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Mission
®
 Cholesterol Monitoring System 

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

• Jeżeli aparat jest zasilany z zasilacza sieciowego, urządzenie należy 

odłączyć bezpośrednio po użyciu.

• Nieprawidłowe stosowanie urządzenia elektrycznego może spowodować 

porażenie prądem elektrycznym, poparzenia, pożar i inne zagrożenia.

• Urządzenia nie należy umieszczać w cieczy ani w miejscu, gdzie może mieć 

kontakt z cieczą. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, należy je

natychmiast odłączyć od zasilania. 

• Jeżeli aparat jest zasilany z zasilacza sieciowego, nie należy go

pozostawiać bez nadzoru, gdy jest podłączony.

• Urządzenie należy stosować wyłącznie do celu opisanego w instrukcji

obsługi.

• Nie należy stosować akcesoriów, które nie są dostarczane lub zalecane

przez producenta. 

• Nie należy stosować urządzenia, jeżeli nie działa prawidłowo lub zostało 

uszkodzone.

• Nie należy dopuszczać do kontaktu urządzenia ani jego elastycznego

przewodu z powierzchniami, które są zbyt gorące, aby je dotknąć.

• Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których stosowane są 

aerozole lub gdzie podawany jest tlen. 

• Nie należy używać urządzenia w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.

• Należy zachować niniejszą instrukcję. 



ⅱ

Spis treści 

Rozdział 1   Wprowadzenie ......................................................................1

Rozdział 2   Rozpoczęcie pracy ...............................................................2

Rozdział 3   Komponenty aparatu ...........................................................4

Aparat ...................................................................................................... 4

Paski testowe ........................................................................................... 7

Paski kontrolne ......................................................................................... 9

Roztwór kontrolny .................................................................................. 10

Rozdział 4   Wstępna konfiguracja aparatu .......................................... 13

Włączanie aparatu ................................................................................. 13

Kodowanie aparatu ................................................................................ 13

Rozdział 5. Konfiguracja i opcje aparatu ................................................ 15

Ustawianie numeru badania ................................................................... 15

Konfiguracja systemu ............................................................................. 16

Rozdział 6   Pomiar ................................................................................. 22

Pobieranie próbki ................................................................................... 22

Przebieg badania ................................................................................... 28

Rozdział 7 Ocena ryzyka choroby wieńcowej serca (CHD) .................. 31

Rozdział 8   Dane/komunikacja ............................................................. 38

Transmisja danych ................................................................................. 38

Usuwanie danych ................................................................................... 38

Pamięć/baza danych .............................................................................. 39

Rozdział 9   Kontrola układu optycznego ............................................. 41

Rozdział 10   Kontrola jakości ............................................................... 43

Badanie roztworu kontrolnego ................................................................ 43

Interpretacja wyników ............................................................................. 45

Rozdział 11   Konserwacja ..................................................................... 46

Ogólne czyszczenie ............................................................................... 46

Proces dezynfekcji ................................................................................. 47

Wymiana baterii ..................................................................................... 48

Rozdział 12   Środki ostrożności ........................................................... 49

Rozdział 13   Rozwiązywanie problemów ............................................. 50

Załącznik 1   Dane techniczne aparatu ................................................. 52

Załącznik 2   Wykaz symboli.................................................................. 53

Załącznik 3   Gwarancja ......................................................................... 54



1 

Rozdział 1   Wprowadzenie 

Mission® Cholesterol Monitoring System jest przeznaczony do ilościowego oznaczania 

poziomu cholesterolu całkowitego (CHOL), lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL), 

trójglicerydów (TRIG), lipoprotein niskiej gęstości (LDL) i obliczonego stosunku 

współczynników CHOL/HDL we włośniczkowej i żylnej ludzkiej krwi pełnej, osoczu i 

surowicy. Za pomocą tego systemu profesjonaliści mogą również ocenić 10-letnie ryzyko 

wystąpienia choroby wieńcowej serca u pacjenta. Ten prosty w obsłudze aparat jest 

wyposażony w przenośny fotometr analizujący natężenie i barwę światła odbijanego 

przez nasączony odczynnikiem pasek testowy, pozwalając uzyskać szybkie i dokładne 

wyniki pomiaru.  

Mission® Cholesterol Monitoring System zapewnia wyniki w czasie krótszym niż 2 minuty. 

W pamięci aparatu można zapisać do 200 wyników pomiaru, a następnie przesłać wyniki 

do komputera za pomocą portu USB w celu dalszej analizy. Aparat może być zasilany 4 

bateriami AAA (1,5 V) lub opcjonalnym zasilaczem sieciowym. 

Aby zapewnić dokładne wyniki pomiaru: 

• Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu należy uważnie zapoznać się z

instrukcjami i ukończyć wszystkie niezbędne szkolenia. 

• Należy użyć chipu z kodem, który znajduje się w każdym opakowaniu pasków

testowych. 

• Paski testowe Mission® Cholesterol mogą być używane wyłącznie z aparatem

Mission® Cholesterol Meter.

• Tylko do diagnostyki in vitro. System do pomiaru cholesterolu we krwi jest

przeznaczony wyłącznie do przeprowadzenia badania poza organizmem 

• Do badania samodzielnego i użytku profesjonalnego.

• Do użytku profesjonalnego: do badania próbki świeżej krwi włośniczkowej; 

pobranej na heparynę lub EDTA żylnej krwi pełnej; pobranych na heparynę 

surowicy i osocza. Do stosowania w celu badania samodzielnego: wyłącznie do

badania świeżej krwi włośniczkowej z opuszka palca. 

• W przypadku osób badających się samodzielnie, przed dokonaniem zmian leków, 

diety lub aktywności należy skonsultować się ze swoim lekarzem lub

pracownikiem służby zdrowia. 

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Uwaga: W niniejszym podręczniku użytkownika elementy aparatu i jego funkcje

będą wyróżnione pogrubieniem. Elementy wyświetlane oznaczone 

będą pogrubieniem i kursywą. 
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Rozdział 2   Rozpoczęcie pracy

Przed rozpoczęciem badania należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje i zapoznać 
się ze wszystkimi komponentami aparatu Mission® Cholesterol Monitoring System. W 

zależności od rodzaju opakowania, niektóre elementy mogą wymagać osobnego zakupu. 

Prosimy o sprawdzenie zawartości na opakowaniu zewnętrznym, aby dowiedzieć się, 

które komponenty są dołączone do zakupionego urządzenia. Do przeprowadzenia 

badania potrzebne są następujące elementy: 

Aparat do pomiaru cholesterolu

Baterie AAA 

Urządzenie do nakłuwania

Kapilarka/kroplomierz

 Bezpieczna lanceta

Jałowe lancety 

Pasek testowy   Pasek  kontrolny

Przód  Tył     Przód   Tył 

Chip z kodem 

Pokrowiec 

Roztwór kontrolny
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Aparat do pomiaru cholesterolu: odczytuje paski testowe i wyświetla stężenia CHOL, 

HDL, TRIG oraz obliczone wartości LDL i CHOL/HDL. 

Paski testowe: część systemu, są one umieszczane w aparacie w celu pomiaru stężeń 

CHOL, HDL i TRIG, na podstawie których obliczane są wartości LDL oraz stosunek 

współczynników CHOL/HDL.  

Chip z kodem: po umieszczeniu w aparacie pozwala samoczynnie skalibrować aparat 

przy pomocy kodu numerycznego zapisanego w chipie. 

Kapilarki/kroplomierze: do pobierania krwi włośniczkowej w badanie krwi z opuszka 

palca w celu uzyskania dokładnych wyników (10 µl w przypadku badania pojedynczego i 

35 µl w przypadku badania 3 w 1).  

Ulotka dołączona do kapilarek: zawiera szczegółowe instrukcje użytkowania kapilarek. 

Baterie AAA: zapewniają zasilanie aparatu. 

Pokrowiec: ułatwia przenoszenie aparatu.  

Podręcznik użytkownika: zawiera szczegółowe instrukcje użytkowania systemu 

monitorowania cholesterolu. 

Skrócona instrukcja obsługi: zawiera krótkie omówienie systemu monitorowania 

cholesterolu i procedur badania. 

Ulotka dołączona do opakowania pasków testowych: zawiera szczegółowe instrukcje 

użytkowania pasków testowych. 

Urządzenie do nakłuwania: do stosowania z jałowymi lancetami w celu pobrania próbki 

krwi z opuszki palca. Urządzenie do nakłuwania posiada wiele ustawień głębokości, co 

pozwala użytkownikom dostosować głębokość nakłucia i zminimalizować dyskomfort. 

Służy również do wyrzucania zużytych lancet. 

Ulotka dołączona do opakowania z urządzeniem do nakłuwania: zawiera 

szczegółowe instrukcje użytkowania urządzenia do nakłuwania. 

Jałowe lancety: stosowane z urządzeniem do nakłuwania, aby pobierać krew do badań 

pojedynczych. Jałowe lancety umieszcza się w urządzeniu do nakłuwania do każdego 

pobierania krwi i wyrzuca po każdym użyciu. 

Bezpieczne lancety: służą do pobierania krwi do badania 3 w 1 i testów pojedynczych. 

Należy je wyrzucić po użyciu. 

Pasek kontrolny: pozwala zweryfikować poprawność działania aparatu przez 

sprawdzenie czy aparat właściwie wykrywa skalibrowaną fabrycznie wartość.  

Ulotka dołączona do opakowania z paskiem kontrolnym: zawiera szczegółowe 

instrukcje użytkowania pasków kontrolnych. 

Roztwór kontrolny: służy do weryfikacji poprawności badania i potwierdzenia, czy 

pasek testowy i aparat działają prawidłowo. 

Karta gwarancyjna: dołączona do opakowania karta, którą należy wypełnić i zwrócić do 

dystrybutora, aby uzyskać 2-letnią gwarancję na aparat. 
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Rozdział 3   Komponenty aparatu 

Aparat Mission® Cholesterol Monitoring System odczytuje paski kontrolne i wyświetla 

stężenia CHOL, HDL, TRIG, obliczoną wartość LDL oraz stosunek współczynników 

CHOL/HDL. Poniższy rysunek pozwoli zapoznać się z poszczególnymi elementami 

aparatu. 

