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1. Introducere

1.1

Înainte de a începe

EasySense CGM Sistemul S7 este compus din trei părti: un transmitător, un senzor si un Medtrum
EasySense Mobile App pe dispozitiv intelligent (smartphone). Nu toate dispozitivele sau accesoriile sunt
disponibile în toate tările în care este aprobat sistemul CGM. Pentru a comanda consumabile, contactati
reprezentantii locali.

1.2

Indicații

Sistemul S7 EasySense CGM este indicat pentru utilizare la persoane (varsta intre 2 si mai mari) cu diabet
zaharat pentru înregistrarea în mod continuu a nivelului de glucoza din lichidul interstitial. Cu senzorul
conectat la aparat inteligent, vă puteti bucura de lecturi în timp real, grafice, si alerte. Interpretarea rezultatelor
de sistem CGM trebuie să se bazeze pe tendintele de glucoză si mai multe citiri secventiale. Sistemul este
destinat pentru a fi utilizat de un singur pacient.

1.3

Contraindicații

CGM Sistemul S7 EasySense nu este recomandat pentru persoanele care nu doresc sau nu pot să:

● Mentineti contactul cu furnizorul lor de asistenta medicala.
● Testati nivelul de glucoza din sânge de cel putin două ori pe zi.
● Recunoaste si raspunde la alerte (este necesar vaz/auz)
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1.4

Siguranta utilizatorului

1.4.1 Avertismente și precauții
Asigurati-vă că ati citit si sunteti familiarizati cu Manualul utilizatorului înainte de a utiliza sistemul CGM.
Nerespectarea instructiunilor poate duce la durere sau rănire si poate afecta, de asemenea, performanta
sistemului. Dacă nu întelegeti ceva sau aveti întrebări, adresati-vă furnizorul de servicii de îngrijire
medicală, asistentă prin apel pentru clienti, sau contactati distribuitorul local Medtrum.
Nici o modificare a acestui sistem este permis.
NU utilizati EasySense CGM Sistemul S7, dacă aveti pielea delicată sau dacă sunteti alergic la adezivi
acrilici.
NU folositi altceva decât accesoriile specificate în Manualul utilizatorului, care ar putea deteriora
permanent sistemul si ar duce la pierderea garantiei.
NU lasati la indemana copiilor transmitatorul sau senzorul fără supravegherea unui adult. transmitatorul si
senzorul contine piese de mici dimensiuni si ar putea reprezenta un pericol de sufocare.
NU folositi S7 EasySense CGM System în prezenta anestezicelor inflamabile sau gazelor explozive.
Sistemul S7 EasySense CGM include dispozitivele medicale active. Când aruncati orice dispozitiv,
urmati reglementările locale de eliminare a deseurilor.
Nu ignorati simptomele de glucoză mare sau mică. Dacă credeti că citirile de sensor de glucoza nu sunt
compatibile cu modul în care vă simtiti, măsurati manual glicemia cu un contor de glucoza din
sange(glucometru).
Dacă problema persistă, aruncati senzorul vechi si introduceti unul nou.
Senzorul poate crea nevoi speciale în ceea ce priveste conditiile medicale sau medicamente. Vă rugăm
să discutati aceste conditii si medicamente cu furnizorul de asistentă medicală înainte de a utiliza
senzorul.
Dacă suspectati că senzorul este rupt în timpul utilizării, nu încercati să-l scoateti . Contactati
furnizorul de asistentă medicală pentru asistentă în eliminarea senzorului.

Intervale de operare (temperatura)
Sistemul S7 EasySense CGM este proiectat să functioneze între 5° C (41° F) si 40° C (104 ° F).
expuneti sistemul la temperaturi exterioare in acele intervale. Nu expuneti sistemul la lumina
directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp.

Curatare
NU folositi agenti de curătare de uz casnic, produse chimice, solventi, înălbitor, bureti
abrazivi sau
instrumente ascutite pentru a curăta transmitătorului.Pentru curatarea suprafetei transmitatorului dvs
puteti utiliza cantitati mici de alcool. Nu puneti niciodată transmitătorul în masina de spălat vase, nu
folosi apa foarte fierbinte pentru curăta.
Nu folositi un uscător de păr, cuptor cu microunde sau un cuptor conventional pentru a se usca
transmitătorului. Folositi un prosop moale.
Nu curătati nici o parte a sistemului în timp ce acesta este în uz.

Nu

X-rays, MRIs and CT Scanari
Sistemul S7 EasySense CGM poate fi afectat de radiatii sau câmpuri magnetice puternice. Dacă aveti de
gând să faceti o radiografie, RMN, CT sau alt tip de expunere la radiatii, scoateti senzorul si transmitătorul,
si depozitatile în afara zonei de tratament.
Schimbati senzorul după ce procedura de expunere la radiatii a fost finalizată.
Sistemul S7 EasySense CGM este conceput pentru a tolera câmpurile electromagnetice și
electrostatice comune, inclusiv sistemele de securitate aeroportuare și telefoanele celulare.

1.4.2 Consumabile
Transmitter (TY-025) este utilizat numai cu Sensor Glucoza Medtrum (JY-016).
Schimbati senzorul de glucoză la fiecare 14 zile .

Avertisment: pentru protecția dumneavoastră, emițătorul a suferit o serie mare de testari pentru a confirma
funcționarea adecvată atunci când este utilizat cu senzori de glucoză fabricate sau distribuite de Medtrum. Vă
recomandăm să folosiți senzori de glucoză Medtrum întrucât nu putem garanta funcționarea dacă sistemul
este utilizat cu senzori oferiți de terți și, prin urmare, nu suntem responsabil pentru orice vătămare sau
funcționare defectuoasă a sistemului CGM aparute în asociere cu o astfel de utilizare.

1.4.3 Comunicare cu frecvență radio (RF)
Sistemul S7 EasySense CGM poate genera, utiliza și radia radio frecvență energetică și poate provoca
interferențe dăunătoare la radio comunicații. Nu există garanții că interferențele nu vor apărea o anumită
instalație. În cazul în care sistemul S7 EasySense CGM cauzează daune interferențe la recepția radio sau
televiziune, sunteți încurajat să încercați sa corectați interferența cu una dintre următoarele măsuri:
• Deplasați sau mutați sistemul S7 EasySense CGM.
• Măriți distanța dintre S7 EasySense CGM System și alt dispozitiv care emite / primește
interferențe.
Dispozitive electronice comune de consum care transmit în aceeași frecvență banda folosită de
sistemul S7 EasySense CGM poate împiedica comunicarea între emițătorul și dispozitivul inteligent. Această
interferență, cu toate acestea,nu provoacă nicio informație incorectă și nu provoacă daune dispozitivul tau.
Comunicarea RF între emițătorul și dispozitivul inteligent funcționează până la distanța de 10 metri (33 de
picioare).

1.4.4 Rezistenta la apa
Senzorul este rezistent la apă atunci când faceți duș, scăldați sau înotați dacă transmițătorul este complet
conectat. Acestea formează o garnitură etanșă la o adâncime de 2,5m până la 60 de minute. Cu toate acestea,
apa caldă poate reduce durata de viață a senzorului.
După expunerea la apă, clătiți dispozitivul cu apă curată și uscați-l cu un prosop.
Avertisment: Este posibil ca emițătorul să nu poată trimite informații despre senzori în mod normal în apă. NU
expuneți senzorul și emițătorul la apă la adâncimi mai mari de 2,5 metri sau mai mult de 60 de minute. Verifica
adesea pentru a vă asigura că emițătorul și senzorul sunt fixați în siguranță și la locul lor.

