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Независимо дали глюкомерът Accu-Chek Performa е Вашият първи глюкомер, или сте използвали 
глюкомер известно време, моля, отделете време да прочетете внимателно тази инструкция 
за работа, преди да използвате новия си глюкомер. За да го използвате правилно и сигурно, 
трябва да разбирате как функционира, какво се вижда на екрана и всички индивидуални 
характеристики.

Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с някой от нашите центрове за помощ и 
обслужване на клиенти. На последната корица на тази инструкция за работа има списък на всички 
адреси.

1
BG

Roche USA – 306-38556
V4/1 – 04978382001(02) – Schwarz – 
213

Roche USA – 306-38556
V4/2 – 04978382001(02) – Cyan – 
213

Roche USA – 306-38556
V4/3 – 04978382001(02) – Magenta – 
213

Roche USA – 306-38556
V4/4 – 04978382001(02) – Yellow – 
213
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Системата Accu-Chek® Performa
Вашият нов глюкомер Accu-Chek Performa е за количествено определяне на кръвната захар с 
използване на тест ленти Accu-Chek Performa.
Подходящи за самоконтрол.
Глюкомерът Accu-Chek Performa може да се използва от пациенти, които изследват своята 
собствена кръвна захар, а също и от медицински лица за контрол на стойностите на кръвната 
захар на пациентите. Системата включва:
•  Глюкомер Accu-Chek Performa с батерия
•  Тест ленти Accu-Chek Performa и кодиращ чип
• Контролен разтвор Accu-Chek Performa

2

Всеки предмет, влязъл в контакт с човешка кръв, е потенциален източник 
на инфекция (вж.: Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of 
Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline 
– Third Edition; CLSI document M29-A3, 2005).

Защо е важно редовното изследване на кръвната захар
Редовното изследване на кръвната захар може да окаже значително влияние върху ежедневния 
контрол на диабета. Направили сме го възможно най-лесно.

▲!
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Важна информация за Вашия нов глюкомер
• Вашият нов глюкомер е предназначен за изследване на проби прясна цяла кръв (например, 

кръв от върха на пръста или от предмишницата). Този глюкомер е за работа извън организма 
(ин витро). Той не бива да се използва за диагностициране на диабет.

• Този глюкомер изисква тест ленти Accu-Chek Performa. Други тест ленти ще дадат неточни 
резултати.

• Вашият нов глюкомер се доставя с предварително настроени час и дата. Може да се наложи да 
промените часа за Вашия часови пояс.

• Ако сте спазили стъпките в тази инструкция за работа, но все още имате симптоми, които 
изглежда, че не отговарят на Вашите резултати – или ако имате въпроси – поговорете с Вашия 
медицински специалист.

3
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Глава 1: Разбиране на Вашата нова система
Глюкомер Accu-Chek Performa
Екран – Показва 
резултати, съобщения и 
резултати, съхранявани в 
паметта.

Инфрачервен (ИЧ) 
прозорец – Използва 
се за прехвърляне 
на информация от 
глюкомера в компютър 
или PDA (джобен 
компютър)

Бутон включване/
изключване/настройка 
– Включва и изключва 
глюкомера, настройва 
избраните възможности.

Вратичка за батерията 
– Отворете вратичката 
за батерията, като 
натиснете ухото по 
посока на стрелката.

7

Гнездо за кодиращия 
чип – Поставете в този 
отвор кодиращия чип.

Бутони с дясна 
и лява стрелка 
– Натиснете, за да 
влезете в паметта, да 
коригирате настройки 
и да разглеждате 
резултатите.

Гнездо за 
тест лентата 
– Поставете тук 
тест лентата.
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Златист край 
– Поставете 
този край на 
тест лентата в 
глюкомера.
Жълт прозорец 
– Допрете тук 
капка кръв или 
контролен разтвор.

8

Тест лента

Изглед отгоре

Контейнер за тест 
ленти

Кодиращ чип 
(за пример)

Батерия - поставете я със 
символа (+) нагоре.

Бутон включване/
изключване/
настройка

Инфрачервен (ИЧ) 
прозорец

Флакон с контролен 
разтвор
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Сменяйте кодиращият чип всеки път, когато отваряте нова кутия 
тест ленти!

9

1.  Уверете се, че глюкомерът 
е изключен.

2. Oбърнете глюкомера. 3.  Извадете стария 
кодиращ чип, (ако има 
такъв в глюкомера) и го 
изхвърлете.

Кодиране на глюкомера

▲!
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4.  Oбърнете кодиращия чип, така че 
кодовият номер да не е обърнат към 
Вас. Вкарайте го в глюкомера докрай.

5.  Оставете кодиращия чип в глюкомера 
докато не отворите нова кутия тест 
ленти.

Забележки:
• Не насилвайте кодиращия чип да влезе в глюкомера – той е предназначен да влезе в 
глюкомера само в една посока. 

• Ако на екрана видите код "- - -", поставете в глюкомера кодиращ чип.

10
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Настройване на часа и датата – първа употреба
Важно е часът и датата на Вашия глюкомер да са правилни, ако използвате паметта на глюкомера 
или ако желаете да прехвърлите резултатите си в компютър.

11

по-късенпо-ранен

1.  Натиснете и освободете , 
за да включите глюкомера. 
На екрана се появяват часът 
и датата. "Set-up" 
(Настройка) и часът 
примигват.

2.  Натиснете и освободете  
или  за да зададете по-
ранен или по-късен час. 
Натиснете и задръжте 
натисн ат  или  за да 
се придвижите по-бързо. 

3.  Натиснете и освободете , 
за да настроите часа. 
Минутите примигват.

| | | | |
|

|

|||||
|

|

| | | | |
|

|

|||
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| | | | |
|

|

|||||
|

|

| | | | |
|

|

|||

12

| |

|||

|
|

|

| | | |

|
|

|||

по-ранен

Забележка:  Когато инсталирате нова батерия, глюкомерът автоматично Ви подканва да 
проверите часа и датата при включването му.

по-късен

|
|||||

|
|

|

| | | | |
|

|

||

|
|||||

|
|

|

| | | | |
|

|

|||

4.  Натиснете и освободете 
 или  за да настроите 

минутите. Натиснете , за 
да настроите минутите.

5.  Повторете, за да настроите 
деня, месеца и годината.

6.  След като настроите 
годината, натиснете и 
задръжте  докато се 
появи примигващият символ 
за тест лента. Сега часът и 
датата са настроени.