Aparat 

1 Port USB 7 Wejście na pasek testowy 

2 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) 8 Uchwyt na pasek testowy 

3 Chip z kodem 9 Strzałki pozycyjne 

4 Przycisk strzałki w prawo ► 10 Wejście na chip z kodem 

5 Przycisk włączania/wyłączania 11 Obudowa baterii 

6 Przycisk strzałki w lewo ◄ 
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Wyświetlacz aparatu 

Podczas pomiaru, na wyświetlaczu aparatu Mission® Cholesterol Monitoring System 

wyświetlane będą ikony informujące o stanie i dostępnych opcjach związanych z badaniem: 

1 Ikona baterii 8 Wskaźnik baterii 

2 Ikona dźwięku  9 Kod 

3 Data 10 Jednostki miary 

4 Numer badania 11 Element testowy 

5 Symbol kropli krwi 12 Skurczowe ciśnienie krwi 

6 Obszar wyniku badania 13 Opcja Tak/Nie 

7 Symbol paska testowego 14 Opcje do wyboru płci, 

palacza/osoby niepalącej i zawału 

serca w wywiadzie 

Ikona baterii: wyświetlana, gdy należy wymienić baterię. 

Ikona dźwięku: wyświetlana, gdy dźwięk jest włączony. 

Data: pokazuje bieżącą datę lub datę badania. 

Numer badania: wskazuje typ próbki i przydzielony numer badania. 

Obszar wyniku badania: wyświetla wynik badania lub opcje menu. 

Wskaźnik pamięci (MEM): pojawia się, gdy wyświetlany wynik badania został wywołany 

z pamięci urządzenia. 

Kod: pokazuje kod numeryczny pasków testowych. 

Jednostki miary: wyświetla jednostki miary wyniku badania. 

Symbole paska testowego i kropli krwi: informują o tym, kiedy należy wsunąć opasek 

testowy lub nanieść próbkę. 

Badany element: pokazuje, który element jest obecnie badany. 

Skurczowe ciśnienie krwi: potrzebne do analizy ryzyka wystąpienia CHD. Obliczanie 

CHD jest przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów.  
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Opcja Tak/Nie: wyświetla odpowiedzi tak/nie na pytania w trakcie analizy ryzyka CHD. 

Obliczanie CHD jest przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów. 

Opcje do wyboru płci, palacza/osoby niepalącej i zawału serca: wyświetla 

odpowiedzi na pytania dotyczące płci, statusu palenia i zawału serca (MI) w wywiadzie. 

Obliczanie CHD jest przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów. 

Stosowanie aparatu i środki ostrożności 

• Nie należy wlewać wody ani innych płynów na lub wewnątrz aparatu.

• Należy utrzymywać w czystości wejście na pasek testowy.

• Aparat należy utrzymywać w stanie suchym i unikać wystawiania go na działanie 

skrajnych temperatur i wilgotności. 

• Nie wolno upuszczać aparatu ani go moczyć. Jeśli aparat zostanie zanurzony w

wodzie lub zamoczony, należy upewnić się, że działa prawidłowo,

przeprowadzając kontrolę układu optycznego. Szczegółowe informacje na ten

temat można znaleźć w części Kontrola układu optycznego. 

• Nie należy rozmontowywać aparatu. Demontaż aparatu spowoduje utratę
gwarancji. 

• Szczegółowe informacje na temat czyszczenia aparatu zamieszczono w rozdziale 

Konserwacja. 

• Aparat i wszystkie powiązane z nim części należy przechowywać w miejscu

niedostępnym dla dzieci. 

Uwaga: Podczas utylizacji aparatu i zużytych baterii należy przestrzegać
odpowiednich środków ostrożności i wszystkich lokalnych przepisów. 

Ostrzeżenia EMC dotyczące systemu monitorowania cholesterolu 

1. Niniejsze urządzenie zostało przebadane pod względem odporności na

wyładowanie elektrostatyczne zgodnie z normą IEC 61000-4-2. Jednakże 

stosowanie niniejszego urządzenia w środowisku suchym, zwłaszcza jeżeli 

występują w nim materiały syntetyczne (syntetyczna odzież, dywany itd.) może 

powodować szkodliwe wyładowania elektrostatyczne, które mogą być 
przyczyną uzyskania błędnych wyników pomiarów. 

2. Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dotyczące emisji i odporności opisane w

normach EN61326-1 i EN61326-2-6. Nie stosować niniejszego urządzenia w

bezpośredniej bliskości źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego,

ponieważ mogą one zakłócać działanie aparatu. 

3. W przypadku zastosowania profesjonalnego, przed użyciem tego urządzenia 

należy dokonać oceny środowiska elektromagnetycznego. 
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Paski testowe 

Paski testowe Mission® Cholesterol to wyroby medyczne wykonane z tworzywa sztucznego, 

które działają z aparatem Mission® Cholesterol Meter, w celu wykonania badania pomiaru 

stężenia lipidów w krwi pełnej, osoczu i surowicy. 

Paski testowe wyglądają następująco: 

Do stosowania z aparatem Mission® Cholesterol Meter, dostępne są obecnie następujące 

paski testowe: 

• Panel lipidów 3 w 1 

• Pasek do badania pojedynczego cholesterolu całkowitego (CHOL) 

• Pasek do badania pojedynczego lipoproteiny wysokiej gęstości (HDL) 

• Pasek do badania pojedynczego trójglicerydów (TRIG) 

Panel lipidów 3 w 1 może wykrywać jednocześnie CHOL, HDL i TRIG przy użyciu jednego 

paska. Obliczona wartość LDL i stosunek CHOL/HDL mogą być jednocześnie obliczone 

przez aparat. 

Strzałka wskazująca kierunek umieszczania w aparacie: znajdująca się z przodu paska 

testowego strzałka pokazuje kierunek, w którym należy umieszczać pasek testowy w 

aparacie. 

Obszar umieszczania próbki: po umieszczeniu paska testowego w wejściu na pasek 

testowy, nanieś prawidłową objętość próbki (10 µl w przypadku badania pojedynczego lub 

35 µl w przypadku pasków testowych 3 w 1) w obszarze na środku paska testowego.  

Uchwyt: znajduje się z tyłu paska testowego i służy do wsuwania oraz wysuwania paska 

z aparatu. 

Obszar badania: znajduje się z tyłu paska testowego. Aparat wykryje i odczyta ten obszar, 

aby zapewnić wyniki stężenia lipidów. 

Strzałki pozycji: znajduje się pośrodku obszaru nanoszenia próbki (paska testowego Po 

umieszczeniu paska testowego, dwie strzałki powinny być równoległe z dwiema strzałkami 

na uchwycie aparatu w celu upewnienia się, że pasek testowy jest umieszczona prawidłowo.

Przód      Tył

Strzałka 

Strzałki pozycji 

Obszar 
umieszczania próbki 

  Uchwyt 

Obszar testu 
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Umieszczanie próbki 

W celu uzyskania najlepszych wyników, należy napełnić obszar nanoszenia próbki 

odpowiednią objętością materiału (10 µl w przypadku pasków testowych do badań 

pojedynczych lub 35 µl w przypadku pasków testowych 3 w 1). Wyniki mogą być 
nieprawidłowe, jeżeli próbka nie została poprawnie naniesiona lub obszar nanoszenia 

próbki nie jest wypełniony odpowiednią ilością materiału, jak przedstawiono to na 

ilustracjach poniżej. 

Po umieszczeniu próbki należy sprawdzić, czy cały obszar umieszczania próbki jest 

wypełniony. Obszar umieszczania próbki powinien pozostać wypełniony przez cały czas 

trwania badania. Jeśli obszar umieszczania próbki nie jest wypełniony lub jeśli zbyt duża 

ilość próbki zakrywa ten obszar, należy powtórzyć badanie z użyciem nowego paska 

testowego. 

Uwaga: W przypadku naniesienia zbyt małej ilości próbki w obszarze 

umieszczania próbki nie należy dodawać większej ilości krwi na pasek 

testowy. Należy powtórzyć badane przy użyciu nowego paska. Jeżeli na 

wyświetlaczu pojawi się błąd E-5 lub inny błąd, należy wyrzucić użyty 

pasek i ponowić badanie przy użyciu nowego paska. 

Kod numeryczny 

Na każdym opakowaniu pasków testowych wydrukowany jest numer kodu , numer 

serii , data ważności nieotwieranego opakowania .

Prawidłowo Nieprawidłowo- 
Za mało krwi 

Nieprawidłowo-
Za dużo krwi

Przed pomiarem 

Strona przednia Przód Strona przednia 
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Środki ostrożności i instrukcje użycia pasków testowych 

• Paski testowe należy przechowywać w torebce foliowej, aby utrzymywać ich stan

roboczy. 

• Nie należy przechowywać pasków testowych poza opakowaniem. Paski testowe

muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu. 

• Nie należy przenosić pasków testowych do nowego opakowania lub

jakiegokolwiek innego pojemnika. 

• Do stosowania w diagnostyce in vitro. Paski testowe należy stosować wyłącznie 

do celów badań poza organizmem. 

• Należy użyć paska testowego bezpośrednio po jego wyjęciu z torebki foliowej.

• Nie używać pasków testowych, które są rozdarte, zgięte lub w jakikolwiek sposób 

uszkodzone. Nie należy ponownie używać pasków testowych. 

• Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić, czy kod numeryczny

wyświetlany na aparacie jest zgodny z kodem nadrukowanym na torebce foliowej

pasków testowych oraz na nadruku atramentowym chipu z kodem. 

Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ulotce dołączonej do 

opakowania pasków testowych. 

Paski kontrolne 

Paski kontrolne Mission® Cholesterol CTRL to szare lub czarne paski, które działają z 

aparatem Mission® Cholesterol Meter w celu sprawdzania poprawności działania układu 

optycznego aparatu. Po umieszczeniu paska kontrolnego w aparacie, układ optyczny 

aparatu wykrywa intensywność zabarwienia warstwy kalibracyjnej na pasku kontrolnym. 