1.4.5 Depozitare

Depozitați senzorul la temperaturi cuprinse între 2° C (36° F) și 30° C (86° F) și la niveluri de umiditate cuprinse
între 20% și 90% umiditate relativă pe toata durata de valabilitate a senzorilor.
Pentru temperaturi mai mari de 30° C (86° F), senzorul necesită depozitare la temperaturi nu mai mici de 2° C
(36° F). Puteti pastra senzorul în frigider dacă este în acest interval de temperatură.
Senzorul nu trebuie depozitat la congelator. Permiteți senzorului să se încălzească la temperatura camerei pentru
a preveni condensarea. Depozitarea senzorului în mod necorespunzător poate face ca citirile de glucoză ale
senzorului să fie inexacte, iar dumneavoastră s-ar putea să aveti o valoare scăzută sau ridicată a glicemiei.
Depozitați emițătorul la temperaturi cuprinse între -10° C (14 ° F) și 55° C (131 ° F), iar la niveluri de
umiditate cuprinse între 20% și 90% umiditate relativă.

1.5 Informații despre garanție
Medtrum Technologies Inc. („Medtrum”) garantează pentru defecte de material si manopera pe o perioada
de 3 luni de la data expedierii transmitatorului catre cumparatorul final .
Pe parcursul perioadei de garanție, este la discretia Medtrum reparatia sau inlocuirea .(cu un emițător nou sau
recertificat la Medtrum) oricarui defect al transmitatorului , supus condițiilor
și excluderilor menționate aici. Această garanție se aplică numai dispozitivelor noi și,
în cazul în care transmițătorul este reparat sau înlocuit, perioada de garanție nu se va prelungi.

Garanția este valabilă numai dacă emițătorul este utilizat în conformitate cu instrucțiunile Medtrum și nu
se vor aplica:
• Dacă deteriorarea transmitatorului rezultă din modificări sau modificări aduse de utilizator sau persoane terțe
după data fabricației;
• Dacă deteriorarea rezultă din reparații sau reparații efectuate în orice parte a transmitatorului de către orice
persoană sau entitate în afară de Medtrum;
• Dacă utilizati alti senzori de glucoză in afara de Medtrum;
• Dacă emițătorul a fost utilizat împreună cu accesorii, produse auxiliare sau echipamente periferice, indiferent
dacă sunt hardware sau software, nu sunt furnizate sau aprobate de Medtrum.
• În cazul în care daunele rezultă dintr-o forță majoră sau un alt eveniment în afara controlului Medtrum
• Dacă daunele rezultă din neglijență sau utilizarea necorespunzătoare, inclusiv, dar nu
limitat la depozitare necorespunzătoare sau abuzuri fizice, cum ar fi aruncarea sau altfel.
Această garanție este personală pentru cumpărătorul de utilizare finală. Orice vânzare,închiriere ,transfer sau
utilizare a emițătorului care face obiectul acestei garanții la sau de către un alt utilizator decât cumpărătorul de
utilizare finală va provoca pierderea garantiei. Această garanție se aplică numai la Transmițător și nu se aplică
altor produse sau accesorii.
REMEDIILE PREVĂZUTE ÎN ACESTA GARANȚIE SUNT EXCLUSIVE
REMEDIERI DISPONIBILE PENTRU ORICE RECLAMĂRI DE GARANȚIE. MEDTRUM , FURNIZORII SAU
DISTRIBUITORI NU VOR FI NICIODATĂ RESPONSABILI PENTRU ORICE INCIDENTAL,DAUNE
CONSECUȚIONALE, SAU SPECIALE ALE NATURII SAU A PROIECTARII UNUI DEFECT IN PRODUS. TOATE
ALTE GARANȚII,SUNT EXCLUSE SAU IMPLICATE, INCLUSIV GARANȚIILE DE COMERCIABILITATE ȘI
CONFORMITATE PENTRU UN SCOP PARTICULAR.

2.Despre sistemul S7 EasySense
Sistemul S7 EasySense este format din trei părți: un emițător wireless, un senzor de glucoză și aplicația mobilă
Medtrum EasySense pe dispozitivul dvs. inteligent. Senzorul detectează nivelul glucozei din lichidul interstițial și
citirea glucozei este actualizată la fiecare 2 minute. Puteți încărca datele senzorului pe dispozitivul dvs. inteligent
după o perioadă de utilizare sau puteți menține senzorul conectat la dispozitivul dvs. inteligent și vă puteți bucura
de lecturi, grafice și alerte în timp real.
Senzorul de glucoză (JY-016) conține un senzor flexibil care poate fi introdus chiar sub pielea ta. Fiecare senzor
introdus este menit să rămână pe loc și să furnizeze valori continue ale glicemiei până la 14 zile. Senzorul este
partea aplicată în sistemul CGM.

Senzor de glucoza
(JY-016)

Transmițătorul wireless (TY-025) este un dispozitiv electronic mic, care se conectează la senzor și îți trimite
informațiile despre glucoză ale senzorului către dispozitivul tău inteligent la fiecare 2 minute. Transmițătorul
conține o baterie încorporată care poate dura 3 luni

Transmitator
(TY-025)

Aplicația mobilă Medtrum EasySense descărcată pe dispozitivul dvs. inteligent funcționează ca receptor.
Afișează toate informațiile despre senzori, statistici și alerte. De asemenea, vă permite să calibrați senzorul, să
editați toate setările și să surprindeți evenimentele.

Aplicația mobilă Medtrum EasySense

3. Cum se utilizează aplicația mobilă Medtrum EasySense
3.1 Instalați aplicația
IOS
Dacă utilizati un dispozitiv inteligent cu IOS, puteti descărca Medtrum EasySense Mobile App din Apple
App Store.

Android
Dacă utilizati un dispozitiv inteligent cu sistemul Android, puteti descărca Medtrum EasySense Mobile
App de la Google Play.
Telefonul de tip smartphone cat si incarcatorul acestuia trebuie sa respecte IEC60950-1.
Dacă dispozitivul inteligent a fost jailbroken, nu instalati aplicatia. Pentru informatii cu privire la modul în
care se instalează o aplicatie consultati ghidul de utilizare al dispozitivului inteligent.
Medtrum EasySense Mobile App nu poate suprascrie setările pentru dispozitivul inteligent. (smartphone)
Dacă ati instalat aplicatia pe un dispozitiv iOS, pentru a primi alerte si de a folosi alte aplicatii caracteristici
trebuie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Asigurati-vă că dispozitivul Bluetooth inteligent este disponibil si pornit.
Asigurati-vă că telefonul dvs nu este pe mod “silentios” sau “nu deranjati “.
Asigurati-vă că volumul dispozitivului inteligent este suficient de tare pentru tine să auzi alerte si
memento-uri.
Asigurati-vă că notificările pentru Medtrum EasySense Mobile App sunt pornite.
Asigurati-vă că aplicatia permite utilizarea WLAN si date mobile.
Asigurati-vă că dispozitivul inteligent este conectat la Internet.
Asigurati-vă că permiteti accesul la camera de fotografiat, astfel incat sa puteti utiliza aplicatia
pentru a scana un numar de serie a emitatorului
Asigurati-vă că permiteti accesul la camera de fotografiat, astfel incat sa puteti seta poza dvs de
profil.
Asigurati-vă că aplicatia mobile Medtrum EasySense este deschisa si ca ruleaza in fundal.
Reporniti aplicatia mobila Medtrum EasySense după ce reporniti dispozitivul intelligent.

