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Vážený majiteľ systému Finetest PremiumTM,

ďakujeme Vám, že ste si vybrali systém monitorovania hladiny cukru v 
krvi  Finetest Auto-codingTM. Táto brožúrka obsahuje dôležité informácie, 
ktoré musíte vedieť o systéme Finetest Auto-codingTM. Prosím prečítajte si 
ju starostlivo.

Chápeme, že samotestovanie hladiny cukru v krvi poskytuje spôsob, ako 
kontrolovať Vašu cukrovku a pravidelné testovanie Vás upokojuje. Preto 
bol vyvinutý glukomer Finetest Auto-codingTM, aby Vám umožnil RÝCHLE 
a presné odčítanie výsledku pohodlným a jednoduchým spôsobom. 
Naším cieľom pri Finetest Auto-codingTM je, aby sme Vám poskytli 
produkty zdravotnej starostlivosti najvyššej kvality znásobené 
špičkovými službami pre zákazníka. Pri uskutočnení zmien sa vždy 
poraďte so zdravotným odborníkom. Systém Finetest Auto-codingTM je 
určený len pre in vitro diagnostické použitie.

K Vášmu systému je priložená registračná karta pre poskytnutie záruky. 
Prosím vyplňte kartičku pre trojročnú záruku a pošlite nám ju. To Vám 
zaistí, že budete dostávať nové informácie o systéme Finetest Auto-
codingTM. Ak máte ďalšie otázky, prosím kontaktujte Vášho miestneho 
zástupcu. 

Toto je určené len pre rýchlu referenciu!
Pred použitím systému monitorovania hladiny cukru v krvi Finetest 
Auto-codingTM si prečítajte všetky pokyny  tohto Návodu na použitie.

Úvod Rýchla referencia

Vložte testovací prúžok Finetest 
Auto-codingTM. Číslo kódu sa sa 
zobrazí automaticky. Porovnajte číslo 
kódu s tým, ktoré je vytlačené na 
fľaštičke s prúžkami. Ak nie je 
identické, vyhoďte testovací prúžok a 
začnite odznova.

Aplikujte vzorku krvi na testovací 
prúžok, až kým sa potvrdzovacie 
okienko celkom nezaplní. Meradlo 
začne.

automaticky odpočítavať. Ak 
odpočítavanie nezačne, pridajte viac 
krvi na testovací krúžok! Vyhoďte 
testovací prúžok a začnite znova s 
testovaním.

Výsledky testu sa objavia za 9 sekúnd.
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Monitorovací systém Finetest Auto-codingTM je určený na použitie mimo 
tela (len na diagnostické použitie in vitro). Bude použitý len na 
testovanie hladiny cukru v krvi len so vzorkami  čerstvej kapilárnej plnej 
krvi. Nebude použitý na diagnózu cukrovky.

Poraďte sa so svojím lekárom alebo diabetológom o dennom 
manažmente Vašej cukrovky a vhodnom použití glukomeru.

Venujte veľkú pozornosť pri narábaní s krvou. Nesprávne postupy môžu 
spôsobiť vážne ohrozenie Vášho zdravia.

Systém monitorovania hladiny cukru v krvi Finetest Auto-codingTM  
obsahuje malé časti. Uchovávajte, prosím, Váš monitorovací systém 
mimo dosahu detí.

Ak máte ďalšie otázky, prosím kontaktujte Vášho miestneho zástupcu. 
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1. Finetest Auto-codingTM merací prístroj
2. Finetest Auto-codingTM testovacie prúžky
3. Odberové pero
4. Lancety
5. Návod na použitie
6. Registračná karta pre poskytnutie záruky
7. Denník pacienta
8. Dve 3V Li-CR2032 batérie
9. Púzdro na prenášanie

Skontrolujte Váš systém Finetest Auto-coding¢, aby ste sa 
presvedčili, že nebol otvorený pred použitím a že obsahuje 
všetky vyššie uvedené súčasti.
Ak niektorá z týchto podmienok nie je splnená, prosím 
nepoužívajte ho. Kontaktujte nákupné miesto aby Vám vydali 
nový. 

Obsah súpravy systému monitorovania hladiny 
cukru v krvi Merací prístroj hladiny cukru v krvi

1. Otvor na testovací prúžok: 
Vložte testovací prúžok do 
glukomeru

2. Vysunovač testovacieho prúžku

3. Obrazovka displeja : Zobrazuje 
výsledky Vášho testovania a 
dôležité informácie

4. Funkčné tlačítko: Zapína a 
vypína glukomer, vyvoláva späť 
predošlé výsledky a nastavuje 
čas, dátum, mesiac a rok.

5. Ovládače so šípkou hore/dole: 
Regulačné nastavenie, rolovanie 
výsledku, vymazanie údajov.

6. Štítok výrobku
7. Kryt batérie
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S glukomerom Finetest Auto-coding TM sa majú používať len testovacie 
prúžky Finetest Auto-coding TM  a len meracie prístroje Finetest 
Auto-codingTM.

