MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT GL50

1. Giới thiệu thiết bị
Máy đo đường huyết GL50 được thiết kế để đo nhanh lượng
đường huyết trong các mẫu máu. Máy có thể được sử dụng để tự
kiểm tra hoặc trong môi trường lâm sàng bởi những người có
chuyên môn. Máy cho phép người dùng đo đường huyết nhanh
chóng và dễ dàng, lưu trữ các kết quả đo được và xem giá trị
trung bình của tất cả các kết quả đo được, từ đó hỗ trợ tối ưu
giúp người dùng theo dõi bệnh tiểu đường.
Thiết bị có thể kết nối trực tiếp với máy tính bằng USB tích hợp.
Người dùng có thể đánh giá các kết quả đo được trên máy tính
bằng phần mềm chuyên dụng và sử dụng kết quả để theo dõi chỉ
số đường huyết.
Trọn bộ sản phẩm
• Máy đo đường huyết 3 trong 1: Máy đo, USB tích hợp và kim
lấy máu
• Nắp USB
• 10 que thử
• 10 kim lấy máu vô trùng
• 2 pin tròn 3V CR2032
• Hộp đựng
• Hướng dẫn sử dụng
Mô tả thiết bị
1. Kim lấy máu
2. USB tích hợp
3. Máy đo

Mặt trước
1. Nút Nguồn
2. Màn hình
3. Thanh điều chỉnh
4. Khe cắm que thử
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2

3

Màn hình hiển thị

4 5 6 7

Mặt sau
1. Nắp khoang pin

Kim lấy máu
1. Nắp
2. Đĩa bảo vệ đầu kim
3. Kim lấy máu vô trùng
4. Thanh kẹp kim
5. Đĩa điều chỉnh độ sâu
của đầu kim
6. Thanh trượt
7. Lẫy kích hoạt

1. Biểu tượng âm thanh
2. Biểu tượng nhiệt độ
3. Biểu tượng thay pin
4. Giờ
5. Ngày
6. Hiển thị kết quả, HI, LO, kết quả trung bình, ERR, USB
7. Biểu tượng phân loại thời điểm đo
8. Biểu tượng bộ nhớ
9. Biểu tượng que thử và giọt máu
10. Đơn vị đo mg/dL
11. Đơn vị đo mmol/L
Lưu ý
Bạn có thể đọc kết quả đo chính xác khi dấu gạch chân xuất
hiện phía dưới kết quả.
Que thử
1. Khe nhận máu
Mặt trước
2. Tay cầm
3. Phần tiếp xúc

2. Lưu ý và cảnh báo
• Kết quả đường huyết được hiển thị với đơn vị mg/dL hoặc
mmol/L và có nguy cơ gây tổn hại tới sức khỏe nếu bạn nhầm
lẫn giữa các đơn vị đo và sau đó thực hiện các biện pháp trị
liệu không chính xác. Do đó, hãy đảm bảo thiết bị hiển thị
đơn vị đo mà bạn quen thuộc và hiểu rõ.
• Khi sử dụng thiết bị cho nhiều người khác nhau, hãy tuân thủ
các quy định thông thường liên quan đến khử trùng, an toàn
và nhiễm bẩn.
• Nhân viên y tế và những người sử dụng thiết bị phải biết rằng
tất cả các sản phẩm hoặc vật thể tiếp xúc với máu người phải
được xử lý, ngay cả sau khi làm sạch để tránh lây truyền
mầm bệnh nếu có.
• Thiết bị phù hợp sử dụng để tự kiểm tra. Không dùng chung
kim lấy máu với người khác hoặc giữa các bệnh nhân khác
nhau (nguy cơ nhiễm trùng!).
• Sử dụng kim lấy máu mới, vô trùng cho mỗi mẫu máu (chỉ sử
dụng một lần).
• Không sử dụng thiết bị gần trường điện từ mạnh và để thiết bị
cách xa hệ thống radio hoặc điện thoại di động.
• Kết quả đo được từ thiết bị chỉ dành để tham khảo - không
thể thay thế cho việc kiểm tra y tế! Tham khảo ý kiến bác sĩ
thường xuyên về các kết quả đo.
• Những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc
thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi
họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một
cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
• Thiếu nước, mất nước, ví dụ như ra mồ hôi, đi tiểu thường
xuyên, huyết áp thấp, sốc hoặc hôn mê tăng thẩm thấu
(HHNC) có thể là nguyên nhân dẫn đến kết quả đo không
chính xác.
• Chỉ số hematocrit (dung tích hồng cầu) trong khoảng từ 30%
đến 55% không có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả đo.
• Chỉ số hematocrit quá cao hoặc thấp có thể làm cho kết quả
đo không chính xác. Trong trường hợp chỉ số hematocrit quá
cao (trên 55%), kết quả đường huyết có thể sẽ rất thấp; trong
trường hợp chỉ số hematocrit quá thấp (dưới 30%), kết quả
đường huyết có thể rất cao. Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn
không biết chỉ số hematocrit của bản thân.

