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Áttekintés

A Kijelző 

B Vissza gomb  

C Fel/le nyílgombok 

D Enter (bekapcsoló) gomb  

E Tesztcsíkvezető fedele 

F Tesztcsíkvezető 

G Elemtartó fedele

H Kódchip nyílása 

I USB-port 

J Tesztcsíkok doboza

K Kódchip

CoaguChek® INRange
Rövid összefoglalás

Először ezt olvassa el

Gratulálunk, hogy a CoaguChek INRange véralvadásmérőt választotta. 
Ezzel a korszerű, precíziós készülékkel egyszerűen és pontosan mérheti 
véralvadási idejét.

Ez az útmutató segít a rendszer kezdeti beállításában, valamint a tesztek 
előkészítésében és elvégzésében. Nem helyettesíti a CoaguChek 
INRange használati útmutatóját. A használati útmutató fontos kezelési 
utasításokat és további információkat tartalmaz.

Az elemek behelyezése

1 Fordítsa meg a készüléket.

2 Finoman nyomja az elemtartó fedelén a fület a készülék teteje felé, és 
emelje le a fedelet.

3 Helyezze be a négy elemet az elemtartóba a jelöléseknek megfele-
lően. Figyeljen a „+” (az elem teteje) és a „–” (a lapos alja) helyes irá-
nyára. 

4 Tegye vissza a fedelet. Zárja be az elemtartót: a fedelet nyomja lefelé, 
amíg a fül vissza nem pattan a helyére.

A kódchip behelyezése

5 Csúsztassa a minden tesztcsíkdobozban megtalálható kódchipet a 
készülék bal oldalán lévő nyílásba az ábra szerint, amíg érezhetően 
a helyére nem kattan.

A készülék bekapcsolása

6 Nyomja meg az Enter  gombot a készülék bekapcsolásához.

Kezdeti beállítás

Amikor először kapcsolja be a készüléket, automatikusan megjelenik 
a Nyelv képernyő. Zöld pont jelzi, hogy melyik nyelv van beállítva.

7 A fel/le  nyílgombokkal válassza ki a kívánt nyelvet. Az újon-
nan kiválasztott nyelv (kék színnel) kiemelve látszik.

8 Nyomja meg az Enter  gombot a kiválasztott lehetőség jóváha-
gyásához, amelyet ekkor zöld pont jelöl.

9 Nyomja meg még egyszer az Enter  gombot a kiválasztott nyelv 
mentéséhez.

A készüléken most az időformátum kiválasztó képernyője jelenik meg.

10 A fel/le  nyílgombokkal válassza ki, hogy a készüléken hogyan 
jelenjen meg az idő (24 órás vagy 12 órás, a napszak am/pm jelölés-
sel). Az újonnan kiválasztott formátum (kék színnel) kiemelve látszik.

11 Nyomja meg az Enter  gombot a kiválasztott lehetőség jóváhagyá-
sához, amelyet ekkor zöld pont jelöl.

12 Nyomja meg még egyszer az Enter  gombot a beállítás mentésé-
hez. Következik az idő- és dátumbeállító képernyő.

13 A fel/le  nyílgombokkal válassza ki az óra aktuális értékét.

14 Nyomja meg az Enter  gombot az óraérték jóváhagyásához. A 
készülék kiemeli a következő beviteli mezőt (perc).

15 Folytassa a fennmaradó mezők (év, hónap, nap) beállításával. Az 
Enter  gomb mindig egy beállítást hagy jóvá (és kiemeli 
a következő mezőt, ha van), a Vissza  gomb pedig lehetővé teszi, 
hogy visszatérjen az előző mezőre.

Válassza ki a használandó véralvadási mértékegységet (amelyben a 
teszteredmények meg fognak jelenni). Ez a kezdeti beállítás utolsó 
lépése. A kiválasztott mértékegységet zöld pont jelöli.

16 A fel/le  nyílgombokkal válassza ki a kívánt mértékegységet. Az 
újonnan kiválasztott mértékegység kiemelve jelenik meg.

17 Nyomja meg az Enter  gombot a kiválasztott lehetőség jóváhagyá-
sához, amelyet ekkor zöld pont jelöl.

18 Nyomja meg még egyszer az Enter  gombot a kiválasztott mérté-
kegység mentéséhez. A kezdeti beállítás ezzel befejeződött, és 
a készüléken megjelenik a Főmenü. A beállítási lehetőségek teljes 
áttekintését a használati útmutatóban találja (azokat is, amelyek nem 
részei a kezdeti beállításnak).

