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1 Purpose
This document specifies the instruction manual for Actiste, model number A0001 in Swedish,
with glucose unit mmol/L.

2 Scope
This document covers User manual for Actiste, article number A0001, intended for Swedish
market, its text, layout and production details. Given document is a direct translation of the
master document in English, version R15.0 (N-002124-R15.0).

3 Revision history
Author
Nadezda Ershova

Version
R1.0

Christine Öberg

R2.0

Identical to version R1.0 (except the IFU text is not attached). This version
only exist to sync the version number with N002124. (Master EN).

Christine Öberg

R3.0

Identical to version R1.0 (except the IFU text is not attached) and R2.0. This
version only exist to sync the version number with N002124. (Master EN).

Christine Öberg

R4.0

Christine Öberg

R5.0

Identical to version R1.0 (except the IFU text is not attached), R2.0 and R3.0.
This version only exist to sync the version number with N-002124. (Master
EN).
Identical to version R1.0 (except the IFU text is not attached), R2.0, R3.0 and
R5.0. This version only exist to sync the version number with N-002124.
(Master EN).

Christine Öberg

R6.0

Identical to version R1.0 (except the IFU text is not attached), R2.0, R3.0, R4.0
and R5.0. This version only exist to sync the version number with N-002124.
(Master EN).

Christine Öberg

R7.0

Identical to version R1.0 (except the IFU text is not attached), R2.0, R3.0, R4.0,
R5.0 and R6.0. This version only exist to sync the version number with N002124. (Master EN).

Christine Öberg

R8.0

Identical to version R1.0 (except the IFU text is not attached), R2.0, R3.0, R4.0,
R5.0, R6.0 and R7.0. This version only exist to sync the version number with
N-002124. (Master EN).

Ladan Amiri
Daniel Steinhauf

R9.0
R10.0

Translation of Master EN N- 002124-R9.0
Correct address added, charging picture corrected and updated cartridge
holder insertion illustrations and warning.

Daniel Steinhauf

R11.0

Corrected “Viktigt” to “Varning” in the updated cartridge holder insertion
illustration.

Daniel Steinhauf

R12.0

ECR: N-005282 Implementing Booklet IFU for Actiste.
Translation of Master N-002124-R15.0.
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4 Terms and definitions
N/A

5 References
1. N-002124-R15.0 User manual – Actiste A0001 EN

6 Responsibilities and authorities
QA/RA Manager owns this specification and is responsible for making this available for all
the concerned parties.

7 User manual specification
7.1 Design, layout and printing details
The manual is printed on double‐sided white paper (G‐Print, 51g), in booklet format size: 20
x 8 cm.

7.2 User manual text
See the text attached bellow.
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Användarhandbok

www.actiste.com

ActisteVälkommen till Actiste
Med Actiste kan du kontrollera din blodsockernivå
och övervaka de viktigaste värdena för hantering
av din dagliga diabetesvård. Behandlingsdata
kan även lagras och delas via Actistes mobila
anslutning.
Du kan även se instruktionsfilmer och hitta svar
på de vanligaste frågorna på www.actiste.com
Om du inte hittar ett svar på en fråga är du
välkommen att kontakta ”Kundtjänst”.
Det här är Actiste
Actiste kombinerar alla nödvändiga funktioner
för daglig diabetesvård i en enda enhet som
är lätt att ta med överallt:

• Blodprovstagare och lansett.
• Blodsockermätare och teststickor.
• Injektionspenna.

För att förbereda Actiste för en dag ute ska
du kontrollera att:
1. Teststickorna är påfyllda, se avsnitt ”3.1
Förbereda Actiste för blodsockermätning”.
2. Lansetterna är påfyllda, se avsnitt ”3.1
Förbereda Actiste för blodsockermätning”.
3. Nålarna är påfyllda, se avsnitt
”4.1 Förbereda Actiste för injektion”.
4. Det finns tillräckligt med insulin, se avsnitt
”4.1 Förbereda Actiste för injektion”.
5. Batteriet är laddat, se avsnitt ”6.1 Ladda
batteriet”.
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Användarhandbokens
innehåll

1. Om Actiste

1. Om Actiste					
5

1.1 Avsedd användning

2. Använda displayen och inställningarna
		
12
3. Mäta blodsockernivån			
4. Så injicerar du insulin			

20
29

5. Felsökning					
42
6. Underhåll					
46
7. Testa med kontrollösning			

49

8. Symboler					
56
9. Tekniskt datablad och specifikationer
60
10. Kontaktuppgifter				
67
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Actiste är avsedd att hjälpa dig hantera din diabetes.
Med Actiste kan du:
ett prov med färskt kapillärblod från
• tafingertoppen
(kräver engångslansetter*)
mäta
blodsockernivån
i detta prov
• (kräver Actiste teststickor*)
insulin (kräver engångsnålar* till
• injicera
injektionspenna och 3 ml insulinampuller*).

