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5

Вступ

Уважно прочитайте це керівництво користувача, перш ніж користуватись глюкометром Accu-Chek 
Performa Combo (Акку-Чек Перформа Комбо). Щоб забезпечити правильне та надійне користування 
глюкометром, необхідно розуміти принцип його роботи, зміст повідомлень на екрані та всі окремі 
функції. Якщо у вас виникли запитання, зверніться до нашої служби підтримки користувачів або до 
сервісного центру. Перелік сервісних центрів та контакти служби підтримки вказано на звороті 
цього керівництва.

Важлива інформація про ваш новий глюкометр
Глюкометр призначено для обробки свіжих зразків цільної крові (наприклад, крові з кінчика 
пальця). Глюкометр призначено для зовнішнього застосування (in vitro). Його не слід 
використовувати для діагностики діабету.

Для роботи з глюкометром потрібні тест-смужки Accu-Chek Performa (Акку-Чек Перформа). 
Використання інших тест-смужок може дати неточні результати.

Якщо ви сумлінно дотримувались інструкцій, наведених у цьому керівництві, але все одно 
відчуваєте симптоми, що не відповідають результатам визначення рівня глюкози у крові, або якщо 
у вас виникли запитання, зверніться до лікаря.

ПРИМІТКА

• У цьому керівництві під «глюкометром» завжди мається на увазі глюкометр для визначення 
рівня глюкози у крові Акку-Чек Перформа Комбо, а під «помпою» — інсулінова помпа 
Accu-Chek Spirit Combo (Акку-Чек Спіріт Комбо).

• У цьому керівництві наведено зразки відображення інформації на екрані. Ці зображення 
можуть дещо відрізнятись від реального відображення на екрані глюкометра.

• На екранах глюкометрів чип активації називають кодовою пластинкою. Кодова пластинка та 
чип активації є взаємозамінними поняттями, які мають однакове значення.

Вступ
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Вступ

Система Акку-Чек Перформа Комбо
Система для контролю рівня глюкози у крові Акку-Чек Перформа Комбо призначена для кількісного 
визначення рівня глюкози у крові. Система Акку-Чек Перформа Комбо призначена для 
самостійного зовнішнього визначення рівня глюкози у крові (діагностики in vitro) особами з 
діабетом як допоміжний засіб для досягнення ефективного контролю діабету. Місця забору крові 
для аналізу включають звичайне місце — кінчик пальця.

Глюкометр Акку-Чек Перформа Комбо також можна використовувати для сполучення з помпою для 
інфузії інсуліну Акку-Чек за допомогою бездротової технології Bluetooth® (Блютус) (радіочастотного 
зв’язку), а також для дистанційного керування помпою.

Глюкометр Акку-Чек Перформа Комбо також призначено для контролю діабету шляхом розрахунку 
дози інсуліну або рівня споживання вуглеводів на основі введених користувачем даних.

Придатний для самостійного застосування

Компоненти системи:
• глюкометр Акку-Чек Перформа Комбо із встановленим чипом активації та 3 батарейками типу ААА;
• тест-смужки Акку-Чек Перформа*;
• контрольні розчини Акку-Чек Перформа*.

* Деякі компоненти можуть не входити до комплекту. Їх необхідно придбати окремо.
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Основні відомості про систему 1 

Розділ 1. Основні відомості про систему

1.1 Інформація з техніки безпеки

w ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Ризик удушення. Дрібні деталі. Тримайте в місцях, недоступних для дітей віком до 3 років.

• Будь-який предмет, що вступає в контакт із кров’ю людини, є потенційним джерелом 
інфекції (див.: Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from 
Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline - Fourth Edition; CLSI document M29-A4, 
2014).

• Сильні електромагнітні поля можуть перешкоджати правильній роботі глюкометра. Не 
використовуйте глюкометр поблизу джерел сильного електромагнітного випромінювання.

• Щоб уникнути електростатичного розряду, не використовуйте глюкометр у дуже сухому 
середовищі, особливо за наявності синтетичних матеріалів.

• Подорожуючи літаком, не забувайте вимкнути функцію Bluetooth (Блютус) і на глюкометрі, і 
на помпі, перш ніж зачиняться двері літака. Див. підрозділ «Увімкнення або вимкнення 
функції бездротової технології Bluetooth (Блютус)» у розділі «Зв’язок глюкометра й помпи».

76174_08652961001_A_UK_Inside.indb   7 9/4/2018   9:24:07 AM



8

Основні відомості про систему1
1.2 Короткий огляд функцій
Крім визначення рівня глюкози у крові, цей глюкометр має такі функції:
• Глюкометр і помпа можуть підтримувати зв’язок одне з одним. За допомогою глюкометра можна 

керувати помпою, а інформація з помпи автоматично надсилається до глюкометра.
• Можна активувати функцію рекомендованого значення болюса, яка надає рекомендації щодо дози 

інсуліну для прийому з їжею та для корекції рівня глюкози у крові, який виходить за межі цільового 
діапазону. Рекомендоване значення болюса враховує час доби та зміну умов.

• Болюс можна вводити різними способами:
• дистанційно, через помпу за допомогою бездротової технології Bluetooth (Блютус);
• вручну через помпу;
• за допомогою інсулінової шприц-ручки чи шприца.

• Функція часових відрізків дає змогу розділити день на різні періоди часу.
• Настройка часових відрізків відповідно до вашого власного режиму дня допомагає вам і вашому 

лікарю з’ясувати, яким чином ваша щоденна діяльність та стиль життя впливають на зміни рівня 
глюкози у крові.

• Часові відрізки можна налаштувати незалежно від того, чи активовано функцію 
рекомендованого значення болюса.

• За замовчуванням у глюкометрі передбачено 5 часових відрізків на день. Можна налаштувати 
від 1 до 8 часових відрізків на день.

• Глюкометр збирає дані користувача, як-от результати вимірювання рівня глюкози у крові та болюси, 
та зберігає до 1000 записів у щоденнику.

• Можна переглядати, змінювати та додавати до цих записів інформацію на кшталт часу 
споживання їжі, кількості вуглеводів або стану здоров’я.

• Також можна переглядати середні значення результатів визначення рівня глюкози у крові, 
тренди, дані за стандартний день або стандартний тиждень, а також цільові дані.

• Можна переглядати дані за останні 7, 14, 30, 60 та 90 днів, подані у вигляді графіка або таблиці.
• Дані, що зберігаються у глюкометрі, можна передавати до комп’ютера.

• Глюкометр інформує користувача про різноманітні події за допомогою нагадувань, попереджень та 
повідомлень про помилки у формі, відображених на екрані, а також за допомогою звукових сигналів 
та/або вібрації.

• Можна встановити межі для низького (гіпоглікемія) і високого (гіперглікемія) рівнів глюкози у крові 
відповідно до ваших потреб. Коли результат визначення рівня глюкози у крові виходить за ці межі, на 
глюкометрі відображається попередження.
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Основні відомості про систему 1 
• Нагадування допомагають користувачеві пам’ятати про різноманітні завдання.

• Нагадування про необхідність провести визначення рівня глюкози інформує користувача, коли 
йому потрібно повторно перевірити рівень глюкози після отримання результату з високим або 
низьким рівнем глюкози у крові, а також після їжі.

• Можна запрограмувати до 8 різних нагадувань за будильником, які щодня повідомлятимуть 
користувачеві про необхідність провести визначення рівня глюкози у крові та про інші події.

• Нагадування за датою можна встановити для майбутніх подій, таких як візит до лікаря, 
лабораторне дослідження чи зміна інфузійного набору помпи.

• Певні функції глюкометра можна налаштувати відповідно до особистих уподобань користувача.
• У глюкометрі передбачено функцію супроводження звуковим сигналом та/або вібрацією кожного 

натискання кнопки.
• Підсвічування допомагає перегляд інформації на екрані глюкометра за різних умов освітлення.
• Функція блокування клавіш дає змогу заблокувати всі кнопки на глюкометрі, окрім кнопки 

живлення. Вона слугує додатковим засобом захисту від ненавмисної активації функцій 
глюкометра.

• Глюкометр оснащено повноколірним графічним дисплеєм.
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Основні відомості про систему1

1.  Дисплей
Відображає меню, результати вимірювання, 
повідомлення та дані, що зберігаються у 
щоденнику.

2. Ліва та права  функціональні клавіші
Використовуються для вибору опцій, 
відображених на екрані над клавішею.

3. Кнопки  зі стрілками
Слугують для переміщення по екрану та 
зміни значення в полі для вводу.

4.  Кнопка підсвічування
Регулює рівень підсвічування. Також можна 
утримувати натиснутою цю кнопку, коли 
відображається екран Bluetooth (Блютус), 
щоб увімкнути чи вимкнути функцію 
 Bluetooth (Блютус).

5.  Направляюча для тест-смужки
Сюди вставляють тест-смужку.

6.  Кнопка живлення
Слугує для ввімкнення та вимкнення 
глюкометра.

7. Кнопка введення
Для вибору опції меню або значення в полі 
введення. Також використовується для 
збереження змін та виходу з поля введення.

1.3 Загальний вигляд  глюкометра Акку-Чек Перформа Комбо

1

2

3

4

5

7

6 
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Основні відомості про систему 1 

 8.  Iнфрачервоне (ІЧ) віконце
Передає дані з глюкометра до комп’ютера за 
допомогою інфрачервоного кабелю та програмного 
забезпечення.

 9.  Слот для чипа активації
Сюди вставляється чип активації.

10.  Кришка відсіку для батарейки
Знімається для заміни батарейок.

 

Комбінації кнопок Функція
Натисніть та утримуйте  і  одночасно.  Слугує для розблокування  кнопок, 

коли ввімкнено функцію  блокування.

Коли глюкометр вимкнено, натисніть та утримуйте , а 
потім натисніть та утримуйте .

Розпочинає процесу сполучення 
глюкометра й помпи.

8

9

10

Задня панель глюкометра
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Основні відомості про систему1

11. Контейнер із тест-смужками* 
(для прикладу)

12. Тест-смужка* — металевий кінчик 
Цим кінцем тест-смужку вставляють у 
глюкометр.

13. Тест-смужка* — жовте віконце 
Сюди наноситься крапля крові чи 
контрольний розчин.

14. Флакон з контрольним розчином* 
(для прикладу)

15. Чип активації 
Див. ПРИМІТКУ.

16. Батарейки 
(рекомендовано використовувати 
високоякісні батарейки)

* Деякі компоненти можуть не входити до комплекту. Їх необхідно придбати окремо.

ПРИМІТКА

Глюкометр вже закодовано, і він постачається з заздалегідь встановленим чорним чипом 
активації, який не потребує заміни, навіть якщо ви використовуєте тест-смужки з контейнера, 
який містить чип активації іншого кольору або з іншими цифровими позначками.

11

12

13

15
16

14
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Основні відомості про систему 1 
1.4 Тест-смужки
• Використовуйте лише тест-смужки Акку-Чек Перформа.
• Використовуйте тест-смужку відразу після виймання з контейнера з тест-смужками.
• Не наносьте зразок крові чи контрольний розчин на тест-смужку до того, як вставите її в глюкометр.
• Щільно закрийте контейнер із тест-смужками відразу після виймання тест-смужки, щоб захистити 

тест-смужки від вологості.
• Зберігайте невикористані тест-смужки в оригінальному контейнері з тест-смужками із щільно 

закритою кришкою.
• Перевірте термін придатності на контейнері з тест-смужками. Не використовуйте тест-смужки після 

завершення терміну придатності.
• Зберігайте контейнер із тест-смужками та глюкометр у прохолодному сухому місці, наприклад, у 

спальні.
• Щодо умов зберігання тест-смужок та умов експлуатації системи дивіться аркуш-вкладиш з 

упаковки тест-смужок.

w ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не зберігайте тест-смужки в місцях із високою температурою та вологістю повітря (у ванній 
кімнаті чи на кухні)! Висока температура та вологість повітря можуть пошкодити тест-смужки.
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Основні відомості про систему1
1.5 Вміст екрана та  навігація по ньому
У цьому розділі пояснюється зміст екранів глюкометра та принципи навігації між ними. 

Після кожного ввімкнення глюкометра протягом короткого часу відображається екран-заставки (з 
логотипом Accu-Chek (Акку-Чек)). 

ПРИМІТКА

• Щоб увімкнути глюкометр, натисніть  або вставте тест-смужку. Якщо на глюкометрі 
відображається екран Время/дата (Час/дата), внесіть необхідні зміни та виберіть Сохранить 
(Зберегти).

• Якщо не натискати жодних кнопок, глюкометр автоматично вимкнеться приблизно за 
2 хвилини.
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Основні відомості про систему 1 
Функції  головного меню

1. Піктограма звукового сигналу
Відображається, коли ввімкнено звуковий 
сигнал.

2. Час

3. Піктограма вібрації
Відображається, коли ввімкнено режим вібрації.

4. Дата

5.  Піктограма низького заряду батарейок
Відображається, коли заряд батарейок 
глюкометра низький.

6. Опції меню
Щоб зробити вибір, натисніть  або , щоб 
виділити пункт меню синім кольором, а потім 
натисніть .

7.  Піктограма Bluetooth (Блютус)
Вказує на стан зв’язку глюкометра. Див. 
таблицю нижче.

3

4

1

5

1

6

7

2
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Основні відомості про систему1
 Піктограма Bluetooth (Блютус) і стан зв’язку
Увімкнути або вимкнути функцію Bluetooth (Блютус) на глюкометрі можна в будь-який час.

Піктограма Стан зв’язку
Функцію Bluetooth (Блютус) увімкнено. Глюкометр і помпа підтримують зв’язок.

Коли ця піктограма відсутня, це означає, що функцію Bluetooth (Блютус) вимкнено. 
Зв’язок між глюкометром і помпою відсутній.

Коли ця піктограма блимає, це означає, що функцію Bluetooth (Блютус) увімкнено. 
Проте зв’язок між глюкометром і помпою відсутній.

Екран «Соединение с помпой» (Підключення помпи)
Цей екран відображається на кілька секунд, коли функцію Bluetooth (Блютус) увімкнено і 
глюкометр з’єднується з помпою.
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Основні відомості про систему 1 

Функції  екрана
1. Рядок заголовка

Тут відображається заголовок основного 
меню.

2. Виділена опція
Коли опцію або пункт меню вибрано, цей 
елемент виділено синім кольором.

3. Опція лівої  функціональної клавіші
Натисніть  для вибору опції, відображеної 
на екрані над лівою функціональною 
клавішею.

4. Рядок підзаголовка
За необхідності в рядку підзаголовка 
відображається додаткова інформація.

5.  Смуга прокручування
Коли не вся інформація вміщується на 
екрані, з правого боку екрана 
відображається вертикальна смуга 
прокручування.

6. Опція правої функціональної клавіші
Натисніть  для вибору опції, відображеної 
на екрані над правою функціональною 
клавішею.

1

2

3

4

5

6
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Основні відомості про систему1
На деяких  екранах можна вводити інформацію. Поля введення числових даних відображаються у 
вигляді спливаючих полів введення. Коли потрібно вибрати опцію, відображається спливаюче меню.

1. Щоб відкрити спливаюче меню або поле введення, виберіть його й натисніть .

2. Натисніть  або , щоб вибрати відповідну опцію спливаючого меню, або поки не 
відобразиться потрібне числове значення. Натисніть та утримуйте  або , щоб прокручувати 
швидше.

3. Натисніть , щоб підтвердити.

1. Спливаюче поле введення даних

2. Спливаюче меню

1

2
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Основні відомості про систему 1 
Основні  кроки навігації

1

Натисніть  або , щоб вибрати опцію меню та натисніть . 

ПРИМІТКА

Вибір, специфічний для меню Блоки времени (Часові відрізки): якщо активовано функцію 
рекомендованого значення болюса, тоді вибір часових відрізків знаходиться під опцією меню 
Расчет болюса (Рекомендоване значення болюса).
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Основні відомості про систему1

Натисніть клавішу , , 
або , щоб вибрати 
потрібне поле введення, та 
натисніть .

2

Натисніть  або , щоб 
установити потрібне 
значення в полі введення, 
та натисніть .

За необхідності повторіть 
кроки 2 й 3, якщо 
необхідно, для інших полів 
введення. 

3
Виберіть Сохранить 
(Зберегти), натиснувши , 
щоб зберегти зміни та 
повернутись до 
попереднього екрана.

Щоб повернутись до 
попереднього екрана без 
збереження змін, виберіть 
Отменить (Скасувати), 
натиснувши .

4
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Основні відомості про систему 1 
1.6 Загальний вигляд інсулінової помпи Акку-Чек Спiрiт Комбо

1. Клавіша Меню 
Для переходу між меню, функціями та 
інформаційними екранами.

2. Клавіша OK 
Для вибору настройок, наразі відображених 
на екрані, збереження змін, виходу з екрана 
та перегляду екрана QUICK INFO (КОРОТКІ 
ВІДОМОСТІ).

3. Дисплей 
Відображає меню, повідомлення та дані, що 
зберігаються в пам’яті помпи.

4. Картридж 
Містить інсулін.

5. Адаптер 
Слугує для з’єднання картриджа з 
інфузійним набором.

6. Клавіша «вгору» 
Слугує для переміщення вперед по 
інформаційному екрану, збільшення 
значення настройки, увімкнення 
підсвічування, програмування швидкого 
болюса, скасування швидкого болюса та 
вимкнення попередження STOP (СТОП).

7. Клавіша «вниз» 
Слугує для переміщення назад по 
інформаційному екрану, зменшення 
значення настройки, програмування 
швидкого болюса, скасування швидкого 
болюса та вимкнення попередження STOP 
(СТОП).

8. Інфузійний набір 
Під’єднує помпу до тіла користувача для 
введення інсуліну.

Інформацію щодо керування помпою за допомогою глюкометра див. в підрозділі 
«Програмування помпи за допомогою глюкометра». Детальнішу інформацію про помпу 
наведено в керівництвi користувача інсулінової помпи Акку-Чек Спіріт Комбо.

1

6

3

7

2

4
5 8
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Ознайомлення з функцією рекомендованого значення болюса 2 

Розділ 2. Ознайомлення з функцією рекомендованого значення болюса

2.1 Загальні відомості 
Коли функцію рекомендованого значення болюса активовано, вона надає рекомендації щодо дози 
інсуліну для прийому з їжею та для корекції рівня глюкози у крові, який виходить за межі цільового 
діапазону. Рекомендоване значення болюса призначене для використання виключно добре 
обізнаними користувачами, які самостійно здійснюють інсулінову терапію. Бажано обговорити 
настройки рекомендованого значення болюса з лікарем, перш ніж налаштовувати цю функцію. 

Функція рекомендованого значення болюса розраховує для користувача дозу інсуліну на основі 
різних даних, як-от:

• показники, введені під час налаштування рекомендованого значення болюса;
• поточний результат визначення рівня глюкози у крові;
• кількість вуглеводів, яку передбачається вжити під час їжі;
• поточний стан здоров’я;
• зниження рівня глюкози у крові внаслідок введення попередніх коригуючих доз;
• вплив останнього прийому їжі на рівень глюкози у крові.

Рекомендоване значення болюса доступне, лише якщо користувач активував цю функцію на 
своєму глюкометрі. Для отримання інструкцій щодо налаштування рекомендованого значення 
болюса див. розділ «Початок роботи» або підрозділ «Первинне налаштування рекомендованого 
значення болюса» в розділі «Зміна настройок глюкометра».

У цьому розділі наведено важливу інформацію щодо використання функції рекомендованого 
значення болюса. Перш ніж почати використовувати функцію рекомендованого значення болюса, 
уважно прочитайте цей розділ.
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Ознайомлення з функцією рекомендованого значення болюса2
2.2 Перед використанням функції рекомендованого значення болюса

Передбачувані користувачі
Як і у випадку користування будь-якою спеціальною функцією, для використання функції 
рекомендованого значення болюса потрібно мати певні знання. Тісна співпраця з лікарем дасть вам 
змогу отримати повне уявлення про принципи та схему лікування діабету. Також необхідно вміти 
правильно оцінювати поточну ситуацію. Функція рекомендованого значення болюса розраховує для 
вас болюс. Це може допомогти визначити дозу інсуліну, потрібну вам у даний момент. Ви вводите 
інформацію, на основі якої розраховується рекомендоване значення болюса.

Функція рекомендованого значення болюса не в змозі оцінити ваш поточний стан здоров’я 
самостійно, без вашої власної оцінки. Вона також не може виправляти введені помилкові дані. Це 
особливо стосується зазначеної кількості вуглеводів. Пристрій визначає введені дані, які виходять 
за допустимі межі, і в цьому випадку він може рекомендувати перевірити ці дані та виправити їх за 
потреби. Однак, якщо введені дані не виходять за межі допустимого діапазону, глюкометр не в 
змозі перевірити їхню точність. Якщо такі дані в принципі можливі (не виходять за межі 
прийнятного діапазону), але хибні, попередження про помилку не відображатиметься. Таким чином, 
важливо уважно перевіряти всі дані, які вводяться.
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Ознайомлення з функцією рекомендованого значення болюса 2 
Інформація з техніки безпеки стосовно рекомендованого значення болюса

w ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Функцію рекомендованого значення болюса не слід використовувати, якщо ви застосовуєте 
інсулін проміжної дії, як-от нейтральний протамін Хагедорна (інсулін НПХ) або інший інсулін 
проміжної дії.

• Не слід використовувати інсулін тривалої дії для болюса на прийом їжі чи для коригуючого 
болюса. 

• Завжди порівнюйте результат визначення глюкози у крові із власним самопочуттям та 
регулюйте рекомендоване значення болюса відповідно до цього. Можливо, що дані, введені в 
настройках рекомендованого значення болюса, не збігаються із тим, як насправді почувається 
ваш організм.

• Дуже важливо правильно вибрати значення вуглеводного еквівалента й чутливості до інсуліну. 
Якщо вибрати неправильний еквівалент (що є основою всіх подальших розрахунків), усі 
подальші рекомендації щодо значення болюса можуть бути хибними.

• Завжди своєчасно виконуйте дії, зазначені разом із рекомендованим значенням болюса. 
З’їдайте саме ту кількість вуглеводів, яку ви зазначили, та вводьте дозу інсуліну.

• Якщо введення болюса помпою було припинено, болюсну дозу, збережену в глюкометрі, буде 
оновлено під час наступної синхронізації помпи. Перед тим як розпочати новий розрахунок 
рекомендованого значення болюса, переконайтеся, що інформація про болюс у щоденнику є 
точною. Інформацію про порядок перегляду й редагування даних щоденника наведено в 
підрозділі «Перегляд і редагування даних» розділу «Керування даними».

• На точність рекомендованого значення болюса можуть вплинути вимкнення бездротової 
технології Bluetooth (Блютус) або низький заряд батарейок. Наприклад, розрахунок 
рекомендованого значення болюса не включатиме нещодавні болюси інсуліну, введені помпою.

Коли використовується функція рекомендованого значення болюса, наведена нижче 
інформація не враховується.
• Дози болюсного інсуліну та порції їжі, вжиті до першого використання функції рекомендованого 

значення болюса, не враховуються в розрахунку. Те ж саме стосується й доз болюсного інсуліну та 
порцій їжі, дані про які не було внесено до пам’яті глюкометра.

• Якщо болюс було введено через помпу без використання функції рекомендованого значення болюса, 
цю інформацію буде внесено до щоденника. Важливо внести до щоденника інформацію про кількість 
вуглеводів разом із цим болюсом, щоб отримати точні рекомендовані значення болюса. Інформацію 
про порядок внесення інформації до щоденника наведено в підрозділах «Перегляд і редагування 
даних» і «Додавання запису до щоденника» розділу «Керування даними».
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Ознайомлення з функцією рекомендованого значення болюса2
Висновки
• Рекомендовано виконувати налаштування рекомендованого значення болюса разом із лікарем.
• Уважно перевіряйте всі дані, які ви вводите.
• Слідкуйте, щоб дані про всі останні прийоми їжі та дози інсуліну було внесено до щоденника, щоб 

забезпечити точність рекомендованих значень болюса.
• Завжди своєчасно виконуйте дії, зазначені разом із рекомендованим значенням болюса.
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Початок роботи 3

Розділ 3. Початок роботи

3.1 Майстер налаштування

w ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Важливо заздалегідь обговорити з лікарем ваші індивідуальні настройки для таких 
параметрів як межі попередження, часові відрізки, рекомендоване значення болюса та 
нагадування про необхідність визначення рівня глюкози у крові. Рекомендовано переглянути 
підрозділ «Майстер налаштування: важлива інформація» у цьому розділі.

• Перш ніж настроїти функцію рекомендованого значення болюса, рекомендовано 
переглянути розділ «Ознайомлення з функцією рекомендованого значення болюса».

• У цьому керівництві наведено зразки відображення інформації на екрані. Зображення 
екранів глюкометра, встановлених за замовчуванням, та екранів із настройками наведено 
лише для прикладу.

• Не слід використовувати інсулін тривалої дії для болюса на прийом їжі чи для коригуючого 
болюса. 

При першому ввімкненні глюкометра активується майстер налаштування. 

Майстер налаштування допомагає встановити такі настройки:
• мова глюкометра*;
• час і дата*;
• одиниці вимірювання кількості вуглеводів*;
• межі попереджень про низький (гіпоглікемія) і високий (гіперглікемія) рівні глюкози у крові*;
• часові відрізки*;
• рекомендоване значення болюса (необов’язково);
• нагадування про необхідність провести визначення рівня глюкози у крові (необов’язково);
• сполучення глюкометра й помпи (необов’язково).

* Ці параметри необхідно задати, щоб мати змогу провести визначення рівня глюкози у крові.
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Початок роботи3
ПРИМІТКА

• Майстер налаштування активуватиметься щоразу, коли вмикатимуть глюкометр, поки 
процес настройки не буде завершено.

• Якщо вимкнути глюкометр під час проходження майстра налаштування, усі настройки буде 
потрібно ще раз підтверджувати після наступного ввімкнення глюкометра, щоб пройти всі 
кроки майстра налаштування.

• Перш ніж проводити тест на визначення рівня глюкози у крові вперше, необхідно пройти всі 
кроки майстра налаштування.

• Якщо ви вирішите не налаштовувати рекомендоване значення болюса та нагадування про 
необхідність визначення рівня глюкози за допомогою майстра налаштування, ці функції 
можна буде налаштувати пізніше.

• Щоб повернутися до попереднього екрана майстра налаштування, виберіть Назад.

• Вибрану опцію виділено синім кольором.

• Поняття «глюкозa у крові» та «рівень глюкози у крові» є взаємозамінними й означають одне 
й те саме.
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Початок роботи 3
Проходження майстра налаштування 

Щоб зберегти настройку 
мови за замовчуванням, 
виберіть Далее (Далі). 

Щоб змінити  мову:

Натисніть  для 
відображення варіантів 
вибору мови. 

Виберіть потрібну мову та 
натисніть .  

Виберіть Далее (Далі).

Щоб зберегти настройку 
часу/дати за 
замовчуванням, виберіть 
Далее (Далі).

Щоб змінити  формат 
часу: 

Виберіть поле Формат 
времени (Формат часу) та 
натисніть . 

Виберіть формат часу 12 ч 
(12 год) або 24 ч (24 год) і 
натисніть .

Натисніть . Пролунає 
звуковий сигнал, і протягом 
кількох секунд на 
глюкометрі буде 
відображено екран 
Accu-Chek (Акку-Чек).

1 2 3
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Початок роботи3

ВАЖЛИВО: Коли 
активовано функцію 
рекомендованого значення 
болюса, вибрані одиниці 
вимірювання кількості 
вуглеводів змінити вже не 
можна.

Щоб зберегти одиниці 
вимірювання кількості 
вуглеводів за 
замовчуванням, виберіть 
Далее (Далі). 

Щоб змінити  одиниці 
вимірювання кількості 
вуглеводів: 

Натисніть . 

Виберіть  грамм (грами),  BE, 
 KE або  CC і натисніть . 

Виберіть Далее (Далі). 

Щоб змінити  межу для 
підвищеного 
( гіперглікемія) рівня 
глюкози у крові: 

Виберіть поле Гипер 
(Гіперглікемія) та натисніть 

. 

Задайте значення та 
натисніть . 

Щоб змінити  час: 

Виберіть поле Время (Час) 
та натисніть . 

Задайте кількість годин і 
натисніть . 

Задайте кількість хвилин і 
натисніть . 

У разі вибору 12-годинного 
формату часу виберіть am 
(ранку) або pm (вечора) та 
натисніть . 

Щоб змінити  дату: 

Виберіть поле Дата та 
натисніть . 

Задайте день та натисніть 
. 

Задайте місяць та натисніть 
. 

Задайте рік та натисніть . 

Щоб продовжити: 

Виберіть Далее (Далі). 

4 5
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Початок роботи 3

Якщо вибрати Нет (Ні), 
рекомендоване значення 
болюса можна буде 
налаштувати пізніше. Див. 
підрозділ «Первинне 
налаштування 
рекомендованого значення 
болюса» в розділі «Зміна 
настройок глюкометра».

Щоб налаштувати 
 рекомендоване значення 
болюса,
виберіть Да (Так). 

Настройки для першого 
 часового відрізка, який ви 
редагуєте, копіюватимуться 
до решти часових відрізків. 
Можна згодом змінити 
настройки для кожного 
окремого часового відрізка. 

Виберіть Далее (Далі). 

Щоб змінити  межу для 
пониженого ( гіпоглікемія) 
рівня глюкози у крові: 

Виберіть поле Гипо 
(Гіпоглікемія) та натисніть 

. 

Задайте значення та 
натисніть . 

Щоб продовжити: 

Виберіть Далее (Далі). 

6 7

Виберіть часовий відрізок 
для редагування та 
натисніть . 

Якщо ви вирішите не 
налаштовувати 
рекомендоване значення 
болюса, перейдіть до 
кроку 9.

8
Якщо ви вирішите 
налаштовувати 
рекомендоване значення 
болюса, перейдіть до 
кроку 10.
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Початок роботи3

1. Час початку часового відрізка

2. Час завершення часового відрізка

3. Нижнє граничне значення цільового 
діапазону 

4. Верхнє граничне значення цільового 
діапазону

5. Вуглеводний еквівалент — кількість 
одиниць інсуліну (рекомендоване 
значення болюса)

6. Вуглеводний еквівалент — кількість 
вуглеводів (рекомендоване значення 
болюса)

7. Смуга прокручування 

8. Чутливість до інсуліну — кількість 
одиниць інсуліну (рекомендоване 
значення болюса)

9. Чутливість до інсуліну — зміна рівня 
глюкози (рекомендоване значення 
болюса)

1

3

2

4

5

8

6

7

9

прокрутіть вниз
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Початок роботи 3

Щоб змінити  час 
завершення: 

Виберіть поле введення 
часу завершення та 
натисніть . 

Задайте час та натисніть . 

Щоб змінити  цільовий 
діапазон: 

Виберіть поле введення 
нижнього граничного 
значення та натисніть . 

Задайте значення та 
натисніть . 

Виберіть поле введення 
верхнього граничного 
значення та натисніть . 

Задайте значення та 
натисніть . 

Щоб продовжити: 

Виберіть Сохранить 
(Зберегти) та перейдіть до 
кроку 11.

9
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Початок роботи3

Для цього першого часового 
відрізка потрібно ввести 
значення вуглеводного 
еквівалента та чутливості до 
інсуліну. 

w ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Дуже важливо 
правильно вибрати 
значення вуглеводного 
еквівалента й чутливості 
до інсуліну. Якщо 
вибрати неправильний 
еквівалент (що є 
основою всіх подальших 
розрахунків), усі 
подальші рекомендації 
щодо значення болюса 
можуть бути хибними та 
призвести до тяжкої 
гіпо- чи гіперглікемії.

Щоб змінити  час 
завершення: 

Виберіть поле введення 
часу завершення та 
натисніть . 

Задайте час та
натисніть .

10
Щоб змінити  цільовий 
діапазон: 

Виберіть поле введення 
нижнього граничного 
значення та натисніть . 

Задайте значення та 
натисніть . 

Виберіть поле введення 
верхнього граничного 
значення та натисніть . 

Задайте значення та 
натисніть . 

 Вуглеводний еквівалент 

Виберіть поле введення для 
кількості одиниць інсуліну 
та натисніть . 

Задайте значення та 
натисніть . 

Виберіть поле введення для 
кількості вуглеводів та 
натисніть . 

Задайте значення та 
натисніть . 

 Чутливість до інсуліну 

Виберіть поле введення для 
кількості одиниць інсуліну 
та натисніть . 

Задайте значення та 
натисніть . 

Виберіть поле введення для 
зміни рівня глюкози у крові 
та натисніть . 

Задайте значення та 
натисніть . 

Щоб продовжити: 

Виберіть Сохранить 
(Зберегти). 
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Виберіть ОК. 

11

Додайте чи видаліть часові 
відрізки, в іншому разі 
перейдіть до наступного 
кроку.

12
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Щоб додати часовий 
відрізок:

Виберіть останній часовий 
відрізок і натисніть .

Виберіть поле введення часу 
завершення та натисніть .

Задайте час завершення 
вибраного часового відрізка 
та натисніть . Це буде час 
початку для нового часового 
відрізка.

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

Додайте ще один часовий 
відрізок або перейдіть до 
наступного кроку.

Щоб видалити часовий 
відрізок:

Виберіть часовий відрізок, 
який потрібно видалити, та 
натисніть .

Виберіть поле введення часу 
завершення та натисніть .

Задайте час завершення, що 
відповідає часу початку 
часового відрізка, та 
натисніть .

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

Видаліть ще один часовий 
відрізок або перейдіть до 
наступного кроку.

Виберіть окремий часовий 
відрізок, настройки якого 
потрібно змінити, включно з 
часом завершення. За 
потреби повторіть для 
інших часових відрізків.

Коли всі настройки 
часового відрізка буде 
завершено, виберіть Далее 
(Далі).

Якщо ви вирішите не 
налаштовувати 
рекомендоване значення 
болюса, перейдіть до 
кроку 17.

Якщо ви вирішите 
налаштовувати 
рекомендоване значення 
болюса, перейдіть до 
кроку 14.

13
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Щоб увести  значення у 
відсотках для станів 
здоров’я: 

Виберіть поле Состояниe 
здоровья (Стан здоров’я) та 
натисніть . 

Задайте значення у 
відсотках і натисніть . 

Повторіть ці дії, щоб увести 
значення у відсотках для 
інших станів здоров’я. 

Щоб продовжити: 

Виберіть Далее (Далі). 

14

Щоб пройти всі кроки 
майстра налаштування, 
потрібно ввести значення 
розміру перекусу. 

 Збільшення під час їжі 

Виберіть поле Увел. при еде 
(Збільшення під час їжі) та 
натисніть . 

Задайте значення та 
натисніть . 

15
 Розмір перекусу 

Виберіть поле Перекус 
(Розмір перекусу) та 
натисніть . 

Задайте значення та 
натисніть . 

 Термін дії 

Виберіть поле Срок 
действия (Термін дії) та 
натисніть . 

Задайте тривалість і 
натисніть . 

 Затримка 

Виберіть поле Задержка 
(Затримка) та натисніть . 

Задайте тривалість і 
натисніть . 

Щоб продовжити: 

Виберіть Далее (Далі). 
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 Виберіть ОК. Щоб налаштувати 
нагадування про 
необхідність провести 
визначення рівня глюкози у 
крові, виберіть Да (Так) і 
перейдіть до наступного 
кроку. 

Якщо ви не бажаєте 
налаштовувати нагадування 
про необхідність провести 
визначення рівня глюкози у 
крові цього разу, виберіть 
Нет (Ні) і перейдіть до 
кроку 21. 

1716
ПРИМІТКА. Докладну 
інформацію див. у підрозділі 
«Нагадування про 
необхідність провести 
визначення рівня глюкози у 
крові: після високого рівня 
глюкози у крові, після 
низького рівня глюкози у 
крові, після їжі» в розділі 
«Нагадування глюкометра».
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Щоб увімкнути функцію 
нагадування  після 
низького рівня глюкози у 
крові: 

Виберіть поле Напомин. 
(Нагадування) та натисніть 

. 

Виберіть Вкл (Увімк.) та 
натисніть . 

Щоб увімкнути функцію 
нагадування  після високого 
рівня глюкози у крові: 

Виберіть поле Напомин. 
(Нагадування) та натисніть . 

Виберіть Вкл (Увімк.) та 
натисніть . 

18 19
 Порогове значення рівня 
глюкози у крові 

Виберіть поле Порог ГК 
(Порогове значення рівня 
глюкози у крові) та натисніть 

. 

Задайте значення та 
натисніть . 

 Час для параметра 
«Нагадати пізніше» 

Виберіть поле Напом. после 
(Нагадати пізніше) та 
натисніть . 

Задайте час та натисніть . 

Щоб продовжити: 

Виберіть Далее (Далі). 
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Щоб увімкнути функцію 
нагадування  після їжі: 

Виберіть поле Напомин. 
(Нагадування) та натисніть . 

Виберіть Вкл (Увімк.) та 
натисніть . 

 Розмір перекусу 

Виберіть поле Перекус 
(Розмір перекусу) та 
натисніть . 

Виберіть значення та 
натисніть . 

 

 Порогове значення рівня 
глюкози у крові 

Виберіть поле Порог ГК 
(Порогове значення рівня 
глюкози у крові) та 
натисніть . 

Задайте значення та 
натисніть . 

 Час для параметра 
«Нагадати пізніше» 

Виберіть поле Напом. после 
(Нагадати пізніше) та 
натисніть . 

Задайте час та натисніть . 

Щоб продовжити: 

Виберіть Далее (Далі). 

20
Час для параметра 
«Нагадати пізніше» 

Виберіть поле Напом. после 
(Нагадати пізніше) та 
натисніть . 

Задайте час та натисніть . 

Щоб продовжити: 

Виберіть Далее (Далі). 

Якщо налаштовано 
рекомендоване значення 
болюса, а розмір перекусу 
змінено, відображається 
цей екран. 