Ezt követően készen áll a teszt elvégzésére. 
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Teszt végrehajtása

Az ujjbegyszúró előkészítése

1 Egyenes húzással távolítsa el a kupakot.

2 Helyezzen be új lándzsát. Tolja be, amíg a helyére nem kattan.

3 Csavaró mozdulattal távolítsa el a védőkupakot a lándzsáról.

4 Helyezze vissza a kupakot kattanásig. A kívánt szúrásmélység beállí-
tásához forgassa el a kupakot.

5 Nyomja a lándzsatovábbító gombot kattanásig.

Teszt végrehajtása

1 Mossa meg a kezét meleg, szappanos vízzel. Szárítsa meg teljesen.

2 Helyezze a készüléket sík, rezgésmentes felületre, vagy tartsa a kezé-
ben hozzávetőleg vízszintesen.

3 Kapcsolja be a készüléket az Enter  gombbal.

4 Indítás után a Teszt lehetőség kiemelten jelenik meg, ezt a rendszer 
előre kiválasztotta. Nyomja meg az Enter  gombot a teszt indításá-
hoz.

A készüléket úgy is bekapcsolhatja, hogy tesztcsíkot helyez bele. Ilyen-
kor a készülék az indítási folyamat után rögtön tesztmódba kapcsol.

A tesztcsíkszimbólum megjelenésekor helyezze be a tesztcsíkot. 

5 A tesztcsíktartó dobozból vegyen ki egy csíkot. A tesztcsík kivételét 
követően azonnal zárja vissza a dobozt. 

6 Tartsa úgy a tesztcsíkot, hogy a felirat, a nyilak és 
a vércseppszimbólumok felfelé nézzenek.

7 Tolja be a tesztcsíkot a tesztcsíkvezetőbe a nyilaknak megfelelő 
irányban. Addig tolja be a csíkot, ameddig meg nem akad.

8 Szúrja meg az egyik ujjbegye oldalát az ujjbegyszúró sárga kioldó-
gombjának megnyomásával. 

9 Enyhén masszírozza a megszúrt ujját, hogy vércsepp keletkezzen. 

FIGYELEM: Ne nyomja vagy szorítsa össze az ujját.

10 Cseppentse az első vércseppet az ujjáról közvetlenül a tesztcsík fél-
köríves, átlátszó mintafelviteli területére.

FIGYELEM: A vércseppet az ujjbegy megszúrását követő 
15 másodpercen belül vigye fel a tesztcsíkra. Ha ennél később 
viszi fel a vért, az eredmény hamis lesz, mivel az alvadási folyamat 
addigra már megkezdődik.

• Ha még nem illesztette be a kódchipet, vagy ha a tesztcsík és 
a kódchip nem tartoznak össze, utasítás jelenik meg a megfelelő 
kódchip behelyezésére.

• Amint a tesztcsík ellenőrzése sikerrel járt, a készülék jelzi, hogy 
elkezdődött a tesztcsík melegítése.

• A felmelegedés befejezése után a készülék sípol, és a kijelzőn meg-
jelenik egy tesztcsík és egy vércsepp. A készülék ekkor készen áll a 
teszt elvégzésére, és várja, hogy a felhasználó 180 másodpercen 
belül felvigye a vérmintát.
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Sípolás jelzi, amikor a felvitt vér mennyisége elegendő. 

A készülék ekkor automatikus minőség-ellenőrzést végez, és elkezdi a 
véralvadás mérését.

Az eredmény abban a mértékegységben jelenik meg, amit a beállításnál 
kiválasztott. A készülék automatikusan menti a memóriába.

A teszt ezzel befejeződött.

A kijelzőn megjelenő ikonok

Szim-
bólum

Jelentés Szim-
bólum

Jelentés

Elem töltöttségi szintje Időpont ikon

Bluetooth embléma 
(vezeték nélküli adat-
átvitel)

Megjegyzés ikon

USB-szimbólum (veze-
tékes adatátvitel)

Feltöltés ikon

Teszt ikon Választógomb (ki/be)

Saját eredmények ikon Figyelmeztető üzenet

Emlékeztető ikon Hibaüzenet

Beállítások ikon, kivá-
lasztott lehetőség

Karbantartási üzenet

Egyéb ikon Tájékoztató üzenet

Gyógyszer ikon
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