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Mục lục

Hệ thống kiểm soát đường huyết CareSens N
Cám ơn bạn đã tin tưởng sử dụng Hệ thống kiểm soát đường
huyết CareSens N của chúng tôi. Hệ thống này sẽ cung cấp
cho bạn phương pháp kiểm tra, theo dõi mức đường huyết an
toàn, nhanh chóng và thuận tiện nhất. Bạn sẽ có ngay kết quả
kiểm tra đường huyết chỉ trong 5 giây với một lượng mẫu
máu rất nhỏ (0.5 µL).
Hệ thống kiểm soát đường huyết CareSens N được Công ty
Cổ phần Tân Hiếu - Chuyên cung cấp các sản phẩm đặc biệt
của người tiểu đường nhập khẩu chính thức từ tập đoàn
I-sens, có dán tem nhập khẩu và kèm theo phiếu bảo hành
được đóng dấu tròn của công ty. Quyển sách này sẽ cung cấp
cho bạn những thông tin rất cần thiết về sử dụng máy đo
đường huyết CasreSens N, xin vui lòng đọc kỹ trước khi sử
dụng máy.

Thông tin
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Bộ nhớ máy -------------------------------------------------------------------Cài đặt chức năng chuông báo ------------------------------------------Cài đặt chuông cho kết quả đo đường huyết sau ăn chế độ Post-meal (PP2) -Cài đặt chuông thông thường (alarm 1-3) ---------------------------Bảo hành
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH
MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT CareSens N
Máy đo đường huyết CareSens N là đời mới nhất hiện nay với công
nghệ độc quyền mã hóa không Codevới ưu điểm độ chính xác
cao + thuận tiện cho người sử dụng + Bảo hành vĩnh viễn chắc
chẵn sẽ làm hài lòng người sử dụng.
I/ CÀI ĐẶT MÁY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG: Bộ máy mới trước khi sử
dụng cần thực hiện:
- Lắp pin vào phía sau máy đường huyết bề mặt có dấu + lên trên,
nhấn và giữ nút S trong 03 giây để vào chế độ cài đặt, chữ “ SET” sẽ
xuất hiện, nhấn nút S một lần nữa để chuyển sang bước sau.

II/ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐO ĐƯỜNG HUYẾT: Phải chuẩn bị rửa
tay bằng xà phòng hoặc lấy bông tẩm cồn lau qua đầu ngón tay định
lấy máu. Lắp kim vào bút để lấy máu, sau đó hai ngón tay cầm ở giữa
cây bút rồi tay kia cầm ở phía đuôi bút để rút ra phía sau( lên cò).
Đến đây chỉ có ba bước để đo được đường huyết như sau:
Bước 1: cho que thử CareSens N vào máy, máy tự động bật lên, hiện
hình giọt máu trên màn hình ( Đầu bằng vào máy, mặt đen có chữ
CareSens hướng lên trên)
Bước 2: cầm bút bấm vào đầu hoặc bên mé ngón tay
Bước 3: để giọt máu chạm vào đầu nhọn que thử, máy tự động hút
vào 0,5µl đầy tấm hình vuông trắng trên đầu que.
Chờ trong vòng 5s, kết quả sẽ được hiện lên màn hình.
Chú ý:

- Cài đặt thời gian theo thứ tự: năm( chỉnh mũi tên lên xuống trên
máy đến đúng năm hiện tại), sau đó nhấn nút S để xác nhận lựa
chọn và chuyển sang bước tiếp theo số chỉ thị tháng sẽ nhấp nháy
tại góc dưới bên trái của màn hình hiển thị rồi tiếp tục nhấn nút
mũi tên về tháng như hiện tại rồi nhấn nút S, tiếp tục cho ngày, giờ,
phút và bộ nhớ của máy.

- Hàng ngày đo đường huyết chỉ thực hiện 3 bước trên, không ấn bất kỳ nút
gì cả. Nếu cho que vào máy rồi mà lấy máu lâu quá thì máy tự động tắt, khi
đo chỉ cần rút que ra và cho vào lại máy sẽ tự động bật lên, rồi thực hiện
bước 3.

- Trong khi nhấn nút S trên trên màn hình sẽ hiện chữ “ ON” hoặc
“OFF”, chọn “ON” để bật chế độ âm thanh khi đo đường huyết,
chọn“OFF” sẽ tắt âm thanh.

III/ ĐỌC KẾT QUẢ ĐÃ LƯU TRỮ: Nhấn nút S hoặc nút mũi tên lên trên
máy để bật máy và xem kết quả lưu các lần đo trước đó.

- Chỉ để giọt máu chạm- tiếp xúc vào đầu nhọn của Que thử chứ không nhỏ
lên.

- Trong khi nhấn nút S trên trên màn hình sẽ hiện chữ “dEL”, nhấn
nút mũi tên nếu chọn “NO” thì kết quả đo đường huyết sẽ được lưu
vào bộ nhớ và sẽ không bị xóa; nếu chọn “YES” thì kết quả lưu trong
bộ nhớ sẽ bị xóa hết.
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Chú ý: Thông tin quan trọng

Thông tin quan trọng

Để đảm bảo an toàn và sử dụng tốt hệ thống, hãy đọc kỹ hướng
dẫn sử dụng này trước khi bắt đầu đo đường huyết. Hãy Chú ý
những hướng dẫn sau:
Mục đích sử dụng:
Hệ thống kiểm soát đường huyết sử dụng cho các phép đo định
lượng của mức đường huyết trong máu mao mạch toàn phần như
sự hỗ trợ trong theo dõi bệnh nhân tiểu đường tại gia đình hay tại
phòng khám, không nên sử dụng để quyết định ngay trong điều trị
đái tháo đường.
Chỉ sử dụng hệ thống giám sát đường huyết CareSens N cho việc
kiểm tra bên ngoài cơ thể.
Khu vực có thể lấy mẫu máu để tiến hành đo kiểm tra: đầu ngón tay,
cánh tay, lòng bàn tay, đùi và bắp chân.
Sau đây là ý nghĩa những biểu tượng bạn có thể nhìn thấy trên bao
bì sản phẩm, trong tài liệu hướng dẫn…
Sử dụng cho mục đích chuẩn đoán bệnh
Sản phẩm này đáp ứng tiêu chuẩn Directive 98/79/
EC về thiết bị y tế dùng trong chuẩn đoán bệnh.
Cảnh báo
Xem hướng dẫn sử dụng
Không để cùng rác sinh hoạt
Sử dụng trước …(chưa mở hộp hoặc lọ que thử đã mở)

Hệ thống kiểm soát đường huyết CareSens N được thiết kế với
mục đích tự kiểm tra bên ngoài cơ thể (in vitro diagnostic use).
Đường trong mẫu máu được trộn với một lượng hóa chất đặc
biệt trên que thử để tạo ra một dòng điện nhỏ. Máy đo đường
huyết CareSens N phát hiện ra dòng điện này và đo lượng
đường trong mẫu máu.
Máy đo đường huyết CareSens N được thiết kế để tối thiểu hóa.
Các lỗi có liên quan đến việc dùng Code bởi chức năng cải tiến
không cần cài Code (No-Coding).
Chỉ sử dụng que thử CareSens N cho máy đo đường huyết
CareSens N.
Sự cao hoặc thấp bất thường của tỷ lệ hồng cầu trong máu (cao
hơn 60% hoặc thấp hơn 20%) có thể dẫn đến kết quả đo không
chính xác.
Nếu kết quả kiểm tra thấp hơn 60 mg/dL (3.3 mmol/L) hoặc cao
hơn 240 mg/dL (13.3 mmol/L), hãy xin tư vấn từ chuyên gia
chăm sóc sức khỏe của bạn ngay.
Kết quả đo không chính xác có thể xảy ra khi cơ thể bị giảm
huyết áp nghiêm trọng (áp lực trong máu thấp) hoặc bệnh nhân
bị sốc. Độ chính xác của kết quả có thể không cao nếu bệnh
nhân có tiền sử bị đường huyết cao hoặc hội chứng tăng thẩm
thấu thể nhiễm hoặc không nhiễm xê tôn. Bệnh nhân bị ốm
nặng không nên tiến hành đo kiểm tra với máy đo đường huyết.

Nhà sản xuất

Giới hạn nhiệt độ

Không dùng lại

Mã lô sản xuất

Số Serial của sản phẩm

Đại diện được ủy quyền

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ đại diện bán hàng ủy quyền
của i-SENS tại Việt nam hoặc truy cập website www.i-sens.com
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Thông số kỹ thuật

Hệ thống kiểm soát đường huyết CareSens N

Thông số kỹ thuật sản phẩm
⑧

⑦

Khoảng kết quả đo của máy

20 - 600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L)

Lượng mẫu máu

Tối thiểu 0.5 µL

Thời gian đo

5 giây

Loại mẫu máu xét nghiệm:

máu tươi từ mau mạch toàn phần( đầu
ngón tay hoặc gan bàn tay hoặc trên
cánh tay)

Hiệu chuẩn kết quả

Hiệu chuẩn so với máy phân tích
đường huyết YSI 2300 theo tiêu chuẩn
công nghệ quốc gia Mỹ.