7.  Вижте глава 3 “Настройване 
на глюкомера" за 
настройване на други 
избрани възможности.
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Използване на системата Accu-Chek Performa
•  Използвайте само тест ленти Accu-Chek 

Performa.
•  Сменяйте кодиращият чип всеки път, когато 
отваряте нова кутия тест ленти.

•  Съхранявайте тест лентите в оригиналния 
им контейнер.

•  Затворете плътно контейнера веднага след 
като извадите тест лентата. Това помага 
тест лентите да се запазят сухи.

•  Използвайте тест лентата веднага след като 
я извадите от контейнера.

•  Проверявайте срока на годност върху 
контейнера с тест ленти. Не използвайте 
тест лентите след изтичането му.

•  Съхранявайте контейнера с тест лентите и 
Вашия глюкомер на прохладно сухо място, 
например в спалня. 

•  Съхранявайте тест лентите при температура 
2°C до 32°C. Не дръжте в хладилник и не 
замразявайте.

•  Не поставяйте кръв или контролен разтвор 
върху тест лентата преди да я поставите в 
глюкомера.

Не съхранявайте тест лентите на места с висока температура 
и влажност (в баня или кухня)! Топлината и влагата могат да 
повредят Вашите тест ленти.

13

▲!
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Глава 2: Изследване на Вашата кръвна захар
Извършване на изследване на кръвна захар
Преди да направите първото изследване на кръвната си захар, настройте правилно Вашия глюкомер. 
Необходими са Ви глюкомерът, тест лента и убождащо устройство със заредена ланцета.

14

1.  Пригответе убождащото устройство.
2.  Измийте и изсушете ръцете си.
3.  Поставете тест лентата в глюкомера по 
посока на стрелките. Глюкомерът се 
включва.

4.  Уверете се, че кодовият номер на екрана 
отговаря на кодовия номер върху 
контейнера с тест ленти. Ако пропуснете 
да видите кодовия номер, извадете тест 
лентата и я поставете отново в глюкомера.

CODE

234
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15

Жълт бутон за 
освобождаване

5.  На екрана се появяват 
символ за тест лента 
и примигваща капка 
кръв.

6.  Убодете пръста си с Вашето убождащо устройство. Кръвните 
проби, взети от дланта, са еквивалентни на кръвта, взета от върха 
на пръста. За подробна информация как да вземете кръв от дланта 
вижте раздела за изследване от алтернативни места, стъпки 5 и 6.

или 
| | | | |

|
|

|||||
|

|
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7.  Внимателно стиснете пръста си, за да 
подпомогнете изтичането на кръвта. Това 
Ви помага да получите капка кръв.

8.  Допрете капката до предният ръб на 
жълтия прозорец на тест лентата. Не 
поставяйте кръвта върху тест лентата. 

Когато видите  да примигва, върху тест 
лентата има достатъчно кръв. Ако сте 
поставили кръв, но не виждате примигващ 

, в рамките на пет секунди можете да 
поставите още кръв.

16
| | | | |

|
|

|||||
|

|
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9.  Вашият резултат се появява на екрана. 
Ако искате да маркирате своя резултат от 
изследване при особено събитие, оставете 
тест лентата в глюкомера (Вижте следващия 
раздел). В противен случай изхвърлете тест 
лентата.

17

Забележка:  След успешно изследване глюкомерът сам се изключва пет секунди след 
изваждане на тест лентата.

или 
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Маркиране на резултати от изследването 
Ако желаете, можете да “маркирате” своя резултат от изследването със звезда ( ), за да 
отбележите особен резултат. Може да желаете да маркирате събитие, например резултат 
от изследване от алтернативно място или при физическо натоварване. Когато преглеждате 
резултатите си в паметта, този “маркер” може да Ви помогне да си спомните какво е по-различно 
за този резултат. 
Ето как се маркира резултат:
1. Направете изследването.
2.  Когато резултатът от изследването е на екрана, а тест лентата е ВСЕ ОЩЕ В ГЛЮКОМЕРА, 
натиснете един път  или . В долния десен ъгъл се появява .

3.  Извадете и изхвърлете тест лентата.

18

маркер маркер

или
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Изследване от алтернативни места (AST)
Освен от върха на пръста, имате възможност да правите изследвания и от други места на Вашето тяло. 
Кръвта, получена от върха на пръста или дланта – месестата част на ръката под палеца (тенар) и малкия пръст 
(хипотенар) – може да се използва по всяко време за измерване на кръвната захар. Ако се използва кръв от 
алтернативно място – предмишница, горна част на мишницата, бедрото или прасеца – съществуват определени 
моменти, в които изследването не е подходящо (вижте по-долу). Това е защото нивото на кръвната Ви захар се 
променя по-бързо на върха на пръста Ви или на дланта, в сравнение с алтернативните места. Тези разлики могат 
да причинят вземането на погрешно терапевтично решение, което да доведе до нежелани ефекти за здравето. 
Моля, прочетете следващия раздел, преди да се опитвате да изследвате от други места.
ВАЖНО
•  Разговаряйте с Вашия медицински специалист за 
изследването от алтернативни места.

  Не променяйте лечението си поради само 
един резултат.

  НИКОГА не игнорирайте симптомите на 
висока или ниска кръвна захар.

  Ако Вашата кръвна захар не отговаря на 
начина, по който се чувствате, направете 
изследване от върха на пръста/дланта, за да 
потвърдите Вашия резултат. Ако резултатът от 
върха на пръста/дланта все още не отговаря 
на начина, по който се чувствате, обадете се 
на Вашия медицински специалист.

▲!

Изследване от алтернативно място може 
да се направи:
•  Непосредствено преди хранене
•  На гладно
НЕ изследвайте от алтернативно място:
•  Два часа или по-малко след хранене
•  След физическо натоварване
•  Ако сте болни
•  Ако мислите, че кръвната Ви захар е ниска
•  Ако често не забелязвате, когато кръвната 
Ви захар е ниска

•  Когато базалният инсулин е най-активен
•  След инжектиране на бързодействащ 
инсулин (два часа или по-малко)

19
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Необходими са Ви глюкомерът, тест лента и убождащо устройство за изследване от 
алтернативни места и ланцетата. 

1.  Пригответе убождащото устройство.
2.  Поставете тест лентата в глюкомера по 
посока на стрелките. Глюкомерът се 
включва.

3.  Уверете се, че кодовият номер на екрана 
отговаря на кодовия номер върху 
контейнера с тест ленти. Ако пропуснете 
да видите кодовия номер, извадете тест 
лентата и я поставете отново в глюкомера.

20

CODE
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4.  На екрана се появяват 
символ за тест лента и 
примигваща капка кръв.

