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Упатство за користење 
Систем за континуирано мерење и мониторинг на 
нивото на гликоза  
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Дел 1. Безбедносни информации 
 

1.1. Важни безбедносни информации 
 

Целосно прочитајте го Упатството пред да започнете со употреба на Вашиот систем за континуирано следење на 

гликоза. Ако не разбирате нешто или имате какви било прашања, прашајте го вашиот тим за управување со дијабетес 

или друг давател на здравствени услуги. Во ова Упатство за употреба може да се најдат контраиндикации, 

предупредувања, мерки на претпазливост, претпазливост и други важни безбедносни информации. 
 

Овој уред не е дизајниран да замени мерач на гликоза во крвта. Системот мора да се користи со мерач на гликоза во 

крвта во согласност со прописите. 

• Одлуките за третман не треба да се засноваат само на резултатите од овој уред. Мора да потврдите со мерач на 

гликоза во крвта пред да направите терапевтски прилагодувања. 

• Симптомите поврзани со ниското или високото ниво на гликоза во крвта не треба да се игнорираат. Ако имате 

симптоми на ниска или висока гликоза, користете го мерачот на гликоза во крвта за да ги потврдите резултатите. 

• Треба да го ажурирате калибрирањето на уредот според инструкциите во ова упатство за да се осигурате во 
перформансите на уредот. Не се проучени перформансите на уредот кога тој се калибрира помалку често од 
препорачаното. 

 

• Производот на CGM треба да се користи под надзор на лекар. 
 

• Секогаш мијте ги рацете со сапун и вода пред да го отворите пакувањето на сензорот. Откако ќе го отворите 

пакувањето, избегнувајте допир со лепливата област. 

• Пред да го вметнете сензорот, секогаш исчистете ја кожата на локацијата каде што ќе го ставите сензорот со локален 

антимикробен раствор, како што е изопропил алкохол. Не го нанесувајте сензорот додека исчистената област не се 

исуши. 

• Утврдете распоред на ротација при избор на секоја нова локација на сензорот. Избегнувајте локација на сензор која 

е ограничена од облека, додатоци или е подложна на ригорозно движење за време на вежбање. 

• Избегнувајте инјектирање на инсулин или ставање на сет за инфузија со инсулинска пумпа најмалку во далечина од 3 
инчи од сензорот. 

 

• Сензорот е стерилен во свето неотворено, неоштетено пакување. Не користете сензор ако неговото стерилно 

пакување е претходно оштетено или отворено. 

• За калибрација мора да го внесете точното отчитување од убодот во прст што го прикажува вашиот мерач на гликоза 

во крвта. За калибрирање, внесете ги сите отчитувања од убодот во прст во рок од 5 минути. Внесување на неточни 

отчитувања од убодот во прст што се случиле пред повеќе од 5 минути ќе влијае на перформансите на уредот. 

1.2. Ознаки 
 

Ознака за симбол 

 

Име на симболот 

 
 

Видете во упатствата за употреба 

 

 

 

Погледнете го упатството/брошурата 

 

 

 

Стерилизирано со помош на зрачење 

 

 
 

Да не се користи повторно 

 

 

 

Тип BF применет дел 



 
 

 

Директна струја 

 

 
 

Нејонизирачко електромагнетно зрачење 

 

 

 

Симбол за обележување на електрична и електронска 

опрема 
 

 
 

Код на серија 

 

 

 

Датум на употреба 

 

 
Температурна граница: (2℃ ~30℃） 

 

IP27 

 

Укажани степени на заштита од вода 

 

 

 

Производител 

 

 

 

Не користете ако пакувањето е оштетено 

 

 
 

Датум на производство 

 

 

 

Овластен застапник во земја-членка на ЕУ 



Дел 2. Вовед во производот 
 

2.1. Наменета употреба 

Уредот е индициран за откривање на трендови и следење на нивото кај пациенти со дијабетес. Системот е наменет 

за употреба од страна на пациентите. 

Овој уред не е дизајниран да замени мерач на гликоза во крвта. Уредот мора да се користи со мерач на гликоза во 

крвта. Одлуките за третман не треба да се засноваат само на резултати од системот. Одлуките за третман мора да се 

потврдат со мерач на гликоза во крвта пред да се направат терапевтски прилагодувања. 

Индикации 
 

Уредот е индициран за откривање на трендови и следење на нивото кај пациенти со дијабетес.  
 

2.2. Контраиндикации 

КТ-скенирање, рендген или магнетна резонанција: Ако мора да бидете прегледани со КТ, рендген или магнетна 

резонанција, отстранете ги предавателот и сензорот. По испитувањето започнете со нов сензор. 

 
2.3. Вовед во системот 

Принцип на работа 

Сензорот работи преку ензимски електрохемиски реакции со гликоза. Ензимот, глукозо-оксидаза, овозможува 

гликозата да се претвори во електронски сигнал. Приемникот го претвора сигналот на сензорот во отчитување на 

гликоза што се прикажува на корисникот. 

CT10 ви овозможува постојано да ги гледате вашите отчитувања на секои 3 минути најмногу до 10 дена. 
 

Реагенси 

Глукозо-оксидаза. Ензимот глукозо-оксидаза е добиен од микро-организмот Aspergillus niger, прочистен и исушен 

според упатствата Тип VII-S. Директниот контакт на ткивото со глукозо-оксидаза се спречува со надворешен слој на 

сензорната мембрана, па затоа ризикот од реакции од глукозо-оксидаза на ткивото се смета за минимален. 

2.4. Системски компоненти 

Системот се состои од три дела (Сл. 1), сензор за гликоза, предавател и приемник. 

