ sa na displeji nezobrazí 
„dEL“.  Potom tlačidlo uvoľnite.

Pre zamedzenie nechcenému strateniu dát sa 
vymazanie pamäte urobí keď po vstupu do menu 
stlačíte tlačidlo Dole a hneď potom tlačidlo Hore.  Po 
vymazaní sa prístroj automaticky vypne.

Režim vymazania dát je možné opustiť i bez straty 
dát tým, že stlačíte tlačidlo OK alebo tlačidlo Hore a 
Dole v ľubovoľnom poradí okrem kombinácie najprv 

Dole a potom Hore.  Dáta nestratíte ani keď sa prístroj automaticky 
vypne po dvoch minútach nečinnosti.



PREPÍNANIE FUNKCIE HOVORENIA
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Pozn.: Po celý čas keď je funkcia 
hovorenia zapnutá aktívna, svieti na 
displeji glukomeru obrázok reproduktoru. 

Glukomer SensoCard Plus je schopný hovoriť v 
dvoch jazykoch- slovenský (český) a anglický.  
Prepnúť medzi týmito dvomi jazykmi alebo úplne 
vypnúť reproduktor môžete v menu prepínanie 
hovorenia.  Pre zvolenie tohto menu zapnite 
prístroj stlačením tlačidla OK a podržte tlačidlo 
OK stlačené dokiaľ sa na displeji nezobrazí 
„SEt“ spolu s obrázkom reproduktoru.  Potom 
tlačidlo OK uvoľnite.

Pomocou tlačidiel Hore a Dole vyberte „SK“ pre 
slovenský alebo „CS“ pre český alebo „EKG“ pre 
anglický jazyk.  Voľba „OFF“ úplne vypne 
reproduktor.  Na displeji je vždy zobrazené 
aktuálne nastavenie.  Nastavenie uložíte 
stlačením OK.  Prístroj sa sám vypne.



VÝMENA BATÉRIÍ
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Glukomer SensoCard Plus je napájaný dvomi batériami typu CR 
2032.  V záujme zachovania záručných podmienok nie je možné 

použiť iné typy batérií!
Keď sú batérie takmer vybité, zobrazí sa na displeji 
obrázok batérie.  Týmto vás prístroj upozorní na 
potrebu batérie vymeniť.  I pri zobrazení ikony 
batérie meria glukomer presne.  Batérie by ste však 
mali vymeniť najneskôr počas desiatich 
nasledujúcich meraniach.

Po zobrazení ikony batérie vás SensoCard Plus pri 
každom vypnutí glukomeru nahlas vyzve, aby ste 
batérie vymenili.
Pokiaľ nevymeníte batérie počas nasledujúcich 
desiatich meraní po prvom zobrazení ikony batérie, 
na displeji sa pri zapnutí zobrazí chybové hlásenie E-
6.  prístroj vám už neumožní urobiť ďalšie meranie 
pokiaľ batérie nevymeníte.
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Dôležité! Počas vymieňania batérií majte prístroj vypnutý.

Priestor pre batérie sa nachádza na zadnej spodnej strane glukomeru.  
Po otvorení krytu batérií na neho zatlačte smerom hore.  Vyberte vybité 

batérie a vložte miesto nich nové.  Uistite sa, či sú póly + a – na 

správnych stranách.  Zacvaknite kryt batérií naspäť na svoje miesto a 
zapnutím prístroja skontrolujte, či funguje.

SensoCard Plus



Dôležité!
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ÚDRŽBA

Pokiaľ prístroj po výmene batérií nefunguje, urobte nasledujúce: 
znovu batérie vyberte a držte tlačidlo OK po dobu 15-20 sekúnd a 
potom vráťte batérie do prístroja.
Ak vymeníte batérie do 60 sekúnd, dátum a čas sa nemusia 
nastavovať.  Ak to nestihnete, budete musieť nastaviť dátum a čas.
Po výmene batérií sa nestratí ani číslo kódu ani údaje o meraniach.  
Po výmene batérií budú opäť dostupné.
Elektrostatický výboj môže ovplyvniť funkciu glukomeru.  V prípade 
neobvyklého správania glukomeru (vypínanie, zobrazovanie 
chybových hlásení), preštudujte si kapitolu „Chybové hlásenia a 
odstraňovanie závad“.

