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Contacts:
Africa: Medtronic Africa (Pty) Ltd.
Tel: +27 (0) 11 677 4800
Argentina: Corpomedica S.A.
Tel: +(11) 4 814 1333
Medtronic Directo 24/7: +0800 333 0752

Colombia: Medtronic Latin America Inc. Sucursal
Colombia
Tel: +(1) 742 7300
Medtronic Directo 24/7 (Landline): +01 800 710
2170
Medtronic Directo 24/7 (Cellular): +1 381 4902

Australia: Medtronic Australasia Pty. Ltd.
Tel: 1800 668 670 (product orders)
Tel: 1800 777 808 (customer help)

Croatia: Medtronic Adriatic d.o.o.
Tel: +385 1 488 11 20
Fax: +385 1 484 40 60

Azerbaijan: Isomed
Tel: +994 (12) 464 11 30

Danmark: Medtronic Danmark A/S
Tel: +45 32 48 18 00

Bangladesh: Sonargaon Healthcare Pvt Ltd.
Mobile: (+91)-9903995417
or (+880)-1714217131

Deutschland: Medtronic GmbH
Geschäftsbereich Diabetes
Telefon: +49 2159 8149-370
Telefax: +49 2159 8149-110
24-Stdn-Hotline: 0800 6464633

Belarus: ОДО “Баджин”
Tel: +375 17 313 0990
België/Belgique: N.V. Medtronic Belgium S.A.
Tel: 0800-90805
Bosnia and Herzegovina: Medimpex d.o.o.
Tel: +387 33 476 444
or +387 33 476 400
Fax: +387 33 476 401
or +387 33 432 241
Brasil: Medtronic Comercial Ltda.
Tel: +(11) 2182-9200
Medtronic Directo 24/7: +0800 773 9200
Bulgaria: RSR Ltd.
Tel: +359 885 428 900
Canada: Medtronic of Canada Ltd.
Tel: 1-800-284-4416 (toll free/sans-frais)
Chile: Medtronic Chile
Tel: +(9) 66 29 7126
Medtronic Directo 24/7: +1 230 020 9750
Medtronic Directo 24/7 (From Santiago): +(2)
595 2942
China: Medtronic (Shanghai) Ltd.
24 Hour Help (Cell): +86 400-820-1981
24 Hour Help (Landline): +86 800-820-1981

Eire: Accu-Science LTD.
Tel: +353 45 433000
España: Medtronic Ibérica S.A.
Tel: +34 91 625 05 42
Fax: +34 91 625 03 90
24 horas: +34 900 120 330
Europe: Medtronic Europe S.A. Europe, Middle
East and Africa Headquarters
Tel: +41 (0) 21-802-7000
France: Medtronic France S.A.S.
Tel: +33 (0) 1 55 38 17 00
Hellas: Medtronic Hellas S.A.
Tel: +30 210677-9099
Hong Kong: Medtronic International Ltd.
Tel: +852 2919-1300
To order supplies: +852 2919-1322
24-hour helpline: +852 2919-6441
India: India Medtronic Pvt. Ltd
Tel: (+91)-80-22112245 / 32972359
Mobile: (+91)-9611633007
Indonesia: Medtronic International Ltd.
Tel: +65 6436 5090
or +65 6436 5000

Israel: Agentek
Tel: +972 3649 3111
Italia: Medtronic Italia S.p.A.
Tel: +39 02 24137 261
Fax: +39 02 24138 210
Servizio assistenza tecnica:
Nº verde 24h: 800 20 90 20
Japan: Medtronic Japan Co. Ltd.
Tel: +81-3-6776-0019
24 Hr. Support Line: 0120-56-32-56
Kazakhstan: Medtronic BV in Kazakhstan
Tel: +7 727 311 05 80 (Almaty)
Tel: +7 717 224 48 11 (Astana)
Круглосуточная линия поддержки: 8 800 080
5001
Latin America: Medtronic, Inc.
Tel: 1(305) 500-9328
Fax: 1(786) 709-4244
Latvija: Ravemma Ltd.
Tel: +371 7273780
Macedonia: Alkaloid Kons Dooel
Tel: +389 2 3204 430
Magyarország: Medtronic Hungária Kft.
Tel: +36 1 889 0688
Malaysia: Medtronic International Ltd.
Tel: +603 7946 9000
Middle East and North Africa: Regional Office
Tel: +961-1-370 670
Montenegro: Glosarij
Tel: +382 20 642 495
Fax: +382 20 642 540

New Zealand: Medica Pacifica
Phone: 64 9 414 0318
Free Phone: 0800 106 100
Norge: Medtronic Norge A/S
Tel: +47 67 10 32 00
Fax: +47 67 10 32 10
Philippines: Medtronic International Ltd.
Tel: +65 6436 5090
or +65 6436 5000
Poccия: ООО «Медтроник»
Tel: +7 495 580 73 77
Круглосуточная линия поддержки: 8 800 200 76
36
Polska: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Tel: +48 22 465 6934
Portugal: Medtronic Portugal Lda
Tel: +351 21 7245100
Fax: +351 21 7245199
Puerto Rico: Medtronic Puerto Rico
Tel: 787-753-5270
Republic of Korea: Medtronic Korea, Co., Ltd.
Tel: +82.2.3404.3600
Romania: Medtronic BV Reprezentanta
Tel: +40 372 188 000
Schweiz: Medtronic (Schweiz) AG
Tel: +41 (0)31 868 0160
24-Stunden-Hotline: 0800 633333
Fax Allgemein: +41 (0)318680199
Serbia: Medtronic B.V. Serbia
Tel: +381 11 2095 900
Singapore: Medtronic International Ltd.
Tel: +65 6436 5090
or +65 6436 5000

México: Medtronic Servicios S. de R. L. de C.V.
Tel (México DF): +(11) 029 058
Tel (Interior): +01 800 000 7867
Medtronic Directo 24/7 (from México DF):
+(55) 36 869 787
Medtronic Directo 24/7: +01 800 681 1845

Slovenija: Zaloker & Zaloker d.o.o.
brezplačna številka: 080 1880
Tel: +386 1 542 51 11

Nederland, Luxembourg: Medtronic B.V.
Tel: +31 (0) 45-566-8291
Gratis: 0800-3422338

Slovenská republika: Medtronic Slovakia, s.r.o.
Tel: +421 26820 6942
HelpLine: +421 26820 6986

Sri Lanka: Swiss Biogenics Ltd.
Mobile: (+91)-9003077499
or (+94)-777256760
Suomi: Medtronic Finland Oy
Tel: +358 20 7281 200
Help line: +358 400 100 313
Sverige: Medtronic AB
Tel: +46 8 568 585 20
Fax: +46 8 568 585 11
Taiwan: Medtronic (Taiwan) Ltd.
Tel: 02-21836000
Toll free: +886-800-005285
Thailand: Medtronic (Thailand) Ltd.
Tel: +662 232 7400
Türkiye: Medtronic Medikal Teknoloji
Ticaret Ltd. Sirketi.
Tel: +90 216 4694330
USA: Medtronic Diabetes Global Headquarters
24 Hour HelpLine: +1-800-646-4633
To order supplies: +1-800-843-6687
Ukraine: Medtronic B.V. Representative office in
Ukraine
Tel: +38 044 392 04 01
Лінія цілодобової підтримки:
0 800 508 300
United Kingdom: Medtronic Ltd.
Tel: +44 1923-205167
Österreich: Medtronic Österreich GmbH
Tel: +43 (0) 1 240 44-0
24 – Stunden – Hotline: 0820 820 190
Česká republika: Medtronic Czechia s.r.o.
Tel: +420 233 059 111
Non-stop helpLine:
+420 233 059 950
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Guardian Connect transmitter kit components
A complete transmitter kit includes the following components:
•
•

Guardian Connect transmitter (MMT-7821)
Two testers (MMT-7736)

•

Charger (MMT-7715)

Indications for use
The transmitter is indicated for single-patient or multiple-patient use as a component
of select Medtronic CGM systems.

Contraindications
Do not expose your transmitter to MRI equipment, diathermy devices, or other
devices that generate strong magnetic fields. If your transmitter is inadvertently
exposed to a strong magnetic field, discontinue use and contact the 24 Hour
HelpLine or your local representative for further assistance.

Warnings
•
•

Always refer to the sensor user guide for all precautions, warnings, and
instructions relating to the sensor. Not referring to the sensor user guide can
result in serious injury or damage to the sensor.
Do not allow children to put small parts in their mouth. This product poses a
choking hazard for young children.
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The Guardian™ Connect transmitter is a component of the Guardian™ Connect
continuous glucose monitoring (CGM) system. The transmitter is compatible only with
the Enlite™ glucose sensor. The transmitter receives data from the sensor. The
transmitter also receives and sends data to the Guardian™ Connect app through a
Bluetooth® Smart wireless connection.

•
•
•

•

Do not change or modify the device unless expressly approved by Medtronic
Diabetes. Modifying the device can cause serious injury, interfere with your ability to
operate the device, and void your warranty.
Do not use the tester if it comes in contact with blood. Touching blood can cause
infection. Dispose of the tester according to the local regulations for medical waste
disposal, or contact your healthcare professional for disposal information.
Bleeding may occur after inserting the sensor. Always make sure that the site is not
bleeding before connecting the transmitter to the sensor. Blood can get into the
transmitter connector and damage the device. Discard the device if damaged. If
bleeding occurs, apply steady pressure with a sterile gauze or clean cloth at the
insertion site until bleeding stops. After bleeding stops, connect the transmitter to the
sensor.
Contact the 24 Hour HelpLine or your local representative if you experience any
adverse reactions associated with the transmitter or sensor. Adverse reactions can
cause serious injury.

Precautions
•
•
•
•
•
•
•

Only use the Enlite (MMT-7008) glucose sensor with the transmitter. Do not use any
other sensor. Other sensors are not intended for use with the transmitter.
Only use the tester (MMT-7736) with the transmitter. Do not use any other test plug.
Other test plugs are not intended for use with the transmitter.
Always use the tester when cleaning the transmitter. Do not use any other test plug
with the transmitter. Use of another test plug can allow water to get into the
transmitter. Water can damage the transmitter.
Do not twist the tester or sensor while attached to the transmitter. Twisting the tester
or sensor will damage the transmitter.
Do not allow the tester to come in contact with any liquid when not connected to the
transmitter. A wet tester can damage the transmitter.
Do not allow the transmitter to come in contact with any liquid when not connected to
a sensor or to the tester. Moisture will damage the transmitter and a wet transmitter
can damage the sensor.
Do not clean the o-rings on the tester with any substances. Cleaning the o-rings can
damage the tester.

Exposure to magnetic fields and radiation
•
Do not expose your transmitter to Magnetic Resonance Imaging (MRI) equipment,
diathermy devices, or other devices that generate strong magnetic fields (for
example, x-ray, CT scan, or other types of radiation). The strong magnetic fields can
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Radio Frequency (RF) communication
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to two
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the device off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
•
Reorient or relocate the receiving antenna.
•
Increase the separation between the device and the receiver.
•
Decrease the distance between the transmitter and the compatible mobile device
to 6.1 meters (20 feet) or less.
•
Increase the separation between the transmitter and the equipment that is
receiving/emitting interference.
Do not change or modify the internal RF transmitter or antenna unless expressly
approved by Medtronic Diabetes. Doing so could interfere with your ability to operate
the device.
Directive 1999/5/EC
Medtronic declares that this product is in conformity with the essential requirements
of Directive 1999/5/EC on Radio and Telecommunications Terminal Equipment.
For additional information, contact Medtronic MiniMed at the address or phone
number provided on the back cover.
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•

cause the device to malfunction, and result in serious injury. If your transmitter is
exposed to a strong magnetic field, discontinue use and contact the 24 Hour
HelpLine or your local representative for further assistance.
Always remove your sensor and transmitter before entering a room that has xray, MRI, diathermy, or CT scan equipment. This equipment has strong magnetic
fields that can cause the device to malfunction, and result in serious injury. If your
sensor or transmitter is exposed to a strong magnetic field, discontinue use and
contact the 24 Hour HelpLine or your local representative for further assistance.

IEC60601-1-2; Special EMC Precautions for Medical Electrical Equipment
1 Special Precautions regarding Electromagnetic Compatibility (EMC): This body worn
device is intended to be operated within a reasonable residential, domestic, public or
work environment, where common levels of radiated “E” (V/m) or “H” fields (A/m)
exist; such as cellular phones, WiFi, Bluetooth, electric can openers, microwave and
induction ovens. This device generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the provided instructions,
may cause harmful interference to radio communications.
2 Portable and mobile RF communications equipment can affect Medical Electrical
Equipment communications as well. If you encounter RF interference from a mobile
or stationary RF transmitter, move away from the RF transmitter that is emitting the
interference.

Assistance
Please contact your local representative for assistance. Refer to the Medtronic Diabetes
International Contacts list at the beginning of this user guide for contact information.

Charger
The transmitter contains a non-replaceable, rechargeable battery that you can recharge
as needed with the charger. The charger has a green light that shows the charging status
and a red light that communicates any problems during charging. If you see a red light,
see the Troubleshooting section. The charger needs one AAA alkaline battery.
Note: If the battery is installed incorrectly or is low, the charger will not work. Repeat the
battery installation steps using a new battery.
Installing a battery in the charger
To install a battery in the charger:
1
2

Push the battery cover in and slide it off (as shown in the image in step 3).
Insert a new AAA alkaline battery. Make sure the + and - symbols on the battery align
with these same symbols shown on the charger.
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3

Slide the cover back on the charger until it clicks into place.
English

Charging the transmitter
Caution:

Always charge the transmitter before inserting your sensor. A
depleted transmitter does not function. A fully charged transmitter
works at least six days without recharging. A depleted transmitter
can take up to two hours to recharge.

Note: Do not store the transmitter on the charger for more than 60 days. Disconnect
and reconnect to the charger to re-charge again before use. If the transmitter
is left on the charger for more than 60 days, the battery will be permanently
damaged.
To charge the transmitter:
1
2

3

4

Push the two components together to connect the
transmitter to the charger.
Within 10 seconds after the transmitter is connected, a
green light on the charger will flash for one to two seconds
as the charger powers on. For the rest of the charging time,
the green light on the charger will continue to flash in a
pattern of four flashes with a pause between the four
flashes.
When charging is complete, the green light on the charger
will stay on, without flashing, for 15 to 20 seconds and then
turn off.
After the green charger light turns off, disconnect the
transmitter from the charger. The green light on the
transmitter will flash 10 times and then turn off.
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Pairing your transmitter
Always refer to the system user guide for instructions on how to pair your transmitter to
your mobile device.

Inserting the sensor
Always refer to your serter user guide for instructions on how to insert the sensor.

Connecting the transmitter to the sensor
Before proceeding, have your system user guide available.
To connect the transmitter to the sensor:
1
2
3

4

After the sensor is inserted, consult your serter user guide for details on applying the
required tape before connecting the transmitter.
Hold the rounded end of the inserted sensor to prevent it from moving during
connection.
Hold the transmitter as shown. Line up the two notches on the
transmitter with the side arms of the sensor. The flat side of the
transmitter should face the skin.
Slide the transmitter onto the sensor connector until the sensor
arms snap into the notches on the transmitter. If the transmitter
is properly connected, and if the sensor has had enough time to
become hydrated, the green light on the transmitter will flash 6
times.
Note: If the transmitter does not flash, see Troubleshooting, on page 19.

5

6
7
8

When the transmitter light flashes green after connecting to the sensor, follow the
prompts on the app to select new or existing sensor. For more instructions, see your
system user guide.
Attach the adhesive tab of the sensor to the transmitter.
Refer to the serter user guide for instructions on how to apply additional tape if
necessary.
Follow the instructions that appear on the app or follow the instructions in your
system user guide.
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Disconnecting the transmitter from the sensor
To disconnect the transmitter from the sensor:
1
2
3
4
5

Carefully remove any tape from the transmitter and sensor.
Remove the adhesive tab from the top of the transmitter.
Hold the transmitter as shown, and pinch the flexible side
arms of the sensor between your thumb and forefinger.
Gently pull the transmitter away from the sensor.
Follow the instructions that appear in the app or follow the
instructions in your system user guide.

Bathing and swimming
After the transmitter and sensor are connected, they form a waterproof seal to a
depth of 2.4 meters (eight feet) for up to 30 minutes. You can shower and swim
without removing them.

Tester
The tester is used to test the transmitter to make sure it is working. It is also used as
a required component for cleaning the transmitter. Properly connecting the tester to
the transmitter ensures that fluids do not come in contact with the connector pins
inside the transmitter. Fluids can cause connector pins to corrode and affect the
performance of the transmitter.
Do not twist the tester while attached to the transmitter. This will damage the
transmitter.
The tester can be used for one year. If you continue to use the tester for more than
one year, the connector pins inside the transmitter could be damaged, because the
tester cannot continue to provide a waterproof seal. For instructions on how to check
the connector pins, see Inspecting the transmitter connector pins, on page 8.
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Before proceeding, have your system user guide available.

Caution:

Only use the tester (MMT-7736) with the transmitter. Do not use any
other test plug. Other test plugs are not intended for use with the
transmitter, and will damage the transmitter and the tester.
Correct tester has
gold on both sides
of connector.

i
Inspecting the transmitter connector pins
This image is an example of how the connector pins should look.

connector opening
connector pins
housing

Look inside the connector opening of the transmitter to make sure that the connector pins
are not damaged or corroded. If the connector pins are damaged or corroded, the
transmitter cannot communicate with the charger, monitor, or pump. Contact the 24 Hour
HelpLine or your local representative. It may be time to replace your transmitter.
Also look for moisture inside the connector opening. If you see any moisture, allow the
transmitter to dry for at least one hour. Moisture inside the connector opening could
cause the transmitter to not work properly, and could cause corrosion and damage over
time.
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To connect the tester:
1
2

3
4
5

Hold the transmitter and the tester as shown. Line up the
flat side of the tester with the flat side of the transmitter.
Push the tester into the transmitter until the flexible side
arms of the tester click into the notches on both sides of the
transmitter.
When properly connected, the green light on the transmitter
flashes 6 times.
To test the transmitter, check the sensor icon in the app to
ensure that the transmitter is sending a signal (see your system user guide).
To clean the transmitter, see Cleaning the transmitter, on page 9.
After testing or cleaning, disconnect the tester from the transmitter.

Disconnecting the tester
To disconnect the tester:
1
2

Hold the transmitter body as shown and pinch the side
arms of the tester.
With the tester arms pinched, gently pull the transmitter
away from the tester.
Note: To save transmitter battery life, do NOT leave the
tester connected after cleaning or testing.

Cleaning the transmitter
The transmitter is intended for personal use at home (single-patient use) or for use in
healthcare facilities (multiple-patient use). Single-patient use requires cleaning after
each use, while multiple-patient use requires cleaning and disinfection after each
use. When using the transmitter in a healthcare facility, always follow the cleaning
and disinfecting procedure for multiple-patient use.
Warning:

Do not discard the transmitter in a medical waste container or
expose it to extreme heat. The transmitter contains a battery that
may ignite, and result in serious injury.

Note: The tester is a required component for cleaning the transmitter. For details,
see Tester, on page 7.
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Connecting the tester for testing or cleaning
Before proceeding, have your system user guide available.

For single-patient use
Always clean the transmitter after each use.
To clean the transmitter, you need the following materials:
•
mild liquid soap
•
soft-bristled toddler toothbrush
•
container
•
clean and lint-free dry cloths
Use life
The transmitter can be cleaned up to 122 cycles or one year, whichever comes first.
Discard the transmitter at this point. If you continue to use the transmitter beyond 122
cycles or one year, the cleaning process may damage the device. Contact Medtronic to
order a new transmitter.
Warning:

Do not use the device if you see any cracking, flaking, or damage to the
housing. Cracking, flaking, or damage to the housing are signs of
deterioration. Deterioration of the housing can affect the ability to
properly clean the transmitter, and result in serious injury. Call the 24
Hour HelpLine or your local representative and discard the device
according to local regulations for battery disposal (nonincineration), or
contact your healthcare professional for disposal information.

To clean the transmitter:
1 Wash your hands thoroughly.
2 Attach the tester to the transmitter.

3 If there is adhesive residue on the transmitter, see Removing adhesive residue, on
page 17.
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5 Prepare a mild liquid soap solution using 5 milliliters (1 teaspoon) of mild liquid
soap per 3.8 liters (1 gallon) of room temperature tap water.
6 With the tester still attached, submerge the transmitter in the cleaning solution
and soak for one minute.

7 Holding the tester, brush the entire surface of the transmitter using a soft-bristled
toddler toothbrush. Make sure to brush all hard-to-reach areas until visibly clean.
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4 Rinse the transmitter under room temperature tap water for at least one minute,
and until visibly clean. Make sure all hard-to-reach areas are rinsed completely.

8 Rinse the transmitter under running room temperature tap water for at least one
minute, and until all visible liquid soap is gone.

9 Dry the transmitter and tester with a clean, dry cloth.

10 Place the transmitter and tester on a clean, dry cloth and air dry them completely.
11 Disconnect the tester from the transmitter by gently squeezing the arms of the tester.

For multiple-patient use
When using the transmitter in a healthcare facility, always clean and disinfect the
transmitter after each use.
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Warning:

The transmitter must be disinfected after use on each patient. This
system may only be used for testing multiple patients when
Standard Precautions and Medtronic's disinfection procedures are
followed.
To clean the transmitter, you need the following materials:
•
gloves
•
mild liquid soap
•
soft-bristled toddler toothbrush
•
8% bleach
•
two containers
•
clean and lint-free dry cloths
Use life
The transmitter can be cleaned and disinfected up to 122 cycles or one year,
whichever comes first. Discard the transmitter at this point. If you continue to use the
transmitter beyond 122 cycles or one year, the cleaning and disinfection process may
damage the device. Contact Medtronic to order a new transmitter.
To clean and disinfect the transmitter:
1 Wash your hands and put on gloves.
2 Inspect the inside of the transmitter's connector opening for any sign of body
fluid. For instructions on how to inspect the connector pins, see Inspecting the
transmitter connector pins, on page 8.
Caution:

The person inspecting the transmitter must have sufficient vision
that enables him or her to see small drops of body fluid or debris.
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You must adhere to Standard Precautions when handling or using
this device. All parts of the system should be considered potentially
infectious and are capable of transmitting blood-borne pathogens
between patients and healthcare professionals.

Warning:

If you see any body fluid in the connector opening, you must discard
the transmitter. Because the transmitter contains a battery, do not
discard in a bio-waste container. Instead, continue to clean and
disinfect the transmitter, and then discard according to local
regulations for battery disposal (non-incineration).

connector opening
connector pins
housing

3 Attach the tester to the transmitter.

4 If there is adhesive residue on the transmitter, see Removing adhesive residue, on
page 17.
5 Rinse the transmitter under room temperature tap water for at least one minute and
until visibly clean. Make sure all hard-to-reach areas are rinsed completely.
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8 Holding the tester, brush the entire surface of the transmitter using a soft-bristled
toddler toothbrush. Make sure to brush all hard-to-reach areas until visibly clean.

9 Rinse the transmitter under running room temperature tap water for at least one
minute, and until all visible liquid soap is gone.
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6 Prepare a mild liquid soap solution using 5 milliliters (1 teaspoon) of mild liquid
soap per 3.8 liters (1 gallon) of room temperature tap water. Make sure to
prepare a fresh solution for each use.
7 With the tester still attached, fully submerge the transmitter in the cleaning
solution and soak for one minute.

10 Dry the transmitter and tester with a clean, dry cloth.

11 Prepare a 1:10 bleach solution by using one (1) part 8.25% bleach to nine (9) parts
water, for a final concentration of 0.8%. Make sure to prepare a fresh solution for
each use.
12 Make sure that you have completed the previous cleaning steps before disinfection.
With the tester still attached, soak the transmitter in the bleach solution for 20
minutes.

13 Rinse the transmitter under running room temperature tap water for three minutes.

14 Place the transmitter and tester on a clean, dry cloth and air dry them completely.
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Warning:

15 Disconnect the tester from the transmitter by gently squeezing the arms of the
tester.

16 Inspect the housing of the transmitter for any signs of cracking, flaking, or
damage. If you see any of these signs, you must now discard the disinfected
transmitter according to local regulations for battery disposal (non-incineration).
Warning:

Do not use the device if you see any cracking, flaking, or damage to
the housing. Cracking, flaking, or damage to the housing are signs
of deterioration. Deterioration of the housing can affect the ability to
properly clean the transmitter, and result in serious injury. Call the
24 Hour HelpLine or your local representative and discard the
device according to local regulations for battery disposal
(nonincineration), or contact your healthcare professional for
disposal information.

17 Discard the used gloves and thoroughly wash hands with soap and water.
Removing adhesive residue
You may need to perform this procedure if there is adhesive residue present on the
transmitter. If you visually inspect the transmitter and see adhesive residue on it,
follow the instructions below.
To remove adhesive residue, you need medical adhesive remover (such as
Detachol® - which is a mineral spirit) and cotton swabs.
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If you saw any body fluid inside the connector opening on earlier
inspection, you must now discard the transmitter with tester still
attached, according to local regulations for battery disposal (nonincineration).

Note: During testing, Medtronic MiniMed used Detachol to remove the adhesive residue
from the transmitter. Detachol is recommended for use but may not be available in
all countries.
To remove adhesive residue:
1
2

Make sure the tester is attached to the transmitter.
Holding the tester, saturate a cotton swab in the Detachol solution and gently rub the
adhesive residue on the transmitter until it is fully removed.

3

Continue with the appropriate single-patient or multiple-patient cleaning procedure.
See Cleaning the transmitter, on page 9 for details.

Cleaning the charger
This procedure is for general cleaning as required, based on physical appearance.
Caution:

Do not immerse the charger in water or any other cleaning agent. The
charger is not waterproof. Water can damage the charger, and cause
the device to malfunction.

Warning:

Dispose the charger according to the local regulations for battery
disposal, or contact your healthcare professional for disposal
information. The charger may ignite upon incineration.

Warning:

For multiple-patient use, always clean and disinfect the transmitter after
removing it from the patient and before attaching it to the charger. If
blood comes in contact with any surface areas of the charger, the
contaminated device must be discarded. The charger contains a battery
which may explode upon incineration.

To clean the charger:
1

Wash your hands thoroughly.
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2

Troubleshooting
The following table contains troubleshooting information for the transmitter, charger,
and tester. For more information about troubleshooting, see your system user guide.
Problem
You connected the
transmitter to the
charger and no lights
came on.

Likely Cause(s)

Resolution

The transmitter connector pins are damaged or
corroded.

1

Check the transmitter connector pins for
damage or corrosion. For more information about your connector pins, see Inspecting the transmitter connector pins,
on page 8. If the pins are damaged or corroded, contact the 24 Hour HelpLine or
your local representative. It may be time
to replace your transmitter.

2

If there is no damage to the connector
pins, replace the battery in the charger.
For instructions on replacing your charger
battery, see Installing a battery in the
charger, on page 4.

Your charger battery has
no power or no battery is
inserted.

During charging, the
flashing green light on
the charger turns off
and you see a longer
flashing red light on the
charger.

Your charger battery is
low on power.

Replace the battery in the charger. For instructions on replacing your charger battery, see Installing a battery in the charger, on page 4.

During charging, the
flashing green light on
the charger turns off
and you see a series of
quick flashing red lights
on the charger for two
seconds at a time.

Your transmitter is low
on power.

1

Charge the transmitter continuously for
one hour. If flashing does not stop, proceed to step 2.

2

Charge the transmitter continuously for
eight hours. If flashing does not stop, call
the 24 Hour HelpLine or your local representative. It may be time to replace your
transmitter.
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3

Use a damp cloth with mild cleaning solution, such as a dishwashing detergent,
to clean any dirt or foreign material from the outside of the charger. Never use
organic solvents, such as paint thinner or acetone, to clean the charger.
Place the charger on a clean, dry cloth and air dry for two to three minutes.

Problem
During charging, a mix
of quick and long flashing red lights appear
on the charger.

The green light on the
transmitter does not
flash when you connect it to the sensor.

Likely Cause(s)
Your charger and your
transmitter are low on
power.

1

Replace the battery in the charger. For instructions on replacing your charger battery, see Installing a battery in the
charger, on page 4.

2

Charge the transmitter continuously for
one hour. If the quick flashing red lights
do not stop, proceed to step 3.

3

Charge the transmitter continuously for
eight hours. If flashing does not stop, call
the 24 Hour HelpLine or your local representative. It may be time to replace your
transmitter.

Your transmitter is not
fully connected.

1

Disconnect the transmitter from the sensor.

Your transmitter is low
on power.

2

Wait for five seconds and reconnect them.
If the green light still does not flash, proceed to step 3.

3

Fully charge the transmitter and connect it
to the tester. If the green light still does
not flash, see troubleshooting on “The
green light on the transmitter does not
flash when you connect it to the tester”. If
the green light flashes, proceed to step 4.

4

Disconnect the transmitter from the tester,
wait at least five seconds, and connect
the transmitter to the sensor. If the green
light still does not flash, proceed to step 5.

5

The sensor may not be properly inserted
into your body. Remove the sensor from
your body and insert a new sensor.

1

Check the connection between the transmitter and the tester. If the green light still
does not flash, proceed to step 2.

2

Fully charge the transmitter.

3

Test the transmitter with the tester again.
If you still do not see the green light flash,
call the 24 Hour HelpLine or your local
representative. It may be time to replace
your transmitter.

Your sensor is not properly inserted into your
body.

The green light on the
transmitter does not
flash when you connect it to the tester.

Resolution

Your transmitter is not
fully connected.
Your transmitter is low
on power.
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Problem

Resolution

Your transmitter is not
fully charged when you
connect it to the sensor.
The transmitter and the
app on your compatible
mobile device frequently
lose wireless connection.

Your transmitter has
lost connection with the
app on your compatible
mobile device.

Note:

Your compatible mobile
device is out of range.

1

Fully charge the transmitter before connecting it to the sensor. If the transmitter
battery still does not last for six days, proceed to step 2.

2

Move away from any equipment that can
cause RF interference. For more information on RF interference, see Radio Frequency (RF) communication, on page 3.

3

Make sure your compatible mobile device
and your transmitter are located on the
same side of your body to minimize any
RF interference. If your fully charged
transmitter battery continues to lose power before a full six days, call the 24 Hour
HelpLine or your local representative. It
may be time to replace your transmitter.

1

Move away from any equipment that can
cause RF interference. For more information on RF interference, see Radio Frequency (RF) communication, on page 3. If
your transmitter is still not communicating
with the app on your compatible mobile
device, proceed to step 2.

2

Make sure your compatible mobile device
and your transmitter are located on the
same side of your body to minimize any
RF interference. If your transmitter is still
not communicating with the app, call the
24 Hour HelpLine or your local representative for assistance.

There is RF interference
from other devices.

An alert occurs
and a message appears
when your
transmitter has
lost connection
with the app
on your compatible mobile
device.

Storing the devices
Store the transmitter, charger, and tester in a clean, dry location at room
temperature. If the transmitter is not in use, you must charge the transmitter at least
once every 60 days. Although not required, you may store the transmitter on the
charger. If you are storing the transmitter on the charger, you must disconnect and
reconnect the charger and the transmitter at least once every 60 days. If the
transmitter is left on the charger for more than 60 days, the battery will be
permanently damaged.

-21-

English

Your transmitter battery does not last for
six days.

Likely Cause(s)

Disposal
Discard the transmitter according to local regulations for battery disposal, or contact your
healthcare professional for disposal information.

Specifications
Biocompatibility

Transmitter: Complies with EN ISO 10993-1

Applied parts

Transmitter
Sensor

Operating conditions

Transmitter temperature: 0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F)
Caution: When operating the transmitter on a tester in air temperatures
greater than 41 °C (106 °F), the temperature of the transmitter may exceed 43 °C (109 °F)
Transmitter relative humidity: 10% to 95% with no condensation
Transmitter pressure: 57.60 to 106.17 kPa (8.4 to 15.4 psi)
Charger temperature: 10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
Charger relative humidity: 30% to 75% with no condensation

Storage conditions

Transmitter temperature: -20 °C to 55 °C (-4 °F to 131 °F)
Transmitter relative humidity: up to 95% with no condensation
Transmitter pressure: 57.60 to 106.17 kPa (8.4 to 15.4 psi)
Charger temperature: -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
Charger relative humidity: 10% to 95% with no condensation

Battery life

Transmitter: Six days of continuous glucose monitoring immediately following a full charge
Charger: The charger uses one new AAA battery to charge the transmitter

Transmitter frequency

2.4 GHz band, Bluetooth Smart (version 4.0)

Maximum output power (EIRP)

0.1 mW (-9.9 dBm)

Operating range

Up to 6.1 meters (20 feet)

Transmitter expected
service life

The transmitter expected service life is one year depending on patient usage.

Transmitter wireless communication
Quality of service
The transmitter and app connect via a BLE network. The transmitter sends glucose data
and system related alerts to the app. The transmitter and the app verify the integrity of
received data after wireless transmission. Quality of the connection is in accordance with
the Bluetooth Specification v4.0.
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Guidance and manufacturer's declaration
Guidance and Manufacturer's Declaration - Electromagnetic Emissions
The transmitter is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the transmitter should make sure that it is used in
such an environment.
Emissions Test Compliance Electromagnetic Environment - Guidance
RF emissions

Group 1

The transmitter must emit electromagnetic energy in order to perform its intended function. Nearby electronic equipment may be
affected.

Class B

The transmitter is suitable for use in all establishments, including
domestic and those directly connected to the public low-voltage
power supply network that supplies buildings used for domestic
purposes.

CISPR 11
RF emissions
CISPR 11

Guidance and Manufacturer's Declaration - Electromagnetic Immunity
The transmitter is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the transmitter should assure that it is used in such
an environment.
Immunity Test
Electrostatic discharge
(ESD)

IEC 60601 Test Level

Compliance
Level

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV Air

±2 kV, ±4 kV,
±8 kV Air

±2 kV, ±4 kV, ±6 kV Indirect

IEC 61000-4-2

±2 kV, ±4 kV,
±6 kV Indirect

Electrical fast transient/burst

±2 kV for power supply
lines

IEC 61000-4-4

±1 kV for input/output lines

Surge

±1 kV line(s) to line(s)

IEC 61000-4-5

±2 kV line(s) to earth
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Electromagnetic Environment - Guidance
For use in a typical domestic, commercial, or
hospital environment.

Not applicable

Requirement does not apply to this battery powered device.

Not applicable

Requirement does not apply to this battery powered device.

English

Data security
The transmitter is designed to only accept radio frequency (RF) communications from
recognized and linked devices. You must program the app to accept information from
a specific transmitter. Transmitted sensitive data is encrypted to prevent
unauthorized receipt or communication.

Guidance and Manufacturer's Declaration - Electromagnetic Immunity
The transmitter is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the transmitter should assure that it is used in such
an environment.
Immunity Test
Voltage dips, short interruptions and voltage
variations on power
supply lines

IEC 60601 Test Level

Compliance
Level

Electromagnetic Environment - Guidance

<5% UT (>95% dip in UT)
for 0.5 cycle

Not applicable

Requirement does not apply to this battery powered device.

3 A/m

400 A/m

Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a
typical location in a typical
domestic, commercial, or
hospital environment.

IEC 61000-4-11
Power frequency
(50/60 Hz) magnetic
field
IEC 61000-4-8

Note:

UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

Guidance and Manufacturer's Declaration - Electromagnetic Immunity
The transmitter is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or user of the transmitter should assure that it is used in such an
electromagnetic environment.
Immunity Test
Conducted RF
IEC 61000-4-6

IEC 60601 Level
3 V/m
150 kHz to
80 MHz

Compliance Lev- Electromagnetic Environel
ment Guidance
Not applicable
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Not applicable

Guidance and Manufacturer's Declaration - Electromagnetic Immunity

Immunity Test
Radiated RF
IEC 61000-4-3

IEC 60601 Level
3 V/m
80 MHz to
6 GHz

Compliance Lev- Electromagnetic Environel
ment Guidance
10 V/m
80 MHz to
6 GHz

Portable and mobile RF communications equipment should
be used no closer to any part of
the transmitter, including cables, than the recommended
separation distance calculated
from the equation applicable to
the frequency of the transmitter.
Refer to the recommended separation distance table for more
information.

d = 0.35 P
80 MHz to 800 MHz

d = 0.70 P
800 MHz to 6 GHz
Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the
transmitter manufacturer and d
is the recommended separation
distance in meters (m).
Field strengths from fixed RF
transmitters, as determined by
an electromagnetic site surveya, should be less than the
compliance level in each frequency rangeb.
Interference may occur in the
vicinity of equipment marked
with the following symbol:

Note:

At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

Note:

These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by
absorption, and reflection from structures, objects and people.
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The transmitter is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or user of the transmitter should assure that it is used in such an
electromagnetic environment.

Guidance and Manufacturer's Declaration - Electromagnetic Immunity
The transmitter is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or user of the transmitter should assure that it is used in such an
electromagnetic environment.
Immunity Test

IEC 60601 Level

Compliance Lev- Electromagnetic Environel
ment Guidance

aField strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones
and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcasts and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the
location in which the transmitter is used exceeds the applicable RF compliance level above, the transmitter should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional
measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the transmitter.
bOver

the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF
communications equipment and the transmitter
The transmitter is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the transmitter users can help
prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between
portable and mobile RF communications equipment and the transmitter as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.
Rated maximum
output power of
transmitter (W)

Separation distance according to the frequency of transmitter (m)
150 kHz to 80
MHz
Not applicable

80MHz to 800MHz

800MHz to 6.0GHz

d = 0.35 P

d = 0.70 P

0.01

Not applicable

0.035

0.07

0.1

Not applicable

0.11

0.22

1

Not applicable

0.35

0.7

10

Not applicable

1.1

2.2

100

Not applicable

3.5

7

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where p is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the
transmitter manufacturer.