5.  Притиснете убождащото 
устройство плътно 
към месестата част на 
алтернативното място. 
Натискайте убождащото 
устройство нагоре и 
надолу с бавно помпащо 
движение, за да 
подпомогнете кръвния ток. 

6.  Активирайте убождащото 
устройство, докато 
поддържате постоянен 
натиск в областта. 
Натиснете областта с 
убождащото устройство, за 
да подпомогнете кръвния 
ток.

21
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7.  Допрете капката до предният ръб на 
жълтия прозорец на тест лентата. Когато 
видите  да примигва, върху тест лентата 
има достатъчно кръв. Ако сте поставили 

кръв, но не виждате примигващ , в 
рамките на пет секунди можете да 
поставите още кръв. Изхвърлете 
използваната тест лента.

Забележка:  Ако капката кръв е прекалено малка, отново натиснете, за да получите 
достатъчно голяма капка кръв.

22
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Нормални стойности на кръвната захар
Тези тест ленти са калибрирани за получаване на резултати като от плазма. Нормалния диапазон 
на кръвната захар на гладно за възрастни без диабет по отношение на плазмата е между 
4,1-5,9 mmol/L (74-106 mg/dL).1

За хората с диабет: Обърнете се към Вашите ендокринолози за целесъобразния за вас диапазон на 
стойностите на кръвната захар.
Трябва да се отнасяте към вашата висока или ниска кръвна захар според препоръките на вашия 
медицински специалист.
Тези тест ленти са референтни по отношение на плазма в съответствие с препоръките на 
Международната федерация по клинична химия и лабораторна медицина (IFCC)2.
Концентрациите на кръвната захар могат да бъдат измервани в цяла кръв или в плазма. Въпреки 
че винаги поставяте цяла кръв върху тест лентата, когато използвате тези тест ленти, Вашият 
глюкомер ще показва резултати, които са еквивалентни на концентрациите на захар в плазма.

23
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Необичайни резултати от изследването
Ако Вашият резултат на кръвната захар не отговаря на начина, по който се чувствате, изпълнете 
следните стъпки:

24
Проверки за решаване 
на проблеми
1.  Проверете срока на годност на тест лентите.

2.  Капачката на контейнера за тест ленти 
винаги трябва да бъде плътно затворена.

3.  Проверете дали тест лентата не е била извън 
контейнера продължително време.

4.  Проверете дали тест лентите са съхранявани 
на хладно сухо място.

Действие
Ако срокът на годност е изтекъл, изхвърлете 
тест лентите. 
Ако мислите, че тест лентите са били оставени 
незатворени за известно време, изхвърлете ги.
Повторете изследването с нова тест лента.

Повторете изследването с правилно 
съхранявани тест ленти.
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Проверки за решаване 
на проблеми
5.  Проверете дали спазвате етапите на 
изследването.

6.  Проверете дали кодовият номер на екрана 
на глюкомера отговаря на кодовия номер 
върху контейнера с тест ленти.

7.  Ако все още не сте сигурни по отношение на 
проблема...

Действие
Прочетете глава 2 "Изследване на Вашата 
кръвна захар” и изследвайте отново. Ако все 
още имате проблеми, обадете се на Roche 
Diagnostics.
Ако не отговарят един на друг, поставете 
в глюкомера правилния кодиращ чип и 
изследвайте отново.
Повторете изследването с нова тест лента 
и направете контролно изследване. Ако все 
още имате проблеми, обадете се на Roche 
Diagnostics.

25
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Симптоми на висока или ниска кръвна захар
Познаването на симптомите на висока или ниска кръвна захар може да Ви помогне да разберете 
резултатите си от изследването и да решите какво да правите, ако те изглеждат необичайни. Ето 
най-често срещаните симптоми:
Висока кръвна захар (хипергликемия): умора, повишен апетит или жажда, често уриниране, 
замъглено зрение, главоболие или генерализирана болка.
Ниска кръвна захар (хипогликемия): изпотяване, треперене, замъглено зрение, ускорен пулс, 
мравучкане или изтръпване около устата и на върховете на пръстите.

Ако имате някой от тези симптоми, изследвайте кръвната си захар. Ако 
резултатът на кръвната Ви захар се покаже на екрана като LO или HI, свържете 
се незабавно с Вашия медицински специалист.

26

▲!
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Глава 3: Памет на глюкомера, настройване и 
изтегляне на информация
Памет
Съхраняване на резултатите от изследването
Вашият глюкомер автоматично съхранява до 500 резултата от изследване на кръвна захар с часа и датата 
на изследването. Вие можете да ги прегледате по всяко време. Резултатите от изследванията се съхраняват 
от най-новите към най-старите. Много е важно часът и датата на глюкомера да са правилно настроени. 
Важно е часът и датата на Вашия глюкомер да са правилни, за да се гарантира правилно интерпретиране на 
резултатите на кръвната захар то вас и от вашите ендокринолози.

27

Забележки: 
•  Не променяйте лечението си въз основа на един отделен резултат в паметта.
 •   Когато сменяте батерията, паметта се запазва. Трябва да проверявате дали часът и датата са правилни, 
след като смените батерията. 

•  След като в паметта са съхранени 500 резултата, добавянето на нов резултат изтрива най-стария.
•  Натиснете  или , за да се придвижвате по-бързо през резултатите.
•  Контролните резултати не се появяват в паметта. Те не се включват в средните стойности за 7, 14 и 30 
дни.

•  Контролните резултати се запазват в паметта, но не могат да се показват на глюкомера. Запазените 
контролни резултати трябва първо да се изтеглят със съвместимо софтуерно приложение. За наличните 
продукти се свържете с Roche Diagnostics.
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Разглеждане на резултатите от изследванията
Натиснете или , или , за да влезете в паметта. Появява се най-новият резултат.
Натиснете , за да видите поред предишните резултати.
ИЛИ натиснете , за да видите средните стойности за 7, 14 или 30 дни в посочения ред.

28

ИЛИ ИЛИ
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Настройване на глюкомера
Използване на режим “Настройване”
Използвайки режима “Настройване” можете да персонализирате Вашия глюкомер, така че да 
отговаря на начина Ви на живот. Ето характеристиките, които можете да персонализирате –
 Час и дата – настройване на часа и датата
 Звуков сигнал – изберете включен или изключен
 Будилник – изберете 1–4 пъти дневно, за да Ви напомня за изследването
  Аларма за хипогликемия – изберете включена или изключена. Ако изберете включена, 

изберете нивото на кръвната захар за алармата.
Използването на режима “Настройване” е лесно.  има три функции в режим "Настройване".
•  При включен глюкомер, натиснете и задръжте , за да влезете в режим “Настройване” – за 
около четири секунди – докато на екрана започне да примигва “set-up“ (Настройване).