Dacă ati instalat aplicatia pe un dispozitiv Android, pentru a primi alerte si de a folosi alte aplicatii
care vă oferă trebuie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asigurati-vă că Bluetooth-ul este disponibil si pornit.
Asigurati-vă că permiteti aplicatiei să acceseze locatia dispozitivului, astfel încât aplicatia
sa poate utiliza functia Bluetooth.
Asigurati-vă că telefonul dvs nu este pe mod “silentios” sau “nu deranjati “.
Asigurati-vă că volumul dispozitivului inteligent este suficient de tare pentru tine să auzi alerte si
memento-uri.
Asigurati-vă că notificările pentru Medtrum EasySense Mobile App sunt pornite.
Asigurati-vă că aplicatia permite utilizarea WLAN si date mobile.
Asigurati-vă că dispozitivul inteligent este conectat la Internet.
Asigurati-vă că permiteti accesul la camera de fotografiat, astfel incat sa puteti utiliza aplicatia
pentru a scana un numar de serie a emitatorului

Asigurati-vă că permiteti accesul la camera de fotografiat, astfel incat sa puteti seta poza dvs de
profil.
10. Asigurati-vă că aplicatia mobile Medtrum EasySense este deschisa si ca ruleaza in fundal.
11. Reporniti aplicatia mobile Medtrum EasySense după ce reporniti dispozitivul intelligent.
9.

Pentru informatii cu privire la modul de setare a dispozitivul inteligent, consultati ghidul de utilizare al
dispozitivului inteligent.
Notă: Nu schimbati ora dispozitivului dvs. inteligent, deoarece va afisa pe ecran ore gresite si aplicatia se
poate opri afisarea.

3.2 Autentificare/Inregistrare

Dacă aveti deja un cont Medtrum, apăsati drapelul national pe coltul din dreapta sus si selectati
tara, iar apoi conectati-va e-mail si parola.

Dacă nu aveti un cont Medtrum încă, apăsati Register în coltul din stânga jos pentru a te inregistra.

Atingeți pictograma Steag , în colțul din dreapta sus. Acum veți intra într-un alt ecran
pentru a selecta Țara / Regiunea potrivită. Selectați săgeata înapoi pentru a reveni la
ecranul anterior

Introdu adresa ta de e-mail ca nume cont.

Atingeți odată caseta Obține codul (Get Code) și veți primi un cod de verificare din 6 cifre trimis pe e-mail
de către echipa Medtrum. Vă rugăm să vă asigurați că verificați și e-mail-urile de spam.
Introduceți codul de verificare din 6 cifre. Vă rugăm să rețineți că există o expirare interval de timp de 10 minute
pentru ca dvs. să introduceți codul sau va trebui solicitați un nou cod de verificare și apoi introduceți cel mai
recent cod primit.

Introduceti numele dvs. complet, astfel încât furnizorii de asistentă medicală sa va poata identifica cu
usurinta.
Creati o parolă pe care sa va o reamintiti cu usurinta . Vă rugăm să apăsati pictograma de pe partea
dreapta pentru a vedea parola pe care ai introdus-o.



Parola dumneavoastra trebuie sa contina urmatoarele 3 categorii de caractere:

 Litere mari (de la A la Z)
 Litere mici (de la a la z)
 Cifre (de la 0 la 9)
 Caractere non-afabetice , inclusive






~!@#$%^&*()_-+=`{}|[]\:”;’<>,.
Parola trebuie să fie între 6 si 20 de caractere.
Parola trebuie să fie diferită de numele de utilizator
Parola nu poate contine 3 numere consecutive (de exemplu: 123, 321).
Parola nu poate contine 3 litere consecutive (de exemplu: abc, CBA).
Parola nu poate contine spatii.

Apoi apasati Next (Urmatorul)

După ce ati citit si ati acceptat politica de confidentialitate si termenii de utilizare, bifati casutele
mici apoi apasati Create Account pentru a va creea contul dvs Medtrum
Reveniti la ecranul principal si logati-va in contul dumneavoastra cu adresa de e-mail si parola.

3.3 Meniul principal
Dupa ce te-ai conectat la contul tau, fereastra Monitor va apare pe ecran.

16

Atingeti
în coltul din stânga-sus pentru a deschide Meniu principal de unde puteti accesa toate
caracteristicile aplicatiei mobile Medtrum EasySense: Monitor, CGM, Statistică, Evenimente, Reminders,
Setări, si Alerte.
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3.4 Adaugati seria SN a transmitatorului la contul dvs
1.4.1

Adaugati SN

Dacă nu ați adăugat un număr de serie al emițătorului (SN) în aplicație, puteți să atingeți
„Adăugați emițător” pe ecranul monitorului.

18

Sau puteti, de asemenea, să apăsati „Add Transmitter“ de pe ecranul CGM.

Apoi fereastra de mai jos va apare pe ecran

Puteti folosi camera pentru a scana codul QR de pe partea din spate a transmiterului sau de pe cutie.

SN transmitător va apărea pe ecran. Verificati dacă se potriveste cu SN imprimat pe transmitător sau pe
cutie.
După ce a confirmat, transmitterul va fi asociat automat cu aplicatia.
Dacă în imposibilitatea de a folosi dispozitivul de scanare a aplicatiei, apăsati Introdu SN manual pentru a
merge la următorul ecran si introduceti SN transmitătorului manual.
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3.4.2 Schimbare SN
De fiecare dată când treci la un nou transmitător, trebuie să schimbati SN transmitător în aplicatie. Atingeti
CGM pe Meniu principal pentru a intra în CGM ecran

Atingeti SN transmitător existent, si va apărea următorul ecran.

Puteti schimba SN transmitător atingând „Modificare SN“.
Apoi, va apărea următorul ecran. Puteti folosi camera pentru a scana codul QR de pe partea din spate
a transmitătorului sau pe cutie.

Sau puteti introduce SN manual apăsând „Enter manual SN“.

3.4.3 Sterge SN
Apasa Settings din Main Menu sa ajungi la ecranul de setari.

Atingeti Sistemul CGM pentru a intra în ecranul de setări de sistem CGM.

Atingeti SN transmitător existent, si va apărea următorul ecran.
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Atingeti Șterge emiţător (delete transmitter) si apoi confirmati.

3.5 Monitorizare Continua a glicemiei
3.5.1 Conectati senzorul
Dacă nu ati conectat un senzor, puteti apăsa „Conectare Senzor“ pe fereastra Monitor.

3.5.2 Deconectare senzor
Puteti deconecta senzorul atingând „ Disconnect Sensor“ din meniul CGM.

Avertizare: După ce deconectati senzorul, nu veti mai primi date de glucoza de la senzor sau
alerte.

3.5.3 Gaseste senzorul pierdut
Atunci ati pierdut senzorul , puteti atinge „Find Lost Sensor“ din meniul CGM la senzorul de reconectare.

3.6 Monitorizarea starii senzorului
Odată ce senzorul si transmitatorul sunt conectate cu aplicatia, puteti utiliza aplicatia pentru a
monitoriza informatiile de glucoză în timp real.

Atingeti Monitor pe Meniu principal pentru a intra în Monitor ecran.

.