Виберіть ОК. 
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Якщо глюкометр і помпу 
сполучено, відображається 
екран Установка завершена 
успешно (Налаштування 
успішно завершено). 

Виберіть Далее (Далі). 
Тепер все готово до початку 
роботи з новим 
глюкометром.

Вітаємо з завершенням 
проходження майстра 
налаштування!

21

Якщо глюкометр і помпу 
НЕ сполучено, 
відображається екран 
Сопряжение с помпой 
(Встановіть сполучення з 
помпою). 

Вимкніть глюкометр. 

Щоб скасувати процес 
сполучення: 

Перейдіть до наступного 
кроку. 

Щоб установити 
сполучення глюкометра 
й помпи: 

Перейдіть до кроку 24. 

або
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Виберіть Да (Так), щоб 
скасувати процес 
сполучення, а потім 
перейдіть до кроку 33. 

Кілька разів натисніть та 
відпустіть  на помпі, 
поки не буде відображено 
екран  НАСТРОЙКИ 
BLUETOOTH. 

Натисніть . 
Увімкніть глюкометр. 

Виберіть Отменить 
(Скасувати). 

2322 24

Переконайтеся, що 
глюкометр вимкнено. 

На глюкометрі натисніть та 
утримуйте , а потім 
натисніть та утримуйте . 

Переконайтеся, що функцію 
Bluetooth (Блютус) на помпі 
ввімкнено. Якщо функцію 
Bluetooth вимкнено, 
натисніть , щоб 
увімкнути її. 

2625

Коли на глюкометрі 
відобразиться цей екран 
Сопряжение с помпой 
(Встановіть сполучення з 
помпою), відпустіть кнопки 
глюкометра.
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На помпі відобразиться 
екран ДОБАВИТЬ УСТР. 
СОПРЯЖЕНИЕ (ДОДАТИ 
ПРИСТРІЙ СПОЛУЧЕННЯ), а 
потім — екран ДОБАВИТЬ 
УСТР. ВВЕДИТЕ PIN-КОД 
(ДОДАТИ ПРИСТРІЙ ВВЕДІТЬ 
PIN-КОД). 

Перейдіть до наступного 
кроку. 

На глюкометрі введіть 
 PIN-код, який відображено 
на екрані помпи.  

Натисніть . 

Введіть першу цифру та 
натисніть . Повторюйте 
цю дію, поки всі цифри не 
буде введено. 

На помпі виберіть 
глюкометр, який потрібно 
додати, і натисніть 
глюкометр, який потрібно 

. 

29

28

30

Кілька разів натисніть та 
відпустіть  на помпі, 
поки не буде відображено 
екран ДОБАВИТЬ УСТР. 
ЗАПУСК СОПРЯЖ. (ДОДАТИ 
ПРИСТРІЙ РОЗПОЧАТИ 
СПОЛУЧЕННЯ). 

Натисніть , щоб 
розпочати процес 
сполучення. 

27

Якщо на помпі відображається 
екран УСТРОЙСТВО НЕ НАЙДЕНО 
(ПРИСТРІЙ НЕ ЗНАЙДЕНО), 
зверніться до рекомендацій 
щодо усунення неполадок у 
керівництві користувача помпи.

або
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Якщо PIN-код введено 
правильно, на глюкометрі 
відображається екран 
Сопряжение с помпой 
(Встановіть сполучення з 
помпою), а на помпі — екран 
СОПРЯЖ. ВЫПОЛН. (ПРИСТРІЙ 
СПОЛУЧЕНО). 

На помпі натисніть , щоб 
підтвердити сполучення. 

Переконайтеся, що PIN-код, 
введений на глюкометрі, 
збігається з цифрами, 
відображеними на екрані 
помпи. 

Виберіть Подтверд. 
(Підтвердити). 

3231

і

Вимкніть глюкометр. Коли 
глюкометр вимкнеться, 
процес сполучення буде 
завершено. 

Увімкніть глюкометр. 

33
Виберіть Далее (Далі). Тепер 
все готово до початку 
роботи з новим 
глюкометром.

Вітаємо з завершенням 
проходження майстра 
налаштування!
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3.2 Майстер налаштування: важлива інформація

w ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Важливо обговорити ваші індивідуальні настройки з лікарем.

Одиниці вимірювання кількості вуглеводів
На глюкометрі передбачено вибір одиниць вимірювання кількості вуглеводів відповідно до потреб 
користувача. Коли одиниці вимірювання кількості вуглеводів буде встановлено, а функцію 
рекомендованого значення болюса активовано, змінити одиниці вимірювання буде неможливо. На 
глюкометрі доступні зазначені нижче одиниці вимірювання кількості вуглеводів. 

Скорочення Одиниця вимірювання Еквівалент у грамах 
г Грами 1 грам 
KE Вуглеводна одиниця (Kohlenhydrateinheit) 10 грамів 
BE Хлібна одиниця (Bread Equivalent) 12 грамів 
CC Вибір вуглеводів (Carbohydrate Choice) 15 грамів

Межі попередження
Можна вибрати межі попередження про гіпоглікемію (низький) та гіперглікемію (високий) рівні 
глюкози у крові відповідно до ваших потреб. Коли результат визначення рівня глюкози у крові буде 
нижчим за межу попередження про гіпоглікемію або вищим за межу попередження про 
гіперглікемію, на екрані глюкометра відображатиметься попередження. 
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Часові відрізки
Настройка часових відрізків відповідно до вашого власного режиму дня допомагає вам і вашому 
лікарю з’ясувати, яким чином ваша щоденна активність та стиль життя може впливати на зміни 
рівня глюкози у крові. 

Часові відрізки об’єднуються таким чином, щоб охопити 24-годинний період (від опівночі до 
опівночі). 

У глюкометрі за замовчуванням встановлено 5 часових відрізків. Можна налаштувати від 1 до 
8 часових відрізків і визначити період часу для кожного з них. 

Необхідно заповнити та зберегти настройки принаймні для 1 часового відрізку в майстрі 
налаштування. Настройки для цього першого часового відрізку буде спочатку скопійовано до всіх 
часових відрізків. Після цього можна буде просто відредагувати кожен часовий відрізок за потреби.

У разі використання функції рекомендованого значення болюса потрібно визначити вуглеводний 
еквівалент і чутливість до інсуліну для кожного часового відрізка. 

Кожен часовий відрізок можна задавати лише з кроком 30 хвилин. 

Коли задається час завершення для одного часового відрізка, глюкометр автоматично встановлює 
цей час завершення як час початку для наступного часового відрізка. 

У глюкометрі за замовчуванням встановлено такі часові відрізки:

Часовий відрізок Час доби 
1 0:00–5:30 
2 5:30–11:00 
3 11:00–17:00 
4 17:00–21:30 
5 21:30–0:00
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Проконсультуйтеся з лікарем щодо налаштування часових відрізків, щоб якнайкраще контролювати 
діабет. Нижче наведено одну з можливих схем. 

Часовий відрізок Час початку Час завершення 
1. Ніч Опівночі Час, коли ви зазвичай прокидаєтесь 

2. Сніданок Час, коли ви зазвичай прокидаєтесь За 1,5 години до звичайного часу обіду 

3. Обід За 1,5 години до звичайного часу 
обіду 

За 1,5 години до звичайного часу 
вечері 

4. Вечеря За 1,5 години до звичайного часу 
вечері 

За 1,5 години до звичайного часу 
відходу до сну 

5. Час сну За 1,5 години до звичайного часу 
відходу до сну 

Опівночі

Цільовий діапазон
Цільовий діапазон — це інтервал значень рівня глюкози у крові між бажаними верхньою та 
нижньою межами, який вважається прийнятним згідно з призначенням лікаря.

Можна задати свій цільовий діапазон для кожного окремого часового відрізка.

Але цільовий діапазон для кожного окремого часового відрізку має бути в межах попереджень про 
гіпо- та гіперглікемію.

Глюкометр автоматично розраховує цільовий рівень глюкози у крові (тобто цільовий показник) як 
середнє значення між бажаними верхньою та нижньою граничними значеннями рівня глюкози у крові.

Нагадування про необхідність провести визначення рівня глюкози у крові
Нагадування про необхідність провести визначення рівня глюкози інформує користувача, коли йому 
потрібно повторно перевірити рівень глюкози після отримання результату з високим або низьким 
рівнем глюкози у крові, а також після їжі. 

Нагадування про необхідність провести визначення рівня глюкози після їжі налаштовується разом 
із показником кількості вуглеводів для перекусу та з’являється, лише якщо заданий розмір 
перекусу буде перевищено. 

За потреби будь-яке з нагадувань про необхідність визначення рівня глюкози у крові можна 
ввімкнути або вимкнути окремо. 

Докладну інформацію див. у підрозділі «Нагадування про необхідність провести визначення рівня 
глюкози у крові: після високого рівня глюкози у крові, після низького рівня глюкози у крові, після 
їжі» в розділі «Нагадування глюкометра».
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Сполучення
Поняття «сполучення» стосується ексклюзивного зв’язку й обміну інформацією між глюкометром і 
помпою. 

Коли глюкометр і помпа постачаються у вигляді комплекту, їх вже сполучено за допомогою 
бездротової технології Bluetooth (Блютус). 

Глюкометр можна одночасно сполучити лише з 1 помпою. 

Інші пристрої, що підтримують Bluetooth (Блютус) (наприклад, мобільні телефони, принтери, тощо), 
не можуть установити сполучення з глюкометром чи помпою, обмінюватися з ними інформацією 
або мати доступ до персональних даних, що зберігаються на них. 

Якщо ви бажаєте скасувати сполучення або вам потрібно більше інформації щодо сполучення, 
зверніться до розділу «Зв’язок глюкометра й помпи».

Рекомендоване значення болюса 
Ця функція розраховує рекомендоване для вас значення болюса, яке враховує час доби та зміну 
умов.

Ця функція активується, тільки якщо рекомендоване значення болюса було налаштовано на 
глюкометрі.

Рекомендоване значення болюса, яке надається глюкометром, слугує лише як рекомендація. Не 
змінюйте схему лікування, зважаючи лише на 1 показ. Перш ніж змінювати схему лікування 
діабету, проконсультуйтесь із лікарем.

Для отримання додаткової інформації щодо рекомендованого значення болюса див. розділ 
«Ознайомлення з функцією рекомендованого значення болюса». 

Вуглеводний еквівалент
Вуглеводний еквівалент — це доза інсуліну, що відповідає певній кількості вуглеводів. 

Чутливість до інсуліну
Чутливість до інсуліну — це доза інсуліну, потрібна для зниження рівня глюкози у крові на певну 
величину. 
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Початок роботи 3
Стани здоров’я
Стани здоров’я можна вибирати, щоб врахувати, як ваше самопочуття та ваша щоденна активність 
можуть вплинути на діабет. Якщо налаштовано рекомендоване значення болюса, глюкометр дає 
змогу вибирати значення у відсотках для кожного стану здоров’я, за винятком варіанта Натощак 
(Натще). Параметр Натощак (Натще) не впливає на розрахунки рекомендованого значення болюса, і 
його не можна регулювати. 

На глюкометрі передбачено такі стани здоров’я: 
• Натощак (Натще); 
• Упражн. 1 (Тренування 1); 
• Стресс (Стрес); 
• Болезнь (Хвороба); 
• Упражн. 2 (Тренування 2); 
• Предменстр. (Передменструальний). 

Позитивне значення у відсотках збільшує болюсну дозу, а від’ємне (–) — зменшує. Можна вибрати 
1 варіант стану здоров’я для кожної рекомендації болюса.

Активний інсулін
Активний інсулін — це болюсний інсулін, який було введено для зниження рівня глюкози у крові, 
але ще не до кінця засвоєно. Глюкометр автоматично розраховує дозу активного інсуліну і 
відображає її на екрані болюса.

Опції рекомендованого значення
Збільшення під час їжі, розмір перекусу, термін дії та затримка — це опції рекомендованого 
значення болюса. Детальний опис кожного з цих параметрів наведено нижче. 

Збільшення під час їжі
Збільшення під час їжі — це підвищення рівня глюкози у крові під час або після їжі, яке 
вважається нормальним у певних межах, навіть незважаючи на введення болюса. 

Введіть максимальне збільшення рівня глюкози у крові, яке організм може витримати без введення 
додаткового коригуючого болюса. 
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Початок роботи3
Розмір перекусу
Розмір перекусу — це кількість вуглеводів, яка не вважається стандартним прийомом їжі з 
очікуваним підвищенням рівня глюкози. 

Підвищений результат визначення рівня глюкози у крові не вважається допустимим, оскільки 
фактор збільшення під час їжі не спрацьовує для розрахунку рекомендованого значення болюса. 

Термін дії
Термін дії — період часу від початку підвищення рівня глюкози під час їжі або від уведення 
коригуючого болюса до часу, коли рівень глюкози у крові має повернутись до цільового рівня. 

Можна відрегулювати тривалість терміну дії відповідно до індивідуальних потреб у межах 
вказаного інтервалу часу (від 1,5 до 8 годин). 

Затримка
Затримка враховує час, протягом якого очікується фактичне зниження рівня глюкози у крові в 
організмі під дією введеного інсуліну. 
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Визначення рівня глюкози у крові 4

Розділ 4. Визначення рівня глюкози у крові

4.1 Перед початком визначення
Перед виконанням вашого першого визначення рівня глюкози у крові переконайтесь, що глюкометр 
правильно налаштовано і було проведено контрольну перевірку. Вам потрібні: глюкометр, 
тест-смужка і пристрій для проколювання із встановленим ланцетом. Важливу інформацію 
стосовно використання та зберігання тест-смужок наведено в підрозділі «Тест-смужки» розділу 
«Основні відомості про систему». Визначення рівня глюкози у крові можна провести, 
використовуючи кров з кінчика пальця.

w ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Не змінюйте схему лікування, зважаючи лише на 1 результат визначення рівня глюкози у 
крові.

• НІКОЛИ не ігноруйте симптомів високого чи низького рівня глюкози у крові.

• Після виконання визначення рівня глюкози у крові на екрані глюкометра може з’явитись 
попередження про результат визначення рівня глюкози у крові. Звертайте особливу увагу на 
ці повідомлення. Якщо результат визначення рівня глюкози у крові занизький, вам буде 
запропоновано з’їсти певну кількість швидкодіючих вуглеводів, щоб попередити ризик 
розвитку гіпоглікемії. Якщо налаштовано рекомендоване значення болюса, у цій ситуації 
болюс не буде розраховуватися. Дотримуйтеся рекомендацій лікаря щодо контролю 
низького рівня глюкози у крові.
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Визначення рівня глюкози у крові4
ПРИМІТКА

•  Якщо виникає помилка тест-смужки, вийміть і викиньте використану тест-смужку, а потім 
повторіть визначення з новою тест-смужкою.

• Слідкуйте за тим, щоб у направляючу для тест-смужки не потрапили жодні рідини.

• Коли тест-смужку вставлено в глюкометр, кнопки неактивні. Кнопки активуються, коли 
тест-смужку виймають із глюкометра або коли визначення завершено.

• Поняття «глюкозa у крові» та «рівень глюкози у крові» є взаємозамінними й означають одне 
й те саме.

• Інші способи розпочати визначення рівня глюкози у крові:
–  У головному меню виберіть пункт Измерение ГК (Визначення рівня глюкози у крові) та 

натисніть . Вставте тест-смужку в глюкометр.
–  Коли на екрані з’явиться нагадування або піктограма блокування клавіш, вставте 

тест-смужку в глюкометр.
–  У головному меню виберіть пункт Расчeт болюса (Рекомендоване значення болюса) і 

натисніть . Якщо замість фактичного показника рівня глюкози у крові на екрані 
відображається напис Измерение ГК (Визначення рівня глюкози у крові), це означає, що 
можна розпочинати визначення рівня глюкози у крові, вибравши Измерение ГК 
(Визначення рівня глюкози у крові). Якщо на екрані відображається фактичний показник 
рівня глюкози у крові, починати визначення рівня глюкози у крові таким способом не 
можна. 
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Визначення рівня глюкози у крові 4

Перевірте  термін 
придатності на  контейнері з 
тест-смужками. Не 
використовуйте тест-
смужки, термін придатності 
яких завершився.

Вийміть  тест-смужку з 
контейнера. 

Щільно закрийте кришку. 

Вимийте руки теплою 
водою з милом та ретельно 
просушіть.

Підготуйте пристрій для 
проколювання кінчика 
пальця.

1 2 3

4.2 Визначення рівня глюкози у крові з використанням крові з 
кінчика пальця
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Визначення рівня глюкози у крові4

Буде відображено екран 
Нанести образец (Нанесіть 
зразок). Проколіть кінчик 
пальця пристроєм для 
проколювання.

Вставте металевий кінчик 
 тест-смужки в глюкометр. 
Глюкометр ввімкнеться.

5

Обережно стисніть палець, 
щоб видавити кров. Це 
дасть змогу отримати 
краплю крові.

64
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Визначення рівня глюкози у крові 4

Нанесіть краплю крові на 
передній край жовтого 
віконця тест-смужки. Не 
наносіть кров на верхню 
поверхню тест-смужки.

7

Коли кількість крові на 
тест-смужці буде 
достатньою, з’явиться 
екран Идет анализ... 
(Виконується аналіз).

На екрані відобразиться 
результат. Зелений колір 
рядка стану вказує на те, 
що результат перебуває в 
межах цільового діапазону 
для поточного часового 
відрізка.

ПРИМІТКА

• Результат визначення рівня глюкози у крові не буде відображено на екрані, якщо тест-
смужку зі зразком крові вийняти надто швидко.

• Після екрана Рез-т измерения ГК (Результат визначення рівня глюкози у крові) 
відображається попередження, якщо результат рівня глюкози у крові виходить за межі 
попереджень про гіпоглікемію чи гіперглікемію або за межі діапазону визначення 
глюкометра.

• Якщо результат визначення рівня глюкози у крові не відповідає вашому самопочуттю, див. 
підрозділ «Незвичні результати визначення рівня глюкози у крові» в цьому розділі. 

• Глюкометр не можна вимкнути, якщо відображається один із таких екранів: Нанести 
образец (Нанесіть зразок), Идет анализ… (Виконується аналіз) або Рез-т измерения ГК 
(Результат визначення рівня глюкози у крові).
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Визначення рівня глюкози у крові4

Блакитний колір рядка 
стану з написом Гипер 
(Гіперглікемія) вказує на те, 
що результат вищий за 
межу попередження про 
гіперглікемію. 

Блакитний колір рядка стану 
вказує на те, що результат 
вищий за верхню межу 
цільового діапазону для 
поточного часового відрізка. 
Цей результат не перевищує 
межу попередження про 
гіперглікемію. 

Жовтий колір рядка стану 
вказує на те, що результат 
нижчий за нижню межу 
цільового діапазону для 
поточного часового 
відрізка. Цей результат не є 
нижчим за межу 
попередження про 
гіпоглікемію.
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Визначення рівня глюкози у крові 4

Червоний колір рядка 
стану з написом Гипо 
(Гіпоглікемія) вказує на те, 
що результат нижчий за 
межу попередження 
гіпоглікемію.

ПРИМІТКА. Межу 
попередження про 
гіпоглікемію можна 
встановити лише в 
діапазоні 3–5 ммоль/л.

 

«LO» означає, що 
результат може бути 
нижчим за нижню межу 
діапазону визначення 
глюкометра.

Якщо у вас 
спостерігаються загальні 
симптоми низького рівня 
глюкози у крові, негайно 
зверніться до лікаря. 
Дотримуйтеся 
рекомендацій лікаря щодо 
контролю низького рівня 
глюкози у крові.

«HI» означає, що результат 
може бути вищим за 
верхню межу діапазону 
визначення глюкометра.

Якщо у вас спостерігаються 
загальні симптоми високого 
рівня глюкози у крові, 
негайно зверніться до 
лікаря. Дотримуйтеся 
рекомендацій лікаря щодо 
контролю високого рівня 
глюкози у крові.
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Визначення рівня глюкози у крові4

1. Час визначення

2. Час споживання їжі

3. Вуглеводи

4. Стан здоров’я

5. Активний інсулін

6. Рядок стану

7. Результат визначення рівня глюкози у 
крові

8. Одиниця визначення

Приблизно через 3 секунди на екрані результатів з’явиться детальний результат визначення 
рівня глюкози у крові.

Вийміть і викиньте використану тест-смужку.

8

1 6

7

8

1

2

3

4

5

ПРИМІТКА

• Параметр Активный инсулин (Активний інсулін) відображається лише в тому випадку, коли 
активовано функцію рекомендованого значення болюса.

• Глюкометр автоматично розраховує дозу активного інсуліну. За необхідності глюкометр 
округлює значення кількості активного інсуліну.

• Якщо розрахунок кількості активного інсуліну дає нульовий результат, відображається 
значення 0.

• Якщо дані про активний інсулін не знайдено, для значення активного інсуліну 
відображається «---U».

76174_08652961001_A_UK_Inside.indb   58 9/4/2018   9:24:17 AM



59

Визначення рівня глюкози у крові 4

Продовжіть, 
вибравши один із 
таких варіантів:

 Перейдіть до 
наступного кроку, 
щоб  увести значення 
часу споживання їжі, 
кількості вуглеводів і 
стану здоров’я.

Виберіть Болюс, щоб 
увести болюс. Див. 
розділ «Застосування 
болюса».

Виберіть Меню, щоб 
відобразити екран 
головного меню.

Щоб увести значення, виберіть поле 
введення та натисніть .

Для параметра  Время еды (Час 
споживання їжі) виберіть Нет записей 
(Немає даних), До еды (Перед їжею), 
После еды (Після їжі), Сон (Час сну) або 
Иное (Інше) і натисніть .

Для параметра У-воды (Вуглеводи) 
введіть кількість вуглеводів і натисніть 

.

Для параметра   Состояние здоровья 
(Стан здоров’я) виберіть один з 
варіантів: Нет записей (Немає даних), 
Натощак (Натще), Упражн. 1 
(Тренування 1), Стресс (Стрес), Болезнь 
(Хвороба), Упражн. 2 (Тренування 2) або 
Предменстр. (Передменструальний) 
відповідно до вказівок лікаря. 
Натисніть .

Продовжіть, 
вибравши один із 
таких варіантів:

Виберіть Болюс, щоб 
увести болюс. Див. 
розділ «Застосування 
болюса».

Виберіть Меню, щоб 
відобразити екран 
головного меню. 

9 10 11

ПРИМІТКА

• Введіть інформацію про час споживання їжі, кількість вуглеводів і стан здоров’я, щоб 
забезпечити точність рекомендованого значення болюса. Ця інформація зберігається у 
вигляді запису у щоденнику разом із результатом визначення рівня глюкози у крові.

• Глюкометр зберігає результат визначення рівня глюкози у крові у вигляді щоденникового 
запису, коли вибрано Меню чи Болюс, або якщо він вимикається.

• Рекомендоване значення болюса недоступне, а отже, вибрати болюс неможливо, якщо:
 – результат визначення рівня глюкози у крові нижчий за межу попередження про 

гіпоглікемії або на екрані замість результату з’являється напис «LO»;
 – час визначення результату рівня глюкози у крові старіший ніж 5 хвилин;
 – відображається попередження Расчет болюса невозможен (Термін рекомендованого 

значення болюса минув).
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Визначення рівня глюкози у крові4
4.3 Незвичні результати визначення рівня глюкози у крові
Якщо результат визначення рівня глюкози у крові не відповідає вашому самопочуттю, перегляньте 
цей список, щоб вирішити проблему.

Можлива проблема  Вирішення
Чи вимили ви руки? Вимийте руки теплою водою з милом та ретельно 

просушіть. Повторіть визначення рівня глюкози у крові з 
новою тест-смужкою.

Чи не завершився термін придатності 
тест-смужок? 

Утилізуйте тест-смужки, якщо їх термін придатності 
закінчився. Повторіть визначення рівня глюкози у крові з 
новою тест-смужкою, термін придатності якої не 
завершився.

Чи завжди було щільно закрито 
кришку контейнера з тест-смужками?

Замініть тест-смужки, якщо вважаєте, що контейнер із 
тест-смужками був відкритий деякий час. Повторіть 
визначення рівня глюкози у крові.

Чи було тест-смужку використано 
відразу після виймання з контейнеру?

Повторіть визначення рівня глюкози у крові з новою 
тест-смужкою.

Чи зберігались тест-смужки у 
прохолодному сухому місці?

Повторіть визначення рівня глюкози у крові з новою 
тест-смужкою, яка зберігалась належним чином.

Ви чітко дотримувалися вказівок? Повторіть визначення рівня глюкози у крові згідно і 
інструкціями, наведеними в розділі «Визначення рівня 
глюкози у крові». Якщо проблеми не зникають, 
зверніться до Уповноваженого Представника компанії 
Рош в Україні.

Чи правильно працюють глюкометр і 
тест-смужки?

Виконайте контрольну перевірку. Дотримуйтесь 
інструкцій, наведених у розділі «Контрольна перевірка».

Ви все ще не впевнені в причині 
виникнення проблеми? 

Зверніться до Уповноваженого Представника компанії 
Рош в Україні.

Якщо після проведення контрольної перевірки та повторного визначення рівня глюкози у крові 
результат все одно не відповідає вашому самопочуттю, негайно зверніться до лікаря.
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4.4 Симптоми низького або високого рівня глюкози у крові
Знання симптомів низького та високого рівня глюкози у крові допоможе вам інтерпретувати 
результати визначення рівня глюкози у крові та вирішити, що робити, якщо результат здається 
незвичним. 

Низький рівень глюкози у крові (гіпоглікемія). До симптомів гіпоглікемії, зокрема, належать: 
тривога, тремтіння, потіння, головний біль, загострене відчуття голоду, запаморочення, блідий колір 
шкіри, раптові зміни настрою чи роздратованість, втома, труднощі з концентрацією уваги, 
незграбність, серцебиття й/або сплутаність свідомості.

Високий рівень глюкози у крові (гіперглікемія). До симптомів гіперглікемії, зокрема, належать: 
загострене відчуття спраги, часте сечовиділення, затуманений зір, сонливість та/або безпричинна 
втрата ваги.

w ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо у вас спостерігаються ці чи інші незвичні симптоми, виконайте визначення рівня глюкози у 
крові, використовуючи кров із кінчика пальця. Якщо буде отримано низький (LO) чи високий (HI) 
результат визначення рівня глюкози у крові, негайно зверніться до лікаря.
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Розділ 5. Контрольне вимірювання

5.1 Коли виконувати  контрольну перевірку
Контрольна перевірка дає змогу переконатись у правильній роботі глюкометра й тест-смужок. 
Контрольну перевірку слід проводити у таких випадках:
• після відкриття нової упаковки тест-смужок;
• контейнер із тест-смужками лишився відкритим;
• є підозра, що тест-смужки пошкоджено;
• для перевірки глюкометра й тест-смужок;
• тест-смужки зберігалися за екстремальних температур та/або при підвищеній вологості;
• у разі падіння глюкометра;
• результат визначення рівня глюкози у крові не відповідає вашому самопочуттю;
• ви хочете переконатися, що виконуєте визначення правильно.

5.2 Контрольні розчини
• Використовуйте лише контрольні розчини Акку-Чек Перформа.
• Після використання щільно закривайте флакон з контрольним розчином.
• Запишіть дату відкриття флакона з контрольним розчином на етикетці флакона. Контрольний розчин 

необхідно використати протягом 3 місяців з дати відкриття флакона (дата утилізації) або до дати 
завершення терміну придатності, зазначеної на етикетці флакона, залежно від того, яка дата настане 
раніше. 

• Не використовуйте контрольний розчин, у якого завершився термін придатності або минула дата 
утилізації.

• Див. аркуш-вкладиш до контрольного розчину щодо умов зберігання контрольного розчину.
• Глюкометр автоматично розрізняє контрольний розчин і кров.
• Контрольний результат не відображається у щоденнику. 
• Контрольний розчин може лишити плями на одязі. Видалити плями можна, виправши одяг у воді з 

милом.
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5.3 Проведення контрольної перевірки
Вам знадобляться глюкометр, тест-смужка та контрольний розчин рiвня 1 (Контроль 1) чи рiвня 2 
(Контроль 2). Важливу інформацію стосовно використання та зберігання тест-смужок наведено в 
підрозділі «Тест-смужки» розділу «Основні відомості про систему».

ПРИМІТКА

• Якщо виникає помилка тест-смужки, вийміть і викиньте використану тест-смужку, а потім 
повторіть визначення з новою тест-смужкою. 

• Слідкуйте за тим, щоб у направляючу для тест-смужки не потрапили жодні рідини.

• Коли тест-смужку вставлено в глюкометр, кнопки неактивні. Кнопки активуються, коли 
тест-смужку виймають із глюкометра або коли визначення завершено.

• Поняття «глюкозa у крові» та «рівень глюкози у крові» є взаємозамінними й означають одне 
й те саме.

• Інші способи розпочати контрольну перевірку:

• У головному меню виберіть пункт Измерение ГК (Визначення рівня глюкози у крові) та 
натисніть . Вставте тест-смужку в глюкометр.

• Коли на екрані з’явиться нагадування або піктограма блокування клавіш, вставте 
тест-смужку в глюкометр.
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Вийміть тест-смужку з 
контейнера. 

Щільно закрийте кришку. 

2

 Вставте металевий кінчик 
тест-смужки в глюкометр. 
Глюкометр ввімкнеться.

Буде відображено екран 
Нанести образец (Нанесіть 
зразок). Покладіть 
глюкометр на рівну 
поверхню.

Перевірте  термін 
придатності на  контейнері з 
тест-смужками. Не 
використовуйте  тест-
смужки, термін придатності 
яких завершився.

1

3 4
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Виберіть  контрольний 
розчин для проведення 
визначення. Пізніше вам 
буде потрібно ввести рівень.

Зніміть ковпачок із 
флакона. Витріть носик 
флакона серветкою. 
Стисніть флакон, так щоб з 
його носика вийшла 
маленька крапля розчину. 

Нанесіть краплю на 
передній край жовтого 
віконця тест-смужки. Не 
наносіть контрольний 
розчин на верхню поверхню 
тест-смужки.

5 6

Коли кількість контрольного 
розчину на тест-смужці 
буде достатньою, з’явиться 
екран Идет анализ... 
(Виконується аналіз).

7
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На екрані відобразиться 
 результат.

Виберіть Уровень (Рівень). 

ПРИМІТКА. Якщо вибрати 
Меню, вимкнути глюкометр 
або якщо глюкометр 
вимкнеться автоматично, то 
для рівня контрольного 
розчину буде відображено 
значення Нет записей 
(Немає даних).

8

Виберіть  рівень 
контрольного розчину й 
натисніть .

ПРИМІТКА. Якщо вибрати 
Отменить (Скасувати), 
вимкнути глюкометр або 
якщо глюкометр 
вимкнеться автоматично, то 
для рівня контрольного 
розчину буде відображено 
значення Нет записей 
(Немає даних).

9

Повідомлення В пред. диап. 
(У межах діапазону) 
означає, що контрольний 
результат не виходить за 
межі прийнятного 
діапазону. 

Виберіть Меню.

ПРИМІТКА. На етикетці 
контейнера з тест-
смужками вказано 
прийнятний діапазон для 
контрольних розчинів 
рiвня 1 (Контроль 1) i 
рiвня 2 (Контроль 2).

10
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Повідомлення За пред. 
диап. (За межами 
діапазону) означає, що 
контрольний результат 
виходить за межі 
прийнятного діапазону.

Виберіть Меню.

Рівень контрольного 
розчину не задано (Нет 
записей (Немає даних)), 
тому глюкометр не 
відображає пунктів В пред. 
диап. (У межах діапазону) 
та За пред. диап. (За 
межами діапазону).

Виберіть Меню. Ці екрани вказують на те, 
що значення контрольного 
результату може бути 
вищим (HI) або нижчим (LO) 
за межі діапазону 
визначення глюкометра.

Виберіть Меню.

або
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Витріть носик флакона 
серветкою. Щільно 
закрийте флакон 
ковпачком. 

Вийміть і викиньте 
використану тест-смужку.

11
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5.4 Результати контрольної перевірки за межами діапазону
Межі контрольного діапазону зазначено на етикетці контейнера з тест-смужками. Якщо результат 
контрольної перевірки опиняється за межами діапазону, перегляньте цей список можливих 
проблем і способів їх вирішення.

Можлива проблема  Вирішення
Чи не завершився термін придатності 
тест-смужок або контрольного 
розчину?

Утилізуйте тест-смужки або контрольний розчин, якщо їх 
термін придатності завершився. Якщо контрольний 
розчин було відкрито більш ніж 3 місяці тому, утилізуйте 
його. Повторіть контрольну перевірку з тест-смужкою та 
контрольним розчином із належним терміном 
придатності.

Чи було витерто носик флакона з 
контрольним розчином перед 
використанням?

Витріть носик флакона серветкою. Повторіть контрольну 
перевірку з новою тест-смужкою і свіжою краплею 
контрольного розчину.

Чи завжди було щільно закрито 
кришку контейнера з тест-смужками й 
ковпачок флакона з контрольним 
розчином?

Замініть тест-смужки або контрольний розчин, якщо 
вважаєте, що якийсь із цих виробів був відкритим 
деякий час. Повторіть контрольну перевірку.

Чи було тест-смужку використано 
відразу після виймання з контейнеру?

Повторіть контрольну перевірку з новою тест-смужкою і 
свіжою краплею контрольного розчину.

Чи зберігались тест-смужки й 
контрольні розчини в прохолодному 
сухому місці?

Повторіть контрольну перевірку із тест-смужкою і 
контрольним розчином, які зберігались належним чином.

Ви чітко дотримувалися вказівок? Зверніться до розділу «Контрольна перевірка» та 
повторіть контрольну перевірку згідно з інструкціями. 

Чи було вибрано правильний рівень (1 
чи 2) контрольного розчину під час 
проведення контрольної перевірки?

Якщо було вибрано не той рівень контрольного розчину, 
все одно можна порівняти контрольний результат із 
діапазоном, зазначеним на етикетці контейнера з 
тест-смужками.

Ви все ще не впевнені в причині 
виникнення проблеми?

Зверніться до Уповноваженого Представника компанії 
Рош в Україні.

76174_08652961001_A_UK_Inside.indb   70 9/4/2018   9:24:19 AM



71

Застосування болюса 6

Розділ 6. Застосування болюса

6.1 Важлива інформація

w ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Перш ніж вводити болюс, необхідно налаштувати глюкометр за допомогою персональних 
настройок. Неправильні настройки глюкометра можуть спричинити введення невідповідної 
дози інсуліну. Якщо ви не впевнені в тому, як задати персональні настройки, 
проконсультуйтеся з лікарем.

• Обговоріть із лікарем потрібні час, дозу й тип болюса.

• Якщо введення запланованої болюсної дози випадково перервано, рекомендовано ввести 
залишок болюса вручну через помпу, або запрограмувавши помпу за допомогою глюкометра. 
Також можна ввести болюс за допомогою функції рекомендованого значення болюса, 
зазначивши залишок болюсної дози та ввівши її. Перегляньте щоденник на глюкометрі або на 
помпі, щоб визначити, скільки інсуліну вже було введено. Якщо введення болюса 
виконувалось за допомогою глюкометра та було припинено, за наступної синхронізації з 
помпою дані про введену дозу інсуліну буде оновлено у щоденнику глюкометра.

ПРИМІТКА

Можна скасувати болюс, який наразі вводиться помпою, як на самій помпі, так і на глюкометрі 
через екран помпи RUN (РОБОТА).

Коли помпу синхронізовано з глюкометром, інформація про болюс із помпи імпортується в глюкометр. 
Запис у базі даних глюкометра про будь-який болюс у ручному режимі помпи, зроблений більш ніж 
10 хвилин тому та не підтверджений помпою, видаляється, а значення болюсної дози змінюється на 
«0,0» під час наступної синхронізації глюкометра й помпи. Це виключає можливість наявності запису у 
щоденнику про болюс, який насправді не було введено помпою.

Якщо ви скористалися функцією рекомендованого значення болюса та ввели болюс вручну через 
помпу, важливо оновити інформацію у щоденнику, щоб відобразити кількість вуглеводів, які було 
спожито разом із болюсом, щоб забезпечити точність рекомендацій щодо значення болюса. Якщо 
болюс було введено за допомогою шприц-ручки або шприца (без використання функції 
рекомендованого значення болюса), важливо занести цю інформацію в щоденник глюкометра, щоб 
забезпечити точність рекомендацій щодо значення болюса.

Інструкції щодо порядку додавання та редагування даних у щоденнику наведено в розділі 
«Керування даними».
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6.2 Вибір  типу болюса
Є кілька типів введення болюса.

 Стандартний

Режим, у якому помпа негайно вводить всю болюсну дозу за один раз. Цей тип болюса — 
найкращий варіант для коригування рівня глюкози та компенсації прийому їжі, що містить 
швидкі вуглеводи.

 Розтягнутий

Режим, у якому помпа вводить болюсну дозу протягом певного періоду часу. Цей тип болюса 
може бути корисним, наприклад, під час тривалого прийому їжі або в разі вживання їжі, яка 
повільно перетравлюється. Також він підходить особам із гастропарезом (сповільненим 
травленням).

 «Кілька хвиль»

Режим, у якому помпа негайно вводить певну частину болюсної дози, після чого вводиться 
розтягнутий болюс. Болюс «кілька хвиль» може знадобитись у разі споживання їжі, яка 
містить вуглеводи, які всмоктуються і швидко, і повільно.

 Ручний режим помпи

У цьому режимі потрібно запрограмувати помпу вручну, щоб увести болюс. Цей болюс можна 
використовувати в будь-який час, але він призначений спеціально для випадків, коли між 
глюкометром і помпою немає зв’язку. Інструкції з ручного програмування болюса на помпі 
див. в керівництві користувача помпи.