Otvor meracej komory

Okienko potvrdenia

Kontakty glukomeru

LCD displej Testovací prúžok

Upozornenie na slabú batériu

Identifikátor užívateľa

Kód prúžku

Kvapka krvi na testovanie

Zvuková signalizácia

Pred jedlom

Po jedle

Po športovej činnosti

Po užití liekov

Teplota / Dátum (?alebo ?)

Jednotka výsledku testu

Čas

Vymazať

Teplota
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Upozornenia týkajúce sa skladovania a manipulácie

1. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. 
2. Skladujte fľaštičky s testovacími prúžkami Finetest Auto-codingTM na 

chladnom a suchom mieste pri teplote 4 – 30°C. Nedávajte ani do 
chladničky, ani do mrazničky.

3. Vyznačte dátum znehodnotenia na štítku fľaštičky, keď ju prvýkrát 
otvoríte. Prúžky Finetest Auto-codingTM majú byť znehodnotené po 3 
mesiacoch od prvého otvorenia fľaštičky.

4. Po vyňatí testovacieho prúžku Finetest Auto-codingTM pevne uzavrite 
kryt fľaštičky.

5. Nepoužívajte testovacie prúžky po dátume expirácie uvedenom na 
balení alebo fľaštičke, pretože to môže viesť k nepresným výsledkom.

6. Nedovoľte, aby sa na testovací prúžok dostala nečistota, jedlo a voda. 
Neohýbajte, nestrihajte alebo neupravujte prúžok Finetest Auto-
codingTM. 

7. Testovacie prúžky Finetest Auto-codingTM sú iba na jedno použitie. 
8. Uchovávajte fľaštičku s testovacími prúžkami mimo dosahu detí.
9. Prečítajte si doplnkové informácie návodu pre užívateľa týkajúce sa  

testovacích prúžkov glukomeru Finetest Auto-codingTM.

Finetest Auto-codingTM  má celý rad vynikajúcich funkčných režimov a 
možností:
Finetest Auto-codingTM  má celý rad vynikajúcich funkčných režimov a 
možností:

Zvukový signál, ktorý upozorní na výber jednotky, v ktorej sa zobrazí 
výsledok,  jedinečný identifikátor  užívateľa, možnosť stanoviť aktivity 
týkajúce sa výsledku testu a schopnosť stanoviť tri rôzne počty dní pre 
výpočet priemeru.

Informácie týkajúce sa testovacieho prúžku Pred testovaním - nastavenie glukomeru

zapnúť
Stlačte tlačidlo       najmenej na 3 sekundy.

užívateľova možnosť testovania 
Stlačte a uvoľnite  tlačidlá šípka hore alebo 
dole pre zapnutie alebo vypnutie užívateľovej 
možnosti testovania. Potvrďte tlačidlom      .

rozpoznanie identifikátora užívateľa
Stlačte a uvoľnite tlačidlá šípka hore alebo 
dole pre zapnutie alebo vypnutie identifiká-
tora užívateľa.
Potvrďte tlačidlom      .

➜

➜

➜
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Nastavenie glukomeru Nastavenie glukomeru

Rok
Stlačte a uvoľnite tlačidlo šípka hore alebo 
dole, aby ste nastavili rok (od 2006 do 2099). 
Potvrďte tlačidlom      .

Dátum/Čas 
Stlačte a uvoľnite tlačidlo šípka hore alebo 
dole, aby ste nastavili dátum a čas, potvrďte 
tlačidlom      .

Jednotka testovania
Stlačte a uvoľnite tlačidlo šípka hore alebo 
dole, aby ste nastavili jednotku výsledku 
testovania. Potvrďte tlačidlom      .

Zvukový signál zapnutý/vypnutý
Po stlačení a uvoľnení tlačidla šípka hore 
alebo dole, aby ste nastavili zapnutie/vypnutie 
zvukového signálu, potvrďte tlačidlom      .

Čas zvukového signálu 
Po stlačení a uvoľnení tlačidla šípka hore 
alebo dole, aby ste nastavili hodinu a minútu 
zvukového signálu, potvrďte tlačidlom      .

Zvukový signál (alarm)
Po naprogramovaní počtu ţelaných alarmov 
(moţných je 5 alarmov) potvrďte tlačidlom      .

Počet dní pre priemer
Po stlačení a uvoľnení tlačidla šípka hore 
alebo dole, aby ste nastavili počet dní pre 
výpočet priemeru (moţné sú 3 rôzne), 
potvrďte tlačidlom      .

Upozornenie
1. ** VEĽMI DÔLEŢITÉ: Upravte jednotku testovania.