Phương pháp phân tích

Điện hóa

Tuổi thọ pin

1,000 tests

Nguồn

2 quả pin lithium 3.0V ( có thể thay
bằng pin loại CR2032)

Bộ nhớ

250 kết quả

Kích thước máy

93 X 47 X 15 (mm)

(6) Sổ theo dõi/ sổ ghi chép kết quả đo đường huyết

Trọng lượng máy

51.5 g (đã lắp pin)

(7) Hộp đựng máy

⑨

②

⑤

①

③

⑩

④
⑥
Hệ thống kiểm soát đường huyết CareSens N bao gồm:

(1) Máy đo đường huyết CareSens N
(2) Bút chích máu
(3) Kim chích máu(10)
(4) Tài liệu hướng dẫn sử dụng
(5) Hướng dẫn nhanh

(8) Que thử CareSens N(10)
(9) Pin(2)

Dải đo
Nhiệt độ

10 - 40˚C (50-104˚F)

Độ ẩm tương đối

10 - 90%

Tỷ lệ hồng cầu trong máu

20 - 60%

Kiểm tra tất cả phụ kiện đi kèm ngay sau khi mở hộp. Danh sách
phụ kiện đi kèm sẽ được liệt kê bên ngoài hộp chính.
Cáp dữ liệu có thể đặt mua riêng.
Hãy liên hệ đại diện ủy quyền của i-SENS.
Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ đại diện bán hàng ủy quyền
của i-SENS tại Việt nam hoặc truy cập website www.i-sens.com
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Thay pin

Bảo dưỡng máy

Máy đo đường huyết CareSens N được cung cấp cùng 2 pin 3.0 V.
Trước khi dùng máy, hãy kiểm tra ngăn chứa pin và lắp pin nếu ngăn
pin trống.
Trong khi sử dụng máy, nếu biểu tượng
xuất hiện trên màn hình
có nghĩa là pin sắp cạn và bạn cần phải thay pin. Kết quả kiểm tra sẽ
không được lưu vào máy nếu pin cạn trong quá trình đo

Dùng vải mềm hoặc giấy ăn lau bề mặt ngoài của máy đo. Có
thể dùng thêm 1 lượng nhỏ dung dịch cồn nếu thấy cần thiết.
Không dùng các chất hữu cơ như: benzene hoặc aceton hoặc
các chất tẩy rửa công nghiệp tại gia đình vì những chất này có
thể làm hỏng thiết bị.

Bước 1
Thận trọng:
Không để máy đo dưới ánh nắng trực tiếp hoặc khu vực nóng
trong thời gian dài.

Chắc chắn máy đã được tắt. Ấn vào nắp ngăn
pin tại nơi mũi tên chỉ dẫn để mở nắp ngăn pin
Bước 2

Không để bụi, bẩn, máu hoặc nước rơi vào khe cắm que thử.

Tháo pin cũ bằng cách dùng ngón trỏ nâng quả
pin lên sau đó dùng ngón trỏ và ngón cái kéo
pin ra như hình bên. Đưa 2 quả pin mới vào với
mặt “+” hướng lên trên. Đảm bảo pin đã được
lắp chắc chắn vào máy.

Không làm rơi máy hoặc làm cho máy bị rung - lắc mạnh.

Bước 3

Chỉ dùng que thử CareSens N cho máy đo đường huyết CareSens N.

Đặt nắp ngăn pin vào ngăn pin, ấn xuống cho
đến khi nghe tiêng “click”.

Bảo quản máy nơi mát và thoáng gió.

Không sửa chữa hoặc cố gắng thay đổi cấu hình máy với bất
cứ lý do gì.
Đặt máy xa khu vực có điện từ mạnh như điện thoại cầm tay, lò
vi sóng.

Giữ tất cả các phụ kiện đi kèm bộ máy trong hộp đựng máy để
tránh mất mát.

Chú ý: Thay pin không ảnh hướng đến các kết quả lưu trong máy.
Tuy nhiên, bạn có thể cần cài đặt lại máy. Xem trang 16 - 20

10 www.i-sens.com

www.tanhieu.com.vn

www.i-sens.com

www.tanhieu.com.vn 11

Que thử CareSens N
Thận trọng!
Hệ thống kiểm soát đường huyết CareSens N cho bạn biết mức đường
huyết nhanh chóng và chính xác. Nó tự động hút lượng mẫu máu nhỏ
từ đầu tiếp nhận mẫu máu trên thanh que thử

Sử dụng mẫu máu tươi từ mau mạch toàn phần( đầu ngón tay
hoặc gan bàn tay hoặc trên cánh tay) cho que thử CareSens N.
Không dùng lại que thử đã bị dính máu.
Không sử dụng que thử đã hết hạn sử dụng.
Que thử mới, lọ que thử chưa mở nắp, hay que thử trong hộp đã
mở nắp đều có thể sử dụng cho đến hạn in trên hộp que thử và
nhãn lọ nếu được bảo quản đúng cách.

Đầu tiếp xúc
Ấn nhẹ que thử vào khe cắm trên máy
với đầu tiếp xúc hướng vào trong

Bảo quản que thử tại khu vực mát và khô ráo, nhiệt độ môi trường
đảm bảo cho việc bảo quản là 1-30˚C (34-86˚F).
Để que thử xa khu vực ánh nắng trực tiếp, khu vực nóng hoặc khu
vực đông lạnh.

Insert
Ô kiểm tra
Kiểm tra xem lượng mẫu máu đã thấm
đủ hay chưa
Đầu tiếp nhận mẫu máu
Đưa mẫu máu thử vào đây để bắt đầu
quá trình đo kiểm tra.

Chỉ bảo quản que thử trong hộp được cung cấp kèm theo.
Đóng chặt lọ que thử ngay sau khi lấy que thử ra, đồng thời sử
dụng ngay que thử vừa lấy ra.
Chỉ thao tác với que thử khi tay sạch và khô.
Không bẻ cong, cắt hoặc thay đổi que thử.

Thận trọng: Đặt máy và que thử xa tầm tay với của trẻ nhỏ.
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Máy đo đường huyết CareSens N

Màn hình hiển thị
mem
xuất hiện khi xem
kết quả lưu trong
bộ nhớ máy

Cổng dữ liệu
Truyền dữ liệu
từ máy sang máy tính
thông qua cáp
dữ liệu
Màn hình hiển thị
Hiển thị kết quả
và các thông báo

Nút nhấn
Lựa chọn hoặc
thay đổi thông tin

Nút nhấn
Lựa chọn hoặc
thay đổi
thông tin

Nút nhấn S
Bật/tắt máy
Và xác nhận
các lựa chọn

Check
có nghĩa là kết quả
kiểm tra chưa được
lưu vào máy
khu vực kết quả:
Kết quả hiển thị tại
khu vực này

alarm
xuất hiện khi chế độ
chuông đã được cài đặt
Biểu tượng quả pin
Chỉ dẫn pin đang yếu
và cần được thay thế

Dấu chấm thập phân
Xuất hiện khi đơn vị
đo đường huyết được
thiết lập là mmol/L

Post-meal test mark
Xuất hiện khi đang đo
kiểm tra ở chế độ postmeal và khi kết quả đo
của chế độ này hiển thị
Biểu tượng chuông
Xuất hiện khi bạn
cài đặt chuông cho
chế độ post-meal

Khe cắm que thử:
nơi cho que thử vào.

Biểu tượng tắt loa
Xuất hiện khi âm
thanh ở chế độ tắt

mg/dL
đơn vị đo đường huyết
Tháng
Ngày

Giờ
Phút

Biểu tượng giọt máu
Chỉ dẫn máy đo đã sẵn
sàng tiếp nhận mẫu
máu đo

mmol/L
Đơn vị đo đường huyết
Chú ý: Cáp dữ liệu dùng để chuyển dữ liệu tới 1 máy tính có thể
đặt mua riêng. Hãy liên hệ đại diện bán hàng của i-SENS nếu bạn
có nhu cầu.