•  Натиснете и освободете , за да настроите избраната от Вас характеристика.
•  Вие можете да излезете от режима “Настройване” по всяко време, като натиснете и задържите 

 за около четири секунди. Виждате примигващия символ за тест лента.

29
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Настройване на часа и датата

по-ранен по-късен

| |

|||

|
|

|

| | | |

|
|

|||
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Вие сте тук

ЧАС / ДАТА
(часове, минути, ден, 
месец, година)

 ЗВУК 
(включен/изключен)

БУДИЛНИК 
(A-1, A-2, A-3, A-4)

АЛАРМА ЗА 
ХИПОГЛИКЕМИЯ 

(включена, изключена, 
ниво)

1.  Натиснете , за да 
включите глюкомера. 
Появява се примигващ 
символ за тест лента.

2.  Влезте в режим 
“Настройване” (натиснете 
и задръжте  за около 
четири секунди). “Set-up” 
(Настройка) примигва на 
екрана. Часът примигва.

3. Натиснете и освободете 
, за да настроите часа 

на по-ранен. Натиснете и 
освободете , за да 
настроите часа на по-
късен.

| | | | |
|

|

|||||
|

|

|
|

|

|||
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4.  Натиснете и освободете , за да 
настроите часа. Минутите примигват.

5. Натиснете и освободете  или , за 
да настроите минутите. Натиснете , за 
да настроите минутите. 

Забележка:  Можете да натиснете и да задържите  или , за да се 
придвижвате по-бързо.

по-ранен по-късен

31
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| | | | |
|

|

|||||
|

|

| | | | |
|

|

|||

|
|||||

|
|

|

| | | | |
|

|

||

6. Повторете, за да настроите деня, месеца 
и годината.

7. Ако искате да настроите допълнителни 
варианти, натиснете и освободете . 
Ако искате да излезете от режима, 
натиснете и задръжте , докато се 
появи примигващият символ за тест 
лента.

| |

|||

|
|

|

| | | |

|
|

|||
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| | | | |
|

|

|||
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Настройване на звуковия сигнал като 
включен/изключен
Звукът на Вашия нов глюкомер е предварително настроен на “On” (включен). Вие можете да 
настроите звука на “OFF” (изключен), ако предпочитате – това няма да повлияе върху резултатите 
от Вашите изследвания.
Звукът е полезен, защото Ви подканва:
•  Да поставите кръв или контролен разтвор върху тест лентата
•  Когато в тест лентата е изтеглена достатъчно кръв или контролен разтвор
•  Когато изследването е завършено
•  При натискане на бутон
•  Когато е дошло време да се направи изследване (ако будилникът е настроен)
•  При възникване на грешка по време на изследването (дори и ако звукът е изключен, той се 
включва при грешка)

33

Вие сте тук

ЧАС / ДАТА
(часове, минути, ден, 
месец, година)

 ЗВУК 
(включен/изключен)

БУДИЛНИК 
(A-1, A-2, A-3, A-4)

АЛАРМА ЗА 
ХИПОГЛИКЕМИЯ 

(включена, изключена, 
ниво)
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| | | | |
|

|

|||||
|

|

| | | | |
|

|

|||

1.  Натиснете , за да 
включите глюкомера. 
Появява се примигващ 
символ за тест лента.

2.  Влезте в режим 
“Настройване” (натиснете 
и задръжте  за около 
четири секунди). “Set-up” 
(Настройка) примигва на 
екрана.

3.  Натиснете и освободете 
, докато достигнете 

екрана с примигващия 
символ за звук и "On" 
(включено).

| |

|||

|
|

|

| | | |

|
|

|||
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4.  Натиснете  или , за да изберете 
“On” (включено) или “OFF” (изключено).

5.  Ако искате да настроите допълнителни 
варианти, натиснете и освободете . 
Ако искате да излезете от режима, 
натиснете и задръжте , докато се 
появи примигващият символ за тест 
лента.

| |

|||

|
|

|

| | | |

|
|

|||
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Настройване на функцията “будилник”
Функцията “будилник” представлява удобен начин за напомняне, че трябва да направите 
изследване. Можете да настроите от 1 до 4 напомняния на ден. Глюкомерът издава звук на всеки 
две минути – до три пъти. Вие можете да изключите алармата чрез поставяне на тест лента или 
натискане на произволен бутон. За да звучи алармата, звукът трябва да е включен (“On”).
Вашият глюкомер е предварително настроен с изключена (“OFF”) функция “будилник”. За да 
използвате тази характеристика, трябва да я включите (“On”).
Ако Вие включите функциите A-1, A-2, A-3 и A-4, за Ваше удобство Вашият глюкомер е 
предварително настроен за следните часове. Вие можете да настроите часовете, така че да 
отговарят на нуждите Ви.
A-1 8:00 A-2 12:00 A-3 18:00 A-4 22:00 
Забележки:
•  Ако сте направили изследване в рамките на 30 минути от алармата, тя не се включва.
•  Ако в часа за алармата глюкомерът е включен, алармата не се включва.
•  Излагането на студ може да деактивира алармите, докато глюкомерът не бъде включен.
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Вие сте тук

ЧАС / ДАТА
(часове, минути, ден, 
месец, година)

 ЗВУК 
(включен/изключен)

БУДИЛНИК 
(A-1, A-2, A-3, A-4)

АЛАРМА ЗА 
ХИПОГЛИКЕМИЯ 

(включена, изключена, 
ниво)
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Когато настройвате часа за функцията “будилник”, символът за звънец остава на екрана и “set-up” 
(настройка) примигва непрекъснато.

1.  Натиснете , за да 
включите глюкомера. 
Появява се примигващ 
символ за тест лента.

2.  Влезте в режим 
“Настройване” (натиснете 
и задръжте  за около 
четири секунди). “Set-up” 
(Настройка) примигва на 
екрана.

3.  Натиснете и освободете 
неколкократно  докато 
достигнете екрана със 
символа за звънец, 
“OFF” (изключено) и 
примигващите “set-up” 
(настройка) и "A-1".

| |

|||

|
|

|

| | | |

|
|

|||
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4.  Натиснете и освободете 
 или , за да изберете 

“On” (включено) или “OFF” 
(изключено). Натиснете и 
освободете , 
за да настроите избраната 
от вас функция.

5.  Ако изберете “On” 
(включено), часът примигва. 
“A-1” и символът за звънец 
остават на екрана.

