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següents, que es presenten a continuació juntament amb el seu significat: 



 
Atenció, consulteu la documentació. Seguiu els advertiments de seguretat en les 
instruccions d’ús de l’aparell. 
 
Límit de temperatura (conserveu-ho a) 
 
Data de caducitat 
 
Fabricant 
 
Codi de lot 
 
Número de catàleg 
 
Producte sanitari per a diagnòstic in vitro  
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de productes sanitaris per al diagnòstic in vitro. 
Consulteu les instruccions d’ ús 
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Índex  
 
 
Introducció 
 
1 Introducció 
 
Abans de començar 
 
Ús previst 
 
El mesurador Accutrend Plus s’utilitza per a la determinació quantitativa de quatre 
paràmetres sanguinis: glucosa, colesterol, triglicèrids i lactat. Es dur a terme un 
mesurament fotomètric de la reflectància utilitzant tires reactives específiques per a 
cadascun d’aquests paràmetres sanguinis. Per obtenir informació detallada sobre cada 
mesurament, consulteu els prospectes de les tires reactives respectives. 
 
Aquest mesurador és apte per a l’ús professional i per a l’autodiagnòstic. 
 
Informació important en relació amb l’ús 
 
Aquestes instruccions d’ús contenen tota la informació necessària per utilitzar el 
mesurador Accutrend Plus i mantenir-lo a punt per utilitzar-lo. Llegiu atentament 
aquestes instruccions d’ús abans d’utilitzar el sistema per primera vegada. 
 
Consulteu específicament l’apartat Instruccions de seguretat importants i informació 
addicional d’aquest capítol abans de començar a efectuar els mesuraments. Llegiu 
també els prospectes de les tires reactives i del dispositiu de punció que s’utilitzaran. 
 
Professionals del sector sanitari: a banda de les pautes que s’indiquen, han 
d’aplicar les precaucions i els procediments relatius a l’ús professional que es detallen 
en els apartats següents d’aquestes instruccions. 
 
Nota: abans d’utilitzar per primera vegada el mesurador (és a dir, després d’haver 
col·locat les piles per primera vegada) cal ajustar la data i l’hora per poder fer els 
mesuraments correctament. Cada vegada que se substitueixin les piles és necessari 
comprovar i corregir la data i l’hora (si escau). 
 
Si necessiteu ajuda 
 
Si teniu alguna pregunta sobre el mesurador Accutrend Plus, adreceu-vos al servei 
postvenda de Roche Diagnostics. Les dades de contacte es troben a la pàgina 81. 
 
 
Principi del mesurament 
 
El mesurador llegeix les característiques específiques del lot de tires reactives que 
s’utilitzen mitjançant un xip de codificació. Aquesta informació es desa i, per tant, 
només cal llegir-la una vegada per cada tub de tires reactives. Per efectuar un 
mesurament, s’extreu una tira reactiva sense utilitzar del tub i s’insereix en el 
mesurador. Quan s’insereix una tira, la zona d’aplicació de la tira reactiva es 
retroil·lumina mitjançant un LED (díode emissor de llum). Abans d’aplicar la mostra, es 
determina el comportament de reflexió de la tira reactiva a través de la llum reflectida 
des de la zona d’aplicació (valor del blanc). 



 
A continuació, s’aplica la mostra de sang a la zona d’aplicació i es tanca la tapa de la 
cambra de mesurament. El component que es vol determinar en la mostra que s’ha 
aplicat experimenta una reacció enzimàtica i es forma un colorant. La quantitat de 
colorant que es forma augmenta amb la concentració de la substància que es vol 
determinar. 
 
Després d’un període de temps determinat (que depèn dels paràmetres del 
mesurament), es mesura la intensitat del color tornant a il·luminar la zona d’aplicació 
amb el LED. La intensitat de la llum reflectida es mesura amb un detector (fotometria 
de reflectància). El valor mesurat es determina a partir de la intensitat del senyal de la 
llum reflectida, amb el valor del blanc prèviament mesurat i la informació específica del 
lot de la tira de codificació. En darrer lloc, el resultat es mostra a la pantalla i es desa 
simultàniament a la memòria. 
 
Verificació del contingut 
§ Mesurador Accutrend Plus 
§ Instruccions d’ús 
§ Quatre piles (1,5 V, AAA) 
 
 
Instruccions de seguretat importants i informació addicional 
 
En aquest apartat es descriu la presentació dels missatges de seguretat i la informació 
sobre el funcionament correcte del sistema en les «Instruccions d’ús del mesurador 
Accutrend Plus». Llegiu aquestes descripcions amb atenció. 
 
El símbol d’alerta de seguretat com a tal (sense text) s’utilitza per informar dels riscos 
generals o per remetre el lector a la informació de seguretat relacionada. 
 
ADVERTIMENT 
Indica una situació perillosa que, si no s’evita, podria causar la mort o lesions greus. 
 
ATENCIÓ 
Indica una situació perillosa que, si no s’evita, podria causar lesions lleus o 
moderades. 
 
AVÍS 
Indica una situació perillosa que, si no s’evita, pot provocar danys en el sistema. 
 
La informació important que no està relacionada amb la seguretat es presenta sobre 
un fons gris (sense símbol). Aquí hi trobareu informació addicional sobre l’ús correcte 
del mesurador o consells útils. 
 
En les il·lustracions d’aquestes instruccions s’utilitzen dos tipus de mans diferents. 
 
Mà sense guant Mà amb guant 
 
 
 
Informació sobre la seguretat 
 
ADVERTIMENT 
 



Protecció contra infeccions 
Qualsevol objecte que entri en contacte amb la sang humana és una possible font 
d’infecció. 
 
Autodiagnòstic de pacients: existeix un risc potencial d’infecció si permeteu que 
altres persones utilitzin el vostre mesurador o dispositiu de punció. No compartiu el 
mesurador ni el dispositiu de punció amb ningú. 
 
ADVERTIMENT 
 
Protecció contra infeccions en un entorn sanitari 
Existeix un possible risc d’infecció. Els professionals del sector sanitari que utilitzen el 
mesurador Accutrend Plus han de tenir en compte que tots els objectes que entren en 
contacte amb la sang humana representen una possible font d’infeccions. Aquests 
professionals també han de saber que la contaminació creuada és una possible font 
d’infecció per als pacients. 
§ Utilitzeu guants. 
§ Utilitzeu un dispositiu de punció amb desactivació automàtica d’un sol ús per a 

cada pacient. 
§ Llenceu les llancetes utilitzades en un recipient amb tapa per a objectes tallants. 
§ Llenceu les tires reactives utilitzades segons les directrius de control d’infeccions 

de l’organisme corresponent. 
§ Respecteu totes les normes d’higiene i seguretat locals. 
 
Eliminació del sistema 
 
ADVERTIMENT 
 
Risc d’infecció 
Durant els mesuraments, el mesurador pot entrar en contacte amb la sang. Per aquest 
motiu, els mesuradors utilitzats constitueixen un risc d’infecció. S’ha d’eliminar el 
mesurador utilitzat (després d’extreure’n les piles i netejar-lo) segons la normativa 
vigent del país. Per obtenir informació sobre l’eliminació correcta, contacteu amb les 
autoritats locals. El mesurador queda exempt de l’aplicació de la Directiva europea 
2002/96/CE (Directiva sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics [RAEE]). 
 
 
ADVERTIMENT 
 
Per a professionals del sector sanitari: 
 
Infecció per un instrument potencialment perillós 
Elimineu el mesurador segons els procediments de les instal·lacions per a la 
manipulació de residus amb risc biològic. 
 
ADVERTIMENT 
 
Explosió de piles 
No dipositeu les piles utilitzades al foc. Hi ha risc d’explosió. 
 
Eliminar les piles gastades 
No llenceu les piles amb els residus domèstics normals. 
Llenceu les piles gastades de manera respectuosa amb el medi ambient i segons les 
normatives i directrius locals aplicables. Poseu-vos en contacte amb 



l’ajuntament/autoritat local o amb el fabricant de les piles perquè us assessori sobre 
l’eliminació correcta. 
 
Manteniment general 
 
AVÍS 
 
Netegeu el mesurador només amb les solucions recomanades (consulteu la pàgina 
71). L’ús d’altres solucions pot provocar un funcionament incorrecte i possibles errors 
del sistema. No permeteu que la solució de neteja entri en l’aparell. Assegureu-vos 
que el mesurador estigui completament sec després de netejar-lo i desinfectar-lo. 
 
Fonts d’interferències electromagnètiques 
 
Fonts d’interferències electromagnètiques 
Els camps electromagnètics forts poden interferir en el funcionament del mesurador. 
No l’utilitzeu a prop d’aquests camps electromagnètics. 
 
 
Condicions de funcionament 
 
Per garantir el funcionament correcte del mesurador, és important respectar les 
normes següents: 
 
§ Utilitzeu el mesurador exclusivament dins de l’interval de temperatura acceptable*. 

Aquest interval depèn de cada mesurament. 
- Per al colesterol: 18-35 °C 
- Per a la glucosa: 18-35 °C 
- Per als triglicèrids: 18-30 °C 
- Per al lactat: 15-35 °C 

§ Utilitzeu el mesurador únicament a una humitat de l’aire relativa compresa entre 
10% i 85% (sense condensació). 

§ Per efectuar el mesurament, col·loqueu el mesurador a sobre d’una superfície 
plana i sense vibracions o subjecteu-lo amb la mà en posició horitzontal. 

 
* Nota: a Accutrend Control s’hi apliquen altres intervals de temperatura. Per obtenir-
ne més informació, consulteu el prospecte. 
 
 
Control de qualitat 
 
El mesurador Accutrend Plus disposa de diverses funcions de control integrades o 
disponibles, com les següents: 
 
§ Comprovació automàtica dels components electrònics i de les funcions quan 

s’encén el mesurador 
§ Comprovació automàtica de la temperatura ambient abans i durant el mesurament  
§ Comprovació automàtica de la tira reactiva per confirmar que existeix la informació 

de codi necessària per al mesurament 
§ Comprovació del sistema òptic i del funcionament general mitjançant solucions de 

control 
 
 
2 Mesurador Accutrend Plus 



 
 
Resum dels components del mesurador 
 
A Pantalla 
Mostra resultats de mesurament, informació, icones i valors memoritzats. 
 