Ak je glukomer SensoCard Plus používaný podľa návodu na použitie, je 
potrebná iba minimálna údržba.  Pre zabezpečenie presných výsledkov 
merania doporučujeme robiť tieto úkony:

Podľa potreby otrite celý povrch prístroja vlhkou handričkou.
Po skončení údržby skontrolujte, či prístroj funguje.  Viac informácií 
nájdete v kapitole „Kontrola systému SensoCard Plus“.



Upozornenie!
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Do prístroja sa nesmie dostať voda!
Nikdy neponárajte prístroj do vody!
Prístroj nerozoberajte; v prípade poruchy kontaktujte svojho 
distribútora.
Uchovajte si kontakt sa zákaznícky servis vášho distribútora.
V prípade potreby ho neváhajte kontaktovať.

KONTROLA SYSTÉMU SensoCard Plus
Po urobení údržby sa vždy odporúča skontrolovať presnosť merania.  
Kontrolný test glukomeru môžete urobiť pomocou dodávaných 
kontrolných pásikov alebo kontrolného roztoku CareSens.  Ten vám na 
požiadanie zašle za príplatok distribútor (presnú adresu a telefón 
distribútora nájdete na konci tohto návodu).
Nasledujúce kroky popisujú, ako urobiť kontrolu funkčnosti systému.



KONTROLA POMOCOU KONTROLNÉHO PÁSIKA
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Držte stlačené tlačidlo OK pokiaľ sa na displeji 
nezobrazí „CAL“.  Potom tlačidlo OK uvoľnite.

Na displeji sa zobrazí ikona pásika spolu s 
blikajúcou šipkou, ktorá znamená, že prístroj 
čaká na vloženie pásika.

Vložte kontrolný pásik, ktorý je súčasťou 
balenia SensoCard Plus, do príslušného otvoru 
s nápisom „Check“ smerujúcim hore.  
Glukomer urobí meranie a zobrazí výsledok 
kontroly.
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Ak je zobrazená hodnota v rozmedzí uvedenom na 
štítku púzdra kontrolného pásika, prístroj funguje 
bezchybne.  Vyberte kontrolný pásik a vypnite 
prístroj.

Ak sa výsledok nenachádza v uvedenom rozmedzí, 
urobte test ešte raz.  Ak ani po druhom pokuse nie 
je výsledok v danom rozmedzí, obráťte sa na svojho 
distribútora.

Dôležité!
Na kontrolný pásik nikdy nenanášajte krv!
Chráňte kontrolné pásiky pred fyzickým poškodením a skladujte ich v 
suchu.  V prípade straty alebo poškodenia kontrolného pásika, 
kontaktujte svojho distribútora.



KONTROLA POMOCOU ROZTOKU CareSens
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Stlačte tlačidlo OK a držte ho stlačené pokiaľ sa 
nezobrazí na displeji „CAL“.  Potom tlačidlo OK 
uvoľnite.

Na displeji sa zobrazí ikona 
pásika a blikajúca šipka; 
prístroj čaká na vloženie 

pásika.  Porovnajte zobrazený kód s kódom na 
balení s testovacími pásikmi SensoCard Plus.  
Ak sa kódy nezhodujú, nastavte v prístroji, 
predtým ako budete pokračovať, správny kód 
(viac informácií nájdete v kapitole „Nastavenie 
kódu pásika“
Vložte testovací pásik SensoCard a zasuňte ho 
až na doraz.  Čierna strana s logom výrobcu by 
mala smerovať hore.
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Dôkladne potrepte s fľaštičkou s roztokom 
CareSens.  Naneste kontrolný roztok 
CareSens na reakčné políčko pásika, ktoré sa 
nachádza na špicatom konci testovacieho 
pásika.  Prístroj urobí meranie a zobrazí 
výsledok vo zvolených merných jednotkách 
(mmol/l alebo mg/dl).