Váš glukomer Finetest Auto-codingTM je prednastavený na mg/dl ako na jednotku 
merania. Nesprávna jednotka testovania povedie k nesprávnym výsledkom testu! 
Prosím poraďte sa s Vaším lekárom, ak si nie ste istý, ktorú jednotku pouţiť. Uloţené 
výsledky testu sú zobrazené správne po prestavení  jednotky testovania. Pozrite si tieţ 
prepočítavaciu tabuľku .

2. Bez nastavenia dátumu priemerná hladina cukru a výsledky v pamäti nebudú 
ukazovať správne hodnoty. Odporúča sa nastaviť glukomer pred pouţitím a keď  sú 
inštalované batérie.

3. Počas reţimu nastavovania nemôţete testovať svoju hladinu cukru v krvi.
4. Nebudete môcť testovať počas nastavovania Vášho glukomeru.

Reţim roku: Od 2006 do 2099
5. Aby ste vypli glukomer počas nastavovania, stlačte ? a podrţte najmenej 3 sekundy.

➜

➜

➜

➜

➜

➜
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1. Finetest Auto-codingTM má funkciu 
automatického rozoznania kódu

2. Automaticky rozoznáva číslo kódu. Je 
to veľmi pohodlná funkcia, čím nie je 
nutné neustále nastavovanie čísla 
kódu na glukomere.

Kontrola systému pomocou kontrolného roztoku Finetest Auto-codingTM

Kontrolný roztok Finetest Auto-codingTM sa pouţíva na kontrolu toho, ţe 
glukomer a testovacie prúţky spolu fungujú tak, aby Vám poskytovali čo 
najpresnejšie výsledky.

Poznámka : Kontrolný roztok Finetest Auto-codingTM sa predáva osobitne. 
Prostredníctvom Infopia Co., Ltd. moţno získať kontrolné roztoky nízkej, 
normálnej a vysokej úrovne.

Test s kontrolným roztokom môţe byť pouţitý len so systémom Finetest 
Auto-codingTM a má byť pouţitý v nasledovných situáciách :
· Keď je otvorená nová fľaštička s testovacími prúţkami.
· Pri kaţdom podozrení, ţe glukomer alebo prúţky nefungujú správne.
· Keď výsledky Vášho testu hladiny cukru v krvi nie sú v súlade s Vašími 
symptómami alebo si myslíte, ţe nie sú presné.

· Ak Vám glukomer spadne.
· Pouţívajte beţne, aby ste získavali presné výsledky.

Keď sa kontrolný roztok aplikuje na vrchnú hranu testovacieho prúţku 
Finetest Auto-codingTM, mali by ste dostať výsledky v rámci očakávaného 
rozsahu vytlačeného na etikete fľaštičky s testovacími prúţkami. Ak sú 
výsledky testu pomocou kontrolného roztoku mimo rozsahu, zopakujte 
test. Výsledky, ktoré sú mimo rozsahu, môţu byť spôsobené :
· Chybou pri uskutočňovaní testu.
· Nedostatočným potrasením fľaštičky s kontrolným roztokom (musí byť 
rázne potrasená).

· Neodstránením prvej kvapky kontrolného roztoku.
· Expirovaným alebo kontaminovaným kontrolným roztokom.
· Opotrebením testovacieho prúţku.
· Poruchou glukomeru (Pouţite kontrolný prúţok vo Vašej súprave 
Finetest Auto-codingTM, aby ste skontrolovali gl ukomer).

· Kontrolným roztokom, ktorý je príliš teplý alebo prísliš chladný.

Automatické rozoznanie kódu

Kontrola systému pomocou 

kontrolného roztoku                            

upozornenie
1. Neohýbajte testovací prúžok, lebo to môže viesť k poruche automatického 

rozpoznania kódu.
2. Ak je poškodený štítok rozpoznania kódu, môže dôjsť k poruche rozpoznania 

kódu. Prosím skontrolujte číslo kódu v okienku displeja LCD a na fľaštičke 
testovacích prúžkov.

Premium
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Postup testovania

1. Pred pouţitím fľaštičku niekoľkokrát zľahka potraste .
2. Obráťte fľaštičku a odstráňte prvú kvapku kontrolného roztoku.
3. Osušte a očistite špičku dávkovača.
4. Testovací prúţok je úplne vloţený do otvoru glukomeru Finetest 

Auto-codingTM.
5. Skontrolujte, či sa číslo kódu, ktoré sa objaví v LCD okienku, zhoduje s 

kódom testovacieho prúţku na fľaštičke s testovacími prúţkami.
6. Keď bliká znak prúţku, stlačte raz tlačidlo šípky hore alebo dole. Objaví 

sa symbol     pre proces merania pomocou kontrolného roztoku. Účinok 
: Výsledok je označený.

7. Drţte fľaštičku s kontrolným roztokom pod uhlom so špičkou blízko 
konca testovacieho prúţku.
Jemne stlačte fľaštičku a vytvorte malú kvapku. Zdvihnite glukomer a 
dotknite sa koncom testovacieho prúţku visiacej kvapky. Drţte testovací 
prúţok pri kvapke, aţ kým nepočujete “pípnutie”.

8. Po “zapípaní” odstráňte zvyšok kvapky suchou handričkou alebo gázou.
Ak sa kvapka dostane späť do fľaštičky, je moţné, ţe sa celý roztok vo 
fľaštičke kontaminuje!

Druhý tip na aplikovanie : Kvapnite kvapku na čistú alumíniovú fóliu, 
sklenený alebo plastový tanierik a dotknite sa koncom testovacieho 
prúţku tejto kvapky. Táto metóda je vhodnejšia pre zabránenie 
kontaminácii celého kontrolného roztoku vo fľaštičke.
DÔLEŢITÉ UPOZORNENIE : Ak sú výsledky testovania pomocou kontrol-
ného roztoku Finetest Auto-codingTM neustále mimo rozsahu vytlačeného 
na fľaštičke, systém Finetest Auto-codingTM nemusí riadne fungovať. 
NEPOUŹÍVAJTE systém na testovanie Vašej krvi, kým nedosiahnete s 
kontrolným roztokom výsledky, ktoré sú v rámci rozsahu. Ak máte ďalej 
problémy, zavolajte Vašu pomoc a sluţby zákazníkovi.
Ak ste sa rozhodli pouţiť ID uţívateľa, výsledok testu s kontrolným 
roztokom je uloţený, ale je aktivovaný len po deaktivácii voľby ID uţívateľa.

Pred testovaním si určite starostlivo prečítajte túto časť a návod na 
pouţitie testovacích prúţkov, ktorý sa nachádza v krabičke s testovacími 
prúţkami. Skontrolujte, či máte všetky potrebné súčasti, aby ste začali s 
testovaním :

Upozornenie
Aby ste znížili možnosť infekcie :
1. Nezdieľajte odberové pero a sterilné lancety s inými.
2. Vţdy pouţite novú, sterilnú lancetu. Lancety sú len na jednorázové pouţitie.
3. Nacvičujte si pouţívanie odberového pera a zvyknite si na jeho pouţívanie.
4. Lancety a prúţky sú len na jedno pouţitie.
5. Dávajte pozor, aby sa na lancety a odberové pero nedostal prostriedok na 

ošetrovanie rúk, oleje, špina alebo úlomky.
6. Vysušte si dôkladne ruky pred testovaním.

1. Glukomer Finetest Auto-codingTM

2. Testovací prúţok Finetest Auto-
codingTM

3. Odberové pero
4. Sterilné lancety

Postup testovania Testovanie Vašej krvi - Príprava
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1. Odskrutkujte hrot odberového pera a 
vloţte lancetu pevne do drţiaka.

2. Stisnite lancetu a vykrúťte ochranný 
kryt. Ochranný kryt nevyhadzujte.

3. Hrot odberového pera ponúka 5 
rôznych úrovní preniknutia do koţe, aby 
ste si zvolili najlepšiu hĺbku : Pouţite 1-2 
pre jemnú alebo tenkú pokoţku, 3 pre 
priemernú pokoţku, 4-5 pre hrubú, 
alebo stvrdnutú pokoţku.

4. Drţte hrot v jednej ruke a ťahajte 
posuvný valec druhou rukou. Ťahajte 
koniec a budete cítiť cvaknutie. To 
naznačuje, ţe odberové pero je v 
uzamknutej polohe pripravené na 
odber.

5. Uvoľnite objímku. Automaticky sa 
stiahne a posunie späť do svojej 
pôvodnej polohy blízko hrdla spúšte.

6. Dajte odberové pero oproti palcu. 
Stlačte tlačidlo spúšte. Vaša vzorka krvi 
je teraz pripravená na aplikovanie na 
testovací prúţok. Oddiaľte odberové 
pero.

1. krok
Pevne vloţte testovací prúţok Finetest Auto-codingTM do testovacieho 
otvoru glukomeru Finetest Auto-codingTM. Vloţte pevne v smere šípky na 
testovacom prúţku (šípka hore). Prosím nevkladajte testovací prúţok 
obrátene. Keď vloţíte testovací prúţok do glukomeru, automaticky sa 
zapne a zobrazí sa kód a teplota. Po 3 sekundách sa číslo kódu a teplota 
testovania stratia. Keď zabliká znak testovania, aplikujte Vašu krv do 
testovacieho otvoru.

Poznámka : Ak testovací prúţok vloţíte nesprávnym smerom, glukomer sa 
zapne, ale test nebude uskutočnený.

Testovanie Vašej krvi - Odber kvapky krvi Testovanie Vašej krvi

Upozornenie
1. Ak nepotvrdíte kód do 3 sekúnd, vytiahnite testovací prúţok z otvoru a zopakujte 

procedúru od začiatku.
2. Ak sa kód v okne LCD displeja a kód na fľaštičke s testovacími prúţkami nezhodujú, 

skúste nový prúţok. Ak nezhoda pretrváva, prosím kontaktujte Vášho miestneho 
zástupcu, aby Vám pomohol.

3. Ak sa glukomer nezapne, vyberte testovací prúţok z otvoru a opätovne ho vloţte.
4. Ak aplikujete Vašu vzorku krvi príliš skoro, objaví sa CHYBOVÁ správa na LCD 

(pozrite stranu??)
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⇣

➜ ➜

➜

Správne : Úplne naplnené

úplne naplnené 3. krok
Po pípnutí sa test automaticky spustí a 
Vaše výsledky sa objavia do 9 sekúnd. V 
okienku displeja LCD sa objaví 
odpočítavanie od 9. do 1. sekundy. V 
okienku LCD sa zobrazí výsledok Vašej 
hladiny cukru v krvi, teplota a čas.
Zaznačte si hodnotu výsledku do 
denníka. Keď vytiahnete testovací 
prúţok, glukomer sa automaticky vypne.

2. krok
Priloţte špičku prsta k hornej hrane testovacieho prúţku Finetest 
Auto-codingTM. Krv na Vašom prste automaticky vojde do aplikačného 
kanálika testovacieho prúţku. Nechajte svoj prst v tejto polohe, kým 
nebude počuť "pípnutie" z glukomeru Finetest Auto-codingTM. 
Poţadované mnoţstvo vzorky je 1,5 µl.

Testovanie Vašej krvi Testovanie Vašej krvi

upozornenie
1. Ak sa odpočítavanie nezačne, nepridávajte viac krvi na testovací prúţok! 

Vyhoďte testovací prúţok a zopakujte testovanie.
2. Ak neuskutočníte testovanie po 3 minútach, glukomer sa automaticky vypne, 

aby šetril ţivotnosť batérie. V tomto prípade proces testovania začne opäť od 
začiatku.

upozornenie
1. Ak je výsledok testu mimo rozsahu testovania, ukáţe sa správa Hi/Lo 

(vysoký/nízky) na LCD displeji(pozrite S32).
2. Bezpečne znehodnoťte pouţitý testovací prúţok a lancetu v súlade s 

miestnymi predpismi.

správne

Nesprávne : Slabo naplnené

slabo naplnené
nesprávne
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1. Po kontrole Vášho výsledku testu, posuňte tlačidlo vysunovača 
smerom dopredu, aby ste vybrali testovací prúţok z glukomeru.

2. Vyhoďte pouţitý prúţok a lancetu na vhodné miesto podľa 
miestnych predpisov.

Testovanie Vašej krvi Funkcia vysunovača testovacieho prúţku

upozornenie
1. Ak ste nekativovali moţnosť aktivity uţívateľa a/alebo moţnosť identifikátora 

(ID)uţívateľa, kroky 4-1 a 4-2 sa neuskutočnia.
2. Hoci ste uţ nastavili voľbu uţívateľa a individuálny identifikátor, ak ste hneď po 

testovaní vytiahli testovací prúţok, nemôţete prejsť ku kroku 4. Výsledok testu 
je uloţený nie pod špecifickým identifikátorom uţívateľa a zobrazený len po 
deaktivovaní moţnosti identifikátora uţívateľa.

3. Pozrite si stranu 11, ak chcete nastaviť moţnosť aktivity uţívateľa a moţnosť 
individuálneho identifikátora.

upozornenie
1. Ak príliš potlačíte tlačidlo vysunovača dopredu, môţe to spôsobiť poruchu.
2. Netlačte silne na glukomer.

Testovanie Vašej krvi - Prípad nastavenia moţnosti aktivity uţívateľa a 
moţnosti ID uţívateľa

Krok 4-1
Ak ste si zvolili pouţitie funkcií zaloţených na 
aktivite počas nastavovania, stlačte tlačidlo 
šípka hore alebo dole, aby ste zvolili aktivitu, 
ktorá koreluje s Vaším výsledkom, potom 
stlačte tlačidlo      .

Krok 4-2
Ak ste si zvolili pouţitie funkcie identifikátora 
uţívateľa počas nastavovania, stlačte tlačidlo 
šípka hore alebo dole, aby ste vybrali správny 
ID uţívateľa, potom stlačte tlačidlo      .
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➞➞ ➞ ➞

➞➞ ➞ ➞

Priemerný výsledok testovania

Jednotka testovania

Hodnota výsledku testovania

Dni priemerného výsledku testovania

Prezeranie Vašich výsledkov
Prezeranie Vašich výsledkov - keď funkcia identifiká-

tora uţívateľa bola vybraná počas nastavovania

Finetest Auto-codingTM uchováva aţ 200 výsledkov testov vo svojej 
zabudovanej pamäti a zaznamenáva priemernú hladinu cukru taký 
počet dní, aký ste vopred nastavili, aby bola vypočítavaná a uchovávaná. 
Tieto hodnoty môţu byť kedykoľvek spätne vyvolané na displeji údajov 
LCD. Najnovší výsledok nahradí najstarší po 200-dňovom uchovaní.

Stlačte krátko tlačidlo
Najnovší údaj sa objaví hneď, ak bol funkcia identifikátora uţívateľa 
zvolená počas nastavovania.

Môţete si skontrolovať svoje jednotlivé údaje z posledných 3 dní a 
vopred nastavené 3 rôzne čísla priemerných dní stláčaním tlačidla šípka 
hore alebo dole.

EX >

Tretí najnovší
výsledok

Druhý najnovší
výsledok

Najnovší
výsledok

7 dňový priemer
od dátumu testovania

14 dňový priemer
od dátumu testovania

21 dňový priemer
od dátumu testovania

Stlačte tlačidlo šípka hore : zobrazí sa predošlý výsledok
Stlačte tlačídlo šípka dole : zobrazí sa 7d      14d      21d priemerný 
výsledok testu

Stlačte raz tlačidlo      a objaví sa voľba identifikátor 
uţívateľa (ID) na obrazovke LCD.

Po výbere reţimu ID uţívateľa pouţite tlačidlo šípka 
hore a dole, aby ste zvolili správny ID uţívateľa, 
potom stlačte tlačidlo      .

* Keď si vyberiete ID uţívateľa, aby ste skontrolovali 
uchovaný výsledok, môţete skontrolovať len 
uchované údaje uţívateľa.
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Vymazávanie výsledkov testov Program hladiny cukru v krvi

upozornenie
1. Keď spätne vyvoláte výsledky testovania v stave ID uţívateľa, vymazané sú len 

vybrané výsledky jednotlivého testovania
2. Vymazané výsledky testovania nemôţu byť obnovené. Prosím buďte opatrní 

pri vymazávaní výsledkov testov.

Finetest Auto-codingTM má funkciu vymazávania. Výsledky môţete previesť z glukomeru Finetest Auto-codingTM do 
počítača, kde môţu byť údaje ďalej analyzované.

Môţete si zdarma stiahnuť program Finetest Auto-codingTM týkajúci sa 
ďalšej analýzy hladiny cukru v krvi na našej webovej stránke 
http://www.infopia21.com
Osobitne si môţete zakúpiť komunikačný kábel k počítaču u miestneho 
zástupcu, aby ste mohli vyuţiť túto funkciu.

vymazávaanie jednotlivého výsledku testu
Aby ste vymazali jednotlivý výsledok testu v 
pamäti, stlačte tlačidlo šípka hore alebo dole a 
podrţte ho sltačené 3 sekundy.

vymazávanie všetkých výsledkov testovania
Aby ste vymazali všetky výsledky testovania, 
stlačte naraz tlačidlá šípka hore a dole a 
podrţte stlačené 3 sekundy.
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Čistenie a údrţba Vášho glukomeru
Pre bezpečné, presné a dlhodobé pouţívanie glukomeru Finetest 
Auto-codingTM musí byť glukomer udrţiavaný s náleţitou starostlivosťou. 
1. Glukomer má byť udrţiavaný so starostlivosťou po uskutočnení 

testovania a čistený, ak je to potrebné pomocou mäkkej handričky 
alebo tkaniny. Ak je to potrebné, môţe byť pouţitý čistý alkohol na 
zotretie nečistoty na vonkajšom povrchu glukomeru. Nepouţívajte 
chemické roztoky, ako je benzol alebo acetón, pretoţe obidva tieto 
roztoky môţu poškodiť a zničiť povrchu glukomeru.
Keď čistíte glukomer pomocou čistého alkoholu, NELEJTE ho priamo 
na glukom er, ale pouţite handričku nasiaknutú malým mnoţstvom 
lkoholu. Po čistení glukomeru ho celý vysušte na chladnom mieste 
bez prístupu slnečných lúčov.

2. Nenamáčajte glukomer a testovací prúţok do vody alebo tekutiny. 
Správne pouţívajte. Silné elektromagnetické polia (napr. mobilné 
telefóny, mikrovlnky) môţu narušiť fungovanie glukomeru.
Nepoloţte glukomer a prúţok do blízkosti ohňa alebo mikrovlniek.

3. Po testovaní vloţte glukomer Finetest Auto-codingTM do púzdra, aby ste 
zabránili strate alebo poškodeniu. Drţte ho na studenom a suchom 
mieste a mimo dosahu detí. Nedávajte do mrazničky.
Nevystavuje slnku.

4. Dobre zavrite vrchnák fľaštičky hneď po vyňatí testovacieho prúţku 
Finetest Auto-codingTM. Prosím prečítajte si návod na pouţitie prúţkov 
Finetest Auto-codingTM, ak chcete získať viac informácií.

5. Odberové pero je potrebné očistiť, ak po testovaní ostane na ňom krv 
alebo nečistota, aby sa zabránilo infekčnému ochoreniu.

6. Keď potrebujete zakúpiť odberové pero, lancety a/alebo testovacie 
prúţky, prosím navštívte Vašu miestnu lekáreň alebo kontaktujte 
Vášho miestneho zástupcu.

7. Zneškodnite pouţité materiály podľa miestnych predpisov pre 
kontaminované materiály.

8. Glukomer môţete poslať späť výrobcovi na recykláciu alebo vhodné 
zneškodnenie po jeho ţivotnosti.
Alebo ho môţete zlikvidovať v súlade s národnými zákonmi po jeho 
ţivotnosti.

Znak slabej batérie sa objaví v hornom ľavom rohu LCD obrazovky, aby 
Vás upozornil, keď kapacita batérie klesá s indikovaním poţadovania 
novej batérie. Glukomer Finetest Auto-codingTM sa nezapne, keď je batéria 
vybitá.

Váš glukomer Finetest Auto-codingTM funguje len na dve 3V lítiové 
batérie (CR2032). Batéria je súčasťou súpravy. Pri výmene batérie môţe 
byť pouţitá len CR2032 alebo ekvivalentná lítiová batéria.

Pred výmenou batérií sa presvedčte, ţe Váš glukomer je v polohe "OFF" - 
vypnutý pre bezpečnosť glukomeru. Pri nabíjaní batérií si všimnite 
symboly polarity (+ alebo -) vytlačené na veku batérií glukomeru, aby 
sedeli s tými, ktoré sú na batérii.

Starostlivosť o Váš glukomer Výmena batérií
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Nasledovná tabuľka Vám môţe pomôcť identifikovať určité problémy, ale 
nemusí riešiť všetky problémy, ktoré sa môţu vyskytnúť. Kontaktujte 
Vášho autorizovaného zástupcu alebo podporu zákazníka, ak problém 
pretrváva.

Správa Čím spôsobené Čo robiť

Odstraňovanie porúch Odstraňovanie porúch

Správa Čím spôsobené Čo robiť

Problém s 
glukomerom

Správa o poruche
spôsobenej buď 
pouţitým alebo 
vlhkým testovac-
ím prúţkom.

Problém s 
testovacím 
prúţkom

Vloţte znovu batériu a 
nastavte glukomer. Ak 
problém pretrváva, 
kontaktujte, prosím, 
Vášho autorizovaného 
zástupcu alebo
miestopodpory 
zákazníka.

Prosím vloţte bový 
testovací prúţok a test 
zopakujte.

Nastavte číslo kódu, potom 
znovu testujte s novým 
testovacím prúţkom. Ak 
správa Er 3 pretráva, 
kontaktujte, prosím, Vášho 
autorizovaného zástupcu 
alebo miesto podpory 
zákazníka.

Problém s testova
cím prúţkom

Vzorka krvi bola 
aplikovaná pred 
tým, ako sa na 
displeji objaví 
symbol testovania 
(obrázok vloţenia 
krvi)

Okolitá teplota je 
príliš nízka

Nastavte číslo kódu, 
potom znovu testujte s 
novým testovacím 
prúţkom. Ak správa Er 4 
pretráva, kontaktujte, pro
ím, Vášho autorizovanéh
zástupcu alebo miesto 
podpory zákazníka.

Zopakujte test pomocou
nového testovacieho 
prúţku. Aplikujte krv, aţ s
objaví na displeji symbo
testovania (obrázok 
vloţenia krvi).

Drţte glukomer v rámci 
rozsahu pracovnej
teploty viac ako 10 minú
a opätovne uskutočnite 
testovanie.
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Odstraňovanie porúch Princíp testu

Správa Čím spôsobené Čo robiť

Okolitá teplota je 
príliš vysoká

Výsledok testu je 
niţší ako 10mg/dl 
(0,6 mmol/L)

Drţte glukomer v rámci 
rozsahu pracovnej 
teploty viac ako 10 
minút a opätovne 
uskutočnite testovanie.

Skontrolujte presnosť 
Vášho testovacieho 
prúţku uskutočnením 
testu pomocou
kontrolného roztoku. 
Potom opätovne
testuje pomocou kvapky 
krvu dva alebo
tri krát. Keď správa "Lo" 
pretrváva, prosím
konzultujte to s Vaším 
lekárom

Cukor v krvnej vzorke bude reagovať s elektródami na testovacom 
prúžku, čím sa vytvára elektrický prúd, ktorý bude stimulovať chemickú 
reakciu. Táto reakcia je meraná glukomerom Finetest Auto-codingTM a 
zobrazená na displeji ako výsledok Vašej hladiny cukru v krvi.

Systém Finetest Auto-codingTM je kalibrovaný plazmou, čo umožňuje 
ľahké porovnanie výsledkov s laboratórnymi metódami.
Poznámka : Objavia sa rôzne úrovne reakcií v závislosti na množstve 

cukru v vzorke krvi.

Presnosť : Presnosť výsledkov dosiahnutých u systému Finetest Auto-
codingTM bola porovnávaná s výsledkami hladiny cukru u 
automatického analyzéra hladiny cukru 747 firmy Hitachi, 
ktorý je laboratórnym prístrojom. Hladiny cukru boli merané 
na 201 vzorkách čertvej kapilárnej krvi v troch rôznych 
klinických intervaloch.

Entro ±5mg/dl
(v rámci  ± 0,28 mmol/l)

21/47 (45%)

Entro ±5mg/dl

211/355 (59%)

Entro ±10mg/dl

312/355 (88%)

Entro ±15mg/dl

344/355 (97%)

Entro ±20mg/dl

349/355 (98%)

Entro ±10mg/dl
(v rámci  ± 0,56 mmol/l)

35/47 (74%)

Entro ±15mg/dl
(v rámci  ± 0,83 mmol/l)

47/47 (100%)

Výsledky presnosti systému týkajúce sa koncentrácie cukru <75 mg/dl (4,2 mmol/l)

Výsledky presnosti systému týkajúce sa koncentrácie cukru >75 mg/dl (4,2 mmol/l)

Štúdia ukazuje, že systém Finetest Auto-codingTM je porovnateľný s laboratórnou 
metódou.
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mmol/L

mg/dL

mmol/L

mg/dL

mmol/L

mg/dL

mmol/L

mg/dL

mmol/L

mg/dL

mmol/L

mg/dL

Typ vzorky 

Množstvo vzorky 

Rozsah testu 

Čas odčítavania 

Kalibrácia

Pracovná teplota 

Pracovná vlhkosť 

Teplota skladovania prúžkov 

Typ displeja 

Rozmery 

Hmotnosť 

Zdroj 

Životnosť batérie 

Port pre komunikáciu s PC 

Kapilárna plná krv

1,5µl

10~600 mg/dl

9 sekúnd

Plazma - Ekvivalent

10~40  (50~04 )

10-90%

4 - 30

LCD

77 x 42 x 19 (mm)

42g (vrátane batérie)

3 V lítiová batéria (CR2032) x 2

5000 testovaní

Komunikácia je možná pripojením 
PC pomocou komunikačného kábla

Špecifikácia

12,5

225

20,0

360

33,3

600

0,55

10

3,3

60

6,1

110

1,0

18

3,9

70

6,7

120

1,5

27

4,0

72

7,0

126

2,0

36

4,4

80

7,2

130

2,2

40

4,7

85

7,5

135

2,5

45

5,0

90

7,8

140

2,8

50

5,5

100

8,0

145

3,0

54

6,0

108

8,3

150

8,9

160

13,9

250

20,8

375

9,0

162

14,4

260

22,2

400

9,4

170

15,0

270

23,0

414

10,0

180

16,0

288

24,0

432

10,5

190

16,6

300

25,0

450

11,0

196

17,0

306

26,4

475

11,1

200

18,0

325

27,7

500

12,0

216

19,0

342

30,0

540
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Symbols Reference

Three - Year Warranty

If, at any time during the first three years after purchase the meter does not
work for any reason with the exception of obvious abuse, misuse, or
disastrous damage, Infopia Co.,Ltd. will replace your finetest Auto-codingTM

Premium, Meter or equivalence free of charge.

The Warranty Policy of Infopia Co.,Ltd. only applies to the original purchaser
of the Meter and will not include the batteries supplied with the Meter set.

Please fill in the warranty card attached to the set.
Mail or fax it back to us.

The finetest Auto-codingTM Premium, Meter has a full three-year warranty from
the original date of your purchase. For your convenience, please include your
date and place of purchase.

Symbol                    Popis

pozrite návod na obsluhu

používané (kým)

Tento produkt spĺňa požiadavky
Smernice 98/79/EC diagnostických in vitro 
lekárskych prístrojoch

Upozornenie, pozrite sprievodné dokumenty

In-Vitro-Diagnostikum

Kód série

Referenčné číslo

Skladujte pri

Len na jedno použitie (nepoužívajte druhý krát)

Použite do 3 mesiacov po prvom otvorení

Záruka Vysvetlenie symbolov
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Memo
Premium Premium

Memo
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