Note:

At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

Note:

These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by
absorption and reflection from structures, objects, and people.
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Icon Table
Catalogue or model number
One transmitter, charger, and serter per container/package
Two testers per container/package
Date of manufacture (YYYY-MM-DD)
Manufacturer
Must refer to instruction manual before every use (appears blue on label).
Temperature limit
Non-ionizing electromagnetic radiation (RF communication)
Configuration or unique version identifier
Degree of protection against electric shock: Type BF applied part

IP48

Transmitter: 4 is the level of protection against solid objects with a diameter
above 1mm. 8 is the level of protection against the effects of continuous
immersion in water [2.4 meters (8 feet) immersion for 30 minutes].
Humidity limitation

This product conforms to Australia Radio Requirements
Marking of Conformity: This symbol means the device fully complies with
MDD 93/42/EEC (NB 0459).
Authorized representative in the European community
Fragile, handle with care

Keep dry
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Serial number

Recycle cardboard, paper, plastic packaging supplies and unwanted written
material.
WEEE Initiative: DO NOT THROW IN TRASH. Recycle device according to
local disposal requirements.

Magnetic Resonance (MR) unsafe: keep away from magnetic resonance
imaging (MRI) equipment
Bluetooth® wireless technology or Bluetooth® enabled
©2016 Medtronic MiniMed, Inc. All rights reserved.
MiniMed™, Enlite™, and Guardian™ are trademarks of Medtronic MiniMed, Inc.
Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
Detachol® is a registered trademark of Ferndale Laboratories Inc.
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Der Guardian™ Connect Transmitter ist eine Komponente des Guardian™ Connect
Systems zur kontinuierlichen Glukosemessung (Continuous Glucose Monitoring;
CGM). Der Transmitter ist nur mit dem Enlite™ Glukosesensor kompatibel. Der
Transmitter empfängt Daten vom Sensor. Darüber hinaus empfängt der Transmitter
Daten und sendet sie über eine drahtlose Bluetooth® Smart Verbindung an die
Guardian™ Connect App.

Teststecker
Ladegerät

Komponenten des Guardian Connect Transmitter-Sets
Ein vollständiges Transmitter-Set enthält die folgenden Komponenten:
•
•

Guardian Connect Transmitter (MMT-7821)
Zwei Teststecker (MMT-7736)

•

Ladegerät (MMT-7715)

Indikationen
Der Transmitter ist für den Gebrauch an einem oder mehreren Patienten als
Komponente ausgewählter Medtronic CGM-Systeme indiziert.

Kontraindikationen
Halten Sie den Transmitter von MRT-Geräten, Diathermiegeräten und anderen
Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen, fern. Wurde der Transmitter
unbeabsichtigt einem starken Magnetfeld ausgesetzt, verwenden Sie ihn nicht weiter
und wenden Sie sich an die 24-Stunden-Hotline oder an den für Sie zuständigen
Repräsentanten. Dort erhalten Sie alle erforderlichen Informationen zum weiteren
Vorgehen.

Warnhinweise
•

Alle Vorsichtshinweise, Warnhinweise und Anweisungen in Bezug auf den
Sensor entnehmen Sie bitte immer der Bedienungsanleitung des Sensors. Das
Nichtbefolgen der Bedienungsanleitung des Sensors kann zu schwerwiegenden
Verletzungen oder Schäden am Sensor führen.
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Transmitter

•
•

•

•

•

Kleinteile dürfen nicht von Kindern in den Mund genommen werden. Dieses Produkt
stellt für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr dar.
Änderungen oder Manipulationen am Gerät sind nur mit der ausdrücklichen
Zustimmung von Medtronic Diabetes gestattet. Manipulationen am Gerät können zu
schwerwiegenden Verletzungen führen, Ihre Fähigkeit zur Bedienung des Geräts
beeinträchtigen und die Garantie unwirksam machen.
Verwenden Sie den Teststecker nicht, wenn dieser mit Blut in Berührung gekommen
ist. Die Berührung mit Blut kann zu Infektionen führen. Entsorgen Sie den
Teststecker gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung medizinischer Abfälle
oder wenden Sie sich für Informationen zur Entsorgung an Ihr medizinisches
Fachpersonal.
Nach dem Einführen des Sensors kann es zu Blutungen kommen. Vergewissern Sie
sich immer, dass die Einführstelle nicht blutet, bevor Sie den Transmitter an den
Sensor anschließen. Blut kann in den Transmitterkonnektor gelangen und das Gerät
beschädigen. Entsorgen Sie das Gerät bei Beschädigung. Drücken Sie bei
anhaltender Blutung eine sterile Kompresse oder ein sauberes Tuch an der
Einführstelle gleichbleibend fest auf, bis die Blutung gestillt ist. Nachdem die Blutung
gestillt ist, schließen Sie den Transmitter an den Sensor an.
Wenden Sie sich bei unerwünschten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit dem
Transmitter oder dem Sensor an die 24-Stunden-Hotline oder an den für Sie
zuständigen Repräsentanten. Unerwünschte Nebenwirkungen können zu
schwerwiegenden Verletzungen führen.

Vorsichtshinweise
•
•
•

•

Verwenden Sie nur den Enlite (MMT-7008) Glukosesensor mit dem Transmitter.
Verwenden Sie keinen anderen Sensor. Andere Sensoren sind nicht für die
Verwendung mit dem Transmitter vorgesehen.
Verwenden Sie nur den Teststecker (MMT-7736) mit dem Transmitter. Verwenden
Sie keine anderen Teststecker. Andere Teststecker sind nicht für die Verwendung mit
dem Transmitter vorgesehen.
Verwenden Sie beim Reinigen des Transmitters immer den Teststecker. Verwenden
Sie keine anderen Teststecker mit dem Transmitter. Die Verwendung eines anderen
Teststeckers kann dazu führen, dass Wasser in den Transmitter gelangt. Wasser
kann zu Schäden am Transmitter führen.
Verdrehen Sie den Teststecker oder Sensor nicht, wenn er an den Transmitter
angeschlossen ist. Ein Verdrehen des Teststeckers oder Sensors führt zu Schäden
am Transmitter.
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•
•

•

Achten Sie darauf, dass der Teststecker nicht mit irgendeiner Flüssigkeit in
Berührung kommt, wenn er nicht an den Transmitter angeschlossen ist. Ein
feuchter Teststecker kann den Transmitter beschädigen.
Achten Sie darauf, dass der Transmitter nicht mit irgendeiner Flüssigkeit in
Berührung kommt, wenn er nicht an einen Sensor oder an den Teststecker
angeschlossen ist. Feuchtigkeit führt zu Schäden am Transmitter und ein
feuchter Transmitter kann den Sensor beschädigen.
Reinigen Sie die O-Ringe am Teststecker nicht mit irgendwelchen Substanzen.
Das Reinigen der O-Ringe kann den Teststecker beschädigen.

Funk-(HF-)Kommunikation
Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt
diesen beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen; (2)
dieses Gerät muss gegen alle empfangenen Störungen störsicher sein, einschließlich
solcher, die den Betrieb des Geräts beeinträchtigen können.
Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät
der Klasse B, entsprechend Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind für
einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einem typischen
häuslichen Umfeld bestimmt. Das Gerät erzeugt und verwendet HF-Energie und
kann diese abstrahlen. Zudem kann es bei nicht bestimmungsgemäßer Konfiguration
und Verwendung den Funkverkehr ebenfalls beeinträchtigen. Es gibt jedoch dennoch
keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen erzeugt
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Exposition gegenüber Magnetfeldern und Strahlung
•
Halten Sie den Transmitter von Geräten zur Magnetresonanztomografie (MRT),
Diathermiegeräten und anderen Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen
(z. B. Röntgenstrahlen, CT-Scan oder andere Strahlungsarten), fern. Die starken
Magnetfelder können zur Fehlfunktion des Geräts und damit zu
schwerwiegenden Verletzungen führen. Wurde der Transmitter einem starken
Magnetfeld ausgesetzt, verwenden Sie ihn nicht weiter und wenden Sie sich an
die 24-Stunden-Hotline oder an den für Sie zuständigen Repräsentanten. Dort
erhalten Sie alle erforderlichen Informationen zum weiteren Vorgehen.
•
Entfernen Sie den Sensor und den Transmitter immer, bevor Sie einen Raum mit
Röntgen-, MRT-, Diathermie- oder CT-Scan-Geräten betreten. Diese Geräte
verfügen über starke magnetische Felder, die Fehlfunktionen des Geräts und
folglich schwerwiegende Verletzungen hervorrufen können. Wurde der Sensor
oder der Transmitter einem starken Magnetfeld ausgesetzt, verwenden Sie ihn
nicht weiter und wenden Sie sich an die 24-Stunden-Hotline oder an den für Sie
zuständigen Repräsentanten. Dort erhalten Sie alle erforderlichen Informationen
zum weiteren Vorgehen.

werden. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht –
was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann – ist der Anwender
angehalten, mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu versuchen, die
Störung zu beheben:
•
Ausrichtung oder Lage der Empfangsantenne verändern.
•
Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
•
Verringern des Abstands zwischen dem Transmitter und dem kompatiblen Mobilgerät
auf 6,1 m (20 Fuß) oder weniger.
•
Vergrößern des Abstands zwischen dem Transmitter und dem Gerät, das Störsignale
empfängt oder sendet.
Ändern oder manipulieren Sie den internen HF-Sender bzw. die interne HF-Antenne nicht
ohne ausdrückliche Zustimmung von Medtronic Diabetes. Eine Zuwiderhandlung kann
Ihre Fähigkeit zur Bedienung des Geräts beeinträchtigen.
Richtlinie 1999/5/EG
Medtronic erklärt hiermit, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen der
Richtlinie 1999/5/EG für Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
entspricht.
Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit Medtronic MiniMed auf. Die
Adressen oder Telefonnummern finden Sie auf der hinteren Einbandinnenseite dieses
Dokuments.
IEC60601-1-2; Besondere Vorsichtsmaßnahmen für elektrische Medizingeräte
hinsichtlich EMV
1 Besondere Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der Elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV): Dieses am Körper getragene Gerät ist zum Betrieb innerhalb
angemessener inländischer, häuslicher, öffentlicher Umgebungen oder
Arbeitsumgebungen vorgesehen, in denen übliche Feldstärkeniveaus elektrischer
(V/m) oder magnetischer (A/m) Strahlung vorliegen; wie z. B. durch Mobiltelefone,
WLAN, Bluetooth, elektrische Dosenöffner, Mikrowellengeräte und Induktionsöfen.
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2

Das Gerät erzeugt und verwendet HF-Energie und kann diese abstrahlen.
Zudem kann es bei nicht bestimmungsgemäßer Konfiguration und Verwendung
gemäß den beiliegenden Anweisungen den Funkverkehr ebenfalls
beeinträchtigen.
Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte können sich auch auf die
Kommunikation medizinischer Elektrogeräte auswirken. Wenn Sie HF-Störungen
durch einen mobilen oder stationären HF-Transmitter feststellen, entfernen Sie
sich von dem HF-Transmitter, der die Störung verursacht.

Unterstützung

Ladegerät
Der Transmitter enthält eine nicht austauschbare wiederaufladbare Batterie, die bei
Bedarf mit dem Ladegerät aufgeladen werden kann. Das Ladegerät besitzt eine
grüne Kontrollleuchte, die den Ladestatus der Batterie anzeigt, sowie eine rote
Kontrollleuchte, die auf Störungen beim Ladevorgang aufmerksam macht. Falls die
rote Kontrollleuchte leuchtet, sehen Sie bitte im Abschnitt „Fehlerbehebung“ nach.
Das Ladegerät benötigt für den Betrieb eine AAA-Alkalibatterie.
Hinweis: Wenn die Batterie falsch eingelegt oder schwach ist, funktioniert das
Ladegerät nicht. Wiederholen Sie in diesem Fall die Schritte zum
Einsetzen der Batterie mit einer neuen Batterie.
Einsetzen einer Batterie in das Ladegerät
So setzen Sie eine neue Batterie in das Ladegerät ein:
1
2

Drücken Sie die Batteriefachabdeckung ein und schieben Sie sie wie im Bild in
Schritt 3 dargestellt ab.
Setzen Sie eine neue AAA-Alkalibatterie ein. Achten Sie darauf, dass die
Polaritätssymbole der Batterie (+ und –) mit den Symbolen am Ladegerät
übereinstimmen.
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Sollten Sie Unterstützung benötigen, so wenden Sie sich bitte an den für Sie
zuständigen Repräsentanten. Adressen und Telefonnummern von Medtronic
Diabetes finden Sie zu Beginn dieser Bedienungsanleitung.

3

Schieben Sie die Batterieabdeckung wieder auf das Ladegerät auf, bis sie hörbar
einrastet.

Aufladen des Transmitters
Vorsicht:

Laden Sie den Transmitter stets auf, bevor Sie den Sensor einführen.
Ein entleerter Transmitter ist nicht funktionstüchtig. Ein vollständig
geladener Transmitter funktioniert mindestens sechs Tage ohne
erneutes Aufladen. Das Wiederaufladen eines entladenen Transmitters
kann bis zu zwei Stunden dauern.

Hinweis: Belassen Sie den Transmitter nicht länger am 60 Tage im Ladegerät. Trennen
Sie die Verbindung zum Ladegerät und stellen Sie sie erneut her, um den
Transmitter vor der Verwendung erneut aufzuladen. Wenn sich der Transmitter
länger als 60 Tage im Ladegerät befindet, wird die Batterie dauerhaft
beschädigt.
So laden Sie den Transmitter auf:
1
2

Drücken Sie die beiden Komponenten zusammen, um den
Transmitter mit dem Ladegerät zu verbinden.
Innerhalb von 10 Sekunden, nachdem Sie den Transmitter
angeschlossen haben, schaltet sich das Ladegerät ein, wobei
die grüne Kontrollleuchte des Ladegeräts für ein bis zwei
Sekunden blinkt. Für den Rest der Ladezeit blinkt die grüne
Kontrollleuchte auf dem Ladegerät kontinuierlich in Abständen
viermal auf.
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3

4

Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die
grüne Kontrollleuchte des Ladegeräts dauerhaft für 15 bis
20 Sekunden und erlischt dann.
Nachdem die grüne Kontrollleuchte erloschen ist, können
Sie Transmitter und Ladegerät voneinander trennen. Die
grüne Kontrollleuchte des Transmitters blinkt ca. zehnmal
und erlischt dann.

Verbinden des Transmitters
Ziehen Sie hinsichtlich der Anweisungen zum Verbinden des Transmitters mit dem
mobilen Gerät stets die Gerätebedienungsanleitung zu Rate.

Anschließen des Transmitters an den Sensor
Bevor Sie fortfahren, sollten Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Systems zur Hand
haben.
So schließen Sie den Transmitter am Sensor an:
1

2
3

4

Nachdem Sie den Sensor eingeführt haben, schlagen Sie die Details zum
Anbringen des erforderlichen Pflasters vor der Verbindung mit dem Transmitter
in der Gebrauchsanweisung des Serters nach.
Halten Sie den eingeführten Sensor am abgerundeten Ende, damit er beim
Anschließen nicht verrutscht.
Halten Sie den Transmitter wie abgebildet. Richten Sie die
beiden Aussparungen am Transmitter an den seitlichen
Rastlaschen des Sensors aus. Die flache Seite des
Transmitters muss zur Haut weisen.
Schieben Sie den Transmitter auf den Sensorkonnektor,
bis die Rastlaschen des Sensors hörbar in den
Aussparungen am Transmitter einrasten. Wurde der
Transmitter korrekt angeschlossen und konnte sich der
Sensor in der Zeit seit dem Einführen genügend durchtränken, beginnt die grüne
Kontrollleuchte des Transmitters sechsmal zu blinken.
Hinweis: Wenn der Transmitter nicht blinkt, sehen Sie unter Fehlerbehebung,
auf Seite 50 nach.
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Einführen des Sensors
Anweisungen zum Einführen des Sensors entnehmen Sie bitte immer der
Bedienungsanleitung für den Serter.

5

6
7
8

Wenn die grüne Kontrollleuchte des Transmitters nach dem Anschließen an den
Sensor blinkt, befolgen Sie die Anweisungen in der App, um einen neuen oder
bestehenden Sensor auszuwählen. Weitere Anweisungen finden Sie in Ihrer
Gebrauchsanweisung für das System.
Bringen Sie den Klebestreifen des Sensors am Transmitter an.
Anweisungen zur eventuellen Anbringung weiterer Klebeauflagen erhalten Sie in der
Bedienungsanleitung für den Serter.
Folgen Sie den Anweisungen, die in der App angezeigt werden, oder den
Anweisungen in der Gebrauchsanweisung Ihres Systems.

Trennen des Transmitters vom Sensor
Bevor Sie fortfahren, sollten Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Systems zur Hand
haben.
So trennen Sie den Transmitter vom Sensor:
1
2
3

4
5

Entfernen Sie vorsichtig alle Klebeauflagen vom Transmitter
und Sensor.
Entfernen Sie den Klebestreifen von der Oberseite des
Transmitters.
Halten Sie den Transmitter wie abgebildet fest und drücken Sie
die flexiblen, seitlichen Rastlaschen des Sensors mit Daumen
und Zeigefinger zusammen.
Ziehen Sie den Transmitter behutsam vom Sensor ab.
Folgen Sie den Anweisungen, die in der App angezeigt werden, oder den
Anweisungen in der Gebrauchsanweisung Ihres Systems.

Baden und Schwimmen
Miteinander verbunden bilden Transmitter und Sensor eine wasserdichte Einheit bis zu
einer Tiefe von 2,4 m (8 Fuß) und einer maximalen Dauer von 30 Minuten. Sie können
duschen und schwimmen, ohne sie abnehmen zu müssen.

Teststecker
Mithilfe des Teststeckers kann geprüft werden, ob der Transmitter ordnungsgemäß
funktioniert. Er wird ferner als erforderliche Komponente beim Reinigen des Transmitters
benutzt. Der ordnungsgemäße Anschluss des Teststeckers an den Transmitter stellt
sicher, dass keine Flüssigkeiten mit den Konnektorkontakten im Inneren des Transmitters
in Berührung kommen. Durch Flüssigkeiten können die Kontakte des Konnektors
korrodieren und die Leistung des Transmitters kann beeinträchtigt werden.
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Verdrehen Sie den Teststecker nicht, wenn er an den Transmitter angeschlossen ist.
Hierdurch wird der Transmitter beschädigt.
Der Teststecker kann 1 Jahr lang verwendet werden. Wird der Teststecker länger als
1 Jahr verwendet, besteht die Gefahr einer Beschädigung der Konnektorkontakte im
Inneren des Transmitters, da der Teststecker nicht mehr wasserdicht abschließt.
Anweisungen zur Kontrolle der Konnektorkontakte finden Sie unter Kontrolle der
Kontakte des Transmitterkonnektors, auf Seite 37.
Vorsicht:

Verwenden Sie nur den Teststecker (MMT-7736) mit dem
Transmitter. Verwenden Sie keine anderen Teststecker. Andere
Teststecker sind nicht für die Verwendung mit dem Transmitter
vorgesehen und beschädigen den Transmitter und den Teststecker.

i
Kontrolle der Kontakte des Transmitterkonnektors
Diese Abbildung zeigt, wie die Kontakte des Konnektors aussehen sollten.

Konnektoröffnung
Konnektorkontakte
Gehäuse

Schauen Sie in die Öffnung des Transmitterkonnektors und vergewissern Sie sich,
dass die Kontakte des Konnektors weder beschädigt noch korrodiert sind. Sind die
Kontakte des Konnektors beschädigt oder korrodiert, kann der Transmitter nicht mit
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Der korrekte Teststecker
ist an beiden
Konnektorseiten gold.

dem Ladegerät, dem Monitor oder der Pumpe kommunizieren. Wenden Sie sich an die
24-Stunden-Hotline oder an den für Sie zuständigen Repräsentanten. Der Transmitter
muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Achten Sie auch auf Feuchtigkeit in der Öffnung des Konnektors. Sollte Ihnen
Feuchtigkeit auffallen, lassen Sie den Transmitter mindestens eine Stunde lang trocknen.
Feuchtigkeit in der Öffnung des Konnektors kann dazu führen, dass der Transmitter nicht
einwandfrei funktioniert, und bei längerer Einwirkung kann es zu Korrosion und Schäden
kommen.
Anschließen des Teststeckers zum Testen oder Reinigen
Bevor Sie fortfahren, sollten Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Systems zur Hand
haben.
So schließen Sie den Teststecker an:
1

2

3

4
5

Halten Sie den Transmitter und den Teststecker wie abgebildet.
Richten Sie beide Geräte mit den flachen Seiten aneinander
aus.
Schieben Sie den Teststecker in den Transmitter, bis die
flexiblen Rastlaschen des Teststeckers in den entsprechenden
Aussparungen an den beiden Seiten des Transmitters
einrasten.
Bei ordnungsgemäßem Anschluss beginnt die grüne
Kontrollleuchte des Transmitters sechsmal zu blinken.
Zum Testen des Transmitters überprüfen Sie das Sensorsymbol in der App, um
sicherzustellen, dass der Transmitter ein Signal sendet (siehe die
Gebrauchsanweisung Ihres Systems).
Informationen zum Reinigen des Transmitters finden Sie unter Reinigen des
Transmitters, auf Seite 39.
Nach dem Testen oder Reinigen trennen Sie den Teststecker vom Transmitter.
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Trennen des Teststeckers
So trennen Sie den Teststecker:
1

2

Halten Sie den Transmitterkörper wie abgebildet fest und
drücken Sie die seitlichen Rastlaschen des Teststeckers
zusammen.
Bei zusammengedrückten Rastlaschen des Teststeckers
ziehen Sie den Transmitter vorsichtig vom Teststecker ab.
Hinweis: Um die Transmitterbatterie zu schonen, dürfen
Sie den Teststecker nach der Reinigung oder
einem Test NICHT am Transmitter
angeschlossen lassen.

Der Transmitter ist zur privaten Verwendung zu Hause (Verwendung bei einem
Patienten) oder in medizinischen bzw. Pflegeeinrichtungen (Verwendung bei
mehreren Patienten) bestimmt. Für die Verwendung bei einem Patienten ist die
Reinigung nach jeder Verwendung erforderlich, während bei der Verwendung bei
mehreren Patienten eine Reinigung und Desinfektion nach jeder Verwendung
erfolgen muss. Wenn der Transmitter in einer medizinischen bzw. Pflegeeinrichtung
verwendet wird, befolgen Sie immer das Reinigungs- und Desinfektionsverfahren für
die Verwendung bei mehreren Patienten.
Warnung: Der Transmitter darf keinesfalls mit gewöhnlichen medizinischen
Abfällen entsorgt oder extremer Hitze ausgesetzt werden. Der
Transmitter enthält eine Batterie, die sich entzünden und zu
schwerwiegenden Verletzungen führen kann.
Hinweis: Der Teststecker ist eine erforderliche Komponente beim Reinigen des
Transmitters. Details hierzu finden Sie im Abschnitt Teststecker, auf
Seite 36.
Bei Verwendung durch einen einzigen Patienten
Reinigen Sie den Transmitter nach jeder Verwendung.
Für die Reinigung des Transmitters benötigen Sie folgende Materialien:
•
milde Flüssigseife
•
eine Kinderzahnbürste mit weichen Borsten
•
Behälter
•
saubere, fusselfreie und trockene Tücher
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Reinigen des Transmitters

Lebensdauer
Der Transmitter kann bis zu 122 Zyklen oder ein Jahr lang gereinigt werden, je nachdem,
was zuerst eintritt. Entsorgen Sie den Transmitter zu diesem Zeitpunkt. Wenn Sie den
Transmitter länger als 122 Zyklen oder ein Jahr verwenden, kann der Reinigungsprozess
zu Schäden am Gerät führen. Wenden Sie sich an Medtronic, um einen neuen
Transmitter zu bestellen.
Warnung: Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Risse, Absplitterungen oder
Beschädigungen am Gehäuse feststellen. Risse, Absplitterungen oder
Beschädigungen am Gehäuse sind Anzeichen für Verschleiß. Der
Verschleiß des Gehäuses kann die Möglichkeit zur ordnungsgemäßen
Reinigung des Transmitters beeinträchtigen und folglich zu
schwerwiegenden Verletzungen führen. Wenden Sie sich an die 24Stunden-Hotline oder an den für Sie zuständigen Repräsentanten und
entsorgen Sie das Gerät gemäß den lokalen Vorschriften für die
Entsorgung von Batterien (nicht verbrennen). Informationen zur
Entsorgung erhalten Sie außerdem von Ihrem medizinischen
Fachpersonal.
So reinigen Sie den Transmitter:
1 Waschen Sie sich gründlich die Hände.
2 Schließen Sie den Teststecker am Transmitter an.

3 Wenn Kleberrückstände am Transmitter vorhanden sind, siehe Entfernen von
Kleberückständen, auf Seite 48.
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4 Spülen Sie den Transmitter mindestens eine Minute lang unter Leitungswasser
mit Raumtemperatur, bis er sichtbar sauber ist. Vergewissern Sie sich, dass alle
schwer zugänglichen Stellen vollständig abgespült werden.

7 Halten Sie den Teststecker fest und bürsten Sie die gesamte Oberfläche des
Transmitters mit einer Kinderzahnbürste mit weichen Borsten ab. Vergewissern
Sie sich, dass alle schwer zugänglichen Stellen gebürstet werden, bis sie
sichtbar sauber sind.
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5 Bereiten Sie eine Lösung aus milder Flüssigseife zu, indem Sie 5 ml (1 Teelöffel)
milde Flüssigseife auf 3,8 l (1 Gallone) Leitungswasser mit Raumtemperatur
geben.
6 Tauchen Sie den Transmitter mit dem weiterhin angestecktem Teststecker in die
Reinigungslösung ein und lassen Sie ihn eine Minute lang einweichen.

8 Spülen Sie den Transmitter mindestens eine Minute lang unter fließendem
Leitungswasser mit Raumtemperatur ab und bis alle sichtbare Flüssigseife
abgewaschen ist.

9 Trocknen Sie den Transmitter samt Teststecker mit einem sauberen, trockenen Tuch
ab.

10 Legen Sie den Transmitter samt Teststecker auf ein sauberes, trockenes Tuch und
lassen Sie ihn an der Luft vollständig trocknen.
11 Trennen Sie den Teststecker vom Transmitter, indem Sie die Rastlaschen des
Teststeckers behutsam zusammendrücken.

Bei Verwendung durch mehrere Patienten
Bei Verwendung des Transmitters in einer medizinischen oder Pflegeeinrichtung muss
der Transmitter nach jeder Verwendung gereinigt und desinfiziert werden.
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Warnung: Bei der Handhabung und Verwendung dieses Geräts sind die
allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Alle Komponenten
des Systems sind als potenziell infektiös und mögliche Überträger
hämatogener Pathogene zwischen Patient und Arzt/medizinischem
Personal anzusehen.
Der Transmitter muss nach der Verwendung an jedem Patienten
desinfiziert werden. Dieses System darf nur dann bei mehreren
Patienten eingesetzt werden, wenn die allgemeinen
Vorsichtsmaßnahmen und die von Medtronic aufgestellten
Anweisungen zu Desinfektionsverfahren eingehalten werden.

Lebensdauer
Der Transmitter kann bis zu 122 Reinigungszyklen oder 1 Jahr lang gereinigt und
desinfiziert werden, je nachdem, was früher eintritt. Entsorgen Sie den Transmitter zu
diesem Zeitpunkt. Wenn Sie den Transmitter länger als 122 Reinigungszyklen oder
als 1 Jahr verwenden, kann das Reinigungs- und Desinfektionsverfahren das Gerät
beschädigen. Wenden Sie sich an Medtronic, um einen neuen Transmitter zu
bestellen.
So reinigen und desinfizieren Sie den Transmitter:
1 Hände gründlich waschen und Handschuhe anziehen.
2 Inspizieren Sie das Innere der Konnektoröffnung des Transmitters auf Anzeichen
(welcher Art auch immer) für Körperflüssigkeiten. Anweisungen zur Inspektion
der Konnektorkontakte finden Sie unter Kontrolle der Kontakte des
Transmitterkonnektors, auf Seite 37.
Vorsicht:

Die Person, die den Transmitter inspiziert, muss in der Lage sein,
kleine Tröpfchen Körperflüssigkeit und Verunreinigungen zu
erkennen.
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Für die Reinigung des Transmitters benötigen Sie folgende Materialien:
•
Handschuhe
•
milde Flüssigseife
•
eine Kinderzahnbürste mit weichen Borsten
•
8%ige Bleiche
•
zwei Behälter
•
saubere, fusselfreie und trockene Tücher

Warnung: Wenn Sie irgendwelche Körperflüssigkeiten in der Konnektoröffnung
sehen, müssen Sie den Transmitter entsorgen. Da der Transmitter eine
Batterie enthält, darf er nicht in einem Behälter für biologische Abfälle
entsorgt werden. Setzen Sie stattdessen die Reinigung und
Desinfektion des Transmitters fort und entsorgen Sie ihn dann unter
Einhaltung der einschlägigen Vorschriften für die Entsorgung von
Batterien (keine thermische Entsorgung).

Konnektoröffnung
Konnektorkontakte
Gehäuse

3 Schließen Sie den Teststecker am Transmitter an.

4 Wenn Kleberrückstände am Transmitter vorhanden sind, siehe Entfernen von
Kleberückständen, auf Seite 48.
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5 Spülen Sie den Transmitter mindestens eine Minute lang unter Leitungswasser
mit Raumtemperatur, bis er sichtbar sauber ist. Vergewissern Sie sich, dass alle
schwer zugänglichen Stellen vollständig abgespült werden.
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6 Bereiten Sie eine Lösung aus milder Flüssigseife zu, indem Sie 5 ml (1 Teelöffel)
milde Flüssigseife auf 3,8 l (1 Gallone) Leitungswasser mit Raumtemperatur
geben. Setzen Sie für den Desinfektionsvorgang unbedingt jedes Mal eine
frische Lösung an.
7 Tauchen Sie den Transmitter mit weiterhin angestecktem Teststecker vollständig
in die Reinigungslösung ein und lassen Sie ihn eine Minute lang einweichen.

8 Halten Sie den Teststecker fest und bürsten Sie die gesamte Oberfläche des
Transmitters mit einer Kinderzahnbürste mit weichen Borsten ab. Vergewissern Sie
sich, dass alle schwer zugänglichen Stellen gebürstet werden, bis sie sichtbar sauber
sind.

9 Spülen Sie den Transmitter mindestens eine Minute lang unter fließendem
Leitungswasser mit Raumtemperatur ab und bis alle sichtbare Flüssigseife
abgewaschen ist.

10 Trocknen Sie den Transmitter samt Teststecker mit einem sauberen, trockenen Tuch
ab.
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11 Setzen Sie eine 1:10-Bleiche-Lösung an, indem Sie einen (1) Teil Bleiche
(8,25 %) auf neun (9) Teile Wasser geben. Dies ergibt eine Lösung mit einer
Konzentration von 0,8 %. Setzen Sie für den Desinfektionsvorgang unbedingt
jedes Mal eine frische Lösung an.
12 Achten Sie darauf, vor der Desinfektion die zuvor durchzuführenden
Reinigungsschritte zu absolvieren. Lassen Sie den Transmitter mit weiterhin
angestecktem Teststecker 20 Minuten lang in der Bleiche-Lösung einweichen.

Deutsch

13 Spülen Sie den Transmitter drei Minuten lang unter fließendem Leitungswasser
mit Raumtemperatur ab.

14 Legen Sie den Transmitter samt Teststecker auf ein sauberes, trockenes Tuch
und lassen Sie ihn an der Luft vollständig trocknen.
Warnung: Wurden bei einer vorangehenden Inspektion Körperflüssigkeiten im
Konnektorinneren festgestellt, müssen Sie den Transmitter nun mit
weiterhin angeschlossenem Teststecker entsorgen. Dabei sind die
einschlägigen Vorschriften für die Entsorgung von Batterien (keine
thermische Entsorgung) zu beachten.
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15 Trennen Sie den Teststecker vom Transmitter, indem Sie die Rastlaschen des
Teststeckers behutsam zusammendrücken.

16 Inspizieren Sie das Gehäuse des Transmitters auf Anzeichen für Risse,
Absplitterungen oder Beschädigungen. Sollten irgendwelche derartigen Zeichen
sichtbar sein, müssen Sie den desinfizierten Transmitter nun unter Beachtung der
einschlägigen Vorschriften für die Entsorgung von Batterien (keine thermische
Entsorgung) entsorgen.
Warnung: Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Risse, Absplitterungen oder
Beschädigungen am Gehäuse feststellen. Risse, Absplitterungen oder
Beschädigungen am Gehäuse sind Anzeichen für Verschleiß. Der
Verschleiß des Gehäuses kann die Möglichkeit zur ordnungsgemäßen
Reinigung des Transmitters beeinträchtigen und folglich zu
schwerwiegenden Verletzungen führen. Wenden Sie sich an die 24Stunden-Hotline oder an den für Sie zuständigen Repräsentanten und
entsorgen Sie das Gerät gemäß den lokalen Vorschriften für die
Entsorgung von Batterien (nicht verbrennen). Informationen zur
Entsorgung erhalten Sie außerdem von Ihrem medizinischen
Fachpersonal.
17 Entsorgen Sie die benutzten Handschuhe und waschen Sie sich die Hände sorgfältig
mit Wasser und Seife.
Entfernen von Kleberückständen
Dieses Verfahren ist notwendig, wenn sich Kleberückstände am Transmitter befinden.
Wenn Sie bei Sichtprüfung des Transmitters Kleberückstände daran feststellen, befolgen
Sie die folgenden Anweisungen.
Zum Entfernen von Kleberückständen benötigen Sie medizinischen Klebstoffentferner
(z. B. Detachol®, ein Waschbenzin) und Wattebäusche.

-48-

Hinweis: Medtronic MiniMed verwendete in seinen Tests Detachol, um die
Kleberückstände vom Transmitter zu entfernen. Detachol wird für diesen
Vorgang empfohlen, ist aber eventuell nicht in allen Ländern erhältlich.
So entfernen Sie Kleberückstände:
Vergewissern Sie sich, dass der Teststecker am Transmitter angesteckt ist.
Halten Sie den Teststecker fest, tränken Sie einen Wattebausch mit der
Detachol-Lösung und wischen Sie die Kleberückstände am Transmitter vorsichtig
ab, bis sie vollständig entfernt sind.

3

Fahren Sie mit dem entsprechenden Reinigungsverfahren bei Nutzung durch
eine Person oder dem Reinigungsverfahren bei Nutzung durch mehrere
Personen fort. Weitergehende Informationen finden Sie im Abschnitt Reinigen
des Transmitters, auf Seite 39.

Deutsch

1
2

Reinigen des Ladegeräts
Dieses Verfahren ist für die allgemeine Reinigung nach Bedarf und auf Grundlage
des äußeren Erscheinungsbilds gedacht.
Vorsicht:

Das Ladegerät nicht in Wasser oder eine Reinigungslösung
eintauchen. Das Ladegerät ist nicht wasserdicht. Wasser kann zu
Schäden am Ladegerät und Fehlfunktionen am Gerät führen.

Warnung: Entsorgen Sie das Ladegerät gemäß den lokalen Vorschriften für
die Entsorgung von Batterien oder wenden Sie sich für
Informationen zur Entsorgung an Ihr medizinisches Fachpersonal.
Bei Verbrennung kann sich das Ladegerät entzünden.
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Warnung: Zur Verwendung bei mehreren Patienten müssen Sie den Transmitter
immer reinigen und desinfizieren, nachdem Sie ihn vom Patienten
abgenommen haben und bevor er an das Ladegerät angeschlossen
wird. Sollten Oberflächen des Ladegeräts in Kontakt mit Blut kommen,
muss das kontaminierte Gerät entsorgt werden. Das Ladegerät enthält
eine Batterie, die bei Verbrennung explodieren kann.
Zur Reinigung des Ladegeräts:
1
2

3

Waschen Sie sich gründlich die Hände.
Reinigen Sie das Äußere des Ladegeräts unter Verwendung eines mit milder
Reinigungslösung (z. B. Spülmittel) angefeuchteten Tuchs von Verschmutzungen
und Anhaftungen. Verwenden Sie zum Reinigen des Ladegeräts auf keinen Fall
organische Lösungsmittel wie Verdünner oder Azeton.
Legen Sie das Ladegerät auf ein sauberes, trockenes Tuch und lassen Sie es
zwei bis drei Minuten lang an der Luft trocknen.

Fehlerbehebung
Die folgende Tabelle enthält Informationen zur Fehlerbehebung für den Transmitter, das
Ladegerät und den Teststecker. Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in
der Gebrauchsanweisung Ihres Systems.
Problem
Sie haben den Transmitter an
das Ladegerät angeschlossen, ohne dass eine der Kontrollleuchten leuchtet oder
blinkt.

Mögliche Ursache(n) Lösung
Die Kontakte des
Transmitterkonnektors
sind beschädigt oder
korrodiert.

1

Kontrollieren Sie die Kontakte des
Transmitterkonnektors auf Beschädigung oder Korrosion. Weitere Informationen zu den Kontakten des
Konnektors finden Sie unter Kontrolle der Kontakte des Transmitterkonnektors, auf Seite 37. Sind die
Kontakte beschädigt oder korrodiert,
wenden Sie sich an die 24-StundenHotline oder an den für Sie zuständigen Repräsentanten. Der
Transmitter muss möglicherweise
ausgetauscht werden.

2

Sind die Kontakte des Konnektors
unbeschädigt, ersetzen Sie die Batterie des Ladegeräts. Anweisungen
zum Ersetzen der Ladegerätbatterie
finden Sie unter Einsetzen einer Batterie in das Ladegerät, auf Seite 33.

Die Batterie des Ladegeräts ist leer oder es
ist keine Batterie eingelegt.
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Problem

Mögliche Ursache(n) Lösung
Die Batterie des Ladegeräts enthält nur noch
wenig Energie.

Ersetzen Sie die Ladegerätbatterie. Anweisungen zum Ersetzen der Ladegerätbatterie finden Sie unter Einsetzen einer
Batterie in das Ladegerät, auf Seite 33.