6.  Натиснете и освободете 
 или , за да изберете 

часа. Натиснете и 
освободете , за да 
настроите часа.
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7.  Минутите примигват. 
Натиснете и освободете 

 или , за да изберете 
00, 15, 30 или 45. Това са 
единствените възможности 
за избор.

8.  Натиснете и освободете , 
за да настроите минутите.

9.  Следващата аларма 
“A-2” и “set-up” (настройка) 
примигват на екрана 
с “OFF” (изключено) и 
символа за звънец. Вие 
можете или да настроите 
втора аларма, или да 
натиснете и да задържите 

 докато видите 
примигващ символ за тест 
лента, за да излезете от 
режим “настройване”.
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Настройване на функцията “алармиране за 
хипогликемия”

1.  Натиснете , 
за да включите 
глюкомера. Появява 
се примигващ символ 
за тест лента.

Вие можете да настроите глюкомера да Ви уведомява, когато 
е възможно кръвната Ви захар да е ниска. Освен това Вие 
можете да изберете при какво ниво на кръвната захар искате 
тази аларма (3,3 до 4,4 mmol/L / 60 до 80 mg/dL). Преди да 
настроите алармата за хипогликемия, поговорете със своя 
медицински специалист, за да Ви помогне да решите какво ниво 
на кръвната захар за Вас е хипогликемия. Вашият глюкомер 
е предварително настроен на "OFF" (изключена) аларма за 
хипогликемия. Ако искате да я включите ("On"), изпълнете 
следните стъпки.
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Вие сте тук

ЧАС / ДАТА
(часове, минути, ден, 
месец, година)

 ЗВУК 
(включен/изключен)

БУДИЛНИК 
(A-1, A-2, A-3, A-4)

АЛАРМА ЗА 
ХИПОГЛИКЕМИЯ 

(включена, изключена, 
ниво)
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2.  Влезте в режим 
“Настройване” (натиснете 
и задръжте  за около 
четири секунди). “Set-up” 
(Настройка) примигва на 
екрана.

3.  Натиснете и освободете 
неколкократно  докато 
достигнете екрана с “OFF” 
(изключено) и примигващо 
“set-up” (настройка) и .

4.  Натиснете и освободете 
 или , за да 

превключвате между “On” 
(включено) и “OFF” 
(изключено). Натиснете и 
освободете , за да 
настроите избраната от вас 
функция.
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5.  Ако изберете “On” (включена) аларма за 
хипогликемия, “set-up” и  примигват. 
Екранът показва 3,9 mmol/L / 70 mg/dL.

6.  Натиснете и освободете  или , за да 
изберете нивото, което искате. Натиснете и 
освободете , за да го настроите.

7.  Натиснете и задръжте , докато видите 
примигващия символ за тест лента, за да 
излезете от режим на настройване.

Тази функция не заменя обучението за хипогликемия от Вашия медицински 
специалист. 
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Изтегляне на резултатите в компютър или PDA 
(джобен компютър) Инфрачервен (ИЧ) 

прозорец

43

Вие можете да прехвърлите съхранените резултати в компютър, за 
да ги проследявате, да откривате тенденции и да ги разпечатвате.
Прехвърляне на данни
1. Изключете глюкомера.
2.  Инсталирайте софтуера в съответствие с инструкциите.
3.  Свържете инфрачервения кабел на глюкомера към сериен порт с 

9 крачета на гърба на компютъра.
4.  Стартирайте софтуерната програма и следвайте инструкциите 
как да изтеглите информацията. Уверете се, че софтуерът е готов 
да приема данни от глюкомера. 

5.  Натиснете и задръжте  и , докато двете стрелки на екрана 
на глюкомера започнат да примигват. Глюкомерът е готов за 
прехвърляне на данни.
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6.  Поставете глюкомера на равна повърхност и после подравнете инфрачервените прозорчета на 
глюкомера и кабела или джобния компютър (трябва да са на разстояние от 3 до 10 cm).

7.  Не местете глюкомера и кабела по време на 
прехвърлянето.

8.  Натиснете OK, когато сте готови да 
продължите.

9.  Следвайте подканите на софтуера.
10.  Софтуерната програма може да изключи автоматично глюкомера, когато прехвърлянето на 

данни завърши.

Забележки: 
•  Ако данните не бъдат успешно прехвърлени, опитайте отново. Ако все още имате проблеми, 
свържете се с Roche Diagnostics. 

•  За да получите максимума от характеристиката за изтегляне, трябва правилно да настроите 
часа и датата.

l l l l |
|

|
|||||

|
|
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Глава 4: Контролно изследване
Защо се извършват контролни изследвания
Извършването на контролно изследване Ви дава възможност да разберете дали Вашият глюкомер и 
тест ленти функционират правилно, за да дадат сигурни резултати. Трябва да извършите контролно 
изследване, когато:

• Отваряте нова кутия тест ленти.
• Оставите контейнера за тест ленти отворен.
• Искате да проверите глюкомера и тест лентите.
• Вашите тест ленти са били съхранявани при екстремни температури.
• Изпускали сте глюкомера.
• Вашият резултат от изследването не отговаря на начина, по който се чувствате.
• Искате да проверите дали правите правилно изследването.

45
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За контролните разтвори
• Използвайте само контролни разтвори Accu-Chek Performa.
• Вашият глюкомер автоматично разпознава контролния разтвор.
• Резултатите от контролните разтвори не се показват в паметта.
• Запишете датата, на която сте отворили флакона, на етикета на флакона. Разтворът е годен 
в продължение на три месеца от тази дата или до срока на годност на етикета на флакона, 
което от двете настъпи по-рано.

• Не използвайте контролен разтвор с изтекъл срок на годност.
• Разтворът може да оцвети облеклото. Ако го разлеете, изперете дрехите си със сапун и вода.
• Плътно затворете флакона след употреба.
• Съхранявайте флакона при температура 2°C до 32°C. Не замразявайте.
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Извършване на контролно изследване
Нуждаете се от глюкомера, тест лента и контролен разтвор Ниво 1 и/или 
Ниво 2. Контролното ниво е отпечатано на етикета на флакона.

1.  Поставете тест лентата в глюкомера по 
посока на стрелките. Глюкомерът се 
включва.

2.  Уверете се, че кодовият номер на екрана 
отговаря на кодовия номер върху 
контейнера с тест ленти. Ако пропуснете 
да видите кодовия номер, извадете тест 
лентата и я поставете отново в глюкомера.

47
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3.  Изберете контролния 
разтвор, с който искате да 
направите изследване. Ще 
въведете нивото по-късно 
по време на изследването.

4. Поставете глюкомера 
на равна повърхност, 
например маса.