 Ручка/шприц

Для введення болюсної дози використовується шприц-ручка або шприц. Такий вид болюса 
можна використовувати в будь-який час. Також його можна використовувати як 
альтернативний спосіб уведення болюса, коли відсутній зв’язок між глюкометром і помпою 
або введення інсуліну помпою було перервано. 
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6.3 Введення болюса

w ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Якщо активовано функцію рекомендованого значення болюса:

 – Приймайте до уваги всі попереджувальні повідомлення, особливо ті, що стосуються 
високих або низьких результатів визначення рівня глюкози у крові. У цих випадках 
можуть бути необхідні негайні заходи.

 – Рекомендоване значення болюса, яке надається глюкометром, слугує винятково як 
рекомендація. Перш ніж змінювати схему лікування діабету, проконсультуйтесь із лікарем. 

 – Завжди своєчасно виконуйте дії, зазначені разом із рекомендованим значенням болюса. 
З’їдайте саме ту кількість вуглеводів, яку ви зазначили, та вводьте дозу інсуліну.

 – На точність рекомендованого значення болюса можуть вплинути вимкнення функції 
Bluetooth (Блютус) або низький заряд батарейок. Розрахунок рекомендованого значення 
болюса не включатиме нещодавні болюси інсуліну, введені помпою.

• Якщо введення болюса помпою було припинено, болюсну дозу, збережену в глюкометрі, 
буде оновлено під час наступної синхронізації помпи. Перед тим як розпочати новий 
розрахунок рекомендованого значення болюса, переконайтеся, що інформація про болюс у 
щоденнику є точною. Інструкції щодо порядку додавання та редагування даних у щоденнику 
наведено в підрозділі «Перегляд і редагування даних» розділу «Керування даними».

ПРИМІТКА

• Функція рекомендованого значення болюса недоступна в таких випадках:

 – результат визначення рівня глюкози у крові нижчий за межу гіпоглікемії, або на екрані 
відображається повідомлення LO;

 – між відображенням результату визначення рівня глюкози у крові та вибором пункту 
Ввести у вікні підтвердження болюса минуло більше 5 хвилин. У цьому випадку на екрані 
з’являється попередження: Расчет болюса невозможен (Термін рекомендованого значення 
болюса минув). Підтвердьте попередження та проведіть повторне визначення, щоб 
розпочати новий сеанс визначення рекомендованого значення болюса.

• Для отримання додаткової інформації про рекомендоване значення болюса див. розділ 
«Ознайомлення з функцією рекомендованого значення болюса».

• Поняття «глюкозa у крові» та «рівень глюкози у крові» є взаємозамінними й означають одне 
й те саме.
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У головному меню виберіть 
пункт Расчeт болюса 
(Рекомендоване значення 
болюса) і натисніть .

Виконайте визначення рівня 
глюкози у крові. Якщо 
потрібно, додайте нові дані 
на екрані Рез-т измерения 
ГК (Результат визначення 
рівня глюкози у крові) та 
виберіть Болюс. Для 
довідки звертайтеся до 
розділу «Визначення рівня 
глюкози у крові». 

1

або
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 2

Якщо останнє визначення рівня глюкози у 
крові не було завершено, у верхній частині 
екрана глюкометра з’явиться напис 
Измерение ГК (Визначення рівня глюкози у 
крові) замість фактичного результату 
визначення рівня глюкози у крові. Якщо 
вибрати Подтверд. (Підтвердити), на екрані 
з’явиться Предупреждение (Попередження).

Рекомендовано завершити визначення рівня 
глюкози у крові. Виберіть Измерение ГК 
(Визначення рівня глюкози у крові) та 
натисніть . Для довідки звертайтеся до 
розділу «Визначення рівня глюкози у крові». 
Після визначення, коли на екрані з’явиться 
детальний результат визначення рівня 
глюкози у крові (див. крок 1), виберіть Болюс.

5

6

1

2

3

4

1. Результат визначення рівня 
глюкози у крові

2.  Активний інсулін

3.  Дані про кількість 
вуглеводів

4.  Дані про стан здоров’я

5. Загальна  болюсна доза

6.  Тип болюса
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Виберіть тип болюса та 
натисніть .

3Дані про кількість 
вуглеводів 

Виберіть  поле введення 
кількості вуглеводів і 
натисніть .

Задайте кількість 
вуглеводів і натисніть .

 Дані про стан здоров’я 

Виберіть поле для введення 
даних про стан здоров’я та 
натисніть .

Виберіть стан здоров’я та 
натисніть .

Загальна болюсна доза

Виберіть поле для введення 
даних про болюс і натисніть 

.

Виберіть болюсну дозу та 
натисніть .

 Тип болюса

Якщо вам підходить тип 
болюса, який відображено 
на екрані, перейдіть до 
кроку 4.

Щоб змінити тип болюса, 
виберіть поле для введення 
Тип і натисніть . 
Перейдіть до кроку 3.
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4

Переконайтеся, що всі дані 
введено правильно, і виберіть 
Подтверд. (Підтвердити).

Щоб увести…

стандартний болюс, 
перейдіть до кроку 5;

болюс «кілька хвиль», 
перейдіть до кроку 7;

розтягнутий болюс, 
перейдіть до кроку 9;

болюс у ручному режимі 
помпи, перейдіть до 
кроку 10;

болюс за допомогою ручки/
шприца, перейдіть до 
кроку 11.
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Стандартний болюс

Щоб повернутись до екрана 
Расчет болюса 
(Рекомендоване значення 
болюса), до того як 
розпочнеться введення 
болюса, виберіть Назад.

Щоб розпочати введення за 
допомогою помпи, виберіть 
Ввести.

На екрані глюкометра 
відображається залишок 
болюсної дози, що 
вводиться. 

Щоб зупинити введення 
болюса, виберіть Остан. 
бол. (Зупинити болюс). 

Щоб продовжити введення 
болюса, виберіть ОК. 

5 6

Цей екран відображається 
на глюкометрі, коли 
введення всієї болюсної 
дози завершено.

Виберіть Меню.
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 Болюс «кілька хвиль»

Щоб повернутись до екрана 
Расчет болюса 
(Рекомендоване значення 
болюса), до того як 
розпочнеться введення 
болюса, виберіть Назад.

Щоб змінити дозу 
негайного болюса, виберіть 
поле введення 
Немедленный (Негайний) та 
натисніть .

Виберіть значення та 
натисніть .

7
Щоб змінити тривалість 
періоду введення залишку 
болюсної дози, виберіть 
поле введення 
Продолжительн. (Тривалість) 
і натисніть .

Задайте тривалість і 
натисніть .

Щоб розпочати введення за 
допомогою помпи, виберіть 
Ввести.
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На екрані глюкометра 
відображається залишок 
болюсної дози, що 
вводиться. 

Щоб зупинити введення 
болюса, виберіть Остан. 
бол. (Зупинити болюс). 

Щоб продовжити введення 
болюса, виберіть ОК. 

Цей екран відображається 
на глюкометрі, коли 
введення всієї дози 
негайного болюса 
завершено.

Виберіть Меню.

Цей екран відображається 
на глюкометрі, коли 
введення всієї болюсної 
дози завершено.

Виберіть Меню.

8
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 Розтягнутий болюс

Щоб повернутись до екрана 
Расчет болюса 
(Рекомендоване значення 
болюса), до того як 
розпочнеться введення 
болюса, виберіть Назад. 

Щоб змінити тривалість 
введення, виберіть поле 
введення Продолжительн. 
(Тривалість) і натисніть .

Задайте тривалість і 
натисніть .

Щоб розпочати введення за 
допомогою помпи, виберіть 
Ввести.

9

Глюкометр сповістить вас 
про те, що введення 
продовжується. 

Виберіть Меню.
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Болюс у ручному режимі

Щоб повернутись до екрана 
Расчет болюса 
(Рекомендоване значення 
болюса), виберіть Назад. 

Болюсну дозу буде 
відображено на екрані 
глюкометра. 

Запрограмуйте помпу 
вручну та введіть болюсну 
дозу. Виберіть ОК. 

10

w ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Розпочніть введення 
точної болюсної дози за 
допомогою помпи 
протягом 10 хвилин, 
інакше в меню Мои 
данные (Мої дані) 
з’явиться зайвий запис. 
Зайві записи можуть 
вплинути на визначення 
рекомендованого 
значення болюса в 
майбутньому. 

Болюс за допомогою 
ручки/шприца

Щоб повернутись до екрана 
Расчет болюса 
(Рекомендоване значення 
болюса), виберіть Назад. 

Болюсну дозу буде 
відображено на екрані 
глюкометра.

Уведіть болюсну дозу за 
допомогою шприц-ручки 
або шприца. Виберіть ОК. 

11
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7.1 Керування помпою через глюкометр
Глюкометр Акку-Чек Перформа Комбо можна використовувати для дистанційного керування 
інсуліновою помпою Акку-Чек Спіріт Комбо за допомогою бездротової технології Bluetooth (Блютус). 
Глюкометр і помпу має бути сполучено, але вони не зможуть підтримувати зв’язок, якщо відстань 
між ними перевищуватиме 2 метри.

Якщо не натискати жодних клавіш на помпі протягом 20 секунд, її екран згасає. Але і в цьому стані 
помпа готова підтримувати зв’язок із глюкометром.

Якщо ввімкнути глюкометр, коли екран помпи вимкнено, на екрані помпи з’являється піктограма 
Bluetooth (Блютус) і пристрої встановлюють зв’язок. Настройки часу й дати глюкометра 
синхронізуються з відповідними настройками помпи. Оновлюються файли з пам’яті подій, такі як 
пам’ять болюсів.

Коли глюкометр і помпа підтримують зв’язок і клавіші не заблоковано, натискання 
будь-якої клавіші на помпі перериває зв’язок.

Коли на дисплеї глюкометра відображаються екрани помпи, він подає звукові сигнали та/або вібрує 
так само, як помпа.

Якщо виникають проблеми зі зв’язком між помпою і глюкометром, рекомендовано 
використовувати помпу напряму та керувати нею вручну. Для отримання додаткової 
інформації про усунення неполадок зі зв’язком глюкометра й помпи див. розділ «Усунення 
неполадок».

Розділ 7. Програмування помпи за допомогою глюкометра
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Загальний вигляд системи
Коли на дисплеї глюкометра відображається екран помпи, можна керувати помпою за допомогою 
кнопок на глюкометрі. При цьому завжди можна керувати помпою й окремо.

Зображення з екрана помпи 
передаються на глюкометр.

 Кнопки глюкометра 
використовуються для 
керування помпою.

d
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Кнопка 
глюкометра

Клавіша 
помпи

Функція

• Переміщення вгору по інформаційному екрану
• Збільшення показника
• Вимкнення попередження STOP (СТОП)

• Переміщення вниз по інформаційному екрану
• Зменшення показника
• Вимкнення попередження STOP (СТОП)

Перехід між меню, функціями й інформаційними екранами.

• Вибір поточних настройок, відображених на екрані
• Збереження змін
• Вихід з екрана
• Перегляд екранів QUICK INFO (КОРОТКІ ВІДОМОСТІ) і ДАННЫЕ О 

БОЛЮСЕ (ДАНІ БОЛЮСА)

 і • Вихід із меню, екранів функцій та інформаційних екранів без 
збереження змін

• Повернення до попереднього екрана

Жодна Перехід до головного меню

Функції  кнопок глюкометра для керування  екранами помпи
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 Екран помпи RUN (РОБОТА) на глюкометрі

1. Інформація від помпи
2. Відповідні кнопки на глюкометрі

(кнопки зі стрілками)
3. Перехід до головного меню 

глюкометра
4.  Піктограма Bluetooth (Блютус)
5. Повернення до попереднього екрана

1

2

3

4 5

У режимі дистанційного керування піктограма Bluetooth (Блютус) з’являється і на дисплеї 
глюкометра (див. пункт 4 вище), і на дисплеї помпи (див. нижче).

Коли на глюкометрі відображається екран помпи RUN (РОБОТА), використовуйте відповідні кнопки 
глюкометра для прокручування меню і підменю помпи так само, як на помпі. Інформацію про 
використання помпи див. в керівництві користувача помпи.

Коли на глюкометрі відображається екран помпи RUN (РОБОТА), натисніть , щоб переглянути 
екран  QUICK INFO (КОРОТКІ ВІДОМОСТІ). На екрані QUICK INFO (КОРОТКІ ВІДОМОСТІ) відображається 
стан помпи, а саме залишок інсуліну в картриджі, тип інсуліну, що використовується, а також 
поточні настройки сигналів (звуковий сигнал і/або вібрація). Натисніть  ще раз, щоб переглянути 
екран  ДАННЫЕ О БОЛЮСЕ (ДАНІ БОЛЮСА). На екрані ДАННЫЕ О БОЛЮСЕ (ДАНІ БОЛЮСА) 
відображаються записи про болюси, введені помпою за останні 90 днів. Натисніть , щоб 
переглянути старіші дані болюса. Натисніть , щоб повернутися до екрана помпи RUN (РОБОТА).

Помпа

Выйти Назад

  

314U
QUICK INFO

U1OO

Помпа

Выйти Назад

  ДАННЫЕ О БОЛЮСЕ

28.1OO8:59
O1/16O.7U

Щоб відобразити екран помпи RUN (РОБОТА) на глюкометрі, виберіть Помпа у головному меню.
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Керування функціями помпи
З глюкометра можна керувати всіма функціями помпи, за винятком таких:
• заміна картриджа з інсуліном;
• заповнення інфузійного набору;
• повернення поршневого стрижня у вихідне положення;
• передавання даних з помпи до комп’ютера;
• доступ до меню Bluetooth (Блютус);
• регулювання орієнтації та контрастності дисплея.

ПРИМІТКА

• Якщо спробувати отримати доступ до функції помпи, яка недоступна з глюкометра, на 
глюкометрі буде відображено екран ДОСТУПНО ТОЛЬКО НА ПОМПЕ (ДОСТУПНО ТІЛЬКИ НА 
ПОМПІ).

• Болюс можна ввести вручну за допомогою помпи без використання глюкометра. Коли 
ввімкнено глюкометр і функцію Bluetooth (Блютус), помпа автоматично передає інформацію 
про болюс до глюкометра. Якщо використовується рекомендоване значення болюса, 
важливо ввести у глюкометр інформацію про кількість вуглеводів для ручного введення 
болюсів через помпу, щоб забезпечити точність розрахунків рекомендованого значення 
болюса.

• Можна скасувати болюс, який наразі вводиться помпою, як на самій помпі, так і на 
глюкометрі через екран помпи RUN (РОБОТА).
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7.2 Програмування болюса для введення через помпу
Використовуючи глюкометр, можна запрограмувати введення з помпи стандартного, розтягнутого 
болюса та болюса «кілька хвиль». Детальну інформацію про типи болюсів наведено в підрозділі 
«Вибір типу болюса» в розділі «Застосування болюса».

Стандартний

Режим, у якому помпа 
негайно вводить всю 
болюсну дозу за один 
раз.

Під час введення болюса 
на екрані помпи RUN 
(РОБОТА) на глюкометрі 
відображається відлік 
залишку дози.

ОБЪЕМ БОЛЮСА
Помпа

Выйти Назад

  

2.5 U
ОБЪЕМ БОЛЮСА

O4:OO

Розтягнутий 

Режим, у якому помпа 
вводить болюсну дозу 
протягом певного періоду 
часу.

Тривалість введення болюса 
можна запрограмувати із 
15-хвилинними інтервалами 
на час до 12 годин.

Під час введення болюса на 
екрані помпи RUN (РОБОТА) 
на глюкометрі 
відображається відлік 
залишку дози і часу.

Поки продовжується 
розтягнутий болюс, можна 
запрограмувати стандартний 
болюс. Проте інший 
розтягнутий болюс або болюс 
«кілька хвиль» не можна 
запрограмувати, поки не буде 
скасовано поточний болюс.

«Кілька хвиль»

Режим, у якому помпа 
негайно вводить певну 
частину болюсної дози, після 
чого вводиться розтягнутий 
болюс.

Тривалість введення болюса 
можна запрограмувати із 
15-хвилинними інтервалами 
на час до 12 годин.

Під час введення болюса на 
екрані помпи RUN (РОБОТА) 
на глюкометрі відображається 
відлік залишку дози і часу.

Поки продовжується болюс 
«кілька хвиль», можна 
запрограмувати стандартний 
болюс. Проте інший болюс 
«кілька хвиль» або 
розтягнутий болюс не можна 
запрограмувати, поки не буде 
скасовано поточний болюс.

Помпа

Выйти Назад

  

2.5 U
ОБЪЕМ БОЛЮСА

O4:OO O.7U
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 Кілька разів натисніть і 
відпустіть , поки не 
з’явиться екран 
 СТАНДАРТНЫЙ БОЛЮС 
(СТАНДАРТНИЙ БОЛЮС), 
РАСТЯНУТЫЙ БОЛЮС 
(РОЗТЯГНУТИЙ БОЛЮС) або 
БОЛЮС НЕСК. ВОЛН (БОЛЮС 
«КІЛЬКА ХВИЛЬ»).

Стандартний болюс: 
перейдіть до кроку 3.

Розтягнутий болюс: 
перейдіть до кроку 5.

Болюс «кілька хвиль»: 
перейдіть до кроку 8.

Натисніть , щоб зробити 
вибір.

Переконайтеся, що помпа 
працює в режимі RUN 
(РОБОТА), а її екран 
порожній. У головному 
меню виберіть пункт Помпа 
та натисніть .

2 31

Натисніть , щоб 
збільшити, або , щоб 
зменшити болюсну дозу.

Перейдіть до кроку 12.

4
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 Натисніть , щоб зробити 
вибір.

5

Натисніть , щоб 
збільшити, або , щоб 
зменшити болюсну дозу.

Натисніть , щоб 
відобразити екран 
ПРОДОЛЖ. БОЛЮСА 
(ТРИВАЛІСТЬ БОЛЮСА).

ПРИМІТКА. Натискайте , 
щоб переходити від екрана 
ПРОДОЛЖ. БОЛЮСА 
(ТРИВАЛІСТЬ БОЛЮСА) до 
екрана ОБЪЕМ БОЛЮСА 
(БОЛЮСНА ДОЗА) і навпаки.

6

Натисніть , щоб 
збільшити, або , щоб 
зменшити тривалість. 
Тривалість введення болюса 
можна запрограмувати із 
15-хвилинними інтервалами 
на час до 12 годин.

Перейдіть до кроку 12.

7
Помпа

Выйти Назад

  РАСТЯНУТЫЙ БОЛЮС
Помпа

Выйти Назад

  

2.5 U
ОБЪЕМ БОЛЮСА

O4:OO

Помпа

Выйти Назад

  

O4:OO
ПРОДОЛЖ. БОЛЮСА

2.5U
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Натисніть , щоб 
збільшити, або , щоб 
зменшити загальну болюсну 
дозу.

Натисніть , щоб 
відобразити екран ПРЯМОЙ 
БОЛЮС (НЕГАЙНИЙ БОЛЮС).

ПРИМІТКА. Натискайте , 
щоб перемикати екрани 
ПРЯМОЙ БОЛЮС (НЕГАЙНИЙ 
БОЛЮС), ПРОДОЛЖ. 
БОЛЮСА (ТРИВАЛІСТЬ 
БОЛЮСА) і ОБЪЕМ БОЛЮСА 
(БОЛЮСНА ДОЗА).

Натисніть , щоб 
збільшити, або , щоб 
зменшити дозу негайного 
болюса.

Натисніть , щоб 
відобразити екран 
ПРОДОЛЖ. БОЛЮСА 
(ТРИВАЛІСТЬ БОЛЮСА).

 Натисніть , щоб зробити 
вибір.

9 108

Натисніть , щоб 
збільшити, або , щоб 
зменшити тривалість 
розтягнутого болюса. 
Тривалість введення болюса 
можна запрограмувати із 
15-хвилинними інтервалами 
на час до 12 годин.

11

Помпа

Выйти Назад

  

2.5 U
ОБЪЕМ БОЛЮСА

O4:OO O.7U

Помпа

Выйти Назад

  

O.7 U
ПРЯМОЙ БОЛЮС

O4:OO 2.5U

Помпа

Выйти Назад

  

O4:OO
ПРОДОЛЖ. БОЛЮСА

2.5U O.7U

Помпа

Выйти Назад

  БОЛЮС НЕСК. ВОЛН
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 Переконайтеся, що всі дані 
введено правильно. 
Натисніть , щоб 
підтвердити.

Якщо не буде зроблено 
вибір протягом 20 секунд, 
глюкометр автоматично 
повернеться до екрана 
помпи RUN (РОБОТА) і болюс 
не буде введено.

Розтягнутий болюс. Після 
підтвердження глюкометр 
подає 3 короткі звукові 
сигнали й один раз вібрує. 
Введення болюса почнеться 
впродовж наступних 
3 хвилин.

12

ОБЪЕМ БОЛЮСА

Стандартний болюс і 
болюс «кілька хвиль». 
Піктограма болюса 
блиматиме протягом 
5 секунд. Ця затримка дає 
можливість скасувати 
початок введення болюса 
через помпу, натиснувши 

 або . 
Якщо жодних дій не 
виконується, глюкометр 
подає 3 короткі звукові 
сигнали й один раз вібрує, 
а помпа починає вводити 
болюс.

ПРИМІТКА

• Під час введення болюса на екрані помпи RUN (РОБОТА) на глюкометрі відображається 
відлік залишку дози і, якщо застосовується, залишок часу.

• Екрани стандартного болюса тут наведено для прикладу.
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Скасування болюса за допомогою глюкометра
Ситуація Скасування болюса Результат
Під час програмування Виберіть один із таких варіантів:

• Натисніть  і поверніться до екрана 
 СТАНДАРТНЫЙ БОЛЮС (СТАНДАРТНИЙ 
БОЛЮС),  РАСТЯНУТЫЙ БОЛЮС 
(РОЗТЯГНУТИЙ БОЛЮС) або  БОЛЮС НЕСК. 
ВОЛН (БОЛЮС «КІЛЬКА ХВИЛЬ»).

• Не натискайте жодних кнопок на глюкометрі 
протягом 20 секунд. Глюкометр повернеться 
до екрана помпи RUN (РОБОТА).

• Натисніть , щоб установити значення 
параметра ОБЪЕМ БОЛЮСА (БОЛЮСНА 
ДОЗА) на 0,0 а потім натисніть .

Болюс не буде введено.

Протягом 5-секундної 
затримки перед 
введенням болюса (поки 
блимає піктограма 
болюса). Затримка 
можлива лише перед 
введенням стандартного 
болюса чи болюса 
«кілька хвиль».

Натисніть та утримуйте  або , поки 
глюкометр не подасть звуковий сигнал і на 
його екрані не з’явиться попередження 
помпи W8: БОЛЮС ОТМЕНЕН (БОЛЮС 
СКАСОВАНО). Натисніть  двічі, щоб 
відкласти й підтвердити попередження. 
Глюкометр повернеться до екрана помпи 
RUN (РОБОТА).

Болюс не буде введено.

Під час введення 
болюса.

Перейдіть до екрана помпи RUN (РОБОТА). 
Натисніть та утримуйте  або , поки 
глюкометр не подасть звуковий сигнал і на 
його екрані не з’явиться попередження 
помпи W8: БОЛЮС ОТМЕНЕН (БОЛЮС 
СКАСОВАНО). Натисніть  двічі, щоб 
відкласти й підтвердити попередження. 
Глюкометр повернеться до екрана помпи 
RUN (РОБОТА). 

Введення болюса буде 
перервано. Частину болюсної 
дози, яку вже було введено до 
скасування, можна побачити у 
щоденнику. Див. підрозділ 
«Перегляд і редагування 
даних» у розділі «Керування 
даними».

ПРИМІТКА

 Переконайтеся, що скасування болюса було навмисним, і за необхідності запрограмуйте новий 
болюс.
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7.3 Програмування  тимчасової базальної швидкості (ТБШ)
Використовуючи глюкометр, можна так запрограмувати помпу, щоб вона тимчасово збільшувала чи 
зменшувала базальну швидкість. У деяких випадках вашому організму може бути потрібно більше 
або менше інсуліну, ніж зазвичай. Обговоріть з лікарем випадки, коли слід застосовувати функцію 
ТБШ. У разі збільшення чи зменшення базальної швидкості кожна погодинна базальна швидкість 
також збільшується або зменшується на запрограмований час. 

ПРИМІТКА

• Якщо функція ТБШ на даний момент не активна, установлюється значення у відсотках 
100 %. Якщо функція ТБШ активна, її тривалість та значення у відсотках відображатимуться 
на екрані помпи RUN (РОБОТА).

• Коли функцію ТБШ активовано, її буде задіяно, навіть якщо режим базальної швидкості буде 
змінено.

• Запрограмувати ТБШ можна, лише коли помпа працює в режимі RUN (РОБОТА).

• Коли функція ТБШ активна, помпа подає звуковий сигнал і вібрує щогодини. Глюкометр 
також видає звуковий сигнал і вібрує, якщо він працює в режимі помпи та відображає екран 
помпи.

• Після завершення дії функції ТБШ з’являється попередження помпи W7: КОНЕЦ ДЕЙСТ. ВБС 
(ТБШ ЗАВЕРШЕНО). Натисніть  двічі, щоб відкласти й підтвердити попередження.

• Додаткову інформацію наведено в керівництві користувача помпи.
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Кілька разів натисніть та 
відпустіть , поки не буде 
відображено екран 
ВРЕМЕННАЯ БАЗАЛ. 
СКОРОСТЬ (ВБС) 
(ТИМЧАСОВА БАЗАЛЬНА 
ШВИДКІСТЬ (ТБШ)).

Натисніть , щоб зробити 
вибір.

Переконайтеся, що помпа 
працює в режимі RUN 
(РОБОТА), а її екран 
порожній. У головному 
меню виберіть пункт Помпа 
та натисніть .

2 31
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Натисніть , щоб 
збільшити, або , щоб 
зменшити тривалість ТБШ.

ПРИМІТКА. Натискайте , 
щоб переходити від екрана 
ПРОДОЛЖИТ. ВБС 
(ТРИВАЛІСТЬ ТБШ) і 
ПРОЦЕНТ ВБС (ТБШ У 
ВІДСОТКАХ).

Переконайтеся, що всі дані 
введено правильно, і 
натисніть , щоб 
підтвердити.

Нову ТБШ буде одразу 
активовано. На глюкометрі 
буде відображено екран 
помпи RUN (РОБОТА) із 
значенням ТБШ.

Натисніть , щоб 
збільшити, або , щоб 
зменшити ТБШ у відсотках.

Коли на екрані буде 
відображено потрібне 
значення у відсотках, 
натисніть .

5 64
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 Скасування функції тимчасової базальної швидкості за допомогою глюкометра

Ситуація Скасування функції тимчасової базальної швидкості Результат

Під час 
програмування 

Виберіть один із таких варіантів:
• Натисніть .
• Не натискайте жодних кнопок на глюкометрі протягом 

20 секунд. Глюкометр повернеться до екрана помпи RUN 
(РОБОТА).

• Встановіть значення відсотка ТБШ на 100 %. Натисніть 
 для виходу з режиму екрана ПРОЦЕНТ ВБС (ТБШ У 

ВІДСОТКАХ).

Помпа продовжить 
підтримувати 
нормальну базальну 
швидкість.

Функція ТБШ 
активна

Виберіть один із таких варіантів:
• Повторно встановіть значення ТБШ у відсотках на 100 %.

1. Виконайте кроки 1–4 з цього підрозділу та встановіть 
значення ТБШ у відсотках на 100 %.

2. Натисніть , щоб підтвердити.
3. На екрані глюкометра буде відображено 

попередження помпи W6: ВБС ОТМЕНЕНА (ТБШ 
СКАСОВАНО). Натисніть  двічі, щоб підтвердити і 
відхилити попередження.

• Переведіть помпу в режим STOP (СТОП). Введення в режимі 
ТБШ скасовано, так само як і будь-який розтягнутий болюс 
чи болюс «кілька хвиль», який наразі вводився.
1. Перейдіть до екрана помпи RUN (РОБОТА). Див. крок 1 

у цьому підрозділі.
2. Кілька разів натисніть і відпустіть , щоб відобразити 

екран ОСТАНОВ ПОМПЫ (ЗУПИНІТЬ ПОМПУ).
3. Натисніть , щоб підтвердити.
4. На екрані глюкометра буде відображено 

попередження помпи W6: ВБС ОТМЕНЕНА (ТБШ 
СКАСОВАНО). Натисніть  двічі, щоб підтвердити і 
відхилити попередження.

5. Переведіть помпу в режим RUN (РОБОТА).

ТБШ скасовано, і 
помпа повертається 
до звичайної 
базальної 
швидкості.
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7.4 Вибір  режиму базальної швидкості
Можна вибрати один із 5 режимів базальної швидкості відповідно до свого розпорядку дня. 
Обговоріть із лікарем свої потреби щодо режиму базальної швидкості. Додаткову інформацію щодо 
програмування режимів базальної швидкості на помпі наведено в керівництві користувача помпи. 

Кілька разів натисніть та 
відпустіть , поки не буде 
відображено екран ВЫБОР 
БАЗАЛ. СКОРОСТИ (ВИБІР 
БАЗАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ).

Натисніть , щоб зробити 
вибір.

Переконайтеся, що помпа 
працює в режимі RUN 
(РОБОТА), а її екран 
порожній. У головному 
меню виберіть пункт Помпа 
та натисніть .

2 31
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Натисніть  або , щоб 
вибрати режим базальної 
швидкості. Буде 
відображено номер режиму 
базальної швидкості за 
списком та добову дозу 
інсуліну в цьому режимі.

Коли на екрані буде 
відображено потрібний 
режим базальної швидкості, 
натисніть , щоб вибрати 
його.

Новий режим базальної 
швидкості буде активовано 
відразу.

4

ПРИМІТКА

Зміна поточної тимчасової 
базальної швидкості 
(збільшення або зменшення) 
залишається активною 
навіть у разі зміни режиму 
базальної швидкості.
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7.5 Дії у разі появи  повідомлень про помилки та  попереджень помпи
Якщо з’являється повідомлення про помилку або попередження помпи і ви вмикаєте глюкометр, то 
після встановлення зв’язку з помпою на екрані глюкометра з’явиться повідомлення про помилку 
або попередження помпи.

Коли з’являється повідомлення про помилку або попередження помпи:
1. Відкладіть попередження чи помилку, натиснувши  на глюкометрі. Ця дія вимкне звуковий 

сигнал і вібрацію, але попередження або повідомлення про помилку все одно буде 
відображатися.

2. Щойно буде з’ясовано причину появи попередження чи повідомлення про помилку, підтвердьте 
його, знову натиснувши .

3. За необхідності вжийте відповідних заходів.

4. Переконайтеся, що помпу повернено в режим RUN (РОБОТА).
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Вміст інсуліну в картриджі 
впав до 20 одиниць. 
Натисніть  двічі, щоб 
відкласти й підтвердити 
попередження. Замініть 
картридж до того, як він 
спорожніє.

Дотримуйтесь інструкцій 
щодо заміни картриджа з 
інсуліном, наведених у 
керівництві користувача 
помпи.

КАРТРИДЖ ПУСТ

ВЫКЛ. ЗВУК

Інсуліновий картридж 
порожній. Негайно замініть 
його. Натисніть  двічі, щоб 
відкласти й підтвердити 
повідомлення про помилку. 
Дотримуйтесь інструкцій 
щодо заміни картриджа з 
інсуліном, наведених у 
керівництві користувача 
помпи.

Попередження W1 
Картридж пуст (Низький 
рівень картриджа)

КАРТРИДЖ ПУСТ

ВЫКЛ. ЗВУК

Додаткову інформацію про помилки, попередження та нагадування помпи наведено в керівництві 
користувача помпи.

Болюс було скасовано. 
Натисніть  двічі, щоб 
відкласти й підтвердити 
попередження. 

Переконайтеся, що 
скасування було 
навмисним, і за 
необхідності запрограмуйте 
новий болюс.

Болюсну дозу, яку вже було 
введено до скасування, 
можна побачити у 
щоденнику. Див. підрозділ 
«Перегляд і редагування 
даних» у розділі «Керування 
даними». 

БОЛЮС ОТМЕНЕН

ВЫКЛ. ЗВУК

Помилка Е1 Картридж пуст 
(Картридж порожній) 

Попередження W8 Болюс 
отменен (Болюс скасовано)
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7.6 Настройка  нагадувань помпи
Нагадування помпи можна налаштувати таким чином, щоб вони з’являлись один раз або 
повторювались щодня у заданий час.

Кілька разів натисніть та 
відпустіть , поки не буде 
відображено екран 
НАСТРОЙКИ НАПОМИНАНИЯ 
(НАСТРОЙКИ НАГАДУВАННЯ).

Натисніть , щоб зробити 
вибір.

Переконайтеся, що помпа 
працює в режимі RUN 
(РОБОТА), а її екран 
порожній. У головному 
меню виберіть пункт Помпа 
та натисніть .

2 31
Помпа

Выйти Назад

  НАСТРОЙКИ 
НАПОМИНАНИЯ

Коли з’являється нагадування помпи:
1. Натисніть  двічі на глюкометрі, щоб відкласти й підтвердити нагадування, а потім 

поверніться до режиму RUN (РОБОТА) або STOP (СТОП).

2. За необхідності вжийте відповідних заходів щодо нагадування.
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Натискайте  або , щоб 
встановити години.

Натисніть , щоб 
відобразити екран МИНУТЫ 
(ХВИЛИНИ).

На екрані буде відображено 
поточний стан нагадування 
та попередження.

54

Натискайте  або , щоб 
встановити хвилини. 

Натисніть , щоб зберегти 
зміни та вийти.

6

Натисніть  або , щоб 
змінити настройку 
нагадування помпи на 
ВЫКЛ. (ВИМК.), 
ОДНОКРАТНО (ОДИН РАЗ) 
або ЕЖЕДНЕВНО (ЩОДНЯ).

Натисніть , щоб 
відобразити екран ЧАСЫ 
(ГОДИНИ).

Помпа

Выйти Назад

  НАПОМИНАНИЕ

ВЫКЛ.

Помпа

Выйти Назад

  НАПОМИНАНИЕ

ОДНОКРАТНО
11:321

Помпа

Выйти Назад

  ЧАСЫ

11:32
1 11

Помпа

Выйти Назад

  МИНУТЫ

11:32
1 32
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7.7  Блокування та розблокування клавіш помпи
Функція блокування клавіш помпи запобігає випадковій активації функцій помпи, наприклад під 
час сну або спортивних занять. Коли клавіші помпи не заблоковано, натискання будь-якої клавіші 
на помпі перериває зв’язок між глюкометром і помпою.  

Кілька разів натисніть та 
відпустіть , поки не буде 
відображено екран 
НАСТРОЙКИ ПОМПЫ 
(НАСТРОЙКИ ПОМПИ).

Натисніть , щоб зробити 
вибір.

Переконайтеся, що помпа 
працює в режимі RUN 
(РОБОТА), а її екран 
порожній. У головному 
меню виберіть пункт Помпа 
та натисніть .

2 31

ПРИМІТКА

• Якщо клавіші помпи заблоковано, а її екран порожній, то за натискання будь-якої клавіші на 
помпі на дисплеї з’являтиметься символ блокування клавіш. Зв’язок Bluetooth (Блютус) не 
буде перервано.

• Якщо клавіші помпи заблоковано, розблокуйте їх, одночасно натиснувши і утримуючи  і 
 на помпі протягом 3 секунд. У разі правильного натискання клавіш пролунають три 

звукові сигнал. Після цього можна користуватися клавішами помпи. Коли клавіші не 
заблоковано, зв’язок Bluetooth (Блютус) втрачається після натискання будь-якої клавіші на 
помпі. Клавіші помпи блокуються автоматично, якщо не натискати жодної з них протягом 
принаймні 10 секунд.

Помпа

Выйти Назад

  НАСТРОЙКИ ПОМПЫ
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Буде відображено поточний 
стан функції блокування 
клавіш — ВКЛ. (УВІМК.) або 
ВЫКЛ. (ВИМК.)

4

Натисніть  або , щоб 
увімкнути (ВКЛ.) чи 
вимкнути (ВЫКЛ.) 
блокування клавіш.

Натисніть , щоб зберегти 
зміни та вийти.

Помпа

Выйти Назад

  БЛОКИР. КЛАВИШ

ВЫКЛ.

Помпа

Выйти Назад

БЛОКИР. КЛАВИШ  

ВКЛ.
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7.8 Регулювання  гучності звуку на помпі
Помпа подає звуковий сигнал під час натискання будь-якої клавіші на помпі або в разі появи на 
екрані помпи попередження чи повідомлення про помилку. Для цього сигналу можна встановити 
рівень гучності. Виконання цих кроків не впливає на рівень гучності звукових сигналів глюкометра.

Кілька разів натисніть та 
відпустіть , поки не буде 
відображено екран 
НАСТРОЙКИ ПОМПЫ 
(НАСТРОЙКИ ПОМПИ).

Натисніть , щоб зробити 
вибір.

Кілька разів натисніть і 
відпустіть , щоб 
відобразити екран помпи 
ГРОМК. СИГНАЛА (ГУЧНІСТЬ 
ЗВУКУ). 

Переконайтеся, що помпа 
працює в режимі RUN 
(РОБОТА), а її екран 
порожній. У головному 
меню виберіть пункт Помпа 
та натисніть .

2 31
Помпа

Выйти Назад

  НАСТРОЙКИ ПОМПЫ
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Натискайте  або , щоб 
відрегулювати гучність.

Натисніть , щоб зберегти 
зміни та вийти.

4
Помпа

Выйти Назад

  ГРОМК. СИГНАЛА

МАКС.
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7.9 Зміна настройок  сигналів помпи
Помпа повідомляє про появу попередження або виникнення помилки. Можна вибрати настройку 
сигналу на помпі: тільки звуковий сигнал, тільки вібрація, або звуковий сигнал і вібрація. Звуковий 
сигнал та вібрацію не можна вимкнути одночасно.

Кілька разів натисніть та 
відпустіть , поки не буде 
відображено екран 
НАСТРОЙКИ ПОМПЫ 
(НАСТРОЙКИ ПОМПИ).