Während des Ladevorgangs
erlischt die blinkende grüne
Kontrollleuchte am Ladegerät
und die rote Kontrollleuchte
am Ladegerät beginnt jeweils
2 Sekunden lang in schneller
Folge zu blinken.

Der Transmitter hat nur
noch wenig Energie.

1

Laden Sie den Transmitter kontinuierlich für eine Stunde. Wenn das
Blinken der Kontrollleuchte nicht aufhört, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2

Laden Sie den Transmitter kontinuierlich für acht Stunden. Wenn das
Blinken nicht aufhört, wenden Sie
sich an die 24-Stunden-Hotline oder
an den für Sie zuständigen Repräsentanten. Der Transmitter muss
möglicherweise ausgetauscht werden.

Während des Ladevorgangs
blinkt die rote Kontrollleuchte
des Ladegeräts abwechselnd
schnell und langsam.

Das Ladegerät und der
Transmitter besitzen
nur noch wenig Energie.

1

Ersetzen Sie die Ladegerätbatterie.
Anweisungen zum Ersetzen der Ladegerätbatterie finden Sie unter Einsetzen einer Batterie in das
Ladegerät, auf Seite 33.

2

Laden Sie den Transmitter kontinuierlich für eine Stunde. Wenn das
schnelle Blinken der roten Kontrollleuchten nicht aufhört, fahren Sie mit
Schritt 3 fort.

3

Laden Sie den Transmitter kontinuierlich für acht Stunden. Wenn das
Blinken nicht aufhört, wenden Sie
sich an die 24-Stunden-Hotline oder
an den für Sie zuständigen Repräsentanten. Der Transmitter muss
möglicherweise ausgetauscht werden.
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Während des Ladevorgangs
erlischt die blinkende grüne
Kontrollleuchte am Ladegerät
und die rote Kontrollleuchte
am Ladegerät beginnt länger
zu blinken.

Problem
Die grüne Kontrollleuchte des
Transmitters blinkt nicht beim
Anschließen an den Sensor.

Mögliche Ursache(n) Lösung
Der Transmitter ist
nicht vollständig angeschlossen.

1

Trennen Sie den Transmitter vom
Sensor.

2

Warten Sie fünf Sekunden und
schließen Sie ihn erneut an. Wenn
die grüne Kontrollleuchte immer
noch nicht blinkt, fahren Sie mit
Schritt 3 fort.

3

Laden Sie den Transmitter vollständig auf und schließen Sie ihn an den
Teststecker an. Wenn die grüne
Kontrollleuchte immer noch nicht
blinkt, sehen Sie im Abschnitt Fehlerbehebung unter „Die grüne Kontrollleuchte des Transmitters blinkt
nicht beim Anschließen an den Teststecker“ nach. Wenn die grüne Kontrollleuchte blinkt, fahren Sie mit
Schritt 4 fort.

4

Trennen Sie den Transmitter vom
Teststecker, warten Sie mindestens
5 Sekunden und schließen Sie den
Transmitter an den Sensor an. Wenn
die grüne Kontrollleuchte immer
noch nicht blinkt, fahren Sie mit
Schritt 5 fort.

5

Der Sensor ist eventuell nicht ordnungsgemäß in Ihren Körper eingeführt. Entfernen Sie den Sensor aus
Ihrem Körper und führen Sie einen
neuen Sensor ein.

1

Kontrollieren Sie den Anschluss zwischen Transmitter und Teststecker.
Wenn die grüne Kontrollleuchte immer noch nicht blinkt, fahren Sie mit
Schritt 2 fort.

2

Laden Sie den Transmitter vollständig auf.

3

Testen Sie den Transmitter erneut
mit dem Teststecker. Wenn die grüne Kontrollleuchte immer noch nicht
blinkt, wenden Sie sich an die 24Stunden-Hotline oder an den für Sie
zuständigen Repräsentanten. Der
Transmitter muss möglicherweise
ausgetauscht werden.

Der Transmitter hat nur
noch wenig Energie.
Der Sensor ist nicht
ordnungsgemäß in Ihren Körper eingeführt.

Die grüne Kontrollleuchte des
Transmitters blinkt nicht beim
Anschließen an den Teststecker.

Der Transmitter ist
nicht vollständig angeschlossen.
Der Transmitter hat nur
noch wenig Energie.
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Problem

Mögliche Ursache(n) Lösung

Die Transmitterbatterie hält
keine sechs Tage.

Der Transmitter ist
beim Anschließen an
den Sensor nicht vollständig geladen.
Der Transmitter und
die App auf Ihrem kompatiblen mobilen Gerät
verlieren häufig die
drahtlose Verbindung.

Ihr kompatibles mobiles Gerät befindet sich
außerhalb des Bereichs.

Hinweis:

Es liegen HF-Störungen durch andere Geräte vor.

Eine Warnmeldung tritt auf und
es wird eine
Nachricht angezeigt, wenn der
Transmitter die
Verbindung zur
App auf Ihrem
kompatiblen mobilen Gerät verloren hat.
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Laden Sie den Transmitter vollständig auf, bevor Sie ihn an den Sensor
anschließen. Wenn die Transmitterbatterie immer noch keine sechs Tage hält, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2

Vergrößern Sie den Abstand zu allen
Geräten, die HF-Störungen verursachen können. Weitere Informationen
zu HF-Störungen finden Sie unter
Funk-(HF-)Kommunikation, auf Seite 31.

3

Vergewissern Sie sich, dass sich das
kompatible mobile Gerät und der
Transmitter auf derselben Körperseite befinden, um jegliche HF-Störung
zu minimieren. Wenn die vollständig
geladene Transmitterbatterie weiterhin vor Ablauf von sechs Tagen erschöpft ist, wenden Sie sich an die
24-Stunden-Hotline oder an den für
Sie zuständigen Repräsentanten.
Der Transmitter muss möglicherweise ausgetauscht werden.

1

Vergrößern Sie den Abstand zu allen
Geräten, die HF-Störungen verursachen können. Weitere Informationen
zu HF-Störungen finden Sie unter
Funk-(HF-)Kommunikation, auf Seite 31. Wenn Ihr Transmitter immer
noch nicht mit der App auf Ihrem
kompatiblen mobilen Gerät kommuniziert, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2

Vergewissern Sie sich, dass sich das
kompatible mobile Gerät und der
Transmitter auf derselben Körperseite befinden, um jegliche HF-Störung
zu minimieren. Wenn der Transmitter immer noch nicht mit der App
kommuniziert, wenden Sie sich bitte
an die 24-Stunden-Hotline oder den
für Sie zuständigen Repräsentanten.

Deutsch

Der Transmitter hat die Verbindung zur App auf Ihrem
kompatiblen mobilen Gerät
verloren.

1

Aufbewahrung der Geräte
Bewahren Sie Transmitter, Ladegerät und Teststecker bei Zimmertemperatur an einem
sauberen, trockenen Ort auf. Bei Nichtverwendung muss der Transmitter mindestens alle
60 Tage aufgeladen werden. Der Transmitter kann zur Aufbewahrung mit dem Ladegerät
verbunden werden, jedoch ist dies nicht zwingend erforderlich. Wenn Sie den Transmitter
auf dem Ladegerät aufbewahren, müssen Sie das Ladegerät und den Transmitter
mindestens alle 60 Tage voneinander trennen und wieder miteinander verbinden. Wenn
sich der Transmitter länger als 60 Tage im Ladegerät befindet, wird die Batterie dauerhaft
beschädigt.

Entsorgung
Entsorgen Sie den Transmitter gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von
Batterien oder wenden Sie sich für Informationen zur Entsorgung an Ihr medizinisches
Fachpersonal.

Spezifikationen
Biokompatibilität

Transmitter: Entspricht EN ISO 10993-1

Anwendungsteile

Transmitter
Sensor

Umgebungsbedingungen (Betrieb)

Temperaturbereich (Transmitter): 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Vorsicht: Wenn der Transmitter am Teststecker bei einer Lufttemperatur
von mehr als 41 °C (106 °F) benutzt wird, kann sich der Transmitter möglicherweise auf über 43 °C (109 °F) erwärmen.
Relative Luftfeuchtigkeit (Transmitter): 10 % bis 95 % (ohne Tröpfchenbildung)
Transmitterdruck: 57,60 bis 106,17 kPa (8,4 bis 15,4 psi)
Temperaturbereich (Ladegerät): 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit (Ladegerät): 30 % bis 75 % (ohne Tröpfchenbildung)

Umgebungsbedingungen (Aufbewahrung)

Temperaturbereich (Transmitter): -20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit (Transmitter): bis zu 95 % (ohne Tröpfchenbildung)
Transmitterdruck: 57,60 bis 106,17 kPa (8,4 bis 15,4 psi)
Temperaturbereich (Ladegerät): -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit (Ladegerät): 10 % bis 95 % (ohne Tröpfchenbildung)
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Batterielebensdauer

Transmitter: 6 Tage kontinuierliches Glukosemonitoring (unmittelbar nach
vollständigem Aufladen)
Ladegerät: Im Ladegerät wird eine neue AAA-Batterie zum Laden des
Transmitters benötigt.

Frequenz des Transmitters

2,4 GHz Band, Bluetooth Smart (Version 4.0)

Maximale Ausgangsleistung (EIRP)

0,1 mW (-9,9 dBm)

Betriebsbereich

Bis zu 6,1 Meter (20 Fuß)

Zu erwartende Nutzungsdauer des Transmitters

Die zu erwartende Nutzungsdauer des Transmitters beträgt je nach Patientengebrauch ein Jahr.

Dienstgüte
Der Transmitter und die App sind über ein BLE-Netzwerk verbunden. Der Transmitter
sendet Glukosedaten und im Zusammenhang mit dem System stehende
Warnmeldungen an die App. Der Transmitter und die App überprüfen nach der
drahtlosen Übertragung die Integrität der empfangenen Daten. Die
Verbindungsqualität stimmt mit den Spezifikationen von Bluetooth V4.0 überein.
Datensicherheit
Der Transmitter ist so ausgerichtet, dass er nur Funk (HF)-Kommunikation von
erkannten und verbundenen Geräten empfängt. Sie müssen die App programmieren,
damit Sie Informationen von einem bestimmten Transmitter akzeptiert. Die
Übertragung vertraulicher Daten erfolgt verschlüsselt, um unautorisierte/n Empfang
bzw. Kommunikation zu verhindern.

Erklärung des Herstellers zum elektromagnetischen Verhalten
Elektromagnetische Emissionen – Hinweise und Herstellererklärung
Der Transmitter ist für die Nutzung in dem nachfolgend beschriebenen elektromagnetischen Umfeld vorgesehen. Der Käufer oder Anwender des Transmitters muss sicherstellen, dass dieser nur in einem solchen Umfeld verwendet wird.
Emissionstest
HF-Emissionen
CISPR 11

Einstufung
Gruppe 1

Elektromagnetisches Umfeld – Grundsätzliches
Um seine vorgesehene Funktion zu erfüllen, muss der Transmitter elektromagnetische Energie abstrahlen. Benachbarte elektronische Geräte können davon beeinträchtigt werden.
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Deutsch

Drahtlose Kommunikation mit dem Transmitter

Elektromagnetische Emissionen – Hinweise und Herstellererklärung
Der Transmitter ist für die Nutzung in dem nachfolgend beschriebenen elektromagnetischen Umfeld vorgesehen. Der Käufer oder Anwender des Transmitters muss sicherstellen, dass dieser nur in einem solchen Umfeld verwendet wird.
Emissionstest
HF-Emissionen

Einstufung
Klasse B

CISPR 11

Elektromagnetisches Umfeld – Grundsätzliches
Der Transmitter kann in sämtlichen Einrichtungen verwendet
werden, einschließlich häuslicher Einrichtungen und Einrichtungen, die direkt an das öffentliche Niederspannungs-Stromnetz
zur Versorgung von Wohngebäuden angeschlossen sind.

Elektromagnetische Störfestigkeit – Hinweise und Herstellererklärung
Der Transmitter ist für die Nutzung in dem nachfolgend beschriebenen elektromagnetischen Umfeld vorgesehen. Der Kunde oder Anwender des Transmitters sollte gewährleisten, dass dieser nur in einem solchen Umfeld verwendet wird.
Störfestigkeitstest

Testwerte nach
IEC 60601

Einstufung

Elektrostatische Entladung

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV Luft

IEC 61000-4-2

±2 kV, ±4 kV, ±6 kV indirekt

±2 kV,
±4 kV, ±8 kV
Luft
±2 kV,
±4 kV, ±6 kV
indirekt

Schnelle elektrische Transienten/Stoßspannungen

±2 kV (Spannungsversorgungsleitungen)

IEC 61000-4-4

±1 kV (Ein- und Ausgangsleitungen)

Spannungsstoß

±1 kV (zwischen Leitungen)

IEC 61000-4-5

±2 kV (Leitung(en) zur Erde)

Spannungseinbrüche, kurzzeitige Spannungsaussetzer und
Spannungsschwankungen
auf Spannungsversorgungsleitungen

< 5 % UT (> 95 % Abfall in
UT) für 0,5 Zyklen

IEC 61000-4-11
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Elektromagnetisches Umfeld –
Grundsätzliches
Zur Verwendung in einer typischen häuslichen, gewerblichen
oder klinischen Umgebung.

Nicht anwendbar

Die Anforderung gilt
nicht für dieses batteriebetriebene Gerät.

Nicht anwendbar

Die Anforderung gilt
nicht für dieses batteriebetriebene Gerät.

Nicht anwendbar

Die Anforderung gilt
nicht für dieses batteriebetriebene Gerät.

Elektromagnetische Störfestigkeit – Hinweise und Herstellererklärung
Der Transmitter ist für die Nutzung in dem nachfolgend beschriebenen elektromagnetischen Umfeld vorgesehen. Der Kunde oder Anwender des Transmitters sollte gewährleisten, dass dieser nur in einem solchen Umfeld verwendet wird.
Störfestigkeitstest

Testwerte nach
IEC 60601

Magnetfelder mit
energietechnischen Frequenzen (50/60 Hz)

Einstufung

3 A/m

400 A/m

IEC 61000-4-8

Magnetfelder mit energietechnischer Frequenz sollten eine
Feldstärke aufweisen,
wie sie in einer typischen häuslichen, gewerblichen oder
klinischen Umgebung
auftreten können.

UT bezeichnet die Nenn-Netzspannung vor der Teststufe.

Elektromagnetische Störfestigkeit – Hinweise und Herstellererklärung
Der Transmitter ist für die Nutzung in dem nachfolgend beschriebenen elektromagnetischen Umfeld vorgesehen. Der Käufer oder Anwender des Transmitters muss sicherstellen, dass dieser in einem solchen elektromagnetischen Umfeld verwendet wird.
Störfestigkeitstest
Leitungsgeführte HFStörgrößen
IEC 61000-4-6

Testwerte nach
IEC 60601
3 V/m
150 kHz bis
80 MHz

Einstufung
Nicht anwendbar
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Hinweise zum elektromagnetischen Verhalten
Nicht anwendbar

Deutsch

Hinweis:

Elektromagnetisches Umfeld –
Grundsätzliches

Elektromagnetische Störfestigkeit – Hinweise und Herstellererklärung
Der Transmitter ist für die Nutzung in dem nachfolgend beschriebenen elektromagnetischen Umfeld vorgesehen. Der Käufer oder Anwender des Transmitters muss sicherstellen, dass dieser in einem solchen elektromagnetischen Umfeld verwendet wird.
Störfestigkeitstest
Ausgestrahlte HFStörgrößen
IEC 61000-4-3

Testwerte nach
IEC 60601
3 V/m
80 MHz bis
6 GHz

Einstufung
10 V/m
80 MHz bis
6 GHz

Hinweise zum elektromagnetischen Verhalten
Der Abstand zwischen tragbaren
und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und dem Transmitter
(sämtliche Komponenten des
Geräts einschließlich etwaiger
Verbindungskabel) darf den mithilfe der Formel für die jeweilige
Sendefrequenz des Transmitters
errechneten empfohlenen Mindestabstand nicht unterschreiten.
Weitere Informationen finden Sie
in der Tabelle mit den empfohlenen Mindestabständen.

d = 0,35 P
80 MHz bis 800 MHz

d = 0,70 P
800 MHz bis 6 GHz
Hierbei ist P die maximale Ausgangsleistung des Senders in
Watt (Herstellerangabe) und d
der empfohlene Mindestabstand
in Meter.
Die Feldstärken nicht mobiler
HF-Sender, die bei einer elektromagnetischen Umfeldprüfunga
ermittelt werden können, sollten
unter der Konformitätsstufe im jeweiligen Frequenzbereich liegenb.
In der näheren Umgebung von
Geräten, die mit dem folgenden
Zeichen gekennzeichnet sind,
können Beeinträchtigungen auftreten.
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Elektromagnetische Störfestigkeit – Hinweise und Herstellererklärung
Der Transmitter ist für die Nutzung in dem nachfolgend beschriebenen elektromagnetischen Umfeld vorgesehen. Der Käufer oder Anwender des Transmitters muss sicherstellen, dass dieser in einem solchen elektromagnetischen Umfeld verwendet wird.
Störfestigkeitstest

Testwerte nach
IEC 60601

Einstufung

Hinweise zum elektromagnetischen Verhalten

Hinweis:

Bei 80 MHz bzw. 800 MHz ist der jeweils höhere Frequenzbereich anzuwenden.

Hinweis:

Diese Richtlinien werden möglicherweise nicht allen Situationen gerecht. Die Ausbreitung
elektromagnetischer Felder wird durch Absorption und Reflexion durch Bauten, Objekte
und Personen beeinflusst.

a

b

Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz darf die Feldstärke maximal 3 V/m betragen.

Empfohlener Abstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten
und dem Transmitter
Der Transmitter ist für die Verwendung in einem elektromagnetischen Umfeld vorgesehen, in dem die Störungen durch ausgestrahlte HF-Störgrößen kontrolliert werden
können. Der Kunde oder der Benutzer des Transmitters kann dazu beitragen, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden, indem er einen Mindestabstand zwischen
tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sender) und dem Transmitter wie
unten empfohlen, gemäß der maximalen Ausgangsleistung des Kommunikationsgeräts, einhält.
Maximale Nennausgangsleistung des
Senders (W)

Mindestabstand in Metern (aufgeschlüsselt nach der Frequenz des Senders)
150 kHz bis
80 MHz bis 800 MHz
80 MHz
d = 0,35 P
Nicht anwendbar

800 MHz bis 6,0 GHz

d = 0,70 P

0,01

Nicht anwendbar

0,035

0,07

0,1

Nicht anwendbar

0,11

0,22

1

Nicht anwendbar

0,35

0,7

10

Nicht anwendbar

1,1

2,2

100

Nicht anwendbar

3,5

7
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Deutsch

Die Feldstärken von ortsfesten Sendern (z. B. Basisstationen für Handys, schnurlose Telefone oder
Geräte des mobilen Landfunks, Amateurfunk-, Mittelwellen-, UKW- und Fernsehsender) können nicht
auf theoretischem Wege mit der erforderlichen Genauigkeit bestimmt werden. Für die Beurteilung der
elektromagnetischen Umgebung von ortsfesten HF-Sendern muss eine Standortaufnahme durchgeführt werden. Überschreitet die gemessene Feldstärke am Einsatzort des Transmitters den o. a. HFEinstufungswert, muss der Transmitter auf normale Funktion überwacht werden. Wird dabei
festgestellt, dass der Transmitter nicht ordnungsgemäß funktioniert, müssen entsprechende Maßnahmen (z. B. Änderung der Ausrichtung oder Position des Geräts) ergriffen werden.

Empfohlener Abstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten
und dem Transmitter
Der Transmitter ist für die Verwendung in einem elektromagnetischen Umfeld vorgesehen, in dem die Störungen durch ausgestrahlte HF-Störgrößen kontrolliert werden
können. Der Kunde oder der Benutzer des Transmitters kann dazu beitragen, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden, indem er einen Mindestabstand zwischen
tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sender) und dem Transmitter wie
unten empfohlen, gemäß der maximalen Ausgangsleistung des Kommunikationsgeräts, einhält.
Maximale Nennausgangsleistung des
Senders (W)

Mindestabstand in Metern (aufgeschlüsselt nach der Frequenz des Senders)
150 kHz bis
80 MHz bis 800 MHz
80 MHz
d = 0,35 P
Nicht anwendbar

800 MHz bis 6,0 GHz

d = 0,70 P

Für Sender, deren maximale Nennausgangsleistung in dieser Tabelle nicht enthalten ist, kann der
empfohlene Mindestabstand d (in Meter) mithilfe der Formel in der entsprechenden Spalte abgeschätzt
werden. Hierbei ist P die maximale Nennausgangsleistung des Senders in Watt (Herstellerangabe).

Hinweis:

Bei 80 MHz bzw. 800 MHz ist der Mindestabstand des höheren Frequenzbereichs anzuwenden.

Hinweis:

Diese Richtlinien werden möglicherweise nicht allen Situationen gerecht. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion durch Bauten, Objekte und
Personen beeinflusst.

Symboltabelle
Seriennummer
Katalog- oder Modellnummer
Ein Transmitter, Ladegerät und Serter pro Behälter/Verpackung
Zwei Teststecker pro Behälter/Verpackung
Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)
Hersteller
Vor jeder Verwendung die Bedienungsanleitung beachten
(Aufkleberaufdruck in blauer Farbe).
Temperaturbereich
Nichtionisierende elektromagnetische Strahlung (HF-Kommunikation)
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Konfigurations- oder eindeutige Versionskennung
Schutzgrad gegen Stromschlag: Anwendungsteil vom Typ BF

IP48

Transmitter: Kennziffer 4 bedeutet Schutz gegen feste Fremdkörper mit
einem Durchmesser von mehr als 1 mm. Kennziffer 8 bedeutet Schutz
gegen dauerndes Untertauchen in Wasser [Untertauchen bis 2,4 Meter
(8 Fuß) für 30 Minuten].
Luftfeuchtigkeitsbereich

Dieses Produkt entspricht den Funkvorschriften für Australien

Autorisierter Repräsentant in der Europäischen Gemeinschaft
Vorsicht: zerbrechlich

Trocken aufbewahren

Kartons, Papier, Kunststoffverpackungen und nicht benötige schriftliches
Unterlagen ordnungsgemäß entsorgen (Recycling).
WEEE-Initiative: NICHT IM ABFALL ENTSORGEN. Entsorgen Sie das
Gerät gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

Nicht MR (Magnetresonanz)-sicher: Fernhalten von Geräten zur
Magnetresonanztomografie
Bluetooth® Wireless Technology oder Bluetooth® aktiviert
©2016 Medtronic MiniMed, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
MiniMed™, Enlite ™ und Guardian™ sind Marken von Medtronic MiniMed, Inc.
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Detachol® ist eine eingetragene Marke von Ferndale Laboratories, Inc.
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Deutsch

Kennzeichnung der Konformität: Dieses Symbol besagt, dass das Gerät in
vollem Umfang den Anforderungen der europäischen
Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG (Benannte Stelle: 0459) entspricht.
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Oddajnik Guardian™ Connect je komponenta sistema za neprekinjeno spremljanje
glukoze (CGM) Guardian™ Connect. Oddajnik je združljiv samo s senzorjem glukoze
Enlite™. Oddajnik prejema podatke s senzorja. Oddajnik prav tako prejema podatke
iz aplikacije Guardian™ Connect in jih vanjo pošilja prek brezžične povezave
Bluetooth® Smart.

oddajnik

naprava za testiranje
polnilnik

Sestavni deli oddajnika Guardian Connect
Oddajnik je sestavljen iz teh sestavnih delov:
•
•

Oddajnik Guardian Connect (MMT-7821)
Dve napravi za testiranje (MMT-7736)

•

polnilnik (MMT-7715)

Indikacije za uporabo

Kontraindikacije
Oddajnika ne izpostavljajte opremi za magnetnoresonančno slikanje, napravam za
diatermijo ali drugim napravam, ki ustvarjajo močna magnetna polja. Če oddajnik
nenamerno izpostavite močnemu magnetnemu polju, ga prenehajte uporabljati in se
obrnite na 24-urno linijo za pomoč ali na lokalnega predstavnika.

Opozorila
•
•

Vse previdnostne ukrepe, opozorila in navodila, povezana s senzorjem, najdete v
uporabniškem priročniku za senzor. Neupoštevanje uporabniškega priročnika za
senzor lahko povzroči resne telesne poškodbe ali poškodbe senzorja.
Ne dovolite, da bi otroci dajali majhne sestavne dele v usta. Majhni otroci se
lahko s tem izdelkom zadušijo.
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slovenščina

Oddajnik je indiciran za uporabo pri enem bolniku ali pri več bolnikih kot sestavni del
sistemov za neprekinjeno spremljanje glukoze (CGM) Medtronic.

•
•

•

•

Naprave ne spreminjajte ali prilagajajte, razen če vam je to izrecno odobrila družba
Medtronic Diabetes. Spreminjanje naprave lahko povzroči resne telesne poškodbe,
vpliva na vašo sporobnost upravljanja naprave in razveljavi vaše jamstvo.
Naprave za testiranje ne uporabite, če pride v stik s krvjo. Stik s krvjo lahko povzroči
okužbo. Napravo za testiranje odstranite v skladu z lokalnimi predpisi za
odstranjevanje medicinskih odpadkov ali se obrnite na svojega zdravnika za
informacije glede odstranjevanja.
Ko vstavite senzor, lahko pride do krvavitve. Preden senzor priključite na oddajnik, se
vedno prepričajte, da na mestu vstavitve ni krvavitve. Kri lahko zaide v notranjost
konektorja oddajnika in poškoduje napravo. Poškodovano napravo zavrzite. Če pride
do krvavitve, pritiskajte na mesto vstavitve s sterilno gazo ali čisto krpo, dokler se
krvavitev ne ustavi. Ko se krvavitev ustavi, priključite oddajnik na senzor.
Če imate kakršne koli neželene reakcije, povezane z uporabo oddajnika ali senzorja,
se obrnite na 24-urno linijo za pomoč ali lokalnega predstavnika. Neželene reakcije
lahko povzročijo resne telesne poškodbe.

Previdnostni ukrepi
•
•
•
•
•
•
•

Z oddajnikom uporabljajte samo senzor glukoze Enlite (MMT-7008). Ne uporabljajte
nobenega drugega senzorja. Drugi senzorji niso namenjeni uporabi z oddajnikom.
Z oddajnikom uporabljajte le napravo za testiranje (MMT-7736). Ne uporabljajte
nobenega drugega priključka za testiranje. Drugi priključki za testiranje niso
namenjeni uporabi z oddajnikom.
Med čiščenjem oddajnika vedno uporabljajte napravo za testiranje. Ne uporabljajte
nobenega drugega priključka za testiranje z oddajnikom. Uporaba drugega priključka
za testiranje lahko omogoči vstop vode v oddajnik. Voda lahko poškoduje oddajnik.
Ne zvijajte naprave za testiranje ali senzorja, medtem ko je priključen na oddajnik.
Zvijanje naprave za testiranje ali senzorja lahko poškoduje oddajnik.
Pazite, da naprava za testiranje ne pride v stik s kakršno koli tekočino, ko ni
priključena na oddajnik. Mokra naprava za testiranje lahko poškoduje oddajnik.
Pazite, da oddajnik ne pride v stik s kakršno koli tekočino, ko ni priključen na senzor
ali napravo za testiranje. Vlaga bo poškodovala oddajnik, moker oddajnik pa lahko
poškoduje senzor.
O-tesnil na napravi za testiranje ne čistite z nobenimi snovmi. Čiščenje O-tesnil lahko
poškoduje napravo za testiranje.

Izpostavljenost magnetnim poljem in sevanju
•
Oddajnika ne izpostavljajte opremi za magnetnoresonančno slikanje, napravam za
diatermijo ali drugim napravam, ki ustvarjajo močna magnetna polja (npr. rentgensko
slikanje, CT-slikanje ali druge vrste sevanja). Močna magnetna polja lahko povzročijo
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•

nepravilno delovanje naprave, kar lahko privede do resne telesne poškodbe. Če
oddajnik izpostavite močnemu magnetnemu polju, ga prenehajte uporabljati in se
obrnite na 24-urno linijo za pomoč ali na lokalnega predstavnika.
Preden vstopite v prostor, v katerem je oprema za rentgensko slikanje, MRIslikanje, diatermijo ali CT-slikanje, vedno odstranite senzor in oddajnik. Ta
oprema oddaja močna magnetna polja, ki lahko povzročijo nepravilno delovanje
naprave, kar lahko vodi v resne telesne poškodbe. Če senzor ali oddajnik
nenamerno izpostavite močnemu magnetnemu polju, ga prenehajte uporabljati in
se obrnite na 24-urno linijo za pomoč ali na lokalnega predstavnika.

Radiofrekvenčna (RF) komunikacija

Ne spreminjajte ali prilagajajte notranjega radiofrekvenčnega oddajnika ali antene,
razen če vam je to izrecno odobrila družba Medtronic Diabetes. S tem bi namreč
lahko vplivali na vašo sposobnost upravljanja naprave.
Direktiva 1999/5/ES
Družba Medtronic izjavlja, da je izdelek v skladu z osnovnimi zahtevami Direktive
1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi.
Če želite dodatne informacije, se obrnite na družbo Medtronic MiniMed, in sicer prek
naslovov ali telefonskih številk, navedenih na zadnji strani.
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Naprava je skladna z zahtevami 15. dela pravil FCC. Delovanje je odvisno od teh
dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora
sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.
Ta naprava je bila preskušena. Ugotovljeno je bilo, da izpolnjuje zahteve o omejitvah
za digitalne naprave razreda B, skladno z zahtevami 15. dela pravil FCC. Te omejitve
so oblikovane tako, da zagotovijo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami pri
namestitvi na domu. Naprava lahko ustvarja, uporablja in oddaja radiofrekvenčno
energijo ter lahko povzroči škodljive motnje v radijski komunikaciji, če je ne namestite
in uporabljate v skladu z navodili. Vendar ni jamstva, da pri kakšni postavitvi ne bo
prišlo do motenj. Če naprava moti sprejem radijskega ali televizijskega signala, kar
uporabnik lahko ugotovi tako, da napravo izklopi in znova vklopi, poskusite motnjo
odpraviti na enega od teh načinov:
•
Sprejemno anteno obrnite drugače ali jo premestite.
•
Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
•
Zmanjšajte razdaljo med oddajnikom in združljivo mobilno napravo na 6,1 metra
(20 čevljev) ali manj.
•
Povečajte razdaljo med oddajnikom in opremo, ki oddaja ali sprejema motnje.

IEC60601-1-2; Posebni previdnostni ukrepi glede EMC za medicinsko elektronsko
opremo
1 Posebni previdnostni ukrepi glede elektromagnetne združljivosti: Ta naprava, ki se
nosi na telesu, je namenjena upravljanju v ustreznem stanovanjskem, domačem,
javnem ali delovnem okolju, kjer obstajajo običajne ravni sevalnih polj »E« (V/m) ali
»H« (A/m), kot so mobilni telefoni, brezžična povezava, Bluetooth, električni odpirač
za konzerve, mikrovalovna pečica in indukcijske kuhalne plošče. Naprava lahko
ustvarja, uporablja in oddaja radiofrekvenčno energijo ter lahko povzroči škodljive
motnje v radijski komunikaciji, če je ne namestite in uporabljate v skladu s priloženimi
navodili.
2 Prenosna in mobilna oprema za radiofrekvenčno komunikacijo lahko prav tako vpliva
na komunikacije medicinske električne opreme. Če opazite radiofrekvenčne motnje
zaradi mobilnega ali stacionarnega radiofrekvenčnega oddajnika, se premaknite
stran od radiofrekvenčnega oddajnika, ki povzroča motnje.

Pomoč
Za pomoč pokličite lokalnega predstavnika. Podatki za stik so navedeni na seznamu
mednarodnih stikov družbe Medtronic Diabetes na začetku teh navodil za uporabo.

Polnilnik
V oddajniku je baterija, ki je ni mogoče zamenjati, lahko pa jo po potrebi napolnite s
polnilnikom. Zelena lučka na polnilniku kaže stanje polnjenja, rdeča lučka pa označuje
težave pri polnjenju. Če sveti rdeča lučka, glejte poglavje Odpravljanje napak. Polnilnik
za delovanje potrebuje eno alkalno baterijo AAA.
Opomba: Če je baterija nepravilno nameščena ali če je skoraj prazna, polnilnik ne bo
deloval. Ponovite korake in vstavite novo baterijo.
Vstavljanje baterije v polnilnik
Vstavljanje baterije v polnilnik:
1
2

Pritisnite pokrov za baterije noter in ga potisnite stran (kot je prikazano v 3. koraku na
sliki).
Vstavite novo alkalno baterijo AAA. Prepričajte se, da se znaka + in - na bateriji
ujemata s tema znakoma na polnilniku.
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3

Potisnite pokrov baterije nazaj na polnilnik, tako da zdrsne v pravilni položaj.

Polnjenje oddajnika
Pozor:

Oddajnik vedno napolnite, preden ga vstavite v senzor. Izpraznjen
oddajnik ne deluje. Popolnoma napolnjen oddajnik deluje brez
polnjenja vsaj šest dni. Izpraznjen oddajnik se polni do dve uri.

Opomba: Oddajnika ne shranjujte v polnilniku več kot 60 dni. Odklopite ga iz
polnilnika in znova priklopite, da oddajnik znova napolnite pred uporabo.
Če oddajnik pustite v polnilniku več kot 60 dni, se bo baterija trajno
poškodovala.
Polnjenje oddajnika:
1
2

4

Povezovanje oddajnika
Za način povezave oddajnika z mobilno napravo vedno upoštevajte navodila v
uporabniškem priročniku za sistem.
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Pritisnite oba dela skupaj, da oddajnik priklopite v polnilnik.
V 10 sekundah po priklopu oddajnika bo zelena lučka na
polnilniku utripala eno do dve sekundi. Preostanek časa
polnjenja bo zelena lučka na polnilniku še naprej utripala s
premorom med štirimi bliski.
Po končanem polnjenju bo zelena
lučka na polnilniku svetila brez
utripanja od 15 do 20 sekund, nato
pa bo ugasnila.
Ko zelena lučka na polnilniku ugasne,
odklopite oddajnik od polnilnika.
Zelena lučka na oddajniku bo
zasvetila približno 10-krat in nato
ugasnila.

Vstavljanje senzorja
Za vstavljanje senzorja vedno upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku za
sprožilno napravo.

Priključitev oddajnika na senzor
Preden nadaljujete, pripravite uporabniški priročnik za sistem.
Priključitev oddajnika na senzor:
1
2
3

4

Ko vstavite senzor, si v uporabniškem priročniku za sprožilno napravo oglejte
navodila za namestitev obliža, preden priključite oddajnik.
Pridržite okrogli del vstavljenega senzorja, da preprečite njegovo premikanje med
priključitvijo naprave.
Primite oddajnik, kot je prikazano na sliki. Poravnajte zarezi na
oddajniku s stranskima sponkama senzorja. Ploska stran
oddajnika mora biti obrnjena proti koži.
Potisnite oddajnik na konektor senzorja, dokler sponki senzorja
ne zdrsneta v zarezi na oddajniku. Če je oddajnik ustrezno
priključen in je preteklo dovolj časa, da se je senzor navlažil, bo
zelena lučka na oddajniku zasvetila 6-krat.
Opomba: Če lučka na oddajniku ne zasveti, glejte
Odpravljanje težav, na strani 81.

5

6
7
8

Ko lučka na oddajniku zasveti zeleno, potem ko ste priključili senzor, sledite pozivom
na aplikaciji, da izberete nov ali obstoječ senzor. Če želite več informacij, glejte
uporabniški priročnik za sistem.
Pritrdite lepilni trak senzorja na oddajnik.
Navodila o tem, kako prilepiti dodaten obliž, si lahko po potrebi ogledate v
uporabniškem priročniku za sprožilno napravo.
Sledite navodilom v aplikaciji ali navodilom v uporabniškem priročniku za sistem.
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Odklop oddajnika s senzorja
Preden nadaljujete, pripravite uporabniški priročnik za sistem.
Odklop oddajnika s senzorja:
1
2
3
4
5

Previdno odstranite morebitni obliž z oddajnika in senzorja.
Z vrha oddajnika odstranite lepilni trak.
Primite oddajnik, kot je prikazano na sliki, ter stisnite prožni
sponki senzorja med palec in kazalec.
Oddajnik nežno potegnite stran od senzorja.
Sledite navodilom v aplikaciji ali navodilom v uporabniškem
priročniku za sistem.

Kopanje in plavanje
Ko sta oddajnik in senzor povezana, je povezava do 30 minut vodotesna do globine
2,4 metra (osem čevljev). Lahko se tuširate in plavate, ne da bi ju odstranili.

Naprava za testiranje
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Naprava za testiranje se uporablja za preskušanje oddajnika, da se prepričate, da
deluje. Prav tako je naprava potreben sestavni del pri čiščenju oddajnika. Pravilna
priključitev naprave za testiranje na oddajnik zagotavlja, da tekočine ne pridejo v stik
s pini konektorja znotraj oddajnika. Tekočine lahko povzročijo korozijo pinov
konektorja in vplivajo na učinkovitost delovanja oddajnika.
Ne zvijajte naprave za testiranje, medtem ko je priključena na oddajnik. To bi
poškodovalo oddajnik.
Napravo za testiranje lahko uporabljate eno leto. Če napravo za testiranje
uporabljate več kot eno leto, se pini konektorja znotraj oddajnika lahko poškodujejo,
ker naprava ne zagotavlja več vodotesne povezave. Navodila za preverjanje pinov
konektorja so na voljo v razdelku Preverjanje pinov konektorja oddajnika, na
strani 70.