Aparat wyświetli komunikat YES (TAK) lub no (nie), wskazując, czy układ optyczny działa 

prawidłowo, czy też nie. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w rozdziale 

Kontrola układu optycznego. 

Wygląd paska kontrolnego omówiono poniżej: 

Przód      Tył
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Środki ostrożności 

• Przechowywać w zamkniętym pojemniku, w temperaturze pokojowej lub

chłodziarce w temperaturze 2–30°C (36–86°F). Unikać narażania na

bezpośrednie działanie promieni słonecznych, skrajnych temperatur i wilgotności. 

• Paski kontrolne należy przechowywać w ich szczelnie zamkniętym pojemniku, aby 

utrzymywać je w stanie roboczym. 

• Nie zamrażać ani nie umieszczać w lodówce.

• Paski kontrolne należy utrzymywać w czystości. Nie dotykać obszaru testowego

paska. 

• Pasek kontrolny należy wyjąc z opakowania bezpośrednio przed użyciem. 

Niezwłocznie po użyciu pasek kontrolny należy umieścić z powrotem w szczelnie

zamkniętym pojemniku. Nie używać zanieczyszczonych, odbarwionych, lub

uszkodzonych pasków kontrolnych. 

• Nie używać po upływie daty ważności.

• Tylko do diagnostyki in vitro. 

Przechowywanie i użytkowanie

• Paski testowe należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Należy je

przechowywać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego oddziaływania promieni

słonecznych. 

• Transportować i przechowywać w zamkniętym pojemniku w temperaturze 2–30ºC 

(36–86ºF) o wilgotności poniżej 90%. 

• Nie zamrażać ani nie umieszczać w lodówce.

• Założyć zatyczkę na pojemnik z paskami bezpośrednio po wyjęciu paska.

Przeterminowane paski mogą podawać nieprawidłowe wyniki badania. 

Uwaga: Termin ważności jest wydrukowany w formacie rok-miesiąc.

Przykład: 2011-01 oznacza styczeń 2011 roku.

Roztwór kontrolny 

Mission® Cholesterol Control Solution zawiera stabilizatory, środki konserwujące i 

dodane substancje chemiczne. Lipoproteiny wysokiej gęstości (HDL) i trójglicerydy 

(TRIG) są zawarte w tym samym roztworze kontrolnym. Cholesterol całkowity (CHOL) to 

pojedynczy roztwór kontrolny. W celu potwierdzenia prawidłowego współdziałania 

pasków testowych i aparatu oraz prawidłowego przebiegu badania, roztwór kontrolny jest 

nanoszony do zagłębienia paska testowego Mission® Cholesterol, który został uprzednio 

umieszczony w aparacie. Więcej informacji, patrz rozdział Kontrola jakości w podręczniku 

użytkownika. 
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Uwaga: Mission® Cholesterol Control Solution jest przeznaczony do walidacji 

badań cholesterolu przy użyciu aparatu Mission® Cholesterol Monitoring 

System. Oba poziomy roztworów kontrolnych muszą być zbadane, a 

uzyskane wyniku muszą mieścić się w przydzielonych wartościach 

wydrukowanych na butelkach. 

Przed użyciem kontroli należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania roztworu 

kontrolnego. Na butelce roztworu kontrolnego znajduje się dopuszczalny zakres, który 

jest swoisty dla danej serii roztworu kontrolnego. System działa prawidłowo, jeżeli 

wartość kontroli wyświetlana na aparacie mieści się w dopuszczalnym zakresie 

wydrukowanym na etykiecie butelki. Jeżeli wartość nie mieści się w zakresie, dodatkowe 

instrukcje znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania roztworu kontrolnego. 

Środki ostrożności 

• Przed badaniem roztworu kontrolnego ustaw rodzaj próbki na krew (bL).

• Przed badaniem upewnij się, że roztwór kontrolny i wszystkie materiały testowe

osiągnęły temperaturę roboczą 20–40°C (68–104°F). Roztwory kontrolne i materiały 

testowe są dokładne jedynie w tym zakresie temperatur. 

• Roztwór kontrolny należy użyć przed upływem terminu ważności widocznym na

butelce. 

• Jeżeli roztwór kontrolny jest mętny, należy go wyrzucić. 

• Mission® Cholesterol Control Solution należy stosować z paskami testowymi i

aparatem Mission® Cholesterol Meter.

• Przed użyciem należy upewnić się, że butelka z roztworem kontrolnym jest szczelnie

zamknięta.

• Zużyty pasek należy po zakończeniu pomiaru usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. 

• Przed rozpoczęciem pomiaru sprawdzić chip z kodem. Do pomiaru musi zostać użyty 

chip z kodem dołączony do pudełka, z którego pochodzi pasek testowy. 

HDL/TRIG 

Poziom 2

HDL/TRIG

Poziom 1

CHOL 

Poziom 1 
CHOL 

Poziom 2
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Przechowywanie i użytkowanie

� Roztwór kontrolny należy przechowywać schłodzony lub w temperaturze pokojowej,

2–30°C (36–86°F). 

� Nie zamrażać. 

� Jeżeli roztwór kontrolny był schłodzony, przed użyciem należy umożliwić jego

ogrzanie do temperatury 20–40°C (68–104ºF). 

� Każdy roztwór kontrolny utraci ważności po 4 miesiącach od pierwszego otwarcia

butelki. Tę datę ważności należy zapisać na etykiecie butelki. 

Uwaga: Termin ważności jest wydrukowany w formacie rok/miesiąc. 

Przykład: 2016-01 oznacza styczeń 2016 roku.
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Rozdział 4   Wstępna konfiguracja aparatu 

Przed przystąpieniem do badania należy wykonać poniższe czynności. 

Włączanie aparatu 

Aparat można zasilać przy użyciu certyfikowanego zasilacza sieciowego lub 4 baterii AAA 

(1,5V). 

Aby zasilać aparat z baterii, należy umieścić 4 baterie AAA (1,5 V) w komorze baterii z 

tyłu aparatu. 

Aby użyć aparatu z zasilaczem sieciowym, należy użyć kabla USB w celu połączenia portu 

mini USB zasilacza sieciowego z portem USB u góry aparatu. Następnie podłączyć zasilacz do 

gniazdka zasilającego z napięciem 100–240 prądu zmiennego, o częstotliwości 50–60 Hz. 

Aparat może być również zasilany z komputera osobistego przy użyciu kabla USB. 

Aparat włączy się samoczynnie po włożeniu baterii. Wyświetlony zostanie ekran 

ustawień daty i godziny. Szczegóły, patrz rozdział Konfiguracja i opcje aparatu. Po 

ustawieniu daty i godziny aparat wyłączy się samoczynnie. 

Nacisnąć przycisk , aby włączyć aparat. Przez krótką chwilę wyświetlane będą 

wszystkie symbole na wyświetlaczu LCD. Należy wtedy sprawdzić, czy wyświetlone zostały 

wszystkie segmenty i elementy wyświetlacza. Nie powinno brakować żadnych ikon ani 

elementów. Po upływie tego czasu należy upewnić się, że na wyświetlaczu nie pozostały 

włączone na stałe segmenty lub ikony. Po ukończeniu procedury autodiagnostyki, 

przeprowadzanej po włączeniu zasilania, wyświetlony zostanie ekran początkowy. 

Aparat samoczynnie wyłączy się po 5 minutach bezczynności. 

Kodowanie aparatu 

Zawsze, gdy używane jest nowe pudełko pasków testowych, do aparatu należy włożyć 
nowy chip z kodem. Porównaj kod numeryczny na chipie z kodem z pudełka z kodem 

numerycznym nadrukowanym na torebce foliowej paska testowego. W przypadku 

niejednakowych kodów wyniki pomiarów mogą być niedokładne. Umieść nowy chip z 

LUB 
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kodem w wejściu na chip z kodem w aparacie. Powinien on lekko zablokować się na 

swoim miejscu. Chip z kodem powinien pozostać w aparacie. Nie należy go wyjmować 
aż do momentu, w którym potrzebne będzie nowe opakowanie z paskami testowymi. Kod 

numeryczny wyświetlony zostanie na ekranie początkowym po uruchomieniu aparatu. 

W przypadku niewłaściwego umieszczenia chipu z kodem w wejściu na chip z kodem 

lub w przypadku braku chipu w wejściu, na ekranie aparatu wyświetlane będą trzy kreski, 

jak pokazuje poniższa ilustracja.  
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Rozdział 5. Konfiguracja i opcje aparatu 

Przy wyłączonym aparacie naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 4 sekundy, aby 

uruchomić przedstawiony poniżej tryb Meter Setup (Konfiguracja aparatu). 

Przyciskami ◄ i ► można wybrać do wyświetlenia poszczególne tryby podrzędne:  

No. SEt Ustawienie numeru badania. Numer badania można ustawić w zakresie 

od 1 do 99.  

CHE Tryb Optical Check (Kontrola układu optycznego). Patrz Kontrola układu 

optycznego. 

SEt Konfiguracja systemu, w tym data, godzina, resetowanie numeru 

badania, jednostki, dźwięk, rodzaj próbki i CHD. 

PC Tryb Data Transfer (Transfer danych). Patrz Dane/Komunikacja. 

dEL Tryb Memory Delete (Usuwanie danych z pamięci). Patrz 

Dane/Komunikacja. 

Elt Wyjście z trybu konfiguracji i zapisanie zmian po naciśnięciu przycisku 

. Aparat samoczynnie powróci do ekranu początkowego.  

Naciśnij przycisk , aby włączyć tryb pracy, gdy wyświetlany jest żądany tryb 

podrzędny. 

Ustawianie numeru badania 

Z poziomu ekranu No. SEt naciśnij przycisk , aby włączyć tryb Test Number Setup 

(Ustawienie numeru badania).  
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Numer badania można ustawić w zakresie od 1 do 99. 