Calibrarea

Adauga eveniment
CGM Semnal

Starea senzorului

Graficul de
tendinta a senzorului

1.
Pictograma CGM Semnal indică puterea semnalului Bluetooth între emitător si
dispozitivul dumneavoastră inteligent.
2.

Pictograma Adăugați un eveniment oferă o comandă rapidă pentru a adăuga un eveniment

Sectiunea evenimente contine mai multe informatii relevante.
3.

Pictograma Real-time Sensor Status arata starea senzorului curent.

⚫ Sensor Warm-up (Senzorul se incalzeste)

După ce conectati emitătorul la un nou senzor, este nevoie de 2 ore pentru ca senzorul să se
încălzească.

⚫Dupa calibrarea initiala

Sageata tendinta

Iconita decalibrare

Ultima citire
Conditia senzorului
Timpul citirii

Durata de viata ramasa

Dupa ce procesul de incalzire a senzorului s-a terminat iti poti calibra senzorul sis a
monitorizezi in timp real masuratorile senzorului.

i. Sageata tendinta
Sageata tendinta indică viteza si directia de citirile senzorilor de glucoză.

Constant
In crestere inceata
Crescuta
Crescuta rapid
In scadere
Scazuta
Scadere rapida
Nici o sageata

Nu exista nici o schimbare de informatii

ii. Ultima citire a senzorului si timpul citirii
Sub săgeata tendinței, puteți găsi cea mai recentă lectură a senzorului primit de către aplicație și ora lecturii.

iii. Pictograma de calibrare
Pictograma de calibrare devine mai mare pe măsură ce timpul pentru următoarea calibrare se apropie.
Următoarea calibrare se va face în 24 de ore.
O calibrare este necesară acum

iv. Starea Senzorului
Starea actuală a senzorului este afișată sub pictograma de calibrare:
Necalibrat : Cand senzorul nu a fost calibrat dupa incalzire.
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Monitorizează :când senzorul și transmițătorul funcționează corect, iar transmițătorul trimite datele
despre glucoză ale senzorului în aplicație.
Necesita Calibrare : când ultima calibrare a expirat și este necesară o nouă calibrare acum.
Eroare de calibrare : când ultima calibrare a eșuat.
Senzor pierdut: Cand semnalul senzorului s-a pierdut cu aplicatia
Senzor expirat: cand senzorul a ajuns la sfarsitul durate de viata
Nici o citire: cand senzorul nu functioneaza corect.
Defectiunea senzorului : cand sezorul a esuat .
Eroare a transmitatorului : cand transmitatorul nu functioneaza corect.
Bateria transmitatorului epuizata : cand durata de viata a bateriei s-a epuizat.
Conectati senzorul : cand transmitatorul nu este conectat correct la un senzor activ.

v. Durata de viata ramasa a senzorului
In conditiile de operare durata de viata a senzorilor este de 14 zile.
4. Graficul de tendință al senzorilor arată tendința de glucoză a celor mai recente 3
ore, 6 ore sau 9 ore. Atingeți durata pentru a modifica intervalul graficului.
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3.7 Informatii detaliate despre glucoza
Atingeți Graficul de tendință al senzorilor pentru a vizualiza informații mai detaliate despre glucoză.
Puteți vedea datele privind glucoza din orice zi când un senzor a fost conectat la contul dvs. atingând și selectând
o zi sau atingând
pentru a vă deplasa înapoi / înainte.

Atingeți și mențineți în zona grafică pentru a genera un cursor. Mutați cursorul de-a lungul axei X
pentru a vizualiza glucoza senzorului (SG) sau starea senzorului în diferite momente de timp. Cursorul
va dispărea după 5 secunde de la nicio operație.

De asemenea, puteți să măriti zona grafică.
Statisticile de bază includ valoarea minimă, maximă și medie a glucozei senzorului și numărul episoadelor
hipoglicemice (sub 3,1 mmol /L /56 mg/dL).

Statisticile de distribuție includ procentul de SG țintă (intervalul țintă stabilit de utilizator), procentul de SG ridicat
(peste limita ridicată a intervalului țintă SG), procentul de SG scăzut (sub limita mică a intervalului țintă SG) și
procent de hipoglucemie (sub 3,1 mmol/L / 56 mg/dL).

3.8

Calibrati senzorul

După încălzirea senzorului, atingeți pictograma de calibrare de pe ecranul Monitorului pentru a intra în ecranul
Calibrare.

Selectați Fingerstick și introduceți nivelul actual al glicemiei sau atingeți Calibration Lab și introduceți
un nivel venos al glicemiei. Timpul de prelevare a sângelui venos trebuie să fie cu 8 minute până la
2 ore înainte de ora curentă. După calibrarea inițială, datele senzorului dvs. vor fi afișate în timp real.
Trebuie să calibrați senzorul cel puțin o dată la 24 de ore pentru a asigura exactitatea datelor. Aplicația
vă va solicita când este necesară o calibrare.

Nota:







Pictograma de calibrare va dispărea în următoarele circumstanțe:

Functia Bluetooth este oprita (off)
Senzorul s-a incalzit Sensor warm-up
Nu exista citiri
În termen de 15 min după avertizarea Eroare de calibrare a senzorului
Nu exista semnal
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3.9 Statistica
Atingeti Statistici pe Meniu principal pentru a intra în Raport senzor de zi cu zi ecran. Glisati spre stânga pentru a
merge la Analiza trend si Sumar Eveniment rand pe rand. Glisati spre dreapta pentru a reveni la ecranul anterior. Dacă
doriti să vizualizati un grafic în modul peisaj, atingeti de două ori graficul sau tineti dispozitivul inteligent orizontal.

3.9.1

Raportul zilnic al senzorului

Puteți vedea datele privind glucoza din orice zi când a fost conectat un senzor contul dvs. fie atingând
și selectând o zi, fie atingeți / pentru muta înapoi / înainte.

Dacă doriti să vizualizati un grafic în modul peisaj, apasati de 2x pe graphic sau intoarceti smartphonul dvs
pe orizontala.

Statisticile de bază includ valoarea minimă, maximă și medie a glucozei senzorului și numărul episoadelor
hipoglicemice (sub 3,1 mmol / L / 56 mg / dL).

Statisticile de distribuție includ procentul de SG țintă (intervalul țintă stabilit de utilizator), procentul de SG
ridicat (peste limita ridicată a intervalului țintă SG), procentul de SG scăzut (sub limita mică a intervalului țintă SG)
și procent de hipoglucemie (sub 3,1 mmol / L / 56 mg / dL).

3.9.2

Sensor-Overlay

Acest ecran afișează suprapunerea datelor senzorului cu 7 zile înainte de o dată selectată, împreună cu media
zilnică SG, SG maximă, SG minimă și orele de hipo.
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Toate curbele SG zilnice sunt afișate într-un grafic suprapus, astfel încât să puteți ușor
vezi modelul nivelului de glucoză într-o perioadă dată. Data de încheiere implicită este astăzi. Atingeți pentru a
schimba data sau atingeți pentru a vă deplasa inapoi / inainte.