Pozor:

Z oddajnikom uporabljajte le napravo za testiranje (MMT-7736). Ne
uporabljajte nobenega drugega priključka za testiranje. Drugi priključki
za testiranje niso namenjeni uporabi z oddajnikom in bodo poškodovali
oddajnik in napravo za testiranje.
Pravilna naprava za
testiranje je na obeh
straneh konektorja zlata.

i
Preverjanje pinov konektorja oddajnika
Na tej sliki je prikazan primer pinov konektorja.

odprtina konektorja
pini konektorja
ohišje

Poglejte v notranjost odprtine konektorja oddajnika in se prepričajte, da pini konektorja
niso poškodovani ali korodirani. Če so pini konektorja poškodovani ali korodirani,
oddajnik ne more komunicirati s polnilnikom, napravo ali črpalko. Obrnite se na 24-urno
linijo za pomoč ali lokalnega predstavnika. Morda je čas za zamenjavo oddajnika.
Prav tako preverite, ali je notranjost odprtine konektorja vlažna. Če se pojavi vlaga,
pustite, da se oddajnik suši na zraku vsaj eno uro. Vlaga v notranjosti odprtine konektorja
lahko povzroči, da oddajnik ne deluje več pravilno, sčasoma pa lahko pride do korozije in
poškodbe.
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Priključitev naprave za testiranje za izvajanje testiranja ali čiščenja
Preden nadaljujete, pripravite uporabniški priročnik za sistem.
Priključitev naprave za testiranje:
1

2

3
4
5

Primite oddajnik in napravo za testiranje, kot je prikazano
na sliki. Ravno stran naprave za testiranje poravnajte z
ravno stranjo oddajnika.
Napravo za testiranje potisnite v oddajnik, dokler prožni
sponki naprave za testiranje ne zdrsneta v zarezi na obeh
straneh oddajnika.
Če je naprava pravilno priključena, bo zelena lučka na
oddajniku zasvetila 6 krat.
Če želite preskusiti oddajnik, preverite ikono senzorja na aplikaciji in se
prepričajte, da oddajnik pošilja signal (glejte uporabniški priročnik za sistem).
Če želite očistiti oddajnik, glejte Čiščenje oddajnika, na strani 71.
Ko zaključite testiranje ali čiščenje, odklopite napravo za testiranje z oddajnika.

Odklop naprave za testiranje
Odklop naprave za testiranje:
1

Opomba: Življenjsko dobo baterije oddajnika podaljšate
tako, da naprave za testiranje po opravljenem
testiranju ali čiščenju NE pustite priključene.

Čiščenje oddajnika
Oddajnik je namenjen osebni uporabi doma (uporabi pri enem bolniku) ali uporabi v
zdravstvenih ustanovah (uporabi pri več bolnikih). Pri uporabi pri enem bolniku
morate oddajnik očistiti po vsaki uporabi, medtem ko morate pri uporabi pri več
bolnikih oddajnik očistiti in razkužiti po vsaki uporabi. Če uporabljate oddajnik v
zdravstveni ustanovi, vedno upoštevajte postopek za čiščenje in razkuževanje za
uporabo pri več bolnikih.
Opozorilo: Oddajnika ne zavrzite v posodo za medicinske odpadke ali ga
izpostavljajte visoki vročini. V oddajniku je baterija, ki se lahko
vžge in povzroči resne telesne poškodbe.
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Primite telo oddajnika, kot je prikazano na sliki, in stisnite
stranski sponki naprave za testiranje.
Medtem ko sta stranski sponki stisnjeni, nežno povlecite
oddajnik stran od naprave za testiranje.

Opomba: Naprava za testiranje je potreben sestavni del pri čiščenju oddajnika. Za
podrobnosti glejte Naprava za testiranje, na strani 69.
Uporaba pri enem bolniku
Oddajnik vedno očistite po vsaki uporabi.
Za čiščenje oddajnika potrebujete te pripomočke:
•
blago tekoče milo,
•
mehko otroško zobno ščetko,
•
vsebnik,
•
čiste, suhe krpe, ki ne puščajo vlaken.
Življenjska doba
Oddajnik lahko očistite za do največ 122 ciklov ali enega leta, kar koli je prej. Oddajnik
nato zavrzite. Če po 122 ciklih ali enem letu oddajnik še vedno uporabljate, lahko
postopek čiščenja poškoduje napravo. Obrnite se na družbo Medtronic in naročite nov
oddajnik.
Opozorilo: Naprave ne uporabljajte, če opazite razpoke, znake luščenja ali
poškodbe ohišja. Razpoke, znaki luščenja ali poškodbe ohišja so znaki
obrabe. Obraba ohišja lahko vpliva na sposobnost ustreznega čiščenja
oddajnika in povzroči resne telesne poškodbe. Pokličite 24-urno linijo
za pomoč ali lokalnega predstavnika in zavrzite napravo v skladu z
lokalnimi predpisi za odstranjevanje baterij (brez sežiganja) ali se
obrnite na svojega zdravnika za informacije glede odstranjevanja.
Čiščenje oddajnika:
1 Temeljito si umijte roke.
2 Pritrdite napravo za testiranje na oddajnik.

3 Če so na oddajniku ostanki lepila, glejte Odstranjevanje ostankov lepila, na
strani 79.
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4 Oddajnik spirajte pod mlačno tekočo vodo vsaj eno minuto, dokler ni vidno čista.
Prepričajte se, da ste očistili vsa težko dosegljiva mesta.

5 Pripravite blago raztopino tekočega mila, tako da zmešate 5 mililitrov (1 čajno
žličko) blagega tekočega mila in 3,8 litra (1 galono) mlačne tekoče vode iz pipe.
6 Oddajnik s priključeno napravo za testiranje potopite v čistilno raztopino in
namakajte eno minuto.
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7 Primite napravo za testiranje in očistite celotno površino oddajnika z mehko
otroško zobno ščetko. Prepričajte se, da ste temeljito očistili vsa težko dosegljiva
mesta.

8 Oddajnik spirajte pod mlačno tekočo vodo vsaj eno minuto, dokler ne sperete vsega
tekočega mila.

9 Obrišite oddajnik in napravo za testiranje s čisto, suho krpo.

10 Položite oddajnik in napravo za testiranje na čisto, suho krpo in pustite, da se
popolnoma posušita na zraku.
11 Odklopite napravo za testiranje z oddajnika tako, da nežno stisnete sponki naprave
za testiranje.

Uporaba pri več bolnikih
Če oddajnik uporabljate v zdravstveni ustanovi, oddajnik očistite in razkužite po vsaki
uporabi.
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Opozorilo: Pri ravnanju s to napravo ali njeni uporabi morate upoštevati
standardne previdnostne ukrepe. Vsi deli sistema lahko povzročijo
okužbo in lahko prenašajo krvno prenosljive patogene med bolniki
in zdravstvenim osebjem.
Oddajnik je treba razkužiti po uporabi na vsakem bolniku. Sistem
se lahko za preskušanje več bolnikov uporablja le ob upoštevanju
standardnih previdnostnih ukrepov in postopkov razkuževanja
družbe Medtronic.
Za čiščenje oddajnika potrebujete te pripomočke:
•
rokavice
•
blago tekoče milo,
•
mehko otroško zobno ščetko,
•
8-odstotno belilo,
•
dva vsebnika,
•
čiste, suhe krpe, ki ne puščajo vlaken.
Življenjska doba
Oddajnik lahko očistite in razkužite za do največ 122 ciklov ali enega leta, kar koli je
prej. Oddajnik nato zavrzite. Če oddajnik po 122 ciklih ali enem letu še vedno
uporabljate, lahko proces čiščenja in razkuževanja poškoduje napravo. Obrnite se na
družbo Medtronic in naročite nov oddajnik.
Čiščenje in razkuževanje oddajnika:

Pozor:

Oseba, ki pregleduje oddajnik, mora imeti dovolj dober vid, da opazi
majhne kapljice telesne tekočine ali ostanke.
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1 Umijte si roke in si nadenite rokavice.
2 Prepričajte se, da na notranji strani odprtine konektorja oddajnika ni telesnih
tekočin. Navodila za preverjanje pinov konektorja so na voljo v razdelku
Preverjanje pinov konektorja oddajnika, na strani 70.

Opozorilo: Če v odprtini konektorja opazite telesno tekočino, morate oddajnik
zavreči. Ker ima oddajnik baterijo, ga ne zavrzite v posodo za biološke
odpadke. Zato očistite in razkužite oddajnik ter ga zavrzite v skladu z
lokalnimi predpisi za odlaganje baterij (brez sežiganja).

odprtina konektorja
pini konektorja
ohišje

3 Pritrdite napravo za testiranje na oddajnik.

4 Če so na oddajniku ostanki lepila, glejte Odstranjevanje ostankov lepila, na
strani 79.
5 Oddajnik spirajte pod mlačno tekočo vodo vsaj eno minuto, dokler ni vidno čista.
Prepričajte se, da ste očistili vsa težko dosegljiva mesta.

6 Pripravite blago raztopino tekočega mila, tako da zmešate 5 mililitrov (1 čajno žličko)
blagega tekočega mila in 3,8 litra (1 galono) mlačne tekoče vode iz pipe. Za vsako
uporabo morate pripraviti svežo raztopino.
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7 Oddajnik s priključeno napravo za testiranje v celoti potopite v čistilno raztopino in
namakajte eno minuto.

8 Primite napravo za testiranje in očistite celotno površino oddajnika z mehko
otroško zobno ščetko. Prepričajte se, da ste temeljito očistili vsa težko dosegljiva
mesta.
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9 Oddajnik spirajte pod mlačno tekočo vodo vsaj eno minuto, dokler ne sperete
vsega tekočega mila.

10 Obrišite oddajnik in napravo za testiranje s čisto, suho krpo.

11 Pripravite raztopino belila v razmerju 1 : 10, pri čemer uporabite eno (1) enoto 8,25odstotnega belila in devet (9) enot vode, da dobite končno 0,8-odstotno
koncentracijo. Za vsako uporabo morate pripraviti svežo raztopino.
12 Pred razkuževanjem opravite vse predhodne korake čiščenja. Oddajnik s priključeno
napravo za testiranje potopite v raztopino belila za 20 minut.

13 Oddajnik spirajte pod mlačno tekočo vodo iz pipe tri minute.

14 Položite oddajnik in napravo za testiranje na čisto, suho krpo in pustite, da se
popolnoma posušita na zraku.
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Opozorilo: Če ste pri predhodnem pregledu opazili telesno tekočino v
notranjosti odprtine konektorja, morate oddajnik s še vedno
priključeno napravo za testiranje zavreči v skladu z lokalnimi
predpisi za odlaganje baterij (brez sežiganja).
15 Odklopite napravo za testiranje z oddajnika tako, da nežno stisnete sponki
naprave za testiranje.

16 Preglejte ohišje oddajnika in bodite pozorni na razpoke, znake luščenja ali
poškodbe. Če opazite katerega koli od teh znakov, morate razkužen oddajnik
zavreči v skladu z lokalnimi predpisi za odstranjevanje baterij (brez sežiganja).

17 Zavrzite uporabljene rokavice in si temeljito umijte roke z milom in vodo.
Odstranjevanje ostankov lepila
Ta postopek boste morda morali izvesti, če so na oddajniku ostanki lepila. Če ob
vizualnem pregledu oddajnika opazite ostanke lepila, upoštevajte spodnja navodila.
Za odstranjevanje ostankov lepila potrebujete medicinski odstranjevalnik lepila (npr.
Detachol®, ki je nadomestek terpentina) in vatirane palčke.
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Opozorilo: Naprave ne uporabljajte, če opazite razpoke, znake luščenja ali
poškodbe ohišja. Razpoke, znaki luščenja ali poškodbe ohišja so
znaki obrabe. Obraba ohišja lahko vpliva na sposobnost
ustreznega čiščenja oddajnika in povzroči resne telesne poškodbe.
Pokličite 24-urno linijo za pomoč ali lokalnega predstavnika in
zavrzite napravo v skladu z lokalnimi predpisi za odstranjevanje
baterij (brez sežiganja) ali se obrnite na svojega zdravnika za
informacije glede odstranjevanja.

Opomba: Med testiranjem je družba Medtronic MiniMed uporabljala Detachol za
odstranjevanje ostankov lepila z oddajnika. Detachol se priporoča za uporabo,
a morda ni na voljo v vseh državah.
Odstranjevanje ostankov lepila:
1
2

Prepričajte se, da je naprava za testiranje pritrjena na oddajnik.
Držite napravo za testiranje in navlažite vatirano palčko z raztopino Detachol ter z njo
nežno drgnite ostanke lepila na oddajniku, dokler jih v celoti ne odstranite.

3

Nadaljujte z ustreznim postopkom čiščenja za enega bolnika ali več bolnikov. Za
podrobnosti glejte Čiščenje oddajnika, na strani 71.

Čiščenje polnilnika
Ta navodila veljajo le za splošno čiščenje po potrebi, odvisno od zunanjega videza.
Pozor:

Polnilnika ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo čistilno sredstvo.
Polnilnik ni vodotesen. Voda lahko poškoduje polnilnik in povzroči
nepravilno delovanje naprave.

Opozorilo: Polnilnik odstranite v skladu z lokalnimi predpisi za odstranjevanje
baterij ali se obrnite na svojega zdravnika za informacije glede
odstranjevanja. Polnilnik se lahko pri sežiganju vžge.
Opozorilo: Pri uporabi pri več bolnikih oddajnik vedno očistite in razkužite, ko ga
odstranite od bolnika in preden ga priklopite na polnilnik. Če pride kri v
stik s katero koli površino polnilnika, morate kontaminirani pripomoček
zavreči. Polnilnik vsebuje baterijo, ki lahko med sežiganjem eksplodira.
Čiščenje polnilnika:
1
2

Temeljito si umijte roke.
Z vlažno krpo in blagim čistilnim sredstvom, na primer detergentom za pomivanje
posode, očistite umazanijo ali tujke z zunanje strani polnilnika. Za čiščenje polnilnika
nikoli ne uporabljajte organskih topil, na primer razredčila za barve ali acetona.
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3

Polnilnik položite na čisto, suho krpo in počakajte dve do tri minute, da se posuši
na zraku.

Odpravljanje težav
V spodnji tabeli so informacije za odpravljanje težav z oddajnikom, polnilnikom in
napravo za testiranje. Če želite več informacij o odpravljanju težav, glejte uporabniški
priročnik za sistem.
Težava
Oddajnik ste priključili
na polnilnik, a se ni
prižgala nobena lučka.

Verjetni vzrok(i)

Rešitev

Pini konektorja oddajnika
so poškodovani ali korodirani.

1

Preverite, ali so pini konektorja oddajnika
poškodovani ali korodirani. Če želite več
informacij o pinih konektorja, glejte Preverjanje pinov konektorja oddajnika, na
strani 70. Če so pini poškodovani ali korodirani, se obrnite na 24-urno linijo za pomoč ali lokalnega predstavnika. Morda je
čas za zamenjavo oddajnika.

2

Če pini konektorja niso poškodovani, zamenjajte baterijo v polnilniku. Navodila o
zamenjavi baterij polnilnika so v razdelku
Vstavljanje baterije v polnilnik, na strani 66.

Baterija polnilnika je
prazna ali ni vstavljena.

Baterija polnilnika je skoraj prazna.

Zamenjajte baterijo polnilnika. Navodila o zamenjavi baterij polnilnika so v razdelku Vstavljanje baterije v polnilnik, na strani 66.

Med polnjenjem utripajoča zelena lučka na
polnilniku ugasne, za
dve sekundi pa se prižigajo utripajoče rdeče
lučke na polnilniku.

Baterija oddajnika je skoraj prazna.

1

Oddajnik neprekinjeno polnite eno uro. Če
se utripajoče lučke ne ugasnejo, pojdite
na 2. korak.

2

Oddajnik neprekinjeno polnite osem ur.
Če utripanje ne poneha, se obrnite na 24urno linijo za pomoč ali lokalnega predstavnika. Morda je čas za zamenjavo
oddajnika.
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Med polnjenjem utripajoča zelena lučka na
polnilniku ugasne, prižge pa se rdeča lučka
na polnilniku, ki utripa
počasneje.

Težava
Med polnjenjem se na
polnilniku pojavi kombinacija hitro in počasi
utripajočih rdečih lučk.

Zelena lučka na oddajniku ne utripa, ko ga
priključite na senzor.

Verjetni vzrok(i)
Baterija polnilnika in oddajnika sta skoraj prazni.

Oddajnik ni ustrezno
priključen.

1

Zamenjajte baterijo polnilnika. Navodila o
zamenjavi baterij polnilnika so v razdelku
Vstavljanje baterije v polnilnik, na strani 66.

2

Oddajnik neprekinjeno polnite eno uro. Če
se hitro utripajoče rdeče lučke ne ugasnejo, pojdite na 3. korak.

3

Oddajnik neprekinjeno polnite osem ur.
Če utripanje ne poneha, se obrnite na 24urno linijo za pomoč ali lokalnega predstavnika. Morda je čas za zamenjavo
oddajnika.

1

Odklopite oddajnik s senzorja.

2

Počakajte pet sekund in ga nato znova
priključite. Če zelena lučka še vedno ne
utripa, pojdite na 3. korak.

3

Oddajnik popolnoma napolnite in ga priključite na napravo za testiranje. Če zelena
lučka še vedno ne utripa, glejte razdelek
»Ko oddajnik priključim na napravo za testiranje, zelena lučka na oddajniku ne utripa« v poglavju Odpravljanje napak. Če
zelena lučka utripa, pojdite na 4. korak.

4

Odklopite oddajnik z naprave za testiranje,
počakajte vsaj pet sekund in priključite
oddajnik na senzor. Če zelena lučka še
vedno ne utripa, pojdite na 5. korak.

5

Senzor morda ni ustrezno vstavljen v telo.
Odstranite senzor iz telesa in vstavite nov
senzor.

1

Preverite povezavo med oddajnikom in
napravo za testiranje. Če zelena lučka še
vedno ne utripa, pojdite na 2. korak.

2

Popolnoma napolnite oddajnik.

3

Oddajnik znova preskusite z napravo za
testiranje. Če zelena lučka še vedno ne
utripa, se obrnite na 24-urno linijo za pomoč ali lokalnega predstavnika. Morda je
čas za zamenjavo oddajnika.

Baterija oddajnika je skoraj prazna.
Senzor ni ustrezno
vstavljen v telo.

Zelena lučka na oddajniku ne utripa, ko ga
priključite na napravo
za testiranje.

Rešitev

Oddajnik ni ustrezno
priključen.
Baterija oddajnika je skoraj prazna.
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Težava

Verjetni vzrok(i)

Baterija oddajnika se
izprazni že pred šestim dnevom uporabe.

Rešitev

Oddajnik ni popolnoma
napolnjen, ko ga priključite na senzor.
Oddajnik in aplikacija na
vaši združljivi mobilni napravi pogosto izgubita
brezžično povezavo.

Oddajnik je izgubil povezavo z aplikacijo na
vaši združljivi mobilni
napravi.

Opomba:

Vaša združljiva mobilna
naprava je zunaj dosega.

Oddajnik popolnoma napolnite, preden ga
priključite na senzor. Če se baterija oddajnika še vedno izprazni že pred šestim dnevom uporabe, pojdite na 2. korak.

2

Oddajnik odmaknite od opreme, ki oddaja
radiofrekvenčne motnje. Več informacij o
radiofrekvenčnih motnjah najdete v poglavju Radiofrekvenčna (RF) komunikacija, na strani 65.

3

Zagotovite, da sta združljiva mobilna naprava in oddajnik nameščena na isti strani
telesa, da zmanjšate možnost radiofrekvenčnih motenj. Če se popolnoma napolnjena baterija oddajnika še vedno izprazni
že pred potekom polnih šest dni, se obrnite na 24-urno linijo za pomoč ali lokalnega
predstavnika. Morda je čas za zamenjavo
oddajnika.

1

Oddajnik odmaknite od opreme, ki oddaja
radiofrekvenčne motnje. Več informacij o
radiofrekvenčnih motnjah najdete v poglavju Radiofrekvenčna (RF) komunikacija, na strani 65. Če oddajnik še vedno ne
more vzpostaviti komunikacije z aplikacijo
na vaši združljivi mobilni napravi, pojdite
na 2. korak.

2

Zagotovite, da sta združljiva mobilna naprava in oddajnik nameščena na isti strani
telesa, da zmanjšate možnost radiofrekvenčnih motenj. Če oddajnik še vedno
ne more vzpostaviti komunikacije z aplikacijo, se obrnite na 24-urno linijo za pomoč
ali lokalnega predstavnika.

Druge naprave oddajajo
radiofrekvenčne motnje.

Ko oddajnik izgubi
povezavo
z aplikacijo na
združljivi
mobilni
napravi,
se prikaže opozorilo in
izpiše se
sporočilo.

Shranjevanje naprav
Oddajnik, polnilnik in napravo za testiranje shranjujte v čistem in suhem prostoru na
sobni temperaturi. Če oddajnika ne uporabljate, ga napolnite vsaj vsakih 60 dni.
Oddajnik lahko shranjujete na polnilniku, ni pa nujno. Če oddajnik shranite tako, da je
priključen na polnilnik, morate polnilnik in oddajnik odklopiti in znova priklopiti vsaj
vsakih 60 dni. Če oddajnik pustite v polnilniku več kot 60 dni, se bo baterija trajno
poškodovala.
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1

Odlaganje
Oddajnik odstranite v skladu z lokalnimi predpisi za odstranjevanje baterij ali se obrnite
na svojega zdravnika za informacije glede odstranjevanja.

Tehnični podatki
Biološka združljivost

Oddajnik: v skladu s standardom EN ISO 10993-1

Uporabljeni deli

Oddajnik
Senzor

Pogoji delovanja

Temperatura za oddajnik: 0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F)
Pozor: Pri uporabi oddajnika z napravo za testiranje pri temperaturi zraka,
ki je višja od 41 °C (106 °F), lahko temperatura oddajnika preseže 43 °C
(109 °F).
Relativna vlažnost za oddajnik: od 10 % do 95 % brez kondenzacije
Tlak za oddajnik: 57,60 do 106,17 kPa (8,4 do 15,4 psi)
Temperatura za polnilnik: 10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F)
Relativna vlažnost za polnilnik: 30 % do 75 % brez kondenzacije

Pogoji shranjevanja

Temperatura za oddajnik: –20 °C do 55 °C (-4 °F do 131 °F)
Relativna vlažnost za oddajnik: do 95 % brez kondenzacije
Tlak za oddajnik: 57,60 do 106,17 kPa (8,4 do 15,4 psi)
Temperatura za polnilnik: –10 °C do 50 °C (14 °F do 122 °F)
Relativna vlažnost za polnilnik: 10 % do 95 % brez kondenzacije

Življenjska doba baterije

Oddajnik: šest dni neprekinjenega spremljanja glukoze takoj po popolni
napolnitvi
Polnilnik: polnilnik uporablja eno novo baterijo AAA za polnjenje oddajnika

Frekvenca oddajnika

Frekvenčni pas 2,4 GHz, Bluetooth Smart (različica 4.0)

Maksimalna izhodna
moč (EIRP)

0,1 mW (–9,9 dBm)

Območje delovanja

Do 6,1 metra (20 čevljev)

Pričakovana življenjska
doba oddajnika

Pričakovana življenjska doba oddajnika je eno leto, odvisno od bolnikove
uporabe.

Brezžična komunikacija z oddajnikom
Kakovost storitve
Oddajnik in aplikacija se povežeta prek omrežja BLE. Oddajnik pošilja podatke o glukozi
in opozorila v zvezi s sistemom v aplikacijo. Po brezžičnem prenosu oddajnik in aplikacija
preverita celovitost prejetih podatkov. Kakovost povezave je v skladu s specifikacijami
povezave Bluetooth v4.0.
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Varnost podatkov
Oddajnik je zasnovan tako, da sprejema samo radiofrekvenčno komunikacijo od
prepoznanih in povezanih naprav. Aplikacijo morate programirati tako, da bo
sprejemala informacije od določenega oddajnika. Občutljivi podatki za prenos so
zakodirani, da se prepreči nepooblaščeno prejemanje ali komunikacijo.

Smernice in deklaracija izdelovalca
Smernice in potrdilo izdelovalca – elektromagnetne emisije
Oddajnik je namenjen uporabi v spodaj opisanem elektromagnetnem okolju. Kupec ali
uporabnik oddajnika mora zagotoviti uporabo v takem okolju.
Preizkus emisij Skladnost Elektromagnetno okolje – smernice
RF-emisije

Skupina 1

Oddajnik mora oddajati elektromagnetno energijo za opravljanje
funkcije, ki ji je namenjen. To lahko vpliva na elektronsko opremo, ki
je v bližini.

Razred B

Oddajnik je primeren za uporabo v vseh ustanovah, tudi v gospodinjstvih in v ustanovah, neposredno povezanih z javnim nizkonapetostnim električnim omrežjem, ki oskrbuje stanovanjske stavbe.

CISPR 11
RF-emisije
CISPR 11

Smernice in deklaracija izdelovalca – elektromagnetna odpornost
Oddajnik je namenjen uporabi v spodaj opisanem elektromagnetnem okolju. Kupec ali
uporabnik oddajnika mora zagotoviti uporabo v takem okolju.
Preizkus odpornosti

Raven skladnosti Elektromagnetno okolje
– smernice

Elektrostatična razelektritev (ESD)

±2 kV, ±4 kV,
±8 kV zrak

±2 kV, ±4 kV,
±8 kV zrak

IEC 61000-4-2

±2 kV, ±4 kV, ±6 kV
posredno

±2 kV, ±4 kV,
±6 kV posredno

Hitri električni prehodni
pojav/udar

±2 kV za napajalne
vode

Navedba smiselno
ni potrebna.

Zahteva ne velja za to napravo z baterijskim napajanjem.

IEC 61000-4-4

±1 kV za vhodne/
izhodne vode

Prenapetost

±1 kV od kabla do
kabla

Navedba smiselno
ni potrebna.

Zahteva ne velja za to napravo z baterijskim napajanjem.

IEC 61000-4-5
±2 kV od kabla do
zemlje
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Raven preizkusa
IEC 60601

Smernice in deklaracija izdelovalca – elektromagnetna odpornost
Oddajnik je namenjen uporabi v spodaj opisanem elektromagnetnem okolju. Kupec ali
uporabnik oddajnika mora zagotoviti uporabo v takem okolju.
Preizkus odpornosti
Padci napetosti, kratke
prekinitve in nihanje napetosti na linijah za oskrbo z električno energijo

Raven preizkusa
IEC 60601

Raven skladnosti Elektromagnetno okolje
– smernice

< 5 % UT (padec UT
za > 95 %) za
0,5 cikla

Navedba smiselno
ni potrebna.

Zahteva ne velja za to napravo z baterijskim napajanjem.

3 A/m

400 A/m

Magnetna polja frekvence
napajanja naj bodo na ravneh, ki so značilna za domače, komercialno ali
bolnišnično okolje.

IEC 61000-4-11
Magnetno polje
frekvence toka
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Opomba:

UT je glavna izmenična napetost pred uporabo testne stopnje.

Smernice in deklaracija izdelovalca – elektromagnetna odpornost
Oddajnik je namenjen uporabi v spodaj opisanem elektromagnetnem okolju. Kupec ali
uporabnik oddajnika mora zagotoviti, da ga uporablja v takem elektromagnetnem okolju.
Preizkus odpornosti
Prevajana radiofrekvenčna energija
IEC 61000-4-6

Stopnja IEC 60601
3 V/m
150 kHz do
80 MHz

Raven skladnosti

Smernice za elektromagnetno okolje

Navedba smiselno
ni potrebna.

Navedba smiselno ni potrebna.
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Smernice in deklaracija izdelovalca – elektromagnetna odpornost
Oddajnik je namenjen uporabi v spodaj opisanem elektromagnetnem okolju. Kupec ali
uporabnik oddajnika mora zagotoviti, da ga uporablja v takem elektromagnetnem okolju.
Preizkus odpornosti

Stopnja IEC 60601

Oddana RF-energija
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz do 6 GHz

Raven skladnosti
10 V/m
80 MHz do
6 GHz

Smernice za elektromagnetno okolje
Prenosna in mobilna oprema
za radiofrekvenčno komunikacijo naj nobenemu delu oddajnika, vključno s kabli, ne bo
bližje, kot je priporočena varnostna razdalja, izračunana
po enačbi za frekvenco oddajnika.
Več informacij najdete v tabeli
s priporočeno razdaljo.

d = 0,35 P
80 MHz do 800 MHz

d = 0,70 P
800 MHz do 6 GHz

Jakost polja fiksnih radiofrekvenčnih oddajnikov, ugotovljena z elektromagnetno
raziskavo območjaa, mora biti
manjša od ravni skladnosti v
posameznem frekvenčnem
območjub.
Motnje se lahko pojavijo v bližini opreme, označene s tem
simbolom:

Opomba:

Pri 80 MHz in 800 MHz velja višje frekvenčno območje.

Opomba:

Te smernice morda ne veljajo v vseh razmerah. Na širjenje elektromagnetnega polja vplivata absorpcija in odsevanje zgradb, predmetov in ljudi.
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Pri tem P pomeni največjo izhodno moč oddajnika v vatih
(W) po podatkih izdelovalca,
d pa pomeni priporočeno razdaljo v metrih (m).

Smernice in deklaracija izdelovalca – elektromagnetna odpornost
Oddajnik je namenjen uporabi v spodaj opisanem elektromagnetnem okolju. Kupec ali
uporabnik oddajnika mora zagotoviti, da ga uporablja v takem elektromagnetnem okolju.
Preizkus odpornosti

Stopnja IEC 60601

Raven skladnosti

Smernice za elektromagnetno okolje

aJakosti

polja fiksnih oddajnikov, kot so glavne postaje za radijske (prenosne/brezžične) telefone in kopenske mobilne radie, amaterski radii, radijski oddajniki AM in FM ter televizijski oddajniki, teoretično ni
mogoče natančno določiti. Pri oceni elektromagnetnega okolja glede na fiksne radiofrekvenčne oddajnike je treba upoštevati raziskavo terena z elektromagnetnim sevanjem. Če izmerjena moč polja na
kraju uporabe oddajnika presega zgoraj navedeno veljavno raven skladnosti radijske frekvence, je treba oddajnik opazovati in se prepričati o normalnem delovanju. Če opazite nenormalno delovanje, je
treba dodatno ukrepati, na primer premakniti ali premestiti oddajnik.
b

V frekvenčnem območju od 150 kHz do 80 MHz mora biti jakost polj manjša od 3 V/m.

Priporočena varnostna razdalja med prenosno in mobilno opremo za radiofrekvenčno
komunikacijo ter oddajnikom
Oddajnik je namenjen uporabi v elektromagnetnem okolju, v katerem so oddane radiofrekvenčne motnje nadzorovane. Kupec ali uporabnik oddajnika lahko pomaga preprečiti elektromagnetne motnje tako, da ohranja najmanjšo razdaljo med prenosno in
mobilno opremo za radiofrekvenčno komunikacijo in oddajnikom, kot je priporočeno
spodaj, v skladu z največjo izhodno močjo opreme za komunikacijo.
Ocenjena največja izhodna
moč oddajnika
(W)

Razdalja glede na frekvenco oddajnika (m)
150 kHz do 80 MHz
Navedba smiselno
ni potrebna.

80 MHz do 800 MHz

800 MHz do 6,0 GHz

d = 0,35 P

d = 0,70 P

0,01

Navedba smiselno ni
potrebna.

0,035

0,07

0,1

Navedba smiselno ni
potrebna.

0,11

0,22

1

Navedba smiselno ni
potrebna.

0,35

0,7

10

Navedba smiselno ni
potrebna.

1,1

2,2

100

Navedba smiselno ni
potrebna.

3,5

7

Za oddajnike z ocenjeno največjo izhodno močjo, ki ni navedena zgoraj, lahko priporočeno razdaljo d v
metrih (m) izračunate z enačbo za frekvenco oddajnika, pri čemer p pomeni največjo izhodno moč oddajnika v vatih (W) po podatkih izdelovalca.
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Priporočena varnostna razdalja med prenosno in mobilno opremo za radiofrekvenčno
komunikacijo ter oddajnikom
Oddajnik je namenjen uporabi v elektromagnetnem okolju, v katerem so oddane radiofrekvenčne motnje nadzorovane. Kupec ali uporabnik oddajnika lahko pomaga preprečiti elektromagnetne motnje tako, da ohranja najmanjšo razdaljo med prenosno in
mobilno opremo za radiofrekvenčno komunikacijo in oddajnikom, kot je priporočeno
spodaj, v skladu z največjo izhodno močjo opreme za komunikacijo.
Ocenjena največja izhodna
moč oddajnika
(W)

Razdalja glede na frekvenco oddajnika (m)
150 kHz do 80 MHz
Navedba smiselno
ni potrebna.

80 MHz do 800 MHz

800 MHz do 6,0 GHz

d = 0,35 P

d = 0,70 P

Opomba:

Pri 80 MHz in 800 MHz velja razdalja za višje frekvenčno območje.

Opomba:

Te smernice morda ne veljajo v vseh razmerah. Na širjenje elektromagnetnega polja vplivata absorpcija in odsevanje zgradb, predmetov in ljudi.

Tabela ikon
Serijska številka
Kataloška številka ali številka modela
En oddajnik, en polnilnik in ena sprožilna naprava na vsebnik/paket
Dve napravi za testiranje na vsebnik/paket
Datum izdelave (LLLL-MM-DD)

Pred vsako uporabo glejte priročnik z navodili (na nalepki označeno modro).
Omejitev temperature
Neionizirajoče elektromagnetno sevanje (radiofrekvenčna komunikacija)
Konfiguracija ali identifikator enoznačne različice
Stopnja zaščite pred električnim udarom: del v stiku z uporabnikom vrste BF

IP48

Oddajnik: 4 je stopnja zaščite pred trdimi predmeti s premerom nad 1 mm. 8
je stopnja zaščite pred učinki neprekinjene potopitve pod vodo [potopitev 2,4
metra (8 čevljev) za 30 minute].

-89-

slovenščina

Izdelovalec

Omejitev vlažnosti

Izdelek izpolnjuje avstralske zahteve glede radijske opreme
Oznaka skladnosti: ta simbol pomeni, da je naprava popolnoma v skladu z
Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EGS (NB 0459).
Pooblaščeni predstavnik v Evropski skupnosti
Lomljivo, ravnajte pazljivo

Hranite v suhem prostoru

Reciklirajte karton, papir, plastični material za pakiranje in neželen tiskani
material.
Iniciativa WEEE: NE ZAVRZITE V SMETI. Napravo reciklirajte v skladu z
lokalnimi predpisi za odstranjevanje.

Ni varno za magnetno resonanco (MR): hranite stran od opreme za
magnetnoresonančno slikanje (MRI)
Brezžična tehnologija Bluetooth® ali omogočen Bluetooth®
©2016 Medtronic MiniMed, Inc. Vse pravice pridržane.
MiniMed™, Enlite™, in Guardian™ so blagovne znamke družbe Medtronic MiniMed, Inc.
Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
Detachol® je registrirana blagovna znamka družbe Ferndale Laboratories Inc.
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Aplikace Guardian™ Connect (aplikace) je součástí systému kontinuálního sledování
hladin glukózy (Continuous Glucose Monitoring, CGM) nazvaného Guardian™
Connect. Vysílač je kompatibilní pouze se senzorem glukózy Enlite™. Vysílač přijímá
data ze senzoru. Vysílač také přijímá data a odesílá je aplikaci Guardian™ Connect
prostřednictvím bezdrátového připojení Bluetooth® Smart.

vysílač

testovací konektor
nabíječka

Součásti soupravy vysílače Guardian Connect
Úplná souprava vysílače obsahuje následující součásti:
•
•

Vysílač Guardian Connect (MMT-7821)
Dva testovací konektory (MMT-7736)

•

Nabíječka (MMT-7715)

Indikace k použití
Vysílač je určen pro použití u jednoho pacienta nebo více pacientů jako součást
vybraných systémů Medtronic CGM.

Kontraindikace
Nevystavujte vysílač vlivu přístrojů k vyšetřování magnetickou rezonancí (MRI),
zařízení pro diatermii ani jiných zařízení, která vytvářejí silná magnetická pole. Je-li
vysílač náhodně vystaven silnému magnetickému poli, dále jej nepoužívejte a
kontaktujte nepřetržitou asistenční službu nebo místního zástupce společnosti, kteří
vám poskytnou pomoc.

Varování
•
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•

Vždy prostudujte všechna bezpečnostní opatření, varování a pokyny týkající se
senzoru, která jsou uvedena v uživatelské příručce k senzoru. Neprostudujete-li
uživatelskou příručku k senzoru, může to vést k závažnému poranění nebo
poškození senzoru.
Nedovolte, aby si děti dávaly do úst malé součásti. Tento výrobek je nebezpečný
pro malé děti (nebezpečí udušení malými součástmi).

•
•

•

•

Zařízení neměňte ani neupravujte, pokud změny nebudou výslovně schváleny
společností Medtronic Diabetes. Úprava zařízení může vést k závažnému poranění,
znemožnit vám ovládání tohoto zařízení a vést ke zneplatnění záruky.
Nepoužívejte testovací konektor, pokud se dostane do styku s krví. Kontakt s krví
může způsobit infekci. Testovací konektor zlikvidujte podle místních směrnic o
likvidaci lékařského odpadu nebo kontaktujte příslušného zdravotnického pracovníka
a požádejte o informace týkající se likvidace.
Po zavedení senzoru může dojít ke krvácení. Před připojením vysílače k senzoru
vždy zkontrolujte, zda místo zavedení nekrvácí. Do konektoru vysílače se může
dostat krev a může zařízení poškodit. Pokud je zařízení poškozeno, zlikvidujte jej.
Pokud dojde ke krvácení, přiložte na místo zavedení senzoru sterilní gázu nebo
čistou látku a přitlačte, dokud se krvácení nezastaví. Jakmile se krvácení zastaví,
připojte vysílač k senzoru.
Jestliže zaznamenáte jakékoli nežádoucí reakce v souvislosti s vysílačem nebo
senzorem, kontaktujte nepřetržitou asistenční službu nebo místního zástupce
společnosti. Nežádoucí reakce mohou způsobit závažné poranění.