Натисніть , щоб зробити 
вибір.

Кілька разів натисніть та 
відпустіть , щоб 
відобразити екран помпи 
ПРЕДУПР. СИГНАЛЫ 
(НАСТРОЙКИ СИГНАЛУ).

Переконайтеся, що помпа 
працює в режимі RUN 
(РОБОТА), а її екран 
порожній. У головному 
меню виберіть пункт Помпа 
та натисніть .

2 31
Помпа

Выйти Назад

  НАСТРОЙКИ ПОМПЫ
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Натисніть  або , щоб 
настроїти сигнал.

Натисніть , щоб зберегти 
зміни та вийти.

4
Помпа

Выйти Назад

  ПРЕДУПР. СИГНАЛЫ

ЗВУК И ВИБРАЦИЯ
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Розділ 8. Керування даними

8.1 Загальні відомості
У щоденнику можна переглядати конкретні записи із їхніми атрибутами. Крім того, можна додавати 
нові атрибути до записів, а також додавати нові записи у щоденнику.

Кожен запис у щоденнику може включати такі відомості:
• дата й час;
• результат визначення рівня глюкози у крові;
• час споживання їжі;
• кількість вуглеводів;
• стан здоров’я;
• тип болюса;
• болюсна доза.

Аналіз результатів визначення рівня глюкози у крові, що зберігаються в глюкометрі, є ефективним 
способом, який допоможе вам і вашому лікарю визначити, наскільки ефективно ви контролюєте 
діабет. Такий аналіз є важливим засобом для покращення контролю діабету. Звіти допомагають 
використовувати глюкометр з максимальною ефективністю. Відображати дані у щоденнику з 
застосуванням фільтрів можна в графічному або табличному форматі.

Глюкометр генерує звіти, зокрема про середні значення рівня глюкози у крові зі стандартними 
відхиленнями за вибраний період часу (наприклад, за останні 7 днів). Переглядати результати 
визначення рівня глюкози у крові також зручно за допомогою графіків. На глюкометрі можна 
відобразити: лінійний графік тренду результатів визначення рівня глюкози у крові; графік або 
таблицю, що показує діапазони результатів за стандартний день чи стандартний тиждень; кругову 
діаграму з різним кольором секторів, що ілюструє кількість результатів визначення рівня глюкози, 
які знаходяться в межах цільового діапазону значень рівня глюкози у крові та за його межами.

Зберігання даних
Глюкометр автоматично зберігає до 1000 записів у щоденнику із зазначеними часом і датою. На 
самому глюкометрі можна переглядати щонайбільше 250 записів щоденника, а всі 1000 записів 
можна переглянути на комп’ютері. Для отримання відповідного програмного забезпечення для 
комп’ютера зверніться до Уповноваженого Представника компанії Рош в Україні. Записи у 
щоденнику зберігаються в хронологічному порядку: від найновіших до найстаріших. Дуже важливо 
правильно задавати час і дату, щоб забезпечити точність інтерпретації результатів визначення 
рівня глюкози у крові вами чи вашим лікарем.
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ПРИМІТКА

• Не змінюйте схему лікування, зважаючи лише на 1 окремий запис чи результат 
визначення рівня глюкози у крові, зафіксований у щоденнику.

• Глюкометром має користуватись лише одна людина, тому що в інакше дані у щоденнику 
будуть неточними.

• Інформація у щоденнику зберігається під час заміни батарейок. Після заміни батарейок 
необхідно перевірити настройки часу й дати. 

• Коли кількість записів у щоденнику сягне 1000, додавання нового запису призводитиме до 
видалення найстарішого запису.

• Контрольні результати зберігаються в пам’яті, але їх не можна переглянути на глюкометрі. 
Контрольні результати можна переглянути на комп’ютері, установивши сумісне програмне 
забезпечення.

• Щоб переглядати записи щоденника чи контрольні результати на комп’ютері, спочатку їх 
потрібно завантажити до сумісної програми. Із запитаннями щодо наявності продуктів 
звертайтеся до Уповноваженого Представника компанії Рош в Україні.

• У цьому розділі наведено зразки відображення інформації на екрані. Ці зображення можуть 
дещо відрізнятись від реального відображення на екрані глюкометра. У разі виникнення 
запитань щодо відображень на екрані глюкометра зверніться до Уповноваженого 
Представника компанії Рош в Україні.

• Значення піктограм описано в додатку А. «Перелік піктограм».

• Поняття «глюкозa у крові» та «рівень глюкози у крові» є взаємозамінними й означають одне 
й те саме.
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Керування даними 8

Виберіть Просмотр данных 
(Перегляд даних) і натисніть 

.

У головному меню виберіть 
Мои данные (Мої дані) та 
натисніть .

21

8.2  Перегляд і  редагування даних 

76174_08652961001_A_UK_Inside.indb   113 9/4/2018   9:24:39 AM



114

Керування даними8
3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Дата записів
Кожна дата може об’єднувати кілька записів.

2. Час запису
3.  Піктограма глюкози у крові

Відображається, коли в записі є результат 
визначення рівня глюкози у крові.

4.   Піктограма часу споживання їжі
Відображається, коли в записі є дані про час 
споживання їжі.

5. Одиниця визначення
Вказує на те, що в цьому стовпці містяться 
записи про показники рівня глюкози у крові, 
болюсну дозу або кількість вуглеводів. Тут 
показано показники рівня глюкози у крові.

6. Величина запису
7. Смуга прокручування

Коли відображається ця смуга, натисніть , 
щоб прокрутити екран вниз для перегляду 
додаткових записів.

8.   Піктограма стану здоров’я
Відображається, коли в записі є дані про стан 
здоров’я.

9.   Піктограма вуглеводів
Відображається, коли до запису додано 
інформацію про кількість вуглеводів.

10.  Піктограма типу болюса
Відображається, коли до запису додано 
інформацію про болюс. Див. таблицю піктограм 
типів болюсів на наступній сторінці.

11. Вибрати подання
Перехід між режимами перегляду рівня 
глюкози у крові, болюса та вуглеводів.
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Керування даними 8
ПРИМІТКА

• Якщо дані відсутні, відображається екран Данные отсутствуют (Дані відсутні).

• На екрані Просмотр данных (Перегляд даних) записи відображаються в хронологічному 
порядку, з останнім записом нагорі.

• Для результату визначення рівня глюкози у крові:
—  якщо результат визначення рівня глюкози у крові вищий за верхню межу діапазону 
визначення, відображається повідомлення HI;
—  якщо результат визначення рівня глюкози у крові нижчий за нижню межу діапазону 
визначення, відображається повідомлення LO;
— якщо результат визначення рівня глюкози у крові відсутній, поле для його відображення 
залишається порожнім.

• У записі, який містить дані болюса без позначення типу болюса і без підтвердження його 
введення помпою, тип болюса позначено піктограмою ручки/шприца.

• У записі, який містить дані болюса, тип якого зазначено як ручний режим помпи, тип болюса 
позначено піктограмою «Стандартний болюс — не підтверджений помпою».

 Піктограми типів болюса

Стандартний болюс — підтверджений помпою

Стандартний болюс — не підтверджений помпою

Розтягнутий болюс — підтверджений помпою

Розтягнутий болюс — не підтверджений помпою

Болюс «кілька хвиль» — підтверджений помпою

Болюс «кілька хвиль» — не підтверджений помпою

Ручний режим помпи

Болюс за допомогою ручки/шприца
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Щоб вибрати інший режим 
перегляду, натисніть ; 
з’явиться спливаюче меню. 
Виберіть режим перегляду 
й натисніть . 

4

Просмотр данных
U

Назад Выбр. вид

17:33

2 фeв 16

16:06
13:52
  9:03

20:06

1.8
0.7
2.2
2.4

 Режим перегляду рівня 
глюкози у крові

 Режим перегляду 
кількості вуглеводів

 Режим перегляду болюса

1. Стовпець результату визначення рівня глюкози у 
крові
Вказує на режим перегляду рівня глюкози у крові.

2. Стовпець болюсної дози
Вказує на режим перегляду болюса.

3. Стовпець кількості вуглеводів
Вказує на режим перегляду кількості вуглеводів. 

1 2 3
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Керування даними 8
5

Щоб переглянути чи 
відредагувати дані запису, 
виберіть запис і натисніть 

.

Натисніть , щоб 
переглянути попередній 
запис, або , щоб 
переглянути наступний 
(пізніший) запис.

Щоб відредагувати запис у 
щоденнику, виберіть 
Изменить (Змінити) і 
перейдіть до наступного 
кроку.

6

Виберіть поле введення, де 
потрібно внести зміни, та 
натисніть .

Внесіть зміни в полі 
введення й натисніть .

За потреби так само 
відредагуйте й записи в 
інших полях.

Щоб зберегти зміни, 
виберіть Сохранить 
(Зберегти).

7
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Керування даними8
У зазначених нижче полях дані не можна змінити за вказаних умов.

Поля Умова, за якої не можна змінити дані
Время еды (Час споживання їжі) Запис не містить даних про показник рівня глюкози у 

крові.
Время еды (Час споживання їжі), 
Углеводы (Вуглеводи), Состояние 
здоровья (Стан здоров’я) і Болюс

Запис було використано для рекомендованого значення 
болюса.

Болюс Тип болюса позначено як стандартний, розтягнутий або 
«кілька хвиль». 

Болюс Результат визначення рівня глюкози у крові нижчий за 
межу попередження про гіпоглікемію.
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Керування даними 8

Виберіть Добавить данные 
(Додати дані) та натисніть 

.

У головному меню виберіть 
Мои данные (Мої дані) та 
натисніть .

21

8.3  Додавання запису до щоденника
Додати запис до щоденника можна, увівши дані про кількість вуглеводів, стан здоров’я та болюс, 
але не конкретний результат визначення рівня глюкози у крові. 
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Керування даними8
3

1. Поле введення часу
Не можна задати пізніше

2. Поле введення даних
Не можна задати пізніше

3.  Поле введення даних про кількість 
вуглеводів

4.  Поле введення даних про стан здоров’я

5.  Поле введення даних про болюс

6. Зберегти
Відображається після введення даних у 
полі

1

2

3

4

5

6

Натисніть  або , щоб вибрати поле, і натисніть . Натисніть  або , щоб 
відредагувати запис, і натисніть , щоб підтвердити. 

За потреби введіть дані в інші поля. 

Щоб зберегти новий запис, виберіть Сохранить (Зберегти).
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Керування даними 8
8.4 Створення звітів про дані
Можна переглядати різноманітні статистичні дані щодо результатів визначення рівня глюкози у 
крові. На глюкометрі можна відображати дані згідно з такими варіантами вибору часу споживання 
їжі: Итого (Загальний), До еды (Перед їжею), После еды (Після їжі), Сон (Час сну) або Иное (Інше).

Средние уровни ГК (Середні значення рівня глюкози у крові) 
У звіті відображено середній результат визначення рівня глюкози у крові та стандартні відхилення. 
Можна вибрати часовий діапазон для відображення результатів: за останні 7, 14, 30, 60 або 
90 днів.

Тренд 
У звіті відображено тренд (загальну тенденцію) для результату визначення рівня глюкози у крові. 
Можна вибрати часовий діапазон для відображення результатів: за останні 8, 24, 48 годин або 
7 днів. Звіти можна переглядати у вигляді графіків або таблиць.

Стандартный день (Стандартний день) 
У звіті відображено середній результат визначення рівня глюкози у крові, кількість проведених 
визначень і стандартні відхилення для кожного часового відрізку дня. Можна вибрати часовий 
діапазон для відображення результатів: за останні 7, 14, 30, 60 або 90 днів. Звіти можна 
переглядати у вигляді графіків або таблиць.

Стандартная неделя (Стандартний тиждень) 
У звіті відображено середній результат визначення рівня глюкози у крові, кількість проведених 
визначень і стандартні відхилення для кожного дня тижня. Можна вибрати часовий діапазон для 
відображення результатів: за останні 7, 14, 30, 60 або 90 днів. Звіти можна переглядати у вигляді 
графіків або таблиць.

Цель (Ціль) 
У звіті відображено результати визначення рівня глюкози у крові, виражені у відсотках, у межах 
цільового діапазону, вище чи нижче цього діапазону, а також результати «гіпоглікемія» (нижче межі 
попередження про гіпоглікемію). Можна вибрати часовий діапазон для відображення результатів: 
за останні 7, 14, 30, 60 або 90 днів. Звіти можна переглядати у вигляді кругових діаграм або 
таблиць.
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Керування даними8
Ці поради допоможуть вам отримати максимальну користь від звітів Мои данные (Мої дані).

Якщо ви ввели болюс безпосередньо через помпу, відкрийте Мои данные (Мої дані) на глюкометрі, 
щоб автоматично отримати інформацію про болюс. Зробіть це перед виконанням наступного 
визначення рівня глюкози у крові.

Якщо на екрані з’явиться піктограма, що попереджає про низький заряд батарейок, замініть 
батарейки. Це забезпечить безперебійний зв’язок глюкометра з помпою.

ПРИМІТКА

• Звіти про дані не включають хибні та контрольні результати, а також результати HI та LO. 

• Якщо для вибраного часового діапазону й часу споживання їжі немає результатів, 
відображається екран Данные отсутствуют (Дані відсутні).

• У режимі відображення графіка чи таблиці глюкометр зберігає поточні настройки (часовий 
діапазон, час споживання їжі, подання у вигляді графіка чи таблиці) для даного звіту, якщо 
натиснути Назад або вимкнути глюкометр.

• Відображення результатів визначення рівня глюкози у крові без зазначення часу 
споживання їжі можливе лише в категорії Итого (Загальний).

• Стандартне відхилення визначає величину розкидання результатів визначення рівня глюкози 
у крові навколо середнього значення рівня глюкози у крові. Низьке значення стандартного 
відхилення означає, що результати визначення рівня глюкози у крові дуже близькі до 
середнього значення, а велике — що вони значно відрізняються (як у менший, так і в 
більший бік) від середнього значення рівня глюкози у крові.

• Для відображення стандартного відхилення необхідно, щоб у було зареєстровано не менше 
2 результатів визначення рівня глюкози у крові.
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 Перегляд звіту

Виберіть Отчеты (Звіти) та 
натисніть . 

Виберіть звіт та натисніть 
.

У головному меню виберіть 
Мои данные (Мої дані) та 
натисніть .

2 31
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Для зміни часового 
діапазону натисніть , щоб 
виділити поле часового 
діапазону у верхній частині 
екрана. Натисніть  або  
для вибору бажаного 
часового діапазону.

Для зміни даних про час 
споживання їжі натисніть 

 або , щоб виділити 
поле часу споживання їжі, 
розташоване під полем 
часового діапазону у 
верхній частині екрана. 
Натисніть  або  для 
вибору потрібного  часу 
споживання їжі.

ПРИМІТКА. Опція зміни часу 
споживання їжі не 
застосовується до екрана 
середніх значень рівня 
глюкози у крові.

Виберіть Назад, щоб 
повернутися до екрана 
Отчеты (Звіти).

4 5 6

ПРИМІТКА

Приклади екранів звітів показано на наступних сторінках.
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1

2

3

4

5

1. Часовий діапазон

2. Час споживання їжі

3. Стандартне відхилення (SD)

4. Кількість визначень

5.  Середнє значення рівня глюкози у крові

Средние уровни ГК (Середні значення рівня глюкози у крові)
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1 6

7

8

9

10

11 

1

2

3

4

5

12

13

14

15

17

1. Часовий діапазон

2. Час споживання їжі

3. Одиниця визначення рівня глюкози у 
крові

4. Піктограма глюкози у крові

5. Час доби або день місяця

6. Піктограма болюса

7. Одиниця вимірювання болюса

8. Індикатор максимальної болюсної дози

9. Індикатор максимальної кількості 
вуглеводів

10. Одиниця вимірювання кількості 
вуглеводів

11. Піктограма вуглеводів

12.  Показник болюса
Синій стовпчик: висота стовпчика 
відповідає кількості болюсного інсуліну.

13. Окремий  результат визначення рівня 
глюкози у крові
Точки з’єднано лініями для відображення 
тренду. Стрілка у верхній частині графіка 
(не показано) вказує на те, що точка даних 
лежить за межами екрана.

14.  Значення кількості вуглеводів
Помаранчевий стовпчик: висота стовпчика 
відповідає кількості вуглеводів.

15. Межа попередження про гіпоглікемію
Червона горизонтальна пунктирна лінія

16. Подання у вигляді таблиці
Натисніть , щоб відобразити таблицю 
тренду.

17.  Піктограма зміни часу
Відображається на екрані лише тоді, коли 
для поточних даних було змінено 
настройки часу глюкометра.

16

 Графік тренду

і
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Керування даними 8
ПРИМІТКА

• З правого боку графіка горизонтальною лінією позначено максимальну болюсну дозу з 
відповідним значенням над нею. Цей індикатор задає масштаб верхньої частини графіка для 
синіх стовпчиків показника болюса. Доступні значення індикатора максимальної болюсної 
дози на глюкометрі — 1, 5, 15, 30 і 60 МО. Відображене значення індикатора ґрунтується на 
найбільшій разовій болюсній дозі інсуліну, введеній за вибраний період часу. Наприклад, 
якщо найбільша болюсна доза, введена впродовж вибраного часового діапазону, дорівнює 
8 МО, глюкометр визначить діапазон для верхньої частини графіка в межах від 0 до 15 МО. 

• З правого боку графіка горизонтальною лінією позначено максимальну кількість вуглеводів 
із відповідним значенням під нею. Цей індикатор задає масштаб нижньої частини графіка 
для помаранчевих стовпчиків кількості вуглеводів. Значення індикатора максимальної 
кількості вуглеводів на глюкометрі дорівнюють 30, 60, 120, 180 та 240 г або еквівалентній 
величині BE, KE або CC. Відображене значення індикатора ґрунтується на найбільшій разовій 
кількості вуглеводів за вибраний період часу. Наприклад, якщо найбільша кількість 
вуглеводів для вибраного часового діапазону дорівнює 86 г, глюкометр визначить діапазон 
для нижньої частини графіка в межах від 0 до 120 г.

• Якщо видалити дані рекомендованого значення болюса, дані графіка тренду також буде 
видалено.

• Якщо в нижній частині екрана відображається   (піктограма зміни часу), це означає, що 
час та дата 1 чи більшої кількості точок даних можуть не збігатися з часовим штампом, 
зазначеним у Мои данные (Мої дані), тому що настройки годинника на глюкометрі було 
змінено. Усі значення часу показано відносно поточного часу глюкометра.
Приклад.
1. Було проведено визначення рівня глюкози у крові і збережено показник на глюкометрі о 
9:00.
2. Потім годинник глюкометра було переведено на 1 годину вперед.
3. Час результату визначення буде змінено на 10:00.
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Керування даними8
 Таблиця тренду

1. Часовий діапазон

2. Час споживання їжі

3. Дата записів
Першим відображається останній запис.

4. Час запису

5.  Результат визначення рівня глюкози у 
крові

6.  Піктограма зміни часу
Відображається на екрані лише тоді, коли 
для поточних даних було змінено настройки 
часу глюкометра.

7.  Кількість вуглеводів

8.  Болюсна доза

9. Смуга прокручування
Коли відображається ця смуга, натисніть , 
щоб прокрутити екран вниз для перегляду 
додаткових записів.

10. Подання у вигляді графіка
Натисніть , щоб відобразити графік 
тренду.

1

2

3

7

8

6 10

94

5
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Керування даними 8
 Графік даних за стандартний день

1. Часовий діапазон

2. Час споживання їжі

3. Одиниця визначення рівня глюкози у 
крові

4. Піктограма глюкози у крові

5. Час завершення кожного часового 
відрізку
Вертикальна пунктирна лінія

6. Стрілка
Вказує на те, що середнє значення рівня 
глюкози у крові лежить вище за верхню 
межу графіка (точка X не відображається).

7. Прямокутник для кожного  часового 
відрізка
• Точка X у центрі кожного прямокутника 

вказує на середнє значення для всіх 
результатів визначення рівня глюкози у 
крові.

• Верхня межа цього прямокутника 
(стовпчика) вказує на 1  стандартне 

відхилення вище за середнє значення, а 
нижня межа — на 1 стандартне 
відхилення нижче за середнє значення. 
Прямокутник не відображається, якщо 
бракує даних для визначення 
стандартного відхилення.

• Верхня частина прямокутника лишається 
відкритою, якщо стандартне відхилення 
виходить за межі верхньої частини 
графіка.

• Прямокутник і точка X не 
відображаються для часового відрізка, 
якщо дані для нього відсутні.

8. Межа попередження про гіпоглікемію
Червона горизонтальна пунктирна лінія

9. Час доби

10. Подання у вигляді таблиці
Натисніть , щоб відобразити таблицю 
даних за стандартний день.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Керування даними8
 Таблиця даних за стандартний день

1. Часовий діапазон

2. Час споживання їжі

3.  Часовий відрізок

4.  Середнє значення рівня глюкози у крові

5.  Стандартне відхилення (SD)

6. Кількість визначень

7. Смуга прокручування
Коли відображається ця смуга, натисніть , 
щоб прокрутити екран вниз для перегляду 
додаткових записів.

8. Подання у вигляді графіка
Натисніть , щоб відобразити графік даних 
за стандартний день.

1

2

3

4

5 6

8

7
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Керування даними 8
 Графік даних за стандартний тиждень

1. Часовий діапазон

2. Час споживання їжі

3. Одиниця визначення рівня глюкози у 
крові

4. Піктограма глюкози у крові

5. День тижня

6. Стрілка
Вказує на те, що середнє значення рівня 
глюкози у крові лежить вище за верхню 
межу графіка (точка X не відображається).

7. Прямокутник для кожного  часового 
відрізка
• Точка X у центрі кожного прямокутника 

вказує на середнє значення для всіх 
результатів визначення рівня глюкози у 
крові для вибраних критеріїв.

• Верхня межа цього прямокутника 
(стовпчика) вказує на 1  стандартне 
відхилення вище за середнє значення, а 
нижня межа — на 1 стандартне 
відхилення нижче за середнє значення. 
Прямокутник не відображається, якщо 
бракує даних для визначення 
стандартного відхилення.

• Верхня частина прямокутника лишається 
відкритою, якщо стандартне відхилення 
виходить за межі верхньої частини 
графіка.

• Відповідний прямокутник із точкою X не 
відображається для часового відрізка, 
якщо дані для нього відсутні.

8. Межа попередження про гіпоглікемію
Червона горизонтальна пунктирна лінія

9. Подання у вигляді таблиці
Натисніть , щоб відобразити таблицю 
даних за стандартний тиждень.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Керування даними8
 Стандартний звіт за тиждень

1. Часовий діапазон

2. Час споживання їжі

3.  Середнє значення рівня глюкози у 
крові

4. День тижня

5.  Стандартне відхилення (SD)

6. Кількість визначень

7. Смуга прокручування
Натисніть , щоб прокрутити екран 
вниз для перегляду додаткових записів.

8. Подання у вигляді графіка
Натисніть , щоб відобразити графік 
даних за стандартний тиждень.

1

2

3

4

5 6

8

7
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Керування даними 8
 Ціль

1. Часовий діапазон

2. Час споживання їжі

3. Умовні позначення
Категорії результатів визначення рівня глюкози у крові

4. Кругова діаграма
Відображає категорії результатів визначення рівня глюкози у 
крові у відсотках.

5. Значення у відсотках
Результати визначення рівня глюкози у крові для кожної 
категорії у відсотках

6. Подання у вигляді таблиці або графіка
Натискайте , щоб переходити від таблиці до графіка або 
навпаки.

2

4

Графік відповідності 
цільовим показникам

Таблиця відповідності 
цільовим показникам

1

5

66

3 3
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Керування даними8
8.5  Передавання даних до комп’ютера
Можна передавати дані з глюкометра на комп’ютер, щоб переглянути чи роздрукувати результати.

Запустіть програмне 
забезпечення та 
дотримуйтесь інструкцій 
щодо передавання даних. 
Переконайтеся, що 
програмне забезпечення 
готове до приймання даних 
із глюкометра.

У головному меню виберіть 
Мои данные (Мої дані) та 
натисніть .

Установіть програмне 
забезпечення на комп’ютер 
згідно з інструкціями. 

Під’єднайте інфрачервоний 
кабель до комп’ютера 
згідно з інструкціями.

2

3

1

Виберіть Передача данных 
(Передача даних) та 
натисніть .

4
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Керування даними 8

Знайдіть  віконце 
інфрачервоного (ІЧ) датчика 
нагорі глюкометра.

Знайдіть віконце ІЧ-датчика 
на інфрачервоному кабелі 
комп’ютера.

Розташуйте віконця 
ІЧ-датчиків одне навпроти 
одного. Відстань між ними 
має становити від 3 до 
10 см.

Дотримуйтесь підказок у 
програмному забезпеченні 
на комп’ютері, щоб 
розпочати передачу даних.

5 6

Віконце інфрачервоного 
(ІЧ) датчика

Після завершення передачі 
даних буде відображено 
екран Передача данных - 
Передача завершена 
(Передача даних - Передача 
завершено) протягом 
3 секунд, після чого 
глюкометр вимкнеться.

7

ПРИМІТКА

Якщо передачу даних не вдалося успішно виконати, вимкніть глюкометр, знову ввімкніть його та 
повторіть спробу. Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до Уповноваженого 
Представника компанії Рош в Україні.
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Керування даними8
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Зміна настройок глюкометра 9

Розділ 9. Зміна настройок глюкометра

9.1 Загальні відомості
Користувач має широкі можливості для зміни початкових настройок глюкометра, установлених під 
час роботи майстра налаштування. Також можна відрегулювати настройки глюкометра відповідно 
до зміни умов. Проконсультуйтеся з лікарем, щоб забезпечити вибір відповідних настройок.

Важлива інформація
• Під час редагування настройок будь-які незбережені зміни буде скасовано, якщо глюкометр 

вимкнеться, або якщо в нього буде вставлено тест-смужку.
• Для створення точних записів у щоденнику необхідно правильно встановити настройки часу та дати.
• У разі зміни часу й дати на помпі настройки часу та дати глюкометра буде автоматично 

синхронізовано з помпою.

ПРИМІТКА

Поняття «глюкозa у крові» та «рівень глюкози у крові» є взаємозамінними й означають одне й те 
саме.

9.2 Первинне налаштування рекомендованого значення болюса
Якщо ви не налаштували рекомендоване значення болюса за допомогою майстра налаштування і 
вирішили активувати функцію рекомендованого значення болюса, дотримуйтесь вказівок, 
наведених у цьому розділі. Коли функцію рекомендованого значення болюса буде налаштовано, 
вимкнути її та змінити одиниці вимірювання кількості вуглеводів буде неможливо.

Перш ніж продовжити, рекомендовано переглянути інформацію, наведену в розділі «Ознайомлення 
з функцією рекомендованого значення болюса» та в підрозділі «Майстер налаштування: важлива 
інформація» розділу «Початок роботи» для визначення необхідної кількості часових відрізків та часу 
початку/завершення для кожного часового відрізка. Щоб якнайкраще контролювати діабет, 
проконсультуйтеся з лікарем щодо налаштування часових відрізків, зокрема щодо того, як задати 
цільовий діапазон значень глюкози у крові, значення вуглеводного еквіваленту та чутливості до 
інсуліну для будь-якого часового відрізка.
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Зміна настройок глюкометра9

У головному меню виберіть 
пункт Настройки та 
натисніть .

Виберіть Расчет болюса 
(Рекомендоване значення 
болюса) та натисніть .

1 2

Виберіть Да (Так), щоб 
продовжити налаштування 
рекомендованого значення 
болюса.

Якщо ви не бажаєте 
налаштовувати 
рекомендоване значення 
болюса, виберіть Нет (Ні) та 
поверніться до екрана 
Настройки.

3
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Зміна настройок глюкометра 9

Виберіть часовий відрізок 
для редагування та 
натисніть .

Настройки для першого 
часового відрізка, який ви 
редагуєте, копіюватимуться 
до решти часових відрізків. 
Можна згодом змінити 
настройки для кожного 
окремого часового відрізка. 

Виберіть Далее (Далі).

4 5
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Зміна настройок глюкометра9

1. Час початку часового відрізка

2. Час завершення часового відрізка

3. Нижнє граничне значення цільового 
діапазону

4. Верхнє граничне значення цільового 
діапазону

5. Вуглеводний еквівалент — кількість 
одиниць інсуліну

6. Вуглеводний еквівалент — кількість 
вуглеводів

7. Смуга прокручування

8. Чутливість до інсуліну — кількість 
одиниць інсуліну

9. Чутливість до інсуліну — зміна рівня 
глюкози

1

3

2

4

5

8

6

7

9

прокрутіть вниз
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Для цього першого часового 
відрізка потрібно ввести 
значення вуглеводного 
еквівалента та чутливості до 
інсуліну.

w ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Дуже важливо правильно 
вибрати значення 
вуглеводного еквівалента 
й чутливості до інсуліну. 
Якщо вибрати 
неправильний еквівалент 
(що є основою всіх 
подальших розрахунків), 
усі подальші рекомендації 
щодо значення болюса 
можуть бути хибними та 
призвести до тяжкої 
гіпо- чи гіперглікемії.

 Час завершення

Виберіть поле введення 
часу завершення та 
натисніть .

Задайте час та натисніть .

 Цільовий діапазон

Виберіть поле введення 
нижнього граничного 
значення та натисніть .

Задайте значення та 
натисніть .

Виберіть поле введення 
верхнього граничного 
значення та натисніть .

Задайте значення та 
натисніть .

 Вуглеводний еквівалент

Виберіть поле введення 
для кількості одиниць 
інсуліну та натисніть .

Задайте значення та 
натисніть .

Виберіть поле введення 
для кількості вуглеводів та 
натисніть .

Задайте значення та 
натисніть .

 Чутливість до інсуліну
Виберіть поле введення 
для кількості одиниць 
інсуліну та натисніть .
Задайте значення та 
натисніть .
Виберіть поле введення 
для зміни рівня глюкози у 
крові та натисніть .
Задайте значення та 
натисніть .

Щоб продовжити:

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

Вуглеводний еквівалент і 
чутливість до інсуліну буде 
скопійовано до всіх часових 
відрізків. Після виконання 
цього кроку ви зможете за 
необхідності редагувати 
настройки для кожного 
окремого часового відрізка. 

Виберіть ОК.

76
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Додайте чи видаліть часові 
відрізки, в іншому разі 
перейдіть до наступного 
кроку.

Щоб додати часовий 
відрізок:

Виберіть останній часовий 
відрізок і натисніть .

Виберіть поле введення 
часу завершення та 
натисніть .

8
Блоки времени

Начало Конец

Назад Далее

  5:30 
11:00 
17:00 
21:30 

21:30 
17:00 
11:00 
5:30 

0:00 

0:00 

Задайте час завершення 
вибраного часового 
відрізка та натисніть . Це 
буде час початку для 
нового часового відрізка.

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

Додайте ще один часовий 
відрізок або перейдіть до 
наступного кроку.

Щоб видалити часовий 
відрізок:

Виберіть часовий відрізок, 
який потрібно видалити, та 
натисніть .

Виберіть поле введення 
часу завершення та 
натисніть .

Задайте час завершення, 
що відповідає часу початку 
часового відрізка, та 
натисніть .

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

Видаліть ще один часовий 
відрізок або перейдіть до 
наступного кроку.
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Виберіть окремий часовий 
відрізок, настройки якого 
потрібно редагувати, 
включно з часом 
завершення. За потреби 
повторіть для інших часових 
відрізків.

Коли всі настройки 
часового відрізка буде 
завершено, виберіть Далее 
(Далі).

 

9

 Щоб увести значення у 
відсотках для станів 
здоров’я:

Виберіть поле Состояниe 
здоровья (Стан здоров’я) та 
натисніть .

Задайте значення у 
відсотках і натисніть .

Повторіть ці дії, щоб увести 
значення у відсотках для 
інших станів здоров’я.

Щоб продовжити:

Виберіть Далее (Далі). 

10

76174_08652961001_A_UK_Inside.indb   143 9/4/2018   9:24:47 AM



144

Зміна настройок глюкометра9
11

Щоб завершити процес 
налаштування 
рекомендованого значення 
болюса, потрібно ввести 
розмір перекусу. 

 Збільшення під час їжі

Виберіть поле Увел. при 
еде (Збільшення під час 
їжі) та натисніть .

Задайте значення та 
натисніть .

 Розмір перекусу

Виберіть поле Перекус 
(Розмір перекусу) та 
натисніть .

Задайте значення та 
натисніть .

Виберіть ОК.

Рекомендоване значення 
болюса налаштовано.

12

 Термін дії

Виберіть поле Срок 
действия (Термін дії) та 
натисніть .

Задайте тривалість і 
натисніть .

 Затримка

Виберіть поле Задержка 
(Затримка) та натисніть .

Задайте тривалість і 
натисніть .

Щоб продовжити:

Виберіть Далее (Далі).
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9.3 Часові відрізки: рекомендоване значення болюса налаштовано
Якщо рекомендоване значення болюса вже налаштовано, інформація, наведена в цьому розділі, 
допоможе виконувати такі дії:
• зміна цільового діапазону значень глюкози у крові, значень вуглеводного еквівалента та чутливості 

до інсуліну для кожного часового відрізка;
• додавання та видалення часових відрізків;
• зміна часу початку й часу завершення часових відрізків.

Перш ніж продовжити, рекомендовано переглянути підрозділ «Майстер налаштування: важлива 
інформація» розділу «Початок роботи» для визначення необхідної кількості часових відрізків та часу 
початку/завершення для кожного часового відрізка. Щоб якнайкраще контролювати діабет, 
проконсультуйтеся з лікарем щодо налаштування часових відрізків, зокрема щодо того, як задати 
цільовий діапазон значень глюкози у крові, значення вуглеводного еквіваленту та чутливості до 
інсуліну для будь-якого часового відрізка.
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У головному меню виберіть 
пункт Настройки та 
натисніть .

1

Виберіть Расчет болюса 
(Рекомендоване значення 
болюса) та натисніть .

2

Виберіть Блоки времени 
(Часові відрізки) та 
натисніть .

3
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Додайте чи видаліть часові 
відрізки, в іншому разі 
перейдіть до наступного 
кроку.

Щоб додати часовий 
відрізок:

Виберіть останній часовий 
відрізок і натисніть .

Виберіть поле введення 
часу завершення та 
натисніть .

Задайте час завершення 
вибраного часового відрізка 
та натисніть . Це буде час 
початку для нового 
часового відрізка.

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

Додайте ще один часовий 
відрізок або перейдіть до 
наступного кроку.

4
Щоб видалити часовий 
відрізок:

Виберіть часовий відрізок, 
який потрібно видалити, та 
натисніть .

Виберіть поле введення 
часу завершення та 
натисніть .

Задайте час завершення, 
що відповідає часу початку 
часового відрізка, та 
натисніть .

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

Видаліть ще один часовий 
відрізок або перейдіть до 
наступного кроку.
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Виберіть часовий відрізок 
для редагування та 
натисніть .

 Час завершення

Виберіть поле введення 
часу завершення та 
натисніть .

Задайте час та натисніть .

65
 Цільовий діапазон

Виберіть поле введення 
нижнього граничного 
значення та натисніть .

Задайте значення та 
натисніть .

Виберіть поле введення 
верхнього граничного 
значення та натисніть .

Задайте значення та 
натисніть .

 Вуглеводний еквівалент

Виберіть поле введення для 
кількості одиниць інсуліну та 
натисніть .

Задайте значення та 
натисніть .

Виберіть поле введення для 
кількості вуглеводів та 
натисніть .

Задайте значення та 
натисніть .
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 Чутливість до інсуліну

Виберіть поле введення для 
кількості одиниць інсуліну 
та натисніть .

Задайте значення та 
натисніть .

Виберіть поле введення для 
зміни рівня глюкози у крові 
та натисніть .

Задайте значення та 
натисніть .

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

Щоб змінити настройки для 
іншого часового відрізка, 
виберіть його й натисніть . 
Поверніться до кроку 6.

Щоб повернутись до екрана 
Расчет болюса 
(Рекомендоване значення 
болюса), виберіть Назад.

7
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У головному меню виберіть 
пункт Настройки та 
натисніть .

1

Виберіть Расчет болюса 
(Рекомендоване значення 
болюса) та натисніть .

2

Виберіть  Состояние 
здоровья (Стан здоров’я) та 
натисніть .

3

9.4 Значення у відсотках для станів здоров’я

4
Виберіть поле введення 
стану здоров’я та натисніть 

.

Задайте значення у 
відсотках і натисніть .

Повторіть, щоб змінити 
значення у відсотках для 
інших станів здоров’я.

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).
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9.5  Опції рекомендованого значення: збільшення під час їжі, розмір 
перекусу, термін дії, затримка

У головному меню виберіть 
пункт Настройки та 
натисніть .

1

Виберіть Расчет болюса 
(Рекомендоване значення 
болюса) та натисніть .

2

Виберіть Доп. факторы для 
расчета (Опції 
рекомендованого значення) 
та натисніть .

3
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 Збільшення під час їжі

Виберіть поле Увел. при еде 
(Збільшення під час їжі) та 
натисніть .

Задайте значення та 
натисніть .

 Розмір перекусу

Виберіть поле Перекус 
(Розмір перекусу) та 
натисніть .

Задайте значення та 
натисніть .

4
 Термін дії

Виберіть поле Срок 
действия (Термін дії) та 
натисніть .

Задайте тривалість і 
натисніть .

 Затримка

Виберіть поле Задержка 
(Затримка) та натисніть .

Задайте тривалість і 
натисніть .

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

Якщо ви змінили розмір 
перекусу, на глюкометрі 
буде відображено цей 
екран Доп. факторы для 
расчета (Опції 
рекомендованого 
значення). Виберіть ОК, 
щоб повернутись до 
екрана Расчет болюса 
(Рекомендоване значення 
болюса).

Якщо ви не міняли розмір 
перекусу, глюкометр 
повернеться до екрана 
Расчет болюса 
(Рекомендоване значення 
болюса).
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9.6 Часові відрізки: якщо рекомендоване значення болюса не 
налаштовано
Якщо рекомендоване значення болюса не налаштовано, інформація, наведена в цьому розділі, 
допоможе виконувати такі дії:
• зміна цільового діапазону значень глюкози у крові для будь-якого часового відрізка;
• додавання та видалення часових відрізків;
• зміна часу початку й часу завершення часових відрізків.

Перш ніж продовжити, рекомендовано переглянути підрозділ «Майстер налаштування: важлива 
інформація» розділу «Початок роботи» для визначення необхідної кількості часових відрізків та часу 
початку/завершення для кожного часового відрізка. Щоб якнайкраще контролювати діабет, 
проконсультуйтеся з лікарем щодо налаштування часових відрізків, зокрема щодо того, як задати 
цільовий діапазон значень глюкози у крові для кожного часового відрізка.
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Якщо рекомендоване 
значення болюса 
налаштовано, параметр 
Блоки времени (Часові 
відрізки) не відображається 
на цьому екрані. Див. 
підрозділ «Часові відрізки: 
якщо рекомендоване 
значення болюса 
налаштовано» у цьому 
розділі.

Виберіть Блоки времени 
(Часові відрізки) та 
натисніть .

2

У головному меню виберіть 
пункт Настройки та 
натисніть .

1

Додайте чи видаліть часові 
відрізки, в іншому разі 
перейдіть до наступного 
кроку. 

3
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Щоб додати часовий 
відрізок:

Виберіть останній часовий 
відрізок і натисніть .

Виберіть поле введення 
часу завершення та 
натисніть .

Задайте час завершення 
вибраного часового відрізка 
та натисніть . Це буде час 
початку для нового 
часового відрізка.

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

Додайте ще один часовий 
відрізок або перейдіть до 
наступного кроку.

Щоб видалити часовий 
відрізок:

Виберіть часовий відрізок, 
який потрібно видалити, та 
натисніть .

Виберіть поле введення 
часу завершення та 
натисніть .

Задайте час завершення, 
що відповідає часу початку 
часового відрізка, та 
натисніть .

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

Видаліть ще один часовий 
відрізок або перейдіть до 
наступного кроку.

Виберіть часовий відрізок 
для редагування та 
натисніть .

4
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 Час завершення

Виберіть поле введення 
часу завершення та 
натисніть .

Задайте час завершення та 
натисніть . 

5
 Цільовий діапазон

Виберіть поле введення 
нижнього граничного 
значення та натисніть .

Задайте значення та 
натисніть .

Виберіть поле введення 
верхнього граничного 
значення та натисніть .

Задайте значення та 
натисніть .

Щоб продовжити:

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

Щоб змінити настройки для 
іншого часового відрізка, 
виберіть його й натисніть . 
Поверніться до кроку 5.

Щоб повернутись до екрана 
Настройки, виберіть Назад.

6
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9.7 Межі попередження: про гіпоглікемію, про гіперглікемію
Можна задати межі попередження про рівень глюкози у крові для станів гіпоглікемії та 
гіперглікемії.

w ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ця функція не замінює профілактики станів гіпо- та гіперглікемії, якої вас має навчити лікар.

Якщо результат визначення рівня 
глюкози у крові нижчий за межу 
попередження про гіпоглікемію, 
на екрані глюкометра з’являється 
повідомлення Ниже границы 
гипогликемии (Нижче межі 
попередження про гіпоглікемію). 

ПРИМІТКА

На глюкометрі 
відображається 
рекомендована кількість 
швидких вуглеводів.  
Показник 24g (24 г) на 
показаному вище екрані 
наведено лише для прикладу.

Якщо результат визначення 
рівня глюкози у крові вищий за 
межу попередження про 
гіперглікемію, на екрані 
глюкометра з’являється 
повідомлення Выше границы 
гипергликемии (Вище межі 
попередження про 
гіперглікемію). 
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Виберіть Глюкометр та 
натисніть .

2

У головному меню виберіть 
пункт Настройки та 
натисніть .

1

Виберіть Границы 
предупреждений (Межі 
попередження) та натисніть 

.

3

76174_08652961001_A_UK_Inside.indb   158 9/4/2018   9:24:52 AM



159

Зміна настройок глюкометра 9

Межа для підвищеного 
 (гіперглікемія) рівня 
глюкози у крові

Виберіть поле Гипер 
(Гіперглікемія) та натисніть 

.

Задайте значення та 
натисніть .

4
Межа для пониженого 
 (Гіпоглікемія) рівня 
глюкози у крові

Виберіть поле Гипо 
(Гіпоглікемія) та натисніть 

.

Задайте значення та 
натисніть .

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).
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9.8  Блокування клавіш
Функція блокування клавіш дає змогу блокувати всі  кнопки на глюкометрі, окрім кнопки живлення 
та кнопок підсвічування. Ця функція слугує додатковим засобом захисту від ненавмисної активації 
функцій глюкометра.

Виберіть Глюкометр та 
натисніть .

2

У головному меню виберіть 
пункт Настройки та 
натисніть .

1

Виберіть  Блокировка 
клавиш (Блокування 
клавіш) та натисніть .

3
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Натисніть , щоб 
відобразити спливаюче 
меню Блокировка клавиш 
(Блокування клавіш).

Виберіть Вкл. (Увімк.) чи 
Выкл. (Вимк.)

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

4

Якщо під час увімкнення 
глюкометра кнопки 
заблоковані, відображається 
екран Блокировка клавиш 
(Блокування клавіш).

Щоб розблокувати кнопки, 
натисніть та утримуйте  та 

 одночасно, поки на екрані 
не відобразиться головне 
меню.

Також кнопки 
розблоковуються в таких 
випадках:
• У глюкометр вставлено 

тест-смужку.
• Глюкометр увімкнено 

і відображається 
повідомлення про помилку 
помпи чи попередження 
про несправність помпи.

Кнопки лишаються 
розблокованими впродовж 
поточного сеансу. Після 
вимкнення та повторного 
ввімкнення глюкометра 
кнопки знову блокуються.
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9.9  Мова

Виберіть Глюкометр та 
натисніть .

2

У головному меню виберіть 
пункт Настройки та 
натисніть .

1

Виберіть Язык (Мова) та 
натисніть .

3

Натисніть  для 
відображення переліку 
доступних мов.

Виберіть потрібну мову та 
натисніть .

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

4
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9.10  Одиниці вимірювання кількості вуглеводів
На глюкометрі доступні зазначені нижче одиниці вимірювання кількості вуглеводів. Коли 
активовано функцію рекомендованого значення болюса, вибрані одиниці вимірювання 
кількості вуглеводів змінити вже не можна.

Скорочення Одиниця вимірювання вуглеводів Еквівалент у грамах
 г Грами 1 грам
 KE Вуглеводна одиниця 

(Kohlenhydrateinheit)
10 грамів

 BE Хлібна одиниця (Bread Equivalent) 12 грамів
 CC Вибір вуглеводів (Carbohydrate Choice) 15 грамів

Виберіть Глюкометр та 
натисніть .

2

У головному меню виберіть 
пункт Настройки та 
натисніть .

1

Виберіть Единицы (Одиниці) 
та натисніть .

3
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Натисніть , щоб 
відобразити перелік 
одиниць вимірювання.

Виберіть одиницю 
вимірювання та натисніть 

.

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

4
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9.11 Звуковий сигнал, вібрація, звук клавіш
Глюкометр можна налаштувати на роботу в режимі звукового сигналу та/або режимі вібрації. 
Можна вибрати рівень гучності звукового сигналу: низький, середній чи високий. Звукові сигнали 
подаються в таких випадках:
• натискання кнопок;
• помилки;
• попередження;
• нагадування.

ПРИМІТКА

• Звуковий сигнал і вібрацію не можна вимкнути одночасно.

• Коли ввімкнено звук клавіш, глюкометр подає звуковий сигнал при кожному натисканні 
кнопки.

• Навіть якщо звуковий сигнал вимкнено, глюкометр все одно супроводжує звуком 
повідомлення про помилку.

• Коли заряд батарейок низький, глюкометр використовує середній рівень гучності звукового 
сигналу (якщо встановлено високий рівень гучності) та вимикає вібрацію. У цьому стані 
піктограми вібрації та звукового сигналу будуть і далі відображатися на екрані головного 
меню, якщо їх не буде вимкнено. Після встановлення нових батарейок глюкометр 
повернеться до встановлених настройок звуку/вібрації.
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Виберіть Сигнал/вибрация 
(Звук/вібрація) та натисніть 

.

2

У головному меню виберіть 
пункт Настройки та 
натисніть .

1
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 Рівень гучності звукового 
сигналу

Виберіть поле Сигнал 
(Звуковий сигнал) та 
натисніть .

Виберіть рівень гучності 
звукового сигналу (Вык 
(Вимк.), Низкий (Низький), 
Средн. (Середній) або 
Высокий (Високий)) та 
натисніть .

3
Увімкнення або 
вимкнення вібрації

Виберіть поле Вибрация 
(Вібрація) та натисніть .

Виберіть режим вібрації:
(Вкл. (Увімк.) або Вык. 
(Вимк.)) та натисніть .

Увімкнення або 
вимкнення звуку клавіш

Виберіть поле Звук клавиш 
(Звук клавіш) та натисніть 

.

Виберіть режим звуку 
клавіш:
(Вкл. (Увімк.) або Вык. 
(Вимк.)) та натисніть .

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).
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9.12 Формат часу, час, дата

ПРИМІТКА

• Рекомендовано задати час і дату на помпі. Настройки часу й дати на глюкометрі 
автоматично синхронізуються з настройками помпи.

• Зміна настройок часу й дати вплине на графік тренду й дані у таблиці тренду. Див. підрозділ 
«Створення звітів про дані» в розділі «Керування даними».

• Час у 24-годинному форматі відображається як «ГГ:ХХ» (наприклад, 15:53), де «Г» — 
кількість годин, а «Х» — кількість хвилин, а у 12-годинному форматі — як «ГГ:ХХ A/P» 
(наприклад, 3:53 pm), де A/P — це am (ранку) або pm (вечора).

• Формат дати має вигляд «ДД МММ РР» (наприклад, 2 фев 16 (2 лют 16)), де «Д» — день, 
«М» — місяць, а «Р» — рік.
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Виберіть Время/дата (Час/
дата) та натисніть .

2

У головному меню виберіть 
пункт Настройки та 
натисніть .

1
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Формат часу

Виберіть поле Формат времени 
(Формат часу) та натисніть .

Виберіть 24 ч (24 год) або 12 ч 
(12 год) і натисніть .

Час

Виберіть поле Время (Час) 
та натисніть .

Задайте кількість годин і 
натисніть .

Задайте кількість хвилин і 
натисніть .

У разі вибору 12-годинного 
формату часу виберіть am 
(ранку) або pm (вечора) та 
натисніть .

3
Дата

Виберіть поле Дата та 
натисніть .

Задайте день та натисніть 
.

Задайте місяць та 
натисніть .

Задайте рік та натисніть .

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).
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9.13  Рівень підсвічування
Підсвічування глюкометра полегшує перегляд інформації на екрані за різних умов освітлення. 
Рівень підсвічування можна відрегулювати, натиснувши кнопку підсвічування на передній панелі 
глюкометра. Рівень підсвічування регулюється в циклічному порядку: низький, середній, високий, 
знову низький і так далі.

1. Кнопка підсвічування
Натисніть для вибору рівня підсвічування.

1
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ПРИМІТКА

• Коли глюкометр вмикають, установлюється середній рівень підсвічування.

• Коли встановлено рівень підсвічування високий або середній і протягом 15 секунд не 
виконується жодних дій з кнопками, глюкометр автоматично змінює рівень підсвічування на 
низький, щоб подовжити термін служби батарейок. Початкові настройки рівня підсвічування 
відновлюються, якщо натиснути будь-яку кнопку, вставити тест-смужку або коли глюкометр 
відображає екран результатів визначення рівня глюкози у крові.

• Коли заряд батарейок низький і встановлено високий рівень підсвічування, глюкометр 
використовує середній рівень підсвічування. Після встановлення нових батарейок на 
глюкометрі можна знову встановити високий рівень підсвічування.

• Кнопка вибору рівня підсвічування не працює під час визначення рівня глюкози у крові, під 
час контрольної перевірки, а також коли глюкометр передає дані до комп’ютера.
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Розділ 10. Нагадування глюкометра

10.1  Загальні відомості
Нагадування допомагають вчасно виконувати різноманітні завдання, наприклад, коли потрібно 
визначити рівень глюкози у крові, коли прийшов час замінити помпу інфузійного набору, або коли 
призначено візит до лікаря. Передбачено різні типи нагадувань:
•  нагадування про необхідність провести визначення рівня глюкози у крові ( після високого рівня 

глюкози у крові,  після низького рівня глюкози у крові та  після їжі);
•  нагадування за будильником (визначення рівня глюкози у крові та інше);
•  нагадування за датою (візит до лікаря, лабораторне дослідження та зміна інфузійного набору).

Приклад екрана Напоминание (Нагадування)

1. Піктограма нагадування

2. Заголовок нагадування

3. Повідомлення нагадування

4.  Режим сну
Натисніть , щоб запрограмувати 
повторну появу нагадування. Не всі типи 
нагадувань мають цю функцію.

5. Відхилити
Натисніть , щоб відхилити нагадування.

4

2

3

5

ПРИМІТКА

• Глюкометр подає звуковий сигнал, коли відображається будь-яке нагадування і якщо 
ввімкнено звуковий сигнал.

• Глюкометр вібрує, коли відображається будь-яке з таких нагадувань і якщо ввімкнено 
вібрацію: Повтор. измер. после еды (Повторне визначення після їжі); Измерение ГК 
(Визначення рівня глюкози у крові); Высок. ГК, повтор. измер. (Повторіть визначення після 
виявлення високого рівня глюкози у крові); Низк. ГК, повтор. измер. (Повторіть визначення 
після виявлення низького рівня глюкози у крові) та Иное (Iнше).

• Поняття «глюкозa у крові» та «рівень глюкози у крові» є взаємозамінними й означають одне 
й те саме.

1
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10.2 Нагадування про необхідність провести визначення рівня 
глюкози у крові: після високого рівня глюкози у крові, після низького 
рівня глюкози у крові, після їжі
Глюкометр може нагадати користувачеві про необхідність повторити визначення рівня глюкози у крові 
після отримання високого або низького результату визначення рівня глюкози у крові, а також після їжі.
Нагадування після високого рівня глюкози у крові: коли результат визначення рівня глюкози у крові 
перевищує настройку порогового значення для високого рівня глюкози, глюкометр програмує появу цього 
нагадування після того, як спливе визначений час.
Нагадування після низького рівня глюкози у крові: коли результат визначення рівня глюкози у крові 
нижчий за настройку порогового значення для низького рівня глюкози, глюкометр програмує появу цього 
нагадування після того, як спливе визначений час.
Нагадування після їжі: у разі збереження запису про кількість вуглеводів, що перевищує настройку 
розміру перекусу, глюкометр програмує появу цього нагадування після того, як спливе визначений час.
Приклад нагадування після високого рівня глюкози у крові
1.  Порогове значення підвищеного рівня глюкози у крові, встановлене на глюкометрі, — 13,3 ммоль/л, а 

визначений час для нагадування (Напом. после (Нагадати пізніше)) — через 60 хвилин.
2.  Отримано результат рівня глюкози у крові, який перевищує значення 13,3 ммоль/л, наприклад 

15,0 ммоль/л.
3.  Через 60 хвилин глюкометр нагадає вам про необхідність провести повторне визначення рівня 

глюкози у крові.

• У заданий час глюкометр автоматично ввімкнеться, а на екрані з’явиться нагадування, якщо в 
глюкометр не вставлено тест-смужку.

• Коли заплановано одне з цих нагадувань, глюкометр запам’ятовує час нагадування незалежно від змін 
настройок часу та дати на самому глюкометрі.

• Якщо глюкометр вже ввімкнено в той час, на який заплановано нагадування, а визначення рівня 
глюкози у крові не було виконано, нагадування буде відображено, коли глюкометр вимкнеться.

Нагадування після високого 
рівня глюкози у крові

Нагадування після низького 
рівня глюкози у крові

Нагадування після їжі
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• Якщо на екрані глюкометра буде відображено нагадування, але не буде натиснуто жодної кнопки 

впродовж 30 секунд, глюкометр вимкнеться й відобразить нагадування знову через 2 хвилини. Після 
четвертого відображення нагадування глюкометр відхиляє його.

• Нагадування можна відкласти, натиснувши  або вставивши тест-смужку. Час, на який можна 
відкласти нагадування після високого рівня глюкози у крові, становить 15 хвилин. Час, на який 
можна відкласти нагадування після низького рівня глюкози у крові та після їжі, становить 5 хвилин.

• Після визначення рівня глюкози у крові глюкометр відхиляє всі нагадування, які очікували на розгляд, 
протягом наступних 30 хвилин. За необхідності програмується нове нагадування з урахуванням 
результату визначення рівня глюкози у крові.

• Умов дуже низької температури навколишнього середовища функція нагадування про необхідність 
провести визначення рівня глюкози у крові може вимкнутися, поки глюкометр не буде ввімкнено.

Настройка нагадувань про необхідність визначення рівня глюкози у крові

У головному меню виберіть 
пункт Настройки та 
натисніть .

Виберіть Напоминания 
(Нагадування) та натисніть 

.

1 2

Виберіть Напомин. 
измерить ГК (Нагадування 
про необхідність провести 
визначення рівня глюкози у 
крові) та натисніть .

3
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 Увімкнення або 
вимкнення нагадування

Виберіть поле Напоминание 
(Нагадування) та натисніть 

.

Виберіть Вкл. (Увімк.) або 
Вык. (Вимк.) та натисніть .

Зробіть вибір та натисніть 
.

После высокой ГК (Після 
високого рівня глюкози у 
крові): перейдіть до 
кроку 5.
После низкой ГК (Після 
низького рівня глюкози у 
крові): перейдіть до 
кроку 6.
После еды (Після їжі): 
перейдіть до кроку 7.

ПРИМІТКА. Значення 
проміжку часу в полі Напом. 
после (Нагадати пізніше) 
відображається у форматі 
«ГГ:ХХ» (наприклад, 1:30), 
де «Г» — кількість годин, а 
«Х» — кількість хвилин.

4
 Порогове значення рівня 
глюкози у крові

Виберіть поле Порог ГК 
(Порогове значення рівня 
глюкози у крові) та 
натисніть .

Задайте значення та 
натисніть .

 Нагадати пізніше

Виберіть поле Напом. после 
(Нагадати пізніше) та 
натисніть .

Задайте час та натисніть .

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

5
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 Увімкнення або 
вимкнення нагадування

Виберіть поле Напоминание 
(Нагадування) та натисніть 

.

Виберіть Вкл. (Увімк.) або 
Вык. (Вимк.) та натисніть .

 Порогове значення рівня 
глюкози у крові

Виберіть поле Порог ГК 
(Порогове значення рівня 
глюкози у крові) та 
натисніть .

Задайте значення та 
натисніть .

 Нагадати пізніше

Виберіть поле Напом. после 
(Нагадати пізніше) та 
натисніть .

Задайте час та натисніть .

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

6
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 Увімкнення або 
вимкнення нагадування

Виберіть поле Напоминание 
(Нагадування) та натисніть 

.

Виберіть Вкл. (Увімк.) або 
Вык. (Вимк.) та натисніть .

 Розмір перекусу

Виберіть поле Перекус 
(Розмір перекусу) та 
натисніть .

ПРИМІТКА

Коли екран После еды (Після їжі) відображається вперше, 
якщо рекомендоване значення болюса не налаштовано, то 
розмір перекусу за замовчуванням — «немає даних» (---). 
Якщо рекомендоване значення болюса налаштовано, 
значенням за замовчуванням буде значення, задане в полі 
Перекус (Розмір перекусу) на екрані Доп. факторы для 
расчета (Опції рекомендованого значення).

Якщо розмір перекусу було 
змінено, буде відображено 
екран После еды (Після 
їжі).

Виберіть ОК.

7
Виберіть значення та 
натисніть .

 Нагадати пізніше

Виберіть поле Напом. после 
(Нагадати пізніше) та 
натисніть .

Задайте час та натисніть .

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

Якщо розмір перекусу не 
було змінено, глюкометр 
повернеться до екрана 
Напомин. измерить ГК 
(Нагадування про 
необхідність провести 
визначення рівня глюкози у 
крові).
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10.3 Нагадування за будильником: визначення рівня глюкози у крові, 
інше
 Нагадування про необхідність провести визначення рівня глюкози у крові за будильником — це 
зручний спосіб нагадування про проведення визначення рівня глюкози у крові. Інші нагадування за 
будильником можна використовувати для нагадування про будь-які інші щоденні справи.

ПРИМІТКА

• На день можна встановити до 8 нагадувань за будильником.

• Час задається з кроком у 15 хвилин.

• Умов дуже низької температури навколишнього середовища функція нагадування за 
будильником може вимкнутися, поки глюкометр не буде ввімкнено.

 Визначення рівня глюкози у крові

• Щодня в заданий час глюкометр автоматично ввімкнеться, а на екрані з’явиться нагадування, якщо 
в глюкометр не вставлено тест-смужку. Однак, якщо глюкометр вже ввімкнено в той час, на який 
заплановано нагадування, а визначення рівня глюкози у крові не було виконано, нагадування буде 
відображено, коли глюкометр вимкнеться.

• Якщо на екрані глюкометра буде відображено це нагадування, але не буде натиснуто жодної 
кнопки, за 30 секунд глюкометр вимкнеться й відобразить нагадування знову через 2 хвилини. Коли 
нагадування буде відображено вчетверте, глюкометр відхиляє його.

• Відхилити нагадування можна, натиснувши .
• Нагадування можна відкласти на 15 хвилин, натиснувши  або вставивши тест-смужку.
• Після визначення рівня глюкози у крові глюкометр відхиляє всі відкладені нагадування про 

необхідність визначення рівня глюкози у крові, а також ті, які очікували на розгляд, протягом 
наступних 30 хвилин.
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 Інше

•  Щодня в заданий час глюкометр автоматично ввімкнеться, а на екрані з’явиться нагадування, якщо в 
глюкометр не вставлено тест-смужку. 

• Якщо на екрані глюкометра буде відображено це нагадування, але не буде натиснуто жодної 
кнопки, за 30 секунд глюкометр вимкнеться й відобразить нагадування знову через 2 хвилини. Коли 
нагадування буде відображено вчетверте, глюкометр відхиляє його.

• Якщо глюкометр вже ввімкнено в той час, на який заплановано нагадування, нагадування буде 
відображено, коли глюкометр вимкнеться.

• Це нагадування можна відхилити, натиснувши  або вставивши тест-смужку.
• Можна відкласти нагадування на 15 хвилин, натиснувши .

Настройки за замовчуванням для нагадувань за будильником

Час доби за замовчуванням
07:00
09:00
11:00
12:00
14:00
16:00
19:00
22:00
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У головному меню виберіть 
пункт Настройки та 
натисніть . 

Виберіть Напоминания 
(Нагадування) та натисніть 

.

1 2

Виберіть Будильник та 
натисніть .

3
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Увімкнення або зміна 
нагадування

Виберіть поле введення 
часу для нагадування та 
натисніть .

Задайте час доби для 
нагадування та натисніть .

Натисніть . Виберіть тип 
нагадування (наприклад, 
Измер. ГК (Визначення рівня 
глюкози у крові) чи Иное 
(Інше)) та натисніть .

Повторіть ці дії, щоб 
настроїти інші нагадування.

4
Вимкнення нагадування

Виберіть поле введення 
даних про тип нагадування 
(наприклад, Измер. ГК 
(Визначення рівня глюкози у 
крові) чи Иное (Інше)) та 
натисніть .

Виберіть Вык. (Вимк.) та 
натисніть .

Повторіть ці дії, щоб 
вимкнути інші нагадування.

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).
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10.4  Нагадування за датою:  візит до лікаря,  лабораторне 
дослідження,  зміна інфузійного набору
Нагадування за датою — це зручний спосіб нагадування про запланований візит до лікаря чи 
лабораторне дослідження. Крім того, можна налаштувати нагадування про необхідність зміни 
інфузійного набору на постійній основі з вибраними інтервалами (1 день, 2 дні чи 3 дні).

Нагадування Визит к врачу (Візит до лікаря) та Лабораторный анализ (Лабораторне 
дослідження)

• Відображається при ввімкненні глюкометра, якщо в нього не вставлено тест-смужку.
• Нагадування можна відхилити, натиснувши  або вставивши тест-смужку.
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 Нагадування Замен. инфуз. набор (Зміна інфузійного набору)

• Відображається при ввімкненні глюкометра, якщо в нього не вставлено тест-смужку.
• Відхилити нагадування можна, натиснувши .
• Нагадування можна відкласти, натиснувши  або вставивши тест-смужку. Нагадування буде 

відображено при наступному ввімкненні глюкометра.

ПРИМІТКА

• Задавати час для нагадування про візит до лікаря чи про необхідність лабораторного 
дослідження необов’язково. Якщо ви вирішите не задавати час, переконайтеся, що в полі 
введення часу стоїть пропуск: «--:--» (немає даних).

• Час задається з кроком у 15 хвилин.

• Нагадування за датою не призводять до автоматичного ввімкнення глюкометра і 
відображення повідомлення на екрані. Нагадування за датою з’являються в заданий день 
лише при ввімкненні глюкометра.

У головному меню виберіть 
пункт Настройки та 
натисніть .

1
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Увімкнення або вимкнення 
нагадування
Виберіть поле Напомин. 
(Нагадування) та натисніть .
Виберіть Вкл. (Увімк.) або Вык. 
(Вимк.) та натисніть .

5

Виберіть Напоминания 
(Нагадування) та 
натисніть .

2

Виберіть Напоминания 
даты (Нагадування за 
датою) та натисніть .

3

Дата 

Виберіть поле Дата та 
натисніть .

Задайте день та натисніть 
.

Задайте місяць та 
натисніть .

Задайте рік та натисніть 
.

Час (необов’язково)

Виберіть поле Время (Час) 
та натисніть .

Задайте час доби та
натисніть .

Виберіть Сохранить 
(Зберегти).

Зробіть вибір та натисніть .

 Визит к врачу (Візит до 
лікаря): перейдіть до кроку 5.
Лаб. анализ (Лабораторне 
дослідження): перейдіть до 
кроку 6.
Замен. инфуз. набор (Зміна 
інфузійного набору): 
перейдіть до кроку 7.

4
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 Увімкнення або вимкнення 
нагадування

Виберіть поле Напомин. 
(Нагадування) та натисніть .

Виберіть Вкл. (Увімк.) або Вык. 
(Вимк.) та натисніть .

Дата 

Виберіть поле Дата та натисніть 
.

Задайте день та натисніть .

Задайте місяць та натисніть .

Задайте рік та натисніть .

Час (необов’язково)

Виберіть поле Время (Час) та 
натисніть .

Задайте час доби та
натисніть .

Виберіть Сохранить (Зберегти).

 Увімкнення або вимкнення 
нагадування

Виберіть поле Напомин. 
(Нагадування) та натисніть .

Виберіть Вкл. (Увімк.) або Вык. 
(Вимк.) та натисніть .

6

7
Інтервал 

Виберіть поле введення Интервал 
(Інтервал) та натисніть .

Виберіть інтервал (1 день, 2 дня 
(2 дні) або 3 дня (3 дні)) та 
натисніть .

Виберіть Сохранить (Зберегти).
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Розділ 11. Зв’язок глюкометра й помпи

11.1 Загальні відомості
Глюкометр і помпа використовують бездротову технологію Bluetooth (Блютус) для зв’язку. Зв’язок 
може бути неможливим, якщо відстань між пристроями більша ніж 2 метри. Якщо виникають 
проблеми зі зв’язком між глюкометром і помпою, рекомендовано використовувати помпу 
напряму та керувати нею вручну. Щодо усунення неполадок зі зв’язком глюкометра й помпи див. 
розділ «Усунення неполадок».

ПРИМІТКА

• Якщо виникають проблеми зі зв’язком, перевірте і глюкометр, і помпу, щоб переконатись, 
що функцію Bluetooth (Блютус) увімкнено на обох пристроях.

• У разі зміни часу й дати на помпі настройки часу та дати глюкометра буде автоматично 
синхронізовано з помпою під час наступного встановлення зв’язку.

• Функцію Bluetooth (Блютус) на помпі не можна вимкнути за допомогою глюкометра. Функцію 
Bluetooth (Блютус) можна вимкнути тільки на самій помпі.

• Глюкометр автоматично вимикає функцію Bluetooth (Блютус) у разі низького заряду 
батарейок. Якщо відображається піктограма низького рівня заряду батарейок, необхідно 
замінити батарейки, щоб увімкнути функцію Bluetooth (Блютус). Однак визначати рівень 
глюкози у крові все одно можна.
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11.2  Увімкнення або вимкнення функції бездротової технології 
Bluetooth (Блютус)
Увімкнути або вимкнути функцію Bluetooth (Блютус) на глюкометрі можна в будь-який час.

w ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Подорожуючи  літаком, не забувайте вимкнути функцію Bluetooth (Блютус) і на глюкометрі, і на 
помпі, перш ніж зачиняться двері літака.  Електромагнітне випромінювання глюкометра або помпи 
може перешкоджати роботі електронних систем літака.

Піктограма Bluetooth (Блютус) і стан зв’язку

Піктограма Стан зв’язку

Функцію Bluetooth (Блютус) увімкнено. Глюкометр і помпа підтримують зв’язок. 

Коли ця піктограма відсутня, це означає, що функцію Bluetooth (Блютус) вимкнено. 
Зв’язок між глюкометром і помпою відсутній.

Коли ця піктограма блимає, це означає, що функцію Bluetooth (Блютус) увімкнено. 
Проте зв’язок між глюкометром і помпою відсутній.
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Виберіть Глюкометр та 
натисніть .

Виберіть Bluetooth (Блютус) і 
натисніть .

У головному меню виберіть 
пункт Настройки та натисніть 

.

2 31

4
Щоб увімкнути чи вимкнути 
функцію Bluetooth (Блютус), 
натисніть та утримуйте , 
поки піктограма Bluetooth 
(Блютус) не зміниться. 
Відпустіть  та виберіть 
Назад.
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11.3   Сполучення глюкометра й помпи
Коли глюкометр і помпа постачаються у вигляді комплекту, їх вже сполучено. Якщо глюкометр і 
помпу не сполучено, дивіться наведені нижче інструкції.

ПРИМІТКА

• Під час процесу сполучення провести вимірювання рівня глюкози у крові неможливо.

• Глюкометр і помпа лишаються сполученими під час виймання та заміни батарейок.

• Одночасно можливо сполучити лише 1 глюкометр із 1 помпою.

• Якщо глюкометр, сполучений з однією помпою, сполучити з іншою помпою, сполучення із 
першою помпою буде розірвано.

• Якщо глюкометр сполучено з однією помпою і було виконано невдалу спробу сполучити його 
із іншою помпою, сполучення із першою помпою буде розірвано.

Переконайтеся, що функцію 
Bluetooth (Блютус) на помпі 
ввімкнено. Якщо функцію 
Bluetooth (Блютус) 
вимкнено, натисніть , 
щоб увімкнути її.

Натисніть .

Кілька разів натисніть та 
відпустіть  на помпі, 
поки не буде відображено 
екран  НАСТРОЙКИ 
BLUETOOTH.

Натисніть .

21
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 На помпі натисніть , 
щоб видалити цей 
пристрій і сполучити 
помпу з іншим 
глюкометром.

Якщо на помпі відображається 
екран СОПРЯЖ. УСТР. НЕТ 
(СПОЛУЧЕНИЙ ПРИСТРІЙ 
НЕМАЄ), перейдіть до кроку 6.

або

На помпі, якщо відображається 
екран СОПРЯЖ. УСТР. 
(СПОЛУЧЕНИЙ ПРИСТРІЙ), 
натисніть  і перейдіть до 
наступного кроку.

43

На помпі натисніть .

На помпі натисніть , 
щоб підтвердити 
видалення сполученого 
пристрою.

6

5

Переконайтеся, що 
глюкометр вимкнено.

На глюкометрі натисніть та 
утримуйте , а потім 
натисніть та утримуйте .

7

Коли на глюкометрі 
відобразиться цей екран 
Сопряжение с помпой 
(Встановіть сполучення з 
помпою), відпустіть кнопки 
глюкометра.
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На помпі натисніть , 
щоб розпочати процес 
сполучення.

8

На помпі виберіть 
глюкометр, який потрібно 
додати, і натисніть 
глюкометр, який потрібно 

.

9

 На помпі відобразиться екран 
ДОБАВИТЬ УСТР. СОПРЯЖЕНИЕ 
(ДОДАТИ ПРИСТРІЙ 
СПОЛУЧЕННЯ), а потім — 
екран ДОБАВИТЬ УСТР. 
ВВЕДИТЕ PIN-КОД (ДОДАТИ 
ПРИСТРІЙ ВВЕДІТЬ PIN-КОД).

Перейдіть до наступного кроку.

На глюкометрі введіть 
PIN-код, який 
відображено на екрані 
помпи.

10 11
Натисніть .

Введіть першу цифру та 
натисніть . Повторюйте 
цю дію, поки всі цифри не 
буде введено.

Якщо відображається 
екран УСТРОЙСТВО НЕ 
НАЙДЕНО (ПРИСТРІЙ НЕ 
ЗНАЙДЕНО), зверніться до 
рекомендацій щодо 
усунення неполадок у 
керівництві користувача 
помпи.

або
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Переконайтеся, що PIN-код, 
введений на глюкометрі, 
збігається з цифрами, 
відображеними на екрані 
помпи.

Виберіть Подтверд. 
(Підтвердити).

Якщо PIN-код введено 
правильно, на глюкометрі 
відобразиться екран 
Сопряжение с помпой 
(Встановіть сполучення з 
помпою), а на помпі — екран 
СОПРЯЖ. ВЫПОЛН. (ПРИСТРІЙ 
СПОЛУЧЕНО).

На помпі натисніть , щоб 
підтвердити сполучення.

Вимкніть глюкометр. Коли 
глюкометр вимкнеться, 
процес сполучення буде 
завершено. Увімкніть 
глюкометр, щоб розпочати 
користування ним.

1312
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11.4 Скасування підказки про необхідність сполучення глюкометра та 
помпи
Якщо глюкометр і помпу не сполучено, на екрані глюкометра з’являтиметься підказка про 
необхідність завершити процес сполучення щоразу, коли глюкометр вмикатимуть, поки процес 
сполучення не буде скасовано.

Виберіть Да (Так), щоб 
скасувати процес 
сполучення. Перейдіть до 
кроку 3. 

Також можна вибрати Нет 
(Ні) і повернутися до 
кроку 1.

Такий екран відображається 
після ввімкнення 
глюкометра. 

Виберіть Отменить 
(Скасувати), щоб скасувати 
цю підказку щодо 
налаштування сполучення. 
Перейдіть до кроку 2.

Також можна вибрати 
Далее (Далі), щоб розпочати 
процес сполучення. 
Перейдіть до підрозділу 
«Сполучення глюкометра й 
помпи» в цьому розділі.

21

Виберіть Далее (Далі), щоб 
повернутися до головного 
меню.

3
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Розділ 12. Догляд і обслуговування

12.1  Загальні відомості
Глюкометр виконує автоматичну перевірку своїх систем під час кожного ввімкнення й у разі 
виникнення проблем повідомляє про це. Відомості про усунення неполадок у роботі глюкометра 
наведено в розділі «Усунення неполадок».

Якщо глюкометр упав або є підозра, що результати неточні, зверніться до Уповноваженого 
Представника компанії Рош в Україні.

12.2 Перевірка  дисплея
Щоб перевірити роботу дисплея, вимкніть глюкометр, а потім натисніть і утримуйте . Дисплей 
почне в циклічному порядку змінювати колір (червоний, синій, зелений і білий). Якщо якась частина 
дисплея не змінює кольори, зверніться до Уповноваженого Представника компанії Рош в Україні.
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Вийміть старі батарейки з 
глюкометра. 

Вставте 3 нові батарейки 
типу ААА, так щоб 
орієнтація полюсів «+» і «-» 
відповідала позначкам у 
відсіку для батарейок.

Установіть кришку відсіку 
для батарейок на місце та 
щільно замкніть.

Відкрийте та зніміть  кришку 
відсіку для батарейок на 
задній панелі глюкометра, 
натиснувши на язичок в 
напрямку, показаному 
стрілкою, і потягнувши 
кришку вгору.

2 31

12.3  Заміна батарейок

w ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Використання батарейок, відмінних від тих, що постачаються в комплекті з глюкометром чи 
рекомендовані для використання з ним, може значно скоротити термін їхньої служби. 
Батарейки, відмінні від рекомендованих, можуть протікати, спричиняючи корозію контактів 
для батарейок усередині глюкометра. Використання батарейок, відмінних від тих, що 
постачаються в комплекті з глюкометром чи рекомендовані для використання з ним, може 
анулювати гарантію.

• Замінюйте всі батарейки одночасно. Нові батарейки не слід поєднувати з частково 
використаними. Не слід поєднувати батарейки різних електрохімічних систем, класів чи 
виробників. Недотримання цих застережень може призвести до того, що надмірного 
розряджання деяких батарейок у наборі, що збільшує ймовірність протікання.

• Використані батарейки утилізуйте відповідно до місцевих норм із захисту довкілля.
• Після встановлення нових батарейок у глюкометр згідно із вказівками, не виймайте їх до того, 

як виникне потреба в їх заміні. Виймання та повторне встановлення навіть цілком придатних 
батарейок може призвести до проблем у роботі глюкометра.
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ПРИМІТКА

• Із глюкометром рекомендовано використовувати лужні батарейки високої якості.

• Після заміни батарейок на екрані глюкометра з’явиться запит на підтвердження настройок 
часу й дати.