 
Слика 1. Систем: сензор, предавател и приемник 

 

• Сензорот е флексибилна лента со четири електроди, составена од апликатор, спакувана во стерилно пакување за 
директна употреба. 



 

Слика 2 Сензор и апликатор 

 

CT10 системски компоненти 

 Дел 

1 1.1 CT-202 сензор 

2 2.1 CT-100C10 предавател 

3 3. 1 CT-100BD приемник 

 
 
 

4 

4. 1 Упатство за корисници 

4.2 Водич за брзо стартување 

4.3 Додаток: USB (Вид C) кабел 

4.4 Додаток: Капак за батерија 

4.5 Додаток: CR1620 Литиум-јонска кружна батерија за CT-100C10 предавател (опција) 

 
• Дополнителни потребни материјали: 

Корисниците треба да имаат лесно достапен мерач на гликоза во крвта за да направат терапевтски прилагодувања и да 
го калибрираат CGM. 

 
 

Корисниците можат да изберат да примаат податоци со помош на применикот или апликацијата POCTech CGM. 

Корисниците можат да ја преземат апликацијата POCTech CGM преку пазарот за мобилни апликации. Ако се користи 

заедно со предавателот и сензорот, апликацијата POCTech CGM може да собира, анализира, трансформира и 

прикажува тековни податоци собрани од предавателот, да ги чува собраните податоци и да генерира извештаи. 

Корисниците можат да ја добијат најновата верзија на Упатството за корисници на POCTech CGM App на 
www.tehnomedika.mk. 

Корисниците можат да контактираат со добавувачот за да добијат POCTech Care софтвер за Windows, кој се користи 

за внесување на зачуваните CGM податоци во компјутер преку USB кабел за да се прикажат податоците за гликоза 

собрани од CGM. 

 

2.5. Опис на менито на приемникот (Слика 3): 



 
 

Слика 3. Приказ на приемникот 

2.5.1 Горна статусна линија: 

Датум, време; (yy-mm-dd)  

Аларм со вибрации; ( )  

Преостанати денови на сензорот (10) 

Аларм со звук; ( ) 

Bluetooth; (1 ) 

Батерија. ( ) 
 

2.5.2 Средни информации за гликоза: 

Отчитување на гликоза и единица  

Стрелка за гликоза 

Графикон на гликозниот тренд. 
 

2.5.3 Долна линија на менито: 

Сензор за ON/OFF/Signals ( ); 

Поставувања за параметри ( ); 

Внес на настани ( ); 

Преглед на податоци ( ). 
 

ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ на сензорот: 

За да го ВКЛУЧИТЕ/ИСКЛУЧИТЕ линкот за комуникација на податоци на предавателот (Слика 4): Во нормален режим 

на работа, ставката „ Sensor On“ не е потребна. Врската сензор/предавател се иницира преку операцијата „Scan to 

search“. Кога сензорот е во статус на податочна врска, ставката “Sensor On” не може да работи. “Sensor Off” е достапен 

само за одредени случаи кога мониторингот треба да се прекине или да се запре пред крајот на номиналниот 10-

дневен период. 

“Sensor Signal” е за проверка на состојбата на сензорот (решавање проблеми) кога постои сомневање за абнормалност. 

Менито на сензорот може да се отвори со долго притискање на иконата (повеќе од 3 секунди). 



 
 

Слика 4. Прикажи екран на сигнали 
 

Поставување на параметри (Слика 5): 

Датум/Време; 

Тон на тастатура. 

Аларм за вклучување/исклучување (аудио/вибрации/аудио+вибрации). 

Поставување на аларм (гранични вредности на хипергликемија/хипогликемија). 

Јазик 

Слика 5. Мени за поставувања на параметрите 
 

 
Внес на  настани (Слика 6): 

RefBG: Корисникот внесува гликоза во крвта (BG) 

Внес на настани: Кориснички логови: 

Вежбање; 

Оброк; 

Лекови; 

Инсулин. 



 

Слика 6. Внес на настани 
 

Преглед   на податоци (Слика 7): 

Преглед на податоци: Прегледајте ги историските податоци за сензорите. 

Податоци за 24 часа: Прикажете 24-часовно преклопување на избраната податочна датотека со сензори. 
 

Слика 7 Мени со податоци 



Дел 3. Подготовка пред употреба 
 

3.1. Подготовка пред употреба 

Сензорот: 

Проверете го стерилното пакување и датумот на истекување за да бидете сигурни дека сензорот е во добра состојба. 
 

Предавателот: 

Осигурајте се дека една нова кружна батерија CR1620 (3V) е достапна за секој сензор при почеток на мониторингот. 

Подгответе го предавателот (Слика 8): Инсталирајте CR1620 батерија во предавателот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 8. Инсталирај ја батеријата на предавателот 
 

Погрижете се позитивната страна на батеријата да биде нагоре. 

Зацврстете го капакот на комората за батерии со паричка (Слика 9). 

Слика 9 Затегнете го капакот на батеријата 
 

Предавателот започнува со безжично емитување. Неговиот идентификациски број ќе се прикаже на приемникот во 

близина (Кога приемникот е во режим на пребарување). 

 
 
 
 
 
 

 
Слика 10 Идентификациски број на предавателот 

 

 
 
 
 



Приемникот: 

Притиснете и задржете го прекинувачот за напојување повеќе од 3 секунди за да го вклучите напојувањето на 
приемникот. Проверете дали датумот и времето се точни, и дали индикаторот на батеријата укажува на доволна 
моќност на батеријата. 

Кога предавателот е успешно стартуван, неговиот идентификациски број ќе се прикаже на приемникот. Проверете го 

бројот на предавателот. Допрете го бројот на екранот за да го изберете предавателот. И потоа „Да“ за поврзување на 

предавателот. Иконата за Bluetooth се појавува на екранот на приемникот, што покажува дека податочната 

комуникација е воспоставена. Потоа изберете „Синхронизирај“ за да ги синхронизирате предавателот и приемникот 

(Слика 11). 

Слика 11 Идентификувајте го предавателот и поврзете се 
 

 
Алкохолни влошки и лепливи медицински завои: 

Имајте на располагање доволно залихи за чистење на кожата, дезинфекција и заштита од предавателот. 



Дел 4. Работа на производот и Известување 
 

4.1. Користење на нов сензор 

Подгответе го приемникот: 

Кога приемникот е вклучен, тој ги пребарува сите блиски предаватели и прикажува листа на предаватели (или други 

Bluetooth уреди во близина). 

Проверете ја батеријата на приемникот. Наполнете ја батеријата ако е потребно. 

Поставете датум и време, режими на известувања, прагови за хипер/хипо и јазик 
 

Подгответе ја кожата: 

Изберете соодветно место на раката или среден абдомен за аплицирање на сензорот (Слика 12). Избегнувајте лузни 

или абнормални области. Користете вата со алкохол (или влошки) за чистење и дезинфекција на кожата. 

Слика 12. Избор на локација за следење 
 
 
 

Подгответе го сензорот: 

Испитајте го стерилното  пакување на сензорот. 

Не го користете ако пакувањето е оштетено. 
 

Секогаш проверете го датумот на истекување на пакувањето на сензорот пред да го отворите сензорот. Не користете 
сензори со истечен рок. 

 

Скинете го стерилното пакување за да го извадите апликаторот на сензорот. Отстранете го заштитниот филм на 

лепливата лента на основата на сензорот (Слика 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 13. Одлепување на заштитниот филм 
 

 
 



Нанеси го сензорот: 

Поставете го сензорот на исчистена кожа. 

Притиснете ја основата на сензорот и лепливата лента за да постигнете цврста адхезија (Слика 14). 

Слика 14. Цврсто притиснете ја плочката на сензорот за да осигурате прилепување. 

Отстранете го капачето за заштита на копчето за ослободување (Слика 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отстранете го капачето за заштита на копчето за ослободување (Слика 15).  

Свиткајте ја рачката на апликаторот додека основната плочка на предниот сензор не ја повлече кожата нагоре. (Слика 

16а). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 16а. 

Притиснете го копчето за ослободување за да го активирате механизмот за вметнување. Сензорот треба да се 

аплицира на начин прикажан на Слика 16б. 



 
 

Слика 16б. Правилен агол на вметнување 

По аплицирањето на сензорот, повлечете назад за да ја отстраните иглата за заклучување на апликаторот со палецот на 
раката што го држи апликаторот (Слика 17). 

 

Слика 17 Отстрани ја иглата за заклучување 
 

Потоа, притиснете ги копчињата од страните на апликаторот за да го откачите од сензорот. Отстранете го и фрлете го 

апликаторот во сад за медицински отпад (Слика 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Слика 18 Откачете го и одделете го апликаторот 

Притиснете го делот за поврзување на сензорот (Слика 19): 

Притиснете го делот за поврзување на сензорот за да ја заклучите основата. 
 



Слика 19 Притиснете го делот за поврзување на сензорот во позиција 
 

4.2. Иницијализирај го сензорот 

Екранот потоа прикажува “Start Sensor? Yes/No". При изборот на “Да”, системот влегува во следниот режим на 
иницијализација и почнува да ги чува податоците од сензорот (Слика 20). 

 

Слика  20 Почетно собирање на податоци од сензорот 
 

Инсталирајте го предавателот на сензорот: Лизнете го предавателот на основата на сензорот и заклучете (Слика 21). 

Слика 21. Предавателот се лизга на сензорот и се заклучува 

 

Ставете леплива медицинска лента (3x4 ”, водоотпорна) за да го покриете целиот склоп на предавателот/сензорот ако е 
потребно. 

 

4.3. Иницијализација на сензорот и прва референтна гликоза во крвта 

Сензорот бара 1-часовен период на иницијализација. Одбројувањето се прикажува на екранот. 
 

Поради физиолошките разлики, вредностите на гликозата во крвта во рок од 2 часа по оброк или пијалак со висок 

процент на шеќер не може да се користат како референци за калибрација. Тоа може да резултира со значителна 

грешка! 
 

Многу е важно да го испланирате времето за да ја започнете вашата 1-часовна иницијализација. Најдобро време за 

аплицирање на сензорот е веднаш по појадок или ручек, така што првата калибрација (по 1-часовна иницијализација) 

ќе биде пред следниот оброк кога гликозата во крвта е во стабилна состојба. 

Откако ќе заврши иницијализацијата, потребно е референтно мерење на гликоза во крвта (BG). Направете мерење на 
гликоза во крвта (BG) со убод во прст, Изберете “ ”, а потоа “Ref BG Input” за да го внесете мерењето на гликоза во 
крвта (BG) од убод во прст (Слика 22). 



 

Слика 22. Внесување референтна гликоза во крвта 
 

Вредноста на сензорот за гликоза и континуираниот графикон на гликоза ќе бидат прикажани по внесувањето на BG 
(Слика 23). 

Слика 23. Приказ на приемник за нормално следење на гликоза 
 

Сензорот бара референтна гликоза во крвта од боцнување во прст за калибрација. Следете ја следната табела за 

калибрација за да измерите гликоза во крвта и да ја внесете во приемникот во рок од 5 минути. 
 

 Прво Второ Забелешки: 

Ден 1  Прва 

гликоза во 

крвта 

6-10 часа по првата 

BG. 

Втората BG треба да биде пред вечера или пред 

спиење. 

Ден 2  наутро 

Постење 

Пред вечера  

Денови  

3-10 

наутро 

Постење 

NA Едно мерење на гликоза во крвта дневно за 3-10 

дена 

 

Мора да го внесете мерењето на гликоза во крвта од боцнување во прст по постење пред појадок. Не внесувајте 
отчитувања на гликоза во крв во рок од 2 часа по оброкот. 

 

4.4. Внес на настани: 

Корисникот треба да води дневник за целосна активност со внесување на сите оброци, вежби, лекови и инсулин, во 

текот на целиот период на носење на сензорот (Слика 24). 

Слика 24 Ставки од менито за евиденција на настани 



4.5. Карактеристики на дисплејот на екранот на допир 

Стандарден дисплеј: Стандардниот дисплеј вклучува 5-часовен графикон на гликоза и вредност на гликоза. 

Единицата за концентрација на гликоза е mg/dL (mmol/L е достапна во земјите каде се користи оваа единица). 

Нормалниот графикон и концентрацијата на гликоза се прикажани во бела боја. Притиснете го почетното копче на кој 

било екран за да се вратите на стандардниот дисплеј. 

Стрелки: Кога до вредноста на гликозата ќе се појави стрелка нагоре или надолу, тоа го покажува трендот на промена на 
насоката на гликозата. 

 

Хипогликемија:   Графиконот станува црвен и е придружен со аларм (звучен сигнал или вибрација) кога сензорот за 

гликоза го преминува  претходно поставениот праг. 

Хипергликемија: Графиконот станува жолт и е придружен со аларм (звучен сигнал или вибрација) кога сензорот за 

гликоза го преминува претходно поставениот праг. 

Ознаки на настани: Кога корисникот ќе внесе дневник на настани  ( ), соодветната ознака на настани се појавува на 

графиконот за гликоза. (Слика 24). 
 

Зумирање или одзумирање на временската скала: Допрете го долниот дел на екранот со прст што ќе предизвика 

зголемување на временската скала 1/2; Допрете го горниот дел на екранот со прст што ќе предизвика зголемување 

на временската скала двојно. 

Вртење на страници лево/десно: Допрете ја левата или десната страна на екранот што поместува по една страница. 
 

Режим на преглед на датум/време во зелена боја: Кога го прегледувате графиконот, приказот на датум/време 

станува зелен, што покажува дека времето не е тековното време на часовникот. 

Зелена вертикална линија и зелена вредност на гликоза е точка на вредност на за преглед: Долгото притискање на 

која било точка од графиконот на гликоза ќе прикаже зелена линија. Вредноста на гликозата на оваа точка е 

прикажана во зелена боја. 

24-часовно преклопување: Допрете ја иконата за податоци < > за да го отворите менито за преглед на податоци. 
Изберете „Податоци за 24 часа“ за да отворите листа на датотеки со податоци од сензорот. Изберете ја последната 
датотека за тековниот сензор. Ќе биде прикажан 24-часовен графикон на преклопување. 

 

Предупредување за вклучување и исклучување: Известувањата со звук и вибрации се дадени за предупредување 

кога нема надзор или потсетник кога ќе се појави абнормална ситуација. За да поставите „Исклучено 

предупредување“,  користете го менито „Поставки“ ( ) за да изберете „Вклучено/Исклучено предупредување“, потоа 

изберете „Исклучено“, „Во ред“, а потоа „Потврдете ИСКЛУЧЕНО“. 

4.6. Грижа и одржување за време на следењето 

Прочитајте го Упатството за корисници пред да го користите и да управувате со системот. Корисниците, вклучувајќи 

лекари, медицински сестри и пациенти, мора да бидат обучени. 

Чувајте го приемникот во радиус од 4 метри. Одреденото ефективно растојание на безжична комуникација е 4 

метри. Се препорачува приемникот да го носите во секое време. Функцијата за предупредување нема да биде 

достапна кога приемникот не е поврзан. 

Следете го индикаторот на батеријата на приемникот. Наполнете ја батеријата секогаш кога е потребно. Користете 

го USB кабелот обезбеден со овој систем за да го наполните приемникот. Кога инструментот не е користен повеќе од 

еден месец, треба да се еднаш да се наполни. Држете се подалеку од оган и високи електромагнетни полиња. 

Избегнувајте силни удари. Кога се поврзувате со адаптер за напојување или компјутер, треба да биде со EN 62368-1 

сертифициран ME систем. 

 

 



Туширање: Склопот за сензор/приемник, кога е соодветно инсталиран и одржуван, е отпорен на вода со стапка на 

заштита од IP27 (потопување во вода 1 метар/3 стапки длабочина до 30 минути). Ова значи дека можете да се 

туширате без дополнителна заштита. Сепак, поради разликите во времето на носење и разликите во состојбите на 

кожата на луѓето, силно се препорачува да ги преземете неопходните мерки на претпазливост кога се преземате 

активности кои вклучуваат вода. 

 
Потење: Треба да се избегнува прекумерно потење. Тоа може да предизвика краток спој помеѓу сензорските врски и 

лепливата лента може да почне да се одлепува. 

Случајно губење на сензорот: Во случај сензорот да падне случајно, не обидувајте се повторно да го користите. 
Пријавете го инцидентот или предајте му го на вашиот лекар. 

 

Активности на отворено:  Избегнувајте енергични спортски активности кои може да вклучуваат физички нерамнини. 
 

Чешање: Леплива лента обично може да предизвика чешање на кожата. Ова може да се олесни со промена на 

покривната лента на неколку дена. Кога ја менувате лентата, внимавајте да не го откачите сензорот. Ако под областа 

на сензорот се појави оток или црвенило заедно со екстремното чешање, сензорот можеби ќе треба да се отстрани. 

Избегнување на екстремна температура: Обидете се да не влегувате или да останете во екстремна температура која 

е надвор од зададениот опсег на работа на системот. 

Силни електромагнетни полиња: Избегнувајте силни електромагнетни полиња. 
 

КТ-скенирање, рендген или магнетна резонанција: Ако мора да бидете прегледани со КТ, рендген или магнетна 

резонанција, отстранете ги предавателот и сензорот. Започнете со нов сензор по испитувањето. 

Ефект врз друга медицинска опрема: Под екстремни околности, медицинската опрема во близина може да биде 

погодена. Погледнете ја IEC декларацијата. 

Абнормален сигнал: Неисправност на системот, краток спој, потење, навлегување на вода итн., може да предизвика 

абнормалност на сигналот. Ако ситуацијата продолжи, извадете го сензорот и пријавете го инцидентот. 

Приемникот не треба да се поставува блиску до други слични системи за да се избегнат пречки. Корисниците на 

инсулинска пумпа не треба да го ставаат сензорот на истата страна на абдоменот како линијата за инфузија на 

инсулин. 

Податочниот систем функционира само со назначените сензори. Погледнете соопштенија на производителот 

поврзани со компатибилноста на сензорите во иднина. Не поврзувајте ги сензорите со други неодобрени уреди или 

мрежи. 

Информациите прикажани од приемникот се наменети за дополнување наместо замена на регистриран уред или 

инструмент за мерење на гликоза во крвта. Тие се наменети за обезбедување информации за континуираното 

менување на концентрацијата на гликоза и менување на трендовите. 
 

Избегнувајте контакт со мали деца. Системот содржи мали делови кои може да претставуваат ризик од гушење ако се 
проголтаат. 

 

4.7. Завршување на континуираното следење на гликоза 

Системот е програмиран да собира податоци до 10 цели дена. Собирањето податоци автоматски завршува кога 

собирањето податоци за 10 дена ќе заврши. 

 

 

 



Исклучете го сензорот од менито “Sensor ” и отстранете го сензорот заедно со предавателот. Кога го отстранувате 

сензорот од кожата, излупете го и подигнете го лепилото на основата на сензорот од едниот раб и повлечете го цврсто 

додека целиот склоп на сензорот/предавателот не се одвои од кожата. Не го фрлајте предавателот. 

Внимателно проверете го местото на кожата за крварење, инфекција, воспаление итн., ако постои загриженост, 
консултирајте се со медицински персонал. 

 

Продолжете да го користите вашиот мерач за гликоза во крвта за самоуправување со дијабетес. Симптомите поврзани 

со ниското или високото ниво на гликоза во крвта не треба да се игнорираат. Ако имате симптоми на ниска или висока 

гликоза, користете го мерачот на гликоза во крвта за да ги потврдите резултатите. 

4.8. Отстранување на отпад 

Сензор: Исфрлете го според прописите за медицински отпад. 
 

Предавател: Може да се чисти и повторно да се користи. Може да се фрли како медицинска електроника. 

Приемник: Може да се чисти и повторно да се користи. Може да се фрли како медицинска електроника. Батерија: 

Фрлањето на батеријата треба да ги исполни локалните закони и регулаторни барања. 

Дел 5. Отстранување на проблеми и одржување 
 

5.1. Пронаоѓање проблеми 

Преполна меморија на приемник. Меморијата на приемникот чува не помалку од 10 циклуси на податоци од 

сензори. Сепак, се препорачува да ги ставите податоците од сензорот на вашиот компјутер (десктоп софтверот може 

да се добие преку услуги за корисници или дилери). Приемникот автоматски го проверува меморискиот простор кога 

стартува нов сензор. Ако нема доволно меморија за целосните податоци на сензорот, ќе го поттикне корисникот да 

ги избрише старите датотеки со податоци за да ослободи простор во меморијата. 

За да избришете датотека со податоци, одете на иконата за податоци < >. Изберете „Преглед на податоци“ за да 

прикажете листа на датотеки со податоци. Долго притиснете го името на датотеката што сакате да ја избришете и 

одговорете со избирање на „Да“ за да го потврдите бришењето. 

Абнормален сензорски сигнал. Кога сигналот на сензорот е надвор од очекуваниот опсег, приемникот ќе прогласи 

тревога. Дисплејот за гликоза може да се исклучи. Ова обично се случува кога е настанат краток спој поради вода. 

Делумно одлепување на сензорот може да биде уште една причина за тревога за абнормален сигнал. 

Сензорот не работи. Кога од системот е потврден сензорски дефект, приемникот ќе прикаже “Сензорски дефект”. Ве 

молиме прекинете ја сесијата.“ 

Проблем со воспоставување на првична врска. Ако има проблем со воспоставување на првична врска помеѓу 

предавателот и приемникот, обидете се да го исклучите приемникот, а потоа да го вклучите. Ако проблемот сè уште 

постои, заменете ја батеријата на предавателот. 

Слаба батерија на предавател. Приемникот ги прима информациите за батеријата на предавателот при 

воспоставување на првичното поврзување. Ќе се прикаже порака за дефект и не може да се воспостави врска ако 

батеријата на предавателот е пониска од 2,9V. Едноставно заменете ја батеријата CR1620 и повторно поврзете се. 

