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Giới thiệu
Hệ thống Accu-Chek Performa
Máy đo Accu-Chek Performa được thiết kế sử dụng cùng với que thử Accu-Chek
Performa để định lượng nồng độ đường trong máu mao mạch toàn phần, máu động
mạch, tĩnh mạch và máu trẻ sơ sinh mới lấy, nhằm hỗ trợ theo dõi hiệu quả kiểm soát
đường huyết. Máu mao mạch toàn phần dùng để đo đường huyết có thể lấy tại đầu
ngón tay và các vị trí lấy máu thay thế được chấp thuận (ví dụ: cẳng tay). Tham khảo
phần Vị trí lấy máu thay thế (AST) trong hướng dẫn sử dụng này để biết các vị trí lấy
máu thay thế được chấp thuận kèm những hạn chế liên quan. Máy đo Accu-Chek
Performa và que thử Accu-Chek Performa là một hệ thống đo hoàn chỉnh giúp nhân
viên y tế chẩn đoán in vitro tại các cơ sở y tế và người mắc bệnh đái tháo đường dùng
tại nhà. Hệ thống này không được sử dụng để chẩn đoán hoặc sàng lọc bệnh đái
tháo đường. Việc chuẩn bị và lấy mẫu máu dành cho nhân viên y tế được mô tả trong
tờ hướng dẫn sử dụng que thử.
Chỉ sử dụng với que thử và dung dịch chứng Accu-Chek Performa
Thích hợp để tự xét nghiệm
Hệ thống này bao gồm:
• Máy đo Accu-Chek Performa kèm pin
• Que thử Accu-Chek Performa*
• Dung dịch chứng Accu-Chek Performa*
* Một vài phụ kiện có thể không đi kèm theo máy. Các phụ kiện này được mua riêng.
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CẢNH BÁO
• Nguy cơ có thể gây ngạt. Có những bộ phận nhỏ. Tránh xa trẻ
em dưới 3 tuổi.
• Đảm bảo pin mới và cũ tránh xa tầm tay trẻ em. Việc nuốt phải
hoặc đưa pin vào cơ thể có thể gây bỏng hóa chất, thủng các
mô mềm và tử vong. Bỏng nặng có thể xảy ra trong vòng 2 giờ
sau khi nuốt. Nếu bạn nghĩ rằng có thể đã nuốt phải pin hoặc
pin nằm trong bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, hãy đi khám ngay
lập tức.
• Nếu ngăn đựng pin không được đóng chặt, hãy dừng sử dụng
sản phẩm và tránh xa tầm tay trẻ em. Liên hệ Roche.
• Bất kỳ vật thể nào có tiếp xúc với máu người đều có thể là
nguồn lây nhiễm (tham khảo: Clinical and Laboratory Standards
Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally
Acquired Infections; Approved Guideline - Fourth Edition, CLSI
document M29-A4, May 2014).

Tại sao Đo Đường huyết Thường xuyên lại Quan trọng
Việc đo đường huyết thường xuyên có thể mang lại khác biệt lớn trong cách bạn
kiểm soát bệnh đái tháo đường của mình hàng ngày. Chúng tôi đã giúp việc này
đơn giản nhất có thể.

Thông tin Quan trọng về Máy đo Mới của bạn
• Máy đo sẽ được cài đặt sẵn thời gian và ngày. Bạn có thể cần phải điều chỉnh
thời gian theo múi giờ của bạn.
• Nếu bạn tuân thủ các bước trong hướng dẫn này nhưng vẫn có các biểu hiện
dường như không khớp với kết quả đo của bạn hoặc nếu bạn có thắc mắc, hãy
nói chuyện với nhân viên y tế của bạn.
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Tìm hiểu về Hệ thống mới của bạn
Máy đo Accu-Chek Performa

1
2
1
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1. Nút Tắt/Mở/Cài đặt
Bật hoặc tắt máy đo và cài đặt
các lựa chọn.
2. Màn hình
Hiển thị kết quả, thông báo và kết
quả đo được lưu trong bộ nhớ.

5. Nắp Pin
6. Kính Hồng ngoại (IR)
Truyền tải dữ liệu từ máy đo
tới máy tính.

3. Nút Mũi tên sang Phải và Trái
Ấn để truy cập bộ nhớ, điều
chỉnh cài đặt và di chuyển đến
các kết quả đo.
4. Khe lắp Que thử
Lắp một que thử vào đây.
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7. Lọ chứa Que thử*
(ví dụ)

10. Lọ Dung dịch chứng*
(ví dụ)

8. Que thử* - Đầu điện cực Kim loại
Lắp đầu này vào máy đo.

11. Pin

9. Que thử* - Cửa sổ Màu vàng
Cho giọt máu hoặc dung dịch chứng
tiếp xúc vào đây.
* Một vài phụ kiện có thể không đi kèm theo máy. Các phụ kiện này được mua riêng.
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Cách sử dụng Hệ thống Accu-Chek Performa
• Chỉ sử dụng que thử Accu-Chek Performa.
• Sử dụng que thử ngay sau khi lấy ra khỏi lọ chứa que thử.
• Không nhỏ máu hoặc dung dịch chứng vào que thử trước khi lắp que thử vào máy
đo.
• Đóng chặt nắp lọ chứa que thử ngay sau khi lấy que thử ra để đảm bảo các que
thử còn lại không bị ẩm.
• Bảo quản các que thử chưa sử dụng trong lọ chứa que thử ban đầu và đóng chặt
nắp.
• Kiểm tra hạn sử dụng trên lọ chứa que thử. Không sử dụng que thử đã hết hạn sử
dụng.
• Bảo quản lọ chứa que thử và máy đo tại nơi khô thoáng như phòng ngủ.
• Đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng que thử để biết cách bảo quản que thử và điều kiện
vận hành hệ thống.

W

CẢNH BÁO

Không bảo quản que thử ở những nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao
(phòng tắm hoặc bếp)! Sức nóng và độ ẩm có thể làm hỏng que thử.
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Các Chức năng của Nút
Đây là những chức năng của các nút tắt/mở/cài đặt và mũi tên trên máy đo. Những
chức năng này được sử dụng trong suốt hướng dẫn. Để biết thêm thông tin về cách sử
dụng những nút này trong khi cài đặt máy đo, xem Chương 3, Bộ nhớ Máy đo, Cài đặt
và Truyền tải Dữ liệu.
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Tiến hành Đo Đường huyết với Máu lấy từ Đầu ngón tay của bạn
LƯU Ý
Các mẫu máu lấy từ lòng bàn tay sẽ tương đương với mẫu lấy từ đầu ngón tay.
Để nhận hướng dẫn về Vị trí Lấy máu Thay thế (AST) và nắp AST để lấy máu từ
lòng bàn tay, liên hệ Roche.

W

CẢNH BÁO

Kết quả đường huyết có thể hiển
thị dưới dạng đơn vị đo mg/dL
hoặc mmol/L. Nhãn mặt sau
của máy đo sẽ cho biết đơn vị
đo. Nếu máy đo hiển thị sai đơn
vị, hãy liên hệ Roche. Nếu bạn
không biết đơn vị đo phù hợp
với mình, hãy liên hệ nhân viên
y tế của bạn. Sử dụng sai đơn vị
đo có thể gây hiểu sai nồng độ
đường huyết thực tế của bạn và
dẫn đến những quyết định điều
trị không phù hợp.
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Đo Đường huyết

Trước khi bạn tiến hành đo đường huyết lần đầu tiên, hãy cài đặt máy đo chính xác.
Bạn cần có máy đo, que thử, thiết bị lấy máu và kim.