5. Свалете капачката на 
флакона с контролен 
разтвор. Избършете с 
лигнин върха на флакона. 

48 Или
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6. Стиснете флакона, докато на върха се 
образува мъничка капка. Допрете капката 
до предният ръб на жълтия край на тест 
лентата. Когато видите да примигва , 
върху тест лентата има достатъчно 
контролен разтвор. Избършете върха на 
флакона с лигнин и след това плътно 
затворете флакона.

7.  Резултатът се появява на екрана заедно със 
символа на контролен флакон и 
примигваща “L”. Все още не изваждайте тест 
лентата. Натиснете един път , за да го 
маркирате като Ниво 1. Ако сте изследвали 
с контролен разтвор Ниво 2, натиснете 
втори път .

| | | | |
|
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|||||
|

|

| | | | |
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|
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|

|

| | | | |
|

|

|||||
|

|

или

49

306_38556_PerfManIntl_BG.indd   49306_38556_PerfManIntl_BG.indd   49 11/15/07   1:23:15 PM11/15/07   1:23:15 PM



8.  Натиснете , за да настроите нивото на 
глюкомера.

9.  “OK” и контролният резултат се сменят 
един след друг на екрана, ако резултатът 
е в съответния диапазон. Диапазонът е 

отпечатан на етикета на контейнера за 
тест ленти. “Err” и контролният резултат 
се сменят един след друг на екрана, ако 
резултатът не е в съответния диапазон. 
Извадете и изхвърлете тест лентата.
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Диапазон (mg/dL)
Ниво 1 31–61
Ниво 2 260-352

Диапазон (mmol/L)
Ниво 1 1,7–3,4
Ниво 2 14,4–19,5

Интерпретиране на резултатите от контролното 
изследване

Етикетът на контейнера за тест ленти показва 
приемливите диапазони за контролните 
разтвори както Ниво 1, така и Ниво 2. 
Резултатът, който получавате, трябва да бъде 
в рамките на този диапазон. Внимавайте да 
сравнявате резултата с правилното ниво на 
контрол.

Когато контролният резултат е в рамките 
на диапазона за контейнера за тест ленти, 
тест лентите и глюкомерът функционират 
правилно.

Пример
Пример
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Ако контролният резултат не е в рамките на приемливия диапазон, ето някои неща, които можете 
да направите, за да решите проблема:
Проверки за решаване на 
проблеми
1.  Проверете срока на годност на тест 
лентите и на контролния разтвор.

2.  Проверете дали сте избърсали върха на 
флакона с контролен разтвор преди и след 
употреба.

3.  Капачките на контейнера за тест ленти и 
на флакона с контролен разтвор трябва да 
бъдат винаги плътно затворени.

4.  Проверете дали тест лентата не е била 
извън контейнера продължително време.

5.  Проверете дали тест лентите и контролните 
разтвори са съхранявани на хладно сухо 
място.

Действие
Ако някое е с изтекъл срок на годност, 
изхвърлете го. Ако контролният разтвор е 
бил отворен преди повече от три месеца, 
изхвърлете го.
Избършете с лигнин върха на флакона. 
Повторете контролното изследване с нова 
тест лента и прясна капка контролен разтвор.
Ако мислите, че тест лентите или контролният 
разтвор са били оставени незатворени за 
известно време, подменете ги.
Повторете изследването с нова тест лента.

Повторете изследването с правилно 
съхранявани тест ленти или контролен 
разтвор.
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Проверки за решаване на 
проблеми
6.  Проверете дали спазвате етапите на 
изследването.

7.  Проверете дали сте избрали правилното 
ниво на контролния разтвор, 1 или 2, 
когато сте извършили изследването. 

8.  Проверете дали кодовият номер на 
екрана на глюкомера отговаря на 
кодовия номер върху контейнера с тест 
ленти.

9.  Ако все още не сте сигурни по отношение 
на проблема...

 

Действие
Прочетете глава 4 “Контролно изследване” 
и направете изследването отново. Ако все 
още имате проблеми, обадете се на Roche 
Diagnostics.
Ако изберете погрешно ниво на контролния 
разтвор, все пак можете да сравните 
контролния резултат с диапазона, отпечатан 
върху контейнера за тест ленти.
Ако не отговарят един на друг, поставете 
в глюкомера правилния кодиращ чип и 
изследвайте отново.

Повторете контролните изследвания с нова 
тест лента. Ако все още имате проблеми, 
обадете се на Roche Diagnostics.
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Глава 5: Поддържане и решаване на проблеми
Смяна на батерията

1.  Отворете вратичката на батерията от задната 
страна на глюкомера, като натиснете 
ухото по посока на стрелката и издърпате 
вратичката нагоре. Извадете старата 
батерия.

2.  Поставете новата батерия с положителната 
(+) страна нагоре.

3.  Издърпайте вратичката на батерията обратно 
на място и я затворете с щракване.
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Забележки:
• За глюкомера се използва една литиева батерия от 3 волта, тип CR 2032. Този тип батерия 
може да се намери в много магазини. Добра идея е да разполагате с резервна батерия.

• Уверете се, че батерията е поставена с положителната (+) страна нагоре или към Вас.
• След като смените батерията, глюкомерът Ви подканва да потвърдите настройките за часа 
и датата на глюкомера. Всички резултати от изследвания се съхраняват в паметта.

55
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Почистване на глюкомера
Грижите за глюкомера Accu-Chek Performa са лесни – просто го пазете от прах. Ако трябва да 
го почистите, следвайте внимателно тези указания, за да може глюкомерът да функционира 
възможно най-добре:
Правете
•  Уверете се, че глюкомерът е изключен
•  Внимателно избърсвайте редовно 

повърхността на глюкомера с мека тъкан, 
леко намокрена с един от следните 
почистващи разтвори:

 • 70 % изопропилов алкохол
 •  Мека течност за съдомиялна машина, 

смесена с вода
 •  10 % разтвор на домакинска белина 

(1 част белина плюс 9 части вода), 
приготвен същия ден

•  Погрижете се да изстискате излишната 
течност от кърпата, преди да избършете 
повърхността на глюкомера

Не правете
•  Не допускайте да попада влага в гнездата 

за кодиращия чип и тест лентата
•  Не пръскайте с почистващ разтвор 

директно върху глюкомера
•  Не поставяйте глюкомера под вода или 

течност
•  Не изливайте течност в глюкомера56
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Поддържане и решаване на проблеми
При нормална употреба Вашият глюкомер не се нуждае от поддръжка или се нуждае от 
минимална поддръжка. Той автоматично проверява собствените си системи всеки път, когато го 
включвате, и Ви уведомява, ако има някакъв проблем. 
Ако изпуснете глюкомера или мислите, че той не дава точни резултати, обадете се на Roche 
Diagnostics. 
За да се уверите, че екранът работи правилно, изключете глюкомера, след това натиснете 
и задръжте , за да видите целия екран. Всички сегменти трябва да бъдат прозрачни и да 
изглеждат точно както на снимката по-долу. Ако не е така, обадете се на Roche Diagnostics.