Bezpečnostní opatření
•
•
•
•
•
•
•

S vysílačem použijte pouze senzor glukózy Enlite (MMT-7008). Nepoužívejte žádný
jiný senzor. Jiné senzory nejsou určeny k použití spolu s vysílačem.
S vysílačem používejte pouze testovací konektor (MMT-7736). Nepoužívejte žádný
jiný testovací konektor. K použití s vysílačem nejsou určeny jiné testovací konektory.
Při čištění vysílače vždy používejte testovací konektor. S vysílačem nepoužívejte
žádný jiný testovací konektor. Použití jiného testovacího konektoru může umožnit
vniknutí vody do vysílače. Voda může vysílač poškodit.
Neotáčejte testovacím konektorem nebo senzorem, jsou-li připojeny k vysílači.
Otáčení testovacím konektorem nebo senzorem vysílač poškodí.
Testovací konektor, který není připojen k vysílači, nesmí přijít do kontaktu
s kapalinami. Vlhký testovací konektor může poškodit vysílač.
Vysílač, který není připojen k senzoru nebo testovacímu konektoru, nesmí přijít do
kontaktu s kapalinami. Vlhkost poškodí vysílač a vlhký vysílač může poškodit senzor.
Při čištění těsnicích kroužků na testovacím konektoru nepoužívejte žádné čisticí
látky. Při čištění těsnicích kroužků může dojít k poškození testovacího konektoru.

Vystavení magnetickým polím a záření
•
Nevystavujte vysílač vlivu přístrojů k vyšetřování magnetickou rezonancí (MRI),
zařízení pro diatermii ani jiných zařízení, která vytvářejí silná magnetická pole
(například rentgenům, CT skenerům ani jiným typům radiace). Silná magnetická pole
mohou způsobovat chybnou funkci přístroje a vést k závažnému poranění. Je-li
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•

vysílač vystaven silnému magnetickému poli, dále jej nepoužívejte a kontaktujte
nepřetržitou asistenční službu nebo místního zástupce společnosti, kteří vám
poskytnou pomoc.
Vždy sejměte senzor i vysílač před vstupem do místnosti, kde se nalézá rentgen,
magnetická rezonance, diatermie nebo CT skener. Tato zařízení vyvolávají silná
magnetická pole, která mohou způsobit chybnou funkci zařízení a vést
k závažným poraněním. Je-li senzor nebo vysílač vystaven silnému
magnetickému poli, dále jej nepoužívejte a kontaktujte nepřetržitou asistenční
službu nebo místního zástupce společnosti, kteří vám poskytnou pomoc.

Radiofrekvenční (RF) komunikace
Toto zařízení vyhovuje požadavkům oddílu 15 předpisů FCC. Provoz podléhá dvěma
podmínkám: (1) Zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) zařízení musí tolerovat
jakékoli přijímané rušení, a to i takové, které by mohlo způsobit nežádoucí funkci.
Zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B
podle oddílu 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou určeny k zajištění přiměřené ochrany
proti škodlivému rušení při instalaci v obytných zónách. Toto zařízení vytváří, používá
a může vyzařovat radiofrekvenční energii a není-li instalováno a používáno podle
pokynů, může způsobovat rušení radiokomunikací. Nelze garantovat, že při určité
instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu radiového
nebo televizního vysílání, což lze prokázat jeho vypnutím a zapnutím, uživatel má
možnost se pokusit toto rušení eliminovat jedním nebo více z následujících opatření:
•
změňte orientaci či pozici přijímací antény;
•
zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem;
•
zmenšete vzdálenost mezi vysílačem a kompatibilním mobilním přístrojem na
6,1 metru (20 stop) nebo méně;
•
zvětšete odstup mezi vysílačem a rušeným nebo rušícím zařízením.
Neprovádějte změny nebo úpravy vnitřních součástí RF vysílače nebo antény, pokud
nejsou výslovně schváleny společností Medtronic Diabetes. Takovéto změny by vám
mohly znemožnit ovládání tohoto zařízení.
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Směrnice 1999/5/ES
Společnost Medtronic prohlašuje, že tento výrobek odpovídá základním požadavkům
směrnice 1999/5/ES týkající se radiových a telekomunikačních koncových zařízení.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte společnost Medtronic MiniMed na adrese
nebo telefonním čísle, které jsou uvedeny na zadní straně obalu.

IEC60601-1-2; Speciální bezpečnostní opatření v souvislosti s elektromagnetickou
kompatibilitou (EMC) pro zdravotnické elektrické přístroje
1 Speciální bezpečnostní opatření v souvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou
(EMC) pro zdravotnické elektrické přístroje: Toto zařízení nošené na těle je určeno
k provozování ve vhodných obytných, domácích, veřejných nebo pracovních
prostorách, kde jsou přítomna radiační „E“ (V/m) nebo „H“ pole (A/m) běžných úrovní;
zdrojem mohou být mobilní telefony, technologie WiFi, Bluetooth, elektrické otvíráky,
mikrovlnné a trouby a indukční sporáky. Toto zařízení vytváří, používá a může
vyzařovat radiofrekvenční energii a není-li instalováno a používáno podle dodaných
pokynů, může způsobovat rušení radiokomunikací.
2 Přenosná a mobilní RF komunikační zařízení mohou také ovlivnit komunikaci
lékařských elektrických přístrojů. Dojde-li k RF rušení mobilním nebo stacionárním
RF vysílačem, odstupte dále od RF vysílače, který způsobuje toto rušení.

Asistenční služby
Asistenční službu vám poskytne místní zástupce společnosti. Kontaktní informace
naleznete v seznamu mezinárodních kontaktů společnosti Medtronic Diabetes na
začátku této uživatelské příručky.

Nabíječka
Vysílač obsahuje dobíjecí baterii, která se nevyměňuje, nýbrž se podle potřeby nabíjí
pomocí nabíječky. Na nabíječce je zelená kontrolka, která ukazuje stav nabíjení, a
červená kontrolka, která upozorní, pokud vzniknou v průběhu nabíjení jakékoli problémy.
Pokud svítí červená kontrolka, postupujte podle pokynů v části Řešení problémů.
K provozu nabíječky je třeba jedna alkalická baterie AAA.
Poznámka: Pokud nebyla baterie správně vložena nebo je málo nabitá, nabíječka
nebude fungovat. Zopakujte postup vložení baterie s novou baterií.
Instalace baterie do nabíječky
Postup vložení baterie do nabíječky:
1
2

Zatlačte na kryt baterie a vysuňte jej (jak ukazuje obrázek v kroku 3).
Vložte novou alkalickou baterii AAA. Ujistěte se, že symboly + a - na baterii
odpovídají stejným symbolům na nabíječce.
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3

Zasuňte kryt zpět na nabíječku, až zaklapne na místo.

Nabíjení vysílače
Upozornění: Před zavedením senzoru musíte vždy nabít vysílač. Vybitý vysílač
nefunguje. Zcela nabitý vysílač funguje bez dobíjení nejméně šest
dní. Nabití vybitého vysílače může trvat až dvě hodiny.
Poznámka: Neskladujte vysílač nasazený na nabíječce po dobu více než 60 dní.
Odpojte nabíječku a před použitím ji znovu připojte, aby se vysílač dobil.
Pokud necháte vysílač nasazený na nabíječce po dobu více než 60 dní,
dojde k trvalému poškození baterie.
Postup nabití vysílače:
1
2

3

4
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Vysílač a nabíječku k sobě pevně přitiskněte, aby došlo
k jejich propojení.
Do 10 sekund po připojení vysílače zabliká na nabíječce po
dobu jedné až dvou sekund zelená kontrolka jako potvrzení
začátku nabíjení. Po zbytek doby nabíjení bude zelená
kontrolka na nabíječce blikat v opakujícím se schématu:
čtyři bliknutí – pauza – čtyři bliknutí – pauza.
Jakmile se nabíjení dokončí, zelená
kontrolka na nabíječce se na 15 až
20 sekund rozsvítí (nebliká) a pak
zhasne.
Po zhasnutí zelené kontrolky na
nabíječce odpojte vysílač od
nabíječky. Zelený indikátor na
vysílači 10krát blikne a poté zhasne.

Párování vysílače
Postupujte vždy podle pokynů k párování vysílače k mobilnímu přístroji uvedených
v uživatelské příručce k systému.

Zavedení senzoru
Vždy postupujte podle pokynů k zavedení senzoru uvedených v uživatelské příručce
k zavaděči.

Připojení vysílače k senzoru
Než budete pokračovat, připravte si uživatelskou příručku k systému.
Postup připojení vysílače k senzoru:
1
2
3

4

Po zavedení senzoru si před připojením vysílače v uživatelské příručce k zavaděči
prostudujte podrobnosti týkající se nalepení náplasti.
Držte zaoblený konec zavedeného senzoru, abyste zabránili jeho pohybu během
připojování.
Držte vysílač tak, jak je znázorněno na obrázku. Dvě drážky na
vysílači nastavte proti bočním raménkům senzoru. Plochá
strana vysílače by měla být otočena ke kůži.
Nasuňte vysílač na konektor senzoru tak, aby raménka senzoru
zapadla do drážek na vysílači. Pokud je vysílač správně
připojen a pokud měl senzor dostatek času na hydrataci,
zelená kontrolka na vysílači zabliká 6krát.
Poznámka: Pokud vysílač nebliká, viz Řešení problémů, na
straně 109.

5

6
7
8

Pokud kontrolka na vysílači po připojení senzoru bliká zeleně, vyberte nový nebo
existující senzor podle pokynů v aplikaci. Další pokyny naleznete v uživatelské
příručce k systému.
Připojte náplast senzoru k vysílači.
V uživatelské příručce k zavaděči naleznete další pokyny, jak v případě potřeby
nalepit další náplast.
Postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci nebo podle pokynů uvedených
v uživatelské příručce k systému.
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Odpojení vysílače od senzoru
Než budete pokračovat, připravte si uživatelskou příručku k systému.
Postup odpojení vysílače od senzoru:
1
2
3
4
5

Opatrně odstraňte náplast z vysílače a senzoru.
Odstraňte náplast z vrchní části vysílače.
Držte vysílač tak jako na obrázku a uchopte ohebná
postranní raménka senzoru mezi palec a ukazováček.
Jemně vytáhněte vysílač ze senzoru.
Postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci nebo
podle pokynů uvedených v uživatelské příručce k systému.

Koupání a plavání
Vysílač a senzor vytvoří po vzájemném spojení vodotěsný uzávěr, který zůstane
vodotěsným do hloubky 2,4 m (8 stop) po dobu 30 minut. Můžete se sprchovat a
plavat bez jejich odstranění.

Testovací konektor
Testovací konektor slouží k ověření správné funkce vysílače. Používá se také jako
součást potřebná pro čištění vysílače. Správné připojení testovacího konektoru
k vysílači zajišťuje, že se konektorové kolíky uvnitř vysílače nedostanou do styku
s kapalinami. Kapaliny mohou způsobit korozi konektorových kolíků a mohou ovlivnit
funkčnost vysílače.
Neotáčejte testovacím konektorem, je-li připojen k vysílači. Vysílač se tím poškodí.
Testovací konektor lze používat po dobu jednoho roku. Jestliže budete testovací
konektor používat déle než jeden rok, může dojít k poškození konektorových kolíků
uvnitř vysílače, protože testovací konektor již nemůže zajistit vodotěsnost. Pokyny
týkající se kontroly konektorových kolíků naleznete v části Kontrola konektorových
kolíků vysílače, na straně 98.

Česky
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Upozornění: S vysílačem používejte pouze testovací konektor (MMT-7736).
Nepoužívejte žádný jiný testovací konektor. S vysílačem se nemají
používat jiné testovací konektory, protože by došlo k poškození
vysílače i testovacího konektoru.
Správný testovací
konektor má po obou
stranách zlato.

i
Kontrola konektorových kolíků vysílače
Tento obrázek ukazuje, jak by měly konektorové kolíky vypadat.

otvor konektoru
konektorové kolíky
pouzdro

Podívejte se do otvoru konektoru vysílače a zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo
zkorodované konektorové kolíky. Pokud jsou konektorové kolíky poškozené nebo
zkorodované, nemůže vysílač komunikovat s nabíječkou, s monitorem ani s pumpou.
Kontaktujte nepřetržitou asistenční službu nebo místního zástupce společnosti. Je
možné, že bude nutno vyměnit vysílač.
Prohlédněte také, zda není vnitřek konektoru s otvorem vlhký. V případě jakékoli vlhkosti
nechejte vysílač nejméně jednu hodinu vyschnout. Vlhkost uvnitř otvoru konektoru může
způsobit nesprávnou funkci vysílače a po čase může vést ke vzniku koroze nebo
poškození.
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Připojení testovacího konektoru za účelem testování nebo čištění
Než budete pokračovat, připravte si uživatelskou příručku k systému.
Postup připojení testovacího konektoru:
1

2

3
4
5

Podržte vysílač a testovací konektor, jak je znázorněno na
obrázku. Srovnejte plochou stranu zkoušečky s plochou
stranou vysílače.
Zasuňte zkoušečku do vysílače tak, aby ohebná postranní
raménka zkoušečky zapadla do zářezů na obou stranách
vysílače.
Po správném připojení zelená kontrolka na vysílači zabliká
6krát.
Vysílač otestujete tak, že zkontrolujete ikonu senzoru v aplikaci a ujistíte se, že
vysílač odesílá signál (viz uživatelská příručka k systému).
Postup čištění vysílače viz Čištění vysílače, na straně 99.
Po dokončení testování nebo čištění odpojte testovací konektor od vysílače.

Odpojení testovacího konektoru
Postup odpojení testovacího konektoru:
1
2

Držte tělo vysílače zobrazeným způsobem a sevřete
dvěma prsty postranní raménka testovacího konektoru.
Se sevřenými postranními raménky testovacího konektoru
z něj jemně vytáhněte vysílač.
Poznámka: Testovací konektor NENECHÁVEJTE po
dokončení čištění nebo testování připojený;
ušetříte tak životnost baterie vysílače.

Čištění vysílače
Vysílač je určen k osobnímu použití v domácnostech (pro jednoho pacienta) nebo
k použití v prostředí zdravotnických zařízení (pro více pacientů). Vysílač, který
používá jeden pacient, se musí po každém použití vyčistit, zatímco vysílač, který
používá více pacientů, se musí po každém použití vyčistit a dezinfikovat. Pokud se
vysílač používá v prostředí zdravotnických zařízení, vždy provádějte čištění a
dezinfekci podle postupu platného pro použití více pacienty.
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Varování: NEVYHAZUJTE vysílač do kontejnerů s odpadem ze zdravotnických
zařízení ani jej nevystavujte extrémnímu horku. Vysílač obsahuje
baterii, která se může vznítit a způsobit závažné poranění.

Poznámka: Při čištění vysílače je nutné používat testovací konektor. Podrobnosti viz
část Testovací konektor, na straně 97.
Pro použití jedním pacientem
Vysílač vyčistěte po každém použití.
Pro čištění vysílače budete potřebovat následující materiál:
•
jemné tekuté mýdlo,
•
kartáček s jemnými štětinami pro batolata,
•
nádobu,
•
čisté textilie nepouštějící vlákna.
Životnost
Vysílač lze čistit nejvýše 122krát nebo po dobu jednoho roku, podle toho, co nastane
dříve. Poté vysílač zlikvidujte. Jestliže budete vysílač dále používat i po 122 použitích
nebo jednom roce, může se zařízení při čištění poškodit. Kontaktujte společnost
Medtronic a objednejte nový vysílač.
Varování: Pokud uvidíte praskliny, odlupování nebo poškození pouzdra, zařízení
nepoužívejte. Praskliny, odlupování nebo poškození pouzdra jsou
známkami znehodnocení. Znehodnocení pouzdra může mít vliv na
možnost správného vyčištění vysílače a vést k závažnému poranění.
Zavolejte nepřetržitou asistenční službu nebo místního zástupce
společnosti a zlikvidujte přístroj podle místních předpisů týkajících se
likvidace baterií (jiným způsobem než spalováním) nebo kontaktujte
příslušného zdravotnického pracovníka a požádejte o informace týkající
se likvidace.
Postup čištění vysílače:
1 Důkladně si umyjte ruce.
2 Připojte testovací konektor k vysílači.
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3 Pokud na vysílači zůstaly zbytky náplasti, viz Odstranění zbytků náplasti, na
straně 107.
4 Vysílač oplachujte vodou z kohoutku o pokojové teplotě, dokud nebude viditelně
čistý (nejméně po dobu jedné minuty). Pečlivě opláchněte všechna těžko
dostupná místa.

5 Připravte si slabý mýdlový roztok: použijte 5 mililitrů (1 kávovou lžičku) jemného
tekutého mýdla na 3,8 litru (1 galon) vody z kohoutku o pokojové teplotě.
6 Ponořte vysílač s připojeným testovacím konektorem do čisticího roztoku a
nechejte jej namočený po dobu jedné minuty.

7 Držte testovací konektor a celý povrch vysílače vyčistěte dětským kartáčkem s
měkkými štětinami. Kartáčkem pečlivě očistěte všechna těžko dostupná místa,
dokud nebudou viditelně čistá.

Česky
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8 Vysílač oplachuje tekoucí vodou z kohoutku o pokojové teplotě, dokud nebude
viditelně čistý (nejméně po dobu jedné minuty) a dokud se neodstraní veškerý
viditelný mýdlový roztok.

9 Vysílač a testovací konektor osušte čistou suchou látkou.

10 Vysílač a testovací konektor položte na čistou suchou látku a nechejte je zcela
oschnout na vzduchu.
11 Odpojte testovací konektor od vysílače tak, že jemně stisknete raménka testovacího
konektoru.

Čištění vysílače určeného pro více pacientů
Při použití vysílače ve zdravotnickém zařízení vysílač vyčistěte a vydezinfikujte po
každém použití.
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Varování: Při manipulaci nebo použití tohoto zařízení musíte dodržovat
standardní bezpečnostní opatření. Všechny součásti systému se
musí považovat za potenciálně infekční a za potenciální zdroje
nákazy patogeny přenášenými krví pro pacienty i zdravotnické
pracovníky.
Vysílač se musí po použití u každého pacienta dezinfikovat. Tento
systém se smí používat k testování více pacientů pouze za
předpokladu, že se dodržují standardní dezinfekční postupy
společnosti Medtronic.
Pro čištění vysílače budete potřebovat následující materiál:
•
rukavice,
•
jemné tekuté mýdlo,
•
kartáček s jemnými štětinami pro batolata,
•
8% bělidlo,
•
dvě nádoby,
•
čisté textilie nepouštějící vlákna.
Životnost
Vysílač lze čistit a dezinfikovat nejvýše 122krát nebo po dobu jednoho roku, podle
toho, co nastane dříve. Poté vysílač zlikvidujte. Jestliže vysílač použijete více než
122krát nebo jej budete používat déle než jeden rok, může se při čištění nebo
dezinfekci poškodit. Kontaktujte společnost Medtronic a objednejte nový vysílač.
Postup čištění a dezinfekce vysílače:
1 Umyjte si ruce a navlékněte rukavice.
2 Zkontrolujte, zda se uvnitř otvoru konektoru vysílače nenachází žádné známky
tělesných tekutin. Pokyny týkající se kontroly konektorových kolíků naleznete v
části Kontrola konektorových kolíků vysílače, na straně 98.
Upozornění: Osoba, která kontroluje vysílač, musí mít dostatečně dobrý zrak,
aby byla schopná rozpoznat kapičky tělesné tekutiny nebo
drobné nečistoty.

Česky
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Varování: Vidíte-li v otvoru konektoru jakoukoli tělesnou tekutinu, musíte vysílač
zlikvidovat. Vysílač obsahuje baterii, proto se nesmí vyhodit do
kontejneru na biologický odpad. Namísto toho vysílač znovu vyčistěte a
vydezinfikujte a potom zlikvidujte podle místních předpisů týkajících se
likvidace baterií (jiným způsobem než spalováním).

otvor konektoru
konektorové kolíky
pouzdro

3 Připojte testovací konektor k vysílači.

4 Pokud na vysílači zůstaly zbytky náplasti, viz Odstranění zbytků náplasti, na
straně 107.
5 Vysílač oplachujte nejméně po dobu jedné minuty vodou z kohoutku o pokojové
teplotě, dokud nebude zjevně čistý. Pečlivě opláchněte všechna těžko dostupná
místa.
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6 Připravte si slabý mýdlový roztok: použijte 5 mililitrů (1 kávovou lžičku) jemného
tekutého mýdla na 3,8 litru (1 galon) vody z kohoutku o pokojové teplotě. Při
každém použití si musíte připravit čerstvý roztok.
7 Vysílač s připojeným testovacím konektorem zcela ponořte do čisticího roztoku a
nechejte jej namočený po dobu jedné minuty.

8 Držte testovací konektor a celý povrch vysílače vyčistěte dětským kartáčkem s
měkkými štětinami. Kartáčkem pečlivě očistěte všechna těžko dostupná místa,
dokud nebudou viditelně čistá.

9 Vysílač oplachuje tekoucí vodou z kohoutku o pokojové teplotě, dokud nebude
viditelně čistý (nejméně po dobu jedné minuty) a dokud se neodstraní veškerý
viditelný mýdlový roztok.

Česky
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10 Vysílač a testovací konektor osušte čistou suchou látkou.

11 Připravte si roztok bělidla v poměru 1:10 za použití jednoho (1) dílu 8,25% bělidla a
devíti (9) dílů vody; konečná koncentrace tedy bude 0,8%. Při každém použití si
musíte připravit čerstvý roztok.
12 Před provedením dezinfekce musíte provést předchozí kroky čištění. Ponořte vysílač
s připojeným testovacím konektorem do roztoku bělidla a nechejte jej namočený po
dobu 20 minut.

13 Vysílač oplachujte tekoucí vodou z kohoutku o pokojové teplotě po dobu tří minut.

14 Vysílač a testovací konektor položte na čistou suchou látku a nechejte je zcela
oschnout na vzduchu.
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Varování: Pokud jste při předchozí prohlídce v otvoru konektoru viděli
jakoukoli tělesnou tekutinu, musíte nyní vysílač i s připojeným
testovacím konektorem zlikvidovat podle místních předpisů
týkajících se likvidace baterií (jiným způsobem než spalováním).
15 Odpojte testovací konektor od vysílače tak, že jemně stisknete raménka
testovacího konektoru.

16 Prohlédněte, zda pouzdro vysílače nevykazuje žádné praskliny, odlupování nebo
známky poškození. Vidíte-li jakoukoli z těchto známek, musíte nyní dezinfikovaný
vysílač zlikvidovat podle místních předpisů týkajících se likvidace baterií (jiným
způsobem než spalováním).
Varování: Pokud uvidíte praskliny, odlupování nebo poškození pouzdra,
zařízení nepoužívejte. Praskliny, odlupování nebo poškození
pouzdra jsou známkami znehodnocení. Znehodnocení pouzdra
může mít vliv na možnost správného vyčištění vysílače a vést
k závažnému poranění. Zavolejte nepřetržitou asistenční službu
nebo místního zástupce společnosti a zlikvidujte přístroj podle
místních předpisů týkajících se likvidace baterií (jiným způsobem
než spalováním) nebo kontaktujte příslušného zdravotnického
pracovníka a požádejte o informace týkající se likvidace.
17 Zlikvidujte použité rukavice a důkladně si umyjte ruce vodou a mýdlem.
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Odstranění zbytků náplasti
Pokud na vysílači zůstaly zbytky náplasti, může být potřeba provést tento postup.
Pokud při vizuální kontrole na vysílači objevíte zbytky náplasti, postupujte podle níže
uvedených pokynů.
Pro odstranění zbytků náplasti budete potřebovat odstraňovač náplastí (např.
Detachol®, což je lakový benzin) a vatové tampóny.

Poznámka: Společnost Medtronic MiniMed používala v průběhu testování
k odstraňování zbytků náplasti z vysílače Detachol. Detachol je doporučený
prostředek, který však nemusí být k dispozici ve všech zemích.
Postup odstranění zbytků náplasti:
1
2

Zkontrolujte, zda je k vysílači připojen testovací konektor.
Držte testovací konektor, nechejte vatový tampón nasáknout v roztoku Detachol a
opatrně jím otírejte zbytky náplasti z vysílače, dokud je zcela neodstraníte.

3

Pokračujte podle výše uvedeného postupu čištění pro jednoho pacienta nebo pro
více pacientů. Podrobnosti naleznete v části Čištění vysílače, na straně 99.

Čištění nabíječky
Tento postup platí pro běžné čištění v případě potřeby (na základě vizuálního
posouzení).
Upozornění: Neponořujte nabíječku do vody ani do jiného čisticího prostředku.
Nabíječka není vodotěsná. Voda může nabíječku poškodit, což může
vést k nesprávné činnosti zařízení.
Varování: Nabíječku zlikvidujte podle místních směrnic o likvidaci baterií nebo
kontaktujte příslušného zdravotnického pracovníka a požádejte
o informace týkající se likvidace. Při spalování může dojít ke vznícení
nabíječky.
Varování: Vysílač, který se používá u více pacientů, čistěte a dezinfikujte vždy po
odstranění z těla pacienta a předtím, než jej připojíte k nabíječce. Pokud
se do kontaktu s jakýmkoli povrchem nabíječky dostane krev, je nutno
kontaminované zařízení zlikvidovat. Nabíječka obsahuje baterii, která
při spalování může explodovat.
Čištění nabíječky:
1

Důkladně si umyjte ruce.
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2

3

Navlhčete látku slabým čisticím roztokem, jako jsou například prostředky na mytí
nádobí, a setřete z vnějšího povrchu nabíječky nečistoty a další nežádoucí látky.
K čištění nabíječky nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla, jako například
ředidla nátěrových hmot nebo aceton.
Nabíječku položte na čistou suchou látku a nechte ji oschnout na vzduchu po
dobu dvou až tří minut.

Řešení problémů
V následující tabulce jsou uvedeny informace o řešení problémů s vysílačem,
nabíječkou a s testovacím konektorem. Další informace o řešení problémů naleznete
v uživatelské příručce k systému.
Problém
Připojili jste vysílač k nabíječce a nerozsvítily se žádné
kontrolky.

Možná příčina
Konektorové kolíky
vysílače jsou poškozené nebo zkorodované.

Řešení
1

Zkontrolujte, zda nejsou poškozené
nebo zkorodované konektorové kolíky
vysílače. Další informace o konektorových kolících jsou uvedeny v části
Kontrola konektorových kolíků vysílače, na straně 98. Pokud jsou kolíky
poškozené nebo zkorodované, kontaktujte nepřetržitou asistenční službu nebo místního zástupce společnosti. Je
možné, že bude nutno vyměnit vysílač.

2

Pokud nejsou konektorové kolíky nijak
poškozeny, vyměňte baterii v nabíječce. Pokyny týkající se výměny baterie
v nabíječce viz Instalace baterie do
nabíječky, na straně 94.

Baterie vysílačky není nabitá nebo není
vložena žádná baterie.

Baterie v nabíječce je
téměř vybitá.

Vyměňte baterii v nabíječce. Pokyny týkající se výměny baterie v nabíječce viz Instalace baterie do nabíječky, na straně 94.

Během nabíjení blikající zelená kontrolka na nabíječce
zhasne a červená kontrolka
na nabíječce začne blikat v
rychlých sériích vždy po dvou
sekundách.

Vysílač je téměř vybitý.

1

Vysílač nechejte nepřetržitě nabíjet po
dobu jedné hodiny. Pokud blikání nepřestane, pokračujte krokem 2.

2

Vysílač nechejte nepřetržitě nabíjet po
dobu osmi hodin. Pokud blikání nepřestane, kontaktujte nepřetržitou asistenční službu nebo místního
zástupce společnosti. Je možné, že
bude nutno vyměnit vysílač.
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Během nabíjení blikající zelená kontrolka na nabíječce
zhasne a začne pomalu blikat
červená kontrolka na nabíječce.

Problém
Během nabíjení na nabíječce
bliká červená kontrolka střídavě rychle a pomaleji.

Po připojení vysílače k senzoru nebliká zelená kontrolka na
vysílači.

Možná příčina

Řešení

Nabíječka a současně vysílač jsou téměř
vybité.

Vysílač není plně připojen.

1

Vyměňte baterii v nabíječce. Pokyny
týkající se výměny baterie v nabíječce
viz Instalace baterie do nabíječky, na
straně 94.

2

Vysílač nechejte nepřetržitě nabíjet po
dobu jedné hodiny. Pokud rychlé blikání červené kontrolky nepřestane, pokračujte krokem 3.

3

Vysílač nechejte nepřetržitě nabíjet po
dobu osmi hodin. Pokud blikání nepřestane, kontaktujte nepřetržitou asistenční službu nebo místního
zástupce společnosti. Je možné, že
bude nutno vyměnit vysílač.

1

Odpojte vysílač od senzoru.

2

Vyčkejte pět sekund a poté jej znovu
připojte. Pokud zelená kontrolka stále
nebliká, pokračujte krokem 3.

3

Plně nabijte vysílač a připojte jej k testovacímu konektoru. Pokud zelená
kontrolka nadále nebude blikat, viz
část “Po připojení vysílače k testovacímu konektoru nebliká zelená kontrolka
na vysílači”. Pokud zelená kontrolka
bliká, pokračujte krokem 4.

4

Odpojte testovací konektor od vysílače, počkejte nejméně pět sekund a připojte vysílač k senzoru. Pokud zelená
kontrolka stále nebliká, pokračujte krokem 5.

5

Je možné, že senzor není správně zaveden do těla. Vyjměte si senzor z těla
a zaveďte nový senzor.

Vysílač je téměř vybitý.
Senzor není správně
zaveden do těla.
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Problém
Po připojení vysílače k testovacímu konektoru nebliká zelená kontrolka na vysílači.

Baterie vysílače se vybila dříve než za šest dnů.

Možná příčina
Vysílač není plně připojen.

Řešení
1

Zkontrolujte spojení mezi vysílačem a
testovacím konektorem. Pokud zelená
kontrolka stále nebliká, pokračujte krokem 2.

2

Zcela nabijte vysílač.

3

Znovu zkontrolujte vysílač testovacím
konektorem. Pokud se zelená kontrolka nerozbliká, kontaktujte nepřetržitou
asistenční službu nebo místního zástupce společnosti. Je možné, že bude nutno vyměnit vysílač.

1

Před připojením k senzoru musíte vysílač úplně nabít. Pokud se baterie vysílače nadále vybíjí dříve než za šest
dnů, pokračujte krokem 2.

2

Odstupte dále od jakýchkoli zařízení,
která mohou způsobovat RF rušení.
Více informací o RF rušení je uvedeno
v části Radiofrekvenční (RF) komunikace, na straně 93.

3

Ujistěte se, že kompatibilní mobilní přístroj i vysílač jsou umístěny na stejné
straně těla, aby se minimalizovalo jakékoli RF rušení. Pokud se zcela nabitá baterie vysílače i nadále vybíjí dříve
než za šest dní, kontaktujte nepřetržitou asistenční službu nebo místního
zástupce společnosti. Je možné, že
bude nutno vyměnit vysílač.

Vysílač je téměř vybitý.

Před připojením k
senzoru nebyl vysílač
úplně nabitý.
Dochází k častému
výpadku bezdrátového spojení mezi vysílačem a aplikací na
kompatibilním mobilním přístroji.

Česky
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Problém

Možná příčina

Řešení

Došlo ke ztrátě spojení mezi
aplikací na kompatibilním mobilním přístroji a vysílačem.

Kompatibilní mobilní
přístroj je mimo dosah.

Poznámka:

Dochází k rušení radiofrekvenčním signálem z jiných
přístrojů.

Jestliže dojde
ke ztrátě spojení mezi aplikací na
kompatibilním
mobilním přístroji a vysílačem, spustí
se výstraha
a zobrazí se
zpráva.

1

Odstupte dále od jakýchkoli zařízení,
která mohou způsobovat RF rušení.
Více informací o RF rušení je uvedeno
v části Radiofrekvenční (RF) komunikace, na straně 93. Pokud vysílač stále nekomunikuje s aplikací na
kompatibilním mobilním přístroji, pokračujte krokem 2.

2

Ujistěte se, že kompatibilní mobilní přístroj i vysílač jsou umístěny na stejné
straně těla, aby se minimalizovalo jakékoli RF rušení. Pokud vysílač stále
nekomunikuje s aplikací, kontaktujte
nepřetržitou asistenční službu nebo
místního zástupce společnosti a požádejte o pomoc.

Skladování zařízení
Uchovávejte vysílač, nabíječku a testovací konektor na čistém suchém místě při
pokojové teplotě. Pokud vysílač nepoužíváte, musíte jej nejméně jedenkrát za 60 dnů
nabít. Vysílač můžete uchovávat nasazený na nabíječce, není to však nutné. Pokud
uchováváte vysílač nasazený na nabíječce, musíte jej nejméně jedenkrát za 60 dní od
nabíječky odpojit a poté znovu připojit. Pokud necháte vysílač nasazený na nabíječce po
dobu více než 60 dní, dojde k trvalému poškození baterie.

Likvidace
Vysílač zlikvidujte podle místních předpisů o likvidaci baterií nebo kontaktujte příslušného
zdravotnického pracovníka a požádejte o informace týkající se likvidace.

Technická data
Biokompatibilita

Vysílač: Vyhovuje požadavkům EN ISO 10993-1

Aplikované části

Vysílač
Senzor
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Provozní podmínky

Teplota pro vysílač: 0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F)
Upozornění: Při používání vysílače na testovacím konektoru při teplotách
vzduchu vyšších než 41 °C (106 °F) může teplota vysílače přesáhnout
43 °C (109 °F).
Relativní vlhkost pro vysílač: 10 % až 95 % bez kondenzace
Tlak pro vysílač: 57,60 až 106,17 kPa (8,4 až 15,4 psi)
Teplota pro nabíječku: 10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)
Relativní vlhkost pro nabíječku: 30 % až 75 %, bez kondenzace

Skladovací podmínky

Teplota pro vysílač: -20 °C až 55 °C (-4 °F až 131 °F)
Relativní vlhkost pro vysílač: až 95 %, bez kondenzace
Tlak pro vysílač: 57,60 až 106,17 kPa (8,4 až 15,4 psi)
Teplota pro nabíječku: -10 °C až 50 °C (14 °F až 122 °F)
Relativní vlhkost pro nabíječku: 10 % až 95 %, bez kondenzace

Životnost baterie

Vysílač: Šest dní kontinuálního monitorování glukózy bezprostředně po
úplném nabití
Nabíječka: Nabíječka používá k nabíjení vysílače jednu novou baterii
AAA.

Frekvence vysílače

Frekvenční pásmo 2,4 GHz, Bluetooth Smart (verze 4.0)

Maximální výkon
(EIRP)

0,1 mW (-9,9 dBm)

Provozní rozsah

Až 6,1 metru (20 stop)

Očekávaná životnost
vysílače

Očekávaná životnost vysílače je jeden rok v závislosti na použití pacientem.

Bezdrátová komunikace s vysílačem
Kvalita služby
Vysílač a aplikace se připojují prostřednictvím sítě BLE. Vysílač zasílá aplikaci údaje
o glukóze a výstrahy související se systémem. Vysílač a aplikace po bezdrátovém
přenosu ověřují integritu obdržených dat. Kvalita připojení je v souladu se
standardem Bluetooth Specification v4.0.
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Česky

Zabezpečení dat
Vysílač je zkonstruován tak, aby přijímal pouze radiofrekvenční (RF) komunikaci
z rozpoznaných a připojených přístrojů. Aplikaci musíte naprogramovat, aby přijímala
informace z konkrétního vysílače. Přenášená citlivá data jsou šifrována, aby se
zabránilo neoprávněnému příjmu nebo komunikaci.

Pokyny a prohlášení výrobce
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise
Vysílač je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, které je specifikováno níže.
Zákazník nebo uživatel vysílače by měl zajistit, aby byl v takovém prostředí používán.
Test emisí

Shoda

Radiofrekvenční emise

Skupina 1

Vysílač musí vyzařovat elektromagnetickou energii, aby
mohl vykonávat funkci, k níž je určen. Mohou být ovlivněny přístroje nacházející se v blízkosti přístroje.

Třída B

Vysílač lze použít ve všech prostředích včetně domácností
a institucí přímo napojených na veřejnou elektrickou síť nízkého napětí zásobující obytné budovy.

CISPR 11
Radiofrekvenční emise
CISPR 11

Elektromagnetické prostředí – pokyny

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost
Vysílač je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, které je specifikováno níže.
Zákazník nebo uživatel vysílače by se měl ujistit, že prostředí, ve kterém je vysílač
používán, této specifikaci odpovídá.
Test odolnosti

Úroveň testu dle
normy IEC 60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

Elektrostatický výboj
(ESD)

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
vzduch

±2 kV, ±4 kV, ±8
kV vzduch

IEC 61000-4-2

±2 kV, ±4 kV, ±6 kV
nepřímo

±2 kV, ±4 kV, ±6
kV nepřímo

K použití v obvyklém domácím, komerčním nebo nemocničním prostředí.

Rychlé elektrické přechodové jevy/skupiny
impulzů

±2 kV pro elektrické
vedení

Neužívá se

Požadavek neplatí pro tento
baterií napájený přístroj.

IEC 61000-4-4

±1 kV pro vstupní/
výstupní vedení

Rázový impulz

±1 kV vedení k vedení

Neužívá se

Požadavek neplatí pro tento
baterií napájený přístroj.

Neužívá se

Požadavek neplatí pro tento
baterií napájený přístroj.

IEC 61000-4-5

±2 kV vedení k zemi

Krátkodobé poklesy napětí, přerušení a změny
napětí v elektrickém vedení

<5% UT (>95% pokles
v UT) po dobu 0,5 cyklu

IEC 61000-4-11
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Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost
Vysílač je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, které je specifikováno níže.
Zákazník nebo uživatel vysílače by se měl ujistit, že prostředí, ve kterém je vysílač
používán, této specifikaci odpovídá.
Test odolnosti
Magnetické pole
se síťovou frekvencí
(50/60 Hz)

Úroveň testu dle
normy IEC 60601
3 A/m

Úroveň shody
400 A/m

IEC 61000-4-8

Poznámka:

Elektromagnetické prostředí – pokyny
Úroveň magnetického pole
se síťovou frekvencí by měla odpovídat úrovni obvyklé
v běžném domácím, komerčním nebo nemocničním prostředí.