3.9.3

Analiza de trend

Acest ecran arată distribuția de citire a senzorului într-un număr dat de zile (7, 30 sau 90) înainte de o anumită
dată care poate fi modificată apăsând
și selectând o zi sau atingeți / pentru a vă deplasa înapoi / înainte. /
Mare: peste limita ridicată
Țintă: între limita mare și limita inferioară
Low: sub limita inferioară
Limita mare și limita inferioară pot fi setate sub meniul de setări. Sistemul CGM contine setari si mai multe
informații.
Atingeți o coloană, apoi procentele de glucoză ridicată, glucoză țintă și glucoză scăzută și numărul episoadelor
hipoglicemice vor fi afișate în caseta de text gri

3.9.4

Rezumat evenimente

Acest ecran arată rezumatul evenimentului într-un anumit număr de zile (7, 30 sau 90) înainte de o
anumită dată care poate fi modificată apăsând
înainte. /

și selectând o zi sau atingeți / pentru a vă deplasa înapoi /
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Tabelul sumar al evenimentului include numărul de teste BG și media BG, orele de alimentare și gramele de
carbohidrați, cantitatea totală de insulină injectată și timpii și durata exercițiilor fizice.

3.10
3.10.1

Evenimente
Evenimente pe zile

Atingeți Evenimente din Meniul principal pentru a intra în ecranul Evenimente. Acest ecran arată toate
evenimentele înainte de o anumită dată care poate fi modificată apăsând
și selectând o zi sau atingând pentru
a vă deplasa înapoi / înainte. Atingeți un eveniment pentru a vizualiza detaliile acestuia sau pentru a-l edita

3.10.2 Adăugați un eveniment
Atingeti
1.

pentru a intra în Adăugați un eveniment ecran. Selectati o categorie.

Adăugați BG
Data și ora implicita este data și ora curenta. Atingeți data și ora pentru a modifica, dacă este
necesar. Atingeți Dingerstick sau Lab Calibration pentru a selecta metoda de testare. Introduceți
nivelul BG. Atingeți Notă pentru a adăuga o notă, dacă este nevoie. Atingeți Terminat pentru a salva
nota și pentru a reveni la ecranul Adăugare eveniment.
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1.

Adăugați insulină injectabilă

Data și ora implicita este data și ora curenta. Atingeți data și ora pentru a modifica, dacă este
necesar. Introduceți un nume pentru această înregistrare a injecției de insulină (opțional). Selectați tipul de
insulină dintre Not Set, cu acțiune rapidă, cu acțiune scurtă, cu acțiune intermediară, cu acțiune lungă
și pre-amestecate. Introduceți doza de insulină. Atingeți Notă pentru a adăuga o notă, dacă este nevoie.
Atingeți (Done)Terminat pentru a salva nota și pentru a reveni la ecranul Adăugare eveniment.
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3.Adăugați carbohidrati
Data și ora implicita este data și ora curenta. Atingeți data și timpul necesar pentru schimbare, dacă este nevoie.
Introduceți un nume pentru această înregistrare a carbohidraților (opțional).Introduceți gramele de carbohidrați.
Atingeți Notă pentru a adăuga o notă, dacă este nevoie. Atingeți Done si salvați nota și reveniți la ecranul
Adăugare eveniment.
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4.Adăugați tipuri de exercitii fizice
Data și ora implicita este data și ora curenta. Atingeți data și ora pentru a modifica, dacă este necesar. Introduceți
tipul de exercițiu (opțional). Selectați intensitatea și durata exercițiului. Atingeți Notă pentru a adăuga o notă, dacă
este nevoie. Atingeți Terminat pentru a salva nota și pentru a reveni la ecranul Adăugare eveniment.

5.Alte informatii
Data și ora implicita este data și ora curenta. Atingeți data și timpul necesar pentru schimbare, dacă este nevoie.
Atingeți Notă pentru a adăuga o notă despre alte stări de sănătate informații precum medicația și menstruația.
Atingeți Terminat pentru a salva nota și reveniți la ecranul Adăugare eveniment

42

3.10.2

Editeaza ecranul de evenimente

Atingeți un eveniment din ecranul Evenimente pentru a accesa ecranul Editare eveniment. După
editare, atinge Done pentru a salva modificările. De asemenea, puteți atinge Ștergere pentru a șterge eveniment.

3.11 Memento-uri (Alerte)
Atingeți Memento-uri din Meniul Principal pentru a intra în ecranul Memento-uri

3.10.3
Atingeti

Setari memento-uri
în coltul din dreapta sus pentru a adăuga noi memento-uri.

Puteți introduce titlul de memento, selectați tipul de memento,zilele de repetare, ora notificării și sunetul,
activați / opriți vibrațiile și adăugați o notă dacă este necesar. Atingeți Terminat pentru a salva modificările
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3.11.2 Alarme
1.
Acest ecran prezintă o listă de memento-uri salvate, fiecare cu un comutator ON / OFF.
Atingeți un comutator pentru a porni / opri memento-ul. Dacă nu a fost salvat nici un memento,
acest ecran ar fi gol.
2.
Pentru a edita un memento, atingeți-l pentru a accesa ecranul Setări de memento(Reminder
Settings). Pentru a sterge un memento, glisați spre stânga și atingeți Ștergere.

3.12

Setari

Atingeți Setări pe MainMenu pentru a intra în ecranul Setări.

3.12.2

Setarile sistemului S7 CGM

Atingeți CGM System pe ecranul Setări pentru a intra în ecranul CGM System.

Alerte legate de nivelul de glucoză: Setarea implicită este dezactivată. După ce îl porniți (activati), puteți vedea
următoarea listă de setări de alertă.
1. High / Low: Setarea implicită a Glucose High și Glucose Low sunt ambele oprite (off). După ce porniți glucoză
ridicată, puteți seta până la opt limite mari de-a lungul unei zile și primiți alerte când glicemia este peste limita
mare. După ce porniți Glucose Low, puteți seta până la opt limite pe parcursul unei zile și primește alerte atunci
când glucoza ta este sub Limita joasă.
Cea mai mare limită maximă și cea mai mică limită dintre toate segmentele de timp sunt utilizate pentru a
determina glucoza mare, glucoza țintă și nivelul scăzut de glucoză în analiza tendințelor. Statisticile conțin mai
multe informații.

2. Previzualizare ridicata: Setarea implicită este dezactivată. După ce o porniți și setați o perioadă de timp, puteți
primi alerte atunci când se preconizează că nivelul glicemiei va atinge limita mare stabilită în perioada de timp
stabilită. Puteți seta ora între 5min și 30 min cu un increment de 5 minute.
3. Previzualizare scăzută: Setarea implicită este oprită. După ce o porniți și setați o perioadă de timp, puteți primi
alerte atunci când se preconizează că nivelul glicemiei va atinge limita minimă stabilită în perioada de timp
stabilită. Puteți seta timpul între 5 min și 30 min cu un increment de 5 minute.
4.Crestere rapida: Setarea implicită este dezactivată. După ce o porniți și setați o creștere
limita de rata, puteți primi alerte atunci când glucoza dvs. crește mai repede decât valoarea
limita stabilită a ratei. Puteți seta viteza între 0,065 mmol / L / min și 0,275
mmol / L / min (1,1 mg / dL / min și 5,0 mg / dL / min) cu un increment de 0,005 mmol / L / min (0,1 mg / dL / min).
5.Scadere rapida: Setarea implicită este dezactivată. După ce o porniți și setați o rată de scădere limită, puteți
primi alerte atunci când glicemia scade mai repede decât valoarea limita stabilita a ratei. Puteți seta viteza între
0,065 mmol / L / min și 0,275 mmol / L / min (1,1 mg / dL / min și 5,0 mg / dL / min) cu un increment de 0,005
mmol / L / min (0,1 mg / dL / min).
Durata de viață a senzorului: Vă rugăm să selectați 14 pentru senzorul de glucoză S7. Când senzorul este
pe cale sa expira, veți primi alerte de expirare a senzorului.