• Không sử dụng thiết bị cho trẻ sơ sinh.
• Không sử dụng chất chống đông máu NaF (kali oxalate) để
chuẩn bị lấy máu tĩnh mạch.
• Không sử dụng thiết bị để đo cho bệnh nhân ốm nặng.
• Chỉ dùng máu tươi. Không sử dụng huyết thanh hoặc huyết
tương.
• Lấy máu mao mạch mà không ép vùng chích máu. Nếu vùng
chích máu bị ép, máu sẽ được pha loãng với dịch mô và có thể
dẫn đến kết quả không chính xác.
• Không sử dụng que thử trên độ cao 7010 m.
• Độ ẩm quá cao (hơn 90%) có thể ảnh hưởng đến kết quả đo.
• Nếu da hoặc mắt của bạn tiếp xúc với chất lỏng chảy ra từ pin,
hãy rửa sạch các vùng bị ảnh hưởng bằng nước và tới trung
tâm y tế để tiếp tục xử lý.
• Giữ pin xa tầm tay trẻ nhỏ.
• Không sử dụng pin sạc. Chỉ sử dụng pin cùng loại hoặc tương
đương. Không làm đoản mạch, tách hay nghiền pin.
• Tháo pin ra khỏi thiết bị nếu không sử dụng trong thời gian
dài.
• Không tự mở thiết bị. Nếu không, bảo hành sẽ mất hiệu lực.
• Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm bảo hành.
• Người dùng phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn
liên quan đến việc xử lý máu khi thải bỏ phụ kiện qua sử dụng
từ thiết bị để ngăn ngừa thương tích và nhiễm trùng cho người
khác.
Xử lý que thử
• Đóng hộp que thử ngay lập tức sau khi lấy que thử ra và sử
dụng que thử để đo ngay sau khi lấy ra khỏi hộp đựng.
• Không sử dụng que thử đã hết hạn để tránh kết quả đo không
chính xác. Ngày hết hạn được in cạnh biểu tượng hẹn giờ trên
hộp hoặc trên hộp đựng khi mua riêng lẻ.
• Chỉ sử dụng que thử đi kèm với thiết bị trong vòng hai mươi
bốn tháng kể từ khi mở hộp que thử (hãy ghi lại ngày hết hạn
trên nhãn) và trong thời hạn sử dụng của thiết bị. Tuy nhiên,
que thử mua riêng lẻ phải được sử dụng ngay sau khi mở.
• Phải để tay khô và sạch khi chạm vào que thử.
• Không uốn cong, cắt hoặc sửa đổi que thử và không sử dụng
que thử đã tiếp xúc với chất lỏng.
• Bảo quản que thử trong hộp đựng ban đầu và đặt ở nơi khô
ráo, thoáng mát từ +2°C đến +30°C tại độ ẩm tương đối
<90%. Không để các que thử tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng
mặt trời hoặc nhiệt độ cao. Không để que thử trong xe, trong
phòng tắm hoặc trong thiết bị làm mát.
3. Sử dụng thiết bị
3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu và các cài đặt cơ bản
3.1.1. Tháo dải cách pin và thay pin
• Kéo phần thân lấy máu ra khỏi
máy đo. Tháo kẹp rời.
• Tháo nắp khoang pin ở mặt
dưới của thiết bị bằng cách
trượt nắp theo hướng mũi tên.
• Thay luôn cả 2 pin mới khi pin đã hết. Sau khi thay pin, hãy
đặt lại ngày và giờ.
• Lắp hai pin CR 2032 3V mới. Đảm bảo lắp đúng đầu cực.
• Cẩn thận đóng lại nắp khoang pin.
• Đặt lại kẹp vào phần mặt sau của máy và lắp thân lấy máu
vào lại máy đo.
Lưu ý
• Nếu biểu tượng thay pin
xuất hiện, pin đã gần hết. Hãy
thay cả hai pin.
•"
" hiển thị trên màn hình báo hiệu mức năng lượng pin
thấp đến mức không thể thực hiện thêm phép đo.
3.1.2. Thiết lập cài đặt cơ bản
Tháo pin và lắp lại hoặc ấn và giữ nút “+” và nút
Nguồn ít nhất 5 giây. Thiết bị sẽ phát ra tín hiệu
âm thanh. Hiện thị năm nháy sáng.

Cài đặt ngày và giờ
Lưu ý
• Bạn phải đặt ngày và giờ. Nếu không, bạn sẽ không thể lưu
các kết quả đo được theo ngày, giờ chính xác và truy cập lại
chúng sau này.
• Thời gian được hiển thị ở định dạng 24 giờ.
Cài đặt năm bằng cách nhấn nút + hoặc -. Xác nhận bằng cách
nhấn nút Nguồn.
Hiển thị ngày nhấp nháy.
Thực hiện tương tự để cài đặt tháng, ngày, giờ và phút.
"
" và "
" hiển thị trên màn hình. Nền của màn hình
sẽ sáng lên trong vài giây.
Bật/tắt sáng màn hình
Để tắt sáng màn hình, nhấn nút + hoặc -. "
" và "
"
hiển thị. Xác nhận bằng cách ấn nút Nguồn. "
", "
"
và biểu tượng âm thanh sẽ hiển thị.
Bật/tắt tín hiệu âm thanh
Để tắt tín hiệu âm thanh, nhấn nút + hoặc -. "
", "
"
hiển thị trên màn hình.
Biểu tượng âm thanh sẽ không xuất hiện trên màn hình nữa.
Xác nhận bằng cách ấn nút Nguồn
3.2 Thực hiện đo
Cảnh báo
• Không sử dụng kim lấy máu nếu đĩa bảo vệ trên kim bị tháo
ra.
• Nếu làm rơi thiết bị khi kim lấy máu được lắp sẵn, hãy cẩn
thận nhấc thiết bị lên và thải bỏ kim lấy máu.
• Chỉ sử dụng thiết bị với kim lấy máu chính hãng để đảm
bảo kim hoạt động đúng cách.
3.2.1. Chuẩn bị lấy máu
Chọn vùng cơ thể để lấy máu
Thiết bị cho phép lấy mẫu máu từ đầu ngón tay hoặc các bộ
phận cơ thể khác như lòng bàn tay, cẳng tay hoặc bắp tay.
Chúng tôi khuyến cáo nên lấy mẫu máu từ đầu ngón tay. Để
quá trình lấy máu ít gây đau, không lấy máu trực tiếp từ trung
tâm của đầu ngón tay mà hơi nghiêng sang một bên.
Cảnh báo
• Trong trường hợp nghi mắc hạ đường huyết: chỉ lấy
máu từ đầu ngón tay vì những thay đổi về mức đường huyết
có thể được phát hiện nhanh chóng trong các mẫu máu lấy
từ đầu ngón tay.
Chuẩn bị các bộ phận thiết bị
Chuẩn bị các vật dụng sau: Máy đo, hộp que thử và kim lấy
máu vô trùng.
Rửa tay
Rửa tay bằng xà phòng và nước ấm trước khi lấy mẫu máu.
Điều này không chỉ giúp đảm bảo vệ sinh tối ưu mà còn kích
thích lưu thông tại vùng lấy máu trên ngón tay. Cẩn thận lau
khô tay.
Cảnh báo
Nếu bạn sử dụng cồn để làm sạch, hãy đảm bảo vùng được
làm sạch khô hoàn toàn trước khi đo.
3.2.2. Chuẩn bị kim để lấy máu
Tháo nắp
Giữ thân máy bằng một tay. Một tay còn lại
tháo nắp ra.
Lắp kim lấy máu
Lắp kim lấy máu vô trùng vào thân máy.
Lưu ý
Thiết bị có kim lấy máu với 2 kích cỡ khác
nhau. Nếu lượng máu được lấy không đủ khi
dùng kim nhỏ (màu tím, 33G), hãy sử dụng
kim lớn hơn một chút (màu xanh, 28G).
Đẩy mạnh kim vào thân máy cho đến khi
kim cố định vào vị trí.

