OneTouch Verio Reflect®
Sistema de control de glucosa en sang

Guia d'inici ràpid

Utilitzeu aquesta guia per conèixer el vostre
mesurador i seguiu els passos per començar.
IMPORTANT: Llegiu el fullet del propietari
que s'inclou amb el vostre sistema.

1 Configura el mesurador
Enceneu el
mesurador
Mantén premut
fins que aparegui
la pantalla de
benvinguda. Utilitzeu
o els botons
per editar cada
paràmetre i premeu
per confirmar.

Estableix la
data
Premeu
si la data és
correcta o edita
i confirma.
Establiu la data

Estableix l'idioma
Ressalteu l'idioma que
voleu i premeu .

Idioma

Configuració

Català

Voleu continuar la
configuració amb l'app
mòbil OneTouch
Reveal?

Opcional:
Completa la configuració amb
l'aplicació mòbil OneTouch Reveal®*
Seleccioneu Sí perquè l'aplicació us guiï
durant la configuració.
Baixeu l'aplicació mòbil OneTouch
Reveal® abans de vincular
el mesurador i el dispositiu mòbil.

Abans àpat
Establiu límit alt/baix
de l'objectiu

Establiu l'hora

13:00
Desa
Edita

Sí
No

Estableix límits de rang
objectiu de menjar
Premeu si els límits
preestablerts de rang
objectiu Abans i després
dels àpats són correctes o
editeu i confirmeu.

Estableix
l'hora
Premeu
si l'hora és
correcta o
edita i confirma.

Estableix el
seguiment de
proves
Premeu si
l'objectiu preestablert
és correcte o edita
i confirma.

Estableix un objectiu mitjana de 90 dies
Premeu si l'objectiu mitjana de 90 dies
és correcte o edita i confirma.

Num. d'anàlisis

Tendència 90

Establir objectiu diari?

Establiu objectiu mitjana
90 dies

4 jul 2018

70 - 130
mg/dl

Objectiu: 4

155 mg/dl

Desa
Edita

Desa
Edita

Desa
Edita

Desa
Edita

NOTA: Parleu amb el vostre
professional sanitari sobre
els límits de rang objectiu
adequats, l'objectiu de prova
diari i l'objectiu mitjana de
90 dies per a vosaltres.

Icones del mesurador
Bluetooth® funció activada
Sincronització

Port de la tira
de prova

Resultat de la solució de control
Bateria baixa
Punts de progrés de navegació per pantalla
Consulteu el llibret del propietari per obtenir els
símbols i les icones del mesurador i els seus significats.

* Visita www.OneTouch.com/global per
obtenir més informació sobre l'aplicació
mòbil OneTouch Reveal® i si està disponible
al vostre país.

Icones de
seguiment de
proves

Icona de
la bateria

Icona
d'indicador de
rang objectiu

mg/dl

Barra de colors

Port de
dades
micro USB

Botons
amunt i avall

Botó Enrere

Botó D'acord

OneTouch Verio Reflect®
Sistema de control de glucosa en sang
Guia d'inici ràpid
2 Fes un anàlisi
Renteu-vos les mans
amb aigua tèbia i sabó,
esbandiu-les i assequeu-les
abans de prendre la mostra.
Traieu la tapa del dispositiu
de punció i introduïu una
llanceta estèril. Gireu la
coberta protectora. Torneu a
col·locar la tapa al dispositiu.

Introduïu una
tira de prova
(costat daurat i
2 puntes de plata
cap a vosaltres)
per encendre
el mesurador.

Ajusteu la configuració de
profunditat al dispositiu de
punció. Col·loqueu el dispositiu
de punció i subjecteu-lo
fermament contra el costat del
dit. Premeu el botó d'alliberament.
Premeu suaument el dit per
obtenir una gota rodona de sang.

Pues de plata

Apliqueu la mostra de
sang al canal a banda i
banda de la tira reactiva.
Un cop s'omple el canal,
es tornarà vermell i el
resultat apareixerà en
uns 5 segons.

Apliqueu sang

Mida aproximada

Port de la tira de prova

3 Visualitza el teu resultat
Indicador de rang objectiu dinàmic
ColourSure®
L'indicador de rang objectiu dinàmic ColourSure®
us permet saber a l'instant si el vostre resultat està
per sota (blau), dins (verd) o per sobre (vermell)
dels vostres límits de rang objectiu. També mostra
quan el vostre resultat s'aproxima a l'extrem baix o
superior del vostre rang objectiu. Una nota de text o
un emoji apunta a un segment de la barra de colors.
Exemples de resultats

56

mg/dl

Abans àpat

Marcador d'àpats i
esdeveniments
Un marcador d'abans
àpat ( ) s'aplicarà
automàticament al
vostre resultat. Podeu
canviar el marcador de
l'àpat a Desprès àpat
( ) i afegir un marcador
d'esdeveniment.

120 120

75 186
mg/dl

Abans àpat

Abans àpat

Abans àpat

Desp. àpat

Alta

Baixa

Marcar esdeven.

Per sota
del rang
objectiu

Extrem baix
de rang
objectiu

mg/dl

mg/dl

mg/dl

Carbohidrats
Estrès
Malaltia
Fet

Per sobre
del rang
objectiu

Missatges de Blood Sugar Mentor™
El Blood Sugar Mentor™ proporciona
informació sobre com ho esteu fent
i orientació sobre la gestió de la
diabetis, inclosos missatges educatius
i de motivació basats en els vostres
resultats de glucosa actuals i anteriors
i altres dades de seguiment.
Exemples de missatges de
Blood Sugar Mentor™

200 56 104
mg/dl

mg/dl

Patró detectat
Alt els darrers 5
dies. Ha canviat
alguna cosa?
D'acord

Tracteu baixa
Resultat baix.
Un suc aniria bé.
Torneu a analitzar en
15 minuts. D'acord

Ben fet!
De nou en
objectiu després de
2 resultats baixos
seguits.
D'acord

Informació

Orientació

Motivació

mg/dl

4 Connecteu-vos a un dispositiu mòbil
La tecnologia Bluetooth® us
permet enviar sense fil els vostres
resultats a un dispositiu mòbil on
podeu utilitzar l'aplicació mòbil
OneTouch Reveal® per revisar i
representar amb gràfics els vostres
resultats, establir objectius de
proves diàries, veure missatges de
Blood Sugar Mentor™ i ajudar a
identificar patrons.

Al menú
Configuració,
ressalteu
Bluetooth i
premeu .
Configuració
Hora/data
Idioma
Objectiu/90 d
Funcions
Missatges
Bluetooth

Un indica si el Bluetooth®
actualment està activat o
desactivat. Premeu o per
canviar l'estat del Bluetooth® a
Activat i premeu .
Bluetooth
Activat
Desactivat
Activeu per connectar
amb l'app mòbil
OneTouch Reveal.
OneTouch 4444.

La marca i el logotip de Bluetooth® són marques registrades propietat de Bluetooth SIG, Inc., i qualsevol
ús d'aquestes marques per part de LifeScan Scotland Ltd. es realitza sota llicència. Altres marques i noms
comercials són els dels seus respectius propietaris.
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Quan us ho
demani el vostre
dispositiu mòbil,
introduïu el PIN
que es mostra.
Exemple de PIN
PIN Bluetooth

453201
Cancel·lar