Za pomocą przycisków ◄ i ► ustaw żądany numer badania. Aby szybciej zmieniać 
wyświetlaną liczbę, naciśnij i przytrzymaj przycisk ◄ lub ►. 

Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany i przejść do ekranu Meter Setup (Konfiguracja 

aparatu).  

Uwaga: Po osiągnięciu numeru badania 99, następnym numerem będzie 1. 

Konfiguracja systemu 

Z poziomu ekranu SEt naciśnij przycisk , aby przejść w tryb System Setup 

(Konfiguracja systemu).  

Ustawianie jednostki 

Pierwsza opcja ustawia jednostki na mg/dL lub mmol/L. Naciśnij przycisk ◄ lub ►, aby 

przełączać się między dwoma ustawieniami. 
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Ustawianie godziny 

Druga opcja służy do wyboru trybu zegara 12 lub 24 godzinnego. Naciśnij przycisk ◄ lub 

►, aby przełączać się między dwoma ustawieniami.

Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany i przejść do pozycji Date Setup (Ustawienie 

daty). 

Ustawianie daty 

Trzecia opcja służy do ustawiania trybu Y-M-D, M-D-Y lub D-M-Y daty. Naciśnij przycisk 

◄ lub ►, aby przełączać się między trzema ustawieniami. 

Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany i przejść do pozycji Year Setup (Ustawienie 

roku). 

Uwaga: W zależności od wybranego trybu, data na wyświetlaczu będzie 

wyświetlana w postaci M-D lub D-M. Jednak ze względu na 

LUB 

LUB
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ograniczone miejsce, rok nie będzie wyświetlany na ekranie. Rok 

będzie widoczny jedynie podczas przesyłania danych, jak podczas 

drukowania lub eksportowania danych do komputera. 

Ustawianie roku 

Rok zostanie wyświetlony u góry ekranu jako Y wskazując na ustawianie roku. Za 

pomocą przycisków ◄ i ► ustaw żądany rok. 

Naciśnij przycisk , aby zapisać wprowadzone zmiany i przejść do pozycji Month and 

Date Setup (Ustawienie miesiąca i dnia). 

Ustawianie miesiąca i dnia 

Miesiąc i dzień wyświetlone zostaną u góry ekranu, oddzielone jedną kreską (-), miesiąc 

będzie migał. Będzie również wyświetlana litera M wskazująca ustawienie miesiąca. 

Naciskaj przyciski ◄ i ► do momentu wyświetlenia żądanego miesiąca.  

Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany. Dzień będzie migał i pojawi się litera D 

wskazująca na ustawienie dnia. Za pomocą przycisków ◄ i ► ustaw żądany dzień.  
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Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany i przejść do pozycji Time Setup (Ustawienie 

godziny).  

Ustawianie godziny 

Godziny i minuty wyświetlone zostaną u góry ekranu, oddzielone dwukropkiem, godzina 

będzie migała. 

Za pomocą przycisków ◄ i ► ustaw żądaną godzinę. Naciśnij przycisk , aby zapisać 
zmiany i przejść do minut.  

Uwaga: W przypadku wybrania zegara 12-godzinnego, wyświetlany będzie 

symbol AM (przed południem) lub PM (po południu).

Zaczną pulsować minuty. Za pomocą przycisków ◄ i ► ustaw minuty. Naciśnij , 

aby zapisać zmiany i przejść do pozycji Test Number Reset Setup (Ustawienie 

resetowania numeru badania). 

Resetowanie numeru badania 

Naciśnij przycisk ◄ lub ►, aby włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) opcję resetowania 

numeru badania. W przypadku włączenia tej opcji badania będą numerowane od 1 na 

początku każdego nowego dnia.  

Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany i przejść do pozycji Sound Setup (Ustawienie 

dźwięku). 

Sound Setup (Ustawianie dźwięku) 

Przyciskami ◄ i ► włącz (ON) lub wyłącz (OFF) dźwięk. Gdy dźwięk jest włączony, na 

LUB 
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ekranie wyświetlany jest symbol dźwięku. Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany i 

przejść do pozycji CHD Setup (Ustawienie CHD).  

Ustawianie CHD 

Przyciskami ◄ i ► włącz (On) lub wyłącz (Off) ustawienie CHD. Gdy ustawienie CHD 

jest włączone (On), aparat może wejść do trybu oceny ryzyka choroby wieńcowej serca. 

Naciśnij przycisk , aby zapisać zmiany i przejść do pozycji Specimen Type Setup 

(Ustawienie rodzaju próbki).  

Do użytku profesjonalnego: Użyj tej funkcji do oceny 10-letniego ryzyka choroby 

wieńcowej serca u danego pacjenta.  

Funkcja ta nie jest przeznaczona do stosowania samodzielnego. Może być ona 

stosowana wyłącznie przez profesjonalistów.  

Ustawianie rodzaju próbki 

Naciśnij przycisk ◄ lub ►, aby ustawić rodzaj próbki na bL lub SE. Gdy rodzaj próbki jest 

ustawiony na bL, można stosować roztwór kontrolny, świeżą krew włośniczkową, krew 

pełną żylną pobraną na EDTA lub heparynę. Gdy rodzaj próbki jest ustawiony na SE, 

można stosować surowicę i osocze pobrane na heparynę. Naciśnij przycisk , aby 

zapisać zmiany i powrócić do ekranu konfiguracji.  

LUB

LUB 
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Uwaga: bL oznacza krew pełną, SE oznacza osocze lub surowicę. 

 SE jest tylko do użytku profesjonalnego. 

Naciskaj przycisk ◄ lub ► aż do wyświetlenia komunikatu Elt. Naciśnij przycisk , aby 

opuścić ustawienia. Ekran zostanie na chwilę wyłączony, a następnie wyświetli się ekran 

początkowy.  
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Rozdział 6   Pomiar 

Przed wykonaniem jakiegokolwiek pomiaru użytkownik powinien zapoznać się z 

podręcznikiem obsługi Mission® Cholesterol Monitoring System. W poniższych punktach 

omówiono sposób użycia każdego elementu w celu pomiaru stężeń lipidów. 

Pobieranie próbki 

• Do badania samodzielnego, należy używać wyłącznie świeżej krwi włośniczkowej 

z opuszka palca. Szczegóły, patrz Badanie samodzielne na stronie 23. 

• Do badania profesjonalnego: 

1. Użyj świeżej krwi włośniczkowej z koniuszka palca. Szczegóły, patrz Badanie 

samodzielne na stronie 23. 

2. Użyj żylnej krwi pełnej pobranej na EDTA lub heparynę; surowicy i osocza

pobranych na heparynę. Patrz Badanie profesjonalne poniżej. 

Uwaga: Przed badaniem należy wybrać czystą, suchą powierzchnię roboczą. 

Należy zapoznać się z procedurą i upewnić, że wszystkie elementy 

niezbędne do uzyskania wystarczającej ilości krwi są dostępne. 

Badanie profesjonalne (badanie przy użyciu żylnej krwi pełnej 

pobranej na EDTA lub heparynę; surowicę i osocze pobranych na 

heparynę). 

W przypadku żylnej krwi pełnej pobranej na EDTA lub heparynę; surowicy i osocza 

pobranych na heparynę, wymieszaj dobrze próbkę, następnie pobierz próbkę (10 μl do 

badania pojedynczego, 35 μl do badania 3 w 1) do kapilarki lub pipety. Umieścić próbkę 

w regionie środkowym obszaru umieszczania próbki na pasku testowym. Nie dotykaj 

paska testowego pipetą ani probówką.  

• Próbkę należy przebadać w ciągu 8 godzin od pobrania. 

• Próbki należy dobrze wymieszać przed przebadaniem, aby zapewnić 
równomierny rozkład składników komórkowych. 

• Jeśli próbka była chłodzona, należy odczekać około 15 minut, aż osiągnie 

temperaturę roboczą (15–40°C lub 59–104ºF). 

• Nie zaleca się stosowania antykoagulantów innych niż EDTA lub heparyna. 

Uwaga: Należy zapoznać się z dokumentami NCCLS H3-A6, Pobieranie próbek

krwi do celów diagnostycznych metodą wenopunkcji. 

Badanie samodzielne (badanie przy użyciu krwi z opuszka palca) 

Wytrzyj pierwszą kroplę krwi. Pobierz krew włośniczkową (10 μl do badania 
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pojedynczego, 35 μl do badania 3 w 1) za pomocą kapilarki lub pipety. 

Podczas pobierania próbki krwi za pomocą kapilarki ważne jest, aby nie ściskać bańki ani 

nie zatykać odpowietrznika. Przytrzymując kapilarkę lekko nachyloną, dotknij jej końcem 

kroplę krwi. Krew zostanie samoczynnie wciągnięta do czarnej linii napełniania i 

zatrzyma się. 

Uwaga: Nie należy ściskać kapilarki ani zatykać odpowietrznika podczas 

pobierania próbki krwi. Należy upewnić się, że krew pokrywa czarną 

linię. W przeciwnym wypadku wystąpią trudności z opróżnieniem 

kapilarki z krwi. 

Wyrównaj końcówkę kapilarki z obszarem umieszczania próbki na pasku testowym. 

Ściśnij bańkę i zatkaj odpowietrznik, aby umieścić próbkę w obszarze umieszczania 

próbki (około 10 μl do badania pojedynczego, 35 μl do badania 3 w 1). 

Uwaga: Nie dotykaj paska testowego kapilarką ani pipetą. Krew włośniczkową 

należy badać bezpośrednio po jej pobraniu. W celu uzyskania 

dokładnych wyników odczytu zaleca się stosować kapilarkę lub pipetę. 

Próbki krwi do badania 3 w 1 lub panelu lipidów można uzyskać przy użyciu bezpiecznej 

lancety. (Tylko w przypadku badań pojedynczych, można również użyć urządzenia do 

nakłuwania).  
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Urządzenie do nakłuwania (tylko do badań pojedynczych) 

Szczegółową instrukcję można znaleźć poniżej. 