4

5
Fkxqe wkl¡we
o|pàx1

UšdyßĆnkówd|
fśdeq1

8

NklelxwŒŕqjjlw
pàxqksqkà|/kâ|
gøqjwkl¡we o|pàx
Ćo|pàxĆxqjòq
wd|1
10

6

Nlpwudkqvšgřqj
wuéqofkŝdtxhwkš1
Nkóqjvšgřqj
txhwkšĆâtxàkq
všgřqj1

9

Yxwqkqjòqwd|
Ćkwuŕpàx
oŒxwkóqj1Yl fqß|
vjlùseqo|ĆŒŕf
pwjlwpàx1

7

Ostxhwkšyßr
pà|ĆrwkhrkŒqj
pĚlwéq1Pà|Ćrv
ewyßnéxeìs1

:

FkrjlwpàxĆòwl¡s{ùfylfqkwuťf
fšdvpßxyßqjfśdtxhwkš1
NkóqjqkpàxoéqĆxtxhwkš1
Pà|ĆrvnéxeìsyßelxwŒŕqj
vqksqkà|nklfòĆśpàxwuéqtxhwkš1

Đo Đường huyết
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Kết quả đo sẽ xuất hiện trên màn hình.
Để đánh dấu một kết quả đo, hãy để que
thử trong máy đo. Xem Chương 2, Đánh dấu
Kết quả Đường huyết và Cài đặt Chế độ báo
nhắc nhở đo Sau bữa ăn.
Nếu không, tháo và thải bỏ que thử đã qua
sử dụng.
Sau khi đo thành công, máy đo sẽ tự tắt sau
khi tháo que thử 5 giây.
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Tiến hành Đo Đường huyết từ Máu lấy tại Lòng bàn tay, Cẳng tay
hoặc Bắp tay (Vị trí Lấy máu Thay thế)
Bạn có thể chọn lấy mẫu máu từ các vị trí khác trên cơ thể ngoài đầu ngón tay. Các vị
trí lấy máu thay thế bao gồm lòng bàn tay, cẳng tay và bắp tay.
Có thể sử dụng máu lấy từ đầu ngón tay và lòng bàn tay bất kỳ lúc nào để đo đường
huyết. Nếu sử dụng máu lấy từ cẳng tay và bắp tay, sẽ có một số thời điểm không
phù hợp để đo. Đó là bởi vì nồng độ đường huyết thay đổi ở đầu ngón tay và lòng bàn
tay nhanh hơn ở cẳng tay và bắp tay. Những chênh lệch này có thể khiến bạn hiểu
sai nồng độ đường huyết thực tế của bạn, dẫn đến các quyết định điều trị không phù
hợp và có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.
Đọc phần tiếp theo trước khi bạn thử đo từ máu lấy tại cẳng tay hoặc bắp tay.
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Nếu bạn quan tâm đến lấy máu tại vị trí thay thế (AST), trước tiên hãy nói cho nhân
viên y tế của bạn.
Để mua nắp AST và hướng dẫn AST chi tiết, hãy liên hệ Roche.
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Đánh dấu Kết quả Đường huyết và Cài đặt Chế độ báo nhắc nhở
đo Sau bữa ăn
Bạn có thể đánh dấu kết quả đường huyết để cho biết một sự việc đặc biệt. Nếu bạn
chọn một đánh dấu kết quả đo, kết quả này sẽ tự động được lưu trong bộ nhớ. Khi
bạn xem lại kết quả đo trong bộ nhớ, những đánh dấu này có thể giúp bạn nhớ được
điểm khác biệt về kết quả đo.
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Đây là cách để đánh dấu một kết quả đo và kích hoạt chế độ báo nhắc nhở đo
sau bữa ăn:
1. Tiến hành đo đường huyết. Kết quả đo đường huyết sẽ xuất hiện trên màn hình.
2. Để que thử trong máy đo. Ấn
hoặc
và thả tay để chuyển sang các đánh
dấu kết quả đo và chế độ báo nhắc nhở đo sau bữa ăn.
3. Khi đánh dấu hoặc chế độ báo nhắc nhở đo mà bạn muốn chọn xuất hiện trên
màn hình, hãy tháo que thử khỏi máy đo.

Kết quả Đường huyết Bất thường
Nếu kết quả đường huyết của bạn không phù hợp với cảm nhận của bạn, hãy kiểm
tra danh sách dưới đây để giúp giải quyết vấn đề.
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Đo Đường huyết

Nlpwud[ŴoĀvŸf

Wkdrwäf

:1Pà|Ćryßtxhwkšfò
 krwĆqjfkìqk{àf
nkóqjB

Wl¡qkßqknlpwudeqjgxqjg fkfkŝqj1[hpFkŒŐqj7/
Wl¡qkßqkNlpwudeqjgxqjg fkfkŝqjĆel¡w
kŒqjgq1

;1Eqyqnkóqjfkffkq
y£yqĆ£qß|B

Oléqk Urfkh1

Các triệu chứng của Đường huyết Thấp hoặc Cao
Nhận thức được các triệu chứng của đường huyết thấp hoặc cao có thể giúp bạn
hiểu kết quả đo của mình và quyết định phải làm gì nếu chúng có vẻ bất thường.
Đường huyết thấp (hạ đường huyết): Các triệu chứng hạ đường huyết có thể bao
gồm, nhưng không giới hạn, lo lắng, run rẩy, đổ mồ hôi, đau đầu, đói, chóng mặt,
màu da nhợt nhạt, thay đổi tâm trạng hoặc khó chịu, mệt mỏi, khó tập trung, vụng về,
đánh trống ngực và/hoặc rối loạn.
Đường huyết cao (tăng đường huyết): Các triệu chứng tăng đường huyết có thể bao
gồm, nhưng không giới hạn, khát nước hơn, đi tiểu thường xuyên, mờ mắt, buồn ngủ
và/hoặc giảm cân không giải thích được.

W

CẢNH BÁO

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng này, hoặc các triệu chứng bất thường
khác, hãy đo đường huyết của bạn từ máu lấy tại đầu ngón tay hoặc lòng
bàn tay. Nếu kết quả đường huyết của bạn được hiển thị là LO hoặc HI,
hãy liên hệ ngay với nhân viên y tế của bạn.
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Bộ nhớ

Lưu Kết quả Đường huyết và Kết quả Kiểm chứng
Máy đo sẽ tự động lưu tối đa 500 kết quả đường huyết và tối đa 20 kết quả kiểm
chứng kèm thời gian và ngày của kết quả đó cùng các đánh dấu kết quả đo bất kỳ
giúp bạn xem lại bất cứ lúc nào. Kết quả đo được lưu theo thứ tự mới nhất đến cũ
nhất, do đó phải cài đặt thời gian và ngày chính xác trong máy đo. Việc cài đặt chính
xác thời gian và ngày sẽ giúp bạn và nhóm y tế hiểu đúng kết quả đường huyết đã
lưu.