B Botó M (memòria) 
Premeu aquest botó per veure els resultats de la memòria i, si voleu canviar els 
ajustos del mesurador, premeu-lo juntament amb el botó Set. 
 
C Botó d’engegat i apagat 
Premeu aquest botó per connectar o desconnectar el mesurador. 
 
D Tapa de la cambra de mesurament 
Per aplicar la mostra, obriu aquesta tapa. 
Per iniciar el mesurament, tanqueu-la. 
 
E Guia per a tires reactives 
Inseriu aquí la tira reactiva. 
 
F Finestra d’infraroigs (IR) 
Aquesta interfície d’infraroigs només és per a ús intern de Roche. No es pot utilitzar 
per descarregar els resultats del mesurador a un ordinador. 
 
G Botó Set 
Premeu aquest botó per accedir als diferents ajustos del mesurador que es canvien 
mitjançant el botó M. Aquest botó també us permet desplaçar-vos pels diferents 
paràmetres de mesurament per veure els números de codi actualment desats (abans 
del mesurament) o revisar els resultats (en el mode de memòria). 
 
H Tapa del compartiment de les piles 
Permet accedir al compartiment de les piles (4 piles alcalines de manganès AAA 
d’1,5 V). 
 
I Número de sèrie 
S’indica a la placa d’identificació. 
 
J Tapa de la cambra de mesurament 
(amb la guia de les tires reactives) 
Retireu aquesta tapa per netejar la guia de les tires reactives. 
 
 
Informació de la pantalla i icones 
 
Icona Significat 
 
Cada vegada que s’encén el mesurador, podeu comprovar la pantalla. El mesurador 
mostra temporalment tots els elements que poden aparèixer a la pantalla. 
 
Comproveu regularment que tots els elements de la pantalla es mostrin de manera 
correcta. Es podrien produir interpretacions errònies a causa d’una pantalla 
defectuosa. 
 



Tanqueu la tapa de la cambra de mesurament. 
 
Obriu la tapa de la cambra de mesurament. 
 
Senyal acústic activat 
 
Avís de temperatura 
 
Error (consulteu l’apartat Resolució de problemes) 
 
Avís de piles (piles pràcticament gastades) 
 
Marcatge com a prova de control amb solució de control 
 
Marca per a esdeveniments específics (esdeveniment 0–9) 
 
Mode d’ajust 
 
Mode de memòria 
 
Visualització del codi 
 
Mode de mesurament 
 
Tira reactiva 
Si parpelleja: inseriu-hi la tira reactiva 
Si és fixa: la tira reactiva està inserida 
 
Tira reactiva i gota de sang: apliqueu-hi sang 
 
Paràmetre de mesurament: glucosa 
 
Paràmetre de mesurament: colesterol 
 
 
Icona Significat 
 
Paràmetre de mesurament: lactat 
 
Paràmetre de mesurament: triglicèrids 
 
Lactat mostrat com a valor a la sang total 
 
Lactat mostrat com a valor al plasma 
 
Unitat de mesura estàndard per al lactat i (en alguns països) per a la glucosa, el 
colesterol i els triglicèrids 
 
Unitat de mesura per a la glucosa, el colesterol i els triglicèrids (en alguns països) 
 
Temps de mesurament en segons 
 
Visualització del número de codi 
 
Matí (si s’utilitza el format de 12 hores que s’indica mitjançant a.m./p.m.) 



 
Tarda (si s’utilitza el format de 12 hores que s’indica mitjançant a.m./p.m.) 
 
 
Subministrament de corrent 
 
Per estalviar consum elèctric, el mesurador Accutrend Plus s’apaga automàticament al 
cap de 2 minuts si no s’acciona cap botó ni s’hi introdueix cap tira reactiva nova. Quan 
el mesurador s’apaga, tots els resultats obtinguts fins a aquell moment es mantenen a 
la memòria. 
 
Amb un joc de piles noves, en condicions normals podreu efectuar almenys 
1.000 mesuraments. Quan apareix per primera vegada l’avís de les piles, encara es 
poden fer aproximadament 50 mesuraments. En aquest cas, substituïu les piles com 
més aviat millor. 
 
Quan se substitueixin les piles, les noves s’han d’introduir en un espai d’un (1) minut 
per conservar els ajustos de l’hora i la data. Si se supera aquest interval de temps, és 
necessari tornar a ajustar aquests paràmetres. Utilitzeu únicament piles alcalines de 
manganès del tipus AAA. 
 
Els resultats es desen a la memòria juntament amb la data i l’hora, fins i tot si no hi ha 
cap pila col·locada. També es conserven la resta d’ajustos. 
 
Respecteu el medi ambient. Elimineu les piles gastades de manera ecològica. 
 
ADVERTIMENT 
 
Explosió de piles 
No dipositeu les piles utilitzades al foc. Hi ha risc d’explosió. 
 
 
3 Posar en marxa el mesurador 
 
Abans d’utilitzar el mesurador per primera vegada cal dur a terme els passos 
següents: 
 

1. Introduïu-hi les piles. 
 

2. Ajusteu-hi la data, l’hora i el senyal acústic. 
 

3. Seleccioneu la forma de presentació dels resultats del mesurament de lactat 
(valor a la sang o al plasma). 

 
4. Inseriu-hi una tira de codificació (també es pot fer directament abans d’efectuar 

el mesurament). 
 
 
Col·locar les piles 
 

1. Gireu el mesurador (ha d’estar apagat). 
 

2. Premeu el protector d’obertura de la tapa del compartiment de les piles. 
 



3. Aixequeu la tapa. 
 

4. Col·loqueu les quatre piles en el compartiment segons s’indica. Utilitzeu 
exclusivament les piles alcalines de manganès (1,5 V, AAA). Substituïu sempre 
les quatre piles alhora, ja que si s’utilitzen piles amb diferents capacitats, el 
funcionament del mesurador pot veure’s afectat. 

 
 No utilitzeu piles recarregables. 
 
 
 Col·loqueu correctament les posicions «+» (pol amb protuberància) i «–» (pol 

pla) de les piles. 
 

5. Tanqueu la tapa del compartiment de les piles. 
 

6. Engegueu el mesurador per comprovar el funcionament de les piles noves. 
 

7. Comproveu que tots els elements de la pantalla es mostren correctament 
(consulteu la il·lustració). Es podrien produir interpretacions errònies a causa 
d’una pantalla defectuosa. 

 
Si la comprovació de la pantalla quan es connecta el mesurador us sembla massa 
ràpida, la propera vegada que el connecteu podeu mantenir premut el botó d’engegat i 
apagat. La visualització es mantindrà a la pantalla mentre el botó estigui premut. 
 
 
Posar en marxa 
 
Aquesta pàgina s’ha deixat en blanc intencionadament. 
 
 
Configurar el mesurador 
 
4 Configurar el mesurador 
 
Breu descripció dels ajustos del mesurador 
 
La taula següent presenta una descripció general dels ajustos disponibles. 
 
Configuració Opcions 

 
Ajust predeterminat 
 

Format de la data Dia.Mes.Any (31.12.00) 
Mes-Dia-Any (12-31-00) 
 

Dia.Mes.Any 
 

Data  31.12.00 
 

Format d’hora Format de 24 hores (24 h) 
Format de 12 hores (12 h), 
que s’indica mitjançant 
«a.m./p.m.». 
 

24 h 
 

Hora  0:00 
 



Senyal acústic On 
Off 
 

On 
 

Presentació del resultat de 
lactat (LAC) 
 

Sang (BL) 
Plasma (PL) 
 

BL 

 
* «Ajust predeterminat» és la configuració del mesurador en el moment en què es 
lliura. 
 
 
Procediment general per configurar el mesurador (mode 
d’ajust) 
 
Tots els ajustos es duen a terme amb els botons Set i M, tal com es descriu a 
continuació. Cal que tingueu en compte que el mesurador ha d’estar apagat abans de 
poder activar el mode de configuració. 
 
§ Si engegueu el mesurador sense configurar la data i l’hora, apareixeran guions en 

lloc de l’hora i la data. Si no es configura la data i l’hora, no es podrà desar a la 
memòria la informació de data i hora corresponent als resultats del mesurament. 

 
§ Si el mesurador ha perdut la configuració introduïda prèviament de data i hora (p. 

ex., després d’un període llarg sense bateries), haureu de tornar a configurar la 
data i l’hora. 

 
1. Premeu el botó Set (situat al lateral esquerre del mesurador) per engegar el 

mesurador en el mode d’ajust. 
 

2. Ara apareixeran a la pantalla la data i l’hora, així com la icona set. Per canviar 
la configuració, torneu a prémer el botó Set. 

 
 Per sortir del mode d’ajust en qualsevol moment, premeu el botó 

d’engegat/apagat. 
 
 

3. Si l’ajust que es mostra a la pantalla és correcte (p. ex., la data és correcta i 
voleu canviar únicament l’hora), passeu directament a l’ajust següent prement 
el botó Set, o bé: 

 
4. Premeu el botó M per canviar l’ajust que estigui parpellejant en aquell moment. 

Premeu el botó M totes les vegades que calgui (o manteniu-lo premut) fins a 
aconseguir l’ajust (número) que es desitgi. Els ajustos només amb dues 
opcions (format de data/hora, so, presentació del valor de LAC i unitat) es 
poden activar i desactivar amb el botó M. 

 
5. Premeu el botó Set de nou per confirmar (desar) l’ajust actual i passar a l’ajust 

següent. 
 Només podeu desplaçar-vos cap endavant pels ajustos. No us podeu 

desplaçar cap enrere. Per efectuar correccions heu de repetir l’ajust. 
 El procediment d’ajust es pot finalitzar en qualsevol moment si es prem el botó 

d’engegat/apagat. Tots els ajustos que s’han fet fins aleshores es desen al 
mesurador. 