14 www.i-sens.com
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Chú ý: Đơn vị đo được cố định cho mỗi máy, vì thế bạn sẽ không
thể thay đổi được đơn vị đo lường của thiết bị.

www.i-sens.com
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Cài đặt máy
Ấn và giữ nút nhấn S trong khoảng 3 giây để đưa máy về chế độ cài đặt.
Sau khi cài đặt xong, ấn và giữ nút nhấn S trong vòng 3 giây để tắt máy.
Nhấn hoặc cho tới khi hiện lên giá trị muốn cài đặt. Nhấn
để di chuyển nhanh hơn.

và giữ

Điều chỉnh ngày, thời gian và đơn vị đo
Bước 1: Đăng nhập vào cài đặt hệ thống

Số chỉ thị tháng sẽ sáng nháy tại góc dưới bên
trái của màn hình hiển thị.
Nhấn nút nhấn hoặc cho đến khi số chỉ thị
tháng đúng như hiện tại xuất hiện. Nhấn nút
nhấn S để xác nhận lựa chọn và chuyến sang
bước tiếp theo.
Bước 4: Cài đặt ngày

Nhấn và giữ nút nhấn S trong 3 giây để vào
chế độ cài đặt. Sau khi tất cả các phân đoạn
trên màn hình sáng nháy, chữ “SET” sẽ xuất
hiện.

Nhấn nút nhấn hoặc cho đến khi màn hình
hiển thị số ngày đúng. Nhấn nút nhấn S để xác
nhận ngày và chuyến sang bước tiếp theo.

Nhấn nút nhấn S một lần nữa để chuyển sang
bước tiếp theo.

Bước 2: Cài đặt năm

Bước 5: Định dạng thời gian

Nhấn và thả nút nhấn và để điều chỉnh
đến số năm hiện tại. Nhấn và giữ nút nhấn
để di chuyển đến các năm nhanh hơn. Sau
khi cài đặt xong, nhấn nút nhấn S để xác nhận
lựa chọn và chuyển sang bước tiếp theo.

16 www.i-sens.com

Bước 3: Cài đặt tháng

Có thể định dạng thời gian 12h hoặc 24h cho
máy đo. Nhấn nút nhấn hoặc để lựa chọn.
Đối với định dạng 24h, biểu tượng AM/PM sẽ
không xuất hiện.
Sau khi định dạng thời gian, nhấn nút nhấn S để
chuyển sang bước tiếp theo.

www.tanhieu.com.vn
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Bước 6: Cài đặt giờ

Bật/ tắt chế độ âm thanh (trên màn hình hiện bEEP)

Nhấn nút nhấn hoặc đến số giờ cần đặt hiển
thị. Sau khi cài đặt, ấn nút nhấn S để chuyến sang
bước tiếp theo.

Bước 9
Trong khi nhấn nút nhấn

hoặc

xuất hiện chữ “On” hoặc “OFF”. Nhấn nút nhấn S để
lựa chọn.
Nếu bạn chọn “On” (Mở chế độ âm thanh), máy đo
sẽ phát ra âm “beep” trong những trường hợp sau:

Bước 7: Cài đặt phút

Khi que thử được đưa vào máy.

Nhấn nút nhấn
hoặc
cho đến khi số phút
muốn cài đặt hiển thị. Sau khi cài đặt phút nhấn
nút nhấn S để chuyển sang bước tiếp theo.

Khi mẫu máu hoặc dung dịch chuẩn được thấm
vào que thử và quá trình đo bắt đầu.
Khi kết quả kiểm tra hiển thị.
Khi bạn nhấn nút nhấn S hoặc

Bước 8: Cài đặt đơn vị đo ( bạn có thể bỏ qua bước
này vì đơn vị đo được cố định là mmol/L)
Máy đo CareSens N có thể hiển thị kết quả đo với
đơn vị là mg/dL hoặc mmol/L. Bạn có thể thay đổi
bằng cách nhấn nút nhấn
hoặc . Sau khi lựa
chọn đơn vị, nhấn nút nhấn S để xác nhận cài đặt.
Máy đo có thể được cài đặt trước với đơn vị đo
thường được dùng trên đất nước của bạn. Điều
này chỉ nên thay đổi nếu chuyên gia tư vấn của
bạn yêu cầu.

Khi bạn nhấn nút nhấn
chế độ sau ăn.

để bật máy.

để đặt chuông cho

Khi máy đã sẵn sàng cho việc đo đường huyết.
Nếu bạn tắt chế độ âm thanh (OFF), sẽ không có
âm thanh nào khi bạn thực hiện các thao tác với
máy.

Thận trọng:
Sử dụng đơn vị đo không đúng có thể dẫn đến những kết luận sai về
mức đường huyết của bạn, từ đó phương án điều trị sai
18 www.i-sens.com
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Chú ý: Khi tắt âm thanh ở trạng thái tắt, biểu tượng
trên màn hình.

www.i-sens.com
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Kiểm tra hệ thống
Xác lập lại kết quả kiểm tra đường huyết (màn hình hiện dEL)
(Xóa tất cả kết quả đã lưu)

Bước 10
Muốn tất cả kết quả lưu trong bộ nhớ máy đều bị xóa bạn chọn YES,
tất cả các kết quả đo sẽ bị xóa và không thể khôi phục lại được.
Sau khi chế độ cài đặt được thiết
Lập, nhấn nút nhấn S để vào xác
lập lại kết quả kiểm tra, chữ ‘dEL’
sẽ sáng nháy trên màn hình Hãy
nhấn nút nhấn hoặc để thay
đổi giữa 2 lựa chọn ‘YES’ hoặc
‘NO’: + Nếu xóa tất cả kết quả đã
lưu, nhấn nút nhấn S khi màn
hình hiện lên chữ ‘YES’. Sau đó,
tất cả kết quả lưu trong máy sẽ
bị xóa và màn hình sẽ giống như
hình bên phải.
+ Nếu bạn không muốn xóa các kết quả đã lưu, hãy nhấn nút S khi
màn hình hiện lên chữ “NO”. Sau đó màn hình sẽ trở về Bước 2. (Xem
trang 14)

Chú ý: Trong bất cứ bước nào, nếu nút nhấn S được nhấn trong 3
giây, chế độ cài đặt ngày, cài đặt thời gian và cài đặt đơn vị đo sẽ kết
thúc và máy sẽ tắt. Nhấn và giữ nút nhấn
để di chuyển nhanh
hơn.
20 www.i-sens.com

www.tanhieu.com.vn

Bạn có thể dùng dung dịch chuẩn (A hoặc/và B) để kiểm
tra chất lượng máy và que thử.
Dung dịch chuẩn chứa lượng đường nhất định và được
sử dụng để kiểm tra xem máy và que thử có hoạt động
tốt hay không. Que thử sẽ chỉ thị dải đo được in trên
nhãn của lọ dung dịch chuẩn.
Sau khi đo hãy so sánh kết quả hiển thị trên máy với dải
đo của lọ dung dịch chuẩn.
Trước khi sử dụng 1 máy mới hoặc hộp que thử mới, bạn có thể tiến
hành kiểm tra với dung dịch chuẩn (xem trang 20-21).
Chú ý:
Chỉ dùng dung dịch chuẩn CareSens N (có thể đặt mua riêng).
Kiểm tra hạn sử dụng in trên thân lọ. Khi bạn mở nắp lần đầu tiên,
hãy ghi lại ngày hết hạn sử dụng (sau khi mở nắp, dung dịch phải
dùng hết trong 3 tháng).
Trước khi kiểm tra, hãy chắc chắn rằng máy đo, que thử và dung
dịch chuẩn đều ở nhiệt độ phòng (20-25°C, 68-77°F).
Trước khi dùng hãy lắc đều lọ dung dịch chuẩn, bỏ đi giọt dung
dịch đầu tiên và lau sạch.
Đóng chặt nắp lọ dung dịch chuẩn và bảo quản trong dải nhiệt độ
8-30°C (46-86°F).
Bạn có thể thực hiện kiểm tra với dung dịch chuẩn khi:
Khi bạn muốn luyện tập cách đo với dung dịch chuẩn trước khi
thực hiện với mẫu máu.
Lần đầu tiên sử dụng máy (sử dụng máy mới).
Mỗi khi bạn bắt đầu mở hộp que thử mới.
Nếu bạn có nghi ngờ kết quả đo.
Nếu các triệu chứng của bạn mâu thuẫn với kêt quả kiểm tra
đường huyết và bạn nghi ngờ máy hay que thử đang hoạt động
không tốt.
www.i-sens.com
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Nếu bạn làm rơi hoặc làm hỏng máy

Bước 3

Kiểm tra với dung dịch chuẩn

Kết quả đo kiểm tra sẽ xuất hiện sau khi máy
đếm ngược từ 5 về 1. Sau khi kết quả kiểm tra
với dung dịch chuẩn xuất hiện trên màn hình,
hãy nhấn nút nhấn
trong 3 giây đến khi biểu
tượng ‘check’ xuất hiện trên màn hình.