или

57
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Съобщения на екрана и решаване на проблеми
Никога не вземайте решения относно лечението въз основа на съобщения за 
грешки. Ако имате някакви безпокойства, обадете се на Roche Diagnostics.

Глюкомерът не се включва или екранът е празен.
•  Батерията е изтощена – 
Поставете нова батерия

•  Екранът е повреден – 
Обадете се на Roche Diagnostics

•  Глюкомерът е дефектен – 
Обадете се на Roche Diagnostics

•  Екстремни температури – 
Преместете глюкомера на по-подходящо място
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Батерията е започнала 
да се изтощава. Сменете 
батерията скоро. 

Глюкомерът е в режим на 
настройване, изчаквайки 
да промените или да 
потвърдите настройките. 

Глюкомерът е готов да 
поставите тест лента. 

Глюкомерът е готов за 
поставяне на капка кръв 
или контролен разтвор. 59

| | | | |
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|

|||||
|

|
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Кръвната захар може да е 
по-висока от диапазона, 
измерван от системата. 

Кръвната захар може да 
е по-ниска от диапазона, 
измерван от системата. 

Резултатът от изследването 
е маркиран. Вижте глава 2 
"Маркиране на резултати 
от изследването" за повече 
подробности. 

или

60
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Кръвната 
захар е под 
определеното 
ниво за 
хипогликемия 
(ниска кръвна 
захар). 

Глюкомерът не е кодиран 
или кодиращият чип не 
е поставен. Изключете 
глюкомера и го 
кодирайте повторно.

Срокът на годност на 
тест лентите ще изтече 
през текущия месец. 
Преди края на месеца 
поставете нов кодиращ 
чип от нова кутия с тест 
ленти и се уверете, че 
номерът на кодиращия 
чип отговаря на кодовия 
номер на контейнера 
с тест ленти. Уверете 
се, че часът и датата на 
глюкомера са верни.

или
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Тест лентата е повредена. 
Извадете тест лентата 
и отново я поставете 
или, ако е повредена, я 
сменете. Ако съобщението 
се появи отново, обадете 
се на Roche Diagnostics.

Кодиращият чип е 
неправилен. Изключете 
глюкомера и поставете 
нов кодиращ чип. Ако по 
този начин проблемът не 
бъде решен, обадете се на 
Roche Diagnostics.

По време на изследването 
e възникнала грешка. 
Изхвърлете тест лентата и 
повторете изследването. 

Изтеглена е недостатъчно 
кръв или контролен 
разтвор в тест лентата за 
измерване или е поставен 
след започване на 
изследването. Изхвърлете 
тест лентата и повторете 
изследването.
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Кодиращият чип е от 
партида тест ленти с 
изтекъл срок на годност. 
Уверете се, че номерът на 
кодиращия чип отговаря 
на кодовия номер на 
контейнера за тест ленти. 
Уверете се, че часът и 
датата на глюкомера са 
верни.

Кръв или контролен 
разтвор са поставени 
върху тест лентата, преди 
примигващата капка 
да се появи на екрана. 
Изхвърлете тест лентата и 
повторете изследването.

Възникнала е електронна 
грешка или, в редки случаи, 
използвана тест лента е извадена 
и след това отново поставена. 
Изключете глюкомера и след 
това го включете или извадете 
батерията за няколко секунди и 
отново я поставете. Направете 
изследване на кръвна захар или с 
контролен разтвор. Ако проблемът 
продължава, обадете се на Roche 
Diagnostics.

Температурата е над или под 
правилния диапазон за глюкомера 
(6°C до 44°C). Преместете се на 
място с температура между 6°C 
и 44°C, изчакайте пет минути 
и повторете изследването. Не 
затопляйте и не охлаждайте 
изкуствено глюкомера. 

| | | | |
|

|

|||||
|

|
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Забележка:
•  Ако виждате някакво друго съобщение за грешка на екрана, моля, обадете се на Roche 

Diagnostics.

Батерията е почти 
изтощена. Сменете 
батерията сега. 

Настройките на часа 
и датата може да са 
неправилни. Уверете 
се, че часът и датата са 
правилни и ги настройте, 
ако е необходимо. 

64
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Глава 6: Техническа информация
Ограничения на продукта
Моля, прочетете литературата, приложена в опаковката на тест лентите, за да намерите най-
новата информация за спецификациите на продукта и ограниченията му.

Спецификации
 Обем кръв 0,6 μL
 Вид проба  Прясна цяла кръв
 Продължителност на измерването  5 секунди 
 Диапазон на измерване 0,6 до 33,3 mmol/L (10 до 600 mg/dL)
 Условия за съхранение на тест лентите  2°C до 32°C
 Условия за съхранение на глюкомера Температура: -25°C до 70°C
 Условия за функциониране на системата  6°C до 44°C; 10 % до 90 % относителна влажност
 Диапазон на относителната влажност  10 % до 90 %
 при функциониране 
 Капацитет на паметта 500 резултата на кръвна захар с час и дата
 Автоматично изключване на  2 минути
 захранването 
 Захранване  Една литиева батерия от 3 волта (тип CR 2032)

65

306_38556_PerfManIntl_BG.indd   65306_38556_PerfManIntl_BG.indd   65 11/15/07   1:23:28 PM11/15/07   1:23:28 PM



 Екран  LCD (течно-кристален)
 Размери 93 x 52 x 22 mm (ДШВ)
 Тегло Приблизително 62 g (с батерия)
 Конструкция Портативен
 Клас на защита  III
 Тип на глюкомера   Глюкомерът Accu-Chek Performa е подходящ за 