LƯU Ý
• Bộ nhớ sẽ không bị mất khi thay pin; tuy nhiên, hãy xác nhận rằng thời gian và
ngày vẫn chính xác. Xem Chương 3, Cài đặt Thời gian và Ngày.
• Khi đã có 500 kết quả đường huyết lưu trong bộ nhớ, thì việc thêm một kết quả
đo mới sẽ xóa đi kết quả đo cũ nhất.
• Nếu bạn đã tiến hành hơn 500 lần đo đường huyết trong vòng 90 ngày, thì chỉ
500 kết quả đo mới nhất được sử dụng để tính trung bình trong 90 ngày.
• Kết quả kiểm chứng được lưu trong bộ nhớ nhưng không thể xem lại trên máy
đo. Để xem kết quả kiểm chứng đã lưu, trước tiên, hãy truyền tải dữ liệu đó vào
một ứng dụng phần mềm tương thích. Liên hệ Roche để có thông tin về độ sẵn
có của sản phẩm.
• Các kết quả kiểm chứng không được sử dụng để tính giá trị trung bình trong 7,
14, 30 hay 90 ngày.
• Chỉ các kết quả đo có đánh dấu trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn mới được sử
dụng để tính giá trị trung bình trước bữa ăn và sau bữa ăn. Tất cả các kết quả
đường huyết đều được sử dụng để tính giá trị trung bình trong 7, 14, 30 hay 90
ngày.
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Bộ nhớ

Xem Kết quả đo trong Bộ nhớ
Khi máy đo tắt hoặc bật, hãy ấn
hoặc
và thả tay để truy cập vào bộ nhớ.
Kết quả đo mới nhất sẽ xuất hiện trên màn hình.

Qýw

FkŰfqĄqj

N¡wtx Ćr
+qùwpĚlwéq wuŒfĆò
vdqjwuàl,

+qùwpĚlwéq
vdqjsk l,

Jlàwu wuxqj
eëqkfkxqj

Wkdrwäf
qĆ{hpn¡wtx ĆrwuŒfĆòwkhrwkŝwťwşplqkw
Ć¡qfĚqkw1

qĆ{hpfàfjlàwu wuxqjeëqkwurqj:/47/63yß
<3qjß|fśdeq1
q@vn¡wtx Ćrwuxqjeëqk

Jlàwu wuxqjeëqk Wl¡swřfqĆ{hpfàfjlàwu wuxqjeëqkwuŒfeţdĀq
yßvdxeţdĀqwurqj:/47/63yß<3qjß|1
+qùwpĚlwéq WuŒfEţdĀq
vdqjsk l, Jlàwu wuxqjeëqk
VdxEţdĀq

W

CẢNH BÁO

Không thay đổi phương pháp điều trị dựa trên từng kết quả đo trong
bộ nhớ. Tham khảo ý kiến của nhân viên y tế trước khi thay đổi
phương pháp điều trị dựa trên kết quả đo trong bộ nhớ.
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Cài đặt

Sử dụng Chế độ Cài đặt
Sau đây là các tính năng có thể tùy chỉnh theo yêu cầu.
Elx
wťŨqj

FkŰfqĄqj

Wkdrwäf

Wkljldq
yãqjã|

FßlĆwwkljldqyßqjß|1

Pä|eðs

FkqRq+Ew,krfRII+Ww,1FßlĆw
pà|eìsy£RII+Ww,nkóqj qkkŒ!qj
wln¡wtx Ćr1
Pà|eìssk lĆŒŕfRq+Ew,Ćvšgřqj
wìqkqĀqjfk¡Ćeàrqkfqk!Ćr1

Fk¡Ċeär
qkfqk!Ċr
vdxeŶdĄq

Fkq4jlkrf5jl1Pà|Ćrvnéx
eìsvdxnklĆrwuŒfeţdĀq4krf
5jlĆqkfqk!eqwl¡qkßqkĆr
vdxeţdĀq1

Fk¡Ċeär
qkfqk!Ċr

FkqRq+Ew,krfRII+Ww,1Eqfò
wkfßlĆwwlĆd7fk¡Ćeàrqkf
qk!Ćrplqjß|1

F qkeärk
Ċťqjkx|¡w

FkqRq+Ew,krfRII+Ww,1Fòwk
fßlĆwf qkeàrkĆŒqjkx|¡w!
nkr qjwş83Ć¡q<3pj2gOkrf
5/;Ć¡q8/3ppro2OĆfkreqel¡w
wklĆlpĆŒqjkx|¡wfśdeqfòwk
txàwks1

FãlĊwvqfŮd
Qkãv q{xw

D04;=33vàqj
D0545=33wuŒd
D069=33fkl£x
D0743=33wl
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Cài đặt
Cài đặt Thời gian và Ngày
4

5

q+qùwww2p!2fßl

qyßjlŶfkrĆ¡q
Ćw,yßwk wd|Ćew  nklfk¡Ćvhw0xs
pà|Ćr1
+fßlĆw,{xwkl q
ElxwŒŕqjtxhwkš
wuéqpßqkëqk1
qksqkà|v{xw
Jlvqksqkà|1
kl qwuéqpßqkëqk1
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6

qkrfyß
wk wd|ĆwĀqjkrf
jl pjl1
qyßwk wd|Ć
{àfqkqfßlĆwjl1
Skùwvqksqkà|1

7

OsoleŒf6Ćfßl
Ćwskùw/vàqj2fkl£x/
qjß|/wkàqjyßqĀp1
ąfßlĆwwképoťd
fkq/qyßwk wd|1
ąwkràw/qyßjlŶ
fkrĆ¡qnkl{xwkl q
elxwŒŕqjtxhwkš
qksqkà|wuéq
pßqkëqk1
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Cài đặt
Bật hoặc Tắt Máy bíp
LƯU Ý
Máy bíp sẽ nhắc bạn:
• để nhỏ máu hoặc dung dịch chứng vào que thử.
• khi lấy đủ máu hoặc dung dịch chứng vào que thử.
• khi đường huyết hoặc kiểm tra bằng dung dịch chứng hoàn thành.
• khi ấn nút.
• khi đến giờ đo (nếu bạn cài đặt chế độ báo nhắc nhở đo hoặc chế độ báo nhắc
nhở đo sau bữa ăn).
• nếu xảy ra lỗi trong khi tiến hành đo đường huyết hoặc kiểm tra bằng dung
dịch chứng (thậm chí khi máy bíp tắt, thì vẫn có thể kêu bíp khi có lỗi).

4

5
krf

qyßwk wd|Ć
ewpà|Ćr1
ElxwŒŕqjtxhwkš
qksqkà|v{xwkl q
wuéqpßqkëqk1qyß
jlŶfkrĆ¡qnkl
fk¡Ćvhw0xs+fßlĆw,
{xwkl qwuéqpßqkëqk1

qyßwk wd|osolfkr
Ć¡qnklelxwŒŕqjpà|eìs
qksqkà|yßRq+Ew,
krfRII+Ww,{xwkl q
wuéqpßqkëqk1

6
qkrfyßwk
wd|Ćfkx|qjlţd
Rq+Ew,yßRII+Ww,1
ąfßlĆwwképoťdfkq/
qyßwk wd|1
ąwkràw/qyßjlŶ
fkrĆ¡qnkl{xwkl q
elxwŒŕqjtxhwkš
qksqkà|wuéqpßqkëqk1
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Cài đặt
Cài đặt Chế độ báo nhắc nhở đo Sau bữa ăn
LƯU Ý
Chế độ báo nhắc nhở đo sau bữa ăn:
• sẽ kêu bíp sau khi đo đường huyết
1 hoặc 2 giờ để nhắc nhở bạn tiến
hành đo sau bữa ăn.
• sẽ kêu bíp mỗi 2 phút trong tối đa 3
lần.
• sẽ tắt khi lắp que thử hoặc ấn nút
bất kỳ.