W celu uzyskania kropli krwi z palca wyreguluj głębokość nakłucia urządzenia, aby 

zmniejszyć dyskomfort pacjenta. 

Odkręć osłonę urządzenia do nakłuwania od jego korpusu. Umieść jałową lancetę w 

urządzeniu do nakłuwania i wciśnij ją, aż lanceta całkowicie zatrzyma się w urządzeniu 

do nakłuwania. 

Przytrzymaj mocno lancetę w uchwycie na lancetę i przekręć klapkę zabezpieczającą, aż 
poluzuje się. Następnie wyciągnąć klapkę zabezpieczającą z lancety. Zachowaj klapkę 

zabezpieczającą w celu utylizacji lancety. 

Ostrożnie nałóż osłonę z powrotem na urządzenie do nakłuwania. Unikaj kontaktu z 

Tuleja napinająca Uchwyt na lancetę

Jałowa lanceta 

Przycisk usuwania 

Przycisk wyzwalania

Nasadka
zabezpieczająca

Ustawienia głębokości 
nakłucia 

Osłona urządzenia 
do nakłuwania 
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odsłoniętą igłą. Upewnij się, że osłona jest dobrze dokręcona na urządzeniu do 

nakłuwania 

Dostosuj głębokość nakłucia kręcąc osłoną urządzenia do nakłuwania. Dostępnych jest 

łącznie 6 ustawień głębokości nakłucia. Aby zmniejszyć dyskomfort, należy użyć 
najniższego ustawienia, które nadal daje odpowiednią kroplę krwi. 

Nastawa 1 i 2 jest odpowiednia do skóry delikatnej, 3 i 4 do skóry normalnej, a 5 i 6 do 

skóry stwardniałej lub grubej. 

Uwaga: Dociskanie urządzenia do palca z większą siłą również spowoduje 

zwiększenie głębokości nakłucia. 

Odciągnij tuleję napinającą, aby przygotować urządzenie do nakłuwania. Możesz 

usłyszeć kliknięcie. Urządzenie jest teraz załadowane i gotowe do uzyskania kropli krwi. 

Przed rozpoczęciem badania i pobraniem próbki krwi zadbaj o to, aby dłoń pacjenta była 

ciepła i rozluźniona. W razie potrzeby użyj ciepłej wody w celu zwiększenia przepływu 

krwi. Rozmasuj kilka razy dłoń od nadgarstka do opuszka palca w celu zwiększenia 

przepływu krwi. 
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Oczyść miejsce pobierania próbki wacikiem nasączonym alkoholem lub przemywając 

ręce ciepłą wodą z mydłem, a następnie dokładnie osusz. 

Przysuń urządzenie do nakłuwania do boku palca, który ma być nakłuty tak, aby osłona 

spoczywała na palcu. Naciśnij przycisk wyzwalający, aby nakłuć palec. Podczas 

aktywacji urządzenia do nakłuwania powinno być słyszalne kliknięcie. Delikatnie masuj 

palec od jego podstawy do opuszka w celu uzyskania wymaganej objętości krwi. Unikaj 

rozmazywania kropli krwi. W celu maksymalnego zmniejszenia bólu, nakłuwaj boki 

opuszka palca. Zalecana jest zmiana miejsc nakłuwania. Powtarzane nakłuwanie w tym 

samym miejscu może spowodować bolesność i zrogowacenie palców. 

Uwaga: Przed rozpoczęciem badania i pobraniem próbki krwi włośniczkowej 

zadbaj o to, aby dłoń pacjenta była ciepła i rozluźniona. W razie 

potrzeby użyj ciepłej wody w celu zwiększenia przepływu krwi. 

Nie używaj wacika do dezynfekcji zawierającego jod. Może to spowodować 

uzyskanie niedokładnych wyników. 

Utylizacja lancety 

Odkręć osłonę urządzenia do nakłuwania. Umieścić klapkę zabezpieczającą lancety na 

twardej powierzchni. Ostrożnie włóż igłę lancety do klapki zabezpieczającej. 
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Naciśnij przycisk uwalniający w celu upewnienia się, że lanceta jest w pozycji wysuniętej. 

Przesuń przycisk usuwania do przodu w celu usunięcia zużytej lancety. Załóż z 

powrotem osłonę na urządzenie do nakłuwania. 

Uwaga: W przypadku użytku profesjonalnego, należy zapoznać się z 

dokumentami NCCLS H04-A6, Collection of Diagnostic Capillary Blood 

Specimens (Pobieranie próbek krwi włośniczkowej do celów 

diagnostycznych). 

Bezpieczne lancety (do badań 3 w 1 oraz pojedynczych) 

Ostrożnie obracaj i odciągnij zatyczkę zabezpieczającą. 

Po wyczyszczeniu skóry, mocno trzymaj lancetę przy miejscu nacięcia.  

Dociśnij lancetę do miejsca nacięcia, aby naciąć skórę. Wyrzuć lancetę do 

odpowiedniego pojemnika na odpady ostre.  

Delikatnie masuj otaczający obszar w kierunku miejsca nacięcia, aby zebrać wymaganą 

objętość krwi. 
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Przebieg badania 

Sprawdź, czy aparat jest prawidłowo skonfigurowany, zgodnie z opisem w poprzednich 

rozdziałach. Włącz aparat. Przez krótką chwilę wyświetlane będą wszystkie symbole na 

wyświetlaczu LCD. Należy wtedy sprawdzić, czy wyświetlone zostały wszystkie 

segmenty i elementy wyświetlacza. Nie powinno brakować żadnych ikon ani elementów. 

Przez chwilę wyświetlacz będzie pusty. Upewnij się, że na wyświetlaczu nie pozostały 

włączone na stałe segmenty lub ikony. 

Po rozruchu aparatu wyświetlony zostanie ekran początkowy. Upewnij się, że chip z 

kodem jest włożony. Porównaj numer widoczny na ekranie z kodem numerycznym 

wydrukowanym na torebce foliowej. Patrz Wstępna konfiguracja aparatu. Gdy aparat 

będzie gotowy do umieszczenia paska testowego, zacznie migać symbol paska.  

Sprawdź, czy rodzaj próbki wyświetlany na wyświetlaczu LCD aparatu jest taki sam jak 

badany rodzaj próbki. Jeżeli nie, ustaw prawidłowy rodzaj próbki. Patrz rozdział 5, 

Ustawienie rodzaju próbki. 
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Badanie 

Umieść pasek testowy w wejściu na pasek, w tym samym kierunku jak pokazuje strzałka 

na pasku testowym. Pasek musi być wsunięty do oporu w wejście na pasek testowy tak, 

aby strzałki pozycji na pasku testowym były równoległe z dwoma strzałkami na uchwycie 

paska. 

Gdy aparat będzie gotowy do umieszczenia próbki krwi, zacznie migać symbol kropli 

krwi. Nanieś próbkę krwi (10 μl do badania pojedynczego, 35 μl do badania 3 w 1) na 

środek obszaru nanoszenia próbki na pasku testowym. 

Pomiar rozpocznie się samoczynnie, a postęp badania wskazywać będą trzy kreski w 

jednej linii migające na wyświetlaczu. 
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Wyniki zostaną wyświetlone w ciągu 2 minut. Naciśnij przycisk ►, aby wyświetlić wyniki. 

Uwaga: W zależności od wybranego trybu, data na wyświetlaczu będzie 

wyświetlana w postaci M-D lub D-M. 

Wyjmij użyty pasek testowy. Wyświetlony zostanie z powrotem ekran początkowy i aparat 

będzie gotowy do umieszczenia kolejnego paska testowego i przeprowadzenia nowego 

badania.  

Uwaga: Wszystkie próbki krwi, użyte paski testowe i inne materiały należy 

starannie usunąć. Wszystkie próbki krwi należy traktować jak materiały 

zakaźne. Podczas utylizacji próbek krwi i materiałów testowych należy 

przestrzegać odpowiednich środków ostrożności i wszystkich lokalnych 

przepisów. 

Po ukończeniu badań w danym dniu, należy wykonać procedurę codziennego 

czyszczenia. Patrz rozdział Konserwacja. 

Aparat wyłączy się samoczynnie po 5 minutach bezczynności lub po naciśnięciu 

przycisku . Jeśli aparat jest zasilany z zasilacza sieciowego, należy wyłączyć aparat 

przed odłączeniem zasilacza z gniazda sieciowego. Jeśli aparat nie będzie używany 

dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.  
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Rozdział 7 Ocena ryzyka choroby wieńcowej 

serca (CHD) 
Uwaga: Jest to funkcja tylko do użytku profesjonalnego. Funkcja ta nie jest 

przeznaczona do stosowania samodzielnego. 

Jeżeli funkcja CHD jest włączona (On) w trakcie konfiguracji, aparat Mission® Cholesterol 

Monitoring System samoczynnie oceni 10-letnie ryzyko choroby naczyń wieńcowych u 

pacjenta na podstawie wyników badania panelu lipidów 3 w 1.  

Na ekranie wyników dla LDL, naciśnij przycisk ►, aby otworzyć ekran oceny ryzyka 

CHD. 

Naciśnij przycisk , aby wybrać metodę oceny. Można wybrać jedną z czterech metod: 

FRA10, PRO10, ACC10 i ACCLF. 

FRA10 (oszacowanie 10-letniego ryzyka wystąpienia CHD na podstawie badania serca 

Framingham) jest popularna w Stanach Zjednoczonych, jest odpowiednia zarówno dla 

mężczyzn jak i kobiet w wieku 20–79 lat.  

PRO10 (oszacowanie 10-letniego ryzyka wystąpienia CHD na podstawie metody Procam) 

jest popularna w Europie, jest odpowiednia dla mężczyzn w wieku 35–65 lat. 