Bước 1
Đưa que thử vào khe cắm trên máy với đầu tiếp
xúc hướng vào trong, mặt tiếp xúc hướng lên trên
Ấn nhẹ que thử vào khe cắm cho đến khi nghe
tiếng “beep”. Chú ý không làm cong que thử.
Biểu tượng
sẽ xuất hiện trên màn hình.

Khi biểu tượng ‘check’ xuất hiện, kết quả đo sẽ
được đánh dấu và máy sẽ tự động loại ra khi
tính giá trị trung bình cho 14 ngày.
Bước 4

Bước 2
Lắc kỹ lọ dung dịch chuẩn trước mỗi
lần tiến hành đo. Vặn mở nhẹ nhàng và
bỏ đi giọt dung dịch đầu tiên. Sau đó
dùng giấy ăn hoặc vải mềm lau sạch.
Sau khi biểu tượng
xuất hiện
trên màn hình.
Đưa dung dịch chuẩn vào khe hẹp tại đầu tiếp nhận mẫu máu đến khi
nghe tiếp “beep”. Đảm bảo dung dịch chuẩn đã được thấm đầy ô kiểm
tra.

Chú ý: Máy đo có thể tự động tắt nếu mẫu máu dung dịch chuẩn
không được đưa vào trong 2 phút sau khi biểu tượng
xuất
hiện trên màn hình. Nếu máy tắt, hãy lấy que thử ra, cho que vào lại
và lặp lại từ bước 1 (với điều kiện que thử chưa dính máu).
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So sánh kết quả hiển thị trên máy với dải đo in
trên hộp que thử. Kết quả sẽ nằm trong giới hạn
đó. Que thử đã sử dụng phải được tiêu hủy
riêng.

Thận trọng:
Dải kết quả in trên hộp que thử chỉ dùng cho dung dịch chuẩn
CareSens N. Không có sự liên quan nào đến mức đường huyết của
bạn.
Chú ý:
Dung dịch chuẩn CareSens N có thể được mua riêng. Hãy liên hệ đại
diện bán hàng ủy quyền của i-SENS để biết thông tin.

www.i-sens.com
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Sử dụng bút chích máu
So sánh kết quả kiểm tra với dung dịch chuẩn

Bạn sẽ cần dùng bút chích máu để lấy mẫu máu

Kết quả mỗi lần đo kiểm tra với dung dịch chuẩn sẽ nằm trong
khoảng giá trị in trên nhãn của lọ que thử. Lặp lại việc đo kiểm tra nếu
kết quả nằm ngoài khoảng giá trị trên
Kết quả đo ngoài khoảng giá trị có thể do những nguyên nhân sau:

Bạn có thể dùng bút chích máu cho hệ thống kiểm soát đường huyết
CareSens N hoặc bất kì một sản phẩm y tế nào có sử dụng bút chích
máu.

Nguyên nhân

Khe cài kim chích máu

Nút nhả kim

Xử lý

Khi lọ dung dịch chuẩn không được lắc
đều.
Khi máy, que thử, hoặc dung dịch chuẩn
được bảo quản ở khu vực nhiệt độ quá
cao hoặc quá thấp.
Khi bạn không bỏ giọt dung dịch chuẩn
đầu tiên hoặc đầu lọ dung dịch chuẩn
không được lau sạch.
Khi máy đang gặp sự cố.

Lặp lại các bước
kiểm tra với dung
dịch chuẩn.
Xem phần “Chú ý”
trang 19.

Khi dung dịch chuẩn đã hết hạn sử dụng
ghi trên nhãn lọ.
Khi lọ dung dịch chuẩn đã được mở nắp
quá 3 tháng.
Khi dung dịch chuẩn bị nhiễm bẩn

Vứt bỏ lọ dung
dịch chuẩn đang
sử dụng và thay
thế bởi lọ mới.

Kim chích máu

Nút bấm kim chích máu

Lẫy nhựa

Không được sử dụng 1 bút chích máu cho 2 thiết bị riêng biệt và
không dùng chung bút chích máu với người khác.
Dùng vải mềm hoặc giấy ăn để lau bút. Có thể sử dụng 1 lượng nhỏ
dung dịch cồn nếu cần thiết.

Nếu kết quả vẫn tiếp tục nằm ngoài khoảng giá trị ghi trên nhãn lọ
que thử, có thể que thử CareSens N và máy đo đang hoạt động không
tốt. Trong trường hợp này, hãy liên hệ đại diện bán hàng ủy quyền của
i-SENS để được hỗ trợ
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Thận trọng: Chỉ sử dụng kim chích máu 1 lần để tránh bị nhiễm
trùng khi lấy mẫu máu, và:
Không dùng kim chích máu đã được sử dụng bởi người khác.
Luôn luôn sử dụng kim vô trùng.
Luôn giữ sạch bút chích máu.

Chú ý: Lặp lại việc lấy mẫu máu tại vị trí cũ có thể làm bạn bị đau
hoặc tạo thành vết sẹo trên da. Vì vậy hãy chọn những vị trí khác
nhau cho mỗi lần lấy mẫu máu kiểm tra.

www.i-sens.com
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Chuẩn bị bút chích máu

Bước 4

Bước 1

Lựa chọn độ sâu mong muốn từ 1 đến 5
(1- 5 tùy theo da dầy hay mỏng) trên nắp
điều chỉnh. Chọn độ sâu bằng cách xoay
phần đầu của nắp cho đến khi mũi tên chỉ
vào số cần chọn (số càng cao thì kim càng
chích sâu vào da và giọt máu càng lớn).
Thông thường nên để mũi tên chỉ vào số 3
trong lần đầu chích máu.

Rửa tay và khu vực lấy mẫu máu với xà
phòng và nước ấm. Rửa sạch và lau khô.

Bước 2
Bước 5

Vặn mở nắp bút chích máu.

Lên cò bút chích máu bằng cách: một tay
giữ thân bút, dùng tay còn lại cầm phía
đuôi bút kéo lẫy nhựa cho đến khi bạn
nghe tiếng “click” là bút chích máu đã
được lên cò.
Bước 3
Cài kim chích máu vào khe cắm. Giữ chặt
thân kim, nhẹ nhàng vặn + rút để tháo đầu
tròn bảo vệ ra, để sang 1bên để có thể lắp
lại vào kim sau khi chích máu xong. Đậy nắp
bút chích máu lại
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Chú ý: Chiều sâu lấy mẫu máu có thể khác nhau với những người
khác nhau hay tại những khu vực lấy mẫu máu khác nhau. Nắp điều
chỉnh của bút chích máu cho phép điều chỉnh tới độ sâu lấy mẫu
máu phù hợp nhất tại mỗi khu vực.
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Chuẩn bị máy và que thử để đo đường huyết:

Lấy mẫu máu thử

Bước 6

Bước 8

Đưa que thử vào khe cắm trên máy với đầu
tiếp xúc (đầu bằng của que thử) hướng vào
trong, mặt tiếp xúc (mặt mầu đen có chữ
CareSens) hướng lên trên. Ấn nhẹ que thử
vào máy cho đến khi nghe tiếng “beep”.
Chú ý không làm cong que thử. Biểu tượng
sẽ xuất hiện trên màn hình.

Dùng bút chích máu lấy mẫu máu:
Đặt bút đối diện với vị trí lấy mẫu máu tại
đầu ngón tay, tốt nhất là lấy mẫu máu tại
đầu ngón tay giữa hoặc đầu ngón tay đeo
nhẫn rồi ấn nút bấm kim chích máu là ô
vuông ở giữa bút.
Lấy bút ra khỏi đầu ngón tay, đợi một vài giây để lượng mẫu máu đủ
cho 1 lần đo. Lượng mẫu máu tối thiểu để có thể thấm hết ô kiểm tra
là 0.5 microliter (0.5 µL).