Actiste registrerar data för de
blodsockermätningar och insulininjektioner
du gör och skickar dessa data via 2G/3G-nätet
till Brighters säkra molnlagringstjänst.
Actiste är avsedd för personer som är 18 år eller
äldre. Enheten är inte lämplig att användas för
diagnostisering av diabetes mellitus eller för mätning
på nyfödda. Actiste är inte lämplig för personer med
synnedsättning.
* Tillhandahålls kontinuerligt av Brighter AB eller
beställs separat från Brighter AB eller andra tillverkare.
Se avsnitt ”1.4 Actiste och godkända tillbehör” för mer
information.

1.2 Princip för
blodsockermätning
Actiste mäter mängden blodsocker (glukos)
i kapilärblod utanför kroppen (in vitro-diagnostik).
Blodsockermätningen bygger på mätning av den
elektriska ström som genereras av blodsockrets reaktion
med teststickans reagens. Actiste mäter strömmen,
beräknar blodsockernivån och visar resultatet.
Mängden socker (glukos) i provet avgör styrkan
på den ström som produceras av reaktionen.
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1.3 Översikt
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1.4 Actiste och godkända
tillbehör

1.5 Viktig
säkerhetsinformation

Använd endast tillbehör godkända av Brighter AB.
Actistekartongens
innehåll

Godkända tillverkare/
krav

Actiste

Brighter AB

1

Medicinsk
nätadapter

Tillverkas av EDACPOWER
Electronics Co., Ltd,
tillhandahålls av Brighter AB,
se ”6.5 Specifikationer”

1

Actiste
bruksanvisning
(detta
dokument)

Brighter AB

1

Actiste snabbstartsguide

Brighter AB

Godkända
tillbehör

Godkända
tillverkare/krav

Tillverkas av
ForaCare Suisse
AG, tillhandahålls
av Brighter AB

Droplet® sterila
engångslansetter

Tillverkas av
Artsana S.p.A.,
tillhandahålls
av Brighter
AB. Se ”6.5
Specifikationer”

Actiste kontrollösningar:
• Kontrollösning
nivå 2 – normal
blodsockerkoncentration
• Kontrollösning
nivå 3 – hög
blodsockerkoncentration

Tillverkas av
ForaCare Suisse
AG, tillhandahålls
av Brighter AB

3 ml insulinamBioton/SciGen
puller (100 IU/ml) Sanofi
för injektionspennor
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Varning! Indikerar risk för skada på
användaren eller på Actiste.
Viktigt! Information som är viktig när du
använder Actiste.
Obs! Råd för effektivare användning.

• Läs och se till att du förstår användardokumentationen. Om du inte följer instruktionerna kan du få en felaktig dos insulin.

• Läs användardokumentationen som

Förpackning
med Actiste
teststickor

Engångsnålar
av standardtyp
till injektionspenna

Ant.

Definitioner

1

Beställnings-/
leveransinformation
Dessa
artiklar ingår
i abonnemangstjänsten och
tillhandahålls
kontinuerligt av
Brighter AB.
De behöver
inte beställas.
Kontakta
kundtjänst för
beställning,
se ”Kontaktuppgifter”
Kontrollösning nivå 2:
ACS018
Kontrollösning nivå 3:
ACS019
Kontakta din
vårdgivare
för recept

medföljer lansetterna, teststickorna,
kontrollösningarna, insulinampullerna
och nålarna.

Viktigt! Se alltid till att det är tillräckligt ljust
där du använder Actiste.
Viktigt! Om du har en aktiv implanterbar enhet
får inte Actiste förvaras i närheten av implantatet.
Till exempel ska du inte bära Actiste i bröstfickan
om du har en pacemaker. Se även varningarna
i det tekniska databladet. Se avsnitt ”9 Tekniskt
datablad”.

• Använd inte Actiste om du misstänker att

någon av dess komponenter är skadad
eller inte fungerar som den ska. Kontakta
kundtjänst för rådgivning eller ett byte
av Actiste.

• Säkerställ att ingen fukt kommer in i springor
eller öppningar.

• Dela inte Actiste eller tillbehören med andra.
Enheten är avsedd för personligt bruk.

• Förvara Actiste med tillbehör utom räckhåll
för små barn. Små föremål kan utgöra en
kvävningsrisk.

• Modifiera inte Actiste. Om Actiste skadas,

försök aldrig reparera den själv. Försök
att reparera eller modifiera Actiste kan
göra den farlig att använda och försämra
funktionaliteten.