Слаба батерија на приемник. Приемникот има батерија која може да се полни. Индикаторот за батерија во горниот 

десен агол ја менува бојата кога батеријата е слаба. Погрижете се редовно да го проверувате и да ја полните 

батеријата според потребата. Батеријата нормално има преостанато оперативно време од повеќе од 10 часа дури и 

кога индикаторот за боја станува портокалов, што овозможува доволно време за да се најде шанса за полнење. 

 

 



При полнење на приемникот, зелениот индикатор за батерија покажува дека полнењето е во тек. Станува бел кога 

полнењето е завршено. НЕ исклучувајте додека индикаторот на батеријата не стане БЕЛ. 

Аларм за хипергликемија. Сигналот за висока гликоза се активира кога сензорот за гликоза е над претходно 

поставената гранична вредност. Препорачливо е хипер прагот да не се поставува под 200 mg/dl (11,1mmol/L) за да се 

избегнат чести известувања. Силно се препорачува да се побара совет од лекар. 

Аларм за хипогликемија. Алармот за хипогликемија е најважната карактеристика на CGM уредот за пациенти кои 

може да имаат хипогликемична несвесност. Алармот за ниска гликоза се активира кога сензорот за гликоза е понизок 

од прагот на хипогликемија (стандардното поставување за хипогликемија е 70mg/dL, или 3,9mmol/L). Сепак, 

состојбата на регистрација на овој уред бара мерење гликоза во крвта со убод во прст, за да се потврди ситуацијата 

кога сензорот открива настан на хипогликемија. 

Прекин на Bluetooth комуникација. Ако приемникот алармира за изгубена комуникација за време на нормалното 

следење, тоа генерално се должи на состојба надвор од опсегот помеѓу приемникот и предавателот. Приближете ги 

за повторно да се поврзат. 

Неочекувано отстранување на сензорот. Иако е малку веројатно, сензорот може случајно да падне, обично поради 

прекумерно потење или движење, или за луѓе кои имаат мрсна кожа што го отежнува прилепувањето на лепилото на 

сензорот. Не го користете повторно сензорот. Почнете со нов сензор. 

Гликозата прикажана од сензорот очигледно се разликува од искусното мислење. Кога отчитувањето од сензорот 

се чини погрешно врз основа на лично искуство, се препорачува мерење на гликоза во крвта со боцнување на прст. 

Навлегување на вода. Абнормален сензорски сигнал. 

Временска разлика на приемникот. Може да забележите дека времето на приемникот е различно од она на вистинскиот 
часовник. Тоа е нормално, се додека временската разлика е во рок од неколку минути. Не ви е дозволено да го ресетирате 
времето за време на сесија за следење со сензори. 

Оштетување или истрошување на капакот на батеријата на приемникот. Во пакувањето на предавателот е 

обезбеден дополнителен капак за батеријата. Треба да се користи секогаш кога се забележува деформација во О-

прстенот или оштетување на капакот. 

Други проблеми. Контактирајте со службата за корисници. 
 

Список на кодови за грешки. 
 

Код на 
грешка 

Приказ на приемникот Причина Мерка 

Е01  Батеријата на приемникот е слаба! Ве 

молиме наполнете ја батеријата!  

Моќноста на батеријата на 

приемникот е премногу слаба. 

Наполнете го приемникот. 

Е02  Меморијата е полна; Ве молиме 

избришете ги податочните 

датотеки! 

Приемникот автоматски го 

проверува меморискиот простор 

кога стартува нов сензор. Ако нема 

доволно меморија за целосните 

податоци на сензорот, ќе го 

поттикне корисникот да ги избрише 

старите датотеки со податоци за  

да ослободи простор во меморијата. 

За да избришете датотека со податоци, одете на 

иконата за податоци < >. Изберете „Преглед на 

податоци“ за да прикажете листа на датотеки со 

податоци. Долго притиснете го името на датотеката 

што сакате да ја избришете и одговорете со 

избирање на „Да“ за да го потврдите бришењето. 



Е03 Батеријата на предавателот е слаба. 

Ве молиме заменете ја!  

Приемникот ги прима информациите 

за батеријата на предавателот при 

воспоставување на првичното 

поврзување. Ќе се прикаже порака за 

дефект и не може да се воспостави 

врска ако батеријата на предавателот 

е послаба од 2.9V. 

Едноставно заменете ја батеријата CR1620 и повторно 
поврзете се. 

E04 Пребарувањето за предавател не 

успеа. Рестартирајте го приемникот!  

Грешка во Bluetooth комуникацијата. 

Проблем со батеријата. 

Ако има проблем со воспоставување на првична врска 

помеѓу предавателот и приемникот, обидете се да го 

исклучите приемникот, а потоа да го вклучите. Ако 

проблемот 

ако сè уште постои, заменете ја батеријата на 

предавателот. 

Е05 Врската со податоците е изгубена. Се 
опоравува…  

Надвор од домет. 

Силно надворешно мешање. 

  

Приближете ги за повторно да се поврзат. 

Рестартирајте го приемникот. 

E06 Грешка во сигналот на сензорот! 

Се опоравува…  

Кога сигналот на сензорот е надвор 

од очекуваниот опсег, приемникот ќе 

прогласи тревога. Дисплејот за 

гликоза може да е исклучен. Ова 

обично се случува кога е настанат 

краток спој поради вода. Делумно 

одлепување на сензорот може да 

биде уште една причина за тревога 

за абнормален сигнал. 