Thực hiện kiểm tra Post-meal(đường huyết sau ăn)
Máy đo đường huyết CareSens N cho phép bạn đánh dấu kết quả
đo kiểm tra ở chế độ đường huyết sau ăn (post-meal) với biểu
tượng ( ). Biểu tượng chế độ đường huyết sau ăn ( ) có thể đưa
vào ngay trước khi đưa mẫu máu thử vào. Ngay khi bạn đánh dấu
biểu tượng ( ) vào kết quả đo, nó sẽ không bị xóa.
Bước 7
Nếu bạn đánh dấu biểu tượng đường huyết sau ăn
( ) cho kết quả kiểm tra, hãy nhấn và giữ nút nhấn
Trong 3 giây sau khi đưa que thử vào. Biểu tượng
Đường huyết sau ăn ( ) và biểu tượng
sẽ xuất
hiện trên màn hình.
Kết quả đo kiểm tra cũng sẽ được hiển thị cùng với
biểu tượng ( )- Đánh dấu đường huyết sau ăn.
Nếu bạn không muốn lưu kết quả cho chế độ đo
đường huyết sau ăn, hãy bỏ qua bước 7 và chuyển
sang bước 8.
28 www.i-sens.com
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Bước 9
Sau khi biểu tượng
xuất hiện trên
màn hình, đưa mẫu máu tiếp xúc vào đầu
khe hẹp trên đầu tiếp nhận mẫu của que
thử Cho đến khi nghe tiếng “beep”. Nếu ô
kiểm tra không được thấm đủ lượng mẫu
máu trước khi việc đếm ngược kết thúc,
bạn sẽ cần phải bỏ que thử này và đưa que
thử khác vào. Nếu ô kiểm tra không thấm
đủ mẫu bởi lí do độ nhớt bất thường trong
máu hoặc lượng mẫu máu đưa vào quá nhỏ.
Thông báo Er4 sẽ xuất hiện

đủ mẫu

chưa đủ mẫu

Chú ý: Máy đo có thể tắt nếu mẫu máu không được đưa vào trong
vòng 2 phút kể từ khi biểu tượng
xuất hiện trên màn hình.
Nếu máy tắt, hãy lấy que thử ra và cắm lại vào máy. Sau đó đưa mẫu
thử vào sau khi biểu tượng
xuất hiện trên màn hình.
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Hủy kim chích máu đã sử dụng

Bước 6

Bước 1

Kết quả đo kiểm tra sẽ xuất hiện trên màn
hình máy sau khi máy bắt đầu đếm ngược
từ 5 về 1. Kết quả sẽ tự động được lưu vào
bộ nhớ máy.

Vặn mở nắp bút chích máu.

Nếu lấy que thử ra sau khi kết quả hiển thị
trên màn hình, máy sẽ tự động tắt sau 3
giây. Hủy que thử đã sử dụng theo quy
định.

Bước 2
Lắp đầu bảo vệ vào đầu kim bằng cách cho
kim chích máu đâm vào nút bảo vệ tròn rồi
dùng ngón cái đẩy nút nhả kim về phía
trước và đồng thời kéo lẫy nhựa phía đuôi
bút để đẩy kim đã sử dụng ra khỏi bút để
hủy kim chích theo đúng quy định.

Thận trọng: Kim chích máu chỉ sủ dụng 1 lần, không tái sử dụng
hoặc dùng chung với người khác. Luôn hủy kim sau sử dụng đúng
quy định.
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Khu vực kiểm tra thay thế
Khu vực kiểm tra thay thế là gì?

Những điều cần biết khi sử dụng khu vực thay thế

Thông thường, một người muốn kiểm tra mức đường trong máu họ
sẽ lấy mẫu máu tại đầu các ngón tay. Tuy nhiên, có rất nhiều dây
thần kinh tập trung ở đây nên nó có thể làm cho bạn có cảm giác
đau. Khi tiến hành đo kiểm tra đường huyết, việc sử dụng những
khu vực khác nhau trên cơ thể như cẳng tay, gan bàn tay, đùi và bắp
chân sẽ làm bạn cảm thấy bớt đau hơn. Phương pháp kiểm tra phân
tích với những khu vực khác trên cơ thể gọi là Khu vực kiểm tra thay
thế.
Khu vực kiểm tra thay thế làm bạn cảm thấy bớt đau hơn, tuy nhiên
nó có thể không đơn giản. Bởi thế hãy lưu ý những vấn đề sau khi
tiến hành với khu vực kiểm tra thay thế.

Hãy hiểu rõ những vấn đề sau trước khi thực hiện kiểm tra với khu
vực thay thế (cẳng tay, gan bàn tay, đùi, bắp chân).
Mẫu máu mao mạch tại đầu các ngón tay cho biết sự thay đổi mức
đường huyết nhanh hơn tại khu vực thay thế. Bởi vậy, kết quả kiểm
tra tại đầu ngón tay và tại khu vực thay thế có thể không hoàn toàn
giống nhau. Điều này gây ra bởi nhiều lí do như phong cách sống,
thức ăn.. có ảnh hưởng đến mức đường huyết.

Khu vực kiểm tra thay thế

Những trường hợp được chấp nhận với khu vực thay thế
Khi mức đường huyết ổn định
Sau khi ngủ dậy
Trước bữa ăn
Trước khi ngủ

Trường hợp cần kiểm tra thêm với mẫu thử tại đầu ngón tay
Mẫu máu tại khu vực thay thế (cẳng tay, gan bàn tay, đùi, bắp chân)
Khu vực lấy mẫu máu phải sạch, mềm, có nhiều mạch máu và nhẵn,
cách xa xương. Xoa bóp nhẹ nhàng khu vực lấy mẫu máu giúp máu
lưu thông và việc lấy mẫu máu được dễ dàng và làm giảm xuống
mức thấp nhất sự khác nhau giữa kết quả kiểm tra tại đầu ngón tay
và tại khu vực thay thế. Giữ chặt bút chích máu đối diện với khu vực
lấy mẫu máu, đợi cho đến khi bề mặt da phía dưới bút chích máu
thay đổi màu sắc. Sau đó ấn nút bấm kim chích trong khi vẫn tiếp
tục xoa bóp. Giữ bút vuông góc với bề mặt da cho đến khi đủ mẫu
máu (ít nhất 0.5 μL, kích thước thực tế: ).
Cẩn thận kéo bút ra khỏi vị trí mẫu máu.
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Khi mức đường huyết không ổn định.
Trong suốt 2 giờ sau bữa ăn hoặc sau khi tập thể dục .
Khi bạn đang bị ốm hoặc nghi ngờ mức đường huyết có vẻ thấp
hơn kết quả kiểm tra.
Khi mức đường huyết thấp bất thường.
Sau khi tiêm insulin đang tác dụng mạnh nhất đến đường huyết.
2 giờ sau khi tiêm insulin.
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Thông báo Hi và Lo
Thận trọng với khu vực kiểm tra thay thế

Thông báo Hi

Không bỏ qua những triệu chứng của tăng đường huyết hoặc hạ
đường huyết.
Khi kết quả kiểm tra có vẻ không như bạn nghĩ, hãy đo kiểm tra lại
với mẫu máu tại đầu ngón tay. Nếu kết quả tại đầu ngón tay cũng
vẫn không giống như suy nghĩ của bạn, hãy xin tư vấn của các Bác
sĩ chuyên khoa.
Không lấy kết quả đo tại khu vực thay thế làm cơ sở cho việc thay
đổi phương pháp điều trị.
Lượng đường tại khu vực thay thế của những người khác nhau
không giống nhau.
Trước khi sử dụng khu vực kiểm tra thay thế, hãy hỏi chuyên gia
tư vấn của bạn.

Chú ý: Kết quả đo tại khu vực kiểm tra thay thế và tại đầu các ngón
tay có thể không giống nhau bởi sự thay đổi chậm của mức đường
huyết tại khu vực thay thế. Sử dụng mẫu máu tại đầu ngón tay để
kiểm tra nếu bạn đã từng hoặc có triệu trứng hạ đường huyết hoặc
bị sốc giảm glucoza.
Chú ý: Nếu mẫu máu bị chảy lan do sợi tóc rơi vào hoặc do các
đường chỉ trong gan bàn tay của bạn - không sử dụng mẫu này nữa.
Hãy lấy mẫu máu ở chỗ khác - nơi bề mặt da mịn hơn.
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Máy đo hiển thị kết quả trong khoảng 20-600 mg/dL
(1.1-33.3 mmol/L). Thông báo "HI" xuất hiện khi mức
đường huyết cao hơn 600mg/dL (33.3 mmol/L) và
chỉ dẫn mức đường huyết cao hơn bình thường.
Nếu thông báo "Hi" lại xuất hiện khi tiến hành đo
kiểm tra lại, hãy liên hệ ngay với Bác sĩ điều trị của
bạn.

Thông báo Lo
Thông báo "Lo" xuất hiện khi kết quả thấp hơn 20
mg/dL (1.1 mmol/L) và sốc giảm glucoza (mức
đường huyết quá thấp).
Nếu thông báo "Lo" lại xuất hiện khi tiến hành kiểm
tra lại, hãy liên hệ ngay với Bác sĩ điều trị của bạn.

Chú ý: Hãy liên hệ với đại diện bán hàng của i-SENS nếu các thông
báo vẫn xuất hiện ngay cả khi bạn không bị tăng hay giảm đường
huyết.
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Mục tiêu kiểm soát đường huyết
Nhắc nhở
Số lần trong ngày

Chuyển dữ liệu

Dải đo mục tiêu cung cấp bởi
chuyên gia tư vấn

Trước bữa ăn sáng
Trước bữa trưa hoặc tối
1 giờ sau bữa ăn
2 giờ sau bữa ăn

Kết quả đo đường huyết được lưu trong máy đo
đường huyết CareSens N. Có thể được chuyển
từ máy sang một máy tính được cài đặt phần
mềm và thông qua cáp dữ liệu. Chữ “Pc” sẽ hiển
thị khi cáp dữ liệu nối máy đo với 1 máy tính. Để
hiểu rõ hơn về cách chuyển dữ liệu, hãy liên hệ
đại diện bán hàng của i-SENS hoặc truy cập
trang web www.i-sens.com.