непрекъсната работа
 Условия за съхранение на контролния  2°C до 32°C
 разтвор

Електромагнитна съвместимост 
Този глюкомер отговаря на изискванията за електромагнитна защитеност съгласно ISO 15197, 
Анекс A. Избраната база за проверка на защитеността от електростатично разреждане е базовият 
стандарт IEC 61000-4-2.
В допълнение, той отговаря на изискванията за електромагнитни емисии съгласно EN 61326. Това 
означава, че неговата електромагнитна емисия е ниска. Не се очаква да се получат смущения от 
други електроуреди.66
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Анализ на функционирането
Работните данни за системата Accu-Chek Performa (глюкомер Accu-Chek Performa с тест ленти 
Accu-Chek Performa) са получени с използване на капилярна кръв от пациенти с диабет (сравнимост, 
точност на метода), венозна кръв (повторяемост) и контролен разтвор (възпроизводимост). Системата 
се калибрира с венозна кръв, съдържаща различни нива на глюкоза. Тези референтни стойности се 
получават с използването на хексокиназния метод. За сравнимост на метода резултатите са сравнени 
с резултати, получени с използване на хексокиназния метод с депротеинизация (автоматичен 
анализатор). Хексокиназният метод е в съответствие с NIST стандарт. 
Системата за Accu‐Chek Performa отговаря на изискванията на ISO 15197.
Принцип на измерване
Ензимът на тест лентата, глюкозодехидрогеназа, в присъствието на ко-ензима (пиролохинолин 
хинон), превръща глюкозата в кръвната проба в глюконолактон. Реакцията създава безвреден 
прав електрически ток, който глюкомерът интерпретира за определяне на кръвната Ви захар. 
Пробата и условията на околната среда също се оценяват с помощта на слаб променливотоков 
сигнал.
Концентрациите на кръвната захар могат да бъдат измервани в цяла кръв или в плазма. Въпреки, 
че винаги поставяте цяла кръв върху тест лентата, глюкомерът показва резултати за глюкозата по 
отношение на плазмата. Прочетете листовката в опаковката за информация как работи системата, 
за принципа на изследването и за референтните методи.
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Информация за безопасност на продукта
Силните електромагнитни полета могат да окажат влияние върху правилното 
функциониране на глюкомера. Не използвайте този глюкомер близо до 
източници на силно електромагнитно излъчване.
За да избегнете електростатичните разряди, не използвайте глюкомера в много 
суха среда, особено такава, в която има синтетични материали.

Изхвърляне на глюкомера
По време на самото измерване на кръвната захар глюкомерът може да 
попадне в контакт с кръв. Поради това употребяваните глюкомери носят риск 
от инфекция. Моля, изхвърлете Вашия употребяван глюкомер – след като 
отстраните батерията – в съответствие с разпоредбите във Вашата страна. За 
информация относно правилния начин за изхвърляне, моля, свържете се с 
местната община. 
Глюкомерът не е предмет на Европейска Директива 2002/96/EC (Директива за 
отпадъчно електрическо и електронно оборудване, Directive on waste electrical 
and electronic equipment (WEEE).
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Обяснение на символите
Върху опаковката, табелката с типа и в инструкциите за Вашия глюкомер Accu-Chek Performa 
можете да срещнете следните символи, които са показани тук заедно със значението им.
 Bижте инструкцията за работа
 Внимание (консултирайте се с придружаващите документи). Моля, консултирайте  
 се със забележките за безопасност в ръководството, придружаващо този прибор. 
 Срок на годност до (неотварян или отварен контейнер с тест ленти)
 Да се съхранява при
 Референтни по отношение на плазма по IFCC (ленти)
 Изхвърлете с битовите отпадъци
 Производител
 Каталожен номер
 За диагностика in vitro. 
  Този продукт съответства на Директива 98/79/EC за медицински диагностични 

средства in vitro.
  Посочено от Underwriterʼs Laboratories, Inc. © в съответствие с UL 61010A-1 и 

CAN/CSA C22.2 No. 1010-1.
 3V тип 2032
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Гаранция
Доминират изискваните от закона постановления, отнасящи се до гаранциите при търговия със 
стоки за потребителите в страната, където е извършена покупката.

Допълнителни консумативи
Следните консумативи и аксесоари се предлагат от Вашия упълномощен представител на Центъра 
за грижи за здравето при диабет на Roche Diagnostics, аптеките и Вашия дилър на медицински/
хирургични консумативи:
Тест ленти
 Тест ленти Accu-Chek Performa 

Контролни разтвори
 Контролни разтвори Accu-Chek Performa

Литература
1. Stedman, Thomas Lathrop. Stedman’s Medical Dictionary, 27th Edition, 1999, pg. 2082.
2.  DʼOrazio et al.: IFCC Recommendation on Reporting Blood Glucose Results; Clinical Chemistry 51:9 

1573-1576 (2005).
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Информация за медицински специалисти
Медицински специалисти: Следвайте подходящите за Вашето заведение 
процедури за контрол на инфекциите

За извършването на изследване на кръвната захар е необходима прясна капка цяла кръв. Може 
да се използва прясна венозна, капилярна, артериална или неонатална кръв. Трябва да се 
обръща внимание за чисти артериални тръбички преди вземането на кръв. Трябва да се обръща 
внимание при интерпретирането на стойности на кръвна захар при новородени под 2,8 mmol/L 
(50 mg/dL). Определянето на кръвната захар при венозна или артериална кръв трябва да се 
извършва в рамките на 30 минути след вземането на пробата. Избягвайте въздушните мехурчета 
при използване на пипети. Проби от прясна венозна кръв, съдържаща антикоагуланти EDTA или 
хепарин, са приемливи. Не се препоръчват йодоацетат или флуорид/оксалат.
При решенията за това дали да препоръчате изследвания от алтернативни места (AST) трябва да 
се имат предвид мотивацията и нивото на познанията на пациента и неговата/нейната способност 
да разбере съображенията по отношение на диабета и изследванията от алтернативни места. 
Ако обмисляте да препоръчате на своите пациенти изследване от алтернативни места, трябва да 
разбирате, че съществува възможност за значителна разлика между резултатите от изследванията 
на кръвната захар при изследвания от върха на пръста/дланта и алтернативните места. Разликата 
в концентрацията в капилярното легло и в кръвния ток в целия организъм може да доведе до 
различия в нивата на глюкозата между пробите, взети от различни места. Тези физиологични 
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ефекти варират между отделните хора и могат да варират и в един индивид въз основа на 
неговото или нейното поведение и относително физическо състояние. Нашите изпитвания, 
включващи изследвания от алтернативни места при възрастни с диабет, показват, че повечето 
хора откриват измененията в нивата на кръвната си захар по-бързо в кръвта, взета от върха на 
пръста/дланта, в сравнение с кръвта, взета от алтернативни места.* Това е особено важно, когато 
нивата на глюкозата спадат или се покачват бързо. Ако Вашият пациент е свикнал да взема 
решения за лечението си въз основа на резултатите от върха на пръста/дланта, той/тя трябва да 
има предвид закъснението, което се отнася до резултат, получен от алтернативно място.
* Архивни данни.
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гаранция, 70
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