Почекајте да се опорави. (Исто така референца Е08) 

E07 Гликозата во крвта е 

нестабилна. Повторно 

калибрирајте кога 

гликозата ќе стане стабилна.  

Промената на гликозата во крвта во 

последните 15 минути е пребрза. 

Измерена гликоза со боцнување на 

прст може да не биде сигурна. 

Рекалибрирајте кога гликозата ќе стане стабилна. 

Не земајте мерење на гликоза со боцнување во прст 

кога приемникот покажува брза промена на гликозата 

во последните 15 минути. Почекајте додека гликозата во 

крвта стане стабилна за да земате следно мерење за 

калибрација.  

E08 Сензорот не работи. Ве молиме 

прекинете ја сесијата. 

  

Аномалната промена на текот трае 

повеќе од 15 минути.    

Исклучете го сензорот од менито “Sensor”  и отстранете 

го сензорот заедно со предавателот.  

Е09 Откажување на предавателот. Ве 

молиме прекинете ја сесијата. 

Оштетување на предавателот. Ве молиме прекинете ја сесијата. 

 
 

5.2. Општо одржување на уредот - Инспекција и одржување 
 

Предавателот и приемникот се деликатни електронски инструменти. Приемникот НЕ е водоотпорен. Треба да се 

избегнуваат влажни средини и електромагнетни полиња. 

За чистење на површината на предавателот и приемникот може да се користат алкохолни влажни марамчиња. Повторно 
употребете по целосно сушење. 

 

Контактирајте со производителот или назначените претставници во случај на дефект. Не обидувајте се да го отворите или 
поправите приемникот. 

 

Не е дозволена модификација на оваа опрема. 
 

Само производителот треба да испита и да обезбеди делови и поправка.  

Забрането е одржување и поправка за време на употреба. 

 

 



Батерии на предавателот се еднократни кружни батерии. Може да бидат сменети од страна на корисникот. Батеријата 

не треба да е инсталирана кога не се користи. Батеријата на приемникот е литиумска батерија која може да се полни. 

Промената на батеријата на приемникот, доколку е потребно, мора да ја извршат назначените претставници. 

 

Дел 6. Спецификации и EMC декларација 

 

6.1. Спецификации 

• Тест примерок: Тест примерокот е поткожното ткиво. 

• Параметри на производот: 

i. Рок на траење на сензорот: 12 месеци; 

ii. Опсег на гликоза: 1,7-25mmol/L (30 - 450mg/dL); 

iii. Лабораториска прецизност на тестот: 

 
 

iv. Опсег 
 

Спецификација 

＜4.2mmol/L 

（＜75mg/dL） 

MAD*≤0.83mmol/L  

(≤15 mg/dL) 

≥4.2mmol/L 

（≥75mg/dL） 

 

MARD**≤12% 

 
*MAD, Средна апсолутна разлика; 

**MARD, Средна апсолутна релативна разлика 

Клинички податоци 

Клиничкото испитување на системот за континуирано следење на гликозата (CGMS) беше завршено во 2015 година од 

страна на POCTech, во кое беа вклучени 80 пациенти во две болници. Постигнат е севкупен MARD (наспроти мерење 

со боцкање во прст) од 9,61%. Сензорот, исто така, покажал севкупна MARD од 8,67% (наспроти гликоза во венска 

крв). 

v. Опсег на комуникација предавател-приемник: 4 метри (~12 стапки); 

vi. Фреквенција: 2.4 GHz; Предавател E.I.R.P：1.3 dBm；Приемник E.I.R.P：1.8 dBm 

vii. Предавател Тежина: 7.6 грама (~0.27 унци); 

viii. Тежина на приемникот: 98 грама (~3.46 унци); 
 

• Барање за опкружување на производот: 
 

i. Услови за транспорт 
 

Состојба Систем за 

податоци 

Сензор 

Температура/oC 

Влага/RH, % 

-15-45oC 

≤93% RH 

 

2-45oC,  ≤30 

дена 

 

ii. Услови за складирање 

Состојба Систем за 

податоци 

Сензор 

Температура/oC -15-45oC 2-30oC 

Влага/RH, % ≤93% RH NA 

Електростатика Заштитено NA 

 

 

 

 



iii. Состојба за работа 

Состојба Предавател/Приемник Сензор 

Батерија на 

предавател 

DC3.0V, (CR1620) NA 

Батерија на 

приемник 

DC3.7V NA 

Притисок/kPa 70 - 106kPa 70 - 106kPa 

Температура/oC 5-40oC 15-40oC 

Влага (RU)/% ≤93% RH NA 

6.2. EMC декларација  

Упатство и декларација на производителот за електромагнетна емисија 

 

Системот за континуирано следење на гликозата CT10 се очекува да се користи во следнава средина. Купувачите и корисниците треба да се осигураат 
дека таквите електронски услови се исполнети. 

Тест за емисија Соодветност Електромагнетна средина - упатство 

 
 

RF емисија CISPR11 

 
 

Група 1 

 
CT10 системот усвојува емисија само за својата внатрешна комуникација. Нивото на енергија е 

многу ниско и не се очекува да предизвика какво било мешање во околината на електронската 

опрема. 

 

RF емисија CISPR11 

 

Тип Б 

 
/ 

 
 
Упатство и декларација на производителот - Електромагнетен имунитет 

 

 
Системот за континуирано следење на гликозата CT10 се очекува да се користи во следнава средина. Купувачите и корисниците треба да се осигураат 
дека таквите електронски услови се исполнети. 