4

5
krf

qyßwk wd|Ćew
pà|Ćr1
ElxwŒŕqjtxhwkšqks
qkà|v{xwkl qwuéq
pßqkëqk1
qyßjlŶfkrĆ¡qnkl
fk¡Ćvhw0xs+fßlĆw,
{xwkl qwuéqpßqkëqk1
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qyßwk wd|osol
fkrĆ¡qnklvhw0xs+fßl
Ćw,yß4Ku+4Jl,
krf5Ku+5Jl,qks
qkà|wuéqpßqkëqk1

• Nếu bạn tiến hành đo trong khoảng
thời gian 15 phút của chế độ báo
nhắc nhở đo, thì chế độ báo nhắc
nhở đo sẽ không kêu bíp.
• Nếu máy đo bật trong thời gian của
chế độ báo nhắc nhở đo thì chế độ
báo nhắc nhở đo sẽ không kêu bíp.
• Việc để máy ở điều kiện lạnh có thể
làm tắt chế độ báo nhắc nhở đo cho
đến khi máy đo bật.

6
qkrfyßwk wd|
Ćfkq4Ku+4Jl,krf
5Ku+5Jl,1qyßwk
wd|Ć{àfqkqoťdfkq1
ąfßlĆwwképoťdfkq/
qyßwk wd|1ąwkràw/
qyßjlŶfkrĆ¡qnkl
{xwkl qelxwŒŕqj
txhwkšqksqkà|wuéq
pßqkëqk1

Pßqkëqkqß|
v{xwkl qnkl
fòfk¡Ćeàr
qkfqk!Ćr
vdxeţdĀq1
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Cài đặt
Cài đặt Chế độ báo nhắc nhở đo
LƯU Ý
• Nếu bạn tiến hành đo trong khoảng
Chế độ báo nhắc nhở đo:
thời gian 15 phút của chế độ báo nhắc
• sẽ kêu bíp vào cùng một thời điểm
nhở đo, thì chế độ báo nhắc nhở đo sẽ
mỗi ngày.
không kêu bíp.
• sẽ kêu bíp mỗi 2 phút trong tối đa 3 lần. • Nếu máy đo bật trong thời gian của chế
• sẽ tắt khi lắp que thử hoặc ấn nút
độ báo nhắc nhở đo thì chế độ báo nhắc
nhở đo sẽ không kêu bíp.
bất kỳ.
• Việc để máy ở điều kiện lạnh có thể làm
tắt chế độ báo nhắc nhở đo cho đến khi
máy đo bật.
• Nếu chế độ báo nhắc nhở đo bị tắt trong
chế độ cài đặt, thì mọi chế độ báo nhắc
nhở đo sau đó cũng đều tắt. Ví dụ: nếu
bạn cài đặt A-1 nhưng tắt A-2, thì A-3 và
A-4 cũng sẽ tự động tắt.

4

5

6

7

krf

qyßwk wd|Ćew
pà|Ćr1
ElxwŒŕqjtxhwkšqks
qkà|v{xwkl qwuéq
pßqkëqk1
qyßjlŶfkrĆ¡qnkl
fk¡Ćvhw0xs+fßlĆw,
{xwkl qwuéqpßqkëqk1

qyßwk wd|osol
fkrĆ¡qnklelxwŒŕqj
fkxóqjeàr/fkţ
RII+Ww,/vhw0xs+fßl
Ćw,yßD04qksqkà|
{xwkl qwuéq
pßqkëqk1

qkrfyß
wk wd|Ćfkx|qjlţd
Rq+Ew,yßRII+Ww,1
qyßwk wd|Ć
{àfqkqoťdfkq
fśdeq1
Q¡xfkqRq+Ew,/
jlvqksqkà|1

qkrfyß
wk wd|ĆĆl£xfk qk
jl1qyßwk wd|
Ć{àfqkqfßl
Ćwjl1
Skùwvqksqkà|1
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qkrfyßwk 
wd|Ćfkq33/48/63
krf781ąá|oßqkţqj
oťdfkqgx|qkw1
qyßwk wd|Ć
fßlĆwskùw1
Nükl xdp+vàqj,
krfsp+fkl£x,v
qksqkà|1
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9

qkrfyßwk
wd|Ćfkx|qjlţd
dp+vàqj,yß
sp+fkl£x,1
qyßwk wd|Ć
fßlĆwdp+vàqj,krf
sp+fkl£x,1
ElxwŒŕqjfkxóqjeàr/
fkţRII+Ww,yßD05
qksqkà|{xwkl q
wuéqpßqkëqk1

:

[àfqkqfk¡Ćeàr
qkfqk!ĆrD05krf
qyßwk wd|Ć
fßlĆwwképoťdfkq1
ąwkràw/qyßjlŶ
fkrĆ¡qnkl{xwkl q
elxwŒŕqjtxhwkš
qksqkà|wuéq
pßqkëqk1
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Cài đặt
Cài đặt cảnh báo Hạ đường huyết

W

CẢNH BÁO

• Chức năng này không thay thế việc nhân viên y tế của bạn hướng
dẫn về hạ đường huyết.
• Người dùng: Trước khi bạn cài đặt cảnh báo hạ đường huyết, hãy
tham khảo ý kiến của nhân viên y tế để giúp bạn xác định nồng độ
đường huyết nào là khoảng hạ đường huyết của bạn.
• Nhân viên y tế: Khoảng hạ đường huyết có thể khác nhau tùy từng
người. Bạn nên TẮT cảnh báo hạ đường huyết khi sử dụng máy đo
tại các cơ sở chuyên môn.

4

5
krf

qyßwk wd|Ć
ewpà|Ćr1
ElxwŒŕqjtxhwkš
qksqkà|v{xw
kl qwuéqpßqkëqk1
qyßjlŶfkrĆ¡q
nklfk¡Ćvhw0xs+fßl
Ćw,{xwkl qwuéq
pßqkëqk1

qyßwk wd|osol
fkrĆ¡qnklfkţ
vhw0xs+fßlĆw,/RII
+Ww,yßqksqkà|
{xwkl qwuéqpßq
këqk1

6
qkrfyß
wk wd|Ćfkx|q
jlţdRq+Ew,yß
RII+Ww,1
qyßwk wd|Ć
{àfqkqoťdfkq
fśdeq1
Q¡xeqfkqRq
+Ew,/wkëvhw0xs
+fßlĆw,v{xw
kl qyßvqks
qkà|1

7
krf

qkrfyßwk wd|
ĆĆl£xfk qkqqjĆ1
qyßwk wd|Ć{àf
qkqqqjĆ1
ąwkràw/qyßjlŶ
fkrĆ¡qnkl{xwkl q
elxwŒŕqjtxhwkšqks
qkà|wuéqpßqkëqk1
Fk¡ĆfßlĆwkrßq
wkßqk1
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Truyền tải Dữ liệu

Truyền tải Kết quả sang Máy tính
Chúng tôi đưa ra rất nhiều phần mềm giúp bạn truyền tải kết quả. Để biết thông tin về
phần mềm Accu-Chek, liên hệ Roche.
Bạn có thể truyền tải các kết quả đã lưu của mình sang máy tính nhằm theo dõi, xác
định xu hướng và in ấn.