3.12.3

Setari generale

Atingeți Setări generale pe ecranul Setări pentru a intra în Setări generale.

Puteți activa / opri Sunetele și Vibratiie, puteți seta ora de amânare între 10 minute și 3 ore. Alegeți Tipuri de
sonerie pentru memento-uri și avertizări de aplicații sub ALERT TONES.
Notă: Vă recomandăm să activați Sunetele și Vibratiile. Dacă ambele sunt inchise, este posibil să pierdeți o
alertă / alarmă.

3.12.4

Securitatea contului

Atingeți Securitatea contului în ecranul Setări pentru a intra în Securitatea contului

Parola
Atingeți Parola pentru a schimba parola.

Blocarea codului de acces
Atingeți Cod de blocare de acces pentru a seta o parolă de 4 cifre pentru a proteja accesul
la aplicație.

Introduceți din nou parola. Dacă este corecta, blocarea parolei va fi activată.

După ce ati setat parola, vi se va cere să introduceți parola corectă pentru a avea acces la aplicația mobilă
Medtrum EasySense

Codul de acces corect ar fi necesar dacă doriți să anulati parola .
Permisiunea de vizualizare la distanță
Dacă aplicația dvs. primește o cerere de la un alt utilizator pentru vizualizarea de la distanță a contul dvs., puteți
alege să permiteți sau să le refuzați accesul. Dacă doriri sa opriți accesul unui utilizator la contul dvs., accesați
Securitatea contului în Setări și atingeți Permisiunea de vizualizare la distanță. Glisați spre stânga pe
utilizatorul selectat pentru a anula permisiunea.

3.12.5

Resetare

Atingeti Resetați pe Setări ecran pentru introducerea Resetați ecran. Puteti reseta setările aplicatiei la
valorile implicite din fabrică.
Notă: În cazul în care aplicatia este asociat cu un senzor activ, nu puteti reseta orice setări.

3.12.6

Widget-uri

Dacă utilizati un iPhone, glisati spre dreapta pe ecranul de blocare sau pe ecranul de start pentru a
vizualiza widget-uri.
În widget-ul EasySense, puteti vedea datele în timp real CGM, inclusiv ultima citire senzor, săgeata
tendintă, pictograma de calibrare si starea senzorului.
Prin atingerea Afișați mai multe, puteti vizualiza graficul de citiri glucoza din ultimele 6 ore.
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Dacă utilizati un telefon Android, glisati în jos pentru a vizualiza notificarile EasySense.
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4 Cum se schimba senzorul

4.1 Scoateți senzorul aplicat și deconectați emițătorul
Senzorul oferă citiri de glucoză până la 14 zile. După ce va expira senzorul, se va opri în mod
automat, iar citirile de glucoza nu vor fi afisate pe dispozitivul inteligent. Trebuie să eliminati
senzorul după ce expiră.

1. Desprindeti usor plasturele adeziv de pe piele printr-o singură miscare continuă, pentru a elimina

senzorul si transmitătorul.

Prindeți cele două brațe pe ambele părți ale suportului senzorului și îndepărtați ușor emițătorul de
suportul senzorului.
2.

3. Aruncați suportul senzorului și reutilizați emițătorul.
Notă: NU aruncați transmițătorul după o singură utilizare a senzorului. Un emițător
poate fi utilizat până la 3 luni.

4.2 Introduceți un senzor nou

3.12.7 Alegerea zonei de aplicare a senzorului
Când alegeți locația pentru senzor, luați în considerare următoarele:
 Că puteți ajunge confortabil la senzor.
 Că aplicați senzorul pe o zonă plană a pielii cu un nivel adecvat de grăsime subcutanata.
 Că zona rămâne plană în timpul activităților normale zilnice, fără îndoire sau încrețire.
Atunci când alegeți locația pentru senzor, evitați următoarele:
 Zonele care sunt limitate de îmbrăcăminte, cum ar fi linia centurii sau talia.
Areas Zonele curbe sau rigide datorate mușchilor sau oaselor.
 Zonele care implică o mișcare riguroasă în timpul exercițiului.
 Zonele pielii cu cicatrici, tatuaje sau iritații.
 5,0 cm (2 inci) în jurul buricului.
 Zonele cu exces de păr.
 La 7,5 cm (3 inci) de un loc de perfuzie sau de manual de pompă de insulină
loc de injecție.

Mai jos gasiti cele mai bune zone ale corpului (hasurate) pentru introducerea senzorului.

Fata

Spate

Efectuati o miscare de rotație pentru alegerea unei noi zone. Folosind aceeasi zona repetat s-ar putea sa nu
permita vindecarea pielii și poate provoca cicatrici sau iritație.

4.2.2 Pregătirea zonei de aplicare a senzorului
1.

Spălati-vă bine pe mâini cu apă si săpun, si lăsati-le să se usuce.

2. Stergeti zona de insertie selectată cu alcool prin frecare si permiteti zonei să se usuce. Acest lucru
poate ajuta la prevenirea infectiei. Nu introduceti senzorul până când zona curătată este uscată. Acest
lucru va ajuta adezivul senzorului pentru o mai buna fixare.
Avertizare: Dacă senzorul nu se dezlipeste datorită adezivului de susținere a senzorului care nu aderă la piele,
puteți obține rezultate nesigure sau fără rezultate. Selecția necorespunzătoare a zonei și pregătirea
necorespunzătoare a zonei pot cauza aderență slabă.

.

4.2.3 Scoateți senzorul de glucoză din pachet
Scoateti senzorul de glucoză din ambalajul steril prin desprinderea de pe hârtia de pe spatele ambalajului.
Avertizare: Nu folositi un senzor în cazul în care ambalajul său steril a fost deteriorat sau deschis, sau senzorul
a expirat, sau senzorul este deteriorat în vreun fel.
Notă: Spălati-vă pe mâini cu apă si săpun, si lăsati-le să se usuce înainte de a deschide si manipula
pachetul de senzor . După deschiderea ambalajului, evitati să atingeti orice suprafată a senzorului care va
veni în contact cu corpul, adică suprafata adezivă. Ati putea contamina zona de insertie si suferi de o
infectie, dacă aveti mâinile murdare în timp ce introduceti senzorul.

4.2.4 Îndepărtați învelișul protector de la senzor
Support Mount
Indoiti învelisul protector din două piese usor astfel încât să puteti vedea îmbinarea dintre cele două
piese. Tineti senzorul de insertor, si încercati să nu atingeti suprafata adezivă. Scoateti căptuseala din
suportul senzorului de montare jumătate la un moment dat, folosind filele albe de pe suport.
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4.2.5 Localizați si fixati senzorul
Dacă introduceti senzorul pe abdomen sau partea inferioara a spatelui, asezati senzorul orizontal pe
piele. Dacă introduceti senzorul de pe partea superioară a bratului, asezati senzorul vertical.

Miscati degetele în jurul plasturele adeziv pentru a fixa pe piele.

4.2.6

Scoateti clema de siguranta (Safety Lock)

Tineti senzorul de glucoză cu o singură mână. Strângeti ferm cele două urechi de eliberare/blocare de
sigurantă cu degetul mare si arătătorul de altă parte, pe măsură ce scoateti de siguranta de blocare.
Pastrati clema de siguranta , veti avea nevoie de ea mai târziu.
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4.2.7 Introduceti Senzorul
Tineti Introductorul asa cum arată in imagine si apăsati cele două butoane în acelasi timp. S-ar
putea simti o usoară intepatura cand senzorul este plasat sub piele.