 



 
Ajustar el format de la data 
 
El primer pas consisteix a ajustar el format de la data (tots els elements de la data 
parpellegen). 
 
Quan els elements de la pantalla apareixen amb un halo, significa que parpellegen a la 
pantalla del mesurador. 
 
El mesurador inclou els formats de data següents: 
 
§ 31.12.00 (= ajust predeterminat): Dia.Mes.Any 
§ 12-31-00 Mes-Dia-Any 
 

1. Premeu el botó M per seleccionar el format de la data. Cada vegada que 
premeu el botó, apareixeran els formats 31.12.00 i 12-31-00 alternativament i 
parpellejant. 

 
2. Premeu el botó Set per desar a la memòria el format de data que hàgiu escollit. 

La pantalla passa automàticament a ajustar la data. 
 
Ajustar la data 
 
En els tres ajustos següents cal introduir l’any, el mes i el dia en aquest ordre. 
 
 

3. Premeu el botó M per modificar la xifra que parpelleja i ajustar l’any en curs. 
 

4. Premeu el botó Set per desar l’any. A continuació, la pantalla passa 
automàticament a ajustar el mes. 

 
Si utilitzeu el mesurador sense configurar la data, no es desarà cap informació amb 
data en els resultats dels mesuraments. 
 
 

5. El mes predeterminat parpelleja. Premeu el botó M fins que aparegui el mes 
que es vulgui. 

 
6. Premeu el botó Set per desar l’ajust. A continuació, la pantalla passa 

automàticament a ajustar el dia. 
 

7. El dia predeterminat parpelleja. Premeu el botó M fins que aparegui el dia que 
es vulgui. 

 
8. Premeu el botó Set per desar l’ajust. La pantalla passa automàticament a 

ajustar el format de l’hora. 
 
 
Ajustar el format de l’hora 
 
Seleccioneu a continuació el format de l’hora. Podeu escollir entre el format de 
24 hores (ajust predeterminat) o el format de 12 hores, que s’indica mitjançant «a.m.» 
o «p.m.». 
 



Premeu el botó M per alternar entre els formats de 24 h i 12 h. 
 
Premeu el botó Set per desar a la memòria el format d’hora que vulgueu i continueu 
amb l’ajust de l’hora. La pantalla passa automàticament a ajustar l’hora. 
 
Ajustar l’hora 
 
En primer lloc s’ajusta l’hora i, després, els minuts. 
 
Premeu el botó M per modificar el número que parpelleja. Premeu el botó Set per 
confirmar. Ara podeu ajustar els minuts (amb el botó M). Si heu escollit el format de 12 
hores, en arribar a les «12:xx» es passa d’«a.m.» a «p.m.» i viceversa. 
 
Premeu el botó Set per desar l’ajust correcte i continuar amb l’ajust del senyal acústic. 
 
Si utilitzeu el mesurador sense configurar l’hora, no es desarà cap informació sobre 
l’hora en els resultats dels mesuraments. 
 
 
Ajustar el senyal acústic 
 
Després d’ajustar l’hora, podeu ajustar el senyal acústic escollint entre On (activat) i 
OFF (desactivat). 
 
Si el senyal acústic està activat, se sentirà un xiulet en les situacions següents: 
§ Quan el mesurador detecti que s’hi ha inserit una tira reactiva. 
§ Quan aparegui el resultat. 
§ Quan es produeixi un error. 
 
Premeu el botó M per canviar entre els valors OFF i On (On és l’ajust predeterminat). 
 
Premeu el botó Set per desar l’ajust que s’ha seleccionat. La pantalla passa 
automàticament a la opció d’ajust següent. 
 
Es recomana mantenir sempre activat el senyal acústic. 
 
 
Ajustar la visualització del valor de lactat 
 
Si s’utilitza l’ajust predeterminat, els valors de lactat es presenten segons un 
mesurament a la sang total (apareix BL a la pantalla). Si voleu mostrar el resultat en 
relació amb el plasma (PL), podeu canviar la representació. Aquest ajust afecta 
exclusivament la presentació (conversió interna) del valor. 
 
ADVERTIMENT 
 
Risc de resultats incorrectes amb mostres de plasma 
Per efectuar mesuraments de lactat: no utilitzeu plasma per al mesurament. L’ús de 
plasma pot generar resultats incorrectes. 
Encara que el resultat del mesurament es pot mostrar com a valors referenciats per al 
plasma, només es permet utilitzar sang capil·lar fresca o heparinitzada com a material 
de mostra. 
 
15 Premeu el botó M per canviar entre BL (sang) i PL (plasma). 
 



16 Premeu el botó Set per desar l’ajust. El procediment de configuració ha finalitzat. El 
mesurador passa automàticament al mode de mesurament. 
 
 
5 Efectuar el mesurament 
 
Material necessari: 
 
§ Mesurador Accutrend Plus 
§ Tires reactives per als paràmetres de mesurament* que s’han seleccionat amb el 

codi de tira corresponent: 
- Accutrend Glucose 
- Accutrend Triglycerides 
- Accutrend Cholesterol 
- BM-Lactate 

§ Dispositiu de punció: 
- Autodiagnòstic de pacients: utilitzeu un dispositiu de punció adequat per a ús 

personal (per exemple, el dispositiu de punció Accu-Chek Multiclix de Roche). 
- Professionals del sector sanitari: utilitzeu un dispositiu de punció amb 

desactivació automàtica d’un sol ús per a cada pacient. El dispositiu de punció 
ha d’estar dissenyat per utilitzar-se en l’àmbit sanitari professional en el mode 
de diversos pacients (per exemple, el dispositiu de punció Accu-Chek Safe-T-
Pro Plus de Roche). Seguiu les instruccions d’ús del fabricant. 

§ Alcohol o gasa de cel·lulosa, si escau. 
 
* Nota: no tots els mesuraments estan disponibles en tots els països. 
 
ADVERTIMENT 
 
Protecció contra infeccions 
Qualsevol objecte que entri en contacte amb la sang humana és una possible font 
d’infecció. 
 
Autodiagnòstic de pacients: existeix un risc potencial d’infecció si permeteu que 
altres persones utilitzin el vostre mesurador o dispositiu de punció. No compartiu el 
mesurador ni el dispositiu de punció amb ningú. 
 
Professionals del sector sanitari: 
§ Consulteu el missatge de seguretat Protecció contra infeccions a la pàgina 10. 
§ Consulteu el missatge de seguretat Risc potencial d’infeccions a la pàgina 40. 
 
 
Sempre... 
§ ...utilitzeu el mesurador exclusivament dins de l’interval de temperatura 

acceptable. L’interval depèn del tipus de mesurament (consulteu també el 
prospecte de la tira reactiva corresponent): 

- Per al colesterol: 18-35 °C 
- Per a la glucosa: 18-35 °C 
- Per als triglicèrids: 18-30 °C 
- Per al lactat: 15-35 °C 

§ ...col·loqueu el mesurador sobre una superfície anivellada o subjecteu-lo amb 
fermesa amb la mà. 

§ ...assegureu-vos que apareguin tots els elements de la pantalla durant la 
comprovació de la pantalla. 



§ ...llegiu els prospectes de les tires reactives. 
§ ...manteniu netes la tapa i la guia de les tires reactives (consulteu la descripció 

corresponent a partir de la pàgina 71). 
 
Mai... 
§ …no toqueu ni extraieu la tira reactiva durant el mesurament (encara que es pot 

fer abans que comenci quan s’aplica la sang fora del mesurador). 
§ …no endarreriu l’inici del mesurament una vegada s’hagi aplicat la sang. 
§ …no sotmeteu el mesurador a moviments bruscos durant el mesurament. 
§ ...no deseu el mesurador ni les tires a temperatures extremes (consulteu l’apartat 

Especificacions del producte, a la pàgina 79, i els prospectes de les tires 
reactives). 

§ …no deseu el mesurador ni les tires reactives en condicions d’humitat sense una 
protecció adequada (consulteu l’apartat Especificacions del producte, a la pàgina 
79, i els prospectes de les tires reactives). 

 
ADVERTIMENT 
 
Exactitud/precisió dels resultats del mesurament 
L’incompliment de les accions anteriors pot generar resultats imprecisos. Un resultat 
incorrecte pot derivar en un error en el diagnòstic, la qual cosa suposaria posar en 
perill el pacient. 
 
 
Breu descripció dels passos que s’han de seguir 
 
Codifiqueu el mesurador (una vegada per cada tub de tires reactives). 
 
Inseriu-hi la tira reactiva. 
 
Apliqueu-hi la sang. 
 
Per començar el mesurament, tanqueu la tapa de la cambra de mesurament. 
 
Consulteu-ne el resultat. 
 
 
Tires reactives Tires de codificació 
 
A Tira reactiva (part frontal de la tira, TG a l’exemple) 
Inclou la zona d’aplicació. 
 
B Zona d’aplicació de la mostra 
Apliqueu la mostra aquí. 
 
C Tira reactiva (part posterior de la tira) 
El codi de barres imprès s’utilitza per identificar el tipus i el lot de la tira reactiva. 
 
D Fenedura circular 
Després de dur a terme un mesurament de sang, gireu la tira i comproveu visualment 
que la fenedura circular s’ha acolorit de manera uniforme. 
 
E Tira de codificació (part frontal de la tira, TG a l’exemple) 
Se subministra amb cada tub de tires reactives. 
 



F Tira de codificació (part posterior de la tira) 
El codi de barres imprès conté informació específica del lot que es llegeix i es desa al 
mesurador. 
 
 
Tires de codificació 
 
La tira de codificació proporciona al mesurador informació important sobre les 
propietats específiques de la producció del lot de tires reactives corresponent. Es 
necessita una tira de codificació cada vegada que s’obre un tub de tires reactives nou i 
abans d’utilitzar-les. 
A continuació, les propietats d’aquest lot de tires reactives es desen al mesurador. El 
mesurador sempre desa les dades d’una sola tira de codificació per paràmetre de 
mesurament (és a dir, un total de quatre codis al mateix temps). 
 
§ Cada tub de tires reactives disposa d’una tira de codificació nova. Codifiqueu el 

mesurador amb aquesta tira de codificació abans d’efectuar el primer 
mesurament amb un lot de tires reactives noves. Una vegada s’han desat les 
dades de la tira de codificació en el mesurador, no acostuma a ser necessari 
tornar a utilitzar la tira. 

§ No obstant això, us recomanem que la conserveu. Deseu el tub de tires reactives 
juntament amb la tira de codificació en l’envàs extern. D’aquesta manera, sempre 
tindreu la tira de codificació a mà en cas que necessiteu tornar a codificar el 
mesurador (p. ex., després d’un període de temps prolongat sense piles). 

 
ADVERTIMENT 
 
No deseu la tira de codificació en el tub de tires reactives 
Deseu la tira de codificació en l’envàs extern i no en el tub de tires reactives. Si la tira 
de codificació i les tires reactives es desen conjuntament, és possible que la qualitat 
se’n vegi afectada de manera negativa i pot ser que es produeixin missatges d’error o, 
fins i tot, resultats de mesuraments incorrectes. 
 
 
Engegar el mesurador 
 
1 Col·loqueu el mesurador sobre una superfície anivellada o subjecteu-lo amb la mà. 
Engegueu el mesurador prement el botó d’engegat/apagat . 
 
Nota: per apagar l’aparell de nou, premeu i manteniu premut el botó d’engegat i 
apagat fins que s’apagui el mesurador. 
 
2 Comproveu que tots els elements de la pantalla es mostren correctament. Es podrien 
produir interpretacions errònies a causa d’una pantalla defectuosa. 
 
3 Comproveu l’estat de càrrega de les piles. Si apareix la icona de pila quan no 
s’efectua la comprovació de la pantalla, només podreu fer pocs mesuraments més. 
 
Quan finalitza la comprovació de la pantalla, el mesurador mostra el codi desat més 
recent. Si en el mesurador no s’ha desat cap codi fins aleshores, apareixerà a la 
pantalla la imatge que es mostra a l’esquerra. 
La icona codenr que parpelleja indica que s’hi ha d’inserir una tira de codificació. 
 
 
Inserir una tira de codificació 



 
1 Agafeu la tira de codificació amb el polze i l’índex en contacte amb la zona blanca 
situada a l’extrem de la tira. No toqueu la zona impresa (darrere de la barra negra). 
 
2 Inseriu la tira de codificació amb suavitat en la guia de tires reactives fins al fons en 
la direcció de les fletxes impreses. 
Traieu-la immediatament. Manteniu tancada la tapa de la cambra de mesurament 
durant aquest procediment. 
Si el mesurador llegeix correctament la informació del codi de barres, un xiulet curt (si 
està activat el senyal acústic) confirma que la codificació s’ha efectuat correctament. 
 
A la pantalla es mostra el número de codi de tres dígits (que també està imprès a la 
part posterior de la tira de codificació i al tub de tires reactives). 
 
Si el número de codi comença per zero (p. ex., 039), és possible que el mesurador no 
mostri el zero inicial. 
 
Si es produeix algun problema durant la lectura, apareixerà un missatge d’error 
(consulteu l’apartat Resolució de problemes). En aquest cas, repetiu la lectura de la 
tira de codificació passats uns segons. 
 
La icona de tira reactiva que parpelleja us indica que podeu introduir la tira reactiva. 
 
 
Comprovar els números de codi desats 
 
Podeu visualitzar tots els números de codi desats i desplaçar-vos-hi cap endavant i 
cap enrere. 
 
1 Si després d’engegar el mesurador apareix l’últim número de codi desat o utilitzat, 
premeu el botó Set per passar al següent número de codi desat. Cada vegada que 
premeu el botó, apareixeran a la pantalla els números de codi de les tires reactives de 
manera successiva GLUC > CHOL > TG > LAC (si s’han desat prèviament). 
 
Les dades d’aquesta pantalla tenen un objectiu exclusivament informatiu. No cal que 
seleccioneu el codi del paràmetre del mesurament abans de dur a terme un 
mesurament. 
 
Nota: només és necessari que codifiqueu el mesurador la primera vegada que s’utilitzi 
un lot de tires reactives nou. Si inseriu la tira reactiva cada vegada que efectueu un 
mesurament, podeu fer malbé el codi de barres de la tira reactiva. 
 
Això podria provocar que no funcionés quan la necessitéssiu, per exemple, després de 
canviar les piles. Consulteu l’apartat Tires de codificació a la pàgina 35. 
 
 
Material de mostra 
 
Com a material de mostra, s’utilitza sang capil·lar fresca. Per efectuar un mesurament, 
necessiteu una gota de sang que pengi. Si desitgeu obtenir més informació sobre el 
material de mostra i l’ús de sang heparinitzada, consulteu el prospecte de la tira 
reactiva corresponent. 
 
ADVERTIMENT 
 



Protecció contra infeccions 
Qualsevol objecte que entri en contacte amb la sang humana és una possible font 
d’infecció. 
 
Autodiagnòstic de pacients: existeix un risc potencial d’infecció si permeteu que 
altres persones utilitzin el vostre mesurador o dispositiu de punció. 
No compartiu el mesurador ni el dispositiu de punció amb ningú. 
 
Professionals del sector sanitari: 
§ Consulteu el missatge de seguretat Protecció contra infeccions a la pàgina 10. 
§ Consulteu el missatge de seguretat Risc potencial d’infeccions a la pàgina 40. 
 
 
Mesuraments en l’àmbit sanitari professional  
 
ADVERTIMENT 
 
Risc potencial d’infeccions 
Els professionals de l’àmbit sanitari que utilitzin el mesurador Accutrend Plus per 
efectuar mesuraments en diversos pacients han de tenir en compte que tots els 
objectes que entren en contacte amb la sang humana representen una possible font 
d’infeccions. Aquests professionals també han de saber que la contaminació creuada 
és una possible font d’infecció per als pacients (consulteu: Clinical and Laboratory 
Standards Institute, Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired 
Infections; Approved Guideline – Third Edition; document CLSI M29-A3, 2005). 
 
Cal assignar un mesurador propi a tots els pacients amb una infecció o que pateixin 
una malaltia infecciosa i a tots els pacients portadors d’un organisme multiresistent. 
Això també s’aplica si se sospita que un pacient compleix una de les característiques 
anteriors i, mentre se sospiti, el mesurador no s’ha d’utilitzar en cap altre pacient. 
 
 
§ Quan manipuleu equips de mesurament de sang, seguiu els procediments de 

control d’infeccions de l’organisme corresponent. 
§ Utilitzeu guants. Canvieu els guants amb cada pacient, fins i tot si s’utilitzen 

dispositius de punció amb desactivació automàtica que s’assignen exclusivament 
a un pacient i d’un sol ús. 

§ En cas que s’utilitzi per efectuar mesuraments en diversos pacients, cal netejar i 
desinfectar adequadament el mesurador Accutrend Plus després de fer-lo servir 
amb cada pacient, segons les directrius que s’indiquen en aquestes instruccions 
(consulteu l’apartat Neteja a partir de la pàgina 71). 

§ Els guants que s’utilitzin per netejar/desinfectar s’han de llençar i és necessari 
rentar-se bé les mans amb aigua i sabó abans de fer el mesurament del pacient 
següent. 

§ Utilitzeu un dispositiu de punció amb desactivació automàtica d’un sol ús per a 
cada pacient. El dispositiu de punció ha d’estar dissenyat per utilitzar-se en l’àmbit 
sanitari professional en el mode de diversos pacients (per exemple, el dispositiu 
de punció Accu-Chek Safe-T-Pro Plus de Roche). Seguiu les instruccions d’ús del 
fabricant. 

§ Consulteu en el prospecte dels tubs si es poden utilitzar capil·lars per aplicar la 
sang fora del mesurador quan efectueu un mesurament a diversos pacients. 

§ Si utilitzeu capil·lars, eviteu fer malbé la zona d’aplicació de la mostra amb la 
punta de la pipeta mentre s’aplica. 

 
 



§ Quan dugueu a terme diversos mesuraments al mateix pacient, apliqueu la sang 
fora del mesurador (consulteu la pàgina 48). 

§ Elimineu les llancetes, els capil·lars i les tires reactives utilitzades segons les 
polítiques d’eliminació vigents del vostre hospital, institut o consultori. 

§ Seguiu la resta de normatives sanitàries i de seguretat locals pertinents. 
 
Preparació per efectuar un mesurament 
 
1 Prepareu el tub de tires reactives corresponent al mesurament que vulgueu efectuar 
(p. ex., triglicèrids). 
 
2 Comproveu la data de caducitat de la tira reactiva. Utilitzeu sempre les tires reactives 
abans que expiri la data de caducitat. 
 
3 Codifiqueu el mesurador amb la tira de codificació corresponent a aquelles tires 
reactives (llevat que ja s’hagi codificat el mesurador amb aquesta tira de codificació). 
 
ADVERTIMENT 
 
Danys a les tires a causa de factors ambientals  
Determinats factors ambientals (p. ex., la humitat i la llum) poden fer malbé les tires 
reactives i provocar l’obtenció de resultats incorrectes o missatges d’error. No extraieu 
les tires reactives de l’envàs fins just abans de fer el mesurament. 
 
 
4 Prepareu el dispositiu de punció. 
 
Autodiagnòstic: no feu la punció fins que se us indiqui que ho feu al llarg d’aquesta 
descripció. 
 
Autodiagnòstic de pacients 
Recomanem el dispositiu de punció Accu-Chek Multiclix per a l’autodiagnòstic. 
 
Mesurament en l’àmbit sanitari professional 
Utilitzeu un dispositiu de punció amb desactivació automàtica d’un sol ús per a cada 
pacient. El dispositiu de punció ha d’estar dissenyat per utilitzar-se en l’àmbit sanitari 
professional en el mode de diversos pacients (per exemple, el dispositiu de punció 
Accu-Chek Safe-T-Pro Plus de Roche). Seguiu les instruccions d’ús del fabricant. 
 