W

CẢNH BÁO

KHÔNG nên truyền tải dữ liệu từ máy đo sử dụng cho nhiều bệnh nhân sang
máy tính vì không thể xác định được kết quả của từng bệnh nhân.
Truyền tải Dữ liệu Trực tiếp sang Máy tính Sử dụng Phần mềm Chuyên biệt và
Cổng Hồng ngoại
1. Cài đặt phần mềm theo hướng dẫn.
2. Để truyền tải các kết quả sang máy tính, hãy kết nối cổng hồng ngoại theo hướng dẫn.
3. Chạy phần mềm và tuân thủ hướng dẫn truyền tải dữ liệu. Đảm bảo phần mềm đã sẵn
sàng nhận dữ liệu từ máy đo.
4. Nếu máy đo tắt, hãy ấn và giữ cả
và
cho đến khi 2 mũi tên nhấp nháy luôn
phiên trên màn hình.
5. Xác định vị trí kính hồng ngoại (IR) trên đỉnh máy đo.
6. Xác định vị trí kính IR trên cổng hồng ngoại.
7. Đặt máy đo trên bề mặt phẳng. Chỉ 2 kính IR hướng về phía nhau. Các kính nên cách
nhau 3-10 cm.
8. Không di chuyển cổng hồng ngoại hoặc máy đo trong khi đang truyền tải dữ liệu.
9. Tuân thủ các nhắc nhở trên phần mềm.
10. Phần mềm có thể tự động tắt máy đo khi việc truyền tải dữ liệu kết thúc. Nếu việc này
xảy ra, hãy tuân thủ các lời nhắc trên màn hình máy tính.
| | |
| | |

| | |

| | |

|

| |

|
| | |
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LƯU Ý
• Nếu dữ liệu không truyền tải thành công, hãy thử
lại. Liên hệ Roche nếu bạn vẫn gặp phải vấn đề.
• Để tận dụng tối đa tính năng truyền tải, hãy đảm
bảo máy đo được cài đặt đúng thời gian và ngày.

Kiểm tra bằng dung dịch chứng

3

Thời điểm Thực hiện Kiểm tra bằng dung dịch chứng
Việc tiến hành kiểm tra bằng dung dịch chứng sẽ giúp bạn đảm bảo máy đo và que
thử đang hoạt động ổn định. Bạn nên kiểm tra bằng dung dịch chứng khi:
• bạn mở một hộp que thử mới.
• bạn để lọ chứa que thử mở.
• bạn nghi ngờ que thử đã hỏng.
• bạn muốn kiểm tra máy đo và que thử.
• que thử được bảo quản ở nơi có nhiệt độ, độ ẩm cao hoặc cả hai.
• bạn làm rơi máy đo.
• kết quả đo không phù hợp với cảm nhận của bạn.
• bạn muốn kiểm tra xem mình thực hiện thao tác đo đúng cách không.

Thông tin về Dung dịch chứng
• Chỉ sử dụng dung dịch chứng Accu-Chek Performa.
• Đóng chặt nắp lọ dung dịch chứng sau khi sử dụng.
• Ghi ngày mở lọ dung dịch chứng lên nhãn lọ. Dung dịch chứng phải bỏ đi sau
3 tháng kể từ ngày mở nắp lọ (ngày thải bỏ) hoặc theo hạn sử dụng trên nhãn lọ,
tùy theo thời gian nào đến trước.
• Không sử dụng dung dịch chứng đã quá hạn sử dụng hoặc ngày thải bỏ.
• Tham khảo tờ hướng dẫn sử dụng dung dịch chứng để biết các điều kiện bảo quản
dung dịch chứng.
• Máy đo sẽ tự động nhận diện sự khác biệt giữa dung dịch chứng và máu.
• Kết quả kiểm chứng không được hiển thị trong bộ nhớ.
• Dung dịch chứng có thể gây bẩn vải. Loại bỏ các vết bẩn này bằng cách giặt với xà
phòng và nước.
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Kiểm tra bằng dung dịch chứng

Tiến hành Kiểm tra bằng dung dịch chứng
Bạn cần chuẩn bị máy đo, que thử và dung dịch chứng có mức 1 hoặc 2.

4

5

6

7

krf

Nlpwudkqvšgřqj
wuéqofkŝdtxhwkš1
Nkóqjvšgřqjtxh
wkšĆâtxàkq
všgřqj1

Ostxhwkšyßrpà|
ĆrwkhrkŒqjpĚlwéq1
ąwpà|Ćrwuéq
e£pwskqj1

Fkqgxqjg fkfkŝqj
Ćnlpwud1Eqv
qkspŝfqqjĆ
vdxwurqjnklnlpwud1

Nkleqwk|qks
qkà|/wŝfoßĆâĆś
gxqjg fkfkŝqj
wuéqtxhwkš1

Odxvfkpl qjo
eqjjl|ořd1
ąòqjfkwqso1

8

FkrjlwĆòwl¡s{ùf
ylfqkwuťffšdv
pßxyßqjfśdtxhwkš
fkrĆ¡qnkleqwk|
qksqkà|1
Nk÷qjqkgxqjg fk
fkŰqjoíqĊxtxhwkŴ1
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9

Wkàrqsofkŝdgxqj
g fkfkŝqj1Odxvfk
pl qjoeqjjl|ořd1
EòsofkrĆ¡qnkl
pwjlwqkĆŒŕf
wrwkßqk!pl qjo1

Kiểm tra bằng dung dịch chứng
:

;

krf

krf

+yìgř,
N¡wtx nlpfkŝqj/elxwŒŕqjogxqjg fk
yßfkţOqksqkà|v{xwkl qwuéqpßqkëqk1
Nkóqjuùwtxhwkšud1
qĆĆàqkgxn¡wtx nlpfkŝqjoß
Pŝf41qoqwkŝkdlĆĆàqkgxn¡wtx
nlpfkŝqjoßPŝf51

4

+yìgř,
qyßwk wd|Ć{àfqkqpŝfqqjĆ
gxqjg fkfkŝqjwurqjpà|Ćr1
RNyßn¡wtx nlpfkŝqjvoxáqskléq{xw
kl qwuéqpßqkëqkq¡xn¡wtx nlpfkŝqj
qpwurqjnkr qjfk v1
Huuyßn¡wtx nlpfkŝqjvoxáqskléq{xw
kl qwuéqpßqkëqkq¡xn¡wtx nlpfkŝqj
qpqjrßlnkr qjfk v1
Wkàryßwk letxhwkšĆâtxdvšgřqj1
Vdxnklnlpwudwkßqkfóqj/pà|Ćrvww
vdxnklwkàrtxhwkš8jlá|1
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Kiểm tra bằng dung dịch chứng

Tìm hiểu Kết quả Kiểm chứng Ngoài khoảng chỉ số mục tiêu

W

CẢNH BÁO

Khoảng chỉ số của dung dịch chứng được in trên nhãn của lọ chứa
que thử. Nếu kết quả kiểm chứng nằm ngoài khoảng chỉ số mục tiêu,
hãy kiểm tra danh sách sau đây để giúp giải quyết vấn đề.