UT je označení napětí střídavého proudu před spuštěním testu.

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost
Vysílač je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, které je specifikováno níže.
Zákazník či uživatel vysílače by měl zajistit, aby byl v takovém elektromagnetickém
prostředí používán.
Test odolnosti
Vedená RF
IEC 61000-4-6

Úroveň podle IEC
60601
3 V/m
150 kHz až
80 MHz

Úroveň shody
Neužívá se

Elektromagnetické prostředí – pokyny
Neužívá se

Česky
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Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost
Vysílač je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, které je specifikováno níže.
Zákazník či uživatel vysílače by měl zajistit, aby byl v takovém elektromagnetickém
prostředí používán.
Test odolnosti
Radiofrekvenční signály – vyzařované
IEC 61000-4-3

Úroveň podle IEC
60601
3 V/m
80 MHz až 6 GHz

Úroveň shody
10 V/m
80 MHz až
6 GHz

Elektromagnetické prostředí – pokyny
Přenosná a mobilní RF komunikační zařízení nesmí být
používána blíže k jakékoliv
části vysílače včetně kabelů,
než je doporučená separační
vzdálenost vypočítaná z rovnice platné pro frekvenci vysílače.
Další informace naleznete v
tabulce s údaji o doporučené
separační vzdálenosti.

d = 0,35 P
80 MHz až 800 MHz

d = 0,70 P
800 MHz až 6 GHz
Kde P je maximální výstupní
výkon vysílače ve wattech
(W) podle výrobce vysílače a
d je doporučená separační
vzdálenost v metrech (m).
Síla pole vyzařovaného pevnými radiofrekvenčními vysílači, zjištěná průzkumem
elektromagnetického záření
lokalitya, by měla být nižší než
uvedená bezpečná hodnota
(úroveň shody) pro každý
frekvenční rozsahb.
V blízkosti přístroje označeného následujícím symbolem
může dojít k rušení:
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Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost
Vysílač je určen k použití v elektromagnetickém prostředí, které je specifikováno níže.
Zákazník či uživatel vysílače by měl zajistit, aby byl v takovém elektromagnetickém
prostředí používán.
Test odolnosti

Úroveň podle IEC
60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí – pokyny

Poznámka:

Při frekvenci 80 MHz a 800 MHz platí vyšší rozsah frekvence.

Poznámka:

Tyto údaje se nemusí vztahovat na všechny situace. Šíření elektromagnetických vln je
ovlivňováno absorpcí v budovách, předmětech a osobách a odrazem od nich.

aIntenzity

elektromagnetických polí pevných vysílačů, jako jsou pozemní stanice pro rádiové telefony
(mobilní/bezdrátové) a pozemní mobilní radiostanice, amatérské radiostanice, rozhlasové vysílání AM
a FM a televizní vysílání, nelze přesně teoreticky předpovídat. Elektromagnetické prostředí vytvořené
pevnými RF vysílači je nutno vyhodnotit provedením měření na místě. Pokud by intenzita pole naměřená v místě, kde je vysílač používán, překročila příslušnou výše uvedenou úroveň shody pro radiovou
frekvenci, musel by být normální provoz vysílače ověřen sledováním. Pokud by bylo pozorováno neobvyklé chování, musela by být přijata nezbytná dodatečná opatření, jako např. přemístění vysílače nebo
změna jeho orientace.

bIntenzita

pole přesahujícího rozsah frekvence 150 kHz až 80 MHz by měla být nižší než 3 V/m.

Doporučené separační vzdálenosti mezi přenosným a mobilním radiofrekvenčním
komunikačním zařízením a vysílačem
Vysílač je určen k používání v elektromagnetickém prostředí s regulovaným RF rušením vyzařováním. Zákazník nebo uživatelé vysílače mohou zabránit elektromagnetickému rušení udržováním minimální vzdálenosti mezi přenosným a mobilním
radiofrekvenčním komunikačním zařízením a vysílačem podle níže uvedených doporučení a v souladu s maximálním výstupním výkonem komunikačního zařízení.
Maximální výstupní výkon
vysílače (W)

Separační vzdálenost podle frekvence vysílače (m)
150 kHz až 80 MHz
Neužívá se

80 MHz až 800 MHz

800 MHz až 6,0 GHz

d = 0,35 P

d = 0,70 P

0,01

Neužívá se

0,035

0,07

0,1

Neužívá se

0,11

0,22

1

Neužívá se

0,35

0,7

10

Neužívá se

1,1

2,2

100

Neužívá se

3,5

7
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Česky

Pro vysílače s maximálním výstupním výkonem neuvedeným výše lze doporučenou separační vzdálenost d v metrech (m) odhadnout pomocí rovnice vztahující se k frekvenci vysílače, kde p je maximální
výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle výrobce vysílače.

Doporučené separační vzdálenosti mezi přenosným a mobilním radiofrekvenčním
komunikačním zařízením a vysílačem
Vysílač je určen k používání v elektromagnetickém prostředí s regulovaným RF rušením vyzařováním. Zákazník nebo uživatelé vysílače mohou zabránit elektromagnetickému rušení udržováním minimální vzdálenosti mezi přenosným a mobilním
radiofrekvenčním komunikačním zařízením a vysílačem podle níže uvedených doporučení a v souladu s maximálním výstupním výkonem komunikačního zařízení.
Maximální výstupní výkon
vysílače (W)

Separační vzdálenost podle frekvence vysílače (m)
150 kHz až 80 MHz
Neužívá se

80 MHz až 800 MHz

800 MHz až 6,0 GHz

d = 0,35 P

d = 0,70 P

Poznámka:

Při frekvenci 80 MHz a 800 MHz platí separační vzdálenost pro vyšší rozsah frekvence.

Poznámka:

Tyto údaje se nemusí vztahovat na všechny situace. Šíření elektromagnetických vln je
ovlivňováno absorpcí ve stavbách, předmětech a osobách a odrazem od nich.

Tabulka ikon
Sériové číslo
Katalogové číslo nebo číslo modelu
Jeden vysílač, nabíječka a zavaděč v balení
Dva testovací konektory v balení
Datum výroby (RRRR-MM-DD)
Výrobce
Před každým použitím si přečtěte příručku s pokyny (na štítku znázorněno
modrou barvou).
Mezní hodnoty teploty
Neionizující elektromagnetické záření (RF komunikace)
Konfigurace nebo unikátní identifikátor verze
Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem: aplikovaná část typu BF

IP48

Vysílač: Úroveň 4 ochrany proti pevným předmětům s průměrem nad 1 mm.
Úroveň 8 ochrany proti účinkům dlouhodobého ponoření do vody [ponoření
do hloubky 2,4 metru (8 stop) na dobu 30 minut].
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Vlhkostní omezení

Tento výrobek vyhovuje požadavkům na radiová zařízení v Austrálii
Označení shody: Tento symbol znamená, že zařízení zcela splňuje
požadavky směrnice 93/42/EHS (NB 0459) Rady o zdravotnických
prostředcích (MDD).
Autorizovaný zástupce pro Evropské společenství
Křehké, zacházejte opatrně

Udržujte v suchu

Kartonovou krabici, papír, plastové obalové materiály a nepotřebné tištěné
materiály odložte do tříděného odpadu.
Iniciativa pro splnění požadavku směrnice WEEE: NEODHAZUJTE DO
ODPADU. Proveďte recyklaci přístroje v souladu s místními požadavky na
likvidaci odpadu.
Není bezpečné při magnetické rezonanci (MR): Nesmí se dostat do blízkosti
přístroje pro zobrazení magnetickou rezonancí (MRI).
Bezdrátová technologie Bluetooth® nebo zapnutá funkce Bluetooth®
©2016 Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena.
MiniMed™, Enlite™, a Guardian™ jsou ochranné známky společnosti Medtronic MiniMed, Inc.
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.
Detachol® je registrovaná ochranná známka společnosti Ferndale Laboratories Inc.

Česky
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távadó

tesztcsatlakozó
töltő

Guardian Connect távadókészlet alkotóelemei
A teljes távadókészlet az alábbi alkotóelemeket tartalmazza:
•
•

Guardian Connect távadó (MMT-7821)
Két tesztcsatlakozó (MMT-7736)

•

Töltőegység (MMT-7715)

Alkalmazási terület
A távadó egyes Medtronic CGM rendszerek alkotóelemeként egy beteghez vagy
több beteghez való alkalmazásra javallott.

Ellenjavallatok
A távadót tilos MRI-berendezés, diatermiás berendezés vagy más, erős mágneses
mezőt keltő készülék közvetlen közelében működtetni. Ha a távadót véletlenül erős
mágneses hatás éri, ne használja tovább, hanem segítségért hívja a 24 órás
segélyvonalat vagy a helyi képviseletet.

Figyelmeztetések
•

•

A szenzorral kapcsolatos óvintézkedésekkel, figyelmeztetésekkel és
útmutatással kapcsolatban mindig kövesse a szenzor használati útmutatójában
közölt utasításokat. A szenzor használati útmutatójának figyelmen kívül hagyása
súlyos sérülést okozhat, vagy a szenzor megrongálódásához vezethet.
Ne engedje gyermekeknek, hogy a szájukba vegyék a kisméretű alkatrészeket.
Ez a termék kisgyermekeknél fulladásveszélyt okoz.
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Magyar

A Guardian™ Connect távadó a Guardian™ Connect folyamatos glükózmérő (CGM)
rendszer alkotórésze. A távadó kizárólag az Enlite™ glükózszenzorral kompatibilis. A
távadó adatokat kap a szenzortól. A távadó továbbá adatokat fogad és küld a
Guardian™ Connect alkalmazásnak a Bluetooth® Smart vezeték nélküli
csatlakoztatáson keresztül.

•

•

•

•

Az eszközt kizárólag akkor lehet megváltoztatni vagy módosítani, ha ahhoz a
Medtronic Diabetes kifejezetten hozzájárul. Az eszköz módosítása súlyos sérülést
okozhat, akadályozhatja az eszköz működtetését, továbbá érvénytelenítheti a
szavatosságot.
Ne használja a tesztcsatlakozót, ha az vérrel érintkezik. A vérrel való érintkezés
fertőzést okozhat. A tesztcsatlakozót az orvosi hulladékok kezelésére vonatkozó
helyi szabályozásnak megfelelően ártalmatlanítsa, vagy kérjen tájékoztatást
kezelőorvosától a hulladékkezeléssel kapcsolatosan.
A szenzor behelyezését követően vérzés jelentkezhet. Mielőtt csatlakoztatná a
távadót a szenzorhoz, mindig győződjön meg róla, hogy a behelyezési ponton nem
tapasztalható vérzés. Egyébként vér juthat a távadó csatlakozójába, ami kárt okozhat
az eszközben. A sérült eszközt dobja ki. Ha vérzés lép fel, állandó nyomással
szorítson egy steril gézlapot vagy egy tiszta textíliát a szenzor helyére, amíg a vérzés
el nem áll. A vérzés megszűnése után csatlakoztassa a távadót a szenzorhoz.
Ha a távadó vagy a szenzor hatására nem kívánt reakciót tapasztal, hívja a 24 órás
segélyvonalat, vagy forduljon a helyi képviselethez. A nem kívánt reakciók súlyos
sérülést okozhatnak.

Óvintézkedések
•
•
•
•
•
•
•

A távadóval kizárólag Enlite (MMT-7008) glükózszenzort használjon. Ezen kívül más
szenzort ne alkalmazzon. A távadóval más szenzor nem használható
rendeltetésszerűen.
Kizárólag a tesztcsatlakozót (MMT-7736) használja a távadóval. Ne használjon
semmilyen más tesztdugaszt. Más tesztdugaszok a távadóval rendeltetésszerűen
nem használhatók.
A távadó tisztításakor mindig a tesztcsatlakozót használja. A távadóhoz ne
használjon semmilyen más tesztdugaszt. Más tesztdugasz használata esetében víz
kerülhet a távadóba. A víz károsíthatja a távadót.
A távadóhoz csatlakoztatott tesztcsatlakozót vagy szenzort ne forgassa el. A
tesztcsatlakozó vagy a szenzor elforgatása kárt okoz a távadóban.
Nem érheti folyadék a tesztcsatlakozót, amikor az nem csatlakozik a távadóhoz. A
nedves tesztcsatlakozó károsíthatja a távadót.
Nem érheti folyadék a távadót, ha az nem csatlakozik a szenzorhoz vagy a
tesztcsatlakozóhoz. A nedvesség kárt okoz a távadóban, és a nedves távadó
károsíthatja a szenzort.
Semmilyen anyaggal ne tisztítsa meg a tesztcsatlakozó o-gyűrűit. Az o-gyűrűk
tisztításával kárt okozhat a tesztcsatlakozóban.
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Rádiófrekvenciás (RF) kommunikáció
Ez a készülék megfelel az FCC-szabályozás 15. pontjának. A működés két feltétele:
(1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek fel kell vennie
minden érkező interferenciát, akkor is, ha az hibás működést okozhat.
Ezt az eszközt bevizsgálták, és megállapították, hogy megfelel az FCC szabvány B
osztályú készülékekre vonatkozó 15. szakaszának. Ezeknek a határértékeknek az a
célja, hogy ésszerűen elvárható mértékben védelmet biztosítsanak a káros zavarás
ellen a berendezés lakókörnyezetbe telepítése esetén. Ez a készülék
rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, valamint az utasításoktól
eltérő üzembe helyezés és használat esetén káros interferenciát okozhat a
rádiófrekvenciás kommunikációban. Mindazonáltal nem szavatolható, hogy bizonyos
esetekben nem lép fel interferencia. Ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádiós
vagy televíziós vételben – ami az eszköz be- és kikapcsolásával ellenőrizhető – a
felhasználó az alábbi eljárások segítségével igyekezzen megszüntetni az
interferenciát:
•
Fordítsa el, vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje az eszköz és a vevőkészülék közötti távolságot.
•
Csökkentse a távadó és az azzal kompatibilis mobileszköz közötti távolságot 6,1
méterre (20 lábra), vagy ennél is kisebb távolságra.
•
Növelje a távolságot a távadó és az interferenciának kitett vagy azt okozó
berendezés között.
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Mágneses mezőknek vagy sugárzásnak való kitettség
•
A távadót tilos mágneses rezonanciás képalkotó (MRI) berendezés, diatermiás
berendezés vagy más, erős mágneses mezőt keltő készülék (mint például,
röntgenkészülék, CT-vizsgáló készülék vagy bármely más típusú sugárzás)
közvetlen közelében működtetni. Az erős mágneses mezők az eszköz hibás
működését okozhatják, továbbá súlyos sérülést eredményezhetnek. Ha a távadót
erős mágneses hatás éri, ne használja tovább, hanem segítségért hívja a 24
órás segélyvonalat vagy a helyi képviseletet.
•
Mindig távolítsa el a szenzort és a távadót, mielőtt olyan helyiségbe lép, ahol
röntgenkészükék, MRI berendezés, diatermiás berendezés vagy CT-vizsgáló
készülék működik. Ezek a berendezések erős mágneses mezőt keltenek, ami
hibás működést okozhat, továbbá súlyos sérülést eredményezhet. Ha a szenzort
vagy a távadót erős mágneses hatás éri, ne használja tovább, hanem
segítségért hívja a 24 órás segélyvonalat vagy a helyi képviseletet.

A belső RF távadót vagy antennát kizárólag akkor változtassa meg vagy módosítsa, ha
azt a Medtronic Diabetes kifejezetten jóváhagyja. Egyébként az akadályozhatja az
eszköz működtetését.
1999/5/EK irányelv
A Medtronic kijelenti, hogy ez a termék megfelel a rádió- és távközlési
végberendezésekre vonatkozó 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek.
Bővebb felvilágosítást az útmutató hátlapján található telefonszámokon és címeken
elérhető Medtronic MiniMed képviselet nyújt.
IEC60601-1-2; Speciális, elektromágneses kompatibilitásra (EMC) vonatkozó
előírások elektromos orvostechnikai eszközökhöz
1 Speciális, elektromágneses kompatibilitásra (EMC) vonatkozó előírások elektromos
orvostechnikai eszközökhöz: ez a testen viselt készülék rendeltetése szerint olyan
elfogadható lakókörnyezetben, háztartási környezetben, közösségi térben vagy
munkakörnyezetben üzemeltetendő, ahol általános szintű, sugárzott elektromos
térerősség (V/m) vagy mágneses térerősség (A/m) van jelen; ilyen környezetet
jelentenek a mobiltelefonok, a Wi-Fi, Bluetooth, elektromos konzervnyitók,
mikrohullámú sütők és indukciós tűzhelyek. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát
generál, használ és sugároz, valamint a mellékelt utasításoktól eltérő üzembe
helyezés és használat esetén káros interferenciát okozhat a rádiófrekvenciás
kommunikációban.
2 A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs készülékek befolyásolhatják
az elektromos orvostechnikai eszközökkel való kommunikációt is. Ha mobil vagy
helyhez kötött rádiófrekvenciás távadóból származó rádiófrekvenciás zavart
tapasztal, menjen távolabb az interferenciát kibocsátó rádiófrekvenciás távadótól.

Támogatás
Ha segítségre van szüksége, forduljon helyi képviseletünkhöz. A kapcsolatfelvételre
vonatkozó információkat a jelen kézikönyv elején, a Medtronic Diabetes nemzetközi
elérhetőségei alatt találja.

A töltőegység
A távadó tartalmaz egy nem cserélhető, újratölthető telepet, amely a töltővel szükség
szerint feltölthető. A töltőn zöld jelzőfény mutatja a töltés állapotát, és piros jelzőfény
tudatja, ha a töltés során probléma lépett fel. Amennyiben a piros jelzőfény kigyullad,
tanulmányozza a Hibaelhárítás című részt. A töltő működtetéséhez egy darab AAA
típusú elem szükséges.
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Elem behelyezése a töltőbe
Elem behelyezése a töltőegységbe:
1
2
3

Nyomja be az elemtartó fedelét, majd csúsztassa le (a 3. lépéshez tartozó ábrán
látható módon).
Helyezzen be egy új, AAA alkáli elemet. Ügyeljen, hogy az elemen található (+
és -) jelek megegyezzenek a töltőn látható jelekkel.
Csúsztassa vissza a fedelet a töltőre, ameddig az a helyére nem pattan.

A távadó feltöltése
Figyelem! A szenzor behelyezése előtt a távadót mindig töltse fel. A lemerült
távadó nem működik. Egy teljesen feltöltött távadó legalább hat
napig működik újratöltés nélkül. A távadó teljesen lemerült
akkumulátorának feltöltése két óráig is eltarthat.
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Megjegyzés: Ha az elemet nem megfelelően helyezte be, vagy az lemerült, a töltő
nem fog működni. Ismételje meg az elem behelyezésének lépéseit egy
új elemmel.

Megjegyzés: A távadót ne tárolja a töltőn 60 napot meghaladóan. A használat előtti
ismételt feltöltéshez előbb válassza le, majd csatlakoztassa ismét az
eszközt a töltőhöz. Ha a távadó 60 napot meghaladóan marad a töltőn, az
akkumulátor véglegesen károsodhat.
A távadó töltéséhez:
1
2

3

4

A távadónak a töltőhöz való csatlakoztatásához a két eszközt
nyomja össze.
A távadó csatlakoztatása után 10 másodpercen belül elkezd
villogni a töltő zöld jelzőfénye. Ez egy-két másodpercig tart,
amíg a töltő bekapcsol. A töltés további ideje alatt a töltőn a
zöld jelzőfény folyamatosan villog a következő mintát követve:
négy villanás, szünet, majd ismét négy villanás.
A töltés befejeződésekor a zöld jelzőfény
15–20 másodpercig folyamatosan világít
villogás nélkül, majd kialszik.
Amikor a zöld jelzőfény kialszik, válassza
le a távadót a töltőről. A távadó zöld
jelzőfénye körülbelül 10-szer felvillan,
majd kialszik.

A távadó párosítása
A távadónak a mobileszközéhez való párosításakor mindig kövesse a rendszer
használati útmutatójában szereplő utasításokat.

A szenzor behelyezése
A szenzor behelyezéséhez mindig kövesse a behelyező eszköz használati útmutatójában
szereplő utasításokat.

A távadó csatlakoztatása a szenzorhoz
Mielőtt folytatná, tegye a keze ügyébe a rendszer használati útmutatóját.
A távadónak a szenzorhoz történő csatlakoztatásához:
1

2

A szenzor behelyezése után a behelyező eszköz használati útmutatójában olvassa el
a szükséges fedőtapasznak a távadó csatlakoztatása előtti felhelyezésére vonatkozó
utasításokat.
Fogja meg a behelyezett szenzor lekerekített végét, hogy ne mozdulhasson el a
csatlakoztatás közben.
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3

Megjegyzés: Ha a távadó jelzőfénye nem villog, tekintse át a következő
utasításokat: Hibaelhárítás, 140. oldal.
5

6
7
8

Amikor a távadó jelzőfénye a szenzorhoz való csatlakoztatást követően zölden
villog, kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat új vagy már létező
szenzor kiválasztásához. További tudnivalókat a rendszer használati
útmutatójában talál.
Helyezze fel a szenzor ragtapaszát a távadóra.
A további tapasz szükség szerinti felhelyezése tekintetében kövesse a behelyező
eszköz használati útmutatójában leírt utasításokat.
Kövesse az alkalmazásban megjelenő, vagy a rendszer használati
útmutatójában található utasításokat.

A távadó leválasztása a szenzorról
Mielőtt folytatná, tegye a keze ügyébe a rendszer használati útmutatóját.
A távadó leválasztása a szenzorról:
1
2
3

4
5

Óvatosan távolítsa el a ragtapaszt a távadóról és a
szenzorról.
Távolítsa el a ragtapaszt a távadó tetejéről.
Az ábrán látható módon fogja meg a távadót, és csippentse
a szenzor rugalmas oldalkarjait a hüvelyk- és mutatóujja
közé.
Óvatosan húzza ki a távadót a szenzorból.
Kövesse az alkalmazásban megjelenő, vagy a rendszer
használati útmutatójában található utasításokat.
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4

Tartsa a távadót az ábrán látható módon. A távadó két
oldalán található bevágások kerüljenek egy vonalba a
szenzor két oldalán lévő hajlékony oldalkarokkal. A távadó
lapos oldalának kell a bőr felé néznie.
Csúsztassa a távadót a szenzor csatlakozójára, amíg a
szenzor oldalkarjai be nem kattannak a távadó hornyaiba.
Ha a távadó helyesen van csatlakoztatva, és a szenzornak
volt elég ideje, hogy benedvesedjen, 6 alkalommal felvillan
a távadó zöld jelzőfénye.

Fürdés és úszás
Miután a távadót és a szenzort csatlakoztatta, azok 2,4 méter (8 láb) mélységig
30 percen át vízálló egységet alkotnak. Ezek eltávolítása nélkül zuhanyozhat és úszhat.

Tesztcsatlakozó
A tesztcsatlakozó a távadó üzemképességének ellenőrzésére szolgál. A távadó
tisztításához is ezt az alkotóelemet kell használni. A megfelelően a távadóhoz
csatlakoztatott tesztcsatlakozó biztosítja, hogy nem kerülhet folyadék a távadón belüli
csatlakozótüskékre. A folyadékok korrodálhatják a csatlakozótüskéket, és befolyásolják a
távadó teljesítményét.
A távadóhoz csatlakoztatott tesztcsatlakozót ne forgassa el. Ez károsíthatja a távadót.
A tesztcsatlakozó egy évig használható. Ha a tesztcsatlakozót egy évnél tovább
használja, a távadón belüli csatlakozótüskék károsodhatnak, mivel a tesztcsatlakozó már
nem képes vízhatlan zárást biztosítani. A csatlakozótüskék ellenőrzésére vonatkozó
utasításokat itt találja meg: A távadó csatlakozótüskéinek vizsgálata, 129. oldal.
Figyelem! Kizárólag a tesztcsatlakozót (MMT-7736) használja a távadóval. Ne
használjon semmilyen más tesztdugaszt. Más tesztdugók
rendeltetésszerűen nem használhatók a távadóval, továbbá kárt
okoznak a távadóban és a tesztcsatlakozóban.
A megfelelő tesztcsatlakozó
a csatlakozó mindkét
oldalán aranyozott

i
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csatlakozónyílás
csatlakozótüskék
ház

Nézze meg a távadó csatlakozónyílását, és ellenőrizze, hogy nem sérültek vagy
korrodálódtak-e a csatlakozótüskék. Ha a csatlakozótüskék sérültek vagy
korrodálódtak, a távadó nem képes kommunikálni a töltővel, a monitorral vagy a
pumpával. Hívja a 24 órás segélyvonalat vagy a helyi képviseletet. Lehet, hogy ki kell
cserélni a távadóját.
Azt is nézze meg, nem érte-e nedvesség a csatlakozónyílást. Ha bármilyen
nedvességet észlel, legalább egy órán át hagyja száradni a távadót. A
csatlakozónyílásba került nedvesség miatt a távadó esetleg nem működik
megfelelően, és a nedvesség idővel korróziót vagy károsodást okozhat.
A tesztcsatlakozó csatlakoztatása teszteléshez vagy tisztításhoz
Mielőtt folytatná, tegye a keze ügyébe a rendszer használati útmutatóját.
A tesztcsatlakozó csatlakoztatásához:
1

2

3

4
5

Tartsa a távadót és a tesztcsatlakozót az ábrán látható
módon. Illessze a tesztcsatlakozó lapos oldalát a távadó
lapos oldalához.
Nyomja a tesztcsatlakozót a távadóba, hogy a
tesztcsatlakozó rugalmas oldalkarjai bepattanjanak a
távadó két oldalán lévő vájatokba.
Ha jól van csatlakoztatva, a távadó zöld jelzőfénye 6
alkalommal villan fel.
A távadó teszteléséhez ellenőrizze a szenzor ikonját az alkalmazásban, így
győződhet meg arról, hogy a távadó valóban elküldi-e a jelet (lásd a rendszer
használati útmutatóját).
A távadó tisztítására vonatkozóan lásd: A távadó tisztítása, 130. oldal.
Tesztelés vagy tisztítás után válassza le a tesztcsatlakozót a távadóról.
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A távadó csatlakozótüskéinek vizsgálata
Ez a kép azt illusztrálja, hogy hogyan néznek ki a csatlakozótüskék.

A tesztcsatlakozó leválasztása
A tesztcsatlakozó leválasztásához:
1
2

Tartsa a távadót a képen látható módon, és szorítsa össze a
tesztcsatlakozó oldalsó karjait.
Miután összeszorította a tesztcsatlakozó karjait, finoman húzza
szét a távadót és a tesztcsatlakozót.
Megjegyzés: A távadó telepének kímélése érdekében
tesztelés vagy tisztítás után NE hagyja
csatlakoztatva a tesztcsatlakozót.

A távadó tisztítása
A távadót személyes, otthoni (csak egy beteg általi) használatra, vagy egészségügyi
létesítményben való (több betegen történő) használatra tervezték. Az egy beteg általi
használat esetében a készüléket minden használat után tisztítani kell, míg több betegen
történő használatkor minden egyes használatot tisztítás és fertőtlenítés követ. A távadó
egészségügyi létesítményben való alkalmazásakor minden esetben kövesse a több
betegen történő használatra vonatkozó tisztítási és fertőtlenítési eljárást.
Vigyázat!

A távadó nem kerülhet orvosi hulladék ártalmatlanítására alkalmas
tárolóba, illetve nem tehető ki túlzott hőnek. A távadó akkumulátort
tartalmaz, ami felgyulladhat, és súlyos sérülést okozhat.

Megjegyzés: A távadó tisztításához a tesztcsatlakozót kell használni. A részleteket lásd
itt: Tesztcsatlakozó, 128. oldal.
Ha egy beteg használja
A távadót minden egyes használat után tisztítsa meg.
A távadó tisztításához a következő anyagokra van szükség:
•
enyhe folyékony szappan
•
puha sörtéjű gyermekfogkefe
•
tároló edény
•
tiszta és szöszmentes, száraz kendők
Használati élettartam
A távadó legfeljebb 122 alkalommal, illetve – ha ez korábban bekövetkezik – egy évig
tisztítható. Ekkor a távadót ki kell dobni. Ha távadót 122 cikluson vagy egy éven túl
használja, a tisztítási folyamat kárt okozhat az eszközben. Új távadó rendeléséhez vegye
fel a kapcsolatot a Medtronic-kal.
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Vigyázat!

A távadó tisztításához:
1 Alaposan mossa meg a kezét.
2 Csatlakoztassa a tesztcsatlakozót a távadóhoz.

3 Ha a távadón ragasztóanyag maradt, tekintse át a következő utasításokat:
Ragasztómaradék eltávolítása, 138. oldal.
4 A távadót legalább egy percig öblítse szobahőmérsékletű csapvízzel, amíg
szemmel láthatóan tiszta nem lesz. Ügyeljen rá, hogy a nehezen hozzáférhető
helyeket is alaposan kiöblítse.

5 Készítsen enyhe szappanos oldatot úgy, hogy 5 ml (egy kávéskanál) enyhe
hatású folyékony szappant ad 3,8 liter (1 gallon) szobahőmérsékletű csapvízhez.
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Ne használja az eszközt, ha bármilyen repedést, lepattogzást vagy
sérülések jeleit látja a burkolaton. A burkolaton megjelenő repedés,
lepattogzás vagy sérülés a készülék elhasználódására utal. A
burkolat elhasználódása befolyásolja a távadó megfelelő
tisztíthatóságát, és súlyos sérülést okozhat. Hívja a 24 órás
segélyvonalat vagy a helyi képviseletet, a készüléket pedig az
akkumulátorokra és elemekre vonatkozó helyi szabályozásnak
megfelelően (égetés nélkül) ártalmatlanítsa, esetleg kérjen
tájékoztatást kezelőorvosától a hulladékkezeléssel kapcsolatosan.

6 Merítse a rögzített tesztcsatlakozóval szerelt távadót a tisztító oldatba, majd hagyja
ázni egy percig.

7 A tesztcsatlakozónál fogva dörgölje át a távadó teljes felületét lágy sörtéjű
gyermekfogkefével. Ügyeljen rá, hogy a nehezen hozzáférhető helyeket is átdörgölje,
amíg szemmel láthatóan tiszták nem lesznek.

8 A távadót legalább egy percig öblítse szobahőmérsékletű folyó csapvíz alatt, amíg
szemmel láthatóan el nem távolította a folyékony szappan maradványait.
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9 A távadót és a tesztcsatlakozót tiszta, száraz kendővel szárítsa meg.
Magyar

10 Helyezze a távadót és a tesztcsatlakozót egy tiszta, száraz kendőre, majd hagyja
a levegőn megszáradni.
11 A tesztcsatlakozó karjainak óvatos összenyomásával válassza le a
tesztcsatlakozót a távadóról.

Ha több beteg használja
Ha a távadót egészségügyi intézményben használják, minden használat után, mindig
tisztítsa meg és fertőtlenítse a távadót.
Vigyázat!

Az eszköz kezelésekor vagy használatakor be kell tartani az
általános előírásokat. A rendszer minden részét potenciálisan
fertőzőnek kell tekinteni, amely képes a vérben lévő patogének
átadására a betegek és az egészségügyi dolgozók között.

A távadót minden betegen való használat után fertőtleníteni kell. Ez
a rendszer csak akkor alkalmazható több beteg vizsgálatára, ha
betartják az általános előírásokat és a Medtronic fertőtlenítési
eljárásait.
A távadó tisztításához a következő anyagokra van szükség:
•
kesztyűk
•
enyhe folyékony szappan
•
puha sörtéjű gyermekfogkefe
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•
•
•

8%-os fehérítő
két tároló edény
tiszta és szöszmentes, száraz kendők

Használati élettartam
A távadó legfeljebb 122 alkalommal, illetve – ha ez korábban bekövetkezik – egy évig
tisztítható és fertőtleníthető. Ekkor a távadót ki kell dobni. Ha távadót 122 cikluson vagy
egy éven túl használja, a tisztítási és fertőtlenítési folyamat kárt okozhat az eszközben.
Új távadó rendeléséhez vegye fel a kapcsolatot a Medtronic-kal.
A távadó tisztítása és fertőtlenítése:
1 Mossa meg a kezét, és vegyen fel kesztyűt.
2 Ellenőrizze, hogy a távadó csatlakozónyílásának belsejében nem láthatók-e
testnedvek nyomai. A csatlakozótüskék vizsgálatára vonatkozó utasításokat itt találja
meg: A távadó csatlakozótüskéinek vizsgálata, 129. oldal.
Figyelem! A távadó vizsgálatát végző személy látásának megfelelőnek kell lennie
ahhoz, hogy meglássa a testnedvek kisméretű cseppjeit vagy az idegen
anyagokat.
Vigyázat!

Ha bármilyen testnedvet lát a csatlakozónyílásban, a távadót ki kell
dobni. Mivel a távadó elemet tartalmaz, azt ne helyezze biológiai
hulladék tárolására alkalmas tárolóedénybe. Inkább tisztítsa meg és
fertőtlenítse a távadót, majd az akkumulátorokra és elemekre vonatkozó
helyi szabályozásnak megfelelően ártalmatlanítsa (égetés nélkül).

csatlakozónyílás
csatlakozótüskék
ház
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3 Csatlakoztassa a tesztcsatlakozót a távadóhoz.
Magyar

4 Ha a távadón ragasztóanyag maradt, tekintse át a következő utasításokat:
Ragasztómaradék eltávolítása, 138. oldal.
5 A távadót legalább egy percig öblítse szobahőmérsékletű csapvízzel, amíg
szemmel láthatóan tiszta nem lesz. Ügyeljen rá, hogy a nehezen hozzáférhető
helyeket is alaposan kiöblítse.

6 Készítsen enyhe szappanos oldatot úgy, hogy 5 ml (egy kávéskanál) enyhe
hatású folyékony szappant ad 3,8 liter (1 gallon) szobahőmérsékletű csapvízhez.
Fontos, hogy friss oldatot készítsen minden egyes használathoz.
7 Teljesen merítse bele a rögzített tesztcsatlakozóval szerelt távadót a tisztító
oldatba, majd hagyja ázni egy percig.
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8 A tesztcsatlakozónál fogva dörgölje át a távadó teljes felületét lágy sörtéjű
gyermekfogkefével. Ügyeljen rá, hogy a nehezen hozzáférhető helyeket is átdörgölje,
amíg szemmel láthatóan tiszták nem lesznek.

9 A távadót legalább egy percig öblítse szobahőmérsékletű folyó csapvíz alatt, amíg
szemmel láthatóan el nem távolította a folyékony szappan maradványait.

10 A távadót és a tesztcsatlakozót tiszta, száraz kendővel szárítsa meg.

11 Készítsen 1:10 keverési arányú fehérítőoldatot egy (1) rész 8,25%-os fehérítő és
kilenc (9) rész víz felhasználásával, melynek így a végső koncentrációja 0,8%.
Fontos, hogy friss oldatot készítsen minden egyes használathoz.
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13 Öblítse le – három percen keresztül – a távadót szobahőmérsékletű folyó csapvíz
alatt.

14 Helyezze a távadót és a tesztcsatlakozót egy tiszta, száraz kendőre, majd hagyja
a levegőn megszáradni.
Vigyázat!

Ha látott bármilyen testnedvet a csatlakozónyílásban a korábbi
vizsgálat során, akkor most ki kell dobnia a távadót a
csatlakoztatott tesztcsatlakozóval együtt, az akkumulátorokra és
elemekre vonatkozó helyi szabályozásnak megfelelően (égetés
nélkül).
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Magyar

12 Fontos, hogy elvégezze az előző tisztítási lépéseket a fertőtlenítés előtt. A
rögzített tesztcsatlakozóval szerelt távadót áztassa a fehérítőoldatban 20 percig.

15 A tesztcsatlakozó karjainak óvatos összenyomásával válassza le a tesztcsatlakozót a
távadóról.

16 Vizsgálja meg, hogy láthatók-e repedések, lepattogzások vagy sérülések jelei a
távadó házán. Ha bármilyen, ezekre utaló jelet lát, akkor fertőtlenítenie kell és ki kell
dobnia a távadót az akkumulátorokra és elemekre vonatkozó helyi szabályozásnak
megfelelően (égetés nélkül).
Vigyázat!

Ne használja az eszközt, ha bármilyen repedést, lepattogzást vagy
sérülések jeleit látja a burkolaton. A burkolaton megjelenő repedés,
lepattogzás vagy sérülés a készülék elhasználódására utal. A burkolat
elhasználódása befolyásolja a távadó megfelelő tisztíthatóságát, és
súlyos sérülést okozhat. Hívja a 24 órás segélyvonalat vagy a helyi
képviseletet, a készüléket pedig az akkumulátorokra és elemekre
vonatkozó helyi szabályozásnak megfelelően (égetés nélkül)
ártalmatlanítsa, esetleg kérjen tájékoztatást kezelőorvosától a
hulladékkezeléssel kapcsolatosan.

17 A használt kesztyűket dobja ki, valamint mosson alaposan kezet szappannal és
vízzel.
Ragasztómaradék eltávolítása
Ennek az eljárásnak az elvégzésére akkor lehet szükség, ha a távadón ragasztómaradék
van jelen. Ha a távadó vizuális vizsgálata során a készüléken ragasztómaradékot lát,
kövesse az alábbi utasításokat.
A ragasztómaradék eltávolításához orvosiragasztó-eltávolítóra (pl. Detachol®, ami
egyfajta könnyűbenzin) és fültisztító pálcikákra van szükség.
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Ragasztómaradék eltávolításához:
1
2

Ellenőrizze, hogy a tesztcsatlakozó csatlakoztatva van a távadóhoz.
Miközben a tesztcsatlakozót a kezében tartja, mártsa a fültisztító pálcikát
Detachol-oldatba, majd óvatosan dörzsölje le a ragasztómaradékot a távadóról,
amíg az teljesen el nem tűnik.