• Рекомендовано мати напоготові запасний комплект нових батарейок.

• У разі заміни батарейок усі результати визначень, інформація у щоденнику й настройки 
зберігаються в пам’яті глюкометра. Під час заміни батарейок ці дані не втрачаються.

• Глюкометр також лишається сполученим із помпою під час виймання й заміни батарейок.

• У глюкометрі можна використовувати акумуляторні батарейки. Однак термін служби 
акумуляторних батарейок може бути коротшим порівняно з батарейками, які не можна 
перезаряджати.

12.4 Поради щодо енергозбереження
Щоб подовжити термін служби батарейок:
• Використовуйте настройку низької гучності для звукового сигналу.
• Вмикайте функцію вібрації, лише коли це потрібно.
• Після закінчення роботи не використовуйте функцію автоматичного вимкнення — натомість 

вимикайте глюкометр.
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12.5 Очищення глюкометра
Слідкуйте, щоб на глюкометрі не було пилу. Якщо потрібно очистити або продезинфікувати 
глюкометр, ретельно дотримуйтесь наведених нижче інструкцій, щоб досягти найкращих 
результатів.

w ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Слідкуйте за тим, щоб рідина не потрапила в отвори глюкометра.

• Не розбризкуйте очищувальний засіб безпосередньо на глюкометр.

• Не занурюйте глюкометр у рідину.

Обережно протріть 
поверхню глюкометра 
м’якою тканиною, злегка 
зволоженою (надлишок 
рідини слід віджати) одним 
з цих очищувальних засобів:
• ізопропіловий спирт 70 %;
• м’який засіб для миття 

посуду, розбавлений 
водою;

• розчин побутового 
відбілювача 10 % 
(1 частина відбілювача 
на 9 частин води), 
приготовлений того самого 
дня.

Переконайтеся, що 
глюкометр вимкнено.

1 2
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13.1 Загальні відомості
Для більшості проблем глюкометр відображає повідомлення з коротким описом її ознак і 
рекомендованим рішенням. У цьому розділі наведено детальний опис ознак, можливих причин і 
можливих рішень проблем. Якщо проблему не вдається усунути за допомогою запропонованих 
рішень, зверніться до Уповноваженого Представника компанії Рош в Україні.

w ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Ніколи не приймайте рішення про лікування, на підставі попередження або повідомлення 
про помилку. У разі виникнення сумнівів зверніться до лікаря.

• Якщо виникають проблеми зі зв’язком глюкометра і помпи, рекомендовано керувати 
помпою вручну і не використовувати глюкометр для дистанційного керування помпою.

ПРИМІТКА

• Якщо глюкометр упав або є підозра, що результати неточні, переконайтесь, що термін 
придатності тест-смужок і контрольного розчину не завершився, і проведіть контрольну 
перевірку. За подальшою допомогою зверніться до Уповноваженого Представника компанії 
Рош в Україні.

• Якщо у вас виникли питання або на екрані глюкометра відображається повідомлення, не 
описане в цьому розділі, зверніться до Уповноваженого Представника компанії Рош в 
Україні.

• Поняття «глюкозa у крові» та «рівень глюкози у крові» є взаємозамінними й означають одне 
й те саме.

Розділ 13. Усунення неполадок
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Відображення 
на дисплеї

Можлива проблема Можливе вирішення

 Екран порожній, 
або глюкометр 
не вмикається.

Батарейки розрядились. Вставте нові батарейки. Див. підрозділ 
«Заміна батарейок» у розділі «Догляд і 
обслуговування».

Дисплей пошкоджено. Зверніться до Уповноваженого Представника 
компанії Рош в Україні.

Глюкометр несправний. Зверніться до Уповноваженого Представника 
компанії Рош в Україні.

Вплив екстремальних 
температур — температура 
навколишнього середовища 
виходить за межі робочого 
діапазона глюкометра.

Перемістить глюкометр у місце з 
температурою в межах діапазону, 
зазначеного в аркуші-вкладиші з упаковки 
тест-смужок. Не піддавайте глюкометр 
штучному нагріванню чи охолодженню.

 Піктограма 
Bluetooth 
(Блютус)  блимає 

 Зв’язок перервано внаслідок 
натискання кнопки на помпі.

• Перевірте помпу і продовжуйте використання 
помпи в ручному режимі.

• Переконайтеся, що на помпі ввімкнено 
функцію Bluetooth (Блютус).

Глюкометр і помпа 
знаходяться за межами 
радіуса зв’язку.

Переконайтеся, що глюкометр і помпа 
знаходяться в межах радіуса зв’язку 
(2 метри).
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13.2 Попередження

1. Піктограма попередження

2. Заголовок попередження

3. Текст попередження

4. Нет (Ні) 
Відображається лише на кількох екранах 
попереджень.

5. Да (Так) або ОК.

ПРИМІТКА

• Глюкометр подає звуковий сигнал, коли відображається попередження та якщо ввімкнено 
звуковий сигнал.

• Поняття «глюкозa у крові» та «рівень глюкози у крові» є взаємозамінними й означають одне 
й те саме.

1

4

2

3

5
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Заголовок 
попередження

Текст попередження Можлива причина/вирішення

Батарея гл-ра 
разряжена 
(Низький рівень 
заряду батарейки 
глюкометра)

Вскоре замен. батареи. 
Нет связи с помпой. 
(Замініть найближчим 
часом. Відсутнє з’єднання 
з помпою.)

Низький заряд батарейок. Замініть батарейки. Див. 
підрозділ «Заміна батарейок» у розділі «Догляд і 
обслуговування».

Коли відображається це попередження:
• Зв’язок Bluetooth (Блютус) вимкнено.
• Якщо ввімкнено вібрацію, її також буде вимкнено, поки 

батарейки не буде замінено.
• Якщо встановлено високий рівень підсвічування, 

глюкометр перейде на середній рівень підсвічування до 
заміни батарейок.

• Якщо встановлено високий рівень гучності звукового 
сигналу, глюкометр перейде на середній рівень гучності 
до заміни батарейок.

Болюс слишком 
большой (Болюс 
зависокий)

Болюс выше допуст. 
кол-ва. Болюс установлен 
на максимум. (Болюс 
вище дозволеної дози. 
Болюс встановлено на 
максимальне значення.)

Це попередження може бути викликано такими 
причинами:
• значення стандартного, розтягнутого болюса чи болюса 

«кілька хвиль» перевищує максимальне дозволене для 
використання на помпі;

• значення болюса за допомогою ручки/шприца чи в 
ручному режимі помпи перевищує параметр болюсного 
інсуліну, визначений глюкометром.

Якщо натиснути ОК у відповідь на це попередження, 
глюкометр установить болюс на максимальну дозволену 
дозу. Перш ніж натискати Подтверд. (Підтвердити) на 
екрані Расчет болюса (Рекомендоване значення болюса), 
щоб увести цю болюсну дозу, перевірте точність усіх 
параметрів. За необхідності зверніться до лікаря.

Болюс слишком 
мал (Болюс 
занизький)

Болюс ниже допустим. 
кол-ва. Болюс установлен 
на миним. (Болюс нижче 
дозволеної дози. Болюс 
встановлено на 
мінімальне значення.)

Помпа не може ввести 0,1 МО інсуліну в режимі болюса 
«кілька хвиль». Помпа змінить болюсну дозу на 0,2 МО.
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Усунення неполадок 13
Заголовок 
попередження

Текст попередження Можлива причина/вирішення

Введ. болюса 
недоступно 
(Введення болюса 
недоступно)

Помпа находится в 
режиме STOP (Помпа 
зараз у режимі STOP)

Виведіть помпу з режиму STOP (СТОП). Див. керівництво 
користувача помпи.

Введ. болюса 
недоступно 
(Введення болюса 
недоступно)

Помпа не может начать 
болюс. Смотрите 
сообщения помпы (На 
помпі не вдається почати 
болюс. Див. помпу)

Помпа зараз вводить болюс. Зачекайте, поки введення 
болюса буде завершено, перш ніж вводити новий болюс.

Введ. болюса 
недоступно 
(Введення болюса 
недоступно)

Нет передачи данных. 
Повторите или установ. 
ручной режим помпы. 
(Втрачено зв’язок. 
Повторіть спробу або 
перейдіть на ручний 
режим помпи.)

Це попередження з’являється, коли вибрано тип болюса 
«стандартний», «кілька хвиль» або «розтягнутий», а 
глюкометр не може підтримувати зв’язок з помпою.
• Повторіть спробу або змініть тип болюса на «Ручний 

режим помпи» або «Ручка/шприц».
• Переконайтесь, що і на глюкометрі, і на помпі ввімкнено 

функцію Bluetooth (Блютус).
• Переконайтеся, що глюкометр і помпа знаходяться в 

межах радіуса зв’язку (2 метри).
• Якщо на екрані глюкометра відображається піктограма 

низького заряду батарейок, глюкометр не зможе 
підтримувати зв’язок із помпою. Замініть батарейки.

Время не 
совпадает (Час не 
співпадає)

Время в гл-метре отлич. 
от времени в помпе более 
чем на 5 минут (Час у 
глюкометрі відрізняється 
від часу помпи більше ніж 
на 5 хвилин)

Час або дата глюкометра відрізняється від часу або дати 
помпи більше ніж на 5 хвилин. Настройки часу й дати 
глюкометра змінено відповідно до настройок помпи. 

Переконайтесь, що час і дату настроєно правильно. У 
протилежному разі змініть настройки часу й дати на 
помпі. Див. керівництво користувача помпи.

Выше границы 
гипергликемии 
(Вище межі 
попередження про 
гіперглікемію)

Следует регулярно 
проверять уровень 
кетонов, ГК и инсулина 
(Регулярно перевіряйте 
рівень кетонів, глюкози у 
крові та інсуліну)

Результат визначення рівня глюкози у крові перевищує 
межу попередження про гіперглікемію, встановлену на 
глюкометрі.
• Дотримуйтеся рекомендацій лікаря щодо контролю 

високого рівня глюкози у крові.
• Перевірте рівень глюкози у крові, кетонів та інсуліну.
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Заголовок 
попередження

Текст попередження Можлива причина/вирішення

Данные дневн. для 
расчета (Дані 
щоденника для 
розрахунку)

Использованы данные 
дневн., изменить нельзя 
(Дані використані з 
щоденника змінити не 
можна)

Дані цього запису щоденника використовуються для 
розрахунку рекомендованого значення болюса, і тому 
внесення змін не дозволено. Уважно перевірте і 
підтвердьте всю інформацію, що стосується 
рекомендованого значення болюса.

Звук/вибрация 
выкл. (Звуковий 
сигнал/вібрацію 
вимкнено)

Нельзя выкл. настройки 
звука и вибрации 
одновременно (Настройки 
звукового сигналу та 
вібрації не можна 
вимкнути одночасно)

Потрібно ввімкнути або звуковий сигнал, або вібрацію, 
або обидві ці функції.

Истекает срок 
тест-полосок 
(Термін 
використання 
тест-смужки 
завершується)

Замените кодовую 
пластинку и тест-полоски 
(Невдовзі потрібно 
замінити кодову 
пластинку і тест-смужки)

ПРИМІТКА. Кодова 
пластинка та чип 
активації є 
взаємозамінними 
поняттями, які мають 
однакове значення.

Термін використання тест-смужок завершується в кінці 
поточного місяця.
• Це повідомлення може з’явитися, якщо в глюкометрі 

використовується білий чип активації. Воно означає, 
що термін використання тест-смужок завершується в 
кінці поточного місяця. Наприкінці місяця видаліть білий 
чип активації та утилізуйте разом із залишком тест-
смужок. Вставте чорний чип активації. Переконайтеся, 
що час і дату на глюкометрі встановлено правильно. 
Якщо вам потрібен чорний чип активації, зверніться до 
Уповноваженого Представника компанії Рош в Україні.

• Переконайтеся, що час і дату встановлено правильно та 
за потреби відкоригуйте. Див. підрозділ «Формат часу, 
час, дата» у розділі «Зміна настройок глюкометра».
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Заголовок 
попередження

Текст попередження Можлива причина/вирішення

Неверн.время/дата 
в помпе (Хибні час/
дата помпи)

Неверн.время/дата в 
помпе. Установите верно 
время/дату помпы. (Хибні 
час/дата помпи. 
Встановіть час/дату на 
помпі.)

Це попередження з’являється, коли глюкометр 
синхронізує настройки часу/дати із настройками помпи, а 
помпа надсилає недійсні дані про час/дату, або надсилає 
дані про час/дату, старіші за час/дату, встановлені 
виробником глюкометра. Глюкометр зберігає свої 
настройки часу/дати та скасовує зв’язок Bluetooth 
(Блютус). 
1. Встановіть правильні час/дату на помпі. Див. 

керівництво користувача помпи.
2. Увімкніть зв’язок Bluetooth (Блютус), щоб 

синхронізувати час/дату глюкометра і помпи.

Недейств. время 
при расч. болюса 
(Недійсний час 
рекомендованого 
значення болюса)

Срок действия должен 
быть больше или равен 
времени задержки 
(Термін дії має бути 
більшим за час затримки 
або дорівнювати йому)

Задайте показник терміну дії повторно або перевірте 
значення затримки.

Недейств.время/
дата записи 
(Недійсні час/дата 
запису)

Дата/время записи 
должны быть до времени/
даты гл-метра (Час/дата 
запису не повинні 
перевищувати поточний 
час/дату глюкометра)

Записи з додаванням даних не можна датувати в 
майбутньому часі. Введіть ще раз дійсні час/дату.
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Заголовок 
попередження

Текст попередження Можлива причина/вирішення

Недействит. 
 активн. инсулин 
(Недійсний 
показник 
активного інсуліну)

Невозможно рассчитать 
активн. инсулин. Расчет 
болюса недоступен. (Не 
вдається обчислити 
активний інсулін. 
Рекомендоване значення 
болюса відсутнє.)

Під час розрахунку показника активного інсуліну 
виникла помилка. Натисніть  (OK), щоб підтвердити 
попередження.
• На екрані детальних результатів визначення рівня 

глюкози у крові глюкометр очищає поле Актив. инсул. 
(Активний інсулін).

• На екрані Расчет болюса (Рекомендоване значення 
болюса) глюкометр очищає поле Актив. инсул. (Активний 
інсулін), а також очищає поля розрахованого болюса для 
результату рівня глюкози у крові, кількості вуглеводів, 
стану здоров’я і рекомендованого значення загального 
болюса.

Зверніться до Уповноваженого Представника компанії 
Рош в Україні.

Недействит. 
значения гипер 
(Недійсні 
показники 
гіперглікемії)

Значение гипер должно 
быть выше, чем диапаз. 
блоков времени 
(Показник гіперглікемії 
повинен бути більшим за 
цільові діапазони 
часового відрізка)

Введіть  значення межі попередження про гіперглікемію, 
яке буде більшим за верхнє граничне значення цільового 
діапазону в усіх часових відрізках. За необхідності 
зверніться до свого лікаря, щоб визначити значення 
відповідних настройок.

Недействит. 
значения гипо 
(Недійсні 
показники 
гіпоглікемії)

Значение гипо должно 
быть ниже, чем диапаз. 
блоков времени 
(Показник гіпоглікемії 
повинен бути меншим за 
цільові діапазони 
часового відрізка)

Введіть  значення межі попередження про гіпоглікемію, 
яке буде меншим за нижнє граничне значення цільового 
діапазону в усіх часових відрізках. За необхідності 
зверніться до свого лікаря, щоб визначити значення 
відповідних настройок.

Недействит. ПИН 
(Хибний PIN-код)

Введите ПИН (см. дисплей 
помпы) (Введіть ще раз 
PIN-код, показаний на 
екрані помпи)

Введено хибний PIN-код. Виберіть ОК та введіть PIN-код 
ще раз.
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Заголовок 
попередження

Текст попередження Можлива причина/вирішення

Недействит. цел. 
диапазон 
(Недійсний 
цільовий діапазон)

Этот диапазон не соотв. 
границам предупрежд. 
для гипер и гипо 
(Вибраний діапазон 
суперечить настройкам 
меж попереджень про 
гіпоглікемію та/або 
гіпоглікемію)

Або введене мінімальне значення цільового діапазону 
нижче за межу попередження про гіпоглікемію, або 
введене максимальне значення цільового діапазону 
вище за межу попередження про гіперглікемію. 

Уведіть такі граничні значення цільового діапазону, які 
не виходитимуть за межі попереджень про гіпо- та 
гіперглікемію. За необхідності зверніться до свого 
лікаря, щоб визначити значення відповідних настройок.

Недействит. цел. 
диапазон 
(Недійсний 
цільовий діапазон)

Нижн. цел. гр-ца диапаз. 
выше верх. цел. гр-цы 
диапазона (Нижній 
показник цільового 
діапазону вищий за 
верхній показник 
цільового діапазону)

Уведіть мінімальне значення цільового діапазону, яке 
буде нижчим за максимальне значення цільового 
діапазону.

Недействительн. 
дата (Недійсна 
дата)

Введите верную дату 
(Введіть правильну дату)

Було зроблено спробу введення неправильної дати. Крім 
того для нагадувань не можна задавати дати, які вже 
минули. Введіть ще раз правильну дату.

Нет кодовой 
пластинки 
(Відсутня кодова 
пластинка)

Выкл. гл-метр, вставьте 
верн. кодовую пластинку 
(Вимкніть глюкометр і 
вставте актуальну кодову 
пластинку)

ПРИМІТКА. Кодова 
пластинка та чип 
активації є 
взаємозамінними 
поняттями, які мають 
однакове значення.

Чип активації не вставлено. Вимкніть глюкометр і 
вставте чип активації. Якщо вам потрібен чип активації, 
зверніться до Уповноваженого Представника компанії 
Рош в Україні.
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Заголовок 
попередження

Текст попередження Можлива причина/вирішення

 Нет передачи 
данных (Втрачено 
зв’язок)

См. сообщения помпы 
(Див. помпу)

Це попередження з’являється, коли на глюкометрі 
відображається екран Ввести болюс – Помпа: идет 
введение (Ввести болюс; Помпа: виконується введення) і 
виникла помилка зв’язку з помпою. Якщо ви намагалися 
скасувати болюс, натиснувши  (Остан. бол. (Зупинити 
болюс)), помпа не отримала цієї команди і введення 
болюса продовжується. Див. екран помпи.
• Використовуйте помпу для відстеження або скасування 

болюса, введення якого триває.
• Переконайтесь, що і на глюкометрі, і на помпі ввімкнено 

функцію Bluetooth (Блютус).
• Переконайтеся, що глюкометр і помпа знаходяться в 

межах радіуса зв’язку (2 метри).
• Якщо на екрані глюкометра відображається піктограма 

низького заряду батарейок, глюкометр не зможе 
підтримувати зв’язок із помпою. Замініть батарейки.

Нет рез-та ГК для 
болюса (Немає 
рівня глюкози у 
крові з болюсом)

Нужно провести измер. ГК 
до введения инсулина. 
Продолжить? (Перевірте 
рівень глюкози у крові 
перед введенням інсуліну. 
Продовжити?)

Користувач не виконав визначення рівня глюкози у крові 
і намагається ввести болюс. Рекомендовано визначити 
рівень глюкози у крові, перш ніж вводити інсулін.
• Щоб визначити рівень глюкози у крові, натисніть 

 для вибору варіанта Нет (Ні); на глюкометрі буде 
відображено екран Расчет болюса (Рекомендоване 
значення болюса). Натискайте , поки не буде вибрано 
пункт Измерение ГК (Визначення рівня глюкози у крові), 
а тоді натисніть . Виконайте визначення рівня глюкози 
у крові.

• Щоб продовжити введення інсуліну без визначення 
рівня глюкози у крові, натисніть  для вибору 
варіанта Да (Так); на глюкометрі буде відображено екран 
Подтвердить болюс (Підтвердити болюс). Див. підрозділ 
«Введення болюса» в розділі «Застосування болюса».
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Заголовок 
попередження

Текст попередження Можлива причина/вирішення

Нет сопряж. 
гл-метр — помпа 
(Глюкометр і 
помпу не 
сполучено)

Для использования этой 
функции проведите 
сопряжение с помпой (Для 
використання цієї функції 
встановіть сполучення з 
помпою)

Неможливо використовувати функції помпи без 
сполучення помпи і глюкометра. Див. підрозділ 
«Сполучення глюкометра й помпи» в розділі «Зв’язок 
глюкометра й помпи».

Ниже границы 
гипогликемии 
(Нижче межі 
попередження про 
гіпоглікемію)

Примите быстрые 
углеводы в кол-ве не 
менее (количество 
углеводов)* Повторить 
измерение ГК (З’їжте 
швидкі вуглеводи в 
кількості не менше 
(кількість вуглеводів)* 
Повторіть визначення 
рівня глюкози у крові)

* На глюкометрі 
відображається 
рекомендована кількість 
швидких вуглеводів.

Результат визначення рівня глюкози у крові нижчий за 
межу попередження про гіпоглікемію, встановлену на 
глюкометрі.
• Дотримуйтеся рекомендацій лікаря щодо контролю 

низького рівня глюкози у крові.
• На глюкометрі відображається рекомендована кількість 

вуглеводів, після вживання якої потрібно повторити 
визначення рівня глюкози у крові.

Ошибка 
сопряжения (Збій 
сполучення)

Вык. и вкл. гл-р, идите в 
Настройки, Гл-р и Cопряж. 
с помпой (Перезапустіть 
глюкометр, виберіть 
«Настройки», 
«Глюкометр», «Встановіть 
сполучення з помпою»)

Спроба сполучити глюкометр з помпою була невдалою. 

Почніть процес сполучення заново. Див. підрозділ 
«Сполучення глюкометра й помпи» в розділі «Зв’язок 
глюкометра й помпи».

Ошибка языка 
(Помилка мови)

Выберите другой язык 
(Виберіть іншу мову)

Вибрану мову неможливо використовувати. Зверніться 
до Уповноваженого Представника компанії Рош в Україні 
за допомогою.
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Заголовок 
попередження

Текст попередження Можлива причина/вирішення

Помпа не отвечает 
(Помпа не 
відповідає)

Убедитесь, что Bluetooth 
включен и помпа вблизи 
гл-метра (Переконайтеся, 
що Bluetooth (Блютус) 
увімкнено і помпа та 
глюкометр знаходяться в 
межах радіуса зв’язку)

Зв’язок між глюкометром і помпою відсутній. 
• Переконайтесь, що і на глюкометрі, і на помпі ввімкнено 

функцію Bluetooth (Блютус).
• Переконайтеся, що глюкометр і помпа знаходяться в 

межах радіуса зв’язку (2 метри).
• Якщо на екрані глюкометра відображається піктограма 

низького заряду батарейок, глюкометр не зможе 
підтримувати зв’язок із помпою. Замініть батарейки.

Потеря соединения 
(Зв’язок втрачено)

Убедитесь, что помпа 
находится вблизи 
гл-метра (Переконайтеся, 
що помпа і глюкометр 
знаходяться в межах 
радіуса зв’язку)

• Переконайтеся, що глюкометр і помпа знаходяться в 
межах радіуса зв’язку (2 метри).

• Переконайтесь, що і на глюкометрі, і на помпі ввімкнено 
функцію Bluetooth (Блютус).

• Якщо на екрані глюкометра відображається піктограма 
низького заряду батарейок, глюкометр не зможе 
підтримувати зв’язок із помпою. Замініть батарейки.

Потеря соединения 
(Зв’язок втрачено)

Вык. и вкл. гл-р, идите в 
Настройки, Гл-р и Cопряж. 
с помпой (Перезапустіть 
глюкометр, виберіть 
«Настройки», 
«Глюкометр», «Встановіть 
сполучення з помпою»)

Зв’язок між глюкометром і помпою було втрачено під 
час процесу сполучення. Тому спроба сполучити 
глюкометр із помпою була невдалою.
• Переконайтесь, що і на глюкометрі, і на помпі ввімкнено 

функцію Bluetooth (Блютус).
• Переконайтеся, що глюкометр і помпа знаходяться в 

межах радіуса зв’язку (2 метри).
• Якщо на екрані глюкометра відображається піктограма 

низького заряду батарейок, глюкометр не зможе 
підтримувати зв’язок із помпою. Замініть батарейки.

• Почніть процес сполучення заново. Див. підрозділ 
«Сполучення глюкометра й помпи» в розділі «Зв’язок 
глюкометра й помпи».
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Заголовок 
попередження

Текст попередження Можлива причина/вирішення

Предупр.: высокая 
ГК (Попередження 
про високий 
рівень глюкози у 
крові)

Проверьте уровень ГК, 
кетонов и инсулина 
(Перевірте рівень глюкози 
у крові, кетонів та 
інсуліну)

Рівень глюкози у крові може бути вищим за верхню 
межу діапазону визначення системи.
• Якщо у вас спостерігаються загальні симптоми високого 

рівня глюкози у крові, негайно зверніться до лікаря. 
Див. підрозділ «Симптоми низького або високого рівня 
глюкози у крові» в розділі «Визначення рівня глюкози у 
крові».

• Дотримуйтеся рекомендацій лікаря щодо контролю 
високого рівня глюкози у крові.

• Перевірте рівень глюкози у крові, кетонів та інсуліну.

Предупр.: низкая 
ГК (Попередження 
про низький рівень 
глюкози у крові)

Повторите измерение ГК. 
Свяжитесь с врачом. 
(Повторіть визначення 
рівня глюкози у крові. 
Зверніться до лікаря.)

Рівень глюкози у крові може бути нижчим за нижню 
межу діапазону визначення системи.
• Дотримуйтеся рекомендацій лікаря щодо контролю 

низького рівня глюкози у крові.
• Якщо у вас спостерігаються загальні симптоми низького 

рівня глюкози у крові, негайно зверніться до лікаря. 
Див. підрозділ «Симптоми низького або високого рівня 
глюкози у крові» в розділі «Визначення рівня глюкози у 
крові».

Предупр.: перед. 
данных 
(Попередження 
про зв’язок)

Данные помпы недоступ. 
Данные посл. бол. невер. 
(Дані помпи відсутні, 
останні дані болюса 
можуть бути неточними)

або

Данные помпы 
недоступны, актив. инс. 
может быть неверный 
(Дані помпи відсутні, 
показник активного 
інсуліну може бути 
неточним)

Передачу даних болюсв від помпи не вдалося виконати, і 
тому дані помпи відсутні. Останні дані болюса або 
показник активного інсуліну можуть бути неточними.
• Переконайтесь, що і на глюкометрі, і на помпі ввімкнено 

функцію Bluetooth (Блютус).
• Переконайтеся, що глюкометр і помпа знаходяться в 

межах радіуса зв’язку (2 метри).
• Якщо на екрані глюкометра відображається піктограма 

низького заряду батарейок, глюкометр не зможе 
підтримувати зв’язок із помпою. Замініть батарейки.

76174_08652961001_A_UK_Inside.indb   211 9/4/2018   9:25:04 AM



212

Усунення неполадок13
Заголовок 
попередження

Текст попередження Можлива причина/вирішення

Предупр.: 
температура 
(Попередження 
про температуру)

Температура у границы 
допустимого диапазона 
для измерения ГК 
(Температура наблизилася 
до межі діапазону для 
визначення рівня глюкози 
у крові)

Перемістить глюкометр у місце з температурою в межах 
діапазону, зазначеного в аркуші-вкладиші з упаковки 
тест-смужок. Не піддавайте глюкометр штучному 
нагріванню чи охолодженню.

Расчет болюса 
(Рекомендоване 
значення болюса)

Данные расчета болюса 
удалены (Дані 
рекомендованого 
значення болюса 
видалено)

Не вдається підтвердити достовірність даних щодо 
рекомендованого значення болюса. Зачекайте 8 годин 
для отримання точного рекомендованого значення 
болюса. Зверніться до Уповноваженого Представника 
компанії Рош в Україні за додатковою допомогою.

ВАЖЛИВО
• Дози інсуліну та їжа, спожита до виникнення 

попередження про рекомендоване значення 
болюса, більше не враховуються під час розрахунку 
рекомендованого значення болюса.

• Пам’ять болюсів помпи може не відображатися на 
глюкометрі, проте вона доступна на помпі.

Це попередження може з’явитись, якщо:
• виникла помилка в роботі годинника глюкометра;
• глюкометр зчитує пам’ять помпи та виявляє запис, який 

або пошкоджено, або перезаписано;
• глюкометр зчитує пам’ять помпи та виявляє, що дату й 

час помпи було скинуто до настройок за замовчуванням.

Расчет болюса не 
установлен 
(Рекомендоване 
значення болюса 
не встановлено)

Нет расчета болюса, если 
он не установлен в меню 
Настройки (Немає 
рекомендації болюса, 
якщо його не встановлено 
в меню Настройки)

Натисніть  (OK), щоб продовжити використання 
глюкометра без рекомендованого значення болюса. Для 
отримання інструкцій щодо налаштування 
рекомендованого значення болюса див. підрозділ 
«Первинне налаштування рекомендованого значення 
болюса» в розділі «Зміна настройок глюкометра».
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Заголовок 
попередження

Текст попередження Можлива причина/вирішення

Расчет болюса 
невозможен 
(Термін 
рекомендованого 
значення болюса 
минув)

Для этого рез-та ГК 
расчет болюса провести 
уже нельзя 
(Рекомендоване значення 
болюса більше не може 
бути використано для 
цього результату 
визначення рівня глюкози 
у крові)

Останній визначення рівня глюкози у крові було 
проведено більш ніж 5 хвилин тому, і його результат 
більше не може бути використаний для розрахунку 
рекомендованого значення болюса. Проведіть повторне 
визначення, щоб розпочати новий сеанс визначення 
рекомендованого значення болюса.

Расчет за предел. 
диапаз. 
(Недопустимий 
результат 
розрахунків)

Расчет болюса 
недоступен 
(Рекомендоване значення 
болюса не доступне)

Глюкометр виявив, що результат розрахунку виходить за 
верхню межу діапазону (помилка розрахунку).

Натисніть  (OK), щоб підтвердити попередження. 
Глюкометр повторно відображає екран Расчет болюса 
(Рекомендоване значення болюса) та очищає поля 
розрахованого болюса для результату рівня глюкози у 
крові, кількості вуглеводів та стану здоров’я. Зверніться 
до Уповноваженого Представника компанії Рош в Україні.

Редкая передача 
данных с помпы 
(Передача даних з 
помпи 
відбувається 
рідко)

С момента последней 
передачи данных с помпы 
прошло 2 недели (З часу 
останнього зв’язку з 
помпою минуло два 
тижні)

Якщо ви користуєтесь функцією рекомендованого 
значення болюса, важливо регулярно використовувати 
зв’язок  Bluetooth (Блютус) між глюкометром і помпою.
• Переконайтесь, що і на глюкометрі, і на помпі ввімкнено 

функцію Bluetooth (Блютус).
• Переконайтеся, що глюкометр і помпа знаходяться в 

межах радіуса зв’язку (2 метри).
• Якщо на екрані глюкометра відображається піктограма 

низького заряду батарейок, глюкометр не зможе 
підтримувати зв’язок із помпою. Замініть батарейки.
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Заголовок 
попередження

Текст попередження Можлива причина/вирішення

Рез-ты дневника 
устарели 
(Результати 
щоденника 
застаріли)

Нельзя сохранить новые 
данные с этой записью. 
(Нові дані не можна 
зберегти з цим записом.)

Цей запис у щоденнику застарів більш ніж на 5 хвилин, і 
його більше не можна використовувати для розрахунку 
рекомендованого значення болюса.

Натисніть  (OK), щоб підтвердити попередження, та 
вирішіть, що ви бажаєте зробити: змінити дані, додати 
нові дані або розпочати новий сеанс рекомендованого 
значення болюса.

Углеводный 
эквивалент 
(Вуглеводний 
еквівалент)

 Необычный углеводный 
эквивалент. Проверьте 
записи. (Неприйнятний 
вуглеводний еквівалент. 
Перевірте вхідні дані.)

Значення вуглеводного еквівалента виходить за межі 
прийнятного діапазону глюкометра. Перевірте введені 
дані та зверніться до свого лікаря, щоб визначити 
значення відповідних настройок.

 Чувствит-сть к 
инсулину 
(Чутливість до 
інсуліну)

Необычная чувств-сть к 
инсул. Проверьте записи. 
(Незвична чутливість до 
інсуліну. Перевірте вхідні 
дані.)

Значення чутливості до інсуліну виходить за межі 
прийнятного діапазону глюкометра. Перевірте введені 
дані та зверніться до свого лікаря, щоб визначити 
значення відповідних настройок.
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13.3 Помилки

1. Піктограма помилки

2. Заголовок помилки

3. Повідомлення про помилку

4. Меню або OK 
Відображається лише на кількох екранах 
повідомлень про помилки.

ПРИМІТКА

Глюкометр подає звуковий сигнал, коли відображається повідомлення про помилку, навіть якщо 
звуковий сигнал вимкнено.

1

4

2

3
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Усунення неполадок13
Заголовок 
помилки

Повідомлення про помилку Причина помилки/вирішення

E-51 Ошибка 
полоски 
(Помилка 
тест-смужки)

Введите полоску вновь или 
замените ее (Вставте  
тест-смужку ще раз або 
замініть її на нову)

Ця помилка може виникнути, якщо тест-
смужку пошкоджено або якщо її неправильно 
вставлено в глюкометр.
• Вийміть тест-смужку та знову вставте в 

глюкометр або замініть, якщо її пошкоджено.
• Перевірте  термін придатності на контейнері 

з тест-смужками. Не використовуйте  тест-
смужки, термін придатності яких завершився.

• Якщо це повідомлення з’являється знову, 
зверніться до Уповноваженого Представника 
компанії Рош в Україні.

E-52 Ошибка 
кодовой пласт. 
(Помилка 
кодової 
пластинки)

Выкл. гл-метр, выньте и 
вставьте кодовую пластинку 
(Вимкніть глюкометр, вставте 
ще раз або замініть кодову 
пластинку)

ПРИМІТКА. Кодова пластинка та 
чип активації є 
взаємозамінними поняттями, 
які мають однакове значення.

Вимкніть глюкометр. Вийміть та вставте ще 
раз чип активації. Увімкніть глюкометр. Якщо 
помилка повторюється, зверніться до 
Уповноваженого Представника компанії Рош в 
Україні, щоб отримати новий чип активації.

ПРИМІТКА.
• Якщо ця помилка виникає під час визначення 

рівня глюкози у крові або під час контрольної 
перевірки, натисніть  (Меню), щоб 
відобразити екран головного меню.

• Якщо ця помилка виникає після відображення 
екрана-заставки, натисніть  (ОК), щоб 
продовжити.
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Усунення неполадок 13
Заголовок 
помилки

Повідомлення про помилку Причина помилки/вирішення

E-53 Ошибка 
измерения 
(Помилка 
визначення)

Проведите измерение с новой 
полоской (Повторіть визначення 
із новою тест-смужкою)

Виникла помилка глюкометра або тест-
смужки. Вийміть і викиньте тест-смужку, потім 
повторіть визначеня.

Або

Ваш рівень глюкози у крові є надмірно 
високим. 
Якщо це припущення відповідає вашому 
самопочуттю, негайно зверніться до лікаря. 

Якщо це припущення не відповідає вашому 
самопочуттю, повторіть визначення з новою 
тест-смужкою. 

Після повторного визначення, якщо його 
результат не відповідає вашому самопочуттю, 
проведіть контрольну перевірку з новою 
тест-смужкою.  

Якщо результат контрольної перевірки 
виходитиме за межі прийнятного діапазону, 
зверніться до розділу «Контрольна перевірка».

Якщо результат контрольної перевірки буде в 
межах прийнятного діапазону, перевірте 
правильність виконання процедури визначення 
рівня глюкози у крові та повторіть визначення 
з новою тест-смужкою. 

Якщо помилка E-53 все одно виникає, ваш 
результат визначення рівня глюкози у крові 
може дійсно бути надмірно високим і таким, 
що виходить за межі діапазону системи. 
Негайно зверніться до лікаря.
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Усунення неполадок13
Заголовок 
помилки

Повідомлення про помилку Причина помилки/вирішення

E-54 Образца 
недостаточно 
(Нанесено 
недостатню 
кількість крові 
на тест-
смужку)

Проведите измерение с новой 
полоской (Повторіть визначення 
із новою тест-смужкою)

Недостатньо крові або контрольного розчину 
було нанесено на тест-смужку для проведення 
визначення або нанесення зразку відбулось 
після того як почалось визначення. 

Вийміть і викиньте тест-смужку, потім 
повторіть визначення.

E-55 Истек 
срок кодовой 
пласт. (Термін 
дії кодової 
пластинки 
завершився)

Выключите гл-метр, замените 
кодовую пластинку и полоску 
(Вимкніть глюкометр, замініть 
кодову пластинку і тест-
смужку)

ПРИМІТКА. Кодова пластинка та 
чип активації є 
взаємозамінними поняттями, 
які мають однакове значення.

Це повідомлення може з’явитися, якщо в 
глюкометрі використовується білий чип 
активації. Воно означає, що термін 
використання тест-смужок завершується в 
кінці поточного місяця. Наприкінці місяця 
видаліть білий чип активації та утилізуйте 
разом із залишком тест-смужок. Вставте 
чорний чип активації. Переконайтеся, що час і 
дату на глюкометрі встановлено правильно. 
Якщо вам потрібен чорний чип активації, 
зверніться до Уповноваженого Представника 
компанії Рош в Україні.

ПРИМІТКА.
• Якщо ця помилка виникає під час визначення 

рівня глюкози у крові або під час контрольної 
перевірки, натисніть  (Меню), щоб 
відобразити екран головного меню.

• Якщо ця помилка виникає після відображення 
екрана-заставки, натисніть  (ОК), щоб 
продовжити.

E-56 Образец 
нанесен рано 
(Зразок крові 
на тест-смужку 
нанесено 
занадто рано)

Проведите измерение с новой 
полоской (Повторіть визначення 
із новою тест-смужкою)

Кров або  контрольний розчин було нанесено 
на  тест-смужку до відображення екрана 
Нанести образец (Нанесіть зразок). 