Nlpwud[ŴoĀvŸf

41 Txhwkškd|gxqjg fkfkŝqjfòk¡w
kqnkóqjB

Wkdrwäf

Wk letxhwkškrfgxqjg fkfkŝqjq¡xĆâtxà
kqvšgřqj1Q¡xĆâp!ogxqjg fkfkŝqjtxà6ō
wkàqj/kâ|eĆl1Osolnlpwudeqjgxqjg fk
fkŝqjylpwtxhwkšyßgxqjg fkfkŝqjfñqkq
všgřqj1

51 Eqfòodxvfkpl qjogxqjg fk
fkŝqjnkóqjB

Odxvfkpl qjoeqjjl|ořd1Osolnlpwud
eqjgxqjg fkfkŝqjylpwtxhwkšplyßpw
jlwgxqjg fkfkŝqjplo|1
61 Qsfśdofkŝdtxhwkšyßogxqjg fk Wkd|txhwkškrfgxqjg fkfkŝqjq¡xeqqjkl
fkŝqjfòoxóqĆŒŕfĆòqjfkwnkóqjB qjpwwurqjkdloe p!qswurqjpwnkr qjwkl
jldq1Osolwkdrwàfnlpwudeqjgxqjg fkfkŝqj1
71 TxhwkšfòĆŒŕfvšgřqjqjd|vdxnkl Osolnlpwudeqjgxqjg fkfkŝqjylpwtxh
wkšplyßpwjlwgxqjg fkfkŝqjplo|1
o|udnklofkŝdtxhwkšnkóqjB
Osolwkdrwàfnlpwudeqjgxqjg fkfkŝqjyltxh
wkškrfgxqjg fkfkŝqjĆŒŕfe rtx qĆùqjfàfk1
91 EqfòwxáqwkśfàfkŒqjgqnkóqjB ąfnŭFkŒŐqj7/Nlpwudeqjgxqjg fkfkŝqj
yßosolwkdrwàfnlpwudeqjgxqjg fkfkŝqj1
Q¡xeqfkqvdlpŝfqqjĆgxqjg fkfkŝqj/
:1 Eqfòfkqpŝfgxqjg fkfkŝqj
fkìqk{àf/wŝfoßpŝf4krf5/nkleq eqyqfòwkvrvàqkn¡wtx nlpfkŝqjyl
nkr qjfk vfśdgxqjg fkfkŝqjĆŒŕflqwuéq
wl¡qkßqknlpwudeqjgxqjg fk
qkâqofkŝdtxhwkš1
fkŝqjnkóqjB
;1 Eqyqnkóqjfkffkqy£yqĆ£qß|B Oléqk Urfkh1
81 Txhwkšyßgxqjg fkfkŝqjfòĆŒŕf
e rtx q!qŐlnkówkràqjnkóqjB
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Bảo trì và Xử lý sự cố

5

Bảo trì Máy đo
Máy đo sẽ tự động kiểm tra hệ thống mỗi lần bạn bật máy và cho bạn biết nếu có
vấn đề xảy ra. Xem Chương 5, Màn hình và Thông báo Lỗi.
Nếu bạn làm rơi máy đo hoặc cho rằng kết quả không chính xác, hãy liên hệ Roche.

W

CẢNH BÁO

Đảm bảo pin mới và cũ tránh xa tầm tay trẻ em. Xem phần cảnh báo trong
phần Giới thiệu của Hướng dẫn sử dụng cho Người dùng để biết thêm
thông tin.

Thay Pin
4

P!qsslq!pwvdx
pà|ĆreqjfàfkĆ|
nkòdwkhrkŒqj
pĚlwéqyßnèrqsoéq1

5

WkàrslqfĚud1
Jqslqplyßryl
pwfògx+.,
kťqjoíqwuíq1

6

Osolqsslqyß
Ć|fkw1

LƯU Ý
• Máy đo sử dụng một pin lithium 3 vôn, loại đồng xu CR2032. Loại pin này có
thể được tìm thấy ở nhiều cửa hàng. Tốt nhất nên dự trữ sẵn pin.
• Mọi kết quả vẫn sẽ được lưu trong bộ nhớ.
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Bảo trì và Xử lý sự cố

Vệ sinh Máy đo
Luôn giữ máy đo sạch bụi. Nếu bạn cần vệ sinh hoặc khử trùng máy, hãy tuân thủ
các hướng dẫn sau đây cẩn thận để đạt được hiệu quả tốt nhất.

W

CẢNH BÁO

• Không để chất lỏng chảy vào bất kỳ khe hở nào của máy đo.
• Không xịt trực tiếp dung dịch vệ sinh lên máy đo.
• Không nhúng máy đo vào chất lỏng.
1.		 Đảm bảo máy đo đã được tắt.
2.		Lau nhẹ bề mặt của máy đo bằng một miếng vải mềm hơi ẩm (đã vắt khô) tẩm
một trong các dung dịch vệ sinh sau:
• cồn 70 %
• Nước rửa chén nồng độ nhẹ pha với nước
• Nước tẩy gia dụng 10 % (1 phần thuốc tẩy thêm 9 phần nước) pha sử dụng
		 trong ngày.

32

Bảo trì và Xử lý sự cố

5

Màn hình và Thông báo Lỗi

W

CẢNH BÁO

• Không đưa ra quyết định điều trị dựa trên một thông báo lỗi.
• Nếu bạn có bất kỳ quan ngại hoặc thấy bất kỳ màn hình lỗi nào khác,
hãy liên hệ Roche.