3

Folytassa a megfelelő, egy vagy több beteg esetében érvényes tisztítási
eljárással. Részleteket az alábbi helyen talál: A távadó tisztítása, 130. oldal.

A töltő tisztítása
Ez a leírás a - szemrevételezéssel megállapított - szükség szerint elvégzendő
általános tisztításra érvényes.
Figyelem! Ne merítse vízbe vagy bármilyen egyéb tisztítószerbe a töltőt. A
töltő nem vízálló. A víz károsíthatja a töltőt, és az eszköz hibás
működéséhez vezethet.
Vigyázat!

A töltőt az akkumulátorok kezelésére vonatkozó helyi
szabályozásnak megfelelően ártalmatlanítsa, vagy kérjen
tájékoztatást kezelőorvosától a hulladékkezeléssel kapcsolatosan.
Az égetéskor a töltő meggyulladhat.
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Magyar

Megjegyzés: A tesztelés során a Medtronic MiniMed Detacholt használt a
ragasztómaradék távadóról történő eltávolítására. A Detachol ugyan
használatra javasolt, de nem feltétlenül kapható minden országban.

Vigyázat!

Több betegen történő használat esetén mindig tisztítsa meg a távadót,
amikor eltávolítja a betegről, illetve mielőtt a töltőhöz csatlakoztatja. Ha
vér kerül a töltő bármelyik részére, a szennyezett készüléket ki kell
dobni. A töltőben lévő elem égetéskor felrobbanhat.

A töltő tisztítása:
1
2

3

Alaposan mossa meg a kezét.
Enyhe tisztítószerrel, például mosogatószerrel benedvesített textíliával tisztítsa meg
a töltő külsejét a szennyeződésektől vagy idegen anyagoktól. A töltő tisztítása során
soha ne használjon szerves oldószereket, például festékoldó szert (hígítót) vagy
acetont.
Helyezze a töltőt egy tiszta, száraz kendőre, és hagyja két–három percig száradni.

Hibaelhárítás
A következő táblázat ismerteti a távadó, a töltő és a tesztcsatlakozó hibaelhárítására
vonatkozó tudnivalókat. További hibaelhárítási tudnivalókat a rendszer használati
útmutatójában talál.
Probléma
Csatlakoztatta a távadót a töltőhöz, de egyetlen fény sem
gyullad ki.

Valószínű ok(ok)

Megoldás

A távadó csatlakozótüskéi sérültek vagy
korrodálódtak.

1

Ellenőrizze, hogy nem sérültek vagy
korrodálódtak-e a távadó csatlakozótüskéi. A csatlakozótüskékről további
tudnivalókat a következő helyen talál: A távadó csatlakozótüskéinek
vizsgálata, 129. oldal. Ha a tüskék
sérültek vagy korrodálódtak, hívja a
24 órás segélyvonalat vagy a helyi
képviseletet. Lehet, hogy ki kell cserélni a távadóját.

2

Ha a csatlakozótüskék sértetlenek,
cserélje ki az elemet a töltőben. A
töltő elemének cseréjére vonatkozó
útmutatásokat lásd: Elem behelyezése a töltőbe, 125. oldal.

A töltő akkumulátora le
van merülve, vagy az
akkumulátor nincs behelyezve.

Töltés közben a töltőn villogó
zöld jelzőfény kialszik, és
hosszabban villogó piros jelzőfény jelenik meg.

A töltő elemének töltöttségi szintje alacsony.
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Cserélje ki az elemet a töltőben. A töltő
elemének cseréjére vonatkozó útmutatásokat lásd: Elem behelyezése a töltőbe,
125. oldal.

Probléma

Valószínű ok(ok)
A távadó töltöttségi
szintje alacsony.

Töltés közben a töltőn gyorsan és lassan villogó piros jelzőfények is láthatók.

A töltő és a távadó töltöttségi szintje alacsony.
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1

Egy órán át folyamatosan töltse a
távadót. Ha a villogás nem szűnik
meg, folytassa a 2. lépéssel.

2

Nyolc órán át folyamatosan töltse a
távadót. Ha a villogás nem szűnik
meg, hívja a 24 órás segélyvonalat
vagy a helyi képviseletet. Lehet,
hogy ki kell cserélni a távadóját.

1

Cserélje ki az elemet a töltőben. A
töltő elemének cseréjére vonatkozó
útmutatásokat lásd: Elem behelyezése a töltőbe, 125. oldal.

2

Egy órán át folyamatosan töltse a
távadót. Ha a piros jelzőfények gyors
villogása nem szűnik meg, folytassa
a 3. lépéssel.

3

Nyolc órán át folyamatosan töltse a
távadót. Ha a villogás nem szűnik
meg, hívja a 24 órás segélyvonalat
vagy a helyi képviseletet. Lehet,
hogy ki kell cserélni a távadóját.

Magyar

Töltés közben a töltőn villogó
zöld jelzőfény kialszik, és egy
sor gyorsan villogó piros jelzőfény jelenik meg a töltőn,
minden alkalommal két másodpercig.

Megoldás

Probléma
A távadó zöld jelzőfénye nem
villog, amikor a szenzorhoz
csatlakoztatja a távadót.

Valószínű ok(ok)

Megoldás

A távadó nem csatlakozik teljesen.

Válassza le a távadót a szenzorról.

2

Várjon 5 másodpercet, majd csatlakoztassa újra. Ha a zöld jelzőfény továbbra sem villog, folytassa a 3.
lépéssel.

3

A távadót teljesen töltse fel, majd
csatlakoztassa azt a tesztcsatlakozóhoz. Ha a távadón a zöld jelzőfény
továbbra sem villog, tekintse át a Hibaelhárítás alatt „A távadó zöld jelzőfénye nem villog, amikor a
tesztcsatlakozóhoz csatlakoztatja a
távadót" részt. Ha a zöld jelzőfény
villog, folytassa a 4. lépéssel.

4

A távadót válassza le a tesztcsatlakozóról, várjon legalább öt másodpercig, majd a távadót
csatlakoztassa a szenzorhoz. Ha a
zöld jelzőfény továbbra sem villog,
folytassa az 5. lépéssel.

5

Lehet, hogy a szenzor nincs megfelelően behelyezve a testébe. Távolítsa el a szenzort a testéből, és
tegyen be egy új szenzort.

1

Ellenőrizze a távadó és a tesztcsatlakozó kapcsolódását. Ha a zöld jelzőfény továbbra sem villog, folytassa a
2. lépéssel.

2

Töltse fel teljesen a távadót.

3

Végezze el újra a távadó tesztelését
a tesztcsatlakozóval. Ha ekkor sem
látja villogni a zöld jelzőfényt, akkor
hívja a 24 órás segélyvonalat vagy a
helyi képviseletet. Lehet, hogy ki kell
cserélni a távadóját.

A távadó töltöttségi
szintje alacsony.
A szenzor nincs megfelelően behelyezve a
testébe.

A távadó zöld jelzőfénye nem
villog, amikor a tesztcsatlakozóhoz csatlakoztatja a távadót.

1

A távadó nem csatlakozik teljesen.
A távadó töltöttségi
szintje alacsony.
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Probléma

Valószínű ok(ok)
A távadó nincs teljesen
feltöltve, amikor a
szenzorhoz csatlakoztatja.
A távadó és a kompatibilis mobileszközön lévő alkalmazás között a
vezeték nélküli kapcsolat gyakran megszakad.

A távadó és a kompatibilis
mobileszköz közötti kapcsolat
megszakadt.

A kompatibilis mobileszköz hatótávolságon
kívül van.

Megjegyzés:

Más készülékekből
származó rádiófrekvenciás interferencia
jelentkezett.

Amikor a
távadó és a
kompatibilis
mobileszköz
közötti kapcsolat megszakad,
értesítésre
kerül sor, és
üzenet jelenik meg.

1

A távadót teljesen töltse fel, mielőtt a
szenzorhoz csatlakoztatná. Ha a távadó akkumulátora továbbra sem
üzemel hat napig, folytassa a 2. lépéssel.

2

Vigye távolabb minden olyan berendezéstől, mely rádiófrekvenciás interferenciát okozhat. A
rádiófrekvenciás interferenciáról további tudnivalókat a következő helyen talál: Rádiófrekvenciás (RF)
kommunikáció, 123. oldal.

3

Ügyeljen rá, hogy a kompatibilis mobileszköz és a távadó a testének
ugyanazon oldalán helyezkedjen el,
ez minimálisra csökkenti a rádiófrekvenciás interferenciát. Ha a teljesen
feltöltött távadó-akkumulátor továbbra is a teljes hat nap előtt elveszíti a
töltöttségét, hívja a 24 órás segélyvonalat vagy a helyi képviseletet. Lehet, hogy ki kell cserélni a távadóját.

1

Vigye távolabb minden olyan berendezéstől, mely rádiófrekvenciás interferenciát okozhat. A
rádiófrekvenciás interferenciáról további tudnivalókat a következő helyen talál: Rádiófrekvenciás (RF)
kommunikáció, 123. oldal. Ha a távadója továbbra sem kommunikál a
kompatibilis mobileszközön lévő alkalmazással, folytassa a 2. lépéssel.

2

Ügyeljen rá, hogy a kompatibilis mobileszköz és a távadó a testének
ugyanazon oldalán helyezkedjen el,
ez minimálisra csökkenti a rádiófrekvenciás interferenciát. Ha a távadója
továbbra sem kommunikál az alkalmazással, hívja a 24 órás segélyvonalat vagy a helyi képviseletet.

A készülékek tárolása
Tárolja a távadót, a töltőt és a tesztcsatlakozót tiszta, száraz, szobahőmérsékletű
helyen. Ha a távadó nincs használatban, legalább 60 naponta egyszer fel kell tölteni.
Bár nem szükséges, a távadót a töltőn is tárolhatja. Ha a távadót a töltőn tárolja,
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Távadójának akkumulátora
nem üzemel hat napig.

Megoldás

legalább 60 naponta szét kell választani, majd újra kell csatlakoztatni a töltőt és a
távadót. Ha a távadó 60 napot meghaladóan marad a töltőn, az akkumulátor véglegesen
károsodhat.

Ártalmatlanítás
A távadót az akkumulátorok kezelésére vonatkozó helyi szabályozásnak megfelelően
ártalmatlanítsa, vagy kérjen tájékoztatást kezelőorvosától a hulladékkezeléssel
kapcsolatosan.

Műszaki adatok
Szövetbarát jellemzők

Távadó: megfelel az EN ISO 10993-1 szabványnak

Alkalmazott egységek

Távadó
Szenzor

Üzemeltetési körülmények

Távadó hőmérséklete: 0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F)
Figyelem! Ha a tesztcsatlakozón a távadót 41 °C-nál (106 °F) magasabb
hőmérsékletű légtérben használja, a távadó hőmérséklete meghaladhatja
a 43 °C-ot (109 °F)
Távadó – relatív páratartalom: 10–95%, nem kondenzálódó
Távadó nyomása: 57,60–106,17 kPa (8,4–15,4 psi)
Töltő hőmérséklete: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Töltő – relatív páratartalom: 30–75%, nem kondenzálódó

Tárolási körülmények

Távadó hőmérséklete: -20 °C – 55 °C (-4 °F – 131 °F)
Távadó – relatív páratartalom: legfeljebb 95%, nem kondenzálódó
Távadó nyomása: 57,60–106,17 kPa (8,4–15,4 psi)
Töltő hőmérséklete: -10 °C – 50 °C (14 °F – 122 °F)
Töltő – relatív páratartalom: 10–95%, nem kondenzálódó

Az akkumulátor élettartama

Távadó: Hat nap folyamatos glükózfigyelés, rögtön, a teljes feltöltést követően

A távadó frekvenciája

2,4 GHz-es sáv, Bluetooth Smart (4.0 verzió)

Maximális kimeneti teljesítmény (EIRP)

0,1 mW (-9,9 dBm)

Üzemeltetési hatótávolság

Legfeljebb 6,1 méter (20 láb)

A távadó várható üzemi élettartama

A távadó várható üzemi élettartama a beteg használatától függően egy
év.

Töltő: A távadó töltéséhez a töltő egy új AAA elemet használ.
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Vezeték nélküli kommunikáció a távadóval

Adatbiztonság
A távadó úgy került kialakításra, hogy az kizárólag a felismert és összekapcsolt
készülékekről fogadjon rádiófrekvenciás (RF) jelet. Önnek kell beprogramoznia az
alkalmazást, hogy az adatokat fogadjon egy meghatározott távadóról. Az átadott
érzékeny adatok titkosítva vannak, hogy megelőzhető legyen a jogosulatlan
adatfogadás vagy kommunikáció.

Útmutató és a gyártó nyilatkozata
Irányelvek és a gyártó nyilatkozata az elektromágneses kibocsátásról
A távadó az alábbiakban ismertetett elektromágneses környezetben használható. A vásárló vagy a távadó felhasználója köteles biztosítani az ilyen környezetben való használatot.
Kibocsátási teszt
Rádiófrekvenciás kibocsátás

Megfelelés Irányelvek az elektromágneses környezetről
1. csoport

A távadó működésének velejárója, hogy elektromágneses energiát bocsát ki. A közeli elektronikus berendezések működésére ez hatással lehet.

B osztály

A távadó bármilyen környezetben üzemeltethető, ideértve a lakókörnyezetet és az olyan létesítményeket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a háztartásokat ellátó,
alacsony feszültségű elektromos hálózatokhoz.

CISPR 11
Rádiófrekvenciás kibocsátás
CISPR 11
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Szolgáltatásminőség
A távadó és az alkalmazás BLE hálózaton keresztül kapcsolódik egymáshoz. A
távadó glükózadatokkal és a rendszerrel kapcsolatos értesítéseket küld az
alkalmazásnak. A távadó és az alkalmazás a vezeték nélküli adatátvitelt követően
ellenőrzi a kapott adatok integritását. A kapcsolat minősége megfelel a Bluetooth 4.0
verziója specifikációinak.

Útmutató és a gyártó nyilatkozata az elektromágneses védettségről
A távadó az alábbiakban ismertetett elektromágneses környezetben használható. A
távadó vásárlójának vagy használójának kell biztosítania, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.
Védettségi teszt

IEC 60601 tesztszint

Megfelelőségi
szint

Irányelvek az elektromágneses környezetről

Elektrosztatikus kisülés
(ESD)

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
levegőben

±2 kV, ±4 kV, ±8
kV levegőben

IEC 61000-4-2

±2 kV, ±4 kV, ±6 kV
közvetett

±2 kV, ±4 kV, ±6
kV közvetett

Zavarvizsgálat gyors tranziensekkel

±2 kV erősáramú
vezetékeken

Nem értelmezhető

Előírások nem értelmezhetők erre az elemmel működtetett készülékre.

IEC 61000-4-4

±1 kV bemeneti/
kimeneti vonalakon

Túlfeszültséghullám

±1 kV vezeték–vezeték

Nem értelmezhető

Előírások nem értelmezhetők erre az elemmel működtetett készülékre.

<5% UT (az UT
>95%-os esése)
0,5 ciklusig

Nem értelmezhető

Előírások nem értelmezhetők erre az elemmel működtetett készülékre.

3 A/m

400 A/m

A váltakozó áramú mágneses mezők szintje egy szokásos háztartási, fogyasztói
vagy kórházi környezet átlagos helyének jellemzőivel
legyen azonos.

IEC 61000-4-5

Szokásos háztartási, fogyasztói vagy kórházi környezetben való
használatra.

±2 kV vezeték–föld
Feszültségváltozások, rövid áramkimaradások és
−ingadozások erősáramú
tápvezetékeken
IEC 61000-4-11
Váltakozó áramú
(50/60 Hz) mágneses
mező
IEC 61000-4-8

Megjegyzés:

Az UT a tesztszint alkalmazása előtti váltakozó áramú feszültség.
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Útmutató és a gyártó nyilatkozata az elektromágneses védettségről

Védettségi teszt
Vezetett rádiófrekvenciás jelek
IEC 61000-4-6

IEC 60601 szint
3 V/m
150 kHz –
80 MHz

Megfelelőségi
szint
Nem értelmezhető
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Irányelvek az elektromágneses környezetről
Nem értelmezhető

Magyar

A távadó az alábbiakban ismertetett elektromágneses környezetben használható. A vásárló vagy a távadó felhasználója köteles biztosítani az ilyen elektromágneses környezetben való használatot.

Útmutató és a gyártó nyilatkozata az elektromágneses védettségről
A távadó az alábbiakban ismertetett elektromágneses környezetben használható. A vásárló vagy a távadó felhasználója köteles biztosítani az ilyen elektromágneses környezetben való használatot.
Védettségi teszt
Sugárzott rádiófrekvenciás jelek
IEC 61000-4-3

IEC 60601 szint
3 V/m
80 MHz – 6 GHz

Megfelelőségi
szint
10 V/m
80 MHz – 6 GHz

Irányelvek az elektromágneses környezetről
A rádiófrekvenciás hordozható és mobil adatátviteli berendezéseket nem szabad
annál közelebb helyezni a
távadó egy részéhez sem –
beleértve a kábeleket is –,
mint amennyi a távadó frekvenciájára alkalmazandó
képletből számított ajánlott
üzemeltetési távolság.
További tudnivalókat az ajánlott üzemeltetési távolságokat ismertető táblázatban
talál.

d = 0,35 P
80 MHz – 800 MHz

d = 0,70 P
800 MHz – 6 GHz
A P érték az adóegység
gyártó által, wattban (W) megadott névleges maximális
kimeneti teljesítménye, a d
érték pedig az ajánlott üzemeltetési távolság méterben
(m).
A rögzített rádiófrekvenciás
jeladók elektromágneses térerő méréssel meghatározott
térerejéneka, kisebbnek kell
lennie, mint az egyes frekvencia tartományokhoz tartozó megfelelési szintb.
A következő jelöléssel ellátott berendezések közelében
interferencia léphet fel:
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Útmutató és a gyártó nyilatkozata az elektromágneses védettségről

Védettségi teszt

IEC 60601 szint

Megfelelőségi
szint

Irányelvek az elektromágneses környezetről

Megjegyzés:

80 MHz és 800 MHz frekvencián a magasabb frekvenciatartományt kell alkalmazni.

Megjegyzés:

Ezek az irányelvek nem minden helyzetben alkalmazhatók. Az elektromágneses sugárzás terjedését az épületszerkezetek, a tárgyak és a személyek sugárzáselnyelő
és -visszaverő képessége is befolyásolja.

a

A rögzített adóegységek (például rádióhullámokkal működő mobil- és vezeték nélküli telefonok állomásai, a rádiós földi erősítőállomások, a rádióamatőrök készülékei, valamint az amplitúdómodulált
(AM) és a frekvenciamodulált (FM) rádióadás, illetve a televízióadás) térerőssége csak hozzávetőleges
pontossággal állapítható meg. A rádiófrekvenciás rögzített adóegységek elektromágneses környezetének értékeléséhez helyszíni felmérésre van szükség. Amennyiben a távadó használati helyén a mért
térerősség túllépi a fent említett rádiófrekvenciás megfelelőségi értéket, a távadó megfigyelésével ellenőrizni kell annak rendeltetésszerű működését. Ha rendellenes működés tapasztalható, további beavatkozások szükségesek, mint például a távadó elforgatása vagy áthelyezése.
b

A 150 kHz és 80 MHz közötti frekvenciatartomány fölött a térerősség nem lehet nagyobb, mint 3 V/m.

Ajánlott üzemeltetési távolság a rádiófrekvenciás alapon működő, hordozható és
mobil adatátviteli berendezések, illetve a távadó között
A távadó olyan elektromágneses környezetben történő használatra alkalmas, amelyben a sugározott rádiófrekvenciás zavaró jelek szabályozottak. A távadó vásárlója
vagy használója úgy kerülheti el az elektromágneses interferenciát, hogy betartja a
hordozható és mobil adatátviteli berendezések (adók), illetve a távadó elhelyezésére
vonatkozó, az alábbiakban ajánlott minimális üzemeltetési távolságot, az adatátviteli
berendezés maximális kimeneti teljesítménye alapján.
Adóegység névleges maximális kimeneti
teljesítménye (W)

Üzemeltetési távolság az adóegység frekvenciája szerint (m)
150 kHz – 80 MHz
Nem értelmezhető

80 MHz – 800 MHz

800 MHz – 6,0 GHz

d = 0,35 P

d = 0,70 P

0,01

Nem értelmezhető

0,035

0,07

0,1

Nem értelmezhető

0,11

0,22

1

Nem értelmezhető

0,35

0,7

10

Nem értelmezhető

1,1

2,2

100

Nem értelmezhető

3,5

7
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A távadó az alábbiakban ismertetett elektromágneses környezetben használható. A vásárló vagy a távadó felhasználója köteles biztosítani az ilyen elektromágneses környezetben való használatot.

Ajánlott üzemeltetési távolság a rádiófrekvenciás alapon működő, hordozható és
mobil adatátviteli berendezések, illetve a távadó között
A távadó olyan elektromágneses környezetben történő használatra alkalmas, amelyben a sugározott rádiófrekvenciás zavaró jelek szabályozottak. A távadó vásárlója
vagy használója úgy kerülheti el az elektromágneses interferenciát, hogy betartja a
hordozható és mobil adatátviteli berendezések (adók), illetve a távadó elhelyezésére
vonatkozó, az alábbiakban ajánlott minimális üzemeltetési távolságot, az adatátviteli
berendezés maximális kimeneti teljesítménye alapján.
Adóegység névleges maximális kimeneti
teljesítménye (W)

Üzemeltetési távolság az adóegység frekvenciája szerint (m)
150 kHz – 80 MHz
Nem értelmezhető

80 MHz – 800 MHz

800 MHz – 6,0 GHz

d = 0,35 P

d = 0,70 P

A fent nem említett névleges maximális kimeneti teljesítményű adóegységek esetén az ajánlott üzemeltetési távolság (d, méterben [m] megadva) az adóegység frekvenciájára alkalmazandó képlettel becsülhető meg, ahol a p érték az adóegységnek a gyártó által, wattban (W) megadott névleges
maximális kimeneti teljesítménye.

Megjegyzés:

80 MHz és 800 MHz frekvencián a magasabb frekvenciatartományhoz tartozó üzemeltetési távolságot kell alkalmazni.

Megjegyzés:

Ezek az irányelvek nem minden helyzetben alkalmazhatók. Az elektromágneses sugárzás terjedését az épületszerkezetek, a tárgyak és a személyek sugárzáselnyelő
és −visszaverő képessége mind-mind befolyásolja.

Jelmagyarázat
Sorozatszám
Katalógusszám vagy típusszám
Dobozonként/csomagonként egy távadó, töltő és behelyező eszköz
Dobozonként/csomagonként két tesztcsatlakozó
A gyártás ideje (ÉÉÉÉ-HH-NN)
Gyártó
Minden egyes használat előtt tekintse át a használati utasítást (kékkel a
címkén).
Hőmérsékleti határok
Nem ionizáló elektromágneses sugárzás (RF kommunikáció)
Konfiguráció vagy egyedi verzióazonosító
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Áramütés elleni védelem foka: BF típusú alkalmazott alkatrész
Távadó: 4-es szintű védelem 1 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd
anyagokkal szemben. 8-as szintű védelem a folyamatos vízben tartás
hatásai ellen [merítés 2,4 méter (8 láb) mélyre, 30 percen keresztül].
Páratartalom-határok
Ez a termék megfelel az ausztráliai rádiófrekvenciás adatátviteli
előírásoknak
Megfelelőség jelzése: ez a jel azt jelenti, hogy az eszköz megfelel az
orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK (NB 0459) irányelvnek.
Hivatalos képviselet az Európai Közösségben
Törékeny, óvatosan kezelendő

Szárazon tartandó

Hasznosítsa újra a karton, papír és műanyag csomagolást, illetve a
szükségtelen írott anyagokat.
WEEE-ajánlás: NE DOBJA A SZEMÉTBE. Hasznosítsa újra az eszközt a
helyi hulladékkezelési követelményeknek megfelelően.

Mágneses rezonanciás (MR) környezetben nem biztonságos: tartsa távol a
mágneses rezonanciás képalkotó (MRI) berendezéstől
Bluetooth® vezeték nélküli technológia vagy Bluetooth® engedélyezve
©2016 Medtronic MiniMed, Inc. Minden jog fenntartva.
A MiniMed™, az Enlite™ és a Guardian™ a Medtronic MiniMed, Inc. védjegye.
A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
A Detachol® a Ferndale Laboratories Inc. bejegyzett védjegye.
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Vysielač Guardian™ Connect je súčasťou systému na kontinuálne monitorovanie
hladiny glukózy (Continuous Glucose Monitoring, CGM) Guardian™ Connect.
Vysielač je kompatibilný výhradne s glukózovým senzorom Enlite™. Vysielač prijíma
údaje zo senzora. Vysielač tiež prijíma a odosiela údaje do aplikácie Guardian™
Connect prostredníctvom bezdrôtového pripojenia Bluetooth® Smart.

tester
nabíjačka

Súčasti súpravy vysielača Guardian Connect
Kompletná súprava vysielača obsahuje nasledujúce súčasti:
•
•

vysielač Guardian Connect (MMT-7821)
dva testery (MMT-7736)

•

nabíjačka (MMT-7715)

Indikácie na použitie
Vysielač je indikovaný na použitie u jedného pacienta alebo viacerých pacientov ako
súčasť vybratých systémov Medtronic CGM.

Kontraindikácie
Vysielač nevystavujte pôsobeniu zariadení na magnetickú rezonanciu, diatermických
zariadení ani iných zariadení, ktoré vytvárajú silné magnetické polia. Ak je vysielač
nečakane vystavený pôsobeniu silného magnetického poľa, prestaňte ho používať
a kontaktujte 24-hodinovú linku pomoci alebo miestneho zástupcu, ktorý vám
poskytne ďalšiu pomoc.

Varovania
•

•

Vždy dodržiavajte všetky preventívne opatrenia, varovania a pokyny týkajúce sa
senzora uvedené v používateľskej príručke k senzoru. Nedodržiavanie
používateľskej príručky k senzoru môže mať za následok závažné zranenie
alebo poškodenie senzora.
Nedovoľte deťom, aby si dávali malé časti do úst. Výrobok predstavuje riziko
udusenia pre malé deti.
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slovenčina

vysielač

•

•
•

•

Zariadenie žiadnym spôsobom nemeňte ani neupravujte, pokiaľ to výslovne
neschválila spoločnosť Medtronic Diabetes. Úprava zariadenia môže mať za
následok závažné zranenie, ovplyvnenie vašej schopnosti používať toto zariadenie
a stratu záruky.
Tester nepoužívajte, ak príde do styku s krvou. Dotyk krvi môže spôsobiť infekciu.
Tester zlikvidujte podľa miestnych predpisov týkajúcich sa likvidácie medicínskeho
odpadu, prípadne si informácie o likvidácii vyžiadajte od svojho lekára.
Po zavedení senzora sa môže vyskytnúť krvácanie. Pred pripojením vysielača
k senzoru sa vždy uistite, či miesto nekrváca. Do konektora vysielača by mohla
vniknúť krv a poškodiť zariadenie. Ak je zariadenie poškodené, zlikvidujte ho. Ak sa
objaví krvácanie, pritlačte na miesto zavedenia sterilnú gázu alebo čistý tampón, kým
sa krvácanie nezastaví. Po zastavení krvácania pripojte vysielač k senzoru.
Ak sa objavia akékoľvek nežiaduce reakcie na vysielač alebo na senzor, kontaktujte
24-hodinovú linku pomoci alebo miestneho zástupcu. Nežiaduce reakcie môžu
spôsobiť závažné zranenie.

Preventívne opatrenia
•
•
•
•
•
•
•

S vysielačom používajte výhradne glukózový senzor Enlite (MMT-7008).
Nepoužívajte žiadny iný senzor. Iné senzory nie sú určené na používanie s týmto
vysielačom.
S vysielačom používajte výhradne tester (MMT-7736). Nepoužívajte žiadnu inú
testovaciu zátku. Iné testovacie zátky nie sú určené na používanie s týmto
vysielačom.
Pri čistení vysielača vždy používajte tester. S vysielačom nepoužívajte žiadne iné
testovacie zátky. Použitie inej testovacej zátky môže umožniť vniknutie vody do
vysielača. Voda môže poškodiť vysielač.
Keď je tester alebo senzor pripojený k vysielaču, neotáčajte ním. Skrútenie testera
alebo senzora poškodí vysielač.
Nedovoľte, aby sa tester dostal do kontaktu so žiadnou tekutinou, keď nie je
pripojený k vysielaču. Mokrý tester môže poškodiť vysielač.
Nedovoľte, aby sa vysielač dostal do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou, ak nie
je pripojený k senzoru alebo testeru. Vlhkosť poškodí vysielač a mokrý vysielač môže
poškodiť senzor.
Tesniace krúžky testera nečistite žiadnymi látkami. Čistenie tesniacich krúžkov môže
poškodiť tester.

Vystavenie magnetickým poliam a radiácii
•
Vysielač nevystavujte pôsobeniu zariadení na zobrazovanie magnetickou
rezonanciou (MR), diatermických zariadení ani iných zariadení, ktoré vytvárajú silné
magnetické polia (napríklad röntgenové, CT skenovacie alebo iné typy žiarenia).
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•

Silné magnetické polia môžu spôsobiť poruchu zariadenia a mať za následok
závažné zranenie. Ak je vysielač vystavený pôsobeniu silného magnetického
poľa, prestaňte ho používať a požiadajte o ďalšiu pomoc na 24-hodinovej linke
pomoci alebo miestneho zástupcu spoločnosti.
Pred vstupom do miestnosti, v ktorej sa nachádzajú zariadenia na röntgenové
vyšetrenie, MR vyšetrenie, diatermické vyšetrenie alebo CT vyšetrenie, si vždy
odstráňte senzor a vysielač. Tieto zariadenia vytvárajú silné magnetické polia,
ktoré môžu spôsobiť poruchu zariadenia a mať za následok závažné zranenie.
Ak je senzor alebo vysielač vystavený pôsobeniu silného magnetického poľa,
prestaňte ho používať a požiadajte o ďalšiu pomoc na 24-hodinovej linke pomoci
alebo miestneho zástupcu spoločnosti.

Toto zariadenie zodpovedá požiadavkám predpisov komisie FCC, ktoré sú uvedené
v časti 15. Používanie podlieha dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie
spôsobovať škodlivú interferenciu a (2) musí byť schopné prijímať ľubovoľnú
interferenciu vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.
Toto zariadenie pri testovaní splnilo požiadavky kladené na digitálne zariadenia
triedy B podľa časti 15 predpisov komisie FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby
poskytovali účinnú ochranu proti škodlivému rušeniu pri domácom používaní. Toto
zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak sa
nenainštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie
rádiovej komunikácie. Nemožno však zaručiť, že interferencia sa pri určitej inštalácii
nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivú interferenciu s rádiovým alebo
televíznym signálom, čo možno zistiť vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia,
používateľ sa môže pokúsiť o odstránenie interferencie vykonaním jedného alebo
viacerých z nasledujúcich opatrení:
•
zmena orientácie alebo umiestnenia prijímacej antény,
•
zväčšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom,
•
zmenšenie vzdialenosti medzi vysielačom a kompatibilným mobilným zariadením
na 6,1 metra (20 stôp) alebo menej,
•
zväčšenie vzdialenosti medzi vysielačom a zariadením, ktoré je ovplyvňované
interferenciou alebo vytvára interferenciu.
Vnútorný RF vysielač ani anténu žiadnym spôsobom nemeňte ani neupravujte,
pokiaľ to výslovne neschválila spoločnosť Medtronic Diabetes. V opačnom prípade to
môže ovplyvniť vašu schopnosť používať toto zariadenie.
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Komunikácia prostredníctvom rádiovej frekvencie (RF)

Smernica 1999/5/ES
Spoločnosť Medtronic vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné ustanovenia smernice
1999/5/ES o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach.
Ďalšie informácie získate od spoločnosti Medtronic MiniMed. Telefónne čísla a adresy sú
uvedené na zadnej strane.
IEC60601-1-2, osobitné preventívne opatrenia týkajúce sa elektromagnetickej
kompatibility zdravotníckych elektrických zariadení
1 Osobitné preventívne opatrenia týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility (EMK):
Toto zariadenie nosené na tele je navrhnuté na používanie v primeraných obytných,
domácich, verejných alebo pracovných prostrediach, v ktorých existujú bežné úrovne
vyžiarených elektrických (V/m) alebo magnetických polí (A/m), aké generujú
napríklad mobilné telefóny, siete WiFi, zariadenia Bluetooth, elektrické otvárače
konzerv, mikrovlnné rúry a indukčné variče. Toto zariadenie generuje, používa
a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak sa nenainštaluje a nepoužíva
v súlade s uvedenými pokynmi, môže spôsobovať škodlivú interferenciu s rádiovou
komunikáciou.
2 Komunikáciu zdravotníckych elektrických zariadení môžu ovplyvňovať aj prenosné
a mobilné RF komunikačné zariadenia. Ak zistíte RF interferenciu spôsobovanú
mobilným alebo stacionárnym RF vysielačom, vzdiaľte sa od príslušného RF
vysielača spôsobujúceho interferenciu.

Podpora
Ak potrebujete pomoc, kontaktujte prosím svojho miestneho zástupcu. Kontaktné údaje
nájdete v zozname medzinárodných kontaktov spoločnosti Medtronic Diabetes na
začiatku tejto používateľskej príručky.

Nabíjačka
Vysielač obsahuje nevymieňateľné nabíjacie batérie, ktoré môžete podľa potreby nabíjať
nabíjačkou. Nabíjačka je vybavená zeleným svetelným indikátorom, ktorý udáva stav
nabíjania, a červeným svetelným indikátorom, ktorý sa rozsvieti v prípade problémov pri
nabíjaní. Ak sa rozsvieti červené svetlo, prečítajte si časť o riešení problémov. Na
prevádzku nabíjačky je potrebná jedna alkalická batéria AAA.
Poznámka: Ak nie je batéria vložená správne alebo má nízku úroveň nabitia, nabíjačka
nebude fungovať. Zopakujte kroky na vloženie batérie s novou batériou.
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Vloženie batérie do nabíjačky
Vloženie batérie do nabíjačky:
1
2
3

Zatlačte kryt batérie a zosuňte ho (podľa obrázka v kroku č. 3).
Vložte novú alkalickú batériu veľkosti AAA. Uistite sa, že znamienka + a – na
batérii sú zarovnané s rovnakými znamienkami zobrazenými na nabíjačke.
Nasaďte kryt späť na nabíjačku tak, aby s kliknutím zapadol na svoje miesto.

slovenčina

Nabíjanie vysielača
Upozornenie: Pred zavedením senzora vždy nabite vysielač. Vybitý vysielač
nefunguje. Úplne nabitý vysielač funguje minimálne šesť dní bez
opätovného nabitia. Nabitie vybitého vysielača môže trvať až
dve hodiny.
Poznámka: Nenechávajte vysielač na nabíjačke dlhšie než 60 dní. Odpojte ho
a pred použitím ho znova pripojte k nabíjačke, aby sa dobil. Ak vysielač
necháte na nabíjačke dlhšie než 60 dní, batéria sa natrvalo poškodí.
Nabitie vysielača:
1
2

Pripojte vysielač k nabíjačke stlačením týchto dvoch
súčastí k sebe, aby sa spojili.
Do 10 sekúnd od pripojenia vysielača sa na nabíjačke na
jednu až dve sekundy rozbliká zelené svetlo, ktoré indikuje
spustenie jej napájania. Po zvyšok doby nabíjania bude
zelený svetelný indikátor nabíjačky neustále blikať
v opakujúcej sa sekvencii štyroch bliknutí a pauzy.
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3
4

Po dokončení nabíjania zelený svetelný indikátor zostane
svietiť (bez blikania) na 15 až 20 sekúnd a potom zhasne.
Po zhasnutí zeleného svetelného indikátora odpojte vysielač od
nabíjačky. Zelený svetelný indikátor na vysielači 10-krát zabliká
a potom zhasne.

Párovanie vysielača
Vždy dodržiavajte pokyny na spárovanie vysielača s mobilným
zariadením uvedené v používateľskej príručke k systému.

Zavedenie senzora
Vždy dodržiavajte pokyny na zavedenie senzora uvedené v používateľskej príručke
k pomôcke na zavedenie.

Pripojenie vysielača k senzoru
Pred začatím si pripravte používateľskú príručku k systému, aby ste ju mali poruke.
Pripojenie vysielača k senzoru:
1

2
3

4

Pred pripojením vysielača po zavedení senzora si pozrite podrobnosti o aplikovaní
požadovanej lepiacej pásky uvedené v používateľskej príručke k pomôcke na
zavedenie.
Počas pripájania podržte okrúhly koniec zavedeného senzora, aby ste zabránili jeho
pohybu.
Uchopte vysielač tak, ako je znázornené na obrázku.
Zarovnajte dve drážky na vysielači s bočnými ramienkami
senzora. Plochá strana vysielača by mala smerovať k pokožke.
Vysielač nasuňte na konektor senzora tak, aby ramienka
senzora zapadli do drážok na vysielači. Ak je vysielač správne
pripojený a uplynulo dosť času na to, aby sa senzor navlhčil,
zelený svetelný indikátor na vysielači 6-krát zabliká.
Poznámka: Ak vysielač nezabliká, pozrite si časť Riešenie
problémov, na strane 171.

5

6

Keď svetelný indikátor vysielača po pripojení k senzoru zabliká nazeleno, podľa
výziev v aplikácii vyberte nový alebo existujúci senzor. Ďalšie pokyny nájdete
v používateľskej príručke k systému.
Prilepte lepiacu podložku senzora k vysielaču.
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7
8

V prípade potreby aplikovania doplnkovej lepiacej pásky si pozrite príslušné
pokyny uvedené v používateľskej príručke k pomôcke na zavedenie.
Dodržiavajte pokyny uvedené v aplikácii alebo v používateľskej príručke
k systému.