Skontrolujte, či je výsledok v rozmedzí hodnôt 
L1 alebo L2 uvedených na krabičke s 
testovacími pásikmi.  Ak je výsledok v 
uvedenom rozmedzí, prístroj funguje.
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CHYBOVÉ HLÁSENIA A ODSTRAŇOVANIE ZÁVAD

Ak je výsledok kontrolného merania mimo toto rozmedzie:

Ak je aj naďalej výsledok merania mimo toto rozmedzie, obráťte sa na 
svojho distribútora.

Urobte kontrolné meranie ešte raz.
Skontrolujte, či sa kód zobrazený na displeji zhoduje s kódom 
uvedeným na balení s testovacími pásikmi SensoCard Plus.
Skontrolujte prístroj tiež pomocou kontrolného pásika.
Preštudujte si kapitolu „Údržba“ alebo kapitolu „Chybové hlásenia a 
odstraňovanie závad“.

Počas používania glukomeru SensoCard Plus sa môže na displeji 
zobraziť chybové hlásenie, ktoré sa skladá z písmena „E“ alebo čísla 
alebo ďalšieho písmena.  Tieto chybové hlásenia označujú nesprávny 
postup alebo problém s prístrojom.  Pri zobrazení chybového hlásenia sa 
prístroj vypne stlačením ľubovoľného tlačidla.
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Dôležité! Pri zobrazení chybového hlásenia nikdy 
nepokračujte v meraní.

Táto kapitola obsahuje zoznam chybových hlásení, vysvetľuje ich 
význam a možné dôvody ich výskytu.

1. Prístroj nefunguje

Batérie sú vybité a je potrebné ich vymeniť.
Pokiaľ batérie nie sú vybité, vyberte ich a držte stlačené tlačidlo OK 
po dobu cca 15-20 sekúnd.  Potom vložte batérie naspäť.
Skontrolujte, či sú póly batérií na správnych stranách a či je kryt 
batérií správne uzatvorený.

2. Prístroj je veľmi studený alebo veľmi teplý

Nechajte prístroj ohriať na izbovú teplotu.
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3. Chybové hlásenie E-0

Pokiaľ sa po zapnutí prístroja zobrazí toto chybové hlásenie, prístroj 
je poškodený.  Vyberte batérie a držte stlačené tlačidlo OK po dobu 
cca 15-20 sekúnd.  Potom vložte batérie naspäť a prístroj zapnite.  Ak 
sa hlásenie E-0 zobrazí znovu, obráťte sa na svojho distribútora.

4. Chybové hlásenie E-2

Počas merania bol vybratý testovací pásik.

5. Chybové hlásenie E-3

Bol vložený použitý pások.  Zopakujte meranie s novým testovacím 
pásikom!
Miesto testovacieho pásika je vložený kontrolný pásik.
Pásik nie je správne vložený.
Krv bola nanesená pred vložením pásika.  Zopakujte meranie s 
novým testovacím pásikom!

6. Chybové hlásenie E-5

Prístroj je rušný silným elektromagnetickým polom (napr. mobilným 
telefónom).  Zopakujte meranie.



Prístroj je poškodený.  Skontrolujte glukomer pomocou kontrolného 
pásika.  Informácie nájdete v kapitole „Kontrola systému SensoCard 
Plus“.
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7. Chybové hlásenie E-6

Batérie sú takmer vybité.  Vymeňte ich.
Silný elektrostatický výboj môže ovplyvniť funkciu glukomeru.  
Vymeňte batérie a držte stlačené tlačidlo OK po dobu cca 15-20 
sekúnd.  Ak sa hlásenie E-6 zobrazí znovu, vymeňte batérie.

8. Chybové hlásenie E-7

Na pásik nebolo nanesené dostatočné množstvo krvi.  Zopakujte 
meranie s väčšou kvapkou krvi.
Silný elektrostatický výboj môže ovplyvniť funkciu glukomeru.  
Zopakujte meranie.

9. Chybové hlásenie E-8

Meranie sa neuskutočnilo správne.  Zopakujte meranie s novým 
testovacím pásikom a pri testovaní buďte pozornejší.
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10. Chybové hlásenie E-9

Teplota v okolí je príliš vysoká alebo príliš nízka.  Počkajte aspoň 30 
minút kým prístroj dosiahne izbovej teploty.  SensoCard Plus je 
schopný skontrolovať teplotu v jeho okolí.  Ak sa táto teplota pohybuje 
mimo rozpätie prevádzkovej teploty zobrazí sa chybové hlásenie.
Zobrazenie šipky smerom dole spoločne s chybovým hlásením E-9 
znamená príliš nízku teplotu.
Zobrazenie šipky smerom hore spoločne s chybovým hlásením E-9 
znamená príliš vysokú teplotu.