 
Efectuar el mesurament 
 
Una vegada s’hagi engegat i codificat, el mesurador espera que s’hi insereixi una tira 
reactiva. Gràcies al codi de barres situat a la part posterior de la tira, el mesurador 
detecta el paràmetre del qual s’efectuarà el mesurament i el codi necessari per a 
aquesta tira reactiva. Si encara no heu llegit la tira de codificació, apareix un missatge 
d’error després d’inserir-hi la tira reactiva. 
 
1 Abans de dur a terme el mesurament, s’ha de verificar el següent: 
 
§ Comproveu que tots els elements de la pantalla es mostren correctament. Es 

podrien produir interpretacions errònies a causa d’una pantalla defectuosa. 
§ La data i l’hora són correctes? Si voleu que es desi la informació de la data i l’hora 

del resultat del mesurament, seleccioneu els ajustos correctes (consulteu la 
descripció corresponent a partir de la pàgina 26). 



§ Comproveu l’estat de càrrega de les piles. Quan aparegui la icona de pila per 
primera vegada (quan no s’estigui efectuant la comprovació de la pantalla), només 
podreu dur a terme pocs mesuraments més. Canvieu les piles al més aviat 
possible (consulteu la descripció corresponent a partir de la pàgina 20). 

 
2 Extraieu la tira reactiva del tub de tires reactives. 
 
AVÍS 
 
Tanqueu el tub just després d’obrir-lo per protegir l’agent assecant; en cas contrari, les 
tires reactives podrien quedar inservibles abans de la data de caducitat. Eviteu que 
penetrin líquids en el tub de tires reactives. No barregeu els taps de tubs de tires 
reactives diferents. 
 
Per a tires reactives de colesterol i glucosa: abans d’efectuar un mesurament, 
comproveu si el color de la fenedura circular situada a la part posterior de la tira 
reactiva està descolorida. Si detecteu una descoloració, aquesta tira reactiva és 
defectuosa. Per obtenir-ne més informació, consulteu el prospecte. 
 
 
3 Agafeu la tira reactiva amb l’índex i el polze de manera que les lletres inscrites (del 
paràmetre del mesurament) i la zona d’aplicació de la mostra mirin cap amunt. 
 
4 Inseriu fins al fons la tira reactiva en la guia de tires reactives. Quan la tira reactiva 
estigui en la posició correcta, sentireu dos xiulets (curt – llarg, si la funció d’emissió de 
tons està activada). 
 
A continuació, una fletxa que parpelleja us indicarà que s’ha d’obrir la tapa de la 
cambra de mesurament per aplicar-hi la sang. Per obtenir una descripció sobre com 
afegir informació addicional als resultats dels mesuraments, consulteu l’apartat 
Marcatge dels resultats dels mesuraments a la pàgina 52. 
 
5 Obriu la tapa de la cambra de mesurament. La tapa es bloqueja amb fermesa en 
posició quan aconsegueix la verticalitat. 
 
 
A continuació, la icona de gota que parpelleja (sobre la icona de tira) us indica que 
s’ha d’aplicar la sang. 
 
La sang es pot col·locar a la zona d’aplicació de la mostra de la tira reactiva de dues 
maneres: 
§ amb la tira reactiva inserida en el mesurador (quan només l’utilitzi un usuari) o  
§ amb la tira reactiva fora del mesurador (quan els mesuraments s’efectuen en el 

sector professional, per exemple, amb pipetes capil·lars heparinitzades). 
 
Consulteu la descripció a les pàgines 47 i 48. 
 
Recomanacions per obtenir i mesurar sang capil·lar 
 
Per obtenir una gota de sang adequada: 
§ Renteu-vos les mans amb aigua calenta. 
§ Assegureu-vos que les mans estiguin calentes i seques abans de la punció. 

Fregueu-vos les puntes dels dits. 



§ Després de fer la punció al dit, elimineu la primera gota de sang. A continuació, 
intenteu obtenir una gota de sang amb un volum suficient que pengi sense exercir 
una pressió o compressió excessives. 

§ Recomanem obtenir la sang capil·lar de la punta del dit, ja que aquesta zona és la 
que té menys sensibilitat al dolor. 

 
ADVERTIMENT 
 
Risc potencial d’obtenir resultats incorrectes a causa de restes de greix 
Quan es duu a terme un mesurament de triglicèrids: gairebé totes les cremes i molts 
productes de sabó (p. ex., gels de bany i xampús) contenen greixos. Si les restes 
d’aquestes substàncies entren en contacte amb les tires reactives, el mesurament és 
incorrecte. Per tant, per efectuar aquest mesurament és especialment important rentar-
se les mans a consciència i esbandir-les amb aigua abundant. 
 
 
Extreure sang 
 
6 Efectueu una punció en el lateral exterior de la punta del dit amb el dispositiu de 
punció per extreure una gota gran de sang que pengi. 
 
 
Aplicar la sang dins del mesurador 
 
7 Apliqueu una gota gran de sang que pengi directament del dit a la zona groga 
d’aplicació de la mostra de la tira reactiva. 
 
No toqueu la zona d’aplicació de la mostra amb el dit per tal d’evitar fer-la malbé. 
 
ADVERTIMENT 
 
Risc potencial d’obtenir resultats incorrectes 
Apliqueu la gota de sang en la tira reactiva immediatament després de fer la punció 
en la punta del dit. Assegureu-vos que la gota de sang penja i és prou gran. No es pot 
tornar a aplicar sang. La sang que s’ha aplicat posteriorment pot comportar que 
s’obtinguin resultats incorrectes. 
 
 
Aplicar la sang fora del mesurador 
 
8 Extraieu la tira reactiva una vegada hàgiu obert la tapa (i manteniu-la oberta). 
 
9 Apliqueu una gota gran de sang que pengi directament del dit a la zona groga 
d’aplicació de la mostra de la tira reactiva. Es poden utilitzar capil·lars heparinitzats per 
aplicar la sang. 
Consulteu el prospecte de la tira reactiva corresponent. 
 
No toqueu la zona d’aplicació de la mostra amb el dit o amb la pipeta per tal d’evitar 
fer-la malbé. 
 
10 Amb la tapa de la cambra de mesurament oberta, inseriu de nou la tira reactiva al 
mesurador. 
 
Comprovació de la sang que s’ha aplicat: 
 



A Assegureu-vos que la zona d’aplicació està totalment coberta de sang 
(exemple A). En cas contrari, es poden obtenir resultats incorrectes. 
 
B Si s’aplica una quantitat de sang insuficient (exemple B), no intenteu 
estendre-la ni aplicar més sang, ja que això podria comportar obtenir resultats 
incorrectes. 
Repetiu el mesurament amb una tira reactiva nova. 
 
 
Iniciar el mesurament 
 
11 Tanqueu la tapa de la cambra de mesurament. 
D’aquesta manera, el mesurament s’inicia automàticament. 
 
Comença el mesurament. El temps necessari per fer un mesurament depèn dels 
paràmetres que s’han d’efectuar. Aquest temps es mostra a la pantalla i segueix un 
compte enrere fins a «0». 
Els temps de mesurament dels paràmetres de mesurament són: 
§ Glucosa: 12 segons 
§ Colesterol: 180 segons 
§ Triglicèrids: màx. 174 segons 
§ Lactat: 60 segons 
 
Només per a glucosa, colesterol i lactat: el mesurador indica que ha arribat als 
últims quatre segons de temps de mesurament quan emet un xiulet curt cada segon (si 
està activat el senyal acústic). Un xiulet més llarg indica que el mesurament ha 
finalitzat i la visualització dels resultats subsegüent. 
 
Nota: si heu desactivat el senyal acústic (OFF), el mesurador no emetrà cap xiulet 
quan es mostri el resultat. 
 
 
Efectuar el mesurament 
 
Visualitzar els resultats 
 
Una vegada ha finalitzat el mesurament, apareix el resultat. Si mesureu la glucosa, 
comproveu l’admissibilitat que es descriu a continuació. 
 
Els resultats de mesuraments que queden fora de l’interval del mesurament s’indiquen 
com a Hi (per sobre de l’interval de mesurament) o com a Lo (per sota de l’interval de 
mesurament). 
 
Quan es mostra el resultat a la pantalla, apareix l’esdeveniment ev. 0 (sense 
esdeveniment). Per obtenir informació sobre com adjuntar informació addicional a un 
resultat, consulteu l’apartat Marcatge dels resultats dels mesuraments a la pàgina 52. 
 
Comproveu sempre l’admissibilitat després de mesurar la glucosa. 
 
12 Extraieu la tira reactiva i gireu-la de manera que la part posterior miri cap amunt. 
 
13 Compareu el color de la fenedura circular situada a la part posterior de la tira 
reactiva amb l’escala de colors de l’etiqueta del tub de tires reactives. 
 



El color de la fenedura circular ha de coincidir de manera aproximada amb el color 
assignat al resultat del mesurament. Si els colors no coincideixen gaire, feu una prova 
de control. Per obtenir-ne més informació, consulteu el prospecte de les tires reactives 
Accutrend Glucose. 
 
 
Si el resultat que es mostra (especialment quan es mesuri la glucosa a la sang) no es 
correspon amb com us sentiu o sembla inusualment alt o baix, efectueu una prova de 
control amb una solució de control i una tira reactiva nova (consulteu-ne la descripció 
corresponent a partir de la pàgina 55). Si aquesta comprovació confirma que el 
mesurador funciona correctament, llegiu de nou les instruccions sobre com fer un 
mesurament (a partir de la pàgina 31). Feu un altre mesurament amb una tira reactiva 
nova. Si el resultat tampoc no sembla plausible, consulteu amb el metge. 
 
Si no voleu marcar el resultat del mesurament amb un esdeveniment o com a una 
prova de control, el mesurament ha finalitzat. 
 
14 Obriu la tapa de la cambra de mesurament i extraieu-ne la tira reactiva. 
 
15 Manteniu premut el botó d’engegat i apagat fins que s’apagui el mesurador. 
 
Si cal, netegeu el mesurador (consulteu la descripció corresponent a partir de la 
pàgina 71). 
 