Pãqkïqk

Wkdrwäf

Pà|Ćrnkóqj
ewkrfpßq
këqkwuqj1

• Slqkqj1Osslqpl1
• Pßqkëqkkqj1Oléqk Urfkh1
• Pà|Ćrol1Oléqk Urfkh1
• Qkl wĆtxàfdr1Glfkx|qpà|Ćrwlnkxyťffòjllkqqkl wĆ
wkhrtx|Ć qk1
Slq|¡x1Qkdqkfkòqjwkd|slq1
Pà|ĆrĆdqj!fk¡ĆfßlĆw/ĆdqjfkeqĆl£xfk qkkrf
{àfqkqfßlĆw1
Pà|ĆrĆâvqvßqjĆostxhwkš1
Pà|ĆrĆâvqvßqjĆqkjlwpàxkrfgxqjg fkfkŝqj1
PŝfĆŒqjkx|¡wfòwkfdrkŐqnkr qjĆrfśdk wkqj1
[hpFkŒŐqj5/N¡wtx ąŒqjkx|¡wEwwkŒqj1
PŝfĆŒqjkx|¡wfòwkwkskŐqnkr qjĆrfśdk wkqj1
[hpFkŒŐqj5/N¡wtx ąŒqjkx|¡wEwwkŒqj1
33
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Bảo trì và Xử lý sự cố
Wkdrwäf
PŝfĆŒqjkx|¡wwkskŐqnkr qjkĆŒqjkx|¡w+ĆŒqjkx|¡wwks,
Ćâ{àfĆ qk1[hpFkŒŐqjō5/N¡wtx ąŒqjkx|¡wEwwkŒqj1
N¡wtx Ćrqß|ĆŒŕfjqĆàqkgxfkxqj1
N¡wtx Ćrqß|ĆŒŕfjqĆàqkgxwuŒfeţdĀq1
N¡wtx Ćrqß|ĆŒŕfjqĆàqkgxvdxeţdĀq1
N¡wtx Ćrqß|ĆŒŕfjqĆàqkgxwuŒfeţdĀqyßnìfkkrwfk¡Ćeàr
qkfqk!ĆrvdxeţdĀq1
Txhwkšfòwke kqj/nkóqjĆŒŕfosĆùqjfàfkkrfĆâwşqjvšgřqj1
Wkàryßosoltxhwkškrfwkd|plq¡xe kqjkrfĆâwşqjvšgřqj1
Pà|Ćrkrftxhwkš{ |udol1
OsolwkdrwàfĆrĆŒqjkx|¡w1Q¡xpâolH06{xwkl qoqwkŝkdl/kâ|
wl¡qkßqknlpwudeqjgxqjg fkfkŝqjylgxqjg fkfkŝqjyßtxhwkš
pl1
Ķ Q¡xn¡wtx nlpfkŝqjqpwurqjnkr qjfksqkqĆŒŕf/kâ|{hp
olwkdrwàfĆrfkìqk{àfyßĆrĆŒqjkx|¡wolylpwtxhwkšpl1
Ķ Q¡xn¡wtx nlpfkŝqjnkóqjqpwurqjnkr qjfksqkqĆŒŕf/
{hpskqWëpklxN¡wtx NlpfkŝqjQjrßlnkr qjfk vpřfwléx
wurqjfkŒŐqjNlpwudeqjgxqjg fkfkŝqj1
WurqjpwyßlwuŒqjkŕskl¡pjs/pâolH06fòwkfkrel¡wĆŒqj
kx|¡wfśdeqĆâtxàfdryßfdrkŐqnkr qjfòwkĆrĆŒŕffśdk 
wkqj1Q¡xeqnkóqjf pwk|ĆŒqjkx|¡wfśdpëqktxàfdr/kâ|os
olwkdrwàfĆrĆŒqjkx|¡w1[hpskqN¡wtx ąŒqjkx|¡wEwwkŒqj
wurqjfkŒŐqjąrąŒqjkx|¡w1Q¡xpâH06yq{xwkl qwurqjwkdrwàf
ĆrĆŒqjkx|¡wfśdeq/kæ|olíqk qjd|ylqkåqylíq|w¡fŮdeq1
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Pãqkïqk

5

Wkdrwäf
NkóqjfòĆśpàxkrfgxqjg fkfkŝqjwuéqtxhwkšĆĆrkrfqk
vdxnklĆâewĆxĆrkrfnlpwud1Wk letxhwkšyßosolwkdrwàf
ĆrĆŒqjkx|¡wkrfnlpwudeqjgxqjg fkfkŝqj1
Qkpàxkrfgxqjg fkfkŝqjyßrtxhwkšwuŒfnkl{xwkl qelx
wŒŕqjjlwqŒfqksqkà|wuéqpßqkëqk1Wk letxhwkšyßosolwkdr
wàfĆrĆŒqjkx|¡wkrfnlpwudeqjgxqjg fkfkŝqj1
ąâ{ |udolĆl qwškrfwurqjpwyßlwuŒqjkŕskl¡pjs/txhwkšĆâ
txdvšgřqjĆŒŕfwkàrudyßosol1Wwyßewpà|Ćrkrfwkàrslqud
wurqj53jlá|yßosol1Wl¡qkßqkĆrĆŒqjkx|¡wkrfnlpwudeqj
gxqjg fkfkŝqj1
Qkl wĆfdrkŐqkrfwkskŐqnkr qjfkìqk{àffśdk wkqj1ąfnŭ
wkŒqjgqvšgřqjtxhwkšĆel¡wĆl£xnl qyqkßqkk wkqj1Gl
fkx|qwlnkxyťffòĆl£xnl qskøkŕs/fkwurqj8skùwyßosolwkdr
wàfĆrĆŒqjkx|¡wkrfnlpwudeqjgxqjg fkfkŝqj1Nkóqjkáp
qòqjkrfoßppàwpà|Ćr1
SlqĆâjqk¡w1Wkd|slqqjd|1Q¡xwkóqjeàrqß|yq{xwkl qvdxnkl
Ćâwkd|slq/kâ|wkàrslqpwoqqţd/qyßjlţqùwpà|Ćrewnŧ/vdxĆò
osolslq1
FßlĆwwkljldqyßqjß|fòwknkóqjfkìqk{àf1ą pe rwkljldqyß
qjß|fkìqk{àfyßkâ|Ćl£xfk qkq¡xfqwkl¡w1
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Thông số kỹ thuật

6

Thông số về Giới hạn hoạt động của Sản phẩm
Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng que thử và dung dịch chứng để biết thông tin
mới nhất về thông số kỹ thuật và giới hạn của sản phẩm.

Wk÷qjvnƀwkxw
Wkwðfkpäx
Orlpx
WkljldqĊr
Wkdpnk rwkŒqjgqvšgřqjtxhwkš1
SkpylĊr
FäfĊl£xnl qe rtx qtxhwkŴ
FäfĊl£xnl qyqkãqkk wkqj
FäfĊl£xnl qe rtx qpä|Ċr

Qkl wĆ=0580:3rF

GxqjoťŨqjeqk

833n¡wtx ĆŒqjkx|¡wyß53n¡wtx nlpfkŝqj
føqjwkljldqyßqjß|

WŸĊqjwwqjxq

5skùw

QjxqfsĊl q

Pwslqolwklxp6yóq+orlĆqj{xFU5365,

Pãqkïqk

OFG

Nðfkwkťf

<7{85{54pp+Gßl{Uqj{Fdr,

WuqjoťŨqj

Nkr qj8<j+f slq,

Fxwuýf

Fpwd|

Skåqorle ry

LLL

Orlpä|Ċr

Pà|ĆrDffx0FkhnShuirupdwkìfkkŕsĆvšgřqjoléqwřf1

FäfĊl£xnl qe rtx q
gxqjg fkfkŰqj

Wkdpnk rwkŒqjgqvšgřqjgxqjg fkfkŝqj1
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Thông số kỹ thuật

Khả năng tương thích điện từ - Máy đo đáp ứng các yêu cầu bức xạ điện từ theo
tiêu chuẩn EN 61326-2-6. Do đó, khả năng bức xạ điện từ của sản phẩm thấp. Sự gây
nhiễu đối với thiết bị chạy bằng điện khác không được dự đoán.
Phân tích Hiệu năng - Tham khảo tờ hướng dẫn sử dụng que thử.
Nguyên lý đo - tham khảo tờ hướng dẫn sử dụng que thử

Thông tin An toàn của Sản phẩm

W

CẢNH BÁO

• Nguy cơ có thể gây ngạt. Có những bộ phận nhỏ. Tránh xa trẻ em
dưới 3 tuổi.
• Từ trường mạnh có thể gây nhiễu hoạt động chính xác của máy đo.
Không sử dụng máy đo gần các nguồn phát bức xạ điện từ mạnh.
• Để tránh phóng tĩnh điện, không sử dụng máy đo trong môi trường
quá khô, đặc biệt là môi trường có vật liệu tổng hợp.