4.2.8 Scoateti Introductorul
Strângeți și fixati filetele de eliberare cu nervuri pe părțile laterale ale suportului
senzorului cu o mână și cu cealaltă mână răsucește inserătorul cu aproximativ 40 °
în direcția indicată, până când marcajul triunghiului portocaliu de pe insertor se
aliniază cu linia portocalie de pe suportul senzorului, apoi ridicați inserătorul
vertical departe. Doar suportul senzorului va rămâne pe corpul tău.
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4.2.9 Verificati suportul senzorului de montare
Confirmati că suportul senzorului de montare rămâne strâns lipit pe piele glisând degetul de-a lungul
marginilor adezive, examinati pentru orice alta neregularitate.

Avertizare:

Dacă apare sângerare la locul de introducere, nu atașați transmitatorul la senzor.
Aplicați presiune constantă folosind un tifon steril sau o cârpă curată timp de până la 3 minute. Dacă
sângerarea se oprește, atașează emițătorul la senzor. Dacă sângerarea nu se oprește, îndepărtați
senzorul, tratați zona după cum este necesar și introduceți un senzor nou pe un alt loc.

Avertizare:

Verificați frecvent locul de inserție pentru infecții sau inflamații - roșeață, umflare sau

durere. Îndepărtați senzorul și solicitați ajutor medical profesionist dacă apare una dintre aceste
afecțiuni.
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4.2.10

Aruncati in siguranta dispozitivul de inserare senzor (Inserter)

Atașați clema de siguranță(safety lock )pe inserter pentru a evita deschiderea acestuia și a ascunde acul
în interior. Urmați reglementările locale privind eliminarea deșeurilor atunci când aruncați Inserter-ul. Vă
recomandăm să aruncați dispozitivul de introducere a senzorului într-un recipient rezistent la perforare
cu un capac strâns.

4.3

Atasati transmitatorul
Când schimbati emitătorul, trebuie să introduceti SN-ul (numar de serie) unui nou transmitător pe
aplicatie înainte de a atasa noul transmitator la senzor.
Notă: Puteti consulta capitolul 3.4 pentru orientare pentru a schimba SN emitător în aplicatie.

Fixati transmitatorul în suportul senzorului de montare până când cele două brate flexibile se
încadrează în crestăturile de pe transmitător. Indicatorul luminos va clipi verde, după conectarea
cu succes.

Notă: Asigurati-vă că auziti un click atunci când fixati emitătorul în pozitie. În cazul în care nu este
complet rupt , conexiune electrică , performanta si impermeabilitatea vor fi compromise si poate
avea ca rezultat, citiri incorecte ale senzorului de glucoză. Dacă schimbati senzorul, asigurati-vă că

a fost transmitătorul deconectat de la vechiul senzor cu cel putin un minut înainte de a conecta la
noul senzor.
După ce ati montat transmitătorul, o lumina verde de pe transmitător va clipi de 3 ori imediat,
indicând faptul că transmitătorul este corect conectat cu senzorul. Lumina verde va lumina
intermitent încă de 6 ori într-un minut, indicând faptul că sistemul a finalizat auto-controlul. Apoi, va
apărea următorul ecran în aplicatie:

Notă: Va dura 2 ore pentru ca senzorul să se încălzească.

4.4

Extra Fixare (Optional)
Suportul de susținere a senzorului trebuie să rămână pe pielea ta folosind propriul adeziv.
Dar, dacă descoperiți că suportul senzorului nu aderă bine în timpul activități zilnice, puteți utiliza
banda medicală pentru sprijin suplimentar. Lipiti banda suplimentara doar deaspra marginilor laterale
pentru o mai buna aderenta uniforma. NU lipiti in zona transmitatorului sau in oricare din zonele de
plastic ale suportului senzorului.

5. Sistem de siguranță și alerte
Facem cunoscut ca orice conditie care este in afara sistemelor CGM sau o stare potential grava, dispozitivul dvs smart
cu aplicatia mobile Medtrum EasySense vibrează sau emite un ton pe o alertă și afișează un pe ecran mesaj. Dacă
aplicația rulează în prim-plan, un mesaj de alertă apare cu promptitudine; dacă aplicația rulează în fundal, o alertă
mesajul apare ca o notificare. În primul caz, când există mai multe mesaje, trebuie să recunoașteți primul atingând-l
înainte de a vedea următorul. În ultimul caz, toate mesajele sunt afișate simultan în lista de notificări. Discutați cu
furnizorul de servicii medicale despre ce acțiuni trebuie întreprinse atunci când se produce o alertă.

Tipuri de alerte
Alerte

Mesajul aplicatiei
mobile
distanţa de comunicare

Mută-ți dispozitivul intelligent mai
aproape de transmitator.

TRANSMITTER

Schimbati

Schimbati Transmitatorul curand.

BATTERY LOW

Transmitatorul curand.

TRANSMITTER
BATTERY
DEPLETED

Bateria
transmitatorului
epuizata

Schimbati Transmitatorul

TRANSMITTER
ERROR

Transmitter error.

Sunati la support clienti

LOST SENSOR

Senzor pierdut. Verificați

Acțiuni de luat

Sunati la support
clienti
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NO READINGS

Verificati daca senzorul
este la locul lui.

Verificați dacă senzorul este lovit
sau dislocat. Dacă senzorul este
introdus corect, așteptați și țineți
monitorizarea. Dacă senzorul este
dislocat, schimbă senzorul.

SENSOR

Eroare de calibrare a

CALIBRATION

senzorului. Introduceți

ERROR

BG după 15 minute.

SENSOR FAILURE

Defecțiunea senzorului.

Introduceți BG după 15 minute.

Înlocuiți senzorul.

Înlocuiți senzorul acum.

METER BG NOW

SENSOR END IN 6
HOURS

Calibrati senzorul

Introduceți un nou contor BG

acum.

pentru calibrare.

Senzorul va expira

Schimbați senzorul în 6 ore.

în 6 ore. Schimbați
senzorul în curând.

SENSOR END IN 2
HOURS

Senzorul va expira
în 2ore. Schimbați

Schimbați senzorul în 2 ore

senzorul în curând.
SENSOR END IN 30
MINUTES

Senzorul va expira
în 30 minute. Schimbați

Schimbați senzorul în 30
minute

senzorul în curând.

SENSOR EXPIRED

Senzor expirat. Schimbați

Schimbați senzorul.

senzorul acum.
RAPID RISE

Crestere brusca a
glucozei.

Monitorizați tendința și nivelul de
glucoză.
Urmați instrucțiunile
serviciilor medicale.

RAPID FALL

Scadere brusca a
glucozei.

Monitorizați tendința și nivelul de
glucoză.
Urmați instrucțiunile
serviciilor medicale.

HIGH PREDICTED

LOW PREDICTED

Senzorul de glucoza
se apropie de limita
ridicata

Verificați glicemia și tratați dacă este
necesar.
Continuați să monitorizați glucoza din
sânge.

.
Senzorul de glucoza se
Verificați glicemia și tratați dacă este
apropie de limita scazuta necesar.
Continuați să monitorizați glucoza din
sânge.

HIGH GLUCOSE

Senzorul de glucoza
este peste limita.

Verificați glicemia și tratați dacă este
necesar.
Continuați să monitorizați glucoza din
sânge.

LOW GLUCOSE

Senzorul de glucoza
este sub limita.

Verificați glicemia și tratați dacă este
necesar.
Continuați să monitorizați glucoza din
sânge.

BELOW
3.1
mmol/L (BELOW 56
mg/dL)

Senzorul de glicemie
este sub 3,1 mmol / L.
Vă rugăm să tratați dacă
este necesar. (Glicemia

Verificați glicemia și tratați dacă este
necesar.
Continuați să monitorizați glucoza din
sânge.

senzorului sub 56
mg/dL. Vă rugăm să
tratați dacă este
necesar.)

Notă: Cand Sub 3,1 mmol / l (56 mg BELOW / dl) apare, aplicatia va emite o alertă, chiar dacă
continutul audio a fost oprit.

6.Declaratia producatorului
Sistemul CGM S7 EasySense (format din TY-025 Transmitător si JY-016 Sensor de glucoza) este
destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul sistemului
CGM trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.

6.1 Emisiile Electromagnetice

Emissions Test

Compliance

RF emissions

Group 1

EN 60601-1-2:2015 and IEC60601-1-2:2014
RF emissions

Class B

EN 60601-1-2:2015 and IEC60601-1-2:2014
6.2 Imunitate electromagnetica

Immunity Test

IEC 60601 Test
Level

Compliance Level

Electrostatic discharge
(ESD)

±2.0 kV, ±4.0 kV,

±2.0 kV, ±4.0 kV, ±6.0 kV,

±6.0kV, ±8.0 kV

±8.0 kV contact (56% RH)

IEC 61000-4-2

contact discharge

±2.0 kV, ±4.0 kV, ±8.0 kV,

±2.0 kV, ±4.0 kV,

±15.0 kV air (56% RH)

±8.0 kV, ±15.0 kV
air discharge
RF

electromagnetic

10 V/m

10 V/m
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field immunity test
IEC 61000-4-3
Power
frequency
magnetic fields

30 A/m

30 A/m

IEC 61000-4-8
Avertizari:
1.

Sistemul Medtrum TY-025 CGM trebuie evitat să fie utilizat în apropiere de câmp magnetic
de înaltă intensitate, de înaltă intensitate, unde intensitatea EM DISTURBANCES este mare.

2.

Echipamentele de comunicații RF portabile nu trebuie să fie utilizate mai aproape de 30 cm
(12 inci) față de orice parte a produselor Medtrum. În caz contrar, degradareaar putea rezulta
performanța acestui echipament
Utilizarea acestui echipament adiacent sau stivuit cu alte echipamente ME trebuie evitata,
deoarece ar putea duce la o funcționare necorespunzătoare. Dacă o astfel de utilizare
este necesara, acest echipament și celelalte echipamente ME ar trebui să fie
verificate dacă mai funcționează normal.

3.

7. Simboluri și icoane
Simboluri pentru etichetă produs
Symbol

Explicatie

LOT

Nr.Lot
Nr.de referinta

Producator

Utilizare dupa: (an-luna-ziua)

Atenție: Consultați Instrucțiunile de utilizare

Temperatura de depozitare

NU reutilizați

Reprezentant autorizat în Comunitatea
Europeană
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NU folosiți dacă pachetul este deteriorat

0197

Marcajul CE de către organismul notificat
Sterilizat folosind radiații

Urmați instrucțiunile de utilizare

Comunicare radio

IPX8

Impermeabil la 2,5 m timp de 1 oră

SN

Numărul de serie al dispozitivului

Deseuri de echipamente electrice si electronice

Echipamente de tip BF (Protecție împotriva șocurilor
electrice)
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8. Informatii tehnice :
8.1 Specificatiile transmitatorului
Model: TY-025
Mărimea: 36.1mm x 12mm x19.4mm
Greutate: 4,8g
Temperatura de operare: + 5 ° C ~ + 40 ° C
Interval de operare Umiditate relativă: 20% ~ 90% RH
Presiune de operare atmosferică: 700 ~ 1060hPa
Temperatura de depozitare Interval: - 10 ° C ~ + 55 ° C
Depozitare relativă Interval de umiditate: 20% ~ 90% RH
Presiunea atmosferică Depozitare: 700 ~ 1060 hPa
Baterie: Built-in 3.0V baterie cu litiu primar
Rezistent la apă Evaluare: IPX8 (2.5m, 1 oră)
Categorie: Echipament de tip BF, Func•ionare continuă
Stocare a datelor: stochează automat datele cele 14 de zile
Comunicare fără fir Distanță: 10m Durata de utilizare: 3 luni Garantie limitata: 3 luni

8.2 Specificatii senzor de glucoza
Model: JY-016
Temperatura de depozitare Interval: + 2 ° C ~ + 30 ° C
Depozitare relativă Interval de umiditate: 20% ~ 90% RH
Presiunea atmosferică Depozitare: 700 ~ 1060 hPa
Glucoză Gama: 2.2 ~ 22.2mmol / L (40 ~ 400mg / dl)
Metoda de sterilizare : prin radiatii.
Durata de viata senzor: Până la 14 zile

9

Glossary
App

O aplicatie mobile este un program de calculator conceput
sa ruleze pe dispositive mobile cum ar fi smartphone-uri si
calculatoare.Aplicatia mobile Medtrum EasySense se poate
folosi doar cu sistemul CGM S7 EasySense.

BG

Abreviere pentru glicemie. Vezi Glicemia.

Blood
Glucose (BG)

Cantitatea de glucoză prezentă în sânge.

Calibration

Procesul de utilizare a unui glucometru de citire a glicemiei
sau o valoare a glicemiei venoase pentru a calcula senzorul
valorile glicemiei.

Carb

Complexul de amidon carbohidrat sau simplu
carbohidrați, cum ar fi zahărul.

(CGM)

Un senzor este introdus sub piele pentru a verifica nivelul
de glucoză în lichidul interstițional. Un emițător trimite
citirile de glucoză ale senzorului către un dispozitiv de
afișare.

High Limit

Valoarea setată pentru a determina când sistemul

Continuous
Glucose
Monitoring

va avertiza asupra nivelului glucozei ridicat.
Hypo

Nivelul de glucoză este sub 3,1 mmol / L (56 mg / dL).

Low Limit

Valoarea setată pentru a determina când sistemul
va avertiza asupra nivelului glucozei scazut.

Note

O notă oferă informații utile.

Sensor
Glucose (SG)

Cantitatea de glucoză care este prezentă în fluidul
interstițial și este măsurat de un senzor de glucoză.
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Sensor
Session

Perioada de monitorizare de 14 zile după introducerea unui
nou senzor. În acest interval de timp, glucoza dvs. este
monitorizată și raportată la fiecare două minute, datele fiind
trimise dispozitivelor dvs. de afișare.

SG

Abreviere pentru SENZOR GLUCOZA (SG).

Smart Device

Un dispozitiv inteligent este un dispozitiv electronic care
este fără fir (cu excepția cazului în care se încarcă), mobil
(ușor transportabil), conectat (prin Wi-Fi, 3G, 4G etc.) care
poate funcționa într-o anumită măsură în mod autonom.
Exemple de dispozitive inteligente sunt smartphone-uri,
tablete sau phablete.

Warning

Un avertisment vă anunță un potențial pericol.
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