ACC10 (oszacowanie 10-letniego ryzyka wg ACC/AHA) jest swoistą dla płci i rasy 

modyfikacją opartą na metodzie FRA, odpowiednią dla mężczyzn i kobiet w wieku 40–79 

lat.1 

ACCLF (oszacowane dozgonnego ryzyka CHD wg ACC/AHA) jest odpowiednia dla 

mężczyzn i kobiet w wieku 20–59 lat, którzy nie mają CHD i nie są narażeni na wysokie 

ryzyko krótkoterminowe.1 

Naciśnij przycisk , aby wybrać metodę. 
1 Goff DC Jr, i in. 2013 ACC/AHA Guideline on the Assessment of Cardiovascular Risk: A Report of the 

American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 
Circulation, czasopismo Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 2013. 

► 

◄ 

► 

◄
►
◄
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Jeżeli wybrano FRA10, naciśnij przycisk , aby wprowadzić informacje o pacjencie 

dotyczące płci, wieku, palenia papierosów, skurczowego ciśnienia krwi (SBP) i leczenia 

ciśnienia tętniczego (BP TRE).
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Jeżeli wybrano PRO10, naciśnij przycisk , aby wprowadzić informacje o pacjencie 

dotyczące wieku, palenia papierosów, cukrzycy (DB), zawału serca (MI) i skurczowego 

ciśnienia krwi (SBP). 
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Jeżeli wybrano ACC10, naciśnij przycisk , aby wprowadzić informacje o pacjencie 

dotyczące rasy (AA: Afroamerykanin, WH: Biała), płci, wieku, palenia papierosów, 

cukrzycy (DB), leczenia nadciśnienia tętniczego (T SBP) i skurczowego ciśnienia krwi 

(SBP). 
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Jeżeli wybrano ACCLF, naciśnij przycisk , aby wprowadzić informacje o pacjencie 

dotyczące płci, wieku, palenia, cukrzycy (DB), leczenia nadciśnienia tętniczego (T SBP) i 

skurczowego ciśnienia krwi (SBP). 
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Naciśnij przycisk , aby wprowadzić wszystkie dane. Na ekranie zostanie wyświetlony 

współczynnik ryzyka CHD. 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby powrócić do ekranu badania. 

W przypadku metod PRO/FRA, 10-letnie ryzyko jest kategoryzowane na trzy poziomy1,2:  

CHD<10%,  niskie ryzyko 

10%<CHD<20%,  średnie ryzyko 

CHD>20%,  wysokie ryzyko 

Zgodnie z wytycznymi ACC/AHA, osoby oceniane metodą ACC10 powinny być pod 

opieką lekarza, jeżeli ich poziom ryzyka wynosi 7,5% lub więcej.3 

W trybie FRA10 i PRO10, wyniki poniżej 1,0% będą wyświetlane jako „<1.0%”, a wyniki 

powyżej 30,0% będą wyświetlane jako „>30.0%”. Gdy stężenie czynników obliczeń jest 

poza zakresem, wynik będzie wyświetlany jako „- -”. Szczegóły, patrz Tabela 1 poniżej. 

Tabela 1. Granice obliczeń dla różnych metod. 

PRO10 ACC10 ACCLF

TC (mg/dl) 100–500 130–320 130–320 

HDL (mg/dl) 15–100 20–100 - 

TRIG (mg/dl) 45–400 - - 

1 Mathijs O. Versteylen i in. Comparison of Framingham, PROCAM, SCORE, and Diamond Forrester to 
predict coronary atherosclerosis and cardiovascular events. J Nucl Cardiol. 2011 paź 18(5): 904–911. 

2 ATP III NCEP Guidelines for CHD Risk. JAMA.2001. 285:2486-2509 

3 Goff DC Jr, i in.. 2013 ACC/AHA Guideline on the Assessment of Cardiovascular Risk: A Report of the 
American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 
Circulation, czasopismo Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 2013. 
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Rozdział 8   Dane/komunikacja 

Transmisja danych 

Podłącz kabel USB do portu USB znajdującego się w górnej części aparatu, a drugi 

koniec kabla USB podłącz do odpowiedniego komputera lub drukarki. 

Uwaga: Komputer musi mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie 

pozwalające na odbieranie i przetwarzanie danych przesyłanych z 

aparatu. 

Drukarka jest sprzedawana oddzielnie i jest przeznaczona wyłącznie do 

użytku profesjonalnego. 

Aby przesłać dane do komputera, należy przejść do ekranu Setup (Konfiguracja), 

naciskać przyciski ◄ lub ►, aż zostanie wyświetlony komunikat PC. Więcej szczegółów, 

patrz rozdział Konfiguracja i opcje aparatu. Naciśnij przycisk , aby włączyć tryb 

komunikacji danych. Zostanie wyświetlony komunikat MEM.  

Naciśnij przycisk , aby przesłać dane do zewnętrznego, certyfikowanego komputera 

PC. Po zakończeniu przesyłania danych aparat powróci do menu Setup (Konfiguracja). 

Dane mogą być również drukowane przy użyciu drukarki marki Mission®. Wyniki mogą 

być również drukowane bezpośrednio po każdym badaniu lub drukowane z pamięci. 

Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ulotce dołączonej do 

opakowania drukarki. 

Uwaga: W pamięci można przechowywać do 200 wyników. Po zachowaniu 200 

wyniku najstarszy wynik zostanie zastąpiony nowym. Jeżeli więc w 

pamięci zapisanych będzie 200 wyników badań, następny wynik (201) 

zastąpi wynik zapisany jako pierwszy w pamięci. 

Usuwanie danych 

Aby usunąć dane z bazy danych aparatu, przejdź do menu Setup (Konfiguracja). Więcej 

szczegółów, patrz rozdział Konfiguracja i opcje aparatu. Naciskaj przycisk ◄ lub ► aż do 

wyświetlenia komunikatu dEL.  
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Naciśnij przycisk , aby umożliwić usunięcie danych, wyświetlony zostanie komunikat 

MEM.  

Naciskaj przycisk  tak długo, aż aparat powróci do menu Setup (Konfiguracja). 

Pamięć/baza danych 

Na początkowym ekranie badania, naciśnij przycisk ◄ lub ►, aby otworzyć pamięć/bazę 

danych.  

Naciśnij przycisk ►, aby otworzyć ekran EIt. Naciśnij przycisk , aby powrócić do 

ekranu badania.  
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Naciśnij przycisk ◄ lub ►, aby wyświetlić pamięć z odpowiednich badań: pojedynczych 

lub 3 w 1.  

Naciśnij przycisk , aby otworzyć wybrany ekran pamięć. Zostanie wyświetlony ekran z 

najnowszymi wynikami. Naciśnij przycisk ◄ lub ►, aby wybrać liczbę wyników i każdy 

zapis według kolejności daty/godziny. Aby wyświetlić wyniki badania 3 w 1, naciśnij 

przycisk , aby wprowadzić zapis. Następnie naciśnij przycisk ◄ lub ►, aby wyświetlić 
wyniki CHOL, HDL, TRIG, CHOL/HDL, LDL i CHD, jeżeli włączono ocenę CHD.  

Uwaga: Zależnie od wybranego trybu daty, data na wyświetlaczu będzie 

wyświetlana w postaci M-D lub D-M. 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby powrócić do ekranu początkowego.  

Jeśli pamięć aparatu jest pusta, wyświetlana będzie jedna kreska (-) i komunikat MEM.  
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Rozdział 9   Kontrola układu optycznego 

Naciśnij przycisk ◄ lub ► z poziomu ekranu Setup (Konfiguracja), aby wybrać tryb 

Optical Check (Kontrola układu optycznego). 

Uwaga:  

• Pasek kontrolny jest przeznaczona do kontroli układu optycznego. 

• Przed badaniem pozwól, aby paski kontrolne i aparat osiągnęły temperaturę 

roboczą (15–40°C lub 59–104°F). 

• Kontrolę układu optycznego należy przeprowadzić w normalnych warunkach

oświetlenia laboratorium. Nie przeprowadzaj kontroli w warunkach

bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych lub bardzo mocnego

oświetlenia. 

Naciśnij przycisk , aby przejść do tego trybu. Aparat wyświetli pulsujący symbol paska 

testowego, zgodnie z poniższą ilustracją. 

Umieść pasek kontrolny w wejściu na pasek testowy w aparacie. Przestrzegaj kierunku 

strzałki wskazanej na pasku kontrolnym. Sprawdź, czy pasek kontrolny jest wsunięty do 

oporu. 

Naciśnij przycisk , aby rozpocząć kontrolę układu optycznego. Jeśli wyświetlony 

zostanie komunikat YES (TAK), aparat działa prawidłowo. Jeśli wyświetlony zostanie 

komunikat no, oznacza to, że aparat nie działa prawidłowo. 
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W przypadku wyświetlenia komunikatu no (nie) sprawdź, czy pasek kontrolny nie jest 

zanieczyszczony lub uszkodzony. W razie widocznych śladów uszkodzenia lub 

zanieczyszczenia usuń pasek kontrolny i ponownie przeprowadź pomiar z użyciem 

nowego paska. 

Naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu Setup (Konfiguracja). 

LUB
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Rozdział 10   Kontrola jakości 

Każde laboratorium powinno posiadać własne normy i procedury postępowania. W 

przypadku następujących okoliczności należy przebadań znane próbki/kontrole zgodnie 

z przepisami lokalnymi, stanowymi, federalnymi, krajowymi lub wymaganiami akredytacji: 

• Rozpoczęcie każdego dnia badań

• Gdy zostanie otwarte nowe opakowanie pasków testowych

• Gdy z aparatu korzysta nowy operator

• Gdy wyniki badań wydają się być niedokładne

• Po przeprowadzeniu konserwacji lub serwisowania aparatu

Jeżeli kontrola jakości nie daje spodziewanych wyników, należy przeprowadzić 
następujące czynności kontrolne: 

• Upewnić się, że paski testowe nie są używane ani przeterminowane.

• Upewnić się, że paski testowe są świeże z nowego opakowania. 

• Upewnić się, że roztwory kontrolne nie są przeterminowane.

• Powtórzyć badanie, aby upewnić się, że nie popełniono błędów podczas jego

przeprowadzania. 

Badanie roztworu kontrolnego 

Badanie z użyciem roztworu kontrolnego cholesterolu przeprowadza się bardzo 

podobnie jak badań krwi. Mission® Cholesterol Control Solution jest stosowany zamiast 

krwi. 