Thải bỏ Máy đo

W

CẢNH BÁO

• Trong quá trình đo đường huyết, máy đo sẽ có thể bị dính máu. Do đó,
những máy đo đã qua sử dụng sẽ mang nguy cơ lây nhiễm. Trước khi
thải bỏ máy đo, hãy tháo pin. Thải bỏ máy đo đã qua sử dụng theo
những quy định hiện hành tại quốc gia của bạn. Liên hệ với hội đồng
và chính quyền địa phương để biết thông tin về thải bỏ đúng cách.
• Máy đo không thuộc phạm vi quy định của Chỉ thị Châu Âu 2012/19/
EU (Chỉ thị về chất thải điện và thiết bị điện (WEEE)).
• Thải bỏ pin đã qua sử dụng theo quy định về môi trường địa phương.
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Giải thích Ký hiệu
Những ký hiệu này có thể xuất hiện trên vỏ hộp, nhãn và trong hướng dẫn sử dụng
của máy đo Accu-Chek Performa.
Wkdpnk rkŒqjgqvšgřqj
Wkqwuqj/{hpfàfoŒxüy£dqwrßqwurqjwkŒqjgqvšgřqjnçp
wkhrv qskpqß|1
Jllkqqkl wĆ+e rtx q!,
Kqvšgřqj
QkßV q[xw
Vfdwdorj
Pâoó
Wkl¡we |w¡fkqĆràqlqylwur
PâSkáqĆ qkWkŒŐqjskpWrßqfx
Vvhul
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V qskpqß|wkdpâqfàf|éxfxfśdFk wk FkáxÁx<;2:<2HFy£
wkl¡we |w¡fkqĆràqlqylwur1
OrlĆqj{x6yóqFU5365
ą pe rslqplyßfĚwuàqk{dwpwd|wuhp1

Bảo hành
Các quy định của pháp luật về quyền lợi trong kinh doanh hàng tiêu dùng tại quốc
gia mua hàng sẽ được áp dụng.

Sản phẩm Bổ sung
Que thử
Que thử Accu-Chek Performa
Dung dịch chứng
Dung dịch chứng Accu-Chek Performa

Thông tin dành cho Nhân viên y tế

W

CẢNH BÁO

Nhân viên y tế: Tuân thủ các quy trình kiểm soát lây nhiễm hiện hành
của tại cơ sở bạn. Tham khảo tờ hướng dẫn sử dụng que thử để biết
thông tin bổ sung dành cho nhân viên y tế.
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Xử lý Mẫu
Luôn đeo găng tay khi xử lý các vật chứa máu. Luôn tuân thủ các quy trình đã được
công nhận khi xử lý vật có khả năng dính mẫu vật từ người. Tuân thủ chính sách vệ
sinh và an toàn của phòng thí nghiệm hoặc cơ sở y tế của bạn. Chuẩn bị khu vực lấy
máu đã lựa chọn theo chính sách của cơ sở y tế.
Tham khảo tờ hướng dẫn sử dụng que thử để biết thêm thông tin về loại mẫu, thuốc
chống đông máu và hướng dẫn xử lý được chấp thuận.

Khuyến nghị Vị trí Lấy máu Thay thế cho Bệnh nhân
Các quyết định về việc khuyến nghị Vị trí Lấy máu Thay thế (AST) nên cân nhắc đến
động lực và trình độ hiểu biết, cũng như khả năng hiểu các lưu ý về bệnh đái tháo
đường và AST của bệnh nhân. Nếu bạn đang cân nhắc AST cho bệnh nhân của bạn,
bạn cần phải hiểu rằng có thể có chênh lệch đáng kể giữa các kết quả đo từ máu lấy
tại đầu ngón tay hoặc lòng bàn tay và kết quả đo từ máu lấy tại cẳng tay hoặc bắp
tay. Sự khác biệt giữa nồng độ máu mao mạch khi nằm và sự tưới máu đi khắp cơ thể
có thể dẫn đến sự chênh lệch giữa vị trí này và vị trí khác trong kết quả đường huyết.
Những tác động sinh lý này khác nhau giữa các cá nhân và có thể khác nhau trong
cùng một cá nhân dựa trên hành vi và tình trạng thể chất tương ứng của họ. Các
nghiên cứu của chúng tôi về vị trí lấy máu thay thế của người trưởng thành mắc bệnh
đái tháo đường cho thấy hầu hết mọi người đều sẽ thấy nồng độ đường trong máu
lấy từ đầu ngón tay hoặc lòng bàn tay sẽ thay đổi nhanh hơn trong máu lấy từ cẳng
tay hoặc bắp tay. Điều này đặc biệt quan trọng khi nồng độ đường huyết giảm hoặc
tăng nhanh chóng. Nếu bệnh nhân của bạn đã quen với việc đưa ra quyết định điều
trị dựa trên kết quả đo từ máu lấy tại đầu ngón tay hoặc lòng bàn tay, thì họ nên xem
xét đến độ trễ và thời gian trễ ảnh hưởng đến kết quả đo từ máu lấy tại cẳng tay hoặc
bắp tay.
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Bảng chú dẫn
B

bảo hành 40
bảo trì, máy đo 31
biểu tượng 39
bộ nhớ, máy đo 17

C

cài đặt, máy đo 19
cảnh báo hạ đường huyết, cài đặt 25
chế độ báo nhắc nhở đo, cài đặt 23
chế độ báo nhắc nhở đo sau bữa ăn 14, 22

D

dung dịch chứng 27

Đ

đánh dấu chung 14
đánh dấu kết quả đo 14
đánh dấu sau bữa ăn 14
đánh dấu trước bữa ăn 14
đo đường huyết 9
đường huyết cao 16
đường huyết thấp 16

H

hạ đường huyết 16
hạn sử dụng 7, 27

K

kết quả đường huyết, bất thường 15
kết quả kiểm chứng, tìm hiểu ngoài khoảng
chỉ số mục tiêu 30
kiểm tra bằng dung dịch chứng, đang tiến
hành 28
kiểm tra màn hình 8

L

loại pin 31, 37

M

máy bíp, cài đặt 21
máy đo, thải bỏ 38
máy đo, vệ sinh 32
máy tính, đang truyền tải kết quả tới 26

N

nắp pin 5
nhân viên y tế 40
nút, tắt/mở/cài đặt 5, 8

P

pin, đang lắp 31
pin, đang thay 31

Q

que thử 6, 7

S

sản phẩm 40

T

tăng đường huyết 16
thông báo lỗi 34
thông báo trên màn hinh 33
thông số kỹ thuật của sản phẩm 37
thông số về giới hạn hoạt động của
sản phẩm 37
thông tin an toàn của sản phẩm 38
thông tin kỹ thuật 37
thời gian và ngày, cài đặt 20
triệu chứng, hạ đường huyết/tăng
đường huyết 16

V

vị trí lấy máu thay thế 12, 41

X

xử lý sự cố 33
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