Odpojenie vysielača od senzora
Pred začatím si pripravte používateľskú príručku k systému, aby ste ju mali poruke.
Odpojenie vysielača od senzora:

4
5

Z vysielača a senzora opatrne odstráňte lepiacu pásku.
Odstráňte lepiacu podložku z hornej časti vysielača.
Podržte vysielač tak, ako je zobrazené na obrázku, a
pomocou palca a ukazováka stlačte ohybné bočné
ramienka senzora.
Opatrne vytiahnite vysielač zo senzora.
Dodržiavajte pokyny uvedené v aplikácii alebo
v používateľskej príručke k systému.

Kúpanie a plávanie
Ak je vysielač spojený so senzorom, vysielač a senzor sú vodotesné do hĺbky
2,4 metra (osem stôp) po dobu do 30 minút. Môžete sa sprchovať alebo plávať bez
ich odloženia.

Tester
Tester slúži na kontrolu funkčnosti vysielača. Používa sa aj ako potrebná súčasť na
čistenie vysielača. Správne pripojenie testera k vysielaču zaručí, aby sa kolíky
konektora vnútri vysielača nedostali do kontaktu s tekutinami. Kontakt s tekutinami
môže spôsobiť koróziu kolíkov konektora a ovplyvniť správne fungovanie vysielača.
Keď je tester pripojený k vysielaču, neotáčajte ním. Poškodilo by to vysielač.
Tester sa môže používať jeden rok. Ak budete tester používať dlhšie ako jeden rok,
kolíky konektora vnútri vysielača by sa mohli poškodiť, pretože tester nedokáže
naďalej zabezpečovať vodotesnosť. Pokyny na kontrolu kolíkov konektora nájdete v
časti Kontrola kolíkov konektora vysielača, na strane 160.
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1
2
3

Upozornenie: S vysielačom používajte výhradne tester (MMT-7736). Nepoužívajte
žiadnu inú testovaciu zátku. Iné testovacie zátky nie sú určené na
používanie s týmto vysielačom a poškodia vysielač a tester.
Správny tester má
pozlátenie na oboch
stranách konektora.

i
Kontrola kolíkov konektora vysielača
Kolíky konektora by mali vyzerať tak, ako sú znázornené na tomto obrázku.

otvor konektora
kolíky konektora
puzdro

Pozrite sa do otvoru konektora vysielača a uistite sa, že kolíky konektora nie sú
poškodené ani skorodované. Ak sú kolíky konektora poškodené alebo skorodované,
znemožní to komunikáciu vysielača s nabíjačkou, monitorom alebo pumpou. Kontaktujte
24-hodinovú linku pomoci alebo miestneho zástupcu. Pravdepodobne je nutné vymeniť
vysielač.
Taktiež skontrolujte, či vnútro otvoru konektora nie je vlhké. Ak je konektor navlhnutý,
nechajte vysielač aspoň hodinu vysušiť. Vlhkosť v konektore by mohla spôsobiť
nesprávne fungovanie vysielača a časom aj jeho zhrdzavenie a poškodenie.
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Pripojenie testera na testovanie alebo čistenie
Pred začatím si pripravte používateľskú príručku k systému, aby ste ju mali poruke.
Pripojenie testera:
1

2

4
5

Otestujte vysielač skontrolovaním ikony senzora v aplikácii, aby sa zaručilo, že
vysielač vysiela signál (pozrite si používateľskú príručku k systému).
Informácie o čistení vysielača nájdete v časti Čistenie vysielača, na strane 161.
Po testovaní alebo čistení odpojte tester od vysielača.

Odpojenie testera
Odpojenie testera:
1
2

Podržte vysielač tak, ako je znázornené na obrázku,
a odistite bočné ramienka testera.
Podržte ramienka testera odistené a opatrne odpojte
vysielač od testera.
Poznámka: Ak chcete šetriť batériu vysielača,
NEPONECHÁVAJTE po čistení alebo
testovaní tester pripojený k vysielaču.

Čistenie vysielača
Vysielač je určený na osobné používanie v domácom prostredí (používanie
u jedného pacienta) alebo v zdravotníckych zariadeniach (používanie u viacerých
pacientov). Ak zariadenie používa iba jeden pacient, musí sa po každom použití
vyčistiť. Ak ho používa viacero pacientov, musí sa po každom použití vyčistiť aj
vydezinfikovať. Ak sa vysielač používa v zdravotníckom zariadení, vždy postupujte
podľa stanoveného čistiaceho a dezinfekčného protokolu na používanie u viacerých
pacientov.
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3

Držte vysielač a tester tak, ako je znázornené na obrázku.
Zarovnajte plochú stranu testera s plochou stranou
vysielača.
Zatlačte tester do vysielača tak, aby ohybné bočné
ramienka testera zapadli do drážok na oboch stranách
vysielača.
Po správnom pripojení 6-krát zabliká zelený svetelný
indikátor na vysielači.

Varovanie: Vysielač nevyhadzujte do nádoby na zdravotnícky odpad
a nevystavujte ho extrémnemu teplu. Vysielač obsahuje batériu, ktorá
sa môže vznietiť a spôsobiť závažné zranenie.
Poznámka: Tester je potrebnou súčasťou na čistenie vysielača. Podrobné informácie
nájdete v časti Tester, na strane 159.
Použitie u jedného pacienta
Po každom použití vysielač vždy vyčistite.
Pri čistení vysielača budete potrebovať nasledujúce materiály:
• jemné tekuté mydlo
• zubnú kefku pre batoľatá s mäkkými štetinami
• nádobu
• čisté a suché handričky nepúšťajúce vlákna
Životnosť
Vysielač možno čistiť po dobu najviac 122 cyklov alebo jedného roka, podľa toho, čo
nastane skôr. Potom vysielač zlikvidujte. Ak budete používať vysielač aj po
dosiahnutí 122 cyklov alebo po jednom roku, postup čistenia môže poškodiť zariadenie.
Objednajte si nový vysielač od spoločnosti Medtronic.
Varovanie: Ak zistíte akékoľvek praskliny, odlupovanie alebo poškodenie puzdra,
zariadenie nepoužívajte. Praskliny, odlupovanie alebo poškodenie
puzdra sú príznakmi degradácie materiálov. Degradácia materiálov
puzdra môže ovplyvniť možnosť správne vyčistiť vysielač a môže
spôsobiť závažné zranenie. Zatelefonujte na 24-hodinovú linku pomoci
alebo svojmu miestnemu zástupcovi spoločnosti a zlikvidujte
zariadenie v súlade s miestnymi predpismi na likvidáciu batérií (odpad,
ktorý sa nespaľuje), prípadne si vyžiadajte informácie o likvidácii od
svojho lekára.
Čistenie vysielača:
1 Umyte si dôkladne ruky.
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2 Pripojte tester k vysielaču.

5 Pripravte si roztok jemného tekutého mydla vyrobený z 5 mililitrov (1 čajová
lyžička) jemného tekutého mydla na 3,8 litra (1 galón) vody z vodovodu s izbovou
teplotou.
6 Vysielač s pripojeným testerom ponorte do čistiaceho roztoku a nechajte ho na
jednu minútu ponorený.
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3 Ak sú na vysielači zvyšky lepidla, pozrite si časť Odstránenie zvyškov lepidla, na
strane 170.
4 Vysielač preplachujte pod tečúcou vodou pri izbovej teplote minimálne jednu
minútu, pokiaľ nebude viditeľne čistý. Uistite sa, že všetky ťažko dostupné miesta
sú riadne prepláchnuté.

7 Uchopte tester a celý povrch vysielača okefujte pomocou detskej mäkkej zubnej
kefky. Dbajte na to, aby ste všetky ťažko dostupné miesta viditeľne vyčistili.

8 Vysielač preplachujte pod tečúcou vodou z vodovodu pri izbovej teplote minimálne
jednu minútu, pokiaľ nebude všetko viditeľné tekuté mydlo omyté.

9 Vysielač a tester osušte čistou, suchou handričkou.

10 Položte vysielač a tester na čistú suchú handričku a nechajte ich voľne úplne
uschnúť.
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11 Odpojte tester od vysielača jemným stlačením ramienok testera.

Varovanie: Pri používaní tohto zariadenia a manipulácii s ním je nutné
dodržiavať štandardné preventívne opatrenia. Všetky časti tohto
systému treba považovať za potenciálne infekčné a môžu prenášať
patogény prenosné krvou medzi pacientmi a zdravotníckymi
pracovníkmi.
Vysielač sa musí po každom použití u jednotlivých pacientov
dezinfikovať. Tento systém možno používať na testovanie
viacerých pacientov len pri dodržiavaní štandardných
preventívnych opatrení a dezinfekčných postupov spoločnosti
Medtronic.
Pri čistení vysielača budete potrebovať nasledujúce materiály:
•
rukavice
•
jemné tekuté mydlo
•
zubnú kefku pre batoľatá s mäkkými štetinami
•
bielidlo s koncentráciou 8 %
•
dve nádoby
•
čisté a suché handričky nepúšťajúce vlákna
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Použitie u viacerých pacientov
Pri použití vysielača v zdravotníckom zariadení vysielač čistite a dezinfikujte po
každom použití.

Životnosť
Vysielač možno čistiť a dezinfikovať po dobu najviac 122 cyklov alebo jedného roka,
podľa toho, čo nastane skôr. Potom vysielač zlikvidujte. Ak budete používať vysielač aj
po dosiahnutí 122 cyklov alebo po jednom roku, postup čistenia a dezinfekcie môže
poškodiť zariadenie. Objednajte si nový vysielač od spoločnosti Medtronic.
Čistenie a dezinfekcia vysielača:
1 Umyte si ruky a natiahnite si rukavice.
2 Skontrolujte, či sa vnútri otvoru konektora vysielača nenachádzajú telesné tekutiny.
Pokyny na kontrolu kolíkov konektora nájdete v časti Kontrola kolíkov konektora
vysielača, na strane 160.
Upozornenie: Osoba kontrolujúca vysielač musí mať dostatočne dobrý zrak, ktorý
jej umožňuje vidieť aj malé kvapky telesných tekutín alebo nečistôt.
Varovanie: Ak sú v otvore konektora prítomné telesné tekutiny, vysielač sa musí
zlikvidovať. Vzhľadom na to, že vysielač obsahuje batériu, nemôžete
ho vyhodiť do nádoby na biologický odpad. Namiesto toho vysielač
vyčistite a vydezinfikujte a potom ho zlikvidujte v súlade s miestnymi
predpismi na likvidáciu batérií (odpad, ktorý sa nespaľuje).

otvor konektora
kolíky konektora
puzdro

3 Pripojte tester k vysielaču.
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4 Ak sú na vysielači zvyšky lepidla, pozrite si časť Odstránenie zvyškov lepidla, na
strane 170.
5 Vysielač oplachujte pod tečúcou vodou s izbovou teplotou po dobu minimálne
jednej minúty, kým nebude viditeľne čistý. Uistite sa, že všetky ťažko dostupné
miesta sú riadne prepláchnuté.

8 Uchopte tester a celý povrch vysielača okefujte pomocou detskej mäkkej zubnej
kefky. Dbajte na to, aby ste všetky ťažko dostupné miesta viditeľne vyčistili.
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6 Pripravte si roztok jemného tekutého mydla vyrobený z 5 mililitrov (1 čajová
lyžička) jemného tekutého mydla na 3,8 litra (1 galón) vody z vodovodu s izbovou
teplotou. Vždy použite čerstvo pripravený roztok.
7 Vysielač s pripojeným testerom úplne ponorte do čistiaceho roztoku a nechajte
ho na jednu minútu ponorený.

9 Vysielač preplachujte pod tečúcou vodou z vodovodu pri izbovej teplote minimálne
jednu minútu, pokiaľ nebude všetko viditeľné tekuté mydlo omyté.

10 Vysielač a tester osušte čistou, suchou handričkou.

11 Pripravte si roztok bielidla v pomere 1:10 použitím jedného (1) dielu bielidla
s koncentráciou 8,25 % a deviatich (9) dielov vody, aby sa dosiahla výsledná
koncentrácia 0,8 %. Vždy použite čerstvo pripravený roztok.
12 Uistite sa, že ste pred dezinfekciou vykonali všetky predchádzajúce kroky čistiaceho
postupu. S pripojeným testerom ponorte vysielač do roztoku bielidla a nechajte ho na
20 minút ponorený.
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13 Preplachujte vysielač pod tečúcou vodou z vodovodu s izbovou teplotou po dobu
troch minút.

Varovanie: Ak ste si pri predchádzajúcej kontrole všimli vnútri otvoru
s konektorom akúkoľvek telesnú tekutinu, vysielač spolu s naďalej
pripojeným testerom musíte teraz zlikvidovať, a to v súlade
s miestnymi predpismi na likvidáciu batérií (odpad, ktorý sa
nespaľuje).
15 Odpojte tester od vysielača jemným stlačením ramienok testera.

16 Skontrolujte, či na kryte vysielača nie sú známky prasknutia, odlúpnutia alebo
poškodenia. Ak si na vysielači všimnete niektoré z týchto známok, je nutné
dezinfikovať ho a zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi na likvidáciu batérií
(odpad, ktorý sa nespaľuje).
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14 Položte vysielač a tester na čistú suchú handričku a nechajte ich voľne úplne
uschnúť.

Varovanie: Ak zistíte akékoľvek praskliny, odlupovanie alebo poškodenie puzdra,
zariadenie nepoužívajte. Praskliny, odlupovanie alebo poškodenie
puzdra sú príznakmi degradácie materiálov. Degradácia materiálov
puzdra môže ovplyvniť možnosť správne vyčistiť vysielač a môže
spôsobiť závažné zranenie. Zatelefonujte na 24-hodinovú linku pomoci
alebo svojmu miestnemu zástupcovi spoločnosti a zlikvidujte
zariadenie v súlade s miestnymi predpismi na likvidáciu batérií (odpad,
ktorý sa nespaľuje), prípadne si vyžiadajte informácie o likvidácii od
svojho lekára.
17 Zlikvidujte použité rukavice a dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou.
Odstránenie zvyškov lepidla
Tento postup môže byť potrebné vykonať, ak sú na vysielači prítomné zvyšky lepidla. Ak
ste pri vizuálnej kontrole zbadali na zariadení zvyšky lepidla, postupujte podľa nižšie
uvedených pokynov.
Pri odstraňovaní zvyškov lepidla budete potrebovať odstraňovač lekárskych lepidiel (ako
napríklad Detachol®, čo je minerálny lieh) a vatové tampóny.
Poznámka: Spoločnosť Medtronic MiniMed používala počas testovania na
odstraňovanie zvyškov lepidla z vysielača prípravok Detachol. Odporúča sa
používať Detachol, nemusí byť však k dispozícii vo všetkých krajinách.
Odstránenie zvyškov lepidla:
1
2

Skontrolujte, či je tester pripojený k vysielaču.
Uchopte tester, bavlnený tampón ponorte do roztoku Detacholu a jemne ním
potierajte zvyšky lepidla na vysielači, kým ich úplne neodstránite.

3

Pokračujte príslušným postupom čistenia pre jedného alebo viacerých pacientov.
Podrobné informácie nájdete v časti Čistenie vysielača, na strane 161.
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Čistenie nabíjačky
Tento postup sa vzťahuje na všeobecné čistenie podľa aktuálnej potreby (na základe
fyzického vzhľadu).
Upozornenie: Nabíjačku neponárajte do vody ani iného čistiaceho prostriedku.
Nabíjačka nie je vodotesná. Voda môže poškodiť nabíjačku
a spôsobiť poruchu zariadenia.
Varovanie: Nabíjačku zlikvidujte podľa miestnych predpisov na likvidáciu
batérií, prípadne si vyžiadajte informácie o likvidácii od svojho
lekára. Nabíjačka sa môže pri spaľovaní vznietiť.

Vyčistenie nabíjačky:
1
2

3

Umyte si dôkladne ruky.
Navlhčite handričku v jemnom čistiacom roztoku, ako je napríklad saponát na
umývanie riadov, a zotrite ňou všetky nečistoty alebo cudzorodé materiály
z vonkajšieho povrchu nabíjačky. Na čistenie nabíjačky nikdy nepoužívajte
organické rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlo alebo acetón.
Položte nabíjačku na čistú, suchú utierku a nechajte ju oschnúť dve až tri minúty.

Riešenie problémov
Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o riešení problémov s vysielačom,
nabíjačkou a testerom. Ďalšie informácie o riešení problémov nájdete
v používateľskej príručke k systému.
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Varovanie: Pri používaní u viacerých pacientov pred pripojením na nabíjačku
vysielač po odstránení z tela pacienta vždy očistite a
vydezinfikujte. Ak sa akákoľvek časť povrchu nabíjačky dostane do
kontaktu s krvou, kontaminované zariadenie sa musí zlikvidovať.
Nabíjačka obsahuje batériu, ktorá môže pri spaľovaní vybuchnúť.

Problém
Pripojil(a) som vysielač k nabíjačke a žiadne indikátory sa
nerozsvietili.

Pravdepodobné
príčiny

Riešenie

Kolíky konektora vysielača sú poškodené
alebo zhrdzaveli.

1

Skontrolujte, či kolíky konektora vysielača nie sú poškodené alebo skorodované. Ďalšie informácie o kolíkoch
konektora obsahuje časť Kontrola kolíkov konektora vysielača, na strane 160. Ak sú kolíky poškodené alebo
skorodované, obráťte sa na 24-hodinovú linku pomoci alebo miestneho
zástupcu spoločnosti. Pravdepodobne
je nutné vymeniť vysielač.

2

Ak kolíky konektora nie sú poškodené,
vymeňte batériu v nabíjačke. Pokyny
na výmenu batérie v nabíjačke nájdete
v časti Vloženie batérie do nabíjačky,
na strane 157.

Batéria v nabíjačke je
vybitá alebo nie je
vložená žiadna batéria.

Počas nabíjania zhasne blikajúci zelený svetelný indikátor
na nabíjačke a začne na nej
dlhšie blikať červený svetelný
indikátor.

Batéria v nabíjačke je
takmer vybitá.

Vymeňte batériu v nabíjačke. Pokyny na
výmenu batérie v nabíjačke nájdete v časti
Vloženie batérie do nabíjačky, na strane 157.

Počas nabíjania zhasne blikajúci zelený svetelný indikátor
na nabíjačke a začne na nej
rýchlo blikať červený svetelný
indikátor v dvojsekundových
sériách bliknutí.

Vysielač je takmer
vybitý.

1

Vysielač nabíjajte nepretržite jednu hodinu. Ak blikanie neprestane, pokračujte krokom č. 2.

2

Vysielač nabíjajte nepretržite osem hodín. Ak blikanie neprestane, zavolajte
na 24-hodinovú linku pomoci alebo
miestnemu zástupcovi spoločnosti.
Pravdepodobne je nutné vymeniť vysielač.

Počas nabíjania na nabíjačke
striedavo rýchlo a pomaly blikajú červené svetlá.

Nabíjačka a vysielač
sú takmer vybité.

1

Vymeňte batériu v nabíjačke. Pokyny
na výmenu batérie v nabíjačke nájdete
v časti Vloženie batérie do nabíjačky,
na strane 157.

2

Vysielač nabíjajte nepretržite jednu hodinu. Ak rýchlo blikajúci červený svetelný indikátor nezhasne, pokračujte
krokom č. 3.

3

Vysielač nabíjajte nepretržite osem hodín. Ak blikanie neprestane, zavolajte
na 24-hodinovú linku pomoci alebo
miestnemu zástupcovi spoločnosti.
Pravdepodobne je nutné vymeniť vysielač.
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Problém
Zelené svetlo na vysielači sa
nerozsvieti, ak ho pripojíte k
senzoru.

Pravdepodobné
príčiny
Vysielač nie je úplne
pripojený.

Odpojte vysielač od senzora.

2

Počkajte päť sekúnd a opätovne ho
pripojte. Ak zelený svetelný indikátor
stále nebliká, pokračujte krokom č. 3.

3

Úplne nabite vysielač a pripojte ho
k testeru. Ak zelený svetelný indikátor
stále nebliká, pozrite si riešenie problémov v časti „Zelený svetelný indikátor na vysielači nebliká, keď vysielač
pripojíte k testeru“. Ak zelený svetelný
indikátor bliká, pokračujte krokom č. 4.

4

Odpojte vysielač od testera, počkajte
najmenej päť sekúnd a potom znova
pripojte vysielač k senzoru. Ak zelený
svetelný indikátor stále nebliká, pokračujte krokom č. 5.

5

Senzor pravdepodobne nie je riadne
zavedený do tela. Odstráňte si senzor
z tela a zaveďte nový senzor.

Vysielač nie je úplne
pripojený.

1

Skontrolujte pripojenie medzi vysielačom a testerom. Ak zelený svetelný indikátor stále nebliká, pokračujte
krokom č. 2.

2

Úplne nabite vysielač.

3

Opäť skontrolujte vysielač pomocou testera. Ak zelený svetelný indikátor stále nebliká, zavolajte na 24-hodinovú
linku pomoci alebo miestnemu zástupcovi spoločnosti. Pravdepodobne je
nutné vymeniť vysielač.

Vysielač je takmer
vybitý.
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1

Vysielač je takmer
vybitý.
Senzor nie je riadne
zavedený do tela.

Zelené svetlo na vysielači sa
nerozsvieti, ak vysielač pripojíte k testeru.

Riešenie

Problém

Pravdepodobné
príčiny

Batéria vysielača nevydrží
šesť dní.

Riešenie

Vysielač nie je úplne
nabitý, keď ho pripojíte k senzoru.
Bezdrôtové spojenie
medzi vysielačom
a aplikáciou v kompatibilnom mobilnom
zariadení sa často
prerušuje.

Prerušilo sa spojenie medzi
vysielačom a aplikáciou
v kompatibilnom mobilnom
zariadení.

Poznámka:

Pri prerušení
spojenia medzi vysielačom
a aplikáciou
v kompatibilnom mobilnom zariadení
sa aktivuje výstraha a zobrazí sa
hlásenie.

Kompatibilné mobilné
zariadenie je mimo
dosahu.

1

Pred pripojením k senzoru úplne nabite vysielač. Ak batéria vysielača nevydrží šesť dní, pokračujte krokom
č. 2.

2

Vzdiaľte sa od zariadenia, ktoré môže
spôsobovať rádiofrekvenčnú interferenciu. Ďalšie informácie o rádiofrekvenčnej interferencii nájdete v časti
Komunikácia prostredníctvom rádiovej
frekvencie (RF), na strane 155.

3

Uistite sa, že kompatibilné mobilné zariadenie a vysielač sú umiestnené na
rovnakej strane tela, aby sa minimalizovala rádiofrekvenčná interferencia.
Ak sa úplne nabitá batéria vysielača
naďalej vybíja skôr, než uplynie celých
šesť dní, zatelefonujte na 24-hodinovú
linku pomoci alebo miestnemu zástupcovi spoločnosti. Pravdepodobne je
nutné vymeniť vysielač.

1

Vzdiaľte sa od zariadenia, ktoré môže
spôsobovať rádiofrekvenčnú interferenciu. Ďalšie informácie o rádiofrekvenčnej interferencii nájdete v časti
Komunikácia prostredníctvom rádiovej
frekvencie (RF), na strane 155. Ak vysielač stále nekomunikuje s aplikáciou
v kompatibilnom mobilnom zariadení,
pokračujte krokom č. 2.

2

Uistite sa, že kompatibilné mobilné zariadenie a vysielač sú umiestnené na
rovnakej strane tela, aby sa minimalizovala rádiofrekvenčná interferencia.
Ak vysielač naďalej nekomunikuje
s aplikáciou, zatelefonujte na 24-hodinovú linku pomoci alebo miestnemu
zástupcovi spoločnosti.

Vyskytla sa rádiofrekvenčná interferencia
z iných zariadení.
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Uchovávanie zariadení
Vysielač, nabíjačku a tester uskladnite v čistej a suchej miestnosti s izbovou teplotou.
Ak sa vysielač nepoužíva, musíte ho nabiť aspoň raz za 60 dní. Vysielač možno
uskladniť na nabíjačke, avšak to nie je potrebné. Ak vysielač uchovávate na
nabíjačke, nabíjačku a vysielač musíte odpojiť a pripojiť minimálne raz za 60 dní. Ak
vysielač necháte na nabíjačke dlhšie než 60 dní, batéria sa natrvalo poškodí.

Likvidácia
Vysielač zlikvidujte podľa miestnych predpisov na likvidáciu batérií, prípadne si
vyžiadajte informácie o likvidácii od svojho lekára.

Špecifikácie
Vysielač: V súlade s normou EN ISO 10993-1

Aplikované časti

Vysielač
Senzor

Prevádzkové podmienky

Vysielač – teplota: 0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F)
Upozornenie: Keď sa vysielač používa na testeri pri teplote vzduchu vyššej ako 41 °C (106 °F), teplota vysielača môže prekročiť 43 °C (109 °F).
Vysielač – relatívna vlhkosť: 10 % až 95 % bez kondenzácie
Vysielač – tlak: 57,60 až 106,17 kPa (8,4 až 15,4 psi)
Nabíjačka – teplota: 10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)
Nabíjačka – relatívna vlhkosť: 30 % – 75 % bez kondenzácie

Skladovacie podmienky

Vysielač – teplota: -20 °C až 55 °C (-4 °F až 131 °F)
Vysielač – relatívna vlhkosť: max. 95 % bez kondenzácie
Vysielač – tlak: 57,60 až 106,17 kPa (8,4 až 15,4 psi)
Nabíjačka – teplota: -10 °C až 50 °C (14 °F až 122 °F)
Nabíjačka – relatívna vlhkosť: 10 % – 95 % bez kondenzácie

Životnosť batérie

Vysielač: šesť dní kontinuálneho monitorovania glukózy ihneď po úplnom
nabití
Nabíjačka: nabíjačka používa na nabíjanie vysielača jednu novú batériu
veľkosti AAA.

Frekvencia vysielača

pásmo 2,4 GHz, Bluetooth Smart (verzia 4.0)

Maximálny výstupný
výkon (EIRP)

0,1 mW (-9,9 dBm)

Prevádzkový dosah

max. 6,1 metra (20 stôp)

Očakávaná životnosť
vysielača

Očakávaná prevádzková životnosť vysielača je jeden rok v závislosti od
intenzity používania pacientom.
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Biokompatibilita

Bezdrôtová komunikácia vysielača
Kvalita služieb
Vysielač a aplikácia sa pripájajú cez sieť BLE. Vysielač odosiela do aplikácie údaje
o glukóze a výstrahy súvisiace so systémom. Vysielač a aplikácia overujú neporušenosť
prijatých údajov po bezdrôtovom prenose. Kvalita pripojenia je v súlade so špecifikáciou
Bluetooth verzie 4.0.
Zabezpečenie údajov
Vysielač je navrhnutý iba na prijímanie rádiofrekvenčnej (RF) komunikácie
z rozpoznaných a prepojených zariadení. Aplikáciu musíte naprogramovať na prijímanie
informácií z konkrétneho vysielača. Prenášané citlivé údaje sú šifrované, aby sa
zabránilo neoprávnenému prijímaniu alebo neoprávnenej komunikácii.

Poučenie a vyhlásenie výrobcu
Poučenie a vyhlásenie výrobcu – Elektromagnetické emisie
Vysielač je určený na používanie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo používateľ vysielača musí zabezpečiť, aby sa používal v takomto
prostredí.
Emisný test
RF emisie

Zhoda
Skupina 1

Vysielač musí na vykonávanie svojej určenej funkcie vyžarovať elektromagnetickú energiu. Toto vyžarovanie môže ovplyvňovať elektronické
zariadenia v okolí.

Trieda B

Vysielač je vhodný na používanie vo všetkých priestoroch vrátane domácností a priestorov priamo napojených na verejnú nízkonapäťovú
sieť, ktorá zásobuje energiou obytné budovy.

CISPR 11
RF emisie
CISPR 11

Elektromagnetické prostredie – poučenie
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Poučenie a vyhlásenie výrobcu – Elektromagnetická odolnosť
Vysielač je určený na používanie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo používateľ vysielača musí zabezpečiť, aby sa používal v takomto
prostredí.
Test odolnosti

Úroveň testu
IEC 60601

Elektrostatický výboj
(ESD)

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
(prenos vzduchom)

IEC 61000-4-2

±2 kV, ±4 kV, ±6 kV
(nepriamy kontakt)

Úroveň zhody
±2 kV, ±4 kV,
±8 kV (prenos
vzduchom)

Elektromagnetické prostredie – poučenie
Na použitie v bežnom domácom, komerčnom alebo nemocničnom prostredí.

±2 kV, ±4 kV,
±6 kV (nepriamy kontakt)

±2 kV pre vedenie
zdroja napätia

Nevzťahuje sa

Požiadavka sa nevzťahuje
na toto zariadenie napájané
z batérie.

IEC 61000-4-4

±1 kV pre vstupné/
výstupné vedenie

Rázový impulz

±1 kV medzi vodičmi

Nevzťahuje sa

Požiadavka sa nevzťahuje
na toto zariadenie napájané
z batérie.

IEC 61000-4-5

±2 kV medzi vodičom
a zemou

Poklesy napätia, krátke
prerušenia a kolísania
elektrického napätia prívodných vedení

< 5 % UT (> 95 % pokles v UT) pre 0,5 cyklu

Nevzťahuje sa

Požiadavka sa nevzťahuje
na toto zariadenie napájané
z batérie.

3 A/m

400 A/m

Magnetické polia sieťovej
frekvencie by mali byť na
úrovniach charakteristických
pre bežné miesta v bežnom
domácom, komerčnom alebo
nemocničnom prostredí.

IEC 61000-4-11
Magnetické pole sieťovej frekvencie
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Poznámka:

UT je striedavé napätie hlavného prívodu pred aplikáciou testovacej úrovne.
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Elektrický rýchly prechodový jav/skupina impulzov

Poučenie a vyhlásenie výrobcu – Elektromagnetická odolnosť
Vysielač je určený na používanie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo používateľ vysielača musí zabezpečiť, aby sa používal v takomto
elektromagnetickom prostredí.
Test odolnosti
Vedená RF
IEC 61000-4-6

Úroveň IEC 60601
3 V/m
150 kHz až 80 MHz

Úroveň zhody
Nevzťahuje sa
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Elektromagnetické prostredie – poučenie
Nevzťahuje sa

Poučenie a vyhlásenie výrobcu – Elektromagnetická odolnosť
Vysielač je určený na používanie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo používateľ vysielača musí zabezpečiť, aby sa používal v takomto
elektromagnetickom prostredí.
Test odolnosti

Úroveň IEC 60601

Vyžarovaná RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz až 6 GHz

Úroveň zhody
10 V/m
80 MHz až
6 GHz

Elektromagnetické prostredie – poučenie

Ďalšie informácie nájdete v
tabuľke s odporúčanými
vzdialenosťami.

d = 0,35 P
80 MHz až 800 MHz

d = 0,70 P
800 MHz až 6 GHz
P je maximálny nominálny výstupný výkon vysielača vo
wattoch (W) udávaný výrobcom a d je odporúčaná vzdialenosť v metroch (m).
Intenzita polí pevných rádiofrekvenčných vysielačov tak,
ako je určená prieskumom
elektromagnetických polí na
danom miestea, musí byť
menšia ako úroveň zhody
v každom frekvenčnom rozsahub.
Rušenie sa môže objaviť
v blízkosti zariadení označených nasledovným symbolom:
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Prenosné a mobilné RF komunikačné zariadenia sa nesmú používať v menších
vzdialenostiach od žiadnej časti vysielača (vrátane káblov),
ako je odporúčaná vzdialenosť odstupu vypočítaná pomocou vzorca vzťahujúceho
sa na príslušnú frekvenciu vysielača.

Poučenie a vyhlásenie výrobcu – Elektromagnetická odolnosť
Vysielač je určený na používanie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo používateľ vysielača musí zabezpečiť, aby sa používal v takomto
elektromagnetickom prostredí.
Test odolnosti

Úroveň IEC 60601

Úroveň zhody

Elektromagnetické prostredie – poučenie

Poznámka:

Pri frekvenciách 80 MHz a 800 MHz sa uplatňuje vyšší rozsah frekvencií.

Poznámka:

Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetického žiarenia ovplyvňuje absorpcia a odraz od rôznych povrchov, objektov alebo osôb.

aIntenzita

elektromagnetického poľa pevných vysielačov, ako sú napríklad základné stanice rádiových
(mobilných/bezdrôtových) telefónov, prenosné alebo amatérske vysielače, AM a FM rozhlasové vysielače a televízne vysielače, sa nedá na teoretickej úrovni predpovedať s dostatočnou presnosťou. Na
zhodnotenie elektromagnetického prostredia spôsobeného pevnými rádiofrekvenčnými vysielačmi by
sa mal vykonať elektromagnetický prieskum daného miesta. Ak je nameraná intenzita poľa v mieste
používania vysielača vyššia ako príslušná vyššie uvedená vyhovujúca úroveň intenzity RF poľa, je potrebné overiť, či vysielač pracuje normálne. Ak zistíte, že vysielač nepracuje správne, môže byť potrebné prijať ďalšie opatrenia, ako sú napríklad zmena jeho orientácie alebo polohy.
bV

rozsahu frekvencií 150 kHz až 80 MHz by intenzita elektromagnetického poľa mala byť nižšia ako
3 V/m.

Odporúčané vzdialenosti odstupu medzi prenosnými alebo mobilnými RF
komunikačnými zariadeniami a vysielačom
Vysielač je určený na používanie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sa regulujú vyžarované RF poruchy. Zákazník alebo používatelia vysielača môžu pomôcť zabrániť elektromagnetickej interferencii zachovávaním minimálnej vzdialenosti odstupu
vysielača od prenosných a mobilných RF komunikačných zariadení podľa nižšie uvedených odporúčaní v súlade s maximálnym výstupným výkonom komunikačných zariadení.
Udávaný maximálny výstupný
výkon vysielača
(W)

Vzdialenosť podľa frekvencie vysielača (m)
150 kHz až 80 MHz 80 MHz až 800 MHz
Nevzťahuje sa
d = 0,35 P

800 MHz až 6,0 GHz

d = 0,70 P

0,01

Nevzťahuje sa

0,035

0,07

0,1

Nevzťahuje sa

0,11

0,22

1

Nevzťahuje sa

0,35

0,7

10

Nevzťahuje sa

1,1

2,2

100

Nevzťahuje sa

3,5

7

U vysielačov, ktorých maximálny udávaný výstupný výkon tu nie je uvedený, možno odporúčanú vzdialenosť d v metroch (m) odhadnúť pomocou príslušného vzorca pre frekvenciu vysielača, kde P je výrobcom udávaný maximálny výstupný výkon vysielača vo wattoch (W).
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Odporúčané vzdialenosti odstupu medzi prenosnými alebo mobilnými RF
komunikačnými zariadeniami a vysielačom
Vysielač je určený na používanie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sa regulujú vyžarované RF poruchy. Zákazník alebo používatelia vysielača môžu pomôcť zabrániť elektromagnetickej interferencii zachovávaním minimálnej vzdialenosti odstupu
vysielača od prenosných a mobilných RF komunikačných zariadení podľa nižšie uvedených odporúčaní v súlade s maximálnym výstupným výkonom komunikačných zariadení.
Udávaný maximálny výstupný
výkon vysielača
(W)

Vzdialenosť podľa frekvencie vysielača (m)
150 kHz až 80 MHz 80 MHz až 800 MHz
Nevzťahuje sa
d = 0,35 P

800 MHz až 6,0 GHz

d = 0,70 P

Poznámka:

Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetického žiarenia je ovplyvnené pohlcovaním a odrazom od rôznych povrchov, objektov a osôb.

Tabuľka ikon
Sériové číslo
Katalógové číslo alebo číslo modelu
Jeden kus vysielača, nabíjačky a pomôcky na zavedenie v každej schránke/
balení
Dva kusy testerov v každej schránke/balení
Dátum výroby (RRRR-MM-DD)
Výrobca
Pred každým použitím sa musíte riadiť používateľskou príručkou (na štítku
uvedená modrou farbou).
Hraničné hodnoty teploty
Neionizujúce elektromagnetické žiarenie (RF komunikácia)
Konfigurácia alebo jedinečný identifikátor verzie
Stupeň ochrany pred zásahom elektrickým prúdom: aplikovaná časť typu BF
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slovenčina

Poznámka:

Pri frekvenciách 80 MHz a 800 MHz sa uplatňuje vzdialenosť pre vyšší rozsah frekvencií.

IP48

Vysielač: 4 je úroveň ochrany proti vniknutiu pevných predmetov
s priemerom nad 1 mm. 8 je úroveň ochrany proti účinkom nepretržitého
ponorenia do vody [ponorenie do hĺbky 2,4 metra (8 stôp) na 30 minút].
Hraničné hodnoty vlhkosti

Tento produkt spĺňa austrálske požiadavky na rádiofrekvenčné zariadenia
Označenie zhody: Tento symbol znamená, že zariadenie spĺňa všetky
požiadavky smernice o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS (NB 0459).
Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve
Krehké, zaobchádzajte opatrne

Uchovávajte v suchu

Lepenku, papier, plastové baliace materiály a nepotrebné písomnosti
recyklujte.
Iniciatíva WEEE: NEVYHADZUJTE DO ODPADU. Zariadenie recyklujte
v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu.

Použitie v prostredí magnetickej rezonancie (MR) nie je bezpečné: udržujte
mimo dosah prístrojov na zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MR)
Bezdrôtová technológia Bluetooth® alebo vybavené rozhraním Bluetooth®
©2016 Medtronic MiniMed, Inc. Všetky práva vyhradené.
MiniMed™, Enlite™ a Guardian™ sú ochranné známky spoločnosti Medtronic MiniMed, Inc.
Bluetooth® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
Detachol® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Ferndale Laboratories Inc.
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