 
Eliminar els elements utilitzats després d’efectuar un mesurament amb sang 
 
Autodiagnòstic de pacients 
 
Llenceu la tira reactiva amb els residus domèstics normals. 
 
ADVERTIMENT 
Llenceu les llancetes utilitzades amb precaució (p. ex., utilitzeu un contenidor amb tapa 
per a objectes tallants) per no fer-vos mal amb les agulles. 
 
Professionals del sector sanitari 
 
§ Elimineu els consumibles utilitzats segons les polítiques d’eliminació vigents del 

vostre hospital, institut o consultori. 
§ Consulteu les precaucions corresponents a l’apartat Mesurament en l’àmbit 

sanitari professional a partir de la pàgina 40. 
§ Consulteu el missatge de seguretat Protecció contra infeccions en un entorn 

sanitari a la pàgina 10. 
 
 
Efectuar el mesurament 
 
Marcar els resultats dels mesuraments 
 
Les marques poden proporcionar informació addicional sobre les condicions del 
mesurament (p. ex., menjars, esport, malaltia, etc.). A més, podeu marcar 
mesuraments fets amb solucions de control com a proves de control. Podeu marcar un 
resultat de mesurament en punts temporals diferents: 
§ A l’inici del mesurament després d’inserir la tira reactiva. 
§ Quan apareix el resultat del mesurament. 



 
No es pot marcar un resultat mentre es duu a terme un mesurament. 
 
Marcatge del mesurament com a prova de control: 
 
Podeu marcar els mesuraments com a proves de control si aquests mesuraments 
s’han efectuat utilitzant una solució de control (consulteu el capítol següent). 
 
16 Premeu el botó M (després d’inserir la tira reactiva o quan es mostri el resultat) per 
marcar el mesurament com a prova de control (icona de flascó). Premeu de nou el 
botó M per desactivar el marcatge. 
 
 
Assignar informació addicional a un mesurament. 
 
Si ho desitgeu, podeu assignar un esdeveniment (de nou esdeveniments diferents) a 
un mesurament. L’esdeveniment «0» representa «sense marcatge». Podeu definir els 
esdeveniments i els números corresponents. Assegureu-vos que les assignacions 
siguin úniques i reproduïbles. 
 
17 Premeu el botó Set (després d’inserir-hi la tira reactiva o quan es mostri el resultat) 
per marcar el mesurament amb un esdeveniment. Quan premeu el botó Set, el número 
d’esdeveniment que es mostra augmenta d’un en un. Després de l’esdeveniment «9», 
el número d’esdeveniment que es mostra torna a ser «0». 
 
 
Efectuar el mesurament 
 
 
Aquesta pàgina s’ha deixat en blanc intencionadament. 
 
 
6 Proves de control 
 
Efectueu una prova de control regularment per comprovar que el mesurador i les tires 
reactives funcionen correctament i que els mesuraments s’efectuen correctament. Per 
a cada paràmetre de mesurament existeix una solució de control diferent. Feu sempre 
una prova de control en les situacions següents: 
 
§ Quan obriu un tub de tires reactives noves. 
§ Després de canviar les piles. 
§ Després de netejar el mesurador. 
§ Quan tingueu dubtes sobre si els valors mesurats són correctes. 
 
La prova de control es duu a terme de la mateixa manera que un mesurament normal, 
amb la diferència que s’utilitzen solucions de control en comptes de sang. 
 
Quan efectueu una prova de control, utilitzeu el mesurador exclusivament dins de 
l’interval de temperatura acceptable per a les solucions de control. L’interval depèn del 
tipus de mesurament (consulteu el prospecte de la solució control): 

 
- Per a Accutrend Control CH1 (colesterol): 18-30 °C 
- Per a Accutrend Control G o G2 (glucosa)*: 18-32 °C 
- Per a Accutrend Control TG1 (triglicèrids): 18-30 °C 



- Per a BM-Control Lactate: 15-35 °C 
 
Professionals del sector sanitari: consulteu el prospecte. Seguiu les normatives 
governamentals i les directrius locals pertinents per als controls de qualitat. 
 
Material necessari: 
 
§ Mesurador Accutrend Plus 
§ Tires reactives per als paràmetres de mesurament que s’han seleccionat amb el 

codi de tira corresponent: 
- Accutrend Glucose 
- Accutrend Triglycerides 
- Accutrend Cholesterol 
- BM-Lactate 

§ Solució de control per al mesurament que s’ha seleccionat: 
- Accutrend Control G o G2 (Glucosa)* 
- Accutrend Control TG1 (Triglicèrids) 
- Accutrend Control CH1 (Colesterol) 
- BM-Control Lactate 

 
* Nota: la disponibilitat de G o G2 pot variar segons el país. 
 
Proves de control 
 
 
Preparació per efectuar un mesurament de control 
 
1 Prepareu el tub de tires reactives per al mesurament que es vulgui fer (p. ex., 
triglicèrids). 
 
2 Codifiqueu el mesurador amb la tira de codificació corresponent a aquelles tires 
reactives (llevat que ja s’hagi codificat el mesurador amb aquesta tira de codificació). 
 
3 Obteniu la solució de control per a les tires reactives. 
 
La descripció següent suposa que ja s’ha codificat el mesurador per al lot de tires 
reactives en qüestió. En cas contrari, consulteu l’apartat Inserir una tira de codificació a 
la pàgina 37. 
 
Efectuar la prova de control 
 
1 Col·loqueu el mesurador sobre una superfície anivellada o subjecteu-lo amb la mà. 
Engegueu el mesurador prement el botó d’engegat/apagat. 
 
 
2 Abans de fer la prova de control heu de verificar el següent: 
§ Comproveu que tots els elements de la pantalla es mostren correctament. Es 

podrien produir interpretacions errònies a causa d’una pantalla defectuosa. 
§ La data i l’hora són correctes? Si voleu que es desi la informació de la data i l’hora 

del resultat del mesurament, seleccioneu els ajustos correctes (consulteu la 
descripció corresponent a partir de la pàgina 26). 

§ Comproveu l’estat de càrrega de les piles. Quan aparegui la icona de pila per 
primera vegada (quan no s’estigui efectuant la comprovació de la pantalla), només 
podreu dur a terme pocs mesuraments més. Canvieu les piles al més aviat 
possible (consulteu la descripció corresponent a partir de la pàgina 20). 



 
3 Extraieu la tira reactiva del tub de tires reactives. Torneu a tancar el tub 
immediatament després d’extreure’n la tira o, en cas contrari, les tires reactives poden 
quedar inservibles abans de la data de caducitat. 
 
4 Agafeu la tira reactiva entre el polze i l’índex de manera que el paràmetre de 
mesurament que està imprès estigui orientat cap amunt. 
 
5 Inseriu fins al fons la tira reactiva en la guia de tires reactives. Quan la tira reactiva 
estigui en la posició correcta, sentireu dos xiulets (curt – llarg, si la funció d’emissió de 
tons està activada). 
 
 
6 Premeu el botó M per marcar el resultat del mesurament com a prova de control 
(icona de flascó). 
 
7 Obriu la tapa de la cambra de mesurament. La tapa es bloqueja amb fermesa en 
posició quan aconsegueix la verticalitat. 
 
 
Aplicar la solució de control 
 
8 Apliqueu una gota de solució de control que hàgiu extret directament del flascó a la 
tira reactiva. Assegureu-vos que ni el flascó ni el dit entrin en contacte amb la zona 
d’aplicació. La zona d’aplicació ha de quedar totalment coberta. 
 
També podeu aplicar la solució control fora del mesurador. El procediment és idèntic al 
que s’utilitza per aplicar una gota de sang. Consulteu-ne la descripció a partir de la 
pàgina 48. 
 
 
Iniciar el mesurament 
 
9 Tanqueu la tapa de la cambra de mesurament. 
D’aquesta manera, el mesurament s’inicia automàticament. 
 
Comença el mesurament. El temps necessari per fer un mesurament depèn dels 
paràmetres que s’han d’efectuar. Aquest temps es mostra a la pantalla i segueix un 
compte enrere fins a «0». Els temps de mesurament dels paràmetres de mesurament 
són: 
§ Glucosa: 12 segons 
§ Colesterol: 180 segons 
§ Triglicèrids: 174 segons màx.  
§ Lactat: 60 segons 
 
Només per a glucosa, colesterol i lactat: el mesurador indica que ha arribat als 
últims quatre segons de temps de mesurament quan emet un xiulet curt cada segon (si 
està activat el senyal acústic). Un xiulet més llarg indica que el mesurament ha 
finalitzat i la visualització dels resultats subsegüent.  
 
Nota: si heu desactivat el senyal acústic (OFF), el mesurador no emetrà cap xiulet 
quan es mostri el resultat. 
 
 



Visualitzar els resultats 
 
Una vegada ha finalitzat el mesurament, apareix el resultat. 
 
Comproveu si el resultat que es mostra es troba dins de l’interval acceptable. 
 
Els valors diana s’haurien d’obtenir amb solucions de control que es troben en les 
etiquetes o en els prospectes de les tires reactives o de les solucions de control. Si el 
valor és fora de l’interval, repetiu la prova de control. Si el segon resultat és fora de 
l’interval de nou, poseu-vos en contacte amb el servei local d’atenció al client 
(consulteu la pàgina 81). 
 
Eliminar els elements utilitzats després de la prova de control 
 
Autodiagnòstic de pacients 
 
Llenceu la tira reactiva amb els residus domèstics normals. Per obtenir informació 
detallada, consulteu el prospecte. 
 
Professionals del sector sanitari 
§ Consulteu el prospecte. 
§ Elimineu els consumibles utilitzats segons les polítiques d’eliminació vigents del 

vostre hospital, institut o consultori. 
 
 
Proves de control 
 
Aquesta pàgina s’ha deixat en blanc intencionadament. 
 
 
Memòria 
 
7 Memòria 
 
El mesurador Accutrend Plus té quatre àrees de memòria, cadascuna de les quals es 
pot utilitzar per emmagatzemar un màxim de 100 resultats de mesurament juntament 
amb la data, l’hora i els indicadors. 
 
Si utilitzeu el mesurador sense configurar la data o l’hora, no es desarà cap informació 
sobre l’hora i la data en els resultats dels mesuraments. 
 
Revisar els resultats en la memòria 
 
1 Engegueu el mesurador directament en el mode de memòria prement el botó M o 
prement aquest botó quan el mesurador estigui en mode de codificació. 
 
Premeu el botó d’engegat/apagat per sortir del mode de memòria. 
 
Una vegada s’hagi fet la comprovació habitual de la pantalla, quan s’encengui el 
mesurador apareixerà l’últim resultat de mesurament que s’hagi desat. 
 
Si la icona mem apareix a la pantalla, indica que el mesurador es troba en el mode de 
memòria. La data i l’hora de la pantalla corresponen al moment en el qual es va fer el 



mesurament, no al moment actual. En el mode de memòria, els dos punts entre l’hora i 
els minuts que es visualitzen a la pantalla no parpellegen. 
 
 
2 Premeu el botó Set per canviar entre les àrees de memòria dels quatre paràmetres 
de mesurament. Cada vegada que premeu el botó Set, es mostrarà l’últim resultat del 
mesurament emmagatzemat en cada sector de memòria (GLUC > CHOL > TG > LAC 
> GLUC >…). Si no hi ha cap resultat emmagatzemat en el sector, es mostraran dos 
guions. 
 
Utilitzeu el botó M per desplaçar-vos per una àrea de memòria. 
 
3 Premeu el botó M per mostrar el resultat següent més antic dins d’una àrea de 
memòria. Quan premeu el botó, es mostrarà la posició del resultat dins de la memòria 
(en aquest cas: 02); el valor real no es mostra fins que deixeu de prémer el botó. 
 
Si manteniu premut el botó M, apareixeran a la pantalla les posicions més antigues en 
la memòria en ordre continu (02 …03 … 04 … i així successivament) fins que deixeu 
de prémer el botó. Aleshores, es mostra a la pantalla l’última posició de memòria que 
s’ha mostrat. 
 
 
Casos especials: 
 
§ Si la memòria està buida perquè encara no s’ha utilitzat el mesurador, apareixeran 

tres guions (– – –) a la pantalla. Si la memòria està buida a causa d’un procés 
d’eliminació manual, apareixeran dos guions (– –) a la pantalla. 

§ Si l’àrea de memòria completa d’un paràmetre de mesurament està buida, 
apareixeran dos guions (– –) a la pantalla. 

§ Si el mesurador no pot desar un resultat a la memòria correctament*, apareixerà 
un guió (-) en el mode de memòria. 

§ Si esborreu manualment l’últim resultat (consulteu la pàgina 67), aquesta entrada 
s’eliminarà completament de la memòria. No es mostrarà res, ni tan sols un guió. 

 
* És molt poc probable que això passi. Per exemple, podria passar que el mesurador 
es quedés sense piles de sobte (per esgotament) mentre es desa el resultat a la 
memòria. 
 
 
Eliminar resultats de la memòria 
 
1 Engegueu el mesurador prement el botó Set (situat al lateral esquerre del 
mesurador). 
 
Ara apareixeran a la pantalla la data i l’hora, així com la icona set. 
 
2 Premeu el botó M per mostrar les opcions per esborrar els resultats de la memòria. 
 
Premeu el botó d’engegat/apagat en qualsevol moment per sortir del mode d’esborrar. 
 
Totes les descripcions següents comencen amb l’indicador següent en la pantalla (dEL 
LASt). 
 
Podeu escollir entre tres opcions d’eliminació diferents: 
§ Eliminar l’últim resultat 



§ Eliminar tots els resultats d’un sol paràmetre de mesurament d’una vegada 
§ Eliminar tots els resultats de tots els paràmetres de mesurament d’una vegada 
 
No es pot eliminar un sol resultat (excepte l’últim). 
 
 
Eliminar l’últim resultat 
 
3 Per eliminar l’últim resultat (pantalla dEL LASt) premeu el botó Set. A la pantalla 
apareixerà el paràmetre de mesurament corresponent. 
 
4 Per esborrar el resultat que es mostra de la memòria, premeu i manteniu premut el 
botó Set durant més de 3 segons. Mentre es manté premut el botó, el resultat que 
s’ha seleccionat parpelleja. Al mateix temps, sentireu un xiulet curt per segon. 
 
Al cap de 3 segons, el resultat s’esborra de la memòria i apareix breument un guió per 
confirmar l’eliminació (consulteu la il·lustració de l’esquerra). Quan deixeu de prémer el 
botó Set, sortireu automàticament del mode d’esborrar. 
 
 
Eliminar tots els resultats d’un paràmetre de mesurament 
 
5 Si voleu eliminar tots els resultats d’un paràmetre de mesurament, premeu el botó 
M. La pantalla mostrarà dEL - ALL i el paràmetre de mesurament que estigui 
seleccionat (en aquest exemple: TG). 
 
6 Si el paràmetre de mesurament que es mostra no és el paràmetre del qual desitgeu 
esborrar els resultats de la memòria, premeu el botó Set. 
El paràmetre de mesurament actualment seleccionat parpellejarà. 
 
7 Torneu a prémer el botó Set per seleccionar un paràmetre de mesurament diferent. 
Cada vegada que premeu el botó, apareixerà a la pantalla el paràmetre de 
mesurament. 
(GLUC > CHOL > TG > LAC …). 
 
8 Per seleccionar i esborrar el paràmetre de mesurament visualitzat, premeu el botó M.  
A la pantalla apareixerà ALL. 
 
 
9 Per esborrar de la memòria els resultats del paràmetre de mesurament que apareix a 
la pantalla, premeu i manteniu premut el botó Set durant més de 3 segons. 
 
Mentre manteniu premut el botó, parpellejarà el símbol ALL de la pantalla. Al mateix 
temps, sentireu un xiulet curt per segon. 
 
Al cap de 3 segons, s’esborraran tots els paràmetres de mesurament que s’hagin 
seleccionat; aquesta acció es confirma a la pantalla tal com es mostra a l’esquerra (– –
). Quan deixeu de prémer el botó Set, sortireu automàticament del mode d’esborrar. 
 
 
Eliminar tots els resultats 
 



10 Si desitgeu eliminar tots els resultats desats de tots els paràmetres de 
mesurament, premeu el botó M dues vegades. La pantalla mostra dEL - ALL, així com 
tots els paràmetres de mesurament. 
 
11 Premeu el botó Set per seleccionar aquest mode d’esborrament. A la pantalla 
apareixerà ALL. 
 
12 Per esborrar tots els resultats de la memòria, premeu i manteniu premut el botó 
Set durant més de 3 segons. 
 
Mentre manteniu premut el botó, parpellejarà el símbol ALL de la pantalla. Al mateix 
temps, sentireu un xiulet curt per segon. 
 
Al cap de 3 segons, s’eliminaran tots els resultats, aquesta acció es confirma a la 
pantalla (– –) tal com es mostra a l’esquerra. Quan deixeu de prémer el botó Set, 
sortireu automàticament del mode d’esborrar. 
 
 
Neteja 
 
8 Neteja 
 
Un requisit bàsic per obtenir resultats precisos dels paràmetres d’anàlisis és que el 
sistema de mesurament òptic estigui net. Per tant, heu de netejar el mesurador amb 
regularitat i immediatament després que es taqui. Per fer-ho, primer heu d’apagar-lo. 
 
Utilitzeu únicament els productes de neteja següents: 
 
§ Bastonets de cotó estàndard sense borrissol 
§ Mocadors de paper estàndard sense borrissol 
§ Mocadors de paper desinfectants estàndard 
 
Solucions netejadores/desinfectants recomanades 
 
Per a la neteja són adequats les aigües sabonoses suaus i l’etanol al 70% o l’alcohol 
isopropílic al 70%. 
 
Professionals del sector sanitari: quan s’utilitza en el sector professional (p. ex., un 
consultori mèdic), es recomana utilitzar una barreja composta per 1-propanol 
(400 mg/g), 2-propanol (200 mg/g) i glutaraldehid1 (1,0 mg/g). 
 
AVÍS 
 
La humitat provoca danys en l’instrument 
· Assegureu-vos que no entri líquid en el mesurador. Si entra humitat en el 

mesurador, l’aparell pot deixar de funcionar correctament. 
· No utilitzeu cap polvoritzador desinfectant ni mocadors de paper o bastonets de 

cotó dels quals gotegi líquid, ja que aquest líquid podria entrar al mesurador i fer-lo 
malbé. 

 
Netejar l’exterior (carcassa del mesurador) 
 
· Assegureu-vos que el mesurador està apagat. 



· Netegeu la superfície externa del mesurador amb un drap de cotó sense borrissol 
lleugerament humit. 

 
1. En alguns països es comercialitza amb el nom “Bacillol Plus”. 
 
 
Netejar la tapa de la cambra de mesurament/guia per a tires reactives 
 
1 Obriu la tapa de la cambra de mesurament. 
 
2 Extraieu la tapa de la cambra de mesurament (inclosa la guia de les tires reactives) 
empenyent-la lleugerament fins al centre del mesurador i, a continuació, estirant-la cap 
amunt. 
 
3 Si cal, podeu rentar la tapa de la cambra de mesurament/guia per a tires reactives 
(independentment del mesurador) amb aigua corrent calenta. Assequeu la tapa de la 
cambra de mesurament/guia per a tires reactives amb un drap net. 
 
 
Netejar el sistema de mesurament òptic 
 
4 Netegeu les zones accessibles fàcilment del sistema de mesurament òptic amb una 
gasa sense borrissol o amb un bastonet de cotó humit. Assegureu-vos que no entri 
líquid en el mesurador. No inseriu cap objecte dins del mesurador. 
 
5 Deixeu que el mesurador s’assequi completament. 
 
6 No torneu a col·locar la tapa de la cambra de mesurament/guia per a tires reactives 
al mesurador fins que estiguin completament seques. Pressioneu lleugerament la part 
frontal fins que noteu que encaixa en la posició (se sent un clic). 
 