Вийміть і викиньте тест-смужку, а потім 
повторіть визначення із новою тест-смужкою.
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Усунення неполадок 13
Заголовок 
помилки

Повідомлення про помилку Причина помилки/вирішення

E-57 Ошибка 
электроники 
(Помилка 
електроніки)

Выньте батарейки, подождите 
20 секунд, замените батарейки 
(Вийміть батарейки, зачекайте 
20 секунд, замініть батарейки)

Виникла помилка в електроніці, або, у 
рідкісних випадках, використану тест-смужку 
було вийнято, а потім знову вставлено.  

1. Вимкніть глюкометр і вийміть батарейки. 

2. Зачекайте 20 секунд і знову вставте 
батарейки. 

3. Увімкніть глюкометр і проведіть 
визначення рівня глюкози у крові або 
контрольну перевірку. 

Якщо проблема не зникає, зверніться до 
Уповноваженого Представника компанії Рош в 
Україні..

E-58 Ошибка 
температуры 
(Помилка 
температури)

Переместите гл-метр в место с 
верной темпер., подождите 5 
минут (Перемістіть глюкометр у 
зону з правильною 
температурою і зачекайте 5 
хвилин)

Температура навколишнього середовища 
виходить за межі робочого діапазона 
глюкометра. 

1. Перемістіть глюкометр у місце з 
температурою в межах діапазону, який 
зазначено в аркуші-вкладиші з упаковки 
тест-смужок. 

2. Зачекайте 5 хвилин або більше. Не 
піддавайте глюкометр штучному 
нагріванню чи охолодженню. 

3. Коли глюкометр буде перенесено в місце 
з температурою в межах діапазону, 
натисніть  (OK) або  (Меню), щоб 
продовжити.

E-59 Батарея 
разряжена 
(Розряджена 
батарейка)

Замените батарейки 
немедленно (Негайно замініть 
батарейки)

Див. підрозділ «Заміна батарейок» у розділі 
«Догляд і обслуговування».
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Усунення неполадок13
Заголовок 
помилки

Повідомлення про помилку Причина помилки/вирішення

E-60 Ошибка 
врем./даты 
(Помилка часу/
дати)

Исправьте время/дату при 
необходимости (За потреби 
змініть час/дату)

Настройки часу і дати можуть бути 
неправильними, або виконано заміну 
батарейок. 

Вимкніть глюкометр і знову ввімкніть його.
• Якщо глюкометр сполучено з помпою: 

глюкометр синхронізується з часом і датою 
помпи.

• Якщо глюкометр не сполучено з помпою: 
переконайтеся, що час і дату встановлено 
правильно та за потреби відкоригуйте. Див. 
підрозділ «Формат часу, час, дата» у розділі 
«Зміна настройок глюкометра».
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Інформація про продукт 14

Розділ 14. Інформація про продукт

14.1 Технічні характеристики та обмеження
Дивіться документацію з комплекту тест-смужок та контрольних розчинів для отримання 
актуальної інформації про технічні характеристики цих продуктів та обмеження щодо їх 
використання.

Об’єм краплі крові

Тип зразка

Час визначення

Діапазон визначення

Умови зберігання 
тест-смужок

Умови експлуатації системи

Див. аркуш-вкладиш з комплекту тест-смужок.

Умови зберігання 
глюкометра (із 
встановленими 
батарейками)

Від -20 ºC до 50 ºC 

Обсяг пам’яті 1000 записів щоденника
Автоматичне вимкнення 
живлення

2 хвилини

Джерело живлення 3 батарейки типу ААА (рекомендовано використовувати лужні 
батарейки високої якості)

Дисплей РК
Розміри 94 x 55 x 25 мм (довжина/ширина/висота)
Вага Приблизно 103 г із встановленими батарейками
Конструкція Ручний
Рівень захисту III
Тип глюкометра Глюкометр Акку-Чек Перформа Комбо придатний для безперервної 

роботи.
Умови зберігання 
контрольного розчину

Див. аркуш-вкладиш з комплекту контрольного розчину.

Інтерфейс ІЧ; світлодіоди/ІЧ-світлодіоди (клас 1)
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Інформація про продукт14
14.2 Технічна інформація

Бездротова технологія Bluetooth (Блютус)
Глюкометр і помпа використовують бездротову технологію Bluetooth (Блютус) для зв’язку та 
передавання інформації. Бездротова технологія Bluetooth (Блютус) є одним з видів радіочастотних 
(РЧ) технологій, які використовують неліцензований діапазон частот від 2,4 до 2,485 ГГц для 
виробничих, наукових та медичних цілей. РЧ-канал, що використовується для зв’язку між 
глюкометром і помпою, не є відкритим. Глюкометр може підтримувати зв’язок лише з помпою, з 
якою його сполучено. Тому інші пристрої, що також підтримують Bluetooth (Блютус) (наприклад, 
мобільні телефони, принтери, тощо), не можуть установити сполучення з глюкометром чи помпою, 
обмінюватися з ними інформацією або мати доступ до персональних даних, що зберігаються на 
них.

Радіочастотний зв’язок
Пристрій відповідає вимогам стандартів Федеральної комісії зі зв’язку (FCC) США. Пристрій 
відповідає вимогам частини 15 правил FCC. Експлуатація пристрою можлива за дотримання 
2 таких умов: (1) пристрій не повинен створювати перешкоди, які негативно впливають на інші 
пристрої, і (2) пристрій повинен мати захист від перешкод, які можуть викликати збої в його роботі.

Дотримання цих правил означає, що за нормальних повсякденних обставин цей пристрій не 
повинен впливати на роботу інших пристроїв. Крім того, пристрій має працювати в звичайному 
режимі в присутності інших пристроїв. У разі, якщо інший пристрій створює перешкоди в роботі 
глюкометра, рекомендовано збільшити відстань між пристроями. Також можна вимкнути інший 
пристрій який створює перешкоди в роботі глюкометра. Також можна вимкнути функцію Bluetooth 
(Блютус) на глюкометрі та вводити інсулін безпосередньо за допомогою помпи.

Зміни або модифікації в конфігурації пристрою, не схвалені компанією Рош в явній формі, можуть 
привести до втрати користувачем права на експлуатацію пристрою.

Пристрій було випробувано та визнано таким, що відповідає вимогам до цифрових пристроїв 
класу В. Пристрій генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію.
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Електромагнітна сумісність
Глюкометр відповідає вимогам щодо електромагнітного випромінювання згідно зі стандартом 
EN 61326-2-6. Таким чином, рівень електромагнітного випромінювання пристрою є низьким. 
Створення радіоперешкод для іншого електричного обладнання не передбачається.

Аналіз робочих характеристик
Дані про робочі характеристики системи Акку-Чек Перформа Комбо (глюкометра Акку-Чек 
Перформа Комбо з тест-смужками Акку-Чек Перформа) отримано з використанням капілярної 
крові пацієнтів із діабетом (порівняльний метод, точність), венозної крові (повторюваність) та 
контрольного розчину (відтворюваність). Систему відкалібровано за допомогою зразків венозної 
крові з різними рівнями глюкози. Референтні значення отримано за допомогою гексокіназного 
методу. У рамках порівняльного методу результати було порівняно з результатами, отриманими за 
допомогою гексокіназного методу із депротеїнізацією (автоматичний аналізатор). Гексокіназний 
метод відповідає стандарту NIST.

Принцип виконання тесту
Див. аркуш-вкладиш з комплекту тест-смужок.

Декларація про відповідність
Компанія Рош заявляє, що глюкометр Акку-Чек Перформа Комбо відповідає основним вимогам та 
іншим відповідним нормам Європейських директив 1999/5/EC та 2014/53/EU. Перехідний період 
для Європейської директиви 1999/5/EC закінчується 12 червня 2017 р. Після цієї дати чинною 
лишається тільки директива 2014/53/EU. Дійсну на теперішній час декларацію про відповідність 
можна знайти на такому веб-сайті: http://declarations.accu-chek.com

Максимальна потужність передачі
Глюкометр Акку-Чек Перформа Комбо: 20 мВт
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14.3 Пояснення до символів
Наведені нижче символи можуть зустрічатись на упаковці, на заводській табличці з позначенням 
моделі виробу, а також в інструкції до глюкометра Акку-Чек Перформа Комбо.

Див. інструкцію з використання

Увага! Дотримуйтесь вказівок із техніки безпеки, наведених в інструкції з 
використання для даного виробу.

Температурні обмеження (температура зберігання)

Виробник

Номер за каталогом

Медичний пристрій для діагностики in vitro

Глобальний номер товарної позиції

Серійний номер

Глюкометр і тест-смужки: ці вироби відповідають вимогам Директиви Ради 
ЄС 98/79/EC щодо медичних пристроїв для діагностики in vitro.
Елемент живлення типу AAA (1,5 В)
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14.4 Гарантія
Порядок пред’явлення рекламацій і відповідей на них регулюється цивільним правом. З усіх питань, 
пов’язаних з гарантійним обслуговуванням виробів, необхідно звертатися до Уповноваженого 
представника виробника в Україні. Інформацію про несприятливі події (інциденти), що пов’язані із 
застосуванням медичного виробу необхідно направляти виробнику і / або Уповноваженому 
представнику виробника в Україні.

14.5 Додаткові витратні матеріали
Тест-смужки: тест-смужки Акку-Чек Перформа

Контрольні розчини: контрольні розчини Акку-Чек Перформа

14.6 Утилізація глюкометра

w ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Під час визначення вмісту глюкози в крові глюкометр може контактувати з кров’ю. Тому 
використані глюкометри становлять ризик інфікування. Перш ніж утилізувати глюкометр, 
вийміть батарейки. Утилізуйте використані глюкометри відповідно до норм, що 
застосовуються у вашій країні. Щоб отримати інформацію щодо правильної утилізації, 
зверніться до місцевих органів самоврядування й органів влади.

• На глюкометр не поширюється дія Директиви ЄС 2012/19/EU - Директива про відходи 
електричного й електронного обладнання (WEEE).

• Використані батарейки утилізуйте відповідно до місцевих норм із захисту довкілля.
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14.7 Настройки глюкометра за замовчуванням і межі діапазонів

ммоль/л

Тип даних Одиниця 
вимірювання

МІН. МАКС. Крок Настройка за замовчуванням

Активний інсулін Одиниці 0 99,9 0,1 Н. з.
Болюс «кілька хвиль» 
(інсулін)

Одиниці 0,2 501 0,1 Н. з.

Верхній показник 
цільового діапазону

ммоль/л 5,5 15 0,1 8

Вуглеводи грами 
BE 
KE 
CC

0 
0 
0 
0

240 
20 
24 
16

1 
0,1 
0,1 
0,1

Немає даних («--- г») 
Немає даних («--- BE») 
Немає даних («--- KE») 
Немає даних («--- CC»)

Вуглеводний еквівалент 
(вуглеводи)

грами 
BE 
KE 
CC

1 
0,1 
0,1 
0,1

240 
20 
24 
16

1 
0,1 
0,1 
0,1

Немає даних («--- г») 
Немає даних («--- BE») 
Немає даних («--- KE») 
Немає даних («--- CC»)

Вуглеводний еквівалент 
(інсулін)

Одиниці 0,1 50 0,1 1

Затримка години:хвилини 0:45 Термін 
дії

0:15 1:00

Межа попередження 
про гіперглікемію

ммоль/л 10 19,5 0,1 16,5

Межа попередження 
про гіпоглікемію

ммоль/л 3 5 0,1 4

Нижній показник 
цільового діапазону

ммоль/л 3 8 0,1 4

Передменструальний 
(стан здоров’я)

% -50 50 1 0

Підвищення рівня 
глюкози під час їжі 
(рівень глюкози в крові)

ммоль/л 2,8 11,1 0,1 2,8
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Тип даних Одиниця 

вимірювання
МІН. МАКС. Крок Настройка за замовчуванням

Порогове значення 
рівня глюкози у крові 
(Високий)

ммоль/л 6,5 19,5 0,1 Межа попередження про 
гіперглікемію

Порогове значення 
рівня глюкози у крові 
(Низький)

ммоль/л 3 5,5 0,1 Межа попередження про 
гіпоглікемію

Розмір перекусу 
(вуглеводи)

грами 
BE 
KE 
CC

0 
0 
0 
0

24 
2 
2,4 
1,6

1 
0,1 
0,1 
0,1

Немає даних («--- г») 
Немає даних («--- BE») 
Немає даних («--- KE») 
Немає даних («--- CC»)

Розтягнутий болюс 
(інсулін)

Одиниці 0 501 0,1 Н. з.

Стандартний болюс 
(інсулін)

Одиниці 0 501 0,1 Н. з.

Стрес (стан здоров’я) % -50 50 1 0
Термін дії години:хвилини 1:30 8:00 0:15 4:00
Тренування 1 
(стан здоров’я)

% -50 50 1 0

Тренування 2 
(стан здоров’я)

% -50 50 1 0

Хвороба (стан здоров’я) % -50 50 1 0
Чутливість до інсуліну 
(інсулін)

Одиниці 0,1 50 0,1 1

Чутливість до інсуліну 
(рівень глюкози у крові)

ммоль/л 0,1 55,4 0,1 Немає даних («--- ммоль/л»)

1 Максимальна допустима кількість інсуліну, яку можна ввести, може бути меншою за рахунок 
максимальної граничної кількості інсуліну, встановленої для інсулінової помпи Акку-Чек Спіріт 
Комбо.
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Додатки

Назва піктограми Піктограма
Активний інсулін

Бездротову технологію 
Bluetooth (Блютус) активовано
Болюс за допомогою ручки/
шприца
Болюс «кілька хвиль», не 
підтверджений помпою 
Болюс «кілька хвиль», 
підтверджений помпою
Болюс у ручному режимі, не 
підтверджений помпою
Визначення рівня глюкози у 
крові
Виконання аналізу

Вібрація

Вуглеводи

Глюкометр

Глюкометр (настройки)

Дата

Додати дані

Завантажити (передача 
даних)

Назва піктограми Піктограма
Звіти

Звук/вібрація (настройки)

Звуковий сигнал

Зміна часу

Контрольна перевірка

Мої дані

Нагадування

Нагадування (настройки)

Настройки

Низький заряд батарейок

Перегляд даних

Помилка

Помпа

Попередження

Додаток A. Перелік  піктограм
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Назва піктограми Піктограма
Рекомендоване значення 
болюса
Рекомендоване значення 
болюса (настройки)
Розтягнутий болюс, не 
підтверджений помпою
Розтягнутий болюс, 
підтверджений помпою
Середні значення рівня 
глюкози у крові
Стан здоров’я

Стандартний болюс, не 
підтверджений помпою
Стандартний болюс, 
підтверджений помпою
Час

Час споживання їжі

Час/дата (настройки)

Часовий відрізок (настройки)
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Додаток Б. Загальні відомості про рекомендоване значення болюса
Рекомендоване значення болюса доступне, лише якщо користувач налаштував цю функцію на 
своєму глюкометрі. Для отримання інструкцій щодо налаштування рекомендованого значення 
болюса див. розділ «Початок роботи» або підрозділ «Первинне налаштування рекомендованого 
значення болюса» в розділі «Зміна настройок глюкометра». Для отримання додаткової інформації 
див. розділ «Ознайомлення з функцією рекомендованого значення болюса».

Окрім показників базового рівня глюкози у крові й кількості вуглеводів, для оптимального 
розрахунку рекомендованого значення болюса потрібно задати ще кілька настройок глюкометра, 
щоб це значення якнайкраще відповідало вашим потребам в інсуліні. Рекомендоване значення 
болюса недоступне без цих настройок. Рекомендоване значення болюса необхідно правильно 
налаштувати. Важливо обговорити настройки рекомендованого значення болюса з лікарем.

ПРИМІТКА

• Фактори рекомендованого значення болюса — це величини, які впливають на розрахунок 
болюса на глюкометрі. 

• Поняття «глюкозa у крові» та «рівень глюкози у крові» є взаємозамінними й означають одне й 
те саме.

Розрахунок болюса
Рекомендоване значення болюса, розраховане відповідною функцією глюкометра, складається з 
2 компонентів: рекомендації щодо болюса на прийом їжі, який покриває споживання їжі, та 
рекомендації щодо коригуючого болюса, який слугує для регулювання рівня глюкози у крові, якщо 
він виходить за межі цільового діапазону. Коригуючий болюс може бути додатним або від’ємним, 
залежно від того, вищий чи нижчий поточний рівень глюкози за межі цільового діапазону.

Болюс на прийом їжі
Болюс на прийом їжі — це доза інсуліну, яку потрібно ввести, щоб компенсувати кількість 
вуглеводів, яку ви плануєте спожити. Він розраховується за формулою:

Болюс на прийом їжі = спожита кількість вуглеводів х вуглеводний еквівалент

де

Вуглеводний еквівалент = кількість інсуліну : кількість вуглеводів
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Коригуючий болюс

Якщо поточний рівень глюкози у крові вищий за верхнє цільове граничне значення, рекомендовано 
використовувати коригуючий болюс.

Обговоріть граничні значення рівня глюкози у крові зі своїм лікарем.

1. Межа попередження про 
гіперглікемію

2. Верхнє цільове граничне значення

3. Цільовий показник

4. Нижнє цільове граничне значення

5. Межа попередження про 
гіпоглікемію

1

2

4

5

3

Результат визначення 
рівня глюкози у крові
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Розрахунок рекомендованого значення коригуючого болюса залежить від поточного рівня глюкози 
у крові, індивідуальної чутливості до інсуліну у поточний часовий відрізок, а також від того, чи 
плануєте ви їсти.

Приклади розрахунків рекомендованого значення болюса
Рівень глюкози у крові Без споживання їжі (без вуглеводів) Перед їжею

Вище за верхнє 
цільове граничне 
значення

(Рівень глюкози у крові – цільовий 
рівень глюкози у крові) х чутливість 
до інсуліну = коригуючий болюс

(Рівень глюкози у крові – цільовий 
рівень глюкози у крові) х чутливість до 
інсуліну + болюс на прийом їжі*

Між верхнім та нижнім 
цільовими граничними 
значеннями

Коригуючий болюс не потрібен. (Рівень глюкози у крові – цільовий 
рівень глюкози у крові) х чутливість до 
інсуліну + болюс на прийом їжі*. 
Коригуючий болюс може бути 
від’ємним.

Між нижнім цільовим 
граничним значенням і 
межею попередження 
про гіпоглікемію

Болюс не рекомендовано. 
Коригуючий болюс — від’ємний.

(Рівень глюкози у крові – цільовий 
рівень глюкози у крові) х чутливість до 
інсуліну + болюс на прийом їжі*. 
Коригуючий болюс — від’ємний.

Нижче межі 
попередження про 
гіпоглікемію

З’являється попередження про 
гіпоглікемію. Рекомендовано спожити 
швидкі вуглеводи. Рекомендоване 
значення болюса недоступне.

З’являється попередження про 
гіпоглікемію. Рекомендовано спожити 
швидкі вуглеводи. Рекомендоване 
значення болюса недоступне.

* Болюс на прийом їжі = спожита кількість вуглеводів х вуглеводний еквівалент

Інші болюси
Подальші болюси на прийоми їжі
Якщо ви плануєте кілька прийомів їжі чи легких закусок через короткий період часу, вам буде 
потрібно ввести болюс на кожен прийом їжі. Розрахунок завжди такий самий, як для болюса на 
прийом їжі.
Коригуючий болюс після їжі
Коли рівень глюкози у крові підвищується після їжі — це нормальне явище, навіть якщо ви ввели 
правильний болюс на прийом їжі. Таке допустиме підвищення рівня глюкози у крові називається 
збільшенням під час їжі. Після певного періоду часу (затримки) рівень глюкози у крові, що 
підвищився під час їжі, знижується від максимального значення до цільового рівня. Період часу від 
початку збільшення під час їжі до відновлення цільового рівня глюкози у крові називається 
терміном дії. Впродовж цього часу введення коригуючого болюса рекомендовано, лише якщо 
рівень глюкози у крові перевищить поточний рівень збільшення під час їжі.
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Поточні показники 
рівня глюкози у 
крові

Рівень глюкози у крові

Час

1. Цільовий показник

2. Термін дії

3. Затримка

4. Збільшення під 
час їжі

5. Цільовий діапазон

Прийом 
їжі

Болюс Болюс не 
потрібен

Допустимий на цей час показник 
рівня глюкози у крові: збільшення 
під час їжі

2

1

3

4

5

Точкова пунктирна лінія показує, як рівень глюкози у крові може змінитися після введення болюса 
на прийом їжі. Рекомендоване значення болюса допускає підвищення рівня глюкози у крові в 
межах збільшення під час їжі (зелена ділянка) без розрахунку додаткового коригуючого болюса. 
Коли вводиться кількість вуглеводів, більша за розмір перекусу, настройка збільшення під час їжі 
додається до цільового показника рівня глюкози у крові. Форма збільшення під час їжі на графіку 
(ширина зеленої ділянки) визначається затримкою та терміном дії.

Подальші коригуючі болюси

Різниця між поточним і цільовим рівнями глюкози у крові називається дельтою рівня глюкози у 
крові. Коригуючий болюс, розрахований відповідно до попередніх умов, покриває цю різницю 
впродовж певного періоду часу. Коли коригуючий болюс починає діяти, поточний рівень глюкози у 
крові має впасти, а дельта рівня глюкози у крові — зменшитися після періоду затримки. Після 
закінчення терміну дії рівень глюкози у крові має повернутися до цільового показника. 
Повідомлення з рекомендацією ввести ще один коригуючий болюс з’явиться, лише якщо поточний 
результат визначення рівня глюкози у крові перевищуватиме поточну дельту рівня глюкози у крові.
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Результат визначення рівня глюкози у крові

Час

Коригуючий болюс

1. Ділянка 1

2. Ділянка 2

3. Затримка

4. Дельта рівня глюкози у 
крові (коригуючий інсулін)

5. Термін дії1

5

Подальші коригуючі болюси: Якщо результат визначення рівня глюкози у крові припадає на 
ділянку 1 цього графіка, введення коригуючого болюса не рекомендовано. Якщо результат 
визначення рівня глюкози у крові припадає на ділянку 2 цього графіка, введення коригуючого 
болюса рекомендовано.

Приклади рекомендованих значень болюса
На наведених нижче графіках показано різні приклади того, як під час розрахунку рекомендованого 
значення болюса враховуються різноманітні фактори.

Допустимий на цей час показник рівня глюкози у крові враховує такі фактори:
• середнє значення цільового діапазону;
• збільшення під час їжі;
• коригуючий болюс.

2

4

3
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Після коригуючого болюса

Наведений вище графік ілюструє дію цього правила. Перший коригуючий болюс о 12:00 лишається 
активним впродовж терміну дії (ширина синьої ділянки). Якщо показник рівня глюкози у крові о 
14:00 падає нижче допустимого на цей час значення рівня глюкози у крові (верхня частина синьої 
ділянки), інший коригуючий болюс не розраховується.

Поточні показники 
рівня глюкози у крові

Рівень глюкози у крові

Час

Болюс Болюс не 
потрібен

Допустимий на цей час показник рівня 
глюкози у крові: відкоригований 
показник рівня глюкози у крові

1. Цільовий показник

2. Термін дії

3. Затримка

4. Відкоригований 
показник рівня глюкози 
у крові

5. Цільовий діапазон

2

1

3

4

5
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Поточні показники рівня 
глюкози у крові

Рівень глюкози у крові

Час

Болюс

1. Цільовий показник

2. Цільовий діапазон

Коли результат визначення рівня глюкози у крові перевищує допустимий на цей час показник рівня 
глюкози у крові, розраховується такий болюс (блакитна ділянка), який враховує лише різницю між 
поточним (помаранчеві точки) і допустимим на цей час показником рівня глюкози у крові (верхня 
частина синьої ділянки).

21
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Поточні показники рівня 
глюкози у крові

Рівень глюкози у крові

Час

Болюс Болюс не 
потрібен

Допустимий на цей час 
показник рівня глюкози у 
крові: Збільшення під час їжі

1. Цільовий показник

2. Термін дії

3. Затримка

4. Збільшення під час 
їжі

5. Цільовий діапазон

Прийом 
їжі

51

4

2

Подальші прийоми їжі
Якщо передбачаються кілька прийомів їжі підряд, збільшення під час їжі враховується знову для 
кожного нового болюса на прийом їжі.

3
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Додаток B. Розрахунки рекомендованого значення болюса

Математична основа розрахунків значення болюса
Нижче наведено список найважливіших формул і принципів розрахунку, на яких ґрунтується 
функція рекомендованого значення болюса. Якщо потрібно врахувати термін дії та затримку для 
нещодавніх прийомів їжі, а також коригуючі болюси, досить важко самостійно розрахувати точне 
значення болюса за цими формулами.

Рекомендована кількість вуглеводів
Цей розрахунок здійснюється, коли результат визначення рівня глюкози у крові падає нижче межі 
попередження про гіпоглікемію. Він грунтується на інших показниках, визначених для поточного 
часового відрізка, а результат надається у вигляді рекомендованої до споживання кількості 
вуглеводів.

Кількість вуглеводів = (середнє значення цільового діапазону – поточний рівень 
глюкози у крові) х чутливість до інсуліну : вуглеводний еквівалент
де 
Чутливість до інсуліну = кількість інсуліну : дельта рівня глюкози у крові 
Вуглеводний еквівалент = кількість інсуліну : кількість вуглеводів

ПРИМІТКА

• Мінімальна кількість становить 12 г (або еквівалент в одиницях BE, KE чи CC). Якщо 
розраховане значення менше ніж 12 г, використовується значення 12 г.

• Рекомендована кількість вуглеводів відображається у вибраних одиницях вимірювання 
кількості вуглеводів (г, BE, KE або CC).
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Болюс на прийом їжі
Наведена нижче формула використовується для розрахунку болюса на прийом їжі:

Болюс на прийом їжі = спожита кількість вуглеводів х вуглеводний еквівалент
де 
Вуглеводний еквівалент = кількість інсуліну : кількість вуглеводів

Дозволений на даний момент показник рівня глюкози у крові
Середнє значення цільового діапазону, використовуване для розрахунку коригуючого болюса, як 
показано нижче, змінюється із зміною значення часових відрізків.

Після цього, дозволений на даний момент показник рівня глюкози у крові розраховується за 
формулою:

Дозволений на даний момент показник рівня глюкози у крові = середнє значення 
цільового діапазону + підвищення рівня глюкози під час їжі + ∑ діапазону глюкози у 
крові, який покриває коригуючий болюс
де
• Значення підвищеного рівня глюкози під час їжі береться за поточний прийом їжі.
• ∑ діапазону глюкози у крові, який покриває коригуючий болюс, береться на основі діючих на даний 

час коригуючих болюсів.

Коли підвищення рівня глюкози під час їжі не спостерігається, і не діє жоден з коригуючих болюсів, 
значення цих параметрів у формулі замінюється на «0».
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Коригуючий болюс
Коригуючий болюс розраховується, тільки якщо поточний показник рівня глюкози у крові 
перевищує межу попередження про низький рівень глюкози у крові та виходить за межі цільового 
діапазону. Якщо поточний показник рівня глюкози у крові виходить за верхню межу цільового 
діапазону, дозволений на даний момент показник рівня глюкози у крові також потрібно підвищити. 
Тільки коригуючі болюси із значенням вищим за «0» запускають відповідний термін дії.

Коригуючий болюс = (поточний рівень глюкози у крові – дозволений на даний 
момент показник рівня глюкози у крові) х чутливість до інсуліну
де 
Чутливість до інсуліну = кількість інсуліну : дельта рівня глюкози у крові

Величина корекції рівня глюкози у крові залежить від таких вимог:
• Якщо поточний рівень глюкози у крові більший, ніж допустимий на даний момент показник рівня 

глюкози у крові, то величина корекції рівня глюкози у крові = поточний рівень глюкози у крові – 
допустимий на даний момент показник рівня глюкози у крові.

• Якщо поточний рівень глюкози у крові більший за межу попередження про гіпоглікемію і нижчий 
за нижню межі цільового діапазону, то величина корекції рівня глюкози у крові = поточний рівень 
глюкози у крові – середнє значення цільового діапазону.

Коригуючий болюс відносно споживання вуглеводів
Щоразу, коли вводиться кількість вуглеводів, відповідний болюс на прийом їжі завжди враховує 
коригуючий болюс (навіть якщо він від’ємний).

Під час їжі коригуючий болюс також розраховується для результатів визначення рівня глюкози у 
крові, які знаходяться в межах цільового діапазону, якщо:
• поточний результат визначення рівня глюкози у крові нижчий, ніж середнє значення цільового 

діапазону, або
• поточний результат визначення рівня глюкози у крові перевищує допустимий на даний момент 

показник рівня глюкози у крові.

Оскільки помпа може лише вводити інсулін, загальні болюси з математично від’ємним значенням 
відображаються як «0».

Активний інсулін
Параметр «Активний інсулін» показує, чи може попередній коригуючий болюс зменшити результат 
розрахунку поточного болюса.
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Словник термінів

Термін Визначення
BE Bread Equivalent (англ.) — хлібна одиниця (дорівнює 12 грамам 

вуглеводів)
CC Carbohydrate Choice (англ.) — вибір вуглеводів (дорівнює 15 

грамам вуглеводів)
FCC Федеральна комісія зі зв’язку США (англ. Federal Communications 

Commission)
HI Результат визначення рівню глюкози у крові, який виходить за межі 

діапазону визначення глюкометра.
ISO Міжнародна організація зі стандартизації (англ. International 

Organization for Standardization).
KE Kohlenhydrateinheit (нім.) — вуглеводна одиниця (дорівнює 10 

грамам вуглеводів)
LO Результат визначення рівня глюкози у крові, нижчий за нижню 

межу діапазону визначення глюкометра.
NIST Національний інститут стандартів і технологій США (англ. National 

Institute of Standards and technology)
PIN-код Персональний ідентифікаційний номер
SD Standard Deviation (англ.) — стандартне відхилення
°C Градуси Цельсія (за стоградусною шкалою)
Активний інсулін Болюсний інсулін, який було введено для зниження рівня глюкози у 

крові, але ще не до кінця засвоєно.
Бездротова технологія 
Bluetooth (Блютус)

Технологія бездротового зв’язку малого радіуса дії, яка 
використовується для з’єднання пристроїв (як-от глюкометр і 
помпа) з метою обміну інформацією.

Блокування клавіш Функція, яка блокує кнопки або клавіші для уникнення їх 
випадковому використанню.

Болюс Одноразове введення повної дози інсуліну замість повільного 
введення протягом дня. Зазвичай використовується для 
компенсації після їжі або для коригування високого рівня глюкози в 
крові.
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Термін Визначення
Болюс за допомогою ручки/
шприца

Для введення болюсної дози використовується шприц-ручка або 
шприц. Такий вид болюса можна використовувати в будь-який час. 
Також його можна використовувати як альтернативний спосіб 
уведення болюса, коли відсутній зв’язок між глюкометром і 
помпою або введення інсуліну помпою було перервано.

Болюс «кілька хвиль» Режим, у якому помпа негайно вводить певну частину болюсної 
дози, після чого вводиться розтягнутий болюс. Болюс «кілька 
хвиль» може знадобитись у разі споживання їжі, яка містить 
вуглеводи, які всмоктуються і швидко, і повільно.

Болюс у ручному режимі 
помпи

У цьому режимі потрібно запрограмувати помпу вручну, щоб увести 
болюс. Цей болюс можна використовувати в будь-який час, але він 
призначений спеціально для випадків, коли між глюкометром і 
помпою немає зв’язку. Інструкції з ручного програмування болюса 
на помпі див. в керівництві користувача помпи.

Вуглеводи Вуглеводні продукти харчування містять цукри та крохмаль. 
Вуглеводи можуть підвищувати рівень глюкози у крові повільно чи 
швидко. Кількість вуглеводів зазвичай підраховують для 
розрахунку потрібної дози болюсного інсуліну.

Вуглеводний еквівалент Доза інсуліну, що відповідає певній кількості вуглеводів.
г Грами
ГГц Гігагерци
Гіперглікемія Гіперглікемія — аномально високий рівень глюкози у крові.
Гіпоглікемія Гіпоглікемія — аномально низький рівень глюкози у крові.
Глюкозa у крові Рівень цукру у крові.
Глюкометр Прилад для контролю діабету, який дає змогу визначати рівень 

глюкози у крові, обробляти та зберігати дані про рівень глюкози у 
крові, отримувати рекомендації щодо значення болюса й керувати 
інсуліновою помпою.

Дельта (Δ) Математична різниця між 2 значеннями. Наприклад, це результат 
віднімання початкового значення від кінцевого.
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Термін Визначення
День Період часу від 00:00 до 23:59.
Затримка Затримка враховує час, протягом якого очікується фактичне 

зниження рівня глюкози у крові в організмі під дією введеного 
інсуліну. Вона характеризує перший часовий відрізок у межах 
терміну дії.

Затримка перед початком 
введення болюса

5-секундна затримка (піктограма болюса буде блимати протягом 5 
секунд) перед з’єднанням глюкометра з помпою для початку 
введення болюсної дози. Протягом цією затримки у вас є 
можливість скасувати введення болюса, натиснувши     або . 
Глюкометр подасть звуковий сигнал і повернеться до екрана помпи 
RUN (РОБОТА).

Збільшення під час їжі Підвищення рівня глюкози у крові під час або після їжі, яке 
вважається нормальним у певних межах, навіть незважаючи на 
введення болюса.

Інсулінова помпа Пристрій, який забезпечує неперервне введення інсуліну в організм 
пацієнта.

ІЧ Інфрачервоний
Кетони Побічний продукт процесу перетворення накопиченого організмом 

жиру на енергію. Кетони утворюються, коли в організмі 
недостатньо інсуліну, щоб допомогти йому перетворити глюкозу на 
енергію. Без достатньої кількості інсуліну глюкоза накопичується у 
крові.

Контрольна перевірка Вимірювання, проведене на глюкометрі з використанням 
контрольного розчину, яке дає змогу перевірити роботу глюкометра 
й тест-смужок.

Контрольний результат Показник, що відображається на екрані глюкометра як результат 
контрольної перевірки. Якщо результат контрольної перевірки не 
виходить за межі діапазону, зазначеного на етикетці контейнера з 
тест-смужками, це означає, що тест-смужки та глюкометр 
працюють належним чином.

Користувач Особа, яка використовує глюкометр чи помпу.
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Термін Визначення
Межа попередження про 
гіперглікемію

Це попередження відображається, якщо результат визначення 
рівня глюкози у крові вище межі попередження про гіперглікемію, 
встановленої на глюкометрі.

Межа попередження про 
гіпоглікемію

Це попередження відображається, якщо результат визначення 
рівня глюкози у крові нижче межі попередження про гіпоглікемію, 
встановленої на глюкометрі.

Межі попередження Див. «Межа попередження про гіпоглікемію» або «Межа 
попередження про гіперглікемію».

ммоль/л Мілімолі на літр
МО Одиниці інсуліну
Н. з. Не застосовується
Нагадати пізніше Настройка нагадування про необхідність визначення рівня глюкози 

у крові. Це відрізок часу після отримання результату з високим 
рівнем глюкози у крові, після отримання результату з низьким 
рівнем глюкози у крові або після їжі, через який користувач хотів 
би отримати нагадування.

Нагадування Коли цю функцію ввімкнено, користувач отримує нагадування про 
необхідність провести визначення рівня глюкози у крові, про 
необхідність повторного визначення рівня глюкози у крові або про 
подію чи діяльність.

Нагадування після високого 
рівня глюкози у крові

Нагадування про необхідність провести повторне визначення рівня 
глюкози у крові. Коли цю функцію активовано, після отримання 
результату з високим рівнем глюкози у крові виконується 
нагадування.

Нагадування після їжі Нагадування про необхідність провести повторне визначення рівня 
глюкози у крові. Коли цю функцію активовано, після прийому їжі 
виконується нагадування. Щоб нагадування виконувалось, 
необхідно ввести дані про кількість вуглеводів, що перевищує 
розмір перекусу.

Нагадування після низького 
рівня глюкози у крові

Нагадування про необхідність провести повторне визначення рівня 
глюкози у крові. Коли цю функцію активовано, після отримання 
результату з низьким рівнем глюкози у крові виконується 
нагадування.
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Нагадування про 
необхідність провести 
визначення рівня глюкози у 
крові

Нагадування про необхідність повторного визначення рівня глюкози 
у крові після отримання результату з високим або низьким рівнем 
глюкози у крові, а також після їжі.

Настройки за 
замовчуванням

Початкові настройки, встановлені на глюкометрі до того, як 
користувач вперше зарядив його та настроїв згідно з власними 
потребами.

Опції рекомендованого 
значення

Фактори, які впливають на розрахунок рекомендованого значення 
болюса, зокрема підвищення рівня глюкози під час їжі, розмір 
перекусу, термін дії та затримка.

Опції рекомендованого 
значення болюса

Див. «Опції рекомендованого значення».

Помпа Див. «Інсулінова помпа».
Попередження Попередження вказує про небезпечну подію, яка становить ризик 

для здоров’я користувача і може призвести до стану, що загрожує 
життю, якщо не буде вжито відповідних заходів.

Попереджувальний сигнал Сповіщення у вигляді звукового сигналу та/або вібрації, що вказує 
на нагадування, попередження чи помилку.

Порогове значення рівня 
глюкози у крові

Настройка нагадування про необхідність провести визначення рівня 
глюкози у крові. Це верхня межа для результату визначення рівня 
глюкози у крові, яка буде використовуватись для повідомлення про 
високий рівень глюкози в крові, або нижня межа для результату 
визначення рівня глюкози у крові, яка буде використовуватись для 
повідомлення про низький рівень глюкози в крові.

Поточна дата Дата, установлена через меню Настройки, а потім на екрані Время/
дата (Час/дата).

Поточний час Час, встановлений через меню Настройки, а потім на екрані Время/
дата (Час/дата).