 
Тест за имунитет 

 
IEC60601 Тест за 
електрично ниво 

 
Средно ниво на електрична 

енергија 

 
Електромагнетна средина - упатство 

 
 
 

Електростатско 

празнење 

IEC61000-4-2 

 
 
 

±8KV контактно празнење 

±15KV воздушно 
празнење 

 
 

±8KV контактно празнење 
 
 

±15KV воздушно 
празнење 

 
 

Подната површина треба да биде дрвена, бетонска или 

керамичка. Ако подот е направен од синтетички 

материјали, релативната влажност треба да биде 

најмалку 30%. 

 
 

Магнетно поле на 

фреквенција на 

моќност 50Hz60Hz 

IEC61000-4-8 

 
 

 
30A/m 

 
 

 
30A/m 

 
Магнетното поле на фреквенција на моќност треба да биде 

на типично ниво за деловно или болничко опкружување. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

RF емисија 

IEC61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3V/m, 10V/m 

80MHz-2. 7GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3V/m, 10V/m 

80MHz-2. 7GHz 

Преносливата и мобилната RF комуникациска опрема 

(вклучувајќи било кој дел од системот CT10) не треба да 

биде поблиску од онаа на препораката подолу. 

Пресметка на препорачано 

растојание: d=1.167× √𝑃 

80MHz-800MHz 

d=2.333× √𝑃 800MHz-2.7GHz 

P -- Максималното ниво на излезна моќност на 

Предавателот врз основа на производителот, единица (W). 

d--Препорачано растојание, Единица (m). 

Интензитетот на полето на имобилизиран RF предавател 

се одредува со помош на фактор. Треба да биде под 

електричното ниво на секое ниво b. 

Интерференција може да се случи во близина на 
опрема со таква етикета. 

 
 
 

Забелешка 1: На фреквенции од 80MHz и 800MHz, користете ја формулата за повисока фреквенција. 

Забелешка 2: Упатството може да не е соодветно за сите околности. На електромагнетниот пренос влијаат зградите, објектите и човечките тела. 

 
 
 Предаватели со фиксна позиција, како што се безжични телефони, хабови за безжични мрежи, аматерски радија со кратки бранови, FM/AM радија 

и телевизори, итн., емитуваат електронски полиња чиј интензитет можеби не е точно познат. За да се оцени интензитетот на таквите полиња, треба 

да се направи набљудување поврзано со таквата средина. Ако се забележат електрични нивоа повисоки од горе тестираните и се потврди 

интерференцијата на опремата, може да бидат потребни дополнителни мерки, како што се прилагодување на насоката или локацијата. 

 Интензитетот на полето треба да биде под [V1]V/m во целиот опсег. 



Препорачани растојанија за пренослива или мобилна комуникациска опрема и системи -- опрема и системи што не 

се за животна поддршка. 

Препорачани растојанија за пренослива RF опрема со CT10 систем 

 
CT10 Системот за континуирано следење на гликозата се очекува да се користи во средина каде RF интерференциите се контролирани. Врз основа на 

максималните нивоа на излезна моќност, купувачите или корисниците може да ја користат долната пресметка за да ги проценат минималните растојанија 

од уредот што емитува RF, потребни за користење на системот CT10. 

Максимално ниво на номинална 

излезна моќност (W) 

d=1.167×√𝑃 （80MHz-800MHz） d=2.333×√𝑃 （800MHz-2.7GHz） 

0.01 0.12 0.23 

0.1 0.37 0.74 

1 1.17 2.33 

10 3.69 7.38 

100 11.67 23.33 

За опрема чии излезни нивоа не се наведени во горната табела, може да се направи процена со користење на равенката, каде што единицата за d е метар 

(m), а p (максималната моќност) е ват (W). 

Забелешка 1: На фреквенции од 80MHz и 800MHz, користете ја формулата за повисока фреквенција. 

Забелешка 2: Упатството може да не е соодветно за сите околности. На електромагнетниот пренос влијаат зградите, објектите и човечките тела. 

Основни својства тестирани во електромагнетните тестови: 

Мерење на DC струја во опсег од 0~50nA, во рамки на ±1nA. 

Мерење на DC струја во опсег од 50～ 370nA, во рамки на ≤ 2,0%. 

 
6.3  Декларација за ЕУ директива за радиоопрема (RED) 

Со ова, POCTech Co., LTD изјавува дека радио опремата тип CT-100C10T-предавател и CT-100BD приемник е во 

согласност со Директива 2014/53/ЕУ. 

Целосниот текст на ЕУ декларацијата за сообразност е достапен на следната интернет адреса: 

www.poctechcorp.com/CGMS/declarationofconformity 

http://www.poctechcorp.com/


Дел 7. Гаранција 
 

7.1. Контакти и броеви 

• Служба за корисници 

Служба за корисници info@tehnomedika.mk 

Телефон 389 2 2403873 

Веб www.tehnomedika.mk 

 
7.2. Гаранција 

Гарантен рок за предавателот и приемникот: една година од денот на купување. Следниве услови може да 

предизвикаат трошоци дури и во рок од една година: 

 Штета или дефект предизвикани од лажна употреба или неправилна употреба; 

 Штета или дефект предизвикани од сила, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: пожар и земјотрес. 

 Штета или дефект предизвикани од транспорт или испорака по купувањето. 

 Штета или дефект предизвикани од други причини кои не се припишуваат на производството. 

 POCTech Co., Ltd го задржува правото на објаснување на горенаведените правила и услови. 

 

 
Zhejiang POCTech Co., Ltd. 

No. 1633 Hongfeng Road, Building 11 & 12 

Huzhou City 313000, Zhejiang, Кина 

 
Prolinx GmbH 

Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf, 

Germany 
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