Tháo đĩa bảo vệ đầu kim
Tháo đĩa bảo vệ bằng cách xoay theo chiều
kim đồng hồ. Giữ lại đĩa bảo vệ để thải bỏ
kim cho an toàn sau khi sử dụng để lấy mẫu
máu.
Đậy nắp
Đặt nắp vào phần thân kim lấy máu. Đảm
bảo phần cong của nắp khớp với phần cong
của thân kim lấy máu. Nhấn mạnh nắp cho
đến khi nắp cố định vào vị trí.
Chọn độ sâu kim
Bạn có thể chọn bảy độ sâu khác nhau của
kim trên thiết bị bằng đĩa điều chỉnh. Gờ nổi
trên đĩa điều chỉnh tương ứng với độ sâu của
kim vào da.
• 1 tới 2: da mềm hoặc mỏng
• 3 tới 5: da thường
• 6 tới 7: da dày hoặc bị chai
Xoay đĩa điều chỉnh cho đến khi gờ nổi nằm ở trung tâm của
dấu màu đen.
Thắt chặt thân kim
Kéo thanh trượt theo hướng mũi tên (sang
phải như trong ảnh) kịch cỡ và sau đó thả ra.
Thanh trượt tự động quay trở lại vị trí ban
đầu. Thân kim hiện tại đã được thắt chặt.
3.2.3. Lấy mẫu máu và đo đường huyết
Cảnh báo
• Thay vùng lấy máu sau mỗi lần đo, ví dụ: sử dụng ngón tay
hoặc bàn tay khác. Sử dụng một chỗ nhiều lần có thể gây
viêm hoặc tạo thành sẹo.
• Đậy nắp vào đầu kim để tránh nguy cơ bị thương.
• Xin lưu ý nếu lưu thông máu tại vùng châm kim không đủ
(ví dụ: do nhiệt độ lạnh hoặc bệnh tật) có thể dẫn đến kết quả
không chính xác.
Quan trọng
Không cho máu hoặc dung dịch kiểm chuẩn vào que thử trước
khi đưa que thử vào máy.
Chuẩn bị que thử
Lấy một que thử từ hộp đựng và ngay lập tức đóng hộp đựng
lại. Sử dụng que thử trong vòng ba phút sau khi lấy ra.
Lắp que thử
Giữ thiết bị bằng tay trái sao cho
màn hình hướng về phía bạn và
logo Beurer ở phía bên tay phải.
Đưa que thử vào khe ở mặt sau của máy (đưa phần tiếp xúc
vào trước). Đảm bảo mặt trước của que thử hướng về phía bạn.
Chỉ chạm vào que thử bằng tay khô và sạch.
Tự động bật thiết bị
Thiết bị tự động bật và sáng
nhanh toàn màn hình. Bạn có thể
sử dụng thiết bị ngay khi biểu
tượng que thử và biểu tượng giọt
máu nhấp nháy xuất hiện trên màn hình.
Cảnh báo
Nếu các hiển thị trên không xuất hiện, hãy ngừng sử dụng thiết
bị và liên hệ ngay với trung tâm chăm sóc khách hàng. Để
kiểm tra xem tất cả các chỉ số trên màn hình có hiển thị đầy đủ
hay không, hãy kéo que thử ra khỏi thiết bị và ấn nút Nguồn.
Sau đó, bật lại thiết bị.
Chích kim lấy máu
Hiện tại bạn đã có thể sử dụng thiết bị để lấy
mẫu máu. Hãy đảm bảo máu trên đầu kim tụ
thành một giọt và không bị vỡ.
Lấy máu từ đầu ngón tay
Đặt cố định kim tại vị trí hơi lệch so với giữa
đầu ngón tay. Nhấn lẫy kích hoạt. Nhấc

kim ra khỏi ngón tay. Giọt máu tròn lấy được phải có dung
tích ít nhất 0,6 microlit (tương ứng với kích thước khoảng 1,4
mm).
Lưu ý
• Nếu thiết bị đo được kết quả đường huyết cao, hãy thực
hiện đo lại bằng đầu ngón tay khác để xác nhận kết quả.
• KHÔNG thay đổi phương thức điều trị dựa vào kết quả đo
khi lấy mẫu máu từ vị trí khác của cơ thể. Chỉ thay đổi (nếu
cần) khi thực hiện xác nhận lại kết quả đo bằng việc lấy
mẫu máu từ đầu ngón tay khác.
• Nếu máu lấy không đủ, hãy lặp lại quá trình lấy máu bằng
cách chích kim sâu hơn ở đầu ngón tay khác.
Nhỏ máu vào que thử
Xoay thiết bị 180°. Giữ khe nhận máu (ở đầu
que thử) và đầu kim có máu cố định gần nhau
cho đến khi máu lấp đầy khe nhận và màn hình
thiết bị bắt đầu đếm ngược.
OK
Không nhấn đầu ngón tay hoặc các bộ phận cơ
thể chích kim lấy máu vào que thử. Giọt máu
không được vỡ. Máu sẽ được hút vào khe nhận.
Lưu ý
Thông báo lỗi "Err 002" xuất hiện trên màn hình
nếu máu chưa được nhỏ đúng cách và lấp đầy
vào khe nhận máu. Thực hiện đo lại bằng que
thử mới và chích kim sâu hơn.
Lưu ý
• Không nhỏ máu vào các cạnh của que thử.
• Nếu thiết bị không bắt đầu đếm ngược, bạn cũng không
được nhỏ thêm máu vào. Bỏ que thử và kết thúc đo. Sử
dụng que thử mới.
• Nếu que thử đã được lắp vào thiết bị nhưng máu chưa được
nhỏ vào que thử trong vòng hai phút, thiết bị sẽ tự tắt. Tháo
nhanh que thử và lắp lại để thiết bị tự động bật lại.
• Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng nếu bạn không
thể nhỏ máu đúng cách vào que thử.
3.2.4. Đọc kết quả và phân loại thời điểm đo
Đọc kết quả
Giữ màn hình thiết bị hướng
về phía bạn (logo Beurer ở
phía bên tay phải). Ngay khi
khe nhận máu được lấp đầy
máu, thiết bị sẽ thực hiện đo.
Sau khi đếm ngược trong khoảng năm giây, kết quả đo sẽ
hiển thị trên màn hình.
Đọc kết quả đo. Kiểm tra để chắc chắn bạn đã đọc kết quả
chính xác. Đường gạch chân phải xuất hiện dưới kết quả đo,
(xoay màn hình 180° nếu cần). Để xem chú thích và các biện
pháp liên quan đến kết quả đo được, hãy xem phần "Đánh giá
kết quả đường huyết đo được". Nếu thông báo lỗi hiển thị,
hãy xem chương "Xử lý sự cố".
Phân loại thời điểm đo
Bạn có thể phân loại thời điểm đo với các lựa chọn sau:
Trước bữa ăn
Sau bữa ăn
Thời điểm thông thường (ví dụ sau khi tập thể dục)
Việc phân loại thời điểm đo sẽ giúp bạn, bác sĩ hoặc chuyên
gia tư vấn bệnh tiểu đường theo dõi các kết quả đường huyết
tốt hơn. Ví dụ: bạn có thể xem giá trị trung bình của tất cả các
kết quả đo được thực hiện trước bữa ăn.
Để phân loại kết quả đo, hãy thực hiện như sau:
• Bạn có thể phân loại thời điểm đo ngay khi kết quả hiển thị.
Khi kết quả đo biến mất khỏi màn hình, bạn sẽ không thể
phân loại được nữa.

• Nhấn nút "-" trên thanh điều chỉnh nhiều lần.
- Nhấn một lần để phân loại
"Trước bữa ăn"
- Nhấn hai lần để phân loại "Sau bữa ăn"
- Nhấn ba lần để phân loại
"Thời điểm thông thường"
- Nhấn lần thứ tư để loại bỏ phân loại.
• Phân loại đã chọn sẽ được lưu trong bộ nhớ của thiết bị khi
thiết bị tắt.
3.2.5. Xử lý sau khi đo và thải bỏ
Tháo que thử
Tháo que thử ra khỏi thiết bị và cẩn thận thải bỏ theo quy định
hiện hành để tránh lây nhiễm cho người khác.
Tháo nắp
Cẩn thận tháo nắp ra khỏi thân kim
Lắp đĩa bảo vệ vào đầu kim
Đặt đĩa bảo vệ được tháo ra trước đó
trên một bề mặt cứng. Cắm đầu kim
vào đĩa bảo vệ (hình 1) để che đầu
kim (hình 2).
Hình 1
Hình 2
Tháo và thải bỏ đầu kim
Nhấn lẫy kích hoạt lần nữa để giữ chặt trục.
Cẩn thận tháo đầu kim lấy máu ra khỏi thiết
bị và thải bỏ kim trong hộp chống đâm
thủng.
Cẩn thận thải bỏ tất cả các mẫu máu và đồ dùng mà bạn đã
tiếp xúc để ngăn ngừa thương tích và nhiễm trùng.
Lắp lại nắp
Đặt lại nắp lên thiết bị. Xoay lại kẹp trên
nắp.
3.2.6. Đánh giá kết quả đường huyết đo được
Thiết bị có thể đo được kết quả trong khoảng từ 20 đến 630
mg/dL (1,1 đến 35,0 mmo/L). Cảnh báo "
" hiển thị khi kết
quả đo thấp hơn 20mg/dL (1,1 mmol/L). Cảnh báo "
" hiển
thị khi kết quả đo được cao hơn 630 mg/dL (35,0 mmol/L).
Cảnh báo
• Nếu bạn cảm thấy kết quả đường huyết đo được không chính
xác, hãy thực hiện đo lại và nếu có thể, thực hiện kiểm tra
thiết bị bằng dung dịch kiểm chuẩn. Hãy tham khảo ý kiến
bác sĩ nếu vẫn cảm thấy không chắc chắn về kết quả.
• Hãy tới trung tâm y tế để kiểm tra ngay lập tức nếu các triệu
chứng của bạn không tương ứng với kết quả đường huyết đo
được dù bạn đã thực hiện đúng theo tất cả các hướng dẫn sử
dụng thiết bị.
• Đặc biệt chú ý tới các trường hợp đường huyết quá cao/thấp.
Hãy tới trung tâm y tế để kiểm tra.
Kết quả đo đường huyết
Các bảng sau đây cung cấp phân loại kết quả đường huyết
phỏng theo TIÊU CHUẨN CHĂM SÓC ĐÁI THÁO
ĐƯỜNG - 2016 của Hiệp hội đái tháo đường Mỹ (ADA).
Thời
gian
đường huyết

đo Kết quả
bình thường

Gia
tăng Tiểu đường
nguy cơ mắc
bệnh
tiểu
đường (tiền
tiểu đường) *
Dạ dày rỗng (đường Dưới 100 mg/ 100 –125 mg/ ≥ 126 mg/dL
huyết lúc đói)
dL (5,6
dL (5,6 – 6,9 (7,0 mmol/L)
mmol/L)
mmol/L)
Hai giờ sau khi xét Dưới 140 mg/ 140 –199 mg/ ≥ 200 mg/dL
nghiệm dung nạp dL (7,8
dL (7,8 –
(11,1 mmol/
glucose bằng đường mmol/L)
11,0 mmol/L) L)
uống 75g

Khuyến cáo về kiểm soát đường huyết cho người lớn mắc
bệnh tiểu đường (không mang thai)
A1C

< 7.0% *
< 53 mmol/mol *

Đường huyết tương mao mạch 80 – 130 mg/dL *
4,4 – 7,2 mmol/L *
lúc đói
Đường huyết tương mao mạch < 180 mg/dL *
tối đa sau khi ăn 1-2 giờ**
10,0 mmol/L *
* Các chỉ số đường huyết khuyến cáo có thể phụ thuộc vào
từng bệnh nhân. Các chỉ số này nên được cá nhân hóa dựa
trên thời gian mắc bệnh tiểu đường, tuổi/tuổi thọ, tình trạng
hôn mê, bệnh tim mạch đã phát hiện hoặc các biến chứng
mãn tính từ trước đó, hạ đường huyết đột ngột và qua thời
gian theo dõi từng bệnh nhân.
** Đường huyết sau khi ăn sẽ là chỉ số khuyến cáo nếu chỉ số
A1C không được đáp ứng mặc dù đạt được chỉ số đường
huyết lúc đói. Đường huyết sau khi ăn nên được thực hiện
sau 1 - 2 giờ kể từ khi bắt đầu bữa ăn, thường đạt mức
cao nhất ở bệnh nhân tiểu đường.
Các chỉ số đường huyết quan trọng
Hiển thị

Đường huyết

Xử lý

Mức đường huyết Đến trung tâm y tế để
rất thấp
khám ngay lập tức.
Dưới
20
mg/
dL(1,1 mmol/L)
Mức đường huyết
thấp.
Dưới 70 mg/dL
(3,9 mmol/L)

Ăn nhẹ. Làm theo hướng
dẫn của bác sĩ.

Mức đường huyết
cao.
• Khi bụng đói,
trên 100 mg/dL
(5,6 mmol/L)
• Hai giờ sau bữa
ăn, hơn 140 mg/
dL (7,8 mmol/L)

Nếu kết quả cao này kéo
dài hai giờ sau bữa ăn
gần nhất, điều này thể
hiện chứng tăng đường
huyết. Hãy tới trung tâm
y tế để khám và thực hiện
các biện pháp trị liệu nếu
có.

Mức đường huyết Đến trung tâm y tế để
cao, có thể nhiễm thực hiện xét nghiệm
ketone
ketone.
Trên 240 mg/dL
(13,3 mmol/L)
Mức đường huyết
rất cao.
Trên 630 mg/dL
(35,0 mmol/L)

Đo lại bằng que thử mới.
Nếu màn hình hiển thị
giống như trước: hãy đến
trung tâm y tế để kiểm
tra ngay lập tức.

3.2.7. Kiểm tra thiết bị bằng dung dịch kiểm chuẩn
Dung dịch kiểm chuẩn được sử dụng để kiểm tra thiết bị.
Điều này sẽ giúp bạn xác định xem máy đo và que thử có
hoạt động tối ưu với nhau và kết quả có được đo chính xác
hay không.
Hãy thực hiện kiểm tra bằng dung dịch này nếu bạn nghi ngờ
thiết bị hoặc que thử bị lỗi hoặc nếu liên tục đo được các kết
quả bất thường. Bạn cũng nên kiểm tra nếu thiết bị bị rơi
hoặc hỏng. Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng nếu
bạn muốn mua dung dịch kiểm chuẩn và thực hiện theo các
lưu ý về dung dịch này trong hướng dẫn sử dụng.
Quan trọng
• Chức năng chính xác của thiết bị chỉ có thể được kiểm tra
bằng dung dịch kiểm chuẩn của Beurer LEVEL3 +
LEVEL4

Thực hiện kiểm tra chức năng bằng dung dịch kiểm chuẩn
Quan trọng
Để có được kết quả chính xác, máy đo, que thử và dung dịch
kiểm chuẩn phải có cùng nhiệt độ trong khoảng từ 20°C đến
26°C.
• Lắp que thử: Giữ thiết bị sao cho màn hình hướng về phía
bạn. Đưa que thử vào khe trên máy (đưa phần tiếp xúc vào
trước). Đảm bảo mặt trước của que thử hướng về phía bạn.
• Thiết bị tự động bật và hiển thị nhanh toàn màn hình. Bạn có
thể sử dụng thiết bị ngay khi biểu tượng que thử và biểu
tượng giọt máu
nhấp nháy trên màn hình.
QUAN TRỌNG: Dung dịch kiểm chuẩn và máu phản ứng
khi có tác động nhiệt độ theo các cách khác nhau. Do đó,
việc sử dụng dung dịch kiểm chuẩn phải luôn được thực
hiện trong chế độ kiểm chuẩn. Nếu không sử dụng chế độ
này, bạn có thể thu được kết quả nằm ngoài phạm vi khuyến
cáo.
• Kích hoạt chế độ kiểm chuẩn: Nhấn thanh điều chỉnh (+
hoặc -) để thay đổi sang chế độ kiểm chuẩn. "
" hiển thị
trên màn hình. Trong chế độ kiểm chuẩn, kết quả đo không
được lưu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn lưu kết quả kiểm chuẩn
trong bộ nhớ, hãy nhấn thanh điều chỉnh (+ hoặc -) một lần
nữa. "
" sẽ biến mất khỏi màn hình.
• Nhỏ dung dịch kiểm chuẩn lên một
bề mặt: Lắc đều dung dịch kiểm
chuẩn trước khi sử dụng. Tháo nắp
và nhỏ hai giọt dung dịch cạnh nhau
trên bề mặt sạch mà không chạm vào
chúng. Sử dụng giọt thứ hai để kiểm
chuẩn.
Lưu ý
Không nhỏ dung dịch kiểm chuẩn trực tiếp từ hộp đựng lên
que thử. Lý do: Dung dịch còn lại trong hộp đựng sẽ bị
nhiễm bẩn nếu mép hộp tiếp xúc với que thử.
• Đưa giọt dung dịch lên que thử: Giữ khe nhận máu (ở đầu
que thử) gần giọt dung dịch cho đến khi khe được lấp đầy
hoàn toàn. Lúc này, thiết bị sẽ thực hiện đo. Sau khi đếm
ngược trong khoảng năm giây, kết quả đo sẽ hiển thị trên
màn hình.
• Đánh giá kết quả: Kiểm tra xem kết quả có nằm trong phạm
vi được chỉ định cho dung dịch kiểm chuẩn hay không.
Phạm vi kết quả này được in trên hộp que thử.
Cảnh báo
Phạm vi kết quả chỉ định chỉ áp dụng cho dung dịch kiểm
chuẩn. Đây không phải là giá trị khuyến cáo cho kết quả
đường huyết. Nếu kết quả đo kiểm chuẩn nằm ngoài phạm vi,
hãy kiểm tra các nguyên nhân có thể như sau:
Nguyên nhân

Xử lý

• Chưa loại bỏ giọt dung dịch đầu Xử lý và đo lại.
tiên.
• Mép hộp chưa được vệ sinh
đúng cách.
• Hộp chưa được lắc đều.
Dung dịch kiểm chuẩn hoặc que Kiểm chuẩn lại bằng hộp dung
thử đã bị bẩn.
dịch kiểm chuẩn mới và/hoặc que
thử mới.
Dung dịch kiểm chuẩn, que thử Đưa dung dịch kiểm chuẩn, que
hoặc thiết bị quá ấm hoặc quá thử và thiết bị vào nơi có nhiệt
độ phòng (+20°C đến +26°C) và
lạnh.
lặp lại thử nghiệm. Nhiệt độ
phòng luôn được sử dụng khi
kiểm tra chức năng chung.
Que thử và dung dịch kiểm chuẩn Lặp lại thử nghiệm bằng cách sử
được giữ ở nhiệt độ và độ ẩm bên dụng phụ kiện mới, được bảo
ngoài điều kiện cho phép.
quản đúng cách.

Que thử bị hỏng. Nguyên nhân
có thể bao gồm:
• Để que thử tiếp xúc với không
khí quá lâu.
• Hộp que thử không được đóng
kín.
• Lớp bọc que thử đã bị mở
hoặc hư hỏng.

Kiểm chuẩn lại bằng que thử
mới hoặc que thử được bảo quản
đúng cách trong hộp đựng hoặc
màng bọc mới.

Que thử hoặc dung dịch kiểm Kiểm chuẩn lại bằng cách sử
chuẩn đã hết hạn.
dụng hộp dung dịch kiểm chuẩn
mới và/hoặc que thử mới từ hộp
đựng hoặc màng bọc mới.
Chưa thực hiện kiểm chuẩn Thực hiện kiểm chuẩn lại theo
đúng hướng dẫn sử dụng.
đúng cách.

Cảnh báo
Nếu bạn liên tục thu được kết quả đo ngoài phạm vi chỉ
định khi sử dụng dung dịch kiểm chuẩn, hãy ngừng sử
dụng thiết bị để đo đường huyết. Hãy liên hệ bộ phận
chăm sóc khách hàng.
3.3. Lưu kết quả đo
Thiết bị sẽ tự động lưu kết quả đo cùng với ngày và giờ đo
trừ khi bạn kích hoạt thiết bị sang chế độ kiểm chuẩn.
Bộ nhớ thiết bị có thể lưu trữ tối đa 480 kết quả đo. Nếu bộ
nhớ đầy, kết quả cũ nhất sẽ được xóa. Bạn có thể xem các
kết quả đơn lẻ, cũng như tính và hiển thị kết quả trung bình
trong 7, 14, 30 và 90 ngày.
Lưu ý
• Nếu thiết bị đã lưu các kết quả đo trước đó và bạn đặt lại
ngày, kết quả trung bình sẽ được tính từ thời điểm đặt lại
ngày giờ.
• “---” biểu thị bộ nhớ thiết bị đang trống. Nhấn nút Nguồn
để tắt thiết bị.
3.3.1 Hiển thị các kết quả đơn lẻ
Kết quả đo gần nhất sẽ hiển thị đầu tiên. Ngày và giờ cũng
được hiển thị cùng lúc trên màn hình.
• Bật thiết bị bằng nút Nguồn. Màn hình thiết bị sẽ hiển thị
nhanh. Nhấn + hoặc - trên thanh điều chỉnh.
• “Mem” và số kết quả đường huyết đã lưu sẽ hiển thị
nhanh (Hình 1). Sau đó, màn hình sẽ thay đổi sang kết quả
được lưu gần nhất bao gồm đơn vị đo, ngày, thời gian,
“Mem” và phân loại thời điểm đo (Hình 2).

Hình 1

Hình 2
• Tiếp tục ấn nút "-", số không gian bộ nhớ sẽ hiển thị và
sau đó là kết quả đo tương ứng. Bạn có thể xem tối đa 480
kết quả đo đã được lưu.
• Bạn có thể hủy xem bất cứ lúc nào bằng cách nhấn nút
Nguồn hoặc đợi cho đến khi thiết bị tự động tắt sau 2
phút.
3.3.2. Xem kết quả trung bình trong 7, 14, 30 và 90 ngày
và kết quả trung bình theo thời điểm đo
• Bật thiết bị bằng nút Nguồn. Màn hình sẽ sáng nhanh.
Nhấn nút "+" hai lần. Đơn vị đo đường huyết, "
" và
kết quả trung bình sẽ hiển thị (07 = 7, d = ngày).
• Nhấn nút "+" nhiều lần để hiển thị kết quả trung bình
trong 7, 14, 30 và 90 ngày.
• Bạn có thể hủy xem bất cứ lúc nào bằng cách nhấn nút
Nguồn hoặc đợi cho đến khi thiết bị tự động tắt sau 2
phút.

1. Số ngày (ví dụ: 7) là số ngày kết quả trung bình được tính.
2. Số kết quả đã lưu được sử dụng để tính trung bình (ví dụ: 8).
3. Kết quả trung bình
Sau khi kết quả trung bình trong 90 ngày hiển thị, màn hình sẽ
tiếp tục hiển thị:
• Giá trị trung bình của các kết quả đo "Trước bữa ăn" trong 7
ngày
• Biểu tượng
• Đơn vị đo
”
•“

Tiếp tục nhấn nút "+" để hiển thị mức đường huyết trung bình
"Trước bữa ăn" trong 14, 30 và 90 ngày.
Sau khi giá trị trung bình của các kết quả đo "Trước bữa ăn"
trong 90 ngày hiển thị, màn hình sẽ tiếp tục hiển thị:
• Giá trị trung bình của các kết quả đo "Sau bữa ăn" trong 7
ngày
• Biểu tượng
• Đơn vị đo
•“
”

Tiếp tục nhấn nút "+" để hiển thị mức đường huyết trung bình
"Sau bữa ăn" trong 14, 30 và 90 ngày.
Sau khi giá trị trung bình của các kết quả đo "Sau bữa ăn"
trong 90 ngày hiển thị, màn hình sẽ tiếp tục hiển thị:
• Giá trị trung bình của các kết quả đo tại "Thời điểm thông
thường" trong 7 ngày
• Biểu tượng
• Đơn vị đo
•“
”

Tiếp tục nhấn nút "+" để hiển thị mức đường huyết trung bình
tại "Thời điểm thông thường" trong 14, 30 và 90 ngày.
3.3.3. Đánh giá kết quả trên máy tính
Thiết bị có đầu USB tích hợp. Đầu USB tích hợp này đã được
cài đặt sẵn phần mềm đánh giá kết quả đường huyết
GlucoMemory. Bạn không cần phải cài đặt phần mềm cục bộ
trên máy tính nữa. Ngoài ra, thiết bị cũng tương thích với phần
mềm Diabass và SiDiary.
Phần mềm GlucoMemory cho phép bạn đánh giá các kết quả
đo được, thêm liều insulin, in hoặc xuất kết quả dưới dạng tệp
PDF hoặc CSV. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc hướng
dẫn sử dụng phần mềm GlucoMemory, bao gồm tất cả các
thông tin cần thiết và mô tả chi tiết về cách sử dụng phần mềm
(bằng tiếng Anh và tiếng Đức).
Lưu ý
• Việc đánh giá chỉ có hiệu qủa khi bạn đã đặt ngày và giờ
chính xác.
• Bạn không thể đo đường huyết trong khi đầu USB đang kết
nối với máy tính.

• Các kết quả đo vẫn được lưu trên thiết bị khi bạn rút USB
ra khỏi máy tính.
Thực hiện đánh giá trên máy tính
• Tắt thiết bị. Lắp đầu USB vào cổng
USB trên máy tính.
” hiển thị trên màn hình thiết bị.
• “
Hiện tại, bạn đã có thể xem dữ liệu
trên máy tính.
• Xem thông tin về việc đánh giá kết
quả trong hướng dẫn sử dụng phần mềm.
4. Bảo quản, vệ sinh và khử trùng thiết bị
Bảo quản
Bảo quản thiết bị trong hộp đựng ban đầu sau mỗi lần đo và
không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
Note
• Không bảo quản thiết bị, que thử hoặc dung dịch kiểm
chuẩn trong xe, trong phòng tắm hoặc thiết bị làm mát trừ
khi những nơi này phù hợp với các điều kiện bảo quản.
• Tháo pin nếu không sử dụng thiết bị trong một thời gian
dài.
• Tắt thiết bị trước khi vệ sinh.
4.1. Vệ sinh
Làm sạch bề mặt của thiết bị bằng vải mềm, hơi ẩm (sử
dụng nước hoặc dung dịch làm sạch nhẹ). Lau khô thiết bị
bằng vải không xơ.
Đảm bảo không để khe lắp que thử bị ẩm ướt. Không xịt
dung dịch vệ sinh trực tiếp vào thiết bị. Không nhúng thiết
bị vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác và đảm bảo
không để chất lỏng nhỏ vào trong thiết bị.
4.2. Khử trùng
Vui lòng tuân thủ các hướng dẫn hiện hành chung về khử
trùng nếu sử dụng thiết bị cho người khác. Không nhúng
thiết bị vào dung dịch khử trùng hoặc bất kỳ chất lỏng nào
khác và đảm bảo rằng không để chất lỏng nhỏ vào trong
thiết bị.
Người dùng có thể khử trùng nắp thân kim bằng cồn 70 75%. Khử trùng nắp ít nhất một lần một tuần bằng cách
ngâm nắp trong cồn trong khoảng 10 phút và để nắp khô.
Lưu ý
Thiết bị được cấu thành từ các linh kiện có độ chính xác
cao. Độ chính xác của kết quả đo và tuổi thọ của thiết bị
phụ thuộc vào cách sử dụng cẩn thận của người dùng:
• Không để thiết bị chịu các tác động mạnh và không làm
rơi thiết bị.
• Bảo vệ thiết bị khỏi các yếu tố gây hư hại như ẩm ướt,
bụi bẩn, máu, dung dịch kiểm chuẩn, nước, biến động
nhiệt độ lớn, ánh sáng trực tiếp từ mặt trời và không khí
cực lạnh.
• Nếu sử dụng thiết bị trong môi trường khô ráo, đặc biệt là
gần các vật liệu tổng hợp (ví dụ như quần áo có chứa sợi
tổng hợp và thảm), các điện tích tĩnh gây hại trong các
vật liệu này có thể gây ra kết quả đo sai.
• Không sử dụng thiết bị gần các nguồn bức xạ điện từ
mạnh để tránh ảnh hưởng đến khả năng hoạt động bình
thường.
5. Xử lý sự cố
LP
Ht

Nguyên nhân Giải pháp
Hết pin
Thay bộ pin mới
Nhiệt độ của Thực hiện đo lại bằng que thử mới ngay
môi
trường khi môi trường đo, thiết bị và que thử ở
đo, thiết bị nhiệt độ phòng (+20°C đến +26°C).
hoặc que thử
cao hơn phạm
vi cho phép.

Nguyên nhân

Giải pháp

Lt

Nhiệt độ của môi
trường đo, thiết bị
hoặc que thử thấp
hơn phạm vi cho
phép.

Thực hiện đo lại bằng que thử
mới ngay khi môi trường đo,
thiết bị và que thử có nhiệt độ
phòng (+20°C đến +26°C).

Err

Que thử lắp vào thiết • Lắp que thử mới, chưa hết hạn
bị đã qua sử dụng • Đo lại
hoặc bị bẩn

Err 001
Err 005

Lỗi hệ thống

Err 002

Không đủ máu trên Đo lại bằng que thử mới
quen thử

Tháo pin và lắp lại. Liên hệ với
bộ phận chăm sóc khách hàng
nếu thông báo lỗi vẫn hiện.

Hết pin, pin chưa Thay pin nếu cần. Hoặc kiểm tra
được lắp đúng cách xem pin đã được lắp đúng cách
bị hoặc chưa lắp pin.
hay chưa.

Thiết
không
Que thử chưa được Lắp cố định que thử vào khe trên
lên nguồn
lắp đúng cách
thiết bị với đầu tiếp xúc đưa vào
trước. Đảm bảo mặt trước của
que thử hướng về phía bạn.
Máu không đủ hoặc Đo lại bằng que thử mới với giọt
giọt máu chưa đạt máu lớn hơn.
Thiết bị chuẩn
không đo Que thử có lỗi
Đo lại bằng que thử mới.
sau khi
đã
lắp Nhỏ máu vào que Đo lại bằng que thử mới và chỉ
nhỏ máu khi
nháy sáng.
que thử thử khi thiết bị tắt
và
nhỏ
Cài đặt cơ bản của Tháo que thử và nhấn nút Nguồn
máu vào
thiết bị đã được thay cho đến khi
hiển thị.
đổi nhưng chưa thay Tiến hành đo lại.
đổi toàn bộ

6. Thông số kỹ thuật

: 123 x 28 x 16 mm
: 36 g (tính cả pin)
: 2 pin tròn 3 V CR 2032
: Sử dụng trên 1000 lần đo
: Lưu 480 lần đo cùng với ngày/giờ
: Trong 7, 14, 30, 90 ngày
: Sau khi không sử dụng 2 phút
: Nhiệt độ: +2°C – +30°C
: Độ ẩm tương đối: < 90%
: Nhiệt độ: +10°C – +40°C
Điều kiện vận hành
: Độ ẩm tương đối: < 90% không ngưng
: 20 – 630 mg/dL (1,1 - 35,0 mmol/L)
Khoảng đo
: Máu mao mạch, tĩnh mạch
Mẫu máu
: 0.6 microlit
Lượng máu cần lấy
: Khoảng 5 giây
Thời gian đo
: Plasma
Hiệu chỉnh
: Cảm biến sinh học dòng điện
Cách đo
Kiểm tra chức năng hệ : Mỗi lần thiết bị được bật
thống
Kích thước (D x R x C)
Trọng lượng
Nguồn điện
Vòng đời pin
Bộ nhớ
Kết quả trung bình
Tự động tắt
Điều kiện bảo quản
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