7 Tanqueu la tapa de la cambra de mesurament. 
Ara el mesurador està preparat per funcionar de nou. Feu una prova de control 
(consulteu-ne la descripció a partir de la pàgina 55). 
 
 
Neteja 
 
Aquesta pàgina s’ha deixat en blanc intencionadament. 
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9 Resolució de problemes 
 
En circumstàncies determinades, el mesurador pot mostrar un missatge d’error. A 
continuació es presenta una taula de resolució de problemes que us servirà d’ajuda 
quan el mesurador no funcioni correctament. La majoria dels problemes es poden 
resoldre ràpidament si us remeteu a aquesta taula per obtenir ajuda. 
 
Dueu a terme els passos següents quan el mesurador mostri un missatge d’error: 
 
· Cerqueu el missatge que apareix a la pantalla o la situació que es produeix a la 

taula de resolució de problemes. 



· Dueu a terme l’acció que se suggereix a la columna Descripció/Solució. 
 
Si el problema persisteix, poseu-vos en contacte amb el servei postvenda de Roche 
Diagnostics (consulteu la pàgina 81). 
 
Error/Visualització Descripció/Solució 
Error: codi de barres desconegut No es pot llegir el codi de barres de les tires 

reactives o de les tires de codificació. 
 
Solució 
■ Totes les tires: extraieu la tira i comproveu si el codi de barres està brut. 
■ Tires de codificació: repetiu el procediment amb la tira de codificació. No oblideu 
inserir la tira i extreure-la immediatament. 
■ Tires reactives: repetiu el procediment amb una tira nova. 
■ Comproveu si poden haver interferències causades per camps electromagnètics 
propers al mesurador. Allunyeu el mesurador d’aquestes fonts de camps 
electromagnètics (com per exemple, equips de raigs X). 
 
Error: el codi de la tira no correspon amb el 
codi desat 

La tira reactiva correspon a un lot de tires 
reactives diferent del lot codificat per última 
vegada per a aquest paràmetre. 

 
Solució 
■ Extraieu la tira. Repetiu la prova amb una tira reactiva d’un lot que coincideixi amb 
l’últim lot que es va codificar per última vegada per a aquest paràmetre. 
■ Codifiqueu el mesurador amb la tira de codificació corresponent a les tires reactives 
que s’utilitzen. 
 
 
Error/Visualització Descripció/Solució 
Error: la tira reactiva és inservible La tira reactiva ja s’ha utilitzat o està bruta. 
 
Solució 
■ Extraieu la tira i llenceu-la. Repetiu el mesurament amb una tira reactiva nova. 
 
Error: temperatura El mesurador està massa calent o fred o la 

temperatura ambient no es troba dins de 
l’interval acceptable per al mesurament que 
s’ha seleccionat. 

 
Solució 
■ Col·loqueu el mesurador en un entorn amb la temperatura adequada i repetiu el 
mesurament al cap d’alguns minuts. 
No escalfeu ni refredeu el mesurador artificialment de cap manera. 
 
Error: tapa oberta (després d’engegar el 
mesurador) 

La tapa de la cambra de mesurament no s’ha 
tancat correctament. 

 
Solució 
■ Tanqueu la tapa de la cambra de mesurament. 
 
Error: tapa oberta (durant el mesurament) La tapa de la cambra de mesurament no s’ha 

tancat correctament. 
 
Solució 
■ Tanqueu la tapa de la cambra de mesurament. 



 
 
Error/Visualització Descripció/Solució 
Error: no s’ha tancat la tapa després d’aplicar 
la sang 

La tapa de la cambra de mesurament no s’ha 
tancat correctament després d’aplicar-hi la 
sang i el mesurament no s’ha iniciat a temps. 

 
Solució 
■ Extraieu la tira i repetiu el mesurament amb una tira reactiva nova. 
 
Error: error intern (exemple 142) El mesurador ha detectat un error intern. 
 
Solució 
■ Apagueu el mesurador i torneu a engegar-lo. Si el missatge d’error persisteix, 
significa que el mesurador és defectuós. Poseu-vos en contacte amb el servei local 
d’atenció al client (consulteu la pàgina 81). 
 
 
Resolució de problemes 
 
Aquesta pàgina s’ha deixat en blanc intencionadament. 
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10 Especificacions del producte 
 
Condicions de servei i dades tècniques 
 
Interval de temperatura per als 
mesuraments amb mostres de 
pacients 

Segons el paràmetre de mesurament: 
• Per al colesterol: 18-35 °C 
• Per a la glucosa: 18-35 °C 
• Per als triglicèrids: 18-30 °C 
• Per al lactat: 15-35 °C 

Interval de temperatura per als 
mesuraments amb solucions de 
control 

Segons el paràmetre de mesurament: 
• Per al colesterol: 18-30 °C 
• Per a la glucosa: 18-32 °C 
• Per als triglicèrids: 18-30 °C 
• Per al lactat: 15-35 °C 

Humitat relativa Del 10 al 85% 
Interval de mesurament Glucosa a la sang: 20–600 mg/dl (1,1–33,3 mmol/l) 

Colesterol: 150–300 mg/dl (3,88–7,76 mmol/l) 
Triglicèrids: 70–600 mg/dl (0,80–6,86 mmol/l) 
Lactat: 0,8–21,7 mmol/l (valor a la sang), 0,7–26 
mmol/l (valor al plasma) 

Memòria 100 resultats de mesuraments, amb data, hora i 
informació addicional opcionals per cada paràmetre 
de mesurament 

Funcionament amb piles 4 piles alcalines de manganès AAA d’1,5 V 
Nombre de mesuraments per joc de 
piles 

Més de 1.000 mesuraments (amb piles noves) 

Classe de protecció III 
Mesures 154 x 81 x 30 mm 
Pes Aproximadament 140 g 
 
Material de mostra 



 
Tipus de mostres Sang capil·lar fresca (consulteu el prospecte de 

l’envàs per obtenir informació detallada) 
Volum de mostra Una gota de sang aplicada directament del dit 
Interaccions Consulteu el prospecte de las tires reactives 
 
 
Condicions d’emmagatzematge i transport 
 
Interval de temperatura –25 °C i +70 °C 
Humitat relativa Del 10 al 85% (sense condensació) 
 
Comandes 
 
Poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor especialitzat. 
 
Article Descripció 
Accutrend Glucose 25 25 tires reactives per mesurar glucosa a la sang 
Accutrend Control G Solució de control per utilitzar amb les tires reactives 

Accutrend Glucose 
Accutrend Control G2 Solució de control per utilitzar amb les tires reactives 

Accutrend Glucose 
Accutrend Cholesterol 25 25 tires reactives per mesurar el colesterol a la sang 
Accutrend Cholesterol 5 5 tires reactives per mesurar el colesterol a la sang 
Accutrend Control CH1 Solució de control per utilitzar amb les tires reactives 

Accutrend Cholesterol 
Accutrend Triglycerides 25 25 tires reactives per mesurar triglicèrids a la sang 
Accutrend Control TG1 Solució de control per utilitzar amb les tires reactives 

Accutrend Triglycerides 
BM-Lactate 25 25 tires reactives per mesurar lactat a la sang 
BM-Control Lactate Solució de control per utilitzar amb les tires reactives 

BM-Lactate 
Mesurador Accutrend Plus 
 
Nota: no tots els productes estan disponibles en tots els països. 
 
Limitacions del producte 
 
Consulteu els prospectes de les tires reactives per obtenir informació detallada sobre 
les dades i les limitacions del producte. 
 
 
Contacte amb Roche 
 
Per a qualsevol pregunta relacionada amb el sistema Accutrend Plus les respostes del 
qual no es troben al manual, poseu-vos en contacte amb el vostre representant de 
Roche. Si no disposeu de la informació de contacte, trobareu una llista de les oficines 
de Roche Diagnostics a continuació. També podeu visitar el nostre lloc web 
www.Roche.com. Seleccioneu l’opció «Roche Worldwide» situada a la part superior de 
la pàgina i seleccioneu el vostre país per obtenir informació de contacte de l’oficina 
local. 
 
Argentina 
Productos Roche SAQeI 
Rawson 3150 
B1610BAL Ricardo Rojas, Tigre 



Buenos Aires - Argentina 
Tel.: +54 (11) 5129 8000 
 
Amèrica Central i el Carib 
Roche Diagnostics Central America & The Caribbean 
Edificio Capital Plaza, Piso 18 
Calle Paseo del Mar, Costa del Este 
Panamà, Rep. de Panama 
Tel.: + 507 378 1295 
 
Xile 
Roche Chile Ltda. 
Avda. Quilín 3750 
Macul, Santiago 
Tel.: +56 (2) 4413200 
 
Colòmbia 
Productos Roche S.A. 
Carrerra. 44 No. 20-21 
Apartado Aéreo 80372 
Bogotà, D.C. 
 
Equador 
Roche Ecuador S.A. 
Av. 10 de Agosto N36-239 y Naciones Unidas 
Quito 
Tel.:+593 (2) 2434347 
 
Espanya 
Roche Diagnostics S.L. 
Av. de la Generalitat, 171, 173 
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
Telèfon: 902 433 333 
Internet: www.roche.es 
 
Mèxic 
Productos Roche, S.A. de C.V. 
(Roche Diagnostics México) 
Av. Santa Fé No. 485 
Col. Cruz Manca, Santa Fé 
05349 México. D.F. 
Tel.: +52 55 50 81 58 00 
 
 
Uruguai 
Roche International Ltd. 
(Diagnostics Division) 
Solferino 4096 
11400 Montevideo 
Tel.: +598 (2) 6137888 
 
EUA 
Roche Diagnostics. 
9115 Hague Road 
Indianapolis, IN 46256 



Service information 
For technical assistance or information, contact the Accu-Chek® Customer Care 
Service Center at 1-800-440-3638, 24 hours a day, 365 days a year. 
 
Veneçuela 
Productos Roche S.A. 
Division Diagnostics 
Edificio Roche. Av. Diego Cisneros 
Los Ruices. Caracas 1062 – Venezuela 
Tel.: +58 212 273 4572 
Fax: +58 212 273 4575 
www.roche.com.ve 
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