Uwaga: Przed badaniem upewnij się, że roztwór kontrolny i wszystkie materiały 

badania osiągnęły temperaturę roboczą 20–40°C (68–104°F). Badania 

mogą być dokładnie przeprowadzane jedynie wtedy, gdy roztwory 

kontrolne i materiały testowe są w tym zakresie temperatur. 

1. Włącz aparat i naciśnij przycisk ◄ lub ► na ekranie Setup (Konfiguracja), aby

potwierdzić wybranie trybu bL jak pokazano poniżej. Więcej szczegółów, patrz

rozdział Ustawienie rodzaju próbki w podręczniku użytkownika. 
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2. Umieść chip z kodem w aparacie. Zapoznaj się z instrukcją kodowania aparatu

zamieszczoną w podręczniku obsługi. Przed użyciem należy upewnić się, że roztwór 

kontrolny jest szczelnie zamknięty. 

3. Porównaj kod numeryczny na chipie z kodem nadrukowanym na pasku testowym i

upewnij się, że oba kody są identyczne, aby uniknąć niedokładności wyników. 

4. Odczekaj, aż aparat wyświetli pulsujący symbol paska testowego. Wsuń pasek

testowy do oporu w wejście na pasek testowy w aparacie, w kierunku wskazywanym 

przez strzałkę nadrukowaną na pasku testowym, aż poczujesz opór. 

5. Gdy na aparacie miga symbol kropli krwi, otwórz zakrętkę butelki roztworu

kontrolnego i odwróć butelkę do góry dnem. Delikatnie ściśnij butelkę roztworu

kontrolnego i odrzuć pierwszą kroplę. Jeżeli w poprzedniej kropli są jakiekolwiek

pęcherzyki, ściśnij butelkę i odrzuć kolejną kroplę, aż w kropli nie będzie 

pęcherzyków. Nanieś kolejną kroplę do zagłębienia próbki w pasku testowym

jednocześnie trzymają butelkę odwróconą pionowo. Użyj około 35 μl roztworu

kontrolnego w przypadku paska testowego 3 w 1 lub około 10 μl roztworu

kontrolnego w przypadku paska doi badania pojedynczego. Upewnij się, że roztwór

kontrolny jest naniesiony bezpośrednio do zagłębienia próbki i w kropli roztworu nie

ma pęcherzyków. Ponieważ wymagana objętość próbki paska testowego 3 w 1 jest

większa od objętości wymaganej w przypadku paska kontrolnego do pojedynczego

badania, Dostępne są dwa rodzaje butelek z różnymi końcówkami kroplomierzy.

Sprawdź etykiety na butelce roztworu kontrolnego i pudełku zestawu, aby upewnić 
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się, że stosowana jest prawidłowa butelka dla każdego typu paska (3 w 1 lub 

pojedynczy). 

Uwaga: 

Podczas nanoszenia roztworu na pasek należy upewnić się, że butelka jest

całkowicie odwrócona dnem do góry. Jeżeli butelka nie będzie całkowicie w

pionie, objętość będzie niedokładna. 

Delikatnie ściśnij butelkę, aby na końcówce butelki powstała pełna kropla i

swobodnie spadła do zagłębienia próbki. Unikaj dotykania paska końcówką 

butelki, aby dokończyć niepełną kroplę. 

6. W przypadku badania 3 w 1, wymagane są dwa rodzaje roztworu kontrolnego do

zbadania na dwóch różnych pasków testowych. Pamiętaj, aby używać nowego paska

testowego do każdego badania. 

Interpretacja wyników 

Wyniki powinny mieścić się w zakresie wydrukowanym na etykiecie butelki i są swoiste 

dla każdej serii kontroli. Jeśli wyniki mieszczą się w podanym zakresie kontrolnym, 

oznacza to, że Mission® Cholesterol monitoring System działa prawidłowo i zastosowano 

właściwe procedury. 

Jeżeli wyniki nie mieszczą się w odpowiednim zakresie, dodatkowe instrukcje znajdują 

się w ulotce dołączonej do opakowania roztworu kontrolnego. 
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Rozdział 11   Konserwacja 

W celu uzyskania najlepszych wyników zalecana jest odpowiednia konserwacja. 

Ogólne czyszczenie 

Aby uzyskać najlepsze wyniki, aparat należy czyścić na zakończenie każdego dnia 

badań.  

Powierzchnia aparatu 

Do czyszczenia powierzchni aparatu można użyć szmatki bawełnianej. W razie potrzeby 

można ją zwilżyć. 

Do czyszczenia ekranu LCD i obszaru czujnika można użyć suchej, miękkiej szmatki. Po 

każdym użyciu zaleca się przechowywanie aparatu w pokrowcu. 

Należy unikać przedostania się płynów, pozostałości lub roztworów kontrolnych do 

aparatu przez wejście na pasek testowy, wejście na chip z kodem lub port USB. 

Uchwyt na pasek testowy 

Wyjmij uchwyt na pasek testowy naciskając środkową część uchwytu na pasek 

testowy i wysuwając go z aparatu. Wytrzyj go zwilżoną szmatką lub łagodnym 

detergentem. Wysusz suchą, miękką szmatką. Wsuń uchwyt na pasek testowy z 

powrotem do aparatu ustawiając go płasko względem aparatu. Dociśnij zdecydowanie 

obie strony uchwytu na pasek testowy kciukiem i popchnij go, aż zablokuje się na 

swoim miejscu.  

Uwaga: Nie stosować rozpuszczalników organicznych, takich jak benzyna lub 

rozcieńczalnik do farb. Grozi to uszkodzeniem aparatu. 

Obszar czujnika aparatu 

Zdejmij uchwyt na pasek testowy zgodnie z opisem w poprzednim rozdziale. Wytrzyj 

obszar czujnika aparatu wacikiem bawełnianym. Nie porysuj przezroczystej szybki, 

która osłania czujniki. 
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Uwaga: Do czyszczenia obszaru czujnika aparatu nie stosować wybielacza ani 

alkoholu. Grozi to uszkodzeniem aparatu. 

Proces dezynfekcji 

Proces dezynfekcji należy przeprowadzać przed każdym badaniem, aby zapobiec 

przenoszeniu potencjalnych chorób zakaźnych przenoszonych przez krew. 

Czyszczenie przed dezynfekcją i procedura dezynfekcji 

Czyszczenie i dezynfekcja to proces dwuetapowy. Aby wyczyścić aparat, należy użyć 
jednorazowej chusteczki bakteriobójczej, która zawiera alkohol izopropylowy jako 

składnik czynny i spełnia lokalne wytyczne agencji rządowej. Najpierw usuń chusteczką 

wszystkie zabrudzenia/zanieczyszczenia. Następnie zdezynfekuj aparat używając innej 

chusteczki z alkoholem izopropylowym, aby wytrzeć całą powierzchnię aparatu. 

Upewnij się, aby dobrze zwilżyć całą powierzchnię zewnętrzną aparatu. Zewnętrzna 

powierzchnia aparatu musi być w widoczny sposób mokra przez jedną pełną minutę. Po 

wytarciu, przed ponownym użyciem aparatu poczekaj na jego całkowite wyschnięcie na 

powietrzu.  

Uwaga: Podczas przeprowadzania czyszczenia przed i w trakcie dezynfekcji 

unikaj umieszczania chusteczki wewnątrz wejścia na chip z kodem i w 

porcie USB.  

Częstotliwość dezynfekcji 

Proces dezynfekcji aparatu powinien być przeprowadzany podczas całego okresu jego 

eksploatacji. Regularnie sprawdzaj zwykłe czynności elektroniczne aparatu. Sprawdź, 
czy wyświetlacz LCD pokazuje wszystkie segmenty po włączeniu aparatu przed 

badaniem. 
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Wymiana baterii 

Migotanie ikony baterii  oznacza, że baterie są 

wyczerpane i należy je jak najszybciej wymienić. Jeżeli baterie 

są zbyt słabe do przeprowadzenia jakichkolwiek pomiarów, 

zostanie wyświetlony komunikat o błędzie E-4. Aparat nie 

będzie działał do momentu wymiany baterii.

Przed wymianą baterii należy wyłączyć aparat. Odwróć aparat, aby zlokalizować 
obudowę baterii. Naciśnij górną wypustkę obudowy baterii i podnieś pokrywę, aby ją 

otworzyć. Wyjmij i wyrzuć stare baterie. Włóż cztery nowe baterie AAA do komory baterii 

zwracając uwagę na ich orientację jak wskazano na dole komory baterii. 

Zamknij pokrywę baterii i sprawdź, czy się zatrzasnęła. W razie potrzeby, po wymianie 

baterii ponownie sprawdź i zresetuj ustawienie zegara w celu upewnienia się, że zegar 

jest prawidłowo ustawiony. Patrz Wstępna konfiguracja aparatu. 

Uwaga: Nie wyrzucaj baterii z odpadami gospodarstwa domowego. Przestrzegać 
przepisów lokalnych dotyczących utylizacji. 
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Rozdział 12   Środki ostrożności

Należy przestrzegać wymienionych poniżej środków ostrożności, aby zapewnić dokładne 

wyniki i prawidłową pracę aparatu.  

• Użytkowanie w sposób niezgodny z niniejszym podręcznikiem obsługi może 

spowodować ograniczenie skuteczności zabezpieczeń wbudowanych w

urządzenie. 

• Podczas badania należy stosować rękawice ochronne, aby uniknąć kontaktu z

potencjalnie niebezpiecznymi próbkami biologicznymi. 

• Należy unikać przechowywania lub użytkowania aparatu w warunkach

bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, nadmiernej temperatury lub 

wysokiej wilgotności. Wymagania dotyczące warunków roboczych opisano w

załączniku 1, Dane techniczne aparatu. 

• Aparat należy utrzymywać w czystości. Należy go często przecierać miękką, 

czystą i suchą szmatką. W razie potrzeby użyć zwilżonej ściereczki. 