Từ 2 a.m. đến 4 a.m.
Giá trị mong muốn: Mức đường huyết khi bạn ngủ dậy( nhịn ăn ít
nhất 8 giờ sau khi ăn) của người trưởng thành không có bệnh về
tiểu đường khoảng 70-99 mg/dL (3.9-5.5 mmol/L), 2 giờ sau bữa ăn
người này sẽ có kết quả khoảng 100-139 mg/dL (5.6-7.7 mmol/L).
* Fasting: được xác định là không sự hấp thụ calo trong ít nhất 8 giờ
(nhịn ăn ít nhất là 8 giờ)
Nguồn trích dẫn
American Diabetes Association. “Standards of Medical Care in
Diabetes - 2012.” Diabetes Care. January 2012; 35(1):S11-S63.
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Bộ nhớ máy
Bộ nhớ máy đo đường huyết CareSens N có thể lưu tới 250 kết quả
cùng với ngày và thời điểm đo. Nếu bộ nhớ đầy, kết quả lưu trữ cũ
nhất sẽ bị xóa và kết quả mới nhất được lưu vào.
Máy đo CareSens N có thể tính toán và đưa ra giá trị trung bình của
tổng các kết quả đo, kết quả đo trước ăn và sau ăn ( ) Kết quả cho
14 ngày gần nhất.

Bước 3
Dùng nút
để di chuyển nhanh giữa các kết quả, bắt đầu với kết
quả gần nhất và cuối cùng là những kết quả cũ nhất. Nhấn nút để
trở về kết quả trước đó.
Sau khi kiểm tra các kết quả đã lưu. Nhấn nút S để tắt máy.

Xem lại kết quả đo được lưu trong bộ nhớ máy
Bước 1
Nhấn nút nhấn
hoặc nút nhấn S
để bật máy. Ngày hiện tại và thời
gian sẽ xuất hiện ở góc dưới của
màn hình trong khoảng 2 giây. Tiếp
theo là giá trị trung bình và số
lượng kết quả đo lưu trong bộ nhớ
máy trong 14 ngày qua.

Chú ý: Khi nhấn nút , kết quả đo mới nhất trong bộ nhớ máy sẽ
được hiển thị trên màn hình cùng với ngày và thời gian thực hiện
đo kiểm tra.

Số lần thực
hiện đo kiểm
tra trong 14
ngày qua

Bước 2
Nhấn nút nhấn
để xem
giá trị trung bình và số lần
đã kiểm tra thực hiện trước
bữa ăn trong 14 ngày qua.
Nhấn nút nhấn 1 lần nữa,
giá trị trung bình và số lần
thực hiện đo kiểm tra sau
bữa ăn trong khoảng thời
gian tương tự sẽ xuất hiện
trên màn hình.
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button
Số lần đo
kiểm tra trước bữa ăn

Số lần đo
kiểm tra sau bữa ăn
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Cài đặt chức năng chuông báo
Có thể cài đặt 4 kiểu chuông báo cho máy đo đường huyết
CareSens N: 1
Chuông báo cho chế độ đường huyết sau ăn (PP2 alarm) và có thể
thiết lập 3 chuông báo thông thường (alarm1-3). Chế độ chuông
PP2 sẽ tắt sau 2 giờ cài đặt. Chuông sẽ báo trong 15 giây và có thể
chuyển về chế độ im lặng.
Bằng cách ấn nút nhấn , hoặc ấn nút S hoặc đưa que thử vào.

Chuẩn bị máy và que thử
Bước 3
Trước khi đưa que thử vào máy, nhấn đồng thời
nút nhấn mũi tên lên và nút nhấn S trong 3 giây,
chuông báo lần 1 cùng với chữ ‘OFF’ nhấp nháy
hiện lên trên màn hình.

Cài đặt chuông cho kết quả đo đường huyết sau ăn (PP2 alarm)
Bước 1: Bật chuông
Khi chưa đưa que thử vào, Nhấn và
giữ nút trong 3 giây để cài đặt
chuông cho chức năng kết quả
đường huyết sau ăn, ký hiệu ‘PP2’,
và biểu tượng quả chuông ( ) và
sau đó chữ ‘On’ sẽ xuất hiện. Màn
hình sẽ tự động chuyển bộ nhớ về
chế độ kiểm tra (check). Lúc này, biểu tượng quả chuông ( ) chỉ
dẫn rằng chuông báo cho chế độ PP2 đã được thiết lập sẽ hiển thị
trên màn hình.
Bước 2: Tắt chuông
Để tắt chế độ chuông PP2, hãy
nhấn và giữ nút
trong 3 giây.
Chữ ‘PP2’, Biểu tượng quả chuông
( ) và sau đó là chữ “OFF” sẽ xuất
hiện trên màn hình. Sau đó, màn
hình sẽ tự động chuyển về chế độ
check mà không có biểu tượng
quả chuông nữa.
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Bước 2
Khi ấn nút đi xuống
, chế độ chuông thứ 1 sẽ
được thiết lập và chữ ‘On’ sẽ hiển thị trên màn hình.
Nếu không muốn đặt chuông cho lần 1 thì nhấn
nút đi xuống 1 lần nữa để hủy chế độ chuông thứ
1 và chữ ‘OFF’ sẽ sáng nháy trên màn hình.

Bước 3
Ấn nút mũi tên lên để điều chỉnh thời gian cho
chế độ chuông thứ 1( đến giờ này chuông số 1 sẽ
báo cho bệnh nhân biết để đo đường huyết). Thời
gian hiện tại sẽ sáng nháy trên màn hình. Nhấn nút
đi xuống
để đặt thời gian, nhấn nút đi lên để
kết thúc cài đặt.

biểu tượng đã biến mất
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Các thông báo lỗi trên màn hình máy và cách xử lý
Bước 4

Thông báo

Khi ấn nút mũi tên lên
, số phút sẽ sáng nháy
trên màn hình. Sử dụng nút nhấn
để cài đặt lại
số phút chính xác như hiện tại.

Nguyên nhân

Hướng dẫn xử lý

Que thử đã được sử
dụng.

Kiểm tra lại với que thử
mới.

Mẫu máu hoặc mẫu
dung dịch chuẩn được
đưa vào máy trước khi
biểu tượng
xuất
hiện.

Kiểm tra lại với que thử
mới và đợi cho đến khi
biểu tượng
xuất
hiện mới đưa mẫu thử
hoặc dung dịch chuẩn
vào.

Nhiệt độ cao hơn hoặc
thấp hơn giới hạn cho
phép thiết bị hoạt
động.

Đưa máy tới khu vực
nhiệt độ thích hợp
(10-40˚C/50-104˚F) và
lặp lại việc đo kiểm tra
sau khi máy và que thử
đã nhận ra nhiệt độ
môi trường.

Bước 5
Nhấn nút S để kết thúc việc cài đặt cho chuông
báo lần 1và chuyển qua thiết lập cài đặt chuông
thứ 2 (alarm2) .
Lặp lại các công việc từ bước 2 đến bước 5 để thiết
lập thời gian báo cho các chuông còn lại
(alarm2-3).
Bước 5
Nhấn nút S trong 3 giây để kết thúc và tắt máy.
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Xử lý những lỗi thường gặp
Thông báo

Nguyên nhân

Hướng dẫn xử lý

Lỗi thường gặp

Mẫu máu có độ nhớt
cao bất thường hoặc
lượng mẫu máu chưa
đủ để đo đường huyết.

Kiểm tra lại với que thử
mới.

Màn hình hiển thị vẫn trống
ngay cả sau khi đưa que thử
vào.

Thông báo này có thể
xuất hiện khi que thử
đưa vào máy không phải
que thử CareSens N.

Kiểm tra lại với que thử
CareSens N.

Kiểm tra xem que thử có
được đưa vào khe cắm trên
máy tại đầu tiếp xúc không
Kiểm tra xem que thử đã
được đưa vào hoàn toàn khe
cắm chưa.
Kiểm tra xem có phải que
thử vừa đưa vào đã được sử
dụng rồi không
Kiểm tra xem pin có lắp
đúng hay không (mặt +
hướng lên trên)
Thay pin.

Quá trình đo kiểm tra vẫn
không bắt đầu sau khi đưa
mẫu máu vào que thử.