11. Chybové hlásenie E-C

Kartička s kódom je poškodená.  Skontrolujte, či nie je kartička 
poškodená.  Ak neviete žiadne poškodenie nájsť, kontaktujte svojho 
distribútora.
Vloženie alebo vybratie kartičky s kódom nebolo plynulé.  Vložte a 
vyberte kartičku s kódom o niečo rýchlejšie a plynulejšie.
Vloženie a vybratie kartičky s kódom bolo príliš pomalé.  Vložte 
kartičku rýchlejšie a plynulejšie.

Toto hlásenie sa môže objaviť pri použití kartičky s kódom.  Môže to byť 
z nasledujúcich dôvodov:
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12. Blikajúci výsledok

Ak teplota okolo prístroja stúpa, SensoCard Plus aj naďalej funguje, 
ale zobrazený výsledok bude blikať a upozorňovať tým na 
abnormálne prevádzkové podmienky.  K týmto výsledkom pristupujte 
pri hodnotení opatrne, môžu byť nepresné.

13. Prístroj konštantne zobrazuje Lo

Kód nie je správne nastavený.  Skontrolujte ho a nastavte správnu 
hodnotu kódu
Na pásik nebolo nanesené dostatočné množstvo krvi.  Zopakujte 
meranie s väčšou kvapkou krvi.

14. Prístroj konštantne zobrazuje Hi

Kód nie je správne nastavený.  Skontrolujte správnu hodnotu kódu.

15. Na prístroji sa konštantne zobrazuje ikona batérie

Batérie sú takmer vybité. Vymeňte ich.  

Ak chybové hlásenia po aplikovaní vyššie uvedených odporúčaní 
nezmiznú, obráťte sa na svojho ditribútora.  Ďakujeme vám za vašu 
dôveru.



ZÁRUKA VÝROBCU
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Výrobca sa zaručuje za nezávadnosť materiálu a spracovanie materiálu 
SensoCard Plus počas dvoch rokov od jeho zakúpenia.
V prípade, že nebol prístroj používaný k svojmu účelu, bol nesprávne 
udržiavaný alebo s ním bolo manipulované v rozpore s týmto návodom, 
záruka sa stáva neplatnou a neúčinnou.  Povinnosť vyplývajúca z tejto 
záruky je obmedzená na výmenu nefunkčných dielov alebo na výmenu 
celého prístroja na náklady výrobcu.  Právo na odstúpenie od zmluvy 
nastáva iba v prípade, že je nefunkčný i vymenený prístroj.  Iné ako 
vyššie uvedené nároky nebudú akceptované.  Na škody spôsobené 
nesprávnym manipulovaním, ľudskou chybou alebo použitím prílišnej 
sily sa táto záruka nevzťahuje.

Táto záruka je platná iba ak je na záručnom liste uvedená pečiatka a 
podpis predajcu v deň nákupu.

V prípade prebiehajúcej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.
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SYMBOLY

IVD

+5°C

+35°C

0197

0120

Smernica 98/79/ES - IVD, glukomer SensoCard Plus

Smernica 93/42/EHS - MDD, lanceta

Diagnostická pomôcka pre použitie in vitro

Prečítajte si návod

Upozornenie!

Výrobca

Teplotný rozsah

Biologické riziko

Doba spotreby
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Výrobca:
77 ELEKTRONIKA Kft.
1116 Budapest, Fehérvári út. 98
Magyarország

Distribútor v SR: HELBOR TRADING, s.r.o.
Muchovo námestie 12
851 01 Bratislava 5

 (02) 6241 1313
 0903 265 799
 helbor@helbor.sk
 http://www.helbor.sk

Tel./Fax:
Mobil:
Email:
Internet:

Výrobné číslo glukomeru:

Servisné záznamy:
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