Примітка Примітка містить важливу інформацію щодо ефективної та 
безпроблемної експлуатації глюкометра.
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Режим сну — нагадування 
на глюкометрі

Планує повторні нагадування через заданий проміжок часу 
(наприклад, через 15 хвилин). Не всі типи нагадувань мають цю 
функцію.

Режим сну — 
попередження або 
повідомлення про помилку 
помпи

Вимикає звуковий сигнал і вібрацію, коли виникають попередження 
або повідомлення про помилку помпи.

Рекомендоване значення 
болюса

Коли функцію рекомендованого значення болюса активовано, вона 
надає рекомендації щодо дози інсуліну для прийому з їжею та для 
корекції рівня глюкози у крові, який виходить за межі цільового 
діапазону.

РК Рідкокристалічний дисплей
Розмір перекусу Це кількість вуглеводів, які не враховуються на стандартний 

прийом їжі з очікуваним підвищенням рівня глюкози під час їжі.
Розтягнутий болюс Режим, у якому помпа вводить болюсну дозу протягом певного 

періоду часу. Цей тип болюса може бути корисним, наприклад, під 
час тривалого прийому їжі або в разі вживання їжі, яка повільно 
перетравлюється. Також він підходить особам із гастропарезом 
(сповільненим травленням).

РЧ Радіочастота
Середнє значення за 7 днів Середнє значення рівня глюкози у крові, яке враховує результати 

за сьогодні та за попередні 6 днів.
Сполучення Помпа і глюкометр установили окреме сполучення й обмінюються 

інформацією.
Стандартне відхилення Стандартне відхилення визначає величину розкидання результатів 

визначення рівня глюкози у крові навколо середнього значення 
рівня глюкози у крові. Низьке значення стандартного відхилення 
означає, що результати визначення рівня глюкози у крові дуже 
близькі до середнього значення, а велике — що вони значно 
відрізняються (як у менший, так і в більший бік) від середнього 
значення рівня глюкози у крові.

Стандартний болюс Режим, у якому помпа негайно вводить всю болюсну дозу за один 
раз. Цей тип болюса — найкращий варіант для коригування рівня 
глюкози та компенсації прийому їжі, що містить швидкі вуглеводи.
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Стани здоров’я Набір варіантів («Немає даних», «Натще», «Тренування 1», «Стрес», 

«Хвороба», «Тренування 2», «Передменструальний»), який дає змогу 
зберігати інформацію разом із результатом визначення рівня 
глюкози у крові або в записі щоденника, і відповідні значення у 
відсотках, призначені для того, щоб коригувати рекомендоване 
значення болюса згідно із поточним станом здоров’я користувача 
чи його діяльністю.

Термін дії Період часу від початку підвищення рівня глюкози під час їжі або 
від уведення коригуючого болюса до часу, коли рівень глюкози у 
крові має повернутись до цільового рівня.

Функціональні клавіші Дві клавіші (кнопки) на глюкометрі, розташовані під екраном, які 
використовуються для навігації по інтерфейсу користувача. Прямо 
над кожною з цих клавіш на дисплеї глюкометра відображаються 
відомості про вибір (наприклад, «Зберегти», «Скасувати», «Назад» 
тощо).

Хибний результат Помилковий результат визначення рівня глюкози у крові.
Цільовий діапазон Бажані верхня та нижня межі для рівня глюкози у крові, які 

вважаються прийнятними згідно з призначенням лікаря.
Цільовий показник Глюкометр автоматично розраховує цільовий рівень глюкози у 

крові (тобто цільовий показник) як середнє значення між верхньою 
та нижньою межами цільового рівня глюкози у крові.

Час завершення Час завершення часового відрізка.
Час початку Час початку часового відрізку.
Час споживання їжі Набір варіантів («Перед їжею», «Після їжі», «Перед сном» та «Інше»), 

який дає змогу зберігати інформацію разом із результатом 
визначення рівня глюкози у крові або в записі щоденника.

Часовий діапазон Час початку та час завершення, які визначають часовий відрізок.
Часові відрізки На глюкометрі можна встановити до 8 різних часових періодів на 1 

день, щоб якнайкраще контролювати потребу користувача в 
інсуліні протягом дня.

Чутливість до інсуліну Доза інсуліну, потрібна для зниження рівня глюкози у крові на 
певну величину.
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Швидкий болюс Введення болюса за допомогою помпи з використанням клавіш 

«ВГОРУ» і «ВНИЗ». Одноразове натискання клавіші еквівалентне 1 
кроку болюса (тобто 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0). Для отримання 
додаткової інформації див. керівництво користувача помпи.
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Русский Українська
(необяз.) (Необов’язково)
0,5 U 0,5 ОД
1 U 1 ОД
1 день 1 день
12 ч 12 год
2 дня 2 дні
24 ч 24 год
3 дня 3 дні
A/P A/P
am am
BE BE
Bluetooth Bluetooth (Блютус)
CC CC
Česky Česky
Dansk Dansk
Deutsch Deutsch
E 51 Ошибка полоски E-51 Помилка тест-смужки
E-52 Ошибка кодовой 
пласт.

E-52 Помилка кодової 
пластинки

E-53 Ошибка измерения E-53 Помилка визначення
E-54 Образца 
недостаточно

E-54 Нанесено недостатню 
кількість крові на 
тест-смужку

E-55 Истек срок 
кодовой пласт.

E-55 Термін дії кодової 
пластинки завершився

E-56 Образец нанесен 
рано

E-56 Зразок крові на 
тест-смужку нанесено 
занадто рано

E-57 Ошибка 
электроники

E-57 Помилка електроніки

E-58 Ошибка 
температуры

E-58 Помилка температури

E-60 Ошибка врем./даты E-60 Помилка часу/дати
English English
Español Español
Français Français

Русский Українська
g Г
HI HI
Italiano Italiano
KE KE
LO LO
mg/dL мг/дл
mmol/L ммоль/л
Nederlands Nederlands
Norsk Norsk
OK ОК
pm pm
Português Português
SD СКВ
String Рядок символів
Suomi Suomi
Svenska Svenska
авг Сер
Актив. инсул. Активний інсулін
апр Квіт
Базальн. Базальний
Базальная инъекция Базальна ін’єкція
Батарея гл-ра 
разряжена

Низький рівень заряду 
батарейки глюкометра

Белки Білок
Блоки времени Часові відрізки
Блокировка клавиш Блокування клавіш
Болезнь Хвороба
Болюс Болюс
Болюс выше допуст. 
кол-ва. Болюс 
установлен на 
максимум.

Болюс вище дозволеної 
дози. Болюс встановлено на 
максимальне значення.

Болюс неск. волн Болюс «кілька хвиль»
Болюс ниже допустим. 
кол-ва. Болюс 
установлен на миним.

Болюс нижче дозволеної 
дози. Болюс встановлено на 
мінімальне значення.
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Русский Українська
Болюс отменен Болюс скасовано
Болюс слишком 
большой

Болюс зависокий

Болюс слишком мал Болюс занизький
Будильник Будильник
В пред. У межах
В пред. диап. У межах діапазону
В список Додати до списку
Введ. болюса 
недоступно

Введення болюса 
недоступно

Введение завершено Введення завершено
Введите верную дату Введіть правильну дату
Введите код-пароль д/
расчета

Введіть пароль для 
рекомендованого значення 
болюса

Введите не менее 3 
знаков

Введіть принаймні 3 
символи

Введите ПИН (см. 
дисплей помпы)

Введіть PIN-код, 
відображений на екрані 
помпи

Введите ПИН (см. 
дисплей помпы)

Введіть ще раз PIN-код, 
показаний на екрані помпи

Введите полоску вновь 
или замените ее

Вставте тест-смужку ще 
раз або замініть її на нову

Ввести Ввести
Ввести болюс Ввести болюс
Ввести болюс? Ввести болюс?
Ввести инсулин Ввести інсулін
Версия прогр.: Версія мікропрограми
Вибрация Вібрація
Визит к врачу Візит до лікаря
Вкл Увімк.
Воскр. Неділя
Время в гл-метре отлич. 
от времени в помпе 
более чем на 5 минут

Час у глюкометрі 
відрізняється від часу 
помпи більше ніж на 5 
хвилин

Русский Українська
Время для иных занятий Настав час для іншої 

діяльності
Время еды Час споживання їжі
Время не совпадает Час не співпадає
Время/дата Час/дата
Всего у-водов Загальні вуглеводи
Вскоре замен. батареи. 
Нет связи с помпой.

Замініть найближчим часом

Вскоре замен. батареи. 
Нет связи с помпой.

Замініть найближчим 
часом. Відсутнє з’єднання з 
помпою.

Вставить полоску Вставте тест-смужку
Встреча: дата, время Дата/час візиту
Вторник Вівторок
Вы уверены, что хотите 
сбросить эту 
информацию?

Ви точно бажаєте відхилити 
цю інформацію?

Выберите верхнюю 
(гипер) и нижнюю (гипо) 
границу ГК

Виберіть верхню 
(гіперглікемія) і нижню 
(гіпоглікемія) межі свого 
рівня глюкози у крові 

Выберите другой язык Виберіть іншу мову
Выберите единицы для 
показа

Виберіть одиниці, які будуть 
відображатися

Выбр. вид Вибрати подання
Выйти Вихід
Вык. Вимк.
Вык. и вкл. гл-р, идите в 
Настройки, Гл-р и 
Cопряж. с помпой

Перезапустіть глюкометр, 
виберіть «Настройки», 
«Глюкометр», «Встановіть 
сполучення з помпою»

Выкл. гл-метр, вставьте 
верн. кодовую 
пластинку

Вимкніть глюкометр і 
вставте актуальну кодову 
пластинку

Выкл. гл-метр, выньте и 
вставьте кодовую 
пластинку.

Вимкніть глюкометр, 
вставте ще раз або замініть 
кодову пластинку
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Русский Українська
Выкл. звук Режим сну
Выключите гл-метр, 
замените кодовую 
пластинку и полоску

Вимкніть глюкометр, 
замініть кодову пластинку і 
тест-смужки

Выключить глюкометр Вимкніть глюкометр
Выньте батарейки, 
подождите 20 секунд, 
замените батарейки

Вийміть батарейки, 
зачекайте 20 секунд, 
замініть батарейки

Высок. ГК, повтор. 
измер.

Повторіть визначення після 
виявлення високого рівня 
глюкози у крові

Высокий Високий
Высокий уровень ГК при 
последнем измерении. 
Повторить измерение.

В останньому визначенні 
виявлено високий рівень 
глюкози у крові. Повторіть 
визначення.

Выше Вище
Выше границы 
гипергликемии

Вище межі попередження 
про гіперглікемію

ГГ РР
Гипер Гіперглікемія
Гипо Гіпоглікемія
Глюкометр Глюкометр
грамм Грами
Границы 
предупреждений

Межі попередження

График Графік
д для
Да Так
Далее Далі
Данные дневн. Для 
расчета

Дані щоденника для 
розрахунку

Данные не по порядку Дані за межами 
послідовності

Данные отсутствуют Дані відсутні

Русский Українська
Данные помпы 
недоступ. Данные посл. 
бол. невер.

Дані помпи відсутні, останні 
дані болюса можуть бути 
неточними

Данные помпы 
недоступны, актив. инс. 
может быть неверный

Дані помпи відсутні, 
показник активного інсуліну 
може бути неточним

Данные расчета болюса 
удалены

Дані рекомендованого 
значення болюса видалено

Дата Дата
Дата/время записи 
должны быть до 
времени/даты гл-метра

Час/дата запису не повинні 
перевищувати поточний 
час/дату глюкометра.

ДД DD
дек Груд
Для использования этой 
функции проведите 
сопряжение с помпой

Для використання цієї 
функції встановіть 
сполучення з помпою

Для начала сопряж. 
выкл. гл-метр, нажмите 
и удержив. кнопку 
подсв. и вкл. гл-метр

Щоб почати сполучення, 
вимкніть глюкометр, 
натисніть кнопку 
підсвічування, а потім 
увімкніть глюкометр 

Для этого рез-та ГК 
расчет болюса провести 
уже нельзя

Рекомендоване значення 
болюса більше не може 
бути використано для цього 
результату визначення 
рівня глюкози у крові

До еды Перед їжею
Добавить данные Додати дані
Добавить пункт Додати пункт
Доп. факторы для 
расчета

Опції рекомендованого 
значення

Е-59 Батарея разряжена E-59 Розряджена батарейка 
Единицы Одиниці
Жиры Жири
Журнал ошибок 
глюкометра

Журнал помилок 
глюкометра
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Русский Українська
За пред. диап. За межами діапазону
Завтра лабораторные 
анализы

На завтра у вас призначено 
лабораторне дослідження

Завтра лабораторные 
анализы в:

На завтра у вас призначено 
лабораторне дослідження о

Завтра: лаб. анализы Лабораторне дослідження 
завтра

Завтра: посетить врача Візит до лікаря завтра
Задержка Затримка
Замен. инфуз. набор Зміна інфузійного набору
Замените батарейки 
немедленно

Негайно замініть батарейки

Замените кодовую 
пластинку и 
тест-полоски

Невдовзі потрібно замінити 
кодову пластинку і 
тест-смужки

Звук клавиш Звук клавіш
Звук/вибрация выкл. Звуковий сигнал/вібрацію 

вимкнено
Здоровье Здоров’я
Значение гипер должно 
быть выше, чем диапаз. 
блоков времени

Показник гіперглікемії 
повинен бути більшим за 
цільові діапазони часового 
відрізка

Значение гипо должно 
быть ниже, чем диапаз. 
блоков времени

Показник гіпоглікемії 
повинен бути меншим за 
цільові діапазони часового 
відрізка

Идет анализ… Виконується аналіз
Идет передача данных Передавання даних
Избранное Вибране
Изм. Визначення
Измените не менее 
одного блока времени: 
выберите блок времени 
и нажмите ввод

Змініть принаймні один 
часовий відрізок, вибравши 
його і натиснувши Enter

Изменить данные Змінити
Изменить данные Змінити дані

Русский Українська
Измерение ГК Визначення рівня глюкози у 

крові
Имя гл-ра Назва глюкометра:
Иное Інше
Интервал Інтервал
Инъекция Ін’єкція
Использованы данные 
дневн., изменить нельзя

Дані використані з 
щоденника змінити не 
можна

Исправьте время/дату 
при необходимости

За потреби змініть час/дату

Истекает срок 
тест-полосок

Термін використання 
тест-смужки завершується

Итого Загальний
июл Лип
июн Чер
Как можно скорее 
проведите измерение ГК

Виконайте визначення рівня 
глюкози у крові 
якнайшвидше

калорий Калорії
кДж кДж
ккал ккал
Клетчатка Клітковина
Код Код
Кол-во пунктов Кількість пунктів
Количество Доза
Конец Кінець
Контрольный рез-т Контрольний результат
Лаб. анализ Лабораторне дослідження
май Трав
Макс.бол. Максимальний болюс
мар Бер
Меню Меню
мин MM
ММ MMM
Модель Модель:
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Русский Українська
Модель №: Модель №:
Мои данные Мої дані
Нажмите Ввод для 
показа доп. опций

Натисніть Enter, щоб 
відобразити доступні опції

Нажмите и удерживайте 
кнопку подсветки, пока 
значок Bluetooth не 
изменится

Натисніть і утримуйте 
кнопку підсвічування, поки 
значок Bluetooth (Блютус) 
не зміниться

Назад Назад
Найти Знайти
Нанести образец Нанесіть зразок
Напом. после Нагадати пізніше
Напомин. Нагадування
Напомин. измерить ГК Нагадування про 

необхідність провести 
визначення рівня глюкози у 
крові

Напоминания Нагадування
Напоминания даты Нагадування за датою
Настройка сопряжения 
не завершена

Налаштування сполучення 
не виконано

Настройки Настройки
Настройки скопированы 
д/всех блоков времени. 
Измените при необход.

Настройки скопійовано для 
всіх часових відрізків. За 
потреби відкоригуйте.

Натощак Натще
Начало Початок
Неверн.время/ дата в 
помпе

Хибні час/дата помпи

Невозможно рассчитать 
активн. инсулин. Расчет 
болюса недоступен.

Не вдається обчислити 
активний інсулін. 
Рекомендоване значення 
болюса не доступне.

Недейств.время/дата 
записи

Недійсні час/дата запису

Русский Українська
Недейств.вр-я при расч.
бол.

Недійсний час 
рекомендованого значення 
болюса

Недействит. активн. 
инсулин

Недійсний показник 
активного інсуліну

Недействит. запись Недійсний запис
Недействит. значения 
гипер

Недійсні показники 
гіперглікемії

Недействит. значения 
гипо

Недійсні показники 
гіпоглікемії

Недействит. ПИН Хибний PIN-код
Недействит. цел. 
диапазон

Недійсний цільовий 
діапазон

Недействительн. дата Недійсна дата
Недействительный 
код-пароль

Хибний пароль

Недоступно Недоступно
Нельзя выкл. настройки 
звука и вибрации 
одновременно

Настройки звукового 
сигналу та вібрації не 
можна вимкнути одночасно

Нельзя сохранить новые 
данные с этой записью

Нові дані не можна 
зберегти з цим записом

Немедленное введение 
завершено

Негайне введення 
завершено

Немедленный Негайний
Необычная чувств-сть к 
инсул. Проверьте 
записи.

Незвична чутливість до 
інсуліну. Перевірте вхідні 
дані.

Необычный углеводный 
эквивалент. Проверьте 
записи.

Неприйнятний вуглеводний 
еквівалент. Перевірте вхідні 
дані.

Неск. волн «Кілька хвиль»
Нет Ні
Нет записей Немає даних
Нет кодовой пластинки Відсутня кодова пластинка
Нет передачи данных Втрачено зв’язок
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Русский Українська
Нет передачи данных. 
Повторите или установ. 
ручной режим помпы.

Втрачено зв’язок. Повторіть 
спробу або перейдіть на 
ручний режим помпи.

Нет расчета болюса,  
если он не установлен в 
меню Настройки

Немає рекомендації 
болюса, якщо його не 
встановлено в меню 
Настройки

Нет рез-та ГК для 
болюса

Немає рівня глюкози у крові 
з болюсом

Нет сопряж. гл-метр - 
помпа

Глюкометр і помпу не 
сполучено

Нет сопряжения Не сполучено
Ниже Нижче
Ниже границы 
гипогликемии

Нижче межі попередження 
про гіпоглікемію

Нижн. цел. гр-ца диапаз. 
выше верх. цел. гр-цы 
диапазона

Нижній показник цільового 
діапазону вищий за верхній 
показник цільового 
діапазону

Низк. ГК, повтор. изм. Повторіть визначення після 
виявлення низького рівня 
глюкози у крові.

Низкaя  ГК при послед. 
измер. Повторить изм.

В останньому визначенні 
виявлено низький рівень 
глюкози у крові. Повторіть 
визначення.

Низкий Низький
Новый размер перекуса 
был учтен в настройках 
расчета болюса

Новий розмір перекусу 
також застосовано для 
опцій рекомендованого 
значення болюса

Новый размер перекуса 
был учтен при 
напоминании после еды

Новий розмір перекусу 
також застосовано для 
нагадування після їжі

ноя Лис

Русский Українська
Нужно провести измер. 
ГК до введения 
инсулина. Продолжить?

Перевірте рівень глюкози у 
крові перед введенням 
інсуліну. Продовжити?

Общая ошибка Загальна помилка
Ожидание соединения Очікування на підключення
Ожидание... Очікування... . .
окт Жов
Остан. бол. Зупинити болюс
Отклонить Відхилити
Отмена процесса 
сопряжения не позволит 
обмениваться данными 
с помпой.

Скасування процесу 
сполучення призведе до 
втрати зв’язку з помпою.

Отменить Скасувати
Отменить сопряжение? Скасувати сполучення?
Отчеты Звіти
Ошибка Помилка
Ошибка сопряжения Збій сполучення
Ошибка языка Помилка мови
Передача данных Передача даних
Передача завершена Передача даних - Передача 

завершена
Перекус Розмір перекусу 
Переместите гл-метр в 
место с верной темпер., 
подождите 5 минут

Перемістіть глюкометр у 
зону з правильною 
температурою і зачекайте 5 
хвилин

Повтор. измер. после 
еды

Проведіть повторне 
визначення після їжі

Повторите измерение 
ГК. Свяжитесь с врачом.

Повторіть визначення рівня 
глюкози у крові. Зверніться 
до лікаря.

Повторить измерение ГК Повторіть визначення рівня 
глюкози у крові

Подробнее Відомості
Подтверд. Підтвердити
Подтвердить болюс Підтвердити болюс
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Русский Українська
Поиск Пошук
Помпа Помпа
Помпа находится в 
режиме STOP

Помпа зараз у режимі STOP

Помпа не может начать 
болюс. Смотрите 
сообщения помпы.

На помпі не вдається 
почати болюс. Див. помпу.

Помпа не отвечает Помпа не відповідає
Помпа: идет введение Помпа: виконується 

введення
Понед. Понеділок
Пора ввести 
запланированную 
базальную инъекцию

Час для запланованої 
базальної ін’єкції

Пора заменить 
инфузионный набор

Час змінити інфузійний 
набір

Пора провести 
запланированное 
измерение ГК

Час для запланованого 
визначення рівня глюкози у 
крові

Порог ГК Порогове значення рівня 
глюкози у крові

После высокой ГК Після високого рівня 
глюкози у крові

После еды Після їжі
После еды Після їжі
После низкой ГК Після низького рівня 

глюкози у крові
Последние 14 дней Останні 14 днів
Последние 24 ч Останні 24 дні
Последние 30 дней Останні 30 днів
Последние 48 ч Останні 48 днів
Последние 60 дней Останні 60 днів
Последние 7 дней Останні 7 днів
Последние 8 ч Останні 8 днів
Последние 90 дней Останні 90 днів
Потеря соединения Зв’язок втрачено
Предменстр. Передменструальний

Русский Українська
Предупр.: высокая ГК Попередження про високий 

рівень глюкози у крові
Предупр.: низкая ГК Попередження про низький 

рівень глюкози у крові
Предупр.: перед. данных Попередження про зв’язок
Предупр.: температура Попередження про 

температуру
Предупреждение Попередження
При вкл. блокир. клавиш 
они всегда бу-дут 
блокироваться при 
каждом выкл. гл-метра

Якщо блокування клавіш 
увімкнено, клавіші 
блокуватимуться при 
кожному вимкненні 
глюкометра

Приемы еды Їжа
Примите быстр. у-воды 
в кол-ве не менее

З’їжте швидкі вуглеводи в 
кількості не менше

Проведите измерение с 
новой полоской

Повторіть визначення із 
новою тест-смужкою

Проверьте заданное 
кол-во болюса. 
Продолжить?

Перевірте дозу болюса, що 
вводиться. Продовжити?

Проверьте уровень ГК, 
кетонов и инсулина

Перевірте рівень глюкози у 
крові, кетонів та інсуліну

Продолж. введение 
болюса неск. волн

Триває введення болюса 
«кілька хвиль»

Продолжается введение 
растянутого болюса

Триває введення 
розтягнутого болюса

Продолжительн. Тривалість
Пропущено измерение 
ГК

Визначення рівня глюкози у 
крові пропущено

Просмотр данных Перегляд даних
Просмотр деталей Перегляд відомостей
Пятница П’ятниця
Растянутый Розтягнутий
Растянутый болюс Розтягнутий болюс
Расчет болюса Рекомендоване значення 

болюса
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Русский Українська
Расчет болюса не 
установлен

Рекомендоване значення 
болюса не встановлено

Расчет болюса невозм., 
если нет сопряж. между 
глюкометром и помпой

Рекомендоване значення не 
надається до сполучення 
глюкометра з помпою

Расчет болюса 
невозможен

Термін рекомендованого 
значення болюса минув

Расчет болюса 
недоступен

Рекомендоване значення 
болюса відсутнє

Расчет за предел.
диапаз.

Недопустимий результат 
розрахунків

Редкая передача данных 
с помпы

Передача даних з помпи 
відбувається рідко

Рез-т измерения ГК Результат визначення рівня 
глюкози у крові

Рез-ты дневн. устарели Результати щоденника 
застаріли

Рез-ты поиска Результати пошуку
Ручка/шприц Ручка/шприц
Ручная подача Ручний режим помпи
С момента последней 
передачи данных с 
помпы прошло 2 недели

З часу останнього зв’язку з 
помпою минуло два тижні

Сегодня встреча с 
врачом

На сьогодні у вас 
призначено консультацію у 
лікаря

Сегодня встреча с 
врачом

На завтра у вас призначено 
консультацію у лікаря

Сегодня встреча с 
врачом в:

На сьогодні у вас 
призначено консультацію у 
лікаря о

Сегодня встреча с 
врачом в:

На завтра у вас призначено 
консультацію у лікаря о

Сегодня лабораторные 
анализы

На сьогодні у вас 
призначено лабораторне 
дослідження

Русский Українська
Сегодня лабораторные 
анализы в:

На сьогодні у вас 
призначено лабораторне 
дослідження о

Сегодня: лаб. анализы Лабораторне дослідження 
сьогодні

Сегодня: посетить врача Візит до лікаря сьогодні
сен Вер
Серийный №: Серійний №:
Сигнал Звуковий сигнал
Сигнал/вибрация Звук/вібрація
Следует регулярно 
проверять уровень 
кетонов, ГК и инсулина

Регулярно перевіряйте 
рівень кетонів, глюкози у 
крові та інсуліну

См. помпу: подтвердить 
отмену болюса

Перевірте помпу, щоб 
підтвердити скасування 
болюса

См. руководство польз. 
для дальнейшей 
информации

Докладну інформацію див. 
у посібнику

См. сообщения помпы Див. помпу
Соединение с помпой Підключення помпи
Сон Час сну
Сон Час
Сопряжен с: Сполучено з:
Сопряжение заверш. 
для

Сполучення виконано для

Сопряжение с помпой Встановіть сполучення з 
помпою

Состояние здоровья Стани здоров’я
Сохр. в: Мои данные Зберегти у Моїх даних
Сохр. в: Расчет болюса Зберегти у 

Рекомендованому значенні 
болюса

Сохранить Зберегти
Список еды Перелік продуктів
Ср. с кодом на тубусе Збіг коду на контейнері
Среда Середа
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Русский Українська
Средн. Середній
Средние уровни ГК Середні значення рівня 

глюкози у крові
Срок действ. должен 
быть больше или равен 
задержки

Термін дії має бути більшим 
за час затримки або 
дорівнювати йому

Срок действия Термін дії
Стандартная неделя Стандартний тиждень
Стандартный Стандартний
Стандартный болюс Стандартний болюс
Стандартный день Стандартний день
Стресс Стрес
Суббота Субота
Таблица Таблиця
Температура у границы 
допустимого диапазона 
для измерения ГК

Температура наблизилася 
до межі діапазону для 
визначення рівня глюкози у 
крові

Тип Тип
Тренд Тренд
Убедитесь, что Bluetooth 
включен и помпа вблизи 
гл-метра

Переконайтеся, що 
Bluetooth (Блютус) 
увімкнено і помпа та 
глюкометр знаходяться в 
межах радіуса зв’язку

Убедитесь, что помпа в 
режиме сопряжения 
(меню Bluetooth в 
помпе)

Переконайтеся, що помпа в 
режимі сполучення в меню 
Bluetooth (Блютус) помпи

Убедитесь, что помпа 
находится вблизи 
гл-метра

Переконайтеся, що помпа і 
глюкометр знаходяться в 
межах радіуса зв’язку

Увел. при еде Збільшення під час їжі
У-водный эквивалент Вуглеводний еквівалент
У-воды Вуглеводи
Углеводный эквивалент Вуглеводний еквівалент
Удалить Видалити

Русский Українська
Упражн. 1 Тренування 1
Упражн. 2 Тренування 2
Ур-нь ГК Показник рівня глюкози у 

крові
Ур-нь у-водов выше 
настроек перекуса. 
Повторить измерение.

Вхідні рівні вуглеводів вищі 
за параметр розміру 
перекусу. Повторіть 
визначення.

Уровень Рівень
Уровень 1 Рівень 1
Уровень 2 Рівень 2
Устан. болюс в помпе Задати болюс на помпі
Установите верно 
время/дату помпы.

Хибні час/дата помпи. 
Установіть час/дату на 
помпі.

Установка Налаштування
Установка завершена 
успешно

Налаштування успішно 
завершено

Установлен Bluetooth: Bluetooth (Блютус) 
установлено:

фев Лют
Формат времени Формат часу
Хотите получить расчет 
болюса с помощью 
глюкометра?

Бажаєте отримати 
рекомендоване значення 
болюса від глюкометра?

Хотите установить 
напоминания о 
проведении измерений 
ГК?

Налаштувати нагадування 
про необхідність провести 
визначення рівня глюкози у 
крові?

Целевой диапазон Цільовий діапазон
Цель Ціль
час HH
час год
Четверг Четвер
Чувствит-сть к инсулину Чутливість до інсуліну
Шаг дозы инсулина Крок інсуліну
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Русский Українська
Экран в разработке. 
Вернитесь позже.

Наразі цей екран ще не 
затверджено.  Перевірте ще 
раз пізніше.

Энергия Енергія
Этот диапазон не соотв. 
границам предупрежд. 
для гипер и гипо

Вибраний діапазон 
суперечить настройкам 
меж попереджень про 
гіпоглікемію та/або 
гіпоглікемію

Язык Мова
янв Січ
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Предметний покажчик

BE 30, 45, 163
CC 30, 45, 163
HI 57, 115
KE 30, 45, 163
LO 57, 115

А 
активний інсулін 49, 58, 75

усунення неполадок 206

Б 
батарейки 12

заміна 196
низький заряд 15, 202

бездротова технологія Bluetooth (Блютус) 6, 7, 48, 187, 
200, 222

піктограма 15, 16, 86, 200
помпа 42, 190
увімкнення або вимкнення 10, 188
усунення неполадок 200, 213

блокування клавіш
глюкометр 11, 160
помпа 104

болюс за допомогою ручки/шприца 72
введення 82

болюс «кілька хвиль» 72, 88
введення 79, 91
скасування введення 93

болюс у ручному режимі помпи 72
введення 82

болюсна доза 75, 92
запис у щоденнику 116, 120, 126, 128

В 
введення болюса 73, 88
верхня межа попередження про рівень глюкози у крові, 

настройка 30, 45, 159
визначення рівня глюкози у крові

виконання 51, 53
додавання даних 59
незвичні результати 60
результат 55, 56, 57, 58

витратні матеріали 225
вібрація, настройка 165

віконце інфрачервоного (ІЧ) датчика 11, 135
вуглеводний еквівалент 32, 48, 140

настройка 34, 141, 148
усунення неполадок 214

Г 
г (грами) 30, 45, 163
гарантія 225
глюкометр 5, 10

настройки за замовчуванням і межі діапазонів 226
умови зберігання 221

гучність звуку
звуковий сигнал глюкометра 167
помпа 106

Д 
дані

зберігання у щоденнику 111
передавання до комп’ютера 134

дата, нагадування 173, 183
дата, настройка 30, 168
дисплей

глюкометр 10
помпа 21
усунення неполадок 195, 200

догляд, глюкометр 195

Е
екран помпи BOLUS DATA (ДАНІ БОЛЮСА) 86
екран помпи RUN (РОБОТА) на глюкометрі 86
екран помпи QUICK INFO (КОРОТКІ ВІДОМОСТІ) 86
електромагнітні перешкоди 188, 223
З 
затримка 50

настройка 37, 144, 152
збільшення під час їжі 49

настройка 37, 144, 152
звіт про відповідність цільовим показникам у відсотках 

121, 133
звіт про стандартний день 121, 129, 130
звіт про стандартний тиждень 121, 131, 132
звіт про тренд 121, 126, 128
звук клавіш, настройка 165
звуковий сигнал, настройка 165
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зв’язок
глюкометр і помпа 83, 187
усунення неполадок 200, 203, 208, 210, 211, 213

значення у відсотках для станів здоров’я, настройка 37, 
143, 150

І 
інформація з техніки безпеки 7

введення болюса 71, 73
визначення рівня глюкози у крові 51, 61
майстер налаштування 27
рекомендоване значення болюса 25

інші нагадування 180

К
кількість вуглеводів

введення даних про кількість 59, 75, 76
запис у щоденнику 114, 116, 120, 126, 128

клавіші, помпа 21, 84, 85
кнопка живлення 10
кнопки, глюкометр 10, 11, 84, 85

блокування 160
розблокування 11, 161

контрольне вимірювання
виконання 63, 64
результати 67, 68
усунення неполадок у разі отримання результатів за 

межами діапазону 70
контрольний розчин 12, 63, 66, 225

рівень 67
умови зберігання 221
усунення неполадок 217, 218

коригуючий болюс 232, 233, 234, 235, 236, 241
короткий огляд функцій 8
кришка відсіку для батарейки 11, 196

М
межа попередження про гіперглікемію 45, 56, 157

настройка 30, 157
усунення неполадок 206, 209

межа попередження про гіпоглікемію 45, 57, 157
настройка 31, 157
усунення неполадок 203, 206

мова, настройка 29, 162

Н
навігація 14, 19
нагадати пізніше, час 174

настройка 39, 40, 176, 177, 178
нагадування

глюкометр 173
помпа 102

нагадування за будильником 173
визначення рівня глюкози у крові 179
інше 180

нагадування після високого рівня глюкози у крові 39, 47, 
173, 174, 176

нагадування після їжі 40, 47, 173, 174, 178
нагадування після низького рівня глюкози у крові 39, 47, 

173, 174, 177
нагадування про візит до лікаря 183, 185
нагадування про зміну інфузійного набору 183, 184, 186
нагадування про необхідність лабораторного 

дослідження 183, 186
нагадування про необхідність провести визначення 

рівня глюкози у крові 38, 47, 173, 174, 179
настройки сигналу, помпа 108
нижня межа попередження про рівень глюкози у крові, 

настройка 31, 45, 159

О
одиниці вимірювання кількості вуглеводів 30, 45, 163
опції рекомендованого значення 49, 151
очищення глюкометра 198

П
підказка про необхідність сполучення, скасування 194
піктограма зміни часу 126, 127, 128
піктограми 115, 229
ПИН-код (PIN-код), введення на глюкометрі 43, 192
показник рівня глюкози у крові, запис у щоденнику 116, 

126, 128
помилки

глюкометр 215
помпа 100

помпа 21
керування за допомогою глюкометра 83, 87

попередження
глюкометр 201
помпа 100
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Предметний покажчик

поради щодо енергозбереження 197
порогове значення рівня глюкози у крові, настройка 39, 

40, 176, 177

Р
режим базальної швидкості, вибір 98
режим сну 173
режим «у літаку» 188
рекомендоване значення болюса

загальні відомості 23, 48, 231
інформація з техніки безпеки 25
налаштування 31, 137
передбачувані користувачі 24
розрахунки 239
функції екрана глюкометра 75

рівень підсвічування 10, 171
розмір перекусу 50

настройка 37, 40, 144, 152, 178
розрахунок болюса на прийом їжі 231
розтягнутий болюс 72, 88

введення 81, 90
скасування введення 93

С 
середні значення рівня глюкози у крові, звіт 121, 125, 

130, 132
символи 224
симптоми, гіперглікемія/гіпоглікемія 61
словник термінів, що відображаються на дисплеї  251
смуга прокручування 17
сполучення глюкометра й помпи 41, 48, 190

видалення сполученого пристрою 191
стан здоров’я 49

вибір 58, 59, 75, 76
запис у щоденнику 114, 120

стандартне відхилення 122, 125, 129, 130, 131, 132
стандартний болюс 72, 88

введення 78, 89
скасування введення 93

Т
термін дії 50

настройка 37, 144, 152
термін придатності 13, 53, 60, 63, 65, 70, 216
тест-смужка 12, 13, 52, 53, 63, 65, 225

встановлення 10, 54, 65
контейнер 12, 53, 65
умови зберігання 221
усунення неполадок 216, 217, 218

технічні характеристики, глюкометр 221
тимчасова базальна швидкість (ТБШ)

програмування за допомогою глюкометра 94
скасування 97

тип болюса 72, 75
вибір 76, 89

У 
усунення неполадок 199
утилізація глюкометра 225

Ф
формат часу, настройка 29, 168
функції екрана 15, 17, 18
функціональні клавіші 10, 17

Ц
цільовий діапазон 32, 47, 140

настройка 33, 34, 141, 148, 156
усунення неполадок 211

Ч 
час завершення 32, 46, 47, 140

настройка 33, 34, 141, 148, 156
час початку 32, 46, 47, 140
час споживання їжі

вибір 58, 59, 124
запис у щоденнику 114

час, настройка 30, 168 
часові відрізки 31, 32, 35, 46, 47, 129, 130, 131, 153

рекомендоване значення болюса 140, 145
чип активації 11, 12
чутливість до інсуліну 32, 48, 140

настройка 34, 141, 149
усунення неполадок 214
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Щ
щоденник

додавання запису 119
зберігання записів 111
перегляд запису 113
перегляд звітів 123
редагування запису 113
типи звітів 121
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Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Рош Україна»,
Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 139, 5 поверх. 
E-mail: ukraine.accu-chek@roche.com
Офіційний імпортер:
ТОВ «Діалог Діагностікс»,
Україна, 04205, м. Київ, проспект Оболонський 32. 
Телефон гарячої лінії 0 800 300 540.
E-mail: info@dialogd.com
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Roche Diabetes Care GmbH 
Sandhofer Strasse 116 
68305 Mannheim, Germany 
www.accu-chek.com

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK PERFORMA, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, PERFORMA COMBO, COMBO, АККУ-ЧЕК та АККУ-ЧЕК 
ПЕРФОРМА є торговими марками компанії Рош.

Словесний знак і логотип Bluetooth® (Блютус) є зареєстрованими торговими марками, що належать компанії 
Bluetooth SIG, Inc.,(Блютус СІГ, Інк.) і використовуються компанією Рош за ліцензією.

Усі інші назви продуктів і торговельні марки належать відповідним власникам.
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