Kiểm tra xem mẫu máu có
thấm đầy ô kiểm tra hay
không.
Kiểm tra lại với que thử mới.

Kết quả kiểm tra không giống
như bạn nghĩ.

Lặp lại các bước kiểm tra với
que thử mới.
Kiểm tra hạn sử dụng của
que thử.
Kiểm tra lại máy.

Máy bị lỗi.

Không tiếp tục sử dụng.
Hãy liên hệ với đại diện
Bán hàng ủy quyền của
i-SENS

Chú ý: Nếu các thông báo lỗi vẫn tiếp tục xuất hiện, hãy liên hệ với
đại diện bán hàng ủy quyền của i-SENS để được hỗ trợ.

44 www.i-sens.com

www.tanhieu.com.vn

Hướng dẫn xử lý

Chú ý: Nếu lỗi vẫn xuất hiện sau khi bạn làm theo hướng dẫn, hãy
liên hệ đại diện bán hàng ủy quyền của i-SENS để được hỗ trợ.
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Đặc tính thực hiện
Hệ thống kiểm soát đường huyết CareSens N đã được kiểm tra chất
lượng và độ chính xác trong phòng thí nghiệm và tại các phòng
khám trước khi đưa ra thị trường.
Độ chính xác của hệ thống đã được đánh giá thông qua so sánh kết
quả kiểm tra mức đường huyết của bệnh nhân từ máy phân tích
nồng độ đường trong máu YSI Model 2300 - một loại thiết bị chuyên
dùng trong các phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn công nghệ quốc
gia Mỹ. Kết quả dưới đây đã thu được từ các phòng khám chuyên về
bệnh tiểu đường.
0.961
3.5 mg/dL (0.194 mmol/L)
0.995
110
30-485 mg/dL (1.7-26.9 mmol/L)

Độ dốc:
Mặt phẳng-Y:
Hệ số tương quan (r):
Số lượng mẫu máu thử:
Giới hạn kiểm tra:

Độ chính xác của kết quả cho nồng độ đường < 75 mg/dL (4.2 mmol/L)
± 5 mg/dL
(± 0.28 mmol/L)

± 10 mg/dL
(± 0.56 mmol/L)

± 15 mg/dL
(± 0.83 mmol/L)

13/17 (76%)

16/17 (94%)

17/17 (100%)

Độ chính xác: việc nghiên cứu độ chính xác đã được thực hiện trong
phòng thí nghiệm với hệ thống kiểm soát đường huyết CareSens N.

Within Run Precision
Blood avg. 38.1 mg/dL (2.1 mmol/L)

SD = 1.9 mg/dL (0.1 mmol/L)

Blood avg. 86.1 mg/dL (4.8 mmol/L)

SD = 3.2 mg/dL (0.2 mmol/L)

Blood avg. 124.5 mg/dL (6.9 mmol/L)

CV = 4.1%

Blood avg. 189.1 mg/dL (10.5 mmol/L) CV = 2.6%
Blood avg. 334.5 mg/dL (18.6 mmol/L) CV = 2.8%

Total Precision
Control avg. 43.1 mg/dL (2.4 mmol/L)

SD = 2.0 mg/dL (0.1 mmol/L)

Control avg. 113.4 mg/dL (6.3 mmol/L)

SD = 3.3%

Control avg. 381.2 mg/dL (21.2 mmol/L) CV = 4.1%

Độ chính xác của kết quả đo nồng độ đường ≥ 75 mg/dL (4.2 mmol/L)
± 5%

± 10%

± 15%

± 20%

45/93 (48%)

88/93 (96%)

93/93 (100%)

93/93 (100%)
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So sánh kết quả đo bằng máy CareSens N với kết
quả đo bằng máy của phòng xét nghiệm
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Quý khách hàng có nhu cầu muốn nhận thẻ “ Khách hàng thân
thiết - VIP ” để được hưởng các chính sách chăm sóc đặc biệt của
Trung tâm chăm sóc khách hàng i - Sens tại Việt nam, đề nghị điền
đầy đủ thông tin vào giấy đăng ký dưới đây:
a. Thông tin khách hàng:
Họ và tên: ............................................ Ngày sinh:................... Nam/Nữ:.......
Địa chỉ liên lạc:......................................................................................................
Để gửi về Trung tâm chăm sóc khách hàng i-sens tại Việt Nam cắt theo đường kẻ này

Kết quả đường huyết đo bằng máy CareSens N có thể khác với kết quả đo bằng
máy của phòng xét nghiệm do phương pháp lấy mẫu máu và cách đo, theo tiêu
chuẩn của tổ chức y tế Thế Giới WHO nếu hai kết quả chênh lệch nhau tối đa
cho phép trong khoảng ± 20% thì số đo từ máy đường huyết CareSens N được
xem là chính xác.
Nếu muốn so sánh kết quả đo từ máy CareSens N với kết quả đo từ máy của phòng
xét nghiệm để đánh giá độ chính xác của máy, hãy tuân thủ những hướng dẫn sau:
a. Trước khi đến phòng xét nghiệm:
- Kiểm tra máy & các dụng cụ kèm theo còn hoạt động tốt không: bút chích máu,
kim chích máu, que thử được bảo quản tốt không và còn hạn sử dụng không?
- Nhịn ăn ít nhất 8 giờ đồng hồ trước khi tiến hành đo đường huyết để so sánh giữa
hai máy.
- Đưa bộ máy CareSens N và bông cồn của bạn đến phòng xét nghiệm để đo.
b. Tại phòng xét nghiệm:
- Rửa tay sạch trước khi lấy mẫu máu
- Thời gian lấy mẫu máu cho máy phân tích xét nghiệm và mẫu máu cho máy
đường huyết CareSens N cách nhau trong vòng 10 phút.
- Mẫu máu để thử máy của bạn chỉ được lấy ở đầu ngón tay và không được để mẫu
máu này trong ống nghiệm có chứa flouride hoặc các chất chống đông tụ khác.
Ngoài ra bạn cần thực hiện đúng hướng dẫn và các lưu ý cần thiết được trình bày
trong quyển hướng dẫn này khi tiến hành đo đường huyết.
c. Một vài yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đo đường huyết:
- Không nên tiến hành so sánh kết quả đo từ máy đường huyết cá nhân với máy xét
nghiệm tại các bệnh viện khi bạn vừa ăn uống chưa quá 8 giờ đồng hồ, vận động
nhiều, mới uống thuốc, đang căng thẳng vì đường huyết trong cơ thể bạn có thể
thay đổi rất nhanh trong khoảng thời gian rất ngắn. Đặc biệt, nếu vừa mới ăn xong
thì đường huyết trong máu toàn phần( máu dùng để đo trên máy đường huyết cá
nhân) cao hơn khoảng 3,9 mmol/L so với đường huyết trong máu tĩnh mạch (máu
dùng để đo trên máy của phòng xét nghiệm).
- Kết quả đo từ máy đường huyết CareSens N sẽ không chính xác nếu cơ thể bạn bị
mất nhiều nước, tỉ lệ hồng huyết cầu cao ( Hematocrit ≥ 60 % ) hoặc thấp ( Hematocrit ≤ 20 %) hơn bình thường.
- Nồng độ cao bất thường của vitamin C (Ascorbic acid), Uric acid, Triglycerides,
cholesterol hoặc các chất béo khác là các yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến kết
quả đo đường huyết.

Đăng ký thẻ “ Khách hàng thân thiết - VIP ”

Điện thoại:......................................Email:............................................................
b. Bạn được chẩn đoán mắc bệnh Đái tháo đường bao nhiêu năm
rồi? ...........năm
c. Bạn đang điều trị bệnh tiểu đường thường xuyên ở đâu?
- Tên bệnh viện đang điều trị:..........................................................................
- Tên bác sỹ điều trị:.............................................................................................
- Địa chỉ:...................................................................................................................
- Điện thoại cố định: .......................................Di động: .................................
d. Bạn mua bộ máy đo đường huyết CareSens N của công ty cổ
phần Tân Hiếu phân phối ở đâu?
- Tên cửa hàng bán máy:....................................................................................
- Ngày mua:............................................................................................................
- Địa chỉ nơi mua:.................................................................................................
- Điện thoại: ...........................................................................................................
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* Điều kiện để nhận thẻ “ Khách hàng thân thiết - VIP ”:
- Đại lý bán máy:..............................................................................................................
- Khách hàng đã mua và đang sử dụng máy đo đường huyết
CareSens
N.
- Địa chỉ:..............................................................................................................................
- Khách hàng đã điền đầy đủ thông tin vào giấy đang ký nhận Thẻ
Số điệnhàng
thoại:.................................................................................................................
“- Khách
thân thiết - VIP ” phía trên và đã gửi về Trung tâm
chăm sóc khách hàng i - Sens tại Việt Nam.
TRUNG
TÂM
SÓCđủ
KHÁCH
I – SENS
VIỆT
NAM
- Khách
hàng
đãCHĂM
điền đầy
thôngHÀNG
tin vào
phiếuTẠI
bảo
hành
khi
I
–
Sens
Diabetes
Care
mua sản phẩm và đã gửi về Trung tâm chăm sóc khách hàng
i - Sens tại Việt Nam.CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU
Đ/c:được
Số nhà
D29,thẻ
Khukhách
Đô Thị Ngô
Nhậm,
Quận
Hà Đông,
Thành
Hà Nội
Để
nhận
hàngThìthân
thiết
“VIP”
đề nghị
quýPhố
khách
04.6680.45.35
gửi giấyTel:
đăng
ký này về:/ 04. 66735666 / 0964200066 / 0912351552
Fax: 043.6816041
TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG I – SENS TẠI VIỆT NAM
Website: www.tanhieu.com.vn - Email: info@tieuduongtanhieu.com
I – Sens Diabetes Care
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU

Phiếu bảo hành (phần dành cho khách hàng) chỉ có giá trị khi được điền đầy đủ thông
Đ/c:
nhàbảo
D29,
Khu(phần
Đô Thịgửi
Ngô
Thì Nhậm,
Quậnsóc
Hàkhách
Đông,hàng)
Thànhđược
Phố gửi
Hà về
NộiTrung
tin
vàSố
phiếu
hành
về trung
tâm chăm
tâm04.6680.45.35
chăm sóc khách
trong vòng
30 ngày kể/ 0912351552
từ ngày khách- Fax:
hàng043.6816041
mua máy.
Tel:
/ 04.hàng
66735666
/ 0964200066

Website: www.tanhieu.com.vn - Email: info@tieuduongtanhieu.com
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Thông tin bảo hành
i-SENS, Inc. Sản phẩm máy đo đường huyết CareSens N được bảo
hành trọn đời trong điều kiện sử dụng bình thường do lỗi thuộc về
nhà sản xuất. Máy không được bảo hành do sử dụng không đúng
mục đích của thiết bị, tự sửa chữa thiết bị hoặc các lỗi khác do người
dùng gây nên. Các khiếu nại của khách hàng xin được gửi về trung
tâm chăm sóc khách hàng i - SENS trong thời gian bảo hành máy.
Công ty i-SENS sẽ sửa chữa, thay thế những máy hỏng hoặc những
phần hỏng của máy đang trong thời gian bảo hành. Theo chính sách
bảo hành, công ty i-SENS sẽ không hoàn lại tiền đã mua máy do bị
hỏng cho khách hàng.
Để gửi về Trung tâm chăm sóc khách hàng i-sens tại Việt Nam cắt theo đường kẻ này

e. Công ty Cổ Phần Tân Hiếu chuyên cung cấp các sản phẩm đặc
biệt cho người tiểu đường thông qua hệ thống các cửa hàng và
1. PHIẾU
HÀNH
khách
đại
lý, BạnBẢO
được
biết (phần
về Tândành
Hiếucho
bao
lâu hàng)
rồi:.............và thông qua
phương tiện gì mà Bạn biết về Tân Hiếu: ...................................................
- Tên khách hàng:...........................................................................................................
f. Yêu cầu và góp ý của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ chăm
- Địakhách
chỉ:..............................................................................................................................
sóc
hàng của Tập đoàn i - Sens tại Việt Nam:
....................................................................................................................................
- Điện thoại liên lạc:........................................................................................................
* Quyền lợi của khách hàng có thẻ “ Khách hàng thân thiết - VIP”:
--Được
vấn
& hỗ trợ kỹ thuật miễn phí về sản phẩm.
Ngày tư
mua
máy:.............................................................................................................
- Được khuyến mại, giảm giá khi mua hàng ( các sản phẩm cho
- Tên máy
đườngque
huyết
N
người
tiểuđo
đường:
thửCareSens
đường huyết,
sữa bột, bánh kẹo, nước
uống...) tại hệ thống các cửa hàng của Tân Hiếu
- Model: CareSens N
Seri:...........................................................................
- Được nhận tài liệu về tiểu đường miễn phí.
--Được
thông
báo
tham
dựkhách
các buổi
sinhBảo
hoạt
về tiểu
Thời gian
bảo
hành
cho
hàng:
hành
trọnđường
đời miễn phí.

Để được bảo hành bởi nhà cung cấp, bạn phải gửi lại máy hỏng
hoặc những bộ phận hỏng của máy cùng với phiếu bảo hành chứng
minh bạn đã mua hàng từ nhà đại diện được ủy quyền của i-SENS.

Những trường hợp sau đây không được bảo hành:
- Phiếu bảo hành (phần gửi về trung tâm chăm sóc khách hàng) không
được điền đầy đủ thông tin và không được gửi về Trung tâm chăm sóc
khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày khách hàng mua máy.
- Thông tin trên phiếu bảo hành (phần dành cho khách hàng) và phiếu
bảo hành (phần gửi về trung tâm chăm sóc khách hàng) không khớp
nhau hoặc bị tẩy xóa, giả mạo.
- Tự ý tháo mở, sửa chữa nơi khác, thay đổi hình dạng nứt vỡ, trầy xước, hư
hỏng do thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh, bất cẩn của người sử dụng.
- Hư hỏng do sử dụng không đúng theo hướng dẫn của sản phẩm, sự cố
do vận chuyển hoặc bảo quản không theo quy định.
- Pin, vỏ máy, màn hình bị trầy xước, cũ theo thời gian.
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PHIẾU BẢO HÀNH (Phần gửi về trung tâm chăm sóc khách hàng)

- Tên khách hàng:...........................................................................................................

- Tên khách hàng:..................................................................................................

- Địa chỉ:..............................................................................................................................

- Địa chỉ:....................................................................................................................

- Điện thoại liên lạc:........................................................................................................

- Điện thoại liên lạc:..............................................................................................

- Ngày mua máy:.............................................................................................................

- Ngày mua máy:....................................................................................................

- Tên máy đo đường huyết CareSens N

- Tên máy đo đường huyết CareSens N

- Model: CareSens N

- Model: CareSens N

Seri:...........................................................................

- Thời gian bảo hành cho khách hàng: Bảo hành trọn đời
- Đại lý bán máy:..............................................................................................................
- Địa chỉ:..............................................................................................................................
- Số điện thoại:.................................................................................................................
TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG I – SENS TẠI VIỆT NAM
I – Sens Diabetes Care
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU
Đ/c: Số nhà D29, Khu Đô Thị Ngô Thì Nhậm, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
Tel: 04.6680.45.35 / 04. 66735666 / 0964200066 / 0912351552
Fax: 043.6816041
Website: www.tanhieu.com.vn - Email: info@tieuduongtanhieu.com

Phiếu bảo hành (phần dành cho khách hàng) chỉ có giá trị khi được điền đầy đủ thông
tin và phiếu bảo hành (phần gửi về trung tâm chăm sóc khách hàng) được gửi về Trung
tâm chăm sóc khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày khách hàng mua máy.
52 www.i-sens.com

www.tanhieu.com.vn

Để gửi về Trung tâm chăm sóc khách hàng i-sens tại Việt Nam cắt theo đường kẻ này

PHIẾU BẢO HÀNH (Phần dành cho khách hàng)

Seri:.....................................................................

- Thời gian bảo hành cho khách hàng: Bảo hành trọn đời
- Đại lý bán máy:.....................................................................................................
- Địa chỉ:....................................................................................................................
- Số điện thoại:........................................................................................................
KHÁCH HÀNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Máy đo đường huyết CareSens N chỉ được bảo hành khi phiếu bảo hành ( phần
gửi về trung tâm chăm sóc khách hàng) được điền đầy đủ thông tin và được gửi
về Trung tâm chăm sóc khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày khách hàng
mua máy.
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PHIẾU BẢO HÀNH
(Phần gửi về trung tâm chăm sóc khách hàng)

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG I – SENS TẠI VIỆT NAM
I - Sens Diabetes Care
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HIẾU
Đ/c: Số nhà D29, Khu Đô Thị Ngô Thì Nhậm, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
Tel: 04.6680.45.35 / 04. 66735666 / 0964200066 / 0912351552
Fax: 043.6816041
Website: www.tanhieu.com.vn - Email: info@tieuduongtanhieu.com
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Để gửi về Trung tâm chăm sóc khách hàng i-sens tại Việt Nam cắt theo đường kẻ này

Quý khách vui lòng gửi phiếu này trực tiếp về trung tâm chăm sóc
khách hàng i-Sens tại Việt Nam hoặc thông qua đại lý bán máy theo
địa chỉ:

