
1 Īss pārskats par FreeStyle Optium Neo

Žurnāls

Poga "Uz augšu"

Ieslēgšanas poga
• Mērījumu ierīces 

ieslēgšana un sākuma 
ekrāna parādīšana

USB pieslēgvieta
• Šeit pieslēdziet datu kabeli, 

lai augšuplādētu pārbaužu 
rezultātus datorā 
(nepieciešama datu 
pārvaldes sistēma)

Vieta teststrēmeles
ievietošanai
• Šeit ievietojiet teststrēmeli

Teststrēmele
•  Ievietojiet teststrēmeli mērījumu 

ierīcēMērķa zona
• Uzlieciet asinis vai kontroles šķīdumu uz baltās 

mērķa zonas teststrēmeles galā

Rādījumu lodziņš
• Redzams sākuma ekrāns 

(parādīts šeit)
• Redzami pārbaužu rezultāti un 

cita svarīga informācija

Poga "Uz leju"

2 Simboli uz mērījumu ierīces

Simbols Nozīme Simbols Nozīme

Žurnāls Brokastu insulīna deva

Mērījumu ierīce gatava paraugam Pusdienu insulīna deva

Ar kontroles šķīdumu iegūtais 
rezultāts Vakariņu insulīna deva

Insulīna vienības Pārbaude tukšā dūšā

Insulīns Ketonvielas

Rīta ilgstošas darbības insulīna 
deva

Zems bateriju uzlādes līmenis

Vakara ilgstošas darbības insulīna 
deva

Pieslēgta datoram

Insulīna devas iestatīšana Iestatīšanas režīms

Zems glikozes līmenis asinīs vai 
atbilstoša tendence

Augsts glikozes līmenis asinīs vai 
atbilstoša tendence

3 Ātrai uzziņai – glikozes līmeņa asinīs noteikšana

1. Pirms un pēc pārbaudes nomazgājiet un 
nosusiniet rokas.
Piezīme: pārbaudiet teststrēmeļu derīguma termiņu.

2. Ievietojiet teststrēmeli.

3. Veiciet dūrienu pārbaudes vietā un uzlieciet 
asins pilienu.

4. Skatiet rezultātu.
Vairāk informācijas par pārbaudes veikšanu lūdzam 
skatīt 7. nodaļā.

4 Paredzētais pielietojums

Glikozes un ketonvielu līmeņa asinīs kontroles sistēmu FreeStyle Optium Neo paredzēts 
izmantot tikai ārpus ķermeņa (in vitro diagnostikai) paškontrolei vai profesionālai lietošanai, 
izmantojot to kā palīglīdzekli diabēta ārstēšanā.

To izmanto glikozes noteikšanai svaigās pilnasinīs, kas ņemtas no pirksta, apakšdelma, 
augšdelma vai īkšķa pamatnes. To izmanto ketonvielu (β-hidroksibutirātu) noteikšanai svaigu 
pilnasiņu paraugos, kas ņemti tikai no pirksta.

Sistēmu var izmantot arī kā palīglīdzekli diabēta ārstēšanā, jo tā sniedz lietotājam ieteikumus 
par insulīna devu(-ām), pamatojoties uz veselības aprūpes speciālista ievadītiem datiem

SVARĪGI:
	 •	Izmantojiet	tikai	FreeStyle Optium teststrēmeles glikozes līmeņa asinīs 

noteikšanai un FreeStyle Optium teststrēmeles β-ketonvielu noteikšanai asinīs. 
Citas teststrēmeles var dot neprecīzus rezultātus.

	 •	Vairāk	informācijas	par	paraugu	veidiem	lūdzam	skatīt	teststrēmeļu	lietošanas	
pamācībās.

	 •	Izlasiet	instrukcijas,	kas	ietvertas	šajos	īpašniekam	paredzētajos	norādījumos	
par ierīces sagatavošanu. Neievērojot instrukcijas, var iegūt nepareizus 
rezultātus. Pirms mērījumu ierīces izmantošanas izmēģiniet mērījumu 
procedūras.

	 •	Nosakot	glikozes	līmeni	asinīs	un	ketonvielu	līmeni	asinīs,	sekojiet	veselības	
aprūpes speciālista ieteikumiem.

	 •	Ievērojiet	piesardzību,	lietojot	ierīci	bērnu	tuvumā.	Nelielas	detaļas	var	radīt	
aizrīšanās risku.

SVARĪGI:
•	Katru	teststrēmeli	drīkst	lietot	tikai	vienu	reizi.

•	Pirms	pirmās	glikozes	līmeņa	asinīs	vai	ketonvielu	noteikšanas	reizes	
izlasiet teststrēmeļu lietošanas pamācību. Tajā ietverta svarīga informācija 
par to, kā glabāt un lietot teststrēmeles.

•	Mērījumu	ierīce	un	tās	piederumi	paredzēti	lietošanai	vienai	personai.

•	Detalizētu	informāciju	kā	lietot	ierīci	dūriena	veikšanai	skatīt	dūriena	
veikšanas ierīces lietošanas pamācībā.

•	Nelieciet	uz	teststrēmeles	urīnu.

Ketonvielas nosakiet:

•	slimības	laikā;

•	ja	glikozes	līmenis	asinīs	ir	virs	13,3	mmol/l;

•	ja	jums	un	jūsu	veselības	aprūpes	speciālistam	liekas,	ka	tas	ir	vajadzīgs.

5 Mērījumu ierīces iepazīšana

Mērījumu ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu mērierīci:
•	nospiediet	 ,  vai
•	 ievietojiet	teststrēmeli
Lai izslēgtu mērierīci:
•	nospiediet	un	3	sekundes	turiet	nospiestu	  vai
•	2	minūtes	nedariet	neko

Mērījumu ierīces ekrāna pārbaude pēc katras ieslēgšanas reizes

Ekrāns, kad mērījumu ierīce izslēgta Kad mērījumu ierīce ir izslēgta, tās ekrānam jābūt pilnīgi 
melnam.	Ikreiz,	kad	mērījumu	ierīce	tiks	ieslēgta,	uz	1	
sekundi parādīsies balts pārbaudes ekrāns.

Ja melnajā ekrānā, kad ierīce ir izslēgta, ir redzami balti 
fragmenti vai ja baltajā pārbaudes ekrānā ir redzami 
melni fragmenti, mērījumu ierīcei var būt problēma. 
Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Piezīme: ja būs zema mērījumu ierīces akumulatora 
uzlādes pakāpe,   informācija par to būs 
redzama gan izslēgtas mērījumu ierīces ekrānā, gan 
pārbaudes ekrānā.

Pārbaudes ekrāns
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6 Mērījumu ierīces sagatavošana

Lai apstiprinātu, ka datums un laiks iestatīti pareizi, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

Iestatiet laiku

1. Sāciet procedūru ar izslēgtu mērījumu ierīci 
(bez ievietotas teststrēmeles)
•	Nospiediet	  , lai ieslēgtu mērījumu ierīci

2.  Nospiediet un 3 sekundes turiet ekrānā 
redzamo laiku (11:50), līdz ekrāna 
rādījums mainās. 

 

(e.g.	1:23	PM)

(e.g.	13:23)

3. Iestatiet	laika	formātu	(12	stundu	vai	24	stundu	
pulksteni).

•	 Nospiediet	  vai , lai mainītu

•	 Nospiediet	 , lai turpinātu

Piezīme:  mērījumu ierīce var rādīt laiku vai nu 12 
h (1:23 PM), vai 24 h (13:23) formātā. Ja dodat 
priekšroku 12 h formātam, nav “AM”. Ja iestatījumā 
ir PM laiks, turpiniet spiest  , līdz redzat “PM”.

4. Iestatiet stundu 

•	 Stunda	mirgo.	Nospiediet	  vai  , lai 
iestatītu stundu

•	 Nospiediet	 , lai turpinātu

5. Iestatiet minūtes

•	Minūtes	mirgo.	Nospiediet	  vai  , lai iestatītu 
minūtes

•	Nospiediet		 , lai turpinātu

minūtes

stunda

minūtes

stunda

10 Skatīt dienasgrāmatu

Mērījumu	ierīces	dienasgrāmatā	var	glabāties	informācija	par	līdz	pat	1000	notikumiem,	
tajā skaitā par rezultātiem, kas iegūti, nosakot glikozes līmeni asinīs vai ketonvielas asinīs vai 
pārbaudes ar kontroles šķīdumu, un par insulīna devām, kā arī citu ar mērījumu ierīci saistītu 
informāciju.

Dienasgrāmatā reģistrēto notikumu skatīšana

1. Kad redzams sākuma ekrāns, nospiediet   , lai 
skatītu dienasgrāmatā reģistrētos notikumus.

Piemēri:

Glikozes līmeņa asinīs rezultāti

2. Nospiediet  , lai ritinātu pa dienasgrāmatā 
reģistrētajiem notikumiem.

Insulīna 
vienības

Insulīna deva

Rezultāts tukšā dūšā

-
Ar kontroles šķīdumu iegūtais rezultāts

Glikozes līmeņa asinīs vidējo vērtību skatīšana

1. Kad ieslēgts sākuma ekrāns, nospiediet   , lai 
atvērtu dienasgrāmatu.

2. Kad darbojaties ar dienasgrāmatu, jebkurā brīdī 
nospiediet   , lai skatītu savu 7 dienu vidējo 
vērtību.   [  ]

•	 	Nospiediet	  	,	lai	skatītu	14	dienu	vidējo	
vērtību.  [   ]

•	 	Nospiediet	  ,	lai	skatītu	30	dienu	vidējo	
vērtību.  [   ]

•	 	Nospiediet   , lai atgrieztos pie 
dienasgrāmatā reģistrētajiem notikumiem.

Piezīmes:
•	 Vidējās	vērtības	neietver	ar	glikozes	kontroles	

šķīdumu iegūtos rezultātus.
•		Ja	ar	kontroles	šķīdumu	iegūtie	rezultāti	nav	

atzīmēti kā pārbaudes ar kontroles šķīdumu, 
vidējās vērtības var būt neprecīzas.

•	   parādās mērījumu ierīces ekrānā, kad 
nav aktuālo notikumu vai vidējo vērtību, ko varētu 
skatīt.

•	    Aprēķinot vidējās vērtības, glikozes līmeņa 
asinīs noteiklšanas rezultāti tiek skaitīti kā                    
1,1 mmol/l.

•	   Aprēķinot vidējās vērtības, glikozes līmeņa 
asinīs noteikšanas rezultāti tiek skaitīti kā                   
27,8 mmol/l.

Nospiediet   vai , lai 
ritinātu pa 7, 14 vai 30 dienu 
vidējām vērtībām.

Jūsu vidējā vērtība

Pārbaužu skaits, no kura 
aprēķināta vidējā vērtība

Sagatavojieties pārbaudei
1. Izvēlieties analīzes ņemšanas vietu.

Iespējamās analīzes ņemšanas vietas, lai noteiktu glikozes līmeni asinīs, ir roku pirksti , 
apakšdelms, augšdelms vai īkšķa pamatne.

Nosakot ketonvielas asinīs, izmantojiet tikai no pirksta ņemtus asiņu paraugus.

Piezīme: uzmanieties, lai netiktu skartas dzimumzīmes, kauli un cīpslas. Analīzes      
ņemšanas vietā var rasties asinsizplūdums. Ja rodas asinsizplūdums, apsveriet iespēju 
izvēlēties citu analīzes ņemšanas vietu

2. Nomazgājiet rokas un asiņu ņemšanas vietu ar ziepēm un siltu ūdeni

•	Kārtīgi	noskalojiet	un	nosusiniet.

•	Uz	asiņu	ņemšanas	vietas	nelietojiet losjonu vai krēmu.

3. Nomazgājiet rokas un asiņu ņemšanas vietu ar ziepēm un siltu ūdeni.
Nelietojiet teststrēmeles	ar	beigušos	derīguma	termiņu;	tās	var	dot	neprecīzus	rezultātus.

Neizmantojiet asiņu paraugus no citām vietām, ja:

•	 Jūs	domājat,	ka	Jums	ir	zems	vai	strauji	mainīgs	glikozes	līmenis	asinīs;

•	Jums	ir	diagnosticēta	nespēja	pamanīt	hipoglikēmiju;

•	rezultāti,	kas	iegūti,	ņemot	asinis	no	citām	vietām,	neatbilst	Jūsu	
pašsajūtai;

•	Jūs	mazāk	nekā	pirms	divām	stundām	ieturējāt	ēdienreizi,	lietojāt	
insulīnu vai nodarbojāties ar fiziskām aktivitātēm.

Glikozes līmeņa vai ketonvielu noteikšana asinīs

1. Atveriet teststrēmeles folijas paciņu iegriezuma vietā 
un plēsiet virzienā uz leju, lai izņemtu teststrēmeli.

2. Ievietojiet teststrēmeli mērījumu ierīcē līdz 
atdurei. Tādējādi mērījumu ierīce tiks ieslēgta.
Piezīmes:
•	 ikreiz,	kad	ieslēdzat	mērījumu	ierīci,	pārliecinieties,	

ka tā darbojas, kā paredzēts. Ja melnajā ekrānā, 
kad ierīce ir izslēgta, ir redzami balti fragmenti 
vai ja baltajā pārbaudes ekrānā ir redzami melni 
fragmenti,	mērījumu	ierīcei	var	būt	problēma.	(Vairāk	
informācijas skatiet 5. nodaļā “Mērījumu ierīces 
iepazīšana”)
	 •	Ja	3	minūtes	nav	veiktas	nekādas	darbības,	

mērījumu ierīce izslēdzas. Lai no jauna ieslēgtu 
mērījumu ierīci, izņemiet un no jauna ievietojiet 
nelietoto teststrēmeli.

Mirgo  , kas liecina, ka mērījumu ierīce ir gatava, 
lai jūs uznestu paraugu uz teststrēmeles.

Piezīme: ja būsit ievietojis purpurkrāsas teststrēmeli 
ketonvielu noteikšanai asinīs, ekrānā parādīsies 
KET .
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7 Glikozes līmeņa asinīs vai ketonvielu līmeņa asinīs noteikšana

8 Glikozes līmeņa asinīs rezultātu un tendenču izpratne

3.  Iegūstiet asiņu paraugu.
Izmantojiet ierīci dūriena veikšanai, lai iegūtu asiņu 
paraugu.

(Vairāk informācijas skatīt dūriena veikšanas ierīces 
lietošanas pamācībā.)

4. Uzlieciet asinis uz teststrēmeles.
Uzlieciet	asins	paraugu	uz	baltās	zonas	teststrēmeles	
galā. Asinis iesūcas teststrēmelē.

Turiet asinis pie teststrēmeles, līdz mērījumu ierīces 
ekrānā	redzat	3	īsas	līnijas.	Tas	nozīmē,	ka	uzlikt	
pietiekami daudz asiņu.

Piezīmes:
•	 	ja	nosakāt	glikozes	līmeni	asinīs,	jūs	redzēsit,	ka	ierīce	

skaita 5 sekundes. Ja nosakāt ketonvielas asinīs, jūs 
redzēsit, ka ierīce skaita 10 sekundes.
	 •	Neizņemiet teststrēmeli no mērījumu ierīces 

skaitīšanas laikā.
	 •	Ja	laika	skaitīšana	nesākas,	iespējams,	uz	

teststrēmeles nav uzlikts pietiekami daudz asiņu. 
Norādījumus par atkārtotu uzlikšanu lūdzam skatīt 
teststrēmeļu lietošanas pamācībā. Ja laika skaitīšana 
joprojām nesākas, izņemiet lietoto teststrēmeli un 
izmetiet to saskaņā ar noteikumiem. Sāciet jaunu 
pārbaudi ar jaunu teststrēmeli.

➧
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Glikozes līmeņa asinīs rezultāta piemērs

Ketonvielu asinīs rezultāta piemērs

5.  Skatiet rezultātu.
Pārbaude ir pabeigta, kad mērījumu ierīces ekrānā 
parādās rezultāts (parādīti piemēri). Rezultāts tiek 
saglabāts atmiņā.

Piezīme:  ja redzat   , tas nozīmē, ka mērījumu 
ierīce var ieteikt jaunu ēdienreižu insulīna devu. Ja 
negatavojaties ēdienreizei un ēdienreižu insulīna devas 
ievadīšanai, tad ignorējiet to.

6.  Nospiediet un turiet  , lai izslēgtu mērījumu 
ierīci. Izmetiet izlietoto teststrēmeli saskaņā ar 
noteikumiem.

Mērījumu	ierīce	parāda	glikozes	līmeni	asinīs	mmol/l.	Šī	mērvienība	ir	iepriekš	iestatīta.	Šo	iestatījumu	nevar	mainīt.

Rezultāti liecina par zemu glikozes līmeni asinīs

Ja redzat… Ko tas nozīmē Kā rīkoties

Parādās,	ja	rezultāts	ir	mazāks	par	3,9	mmol/l	
vai mērķa vērtību, ko mērījumu ierīcē iestatījis 
veselības aprūpes speciālists.

Rīkojieties saskaņā ar veselības aprūpes 
speciālista norādījumiem par to, kā 
novērst zemu glikozes līmeni asinīs.

Parādījusies zema glikozes līmeņa tendence.
Ja pēdējo 5 dienu laikā bijuši divi rezultāti ar 
zemu	vērtību	UN	tie	abi	ir	bijuši	vienā	un	tajā	
pašā trīs stundu periodā, mērījumu ierīces ekrānā 
būs redzama mirgojoša .

Rīkojieties saskaņā ar veselības aprūpes 
speciālista norādījumiem par to, kā 
novērst zemu glikozes līmeni asinīs.

Parādās,	kad	rezultāts	ir	mazāks	par	1,1	mmol/l

Ļoti zems glikozes līmenis asinīs vai
varētu būt problēma ar teststrēmeli.

Atkārtojiet pārbaudi ar jaunu 
teststrēmeli. Ja rezultātā iegūtā vērtība 
ir zema (LO), nekavējoties sazinieties 
ar veselības aprūpes speciālistu.

Piezīme:  ja redzat kļūdas paziņojumu E-3 vai E-4, skatiet šo sagatavošanas norādījumu nodaļu par kļūdu paziņojumiem

Nekustīga sarkana 
bulta

Mirgojoša sarkana 
bulta

SVARĪGI:  ja jums ir simptomi, kas neatbilst jūsu pārbaudes rezultātam, lai gan jūs esat ievērojis šajā ierīces īpašnieka 
rokasgrāmatā sniegtos norādījumus, sazinieties ar veselības aprūpes speciālistu.

Rezultāti liecina par augstu glikozes līmeni asinīs

Ja redzat. . . Ko tas nozīmē Kā rīkoties

Parādās,	ja	rezultāts	ir	lielāks	par	13,3	mmol/l	
vai mērķa vērtību, ko mērījumu ierīcē iestatījis 
veselības aprūpes speciālists.

Rīkojieties saskaņā ar veselības aprūpes 
speciālista norādījumiem par to, kā 
novērst augstu glikozes līmeni asinīs.

Parādījusies augsta glikozes līmeņa tendence.
Ja pēdējo 5 dienu laikā bijuši trīs rezultāti ar 
augstu	vērtību	UN	tie	visi	ir	bijuši	vienā	un	
tajā pašā trīs stundu periodā, mērījumu ierīces 
ekrānā būs redzama mirgojoša .

Rīkojieties saskaņā ar veselības aprūpes 
speciālista norādījumiem par to, kā 
novērst augstu glikozes līmeni asinīs.

Glikozes līmenis ir augstāks vai vienāds ar 
13,3	mmol/l.

Ja jūsu diabēta aprūpes programma 
ietver arī ketonvielu noteikšanu, 
nosakiet asinīs ketonvielas.

Parādās,	kad	rezultāts	ir	lielāks	par	27,8	mmol/l

Ļoti augsts glikozes līmenis asinīs vai
varētu būt problēma ar teststrēmeli.

Atkārtojiet pārbaudi ar jaunu 
teststrēmeli. Ja rezultātā iegūtā vērtība 
ir augsta (HI), nekavējoties sazinieties 
ar veselības aprūpes speciālistu. 

SVARĪGI: mērījumu	ierīce	parāda	rezultātus	no	1,1	līdz	27,8	mmol/l.	Zema	vai	augsta	glikozes	līmeņa	rezultāts	var	liecināt	par	iespējami	
būtisku medicīnisku stāvokli.

Nekustīga 
dzeltena bulta

Mirgojoša 
dzeltena bulta

Nosakot	asinīs	ketonvielas,	mērījumu	ierīce	parāda	rezultātu	mmol/l,	robežās	no	0,0	līdz	8,0	
mmol/l.	Šī	mērvienība	ir	iepriekš	iestatīta.	Šo	iestatījumu	nevar	mainīt.

Paredzamais	ketonvielu	līmenis	asinīs	ir	zemāks	par	0,6	mmol/l.2 Augstu ketonvielu līmeni var 
izraisīt slimība, badošanās, intensīva fiziskā slodze vai nekontrolēts glikozes līmenis asinīs.1-3

Atkārtoti nosakiet ketonvielu līmeni asinīs, izmantojot jaunu teststrēmeli, ja:

•	displejā	parādās	“HI”;

•	jūsu	rezultāts	ir	neparasti	augsts;

•	 jūs	apšaubāt	iegūto	rezultātu;

•	 ketonvielu	līmenis	jūsu	asinīs	ir	0,0	mmol/l,	bet	glikozes	līmenis	jūsu	asinīs	ir	augstāks																					
par	16,7	mmol/l.

SVARĪGI: pirms ieviešat jebkādas izmaiņas savā diabēta aprūpes 
programmā, rīkojieties saskaņā ar veselības aprūpes speciālista 
ieteikumiem.

Displejs Ko tas nozīmē Kā rīkoties

Rezultāts	ir	robežās	no	0,6
līdz	1,5	mmol/l

Augsts ketonvielu līmenis 
asinīs.
Var rasties problēma, kuras 
gadījumā nepieciešama 
medicīniska palīdzība.

Rīkojieties saskaņā ar 
veselības aprūpes speciālista 
ieteikumiem.

Rezultāts ir augstāks par
1,5	mmol/l.

Jums var būt diabētiskās 
ketoacidozes	(DKA)	rašanās	
risks.2-6

Nekavējoties sazinieties ar 
veselības aprūpes speciālistu.

Parādās, kad rezultāts ir augstāks 
par	8,0	mmol/l.

Ļoti augsts ketonvielu 
līmenis asinīs
vai
varētu būt problēma ar 
teststrēmeli.

Atkārtojiet pārbaudi ar jaunu 
teststrēmeli. Ja rezultātā 
iegūtā vērtība ir augsta (HI), 
nekavējoties sazinieties ar 
veselības aprūpes speciālistu.

9 Izpratne par rezultātiem, kas iegūti, nosakot ketonvielu līmeni asinīs

 

6. Iestatiet mēnesi

•	 Mēnesis	mirgo.	Nospiediet	  vai  , lai 
iestatītu mēnesi

•	 Nospiediet	 , lai turpinātu

7. Iestatiet dienu

•	 Diena	mirgo.	Nospiediet	  vai  , lai      
iestatītu dienu

•	 Nospiediet	 , lai turpinātu

8. Iestatiet	gadu•
 Nospiediet  vai  , lai iestatītu gadu

•	 Press	  to save. Setup complete

mēnesis

diena

mēnesis

diena

Iestatiet datumu
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9 Izpratne par rezultātiem, kas iegūti, nosakot ketonvielu līmeni 
asinīs

10 Žurnāla skatīšana
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Kontroles šķīduma testa veikšana

12 Datu pārsūtīšana no mērījumu ierīces uz datoru

13 Kļūdu paziņojumi

Glikozes un ketonvielu līmeņa asinīs kontroles sistēma

Īpašnieka rokasgrāmata
par iestatījumiem
Lietotāja rokasgrāmata



Abbott	Diabetes	Care	Ltd.
Range Road
Witney, Oxon
OX29	0YL,	UK

Pārbaude ar kontroles šķīdumu jāveic, kad šaubāties par saviem 
rezultātiem un vēlaties pārliecināties, vai mērījumu ierīce un 
teststrēmeles darbojas, kā paredzēts.

SVARĪGI:
•	Ar	šo	mērījumu	ierīci	izmantojiet	tikai	MediSense	glikozes	un	ketonvielu	

kontroles šķīdumus.

•	Ar	kontroles	šķīdumu	iegūtajiem	rezultātiem	jāiekļaujas	kontroles	šķīduma	
diapazonā, kas nodrukāts teststrēmeļu lietošanas pamācībā.

•	Pārbaudiet,	vai	sakrīt	uz	katra	teststrēmeļu	folijas	iepakojuma	un	lietošanas	
pamācībā norādītie sērijas (LOT) numuri.

•	Nelietojiet	kontroles	šķīdumu,	kuram	ir	beidzies	derīguma	termiņš.	Izmetiet	
kontroles	šķīdumu	3	mēnešus	pēc	atvēršanas	vai	tad,	kad	pienācis	uz	pudeles	
nodrukātais derīguma termiņš, atkarībā no tā, kas ir agrāk. (Piemērs: atvērts 
15.	aprīlī,	jāizmet	15.	jūlijā;	uzrakstiet	izmešanas	datumu	uz	pudeles	sāna.)

•	Kontroles	šķīduma	diapazons	attiecas	tikai	uz	kontroles	šķīdumu,	nevis	uz	
glikozes līmeni asinīs.

•	Tūlīt	pēc	lietošanas	stingri	uzlieciet	atpakaļ	vāciņu	uz	pudeles.

11 Glikozes un ketonvielu kontroles šķīdumi

Mērījums, izmantojot kontroles šķīdumu

1.   Atveriet teststrēmeles folijas paciņu iegriezuma 
vietā un plēsiet virzienā uz leju, lai izņemtu 
teststrēmeli.

2. Ievietojiet teststrēmeli, līdz mērījumu ierīce 
ieslēdzas.

       Piezīmes:
•	 ikreiz,	kad	ieslēdzat	mērījumu	ierīci,	pārliecinieties,	ka	tā	

darbojas, kā paredzēts. Ja melnajā ekrānā, kad ierīce ir 
izslēgta, ir redzami balti fragmenti vai ja baltajā pārbaudes 
ekrānā ir redzami melni fragmenti, mērījumu ierīcei var būt 
problēma.	(Vairāk	informācijas	skatiet	5.	sadaļā	“Mērījumu	
ierīces iepazīšana”.)

	 •	Ja	3	minūtes	nav	veiktas	nekādas	darbības,	mērījumu	
ierīce izslēdzas. Lai no jauna ieslēgtu mērījumu ierīci, 
izņemiet un no jauna ievietojiet nelietoto teststrēmeli.

SVARĪGI: (turpinājums)
•	Kontroles	šķīdumam	nedrīkst	pievienot	ūdeni	vai	citu	šķidrumu.

•	Ar	kontroles	šķīdumu	iegūtie	rezultāti	neatspoguļo	glikozes	līmeni	jūsu	asinīs.

•	Par	to,	kā	iegūt	kontroles	šķīdumu,	sazinieties	ar	klientu	apkalpošanas	dienestu.
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Mirgo  , kas liecina, ka mērījumu ierīce ir gatava, lai jūs 
uzliktu paraugu uz teststrēmeles.

Piezīme: ja būsit ievietojis purpurkrāsas teststrēmeli 
ketonvielu noteikšanai asinīs, ekrānā parādīsies KET.

3. Nospiediet	un	3	sekundes	turiet	nospiestu	lejupvērsto	
bultu, lai atzīmētu šo pārbaudi kā kontroles 
šķīduma pārbaudi. Parādās   Mērījumu ierīce 
tagad ir gatava tam, lai jūs uzliktu kontroles šķīdumu 
uz teststrēmeles.

SVARĪGI:  Ja nebūs atzīmēts, ka šī ir pārbaude ar kontroles šķīdumu, 
rezultāts tiks saglabāts atmiņā kā ar asins paraugu iegūts rezultāts. Tas var 
ietekmēt glikozes līmeņa asinīs vidējās vērtības.

4. Uzlieciet kontroles šķīdumu uz teststrēmeles.
Sakratiet kontroles šķīduma pudeli, lai šķīdums 
sajauktos.	Uzlieciet	vienu	pilienu	kontroles	šķīduma	
uz baltās zonas teststrēmeles galā, parādītajā vietā. 
Kontroles šķīdums iesūcas teststrēmelē.

5. Turiet kontroles šķīdumu uz teststrēmeles, līdz:
   •	 mērījumu	ierīces	ekrānā	redzat	3	īsas	līnijas.	Tas	

nozīmē, ka esat uzlicis pietiekami daudz kontroles 
šķīduma un mērījumu ierīce nolasa ar kontroles 
šķīdumu iegūstamo rezultātu.

Piezīmes:
•	 Ja	veiksit	pārbaudi	ar	teststrēmeli,	kas	domāta	

glikozes līmeņa asinīs noteikšanai, jūs redzēsit, 
ka ierīce skaita 5 sekundes. Ja veiksit pārbaudi ar 
teststrēmeli, kas paredzēta ketonvielu noteikšanai 
asinīs, jūs redzēsit, ka ierīce skaita 10 sekundes.

•		Neizņemiet teststrēmeli no mērījumu ierīces 
skaitīšanas laikā.

•		Ja	laika	skaitīšana	nesākas,	izņemiet	un	izmetiet	
lietoto teststrēmeli, izslēdziet mērījumu ierīci un 
mēģiniet vēlreiz ar jaunu teststrēmeli.

➧

Piemēri:
6. Skatiet rezultātu.
       Mērījums ir pabeigts, kad mērījumu ierīces ekrānā 

parādās rezultāts (parādīti piemēri). Rezultāts tiek 
saglabāts atmiņā kā ar kontroles šķīdumu iegūts 
rezultāts.

       Salīdziniet ar kontroles šķīdumu iegūtos rezultātu 
ar robežām, kas nodrukātas glikozes līmeņa asinīs 
teststrēmeļu vai ketonvielu noteikšanas teststrēmeļu 
lietošanas pamācībā. Rezultātam jāiekļaujas šajās 
robežās.

Piezīme: Ja veikta pārbaude ar ketonvielu kontroles 
šķīdumu, pie rezultātā redzams KET.

Ar kontroles šķīdumu iegūtie rezultāti ārpus 
noteiktām robežām:
•	 Ja	ar	pārbaudes	šķīdumu	iegūtie	rezultāti	ir	ārpus	

robežām, kas nodrukātas teststrēmeļu lietošanas 
pamācībā, atkārtojiet pārbaudi.

•		Ja	ar	pārbaudes	šķīdumu	iegūtie	rezultāti	pastāvīgi	
ir ārpus robežām, kas nodrukātas teststrēmeļu 
lietošanas pamācībā, pārtrauciet mērījumu ierīces 
lietošanu. Sazinieties ar klientu apkalpošanas 
dienestu.

12 Datu pārsūtīšana no mērījumu ierīces uz datoru

Datu	pārsūtīšanai	no	mērījumu	ierīces	uz	datoru	ir	nepieciešama	savietojama	datu	pārvaldes	
sistēma.	Turklāt	jums	būs	vajadzīgs	mikro-USB	kabelis,	lai	mērījumu	ierīces	USB	pieslēgvietu	
savienotu ar datoru.

Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

BRĪDINĀJUMS: Lai novērstu elektrošoka iespējamību, nekādā gadījumā nenosakiet 
glikozes līmeni asinīs, kamēr mērījumu ierīce ir pievienota datoram.

13 Kļūdu paziņojumi

15 Traucējumu meklēšana

Ko tas nozīmē Kā rīkoties

1.   Teststrēmele 
ir ievietota 
tai 
paredzētajā 
vietā, bet 
nekas 
nenotiek.

Teststrēmele mērījumu ierīcē nav ievietota pareizi vai līdz galam 1.		Ar	kontakta	joslām	(3	melnas	līnijas)	vērstām	uz	augšu,	ievietojiet	teststrēmeli	mērījumu	ierīcē	
līdz tā atduras. Tādējādi mērījumu ierīce tiek ieslēgta.

2.  Ja mērījumu ierīce tik un tā neieslēdzas, sazinieties ar klientu apkalpošanas 
dienestu.

Nav	ievietotas	baterijas;	nepareizi	ievietotas	baterijas Informāciju	par	to,	kā	pareizi	ievietot	baterijas,	lūdzam	skatīt	14.	nodaļā	Mērījumu	ierīces	kopšana.

Tukšas baterijas Mainiet baterijas. Ja vajadzīgs, iestatiet datumu un laiku.

Mērījumu ierīce var būt pievienota datoram (mērījumu ierīces ekrānā 
parādās	“PC”)

Atvienojiet mērījumu ierīci no datora.

Problēma ar teststrēmeli Izmēģiniet jaunu teststrēmeli.

Problēma ar mērījumu ierīci Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

2.    Pēc asiņu 
parauga 
uzlikšanas 
nesākas 
mērījums.

Asiņu paraugs ir pārāk mazs 1.  Norādījumus par atkārtotu uzlikšanu lūdzam skatīt teststrēmeļu lietošanas pamācībā.
2.  Atkārtojiet mērījumu ar jaunu teststrēmeli.
3.  Ja pārbaude tik un tā nesākas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Paraugs uzlikts pēc mērījumu ierīces izslēgšanās 1. Pārskatiet mērījumu veikšanas instrukcijas.
2.  Atkārtojiet mērījumu ar jaunu teststrēmeli.
3.  Ja pārbaude tik un tā nesākas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Problēma ar mērījumu ierīci vai teststrēmeli 1.  Atkārtojiet mērījumu ar jaunu teststrēmeli.
2.  Ja mērījums tik un tā nesākas, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

17 Mērījumu ierīces specifikācija

14 Mērījumu ierīces kopšana

Paziņojums Ko tas nozīmē Kā rīkoties

Pārāk augsta vai pārāk 
zema temperatūra, lai būtu 
iespējama mērījumu ierīces 
pareiza darbība 

1.	Pārvietojiet	mērījumu	ierīci	un	
teststrēmeles uz vietu, kurā 
temperatūra iekļaujas teststrēmeļu 
darba temperatūras diapazonā. 
(Informāciju par atbilstošo 
temperatūras diapazonu lūdzam 
skatīt teststrēmeļu lietošanas 
pamācībā.)

2.	Nogaidiet,	kamēr	mērījumu	
ierīce un teststrēmeles pielāgojas 
jaunajai temperatūrai.

3.	Atkārtojiet	pārbaudi	ar	jaunu	
teststrēmeli.

 Ja atkal rodas kļūda, sazinieties ar 
klientu apkalpošanas dienestu.

Mērījumu ierīces kļūda 1.	Izslēdziet	mērījumu	ierīci.
2.	Atkārtojiet	pārbaudi	ar	jaunu	

teststrēmeli.
3.	Ja	atkal	rodas	kļūda,	sazinieties	ar	

klientu apkalpošanas dienestu.

Paziņojums Ko tas nozīmē Kā rīkoties

Asins piliens ir pārāk mazs
vai
Nepareiza pārbaudes 
procedūra
vai
varētu būt problēma ar 
teststrēmeli

1.	Pārskatiet	mērījumu	veikšanas	
instrukcijas.

2.	Atkārtojiet	pārbaudi	ar	jaunu	
teststrēmeli.

3.	Ja	atkal	rodas	kļūda,	sazinieties	ar	
klientu apkalpošanas dienestu.

Iespējams, glikozes līmenis ir 
pārāk augsts, lai sistēma to 
varētu nolasīt
vai
varētu būt problēma ar 
teststrēmeli

1.		Atkārtojiet	pārbaudi	ar	jaunu	
teststrēmeli.

2.	Ja	atkal	rodas	kļūda,	sazinieties	ar	
klientu apkalpošanas dienestu.

Asinis uz teststrēmeles 
uzliktas pārāk agri

1.	Pārskatiet	mērījumu	veikšanas	
instrukcijas.

2.	Atkārtojiet	pārbaudi	ar	jaunu	
teststrēmeli.

3.	Ja	atkal	rodas	kļūda,	sazinieties	ar	
klientu apkalpošanas dienestu.

Paziņojums Ko tas nozīmē Kā rīkoties

Mērījumu ierīces kļūda 1.	Pārbaudiet,	vai	izmantojat	šai	
mērījumu ierīcei atbilstošas 
teststrēmeles. (Lai pārliecinātos par 
teststrēmeļu atbilstību šai mērījumu 
ierīcei, skatiet teststrēmeļu lietošanas 
pamācību.)

2.	Atkārtojiet	pārbaudi,	izmantojot	
tādu teststrēmeli, kas ir piemērota 
lietošanai ar jūsu mērījumu ierīci.

3.	Ja	atkal	rodas	kļūda,	sazinieties	ar	
klientu apkalpošanas dienestu.

Kodēšana nav vajadzīga
vai
Teststrēmele varētu būt 
bojāta vai lietota, vai arī 
mērījumu ierīce to neatpazīst

1.	Pārbaudiet,	vai	izmantojat	šai	
mērījumu ierīcei atbilstošas 
teststrēmeles. (Lai pārliecinātos par 
teststrēmeļu atbilstību šai mērījumu 
ierīcei, skatiet teststrēmeļu lietošanas 
pamācību.)

2.	Atkārtojiet	mērījumu,	izmantojot	
tādu teststrēmeli, kas ir piemērota 
lietošanai ar jūsu mērījumu ierīci.

3.	Ja	atkal	rodas	kļūda,	sazinieties	ar	
klientu apkalpošanas dienestu.

Mērījumu ierīces kļūda 1.		Izslēdziet	mērījumu	ierīci.
2.	Atkārtojiet	mērījumu	ar	jaunu	

teststrēmeli.
3.	Ja	atkal	rodas	kļūda,	sazinieties	ar	

klientu apkalpošanas dienestu.

Bateriju mainīšana

Kad būs zems bateriju uzlādes līmenis, jūs redzēsit šādu ekrānu.

Piezīme: Mainot baterijas, mērījumu ierīces iestatījumi un žurnālā 
reģistrētā informācija saglabāsies.

Solis Darbība

1. Apgrieziet mērījumu ierīci otrādi un, kā parādīts, 
bīdot atveriet sānā esošo bateriju nodalījuma vāciņu.

SVARĪGI: Pēc tam, kad pirmoreiz redzat šo brīdinājumu, jūs varat 
veikt	aptuveni	28	mērījumus,	pirms	baterijas	nepieciešams	mainīt.

BRĪDINĀJUMS: Baterijas jāglabā maziem bērniem nepieejamā vietā. Baterijas 
norīšanas gadījumā nekavējoties sazinieties ar veselības aprūpes speciālistu.

Solis Darbība

2. Izņemiet vecās baterijas.

3. Ievietojiet jaunās baterijas ar (+) uz augšu.

        Piezīme: Mērierīcē tiek izmantotas 2 maināmas          
CR 2032 šūnas tipa baterijas.

4. Bīdot aizveriet vāciņu, līdz tas noklikšķ.

        Piezīme: Nākamajā mērījumu ierīces ieslēgšanas reizē 
var parādīties aicinājums iestatīt laiku un datumu. 
(Skatīt 6. nodaļu “Mērījumu ierīces sagatavošana”).

Piezīme: Kad mērījumu ierīce jums vairs nav vajadzīga, izņemiet baterijas un izmetiet baterijas un 
mērījumu ierīci saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Eiropas bateriju direktīva paredz izlietoto bateriju atsevišķu savākšanu, lai 
veicinātu	otrreizējo	pārstrādi	un	aizsargātu	vidi.	Šajā	izstrādājumā	esošās	
baterijas jāizņem un jāizmet saskaņā ar vietējiem noteikumiem par izlietoto 
bateriju atsevišķu savākšanu.

Mērījumu ierīces tīrīšana

Solis Darbība

1 Tīriet mērījumu ierīces ārējās daļas, izmantojot mitru drānu un:

•	 saudzējošu	tīrīšanas	līdzekli/ziepes	un	ūdeni	vai

•	70%	izopropilspirtu,	vai

•	maisījumu	no	1	daļas	sadzīvē	lietojama	balinātāja	un	9	daļām	ūdens

2 Ļaujiet mērījumu ierīcei nožūt.

SVARĪGI: Mērījumu ierīci nedrīkst ievietot ūdenī vai citos šķidrumos. 
Izvairieties no putekļu, netīrumu, asiņu, kontroles šķīduma, ūdens vai 
jebkādas citas vielas nonākšanas mērījumu ierīces teststrēmeles atverē vai 
USB	pieslēgvietā.

16 Insulīna devu reģistrēšana dienasgrāmatā

Ievads
Šī	funkcija	ļauj	pierakstīt	insulīna	devas,	lai	tās	tiktu	reģistrētas	dienasgrāmatā.	Šo	funkciju	var	
aktivizēt jebkurā brīdī.

Sagatavošanās insulīna devu reģistrēšanai

1.   Kad ieslēgts sākuma ekrāns, nospiediet 
un	3	sekundes	turiet	nospiestu		  , līdz                   
parādās . Tagad ir aktivizēta insulīna devu 
reģistrēšana.

Piezīme: Lai izslēgtu šo funkciju, atkārtojiet šo 
darbību

Kā reģistrēt insulīna devas
Ilgstošas	darbības	insulīnam	un/vai	insulīnam,	ko	lieto	brokastu	laikā,	pusdienlaikā	vai	vakariņu	laikā.

1. Kad redzams sākuma ekrāns, nospiediet . 

2. Izvēlieties insulīna devas veidu.
Izmantojot tālāk redzamo grafiku, nospiediet pogu, 
kas atbilst devai, kādu vēlaties reģistrēt.

3. Nospiediet   vai  , lai ievadītu precīzu 
devu.

2. Nospiediet   vai  , lai ievadītu precīzu 
devu.

3. Nospiediet , lai reģistrētu devu.

nozīmē, ka esat lietojis devu

Analīzes metode Amperometrija

Automātiska 
izslēgšanās Vismaz divas minūtes nav veiktas nekādas darbības

Bateriju kalpošanas 
laiks Līdz	3000	testiem

Mērījumu robežas Nosakot	glikozes	līmeni	asinīs:	1,1–27,8	mmol/l
Nosakot	ketonvielas	asinīs:	0,0–8,0	mmol/l

Atmiņa
Līdz	1000	notikumiem,	tostarp	glikozes	līmenis	asinīs,	ketonvielu	
līmenis asinīs un ar kontroles šķīdumu iegūtie rezultāti, insulīna 
devas un cita ar mērījumu ierīci saistīta informācija

Minimālās prasības 
datoram

Sistēmu	drīkst	lietot	tikai	kopā	ar	EN60950-1	kategorijas	
datoriem.	Izmantojiet	sertificētu	USB	kabeli

Relatīvais mitrums, 
kādā ierīce darbojas 10%	līdz	90%	(bez	kondensācijas)

Darba temperatūra Mērījumu	ierīce:	10	°C	līdz	50	°C	(50	°F	līdz	122	°F)
Sistēma: skatīt teststrēmeļu lietošanas pamācību

Strāvas avots Divas	CR	2032	litija	(monētas	tipa)	baterijas

Izmērs 5,97	cm	(plat.)	x	8,68	cm	(gar.)	x	0,87	cm	(biez.)
2,35	in	(plat.)	x	3.42	in(gar.)	x	0,34	in(biez.)

Uzglabāšanas 
temperatūra -20	°C	līdz	60	°C	(-4	°F	līdz	140	°F)

Sistēmas augstums Skatīt teststrēmeļu lietošanas pamācību

Svars 33	līdz	37	g	(1,2	līdz	1,3	oz.)		kopā	ar	baterijām

Piezīme: Teststrēmeļu specifikāciju skatīt teststrēmeļu lietošanas pamācībā.

Elektromagnētiskā	savietojamība	(EMS):	Mērījumu	ierīcei	FreeStyle	Optium	Neo	ir	pārbaudīta	gan	elektrostatiskā	izlāde,	
gan radio frekvenču traucējumi. Emisijas vērtības ir zemas, un maz ticams, ka tās varētu ietekmēt citu netālu atrodošos 
elektronisko	aprīkojumu.	Lai	ierobežotu	radio	frekvenču	traucējumus,	nelietojiet	mērījumu	ierīci	FreeStyle	Optium	Neo	
netālu no mobilajiem vai bezvadu tālruņiem, radio raidītajiem vai cita elektriskā vai elektroniskā aprīkojuma, kas ir 
elektromagnētiskā starojuma avots, jo tie var ietekmēt mērījumu ierīces pareizu darbību. Izvairieties no ierīces lietošanas ļoti 
sausā vidē, jo elektrostatiskā izlāde no sintētiskiem materiāliem (piem., paklājiem) var radīt bojājumus.

18 Citi simboli

Simbols Ko tas nozīmē Simbols Ko tas nozīmē

Skatīt lietošanas pamācību
 

Uzmanību

Temperatūras ierobežojums  Izlietot līdz

Ražotājs  
Medicīnas ierīce In vitro 
diagnostikai

Sērijas numurs  Kataloga numurs

Nedrīkst lietot atkārtoti  Otrreizējai pārstrādei

Izgatavošanas datums  Sērijas numurs

Nedzert Sterilizēts apstarojot
(tikai lancetes)

CE atzīme

Eiropas bateriju direktīva paredz izlietoto bateriju atsevišķu savākšanu, lai veicinātu 
otrreizējo	pārstrādi	un	aizsargātu	vidi.	Šajā	izstrādājumā	esošās	baterijas	jāizņem	
un jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem par izlietoto bateriju atsevišķu 
savākšanu.
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FreeStyle	un	saistītie	zīmoli	dažādās	jurisdikcijās	ir	Abbott	Diabetes	Care	Inc.	piederoša	
preču zīme.
Šis(-ie)	izstrādājums(-i)	un/vai	tā(-o)	ražošana	un/vai	lietošana	ir	aizsargāta	ar	vienu	vai	
vairākiem	no	šādiem	patentiem:	US5,509,410;	US5,628,890;	US5,727,548;	US6,129,823;	
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©2013	Abbott ICL20687	Rev	A

4.  Nospiediet  , lai reģistrētu devu.

nozīmē, ka esat lietojis devu

Kā reģistrēt īsas darbības insulīna papildu devas
(piem., uzkodas, korekcija pirms naktsmiera u.c.)

1. Kad	ieslēgts	sākuma	ekrāns,	nospiediet	un	3	
sekundes turiet nospiestu  , līdz mainās ekrāns.

brokastu Ēdienreižu laikā lietojamais insulīns

pusdienu Ēdienreižu laikā lietojamais insulīns

vakariņu Ēdienreižu laikā lietojamais insulīns

vakara Ilgstošas darbības insulīns

rīta Ilgstošas darbības insulīns

Izplatītājs:

SIA	Farmeko,	Brīvības	gatve	 	
LV-1024	Rīga,	Latvija,
Bezmaksas	talrunis	8000	3081.

20 Garantija

Ierobežota garantija
Abbott	Diabetes	Care	Inc.	(“Abbott”)	garantē,	ka	Abbott	Diabetes	Care	ierīcei	glikozes	līmeņa	
noteikšanai	asinīs	(“mērījumu	ierīce”)	nebūs	materiāla	un	darbinieku	kļūdu	defekti	divus	(2)	gadus	
no sākotnējās iegādes vai piegādes dienas, neatkarīgi no tā, kas ir vēlāk, ievērojot nosacījumu, ka 
ierīce nav modificēta, mainīta vai lietota nepareizi. Saskaņā ar šo ierobežoto garantiju, ja mērījumu 
ierīce ir bojāta materiāla vai darbinieku kļūdas dēļ, Abbott pienākums ir bez maksas apmainīt šo 
mērījumu ierīci pret tādu pašu vai līdzīgu mērījumu ierīci, ko izvēlas Abbott pēc saviem ieskatiem. 
Abbott garantē mērījumu ierīces darbību saskaņā ar tās specifikācijām, ja vien to lieto saskaņā ar 
norādījumiem un ja vien mērījumu ierīces bojājumu vai nepareizu darbību pilnībā vai daļēji nav 
radījusi	tādu	teststrēmeļu	izmantošana,ko	nav	ražojis	uzņēmums	Abbott.	Šī	ierobežotā	garantija	

attiecas tikai uz mērījumu ierīci, un tā nav piemērojama papildu aprīkojumam vai vienreizējai 
lietošanai paredzētiem piederumiem, tā tiek piešķirta tikai sākotnējam pircējam, un to nevar 
piešķirt vai nodot tālāk citām personām. Lietošanas pamācību un informāciju par izplatītāju un 
ražotāju	lūdzam	skatīt	Lietotāja	rokasgrāmatā/	Īpašnieka	rokasgrāmatā	par	iestatījumiem.	Lai	
saņemtu	garantijas	servisu,	ja	ir	jautājumi	par	palīdzību	un/vai	lai	saņemtu	citu	mērījumu	ierīci,	
sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformāciju 
lūdzam	skatīt	Lietotāja	rokasgrāmatā/	Īpašnieka	rokasgrāmatā	par	iestatījumiem.	Garantijas	
servisa nodrošināšanai Abbott var pieprasīt jums nosūtīt atpakaļ mērījumu ierīci (pasta izdevumi 
apmaksāti)	uz	klientu	apkalpošanas	dienesta	norādīto	adresi.	TIESĪBU	AKTOS	NOTEIKTAJĀ	APMĒRĀ	
TĀ	IR	VISA	ABBOTT	SNIEGTĀ	GARANTIJA	MĒRĪJUMU	IERĪCEI,	UN	NORĀDA	SAVUS	EKSKLUZĪVOS	
AIZSARDZĪBAS	LĪDZEKĻUS.	ABBOTT	NEUZŅEMAS	NEKĀDAS	CITAS	GARANTIJAS,	TIEŠAS	VAI	
NETIEŠAS	UN	ABBOTT	IZSLĒDZ	UN	ATSAKĀS	NO	JEBKĀDAS	CITAS	GARANTIJAS,	IESKAITOT,	BET	
NE	TIKAI,NETIEŠAS	GARANTIJAS	PAR	PIEMĒROTĪBU	PĀRDOŠANAI	UN	PIEMĒROTĪBU	NOTEIKTIEM	
MĒRĶIEM,	UN	JEBKURUS	CITUS	TIESISKĀS	AIZSARDZĪBAS	LĪDZEKĻUS,	TOSTARP,	BET	NE	TIKAI,	
KOMPENSĀCIJU	SASKAŅĀ	AR	LĪGUMU	VAI	CIVILTIESĪBĀM.			ABBOTT	NEGARANTĒ	MĒRIJUMU	IERĪCES	
NEPĀRTRAUKTU	DARBĪBU	VAI	DARBĪBU	BEZ	KĻŪDĀM.

Saistību ierobežojums
TIESĪBU	AKTOS	ATĻAUTAJĀ	APMĒRĀ	ABBOTT	NEUZŅEMAS	ATBILDĪBU	PAR	JEBKĀDIEM	TIEŠIEM	
VAI	NETIEŠIEM	ZAUDĒJUMIEM,	KAS	RADUŠIES	TIEŠI	VAI	NETIEŠI,	LIETOJOT	MĒRĪJUMU	IERĪCI	VAI	
NESPĒJAS	LIETOT	MĒRĪJUMU	IERĪCI	SASKAŅĀ	AR	SPECIFIKĀCIJĀM.	Dažās	jurisdikcijās	nav	atļauts	
izslēgt vai ierobežot citu tiešu vai izrietošu garantiju vai nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem, 
tāpēc iepriekš aprakstītie ierobežojumi vai izņēmumi uz jums var neattiekties.
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