• Nie należy czyścić aparatu substancjami takimi, jak benzyna, rozcieńczalnik do

farb lub inne rozpuszczalniki organiczne, aby uniknąć uszkodzenia aparatu. 

• Nie należy czyścic ekranu LCD ani obszaru czujnika wodą. Lekko przetrzeć
miękką, czystą i suchą szmatką. 

• Wejście na paski testowe musi być utrzymywane w czystości. Codziennie lekko

przecieraj miękką, czystą i suchą szmatką. W razie potrzeby użyj zwilżonej 

szmatki. Patrz rozdział Konserwacja. 

• Przestrzegaj wszelkich przepisów lokalnych dotyczących utylizacji aparatu lub

jego akcesoriów. 

• Nie używaj aparatu ani żadnych urządzeń poza zakresami temperatury roboczej:

15–40°C (59–104°F); ≤ 90％ wilgotności względnej. 
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Rozdział 13   Rozwiązywanie problemów 
Wyświetlacz Przyczyny Rozwiązanie 

Obszar czujnika jest uszkodzony, 

zanieczyszczony lub zablokowany 

w stanie włączenia np. przez 

zużyty pasek pomiarowy 

pozostawione w aparacie.

Sprawdź, czy obszar czujnika jest czysty i 

żadne ciała obce nie zakrywają obszaru 

czujnika. Patrz rozdział Konserwacja. 

Uruchom aparat ponownie. W przypadku 

pęknięcia szybki obszaru czujnika, 

Pasek testowy został usunięty w 

trakcie pomiaru. 

Powtórz pomiar i sprawdź, czy pasek 

testowy pozostaje na swoim miejscu. 

Zbyt wcześnie naniesiono 

próbkę na pasek testowy. 

Powtórz pomiar i nanieś próbkę po 

wyświetleniu symbolu kropli krwi. 

Baterie są wyczerpane, ale mają 

wystarczającą moc na 

wykonanie jeszcze 20 pomiarów.

Wyniki pomiarów nadal będą dokładne, ale 

należy jak najszybciej wymienić baterie. 

Baterie są wyczerpane i aparat 

nie może wykonać już żadnego 

pomiaru przed wymianą baterii. 

Wymień baterie lub podłącz aparat do 

zasilacza sieciowego, następnie powtórz 

pomiar. 

Zbyt mała objętość próbki. 

Powtórz badanie. Nanieś wystarczającą 

objętość próbki. Użyj około 10 μl (do badań 

pojedynczych) i 35 μl (do badania 3 w 1) 

Przeterminowany pasek lub 

wprowadzono nieprawidłową 

datę. 

Sprawdź, czy paski testowe mają dobrą datę 
ważności, jest ona nadrukowana na etykiecie 

opakowania. Jeżeli paski testowe mieszczą się 
w terminie ważności, sprawdź również, czy datę 
wprowadzono poprawnie. 

Podczas pomiaru wyjęto chip z 

kodem. 

Umieść w aparacie właściwy chip z kodem. 

Sprawdź, czy kod chipu jest zgodny z 

kodem paska testowego i powtórz pomiar. 

Rodzaj paska testowego nie 

pasuje do chipu z kodem. 

Użyć prawidłowego rodzaju paska, który 

pasuje do chipu z kodem. 

Temperatura otoczenia

przekracza 40ºC (104ºF). 
Umieść aparat w prawidłowym środowisku, 

w którym temperatura mieści się w zakresie 

15–40ºC (59–104ºF). 
Temperatura otoczenia wynosi 

poniżej 15ºC (59ºF). 

Brak chipu z kodem w aparacie.

Chip z kodem jest uszkodzony 

lub niewłaściwie umieszczony. 

Umieść chip z kodem dołączony do każdego 

opakowania pasków testowych. 

W przypadku uszkodzenia chipu z kodem, 

należy zastosować nowy chip z właściwym 

kodem. 

W przypadku nieprawidłowego 

umieszczenia chipu z kodem, należy go 

wyjąć i włożyć ponownie do wejścia na chip 

z kodem. 
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Wyświetlacz Przyczyny Rozwiązanie 

Brak 

symbolu 

kropli krwi 

Brak migającego symbolu kropli 

krwi po umieszczeniu paska 

testowego w aparacie. 

Czujnik aparatu jest zabrudzony 

lub zanieczyszczony. 

Wyczyść czujnik aparatu: wyjmij uchwyt 

paska testowego, następnie wytrzyj przód i 

tył uchwytu oraz obszar czujnika aparatu i w 

końcu wsuń uchwyt paska testowego z 

powrotem do aparatu oraz powtórz badanie. 

Więcej informacji zawiera rozdział 11 — 

Konserwacja. 

Jeżeli po czyszczeniu czujnika aparatu 

nadal nie ma symbolu krwi, skontaktuj się z 

lokalnym dystrybutorem. 
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Załącznik 1   Dane techniczne aparatu 

Cecha Dane techniczne 

Metoda Fotometria odbiciowa

Czas pomiaru ≤2 min 

Zakres pomiarowy 

CHOL: 100–500 mg/dl (2,59–12,93 mmol/l, 

1 mmol/l=38,66 mg/dl) 

HDL: 15–100 mg/dl (0,39–2,59 mmol/l,1 mmol/l=38,66 mg/dl) 

TRIG: 45–650 mg/dl (0,51–7,34 mmol/l,1 mmol/l=88,6 mg/dl) 

Próbka Krew pełna, osocze i surowica 

Objętość próbki 10 μl do badania pojedynczego; 35 μl do badania 3 w 1 

Źródło zasilania 
4 baterie AAA (1,5 V) 

Zasilacz sieciowy (Mini USB, 5 V DC, 50 mA) 

Żywotność baterii 85 godzin lub 1000 pomiarów 

Jednostki miary mg/dl, mmol/l 

Pamięć 200 zapisów

HCT 30–50%

Samoczynne wyłączenie po 5 minutach od ostatniego użycia 

Wymiary aparatu 137 mm × 79 mm × 26 mm (5,4” × 3,11” ×1,02”) 

Wymiary wyświetlacza 50 mm × 50 mm (1,97” ×1,97”) 

Masa 145 g (bez baterii) 

Warunki przechowywania 

aparatu 
0–50ºC (32–122ºF); ≤90% wilgotności względnej 

Warunki robocze 15–40ºC (59–104ºF); ≤90% wilgotności względnej 

Złącza aparatu Kabel USB do przesyłania danych lub zasilania (opcjonalnie) 
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Załącznik 2   Wykaz symboli 

Patrz instrukcja 

obsługi 

Wyrób medyczny do 

diagnostyki in vitro. 

REF Numer katalogowy Producent 

Autoryzowany 

przedstawiciel we 

Wspólnocie Europejskiej 

SN Numer seryjny 

Numer serii Termin ważności 

Wystarcza na <n> 

pomiarów 
Granica temperatury 

Produkt sterylizowany przy 

użyciu promieniowania Kod numeryczny 

Nie wyrzucaj z odpadami 

gospodarstwa domowego 
Port USB 

Produkt delikatny, 

obchodzić się ostrożnie 
Tą stroną do góry 

Chronić przed działaniem 

światła słonecznego i 

ciepła 

Chronić przed wilgocią

Nie używać ponownie MODEL Numer modelu 
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Załącznik 3   Gwarancja 
Prosimy o uzupełnienie karty gwarancyjnej dołączonej do opakowania. Należy ją przesłać do 

lokalnego dystrybutora w celu zarejestrowania zakupu, w czasie 30 dni od daty zakupu. 

Na potrzeby dokumentacji własnej należy również zanotować datę zakupu zestawu startowego. 

Uwaga: Gwarancja dotyczy wyłącznie oryginalnie zakupionego aparatu. Nie ma zastosowania 

do żadnych innych materiałów zakupionych wraz z aparatem. 

Firma ACON Laboratories, Inc. gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że niniejszy aparat będzie 

wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres dwóch lat (24 miesięcy). Okres dwóch 

lat liczony jest od daty pierwszego zakupu lub instalacji (z wyjątkiem przypadków omówionych 

poniżej). W podanym okresie dwóch lat firma ACON wymieni w ramach gwarancji aparat na 

aparat odnowiony lub według własnego uznania, naprawi bezpłatnie aparat, który okaże się 

wadliwy. Firma ACON nie ponosi odpowiedzialności za opłaty transportowe związane z naprawą 

aparatu. 

Niniejsza gwarancja podlega następującym wyjątkom i ograniczeniom: 

Niniejsza gwarancja jest ograniczona do naprawy lub wymiany z uwagi na usterki materiałowe 

lub wykonawcze. Wymagane części, które nie są wadliwe, zostaną wymienione za dodatkową 

opłatą. Firma ACON nie będzie zobowiązana do wykonania żadnych napraw ani do wymiany 

jakichkolwiek części, jeśli uszkodzenia te powstały w wyniku użytkowania w niewłaściwym celu 

lub w niewłaściwy sposób, w wyniku wypadków, modyfikacji, zaniedbań, użytkowania w sposób 

niezgodny z podręcznikiem obsługi lub serwisowania przez jakikolwiek inny podmiot niż firma 

ACON. Ponadto, firma ACON nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie 

lub uszkodzenia aparatów wynikające z użycia pasków testowych innych niż paski testowe firmy 

ACON. Firma ACON zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie 

konstrukcyjnym niniejszego aparatu bez obowiązku włączania takich zmian do wcześniej 

produkowanych aparatów. 

Wyłączenia gwarancyjne 

Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje udzielone bezpośrednio lub 

dorozumiane (faktycznie lub z mocy przepisów prawa), w tym gwarancję przydatności handlowej 

i przydatności do użycia, które zostają w sposób wyraźny wykluczone, i jest jedyną gwarancją 

udzieloną przez firmę ACON. 

Ograniczenie odpowiedzialności 

W żadnym wypadku firma ACON nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 

pośrednie, szczególne lub wynikowe, nawet, jeżeli firma ACON została uprzednio 

poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. 

W celu uzyskania gwarancyjnej usługi serwisowej należy skontaktować się z lokalnym 

dystrybutorem. 