• Actiste får endast brukas av personer som kan

använda den självständigt enligt vårdgivarens
bedömning. Användare som inte kan använda
Actiste själva måste ta hjälp av någon som
har utbildats i att använda Actiste.
11

2. Använda displayen
och inställningarna
2.1 Knappar
Knappar på Actiste
Symbol

Knappfunktion
På/Av

Pekskärmsknappar
Symbol

Knappfunktion
Vänster/minska

5. När installationen är klar får du ett bekräftelse-SMS till din mobiltelefon och på enhetens
display visas datum- och tidsinställningen.
Obs! Vänta tills processen är klar. Det kan ta
10-15 minuter.
Viktigt! Du måste få ditt bekräftelse-SMS inom
en timme efter att enheten startats, annars ska
du inte använda den. Kontakta kundtjänst för råd.
6. Kontrollera att rätt datum och tid är inställda
i enheten. Justera manuellt om det behövs
(se avsnitt ”2.8 Ställa in datum och tid”,
steg 2–5).

2.5 Startskärmen

10.3

Höger/öka
Tillbaka

2.2 Starta Actiste
Starta Actiste genom att trycka på På/Av-knappen.

mmol/L

Ikon

2.3 Stänga av Actiste
Actiste stängs av automatiskt efter 60 sekunders
inaktivitet. Du kan även stänga av enheten genom
att hålla ned På/Av-knappen tills den stängs av.

IU

2.4 Starta Actiste
för första gången
1. Ladda batteriet innan du börjar använda
Actiste för första gången (se avsnitt
”6.1 Ladda batteriet”).
2. Kontrollera att det finns mobiltäckning i ditt
område. Om inte, gå till ett område som täcks
av ett mobilt nätverk.

IU
Ikon

Senaste
blodsockernivå

Loggbok.

Senaste insulindos (IU – International Units
[internationella
enheter])

Aktivitetsmarkör
registrerad

Tryck för
att visa

Tid för den senaste blodsockermätningen/
insulininjektionen

2.6 Kontrollpanelen
Tryck
på startskärmen för att komma till
kontrollpanelen.
DATUM

BATTERINIVÅ

3. Se till att du har din mobiltelefon till hands.
Det måste vara telefonen med det nummer
som tjänsten är registrerad till.
4. Starta Actiste genom att trycka på På/
Av-knappen. Enheten kommer att starta
installationsprocessen. Vänteikonen
visas.
12

TID

INSTÄLLNINGAR
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2.7 Inställningsskärmen
Tryck på ikonen
på kontrollpanelen för att
komma till inställningsskärmen.

Actiste uppmanar dig att lägga till
aktivitetsmarkörer när du har mätt din
blodsockernivå. Behåll inställningen för
aktivitetsmarkörsuppmaning i läget ”på”.

Tryck på
eller
för att navigera på
inställningsskärmen.

2.8 Ställa in datum och tid
1. Tryck på
eller
för att navigera
i inställningsskärmen. Tryck på ikonen
för att komma till menyn Datum, eller på
för att komma till menyn Tid.

					

2021

Ikon

Ikon
Ljud PÅ

Ljud AV

Flygplansläge
PÅ

Flygplansläge
AV

Aktivitetsmarkörsuppmaning
PÅ

Aktivitetsmarkörsuppmaning
AV

Inställning av
målområde för
blodsockervärde

Inställning
av datum

Inställning
av tid

Information
om Actiste

Ändra inställningar för ljud, flygplansläge och
aktivitetsmarkör
För att ändra en
inställning
trycker du på
ikonen för att
växla inställning.
Actiste ger ifrån
sig ett pipande
ljud för att göra dig uppmärksam på viktiga
meddelanden eller åtgärder. Håll ljudet inställt
i läget ”på”.
14
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2. Tryck på ett fält för att ändra värdet.
Fältet blir gult.

2 0 2 1
3. Tryck på
för att minska eller på
för att
öka värdet. När värdet är korrekt trycker du
på
för att bekräfta.
4. Upprepa steg 2–3 för att ändra andra fält.
5. När inställningarna är korrekta trycker
du på
för att spara och avsluta.
Enheten visar startskärmen
(se avsnitt ”2.5 Startskärmen”).

2.9 Ändra inställning
av målområde för
blodsockervärde
1. Ställ in önskat målområde för
blodsockervärde första gången Actiste
startar upp så att dina mätningar registreras
korrekt i loggboken. Fråga din vårdgivare om
målområdet för ditt blodsockervärde.

15

2. Använd knapparna
och
för
att navigera till ikonen
på
inställningsskärmen. Tryck på den för
att komma till menyn för blodsockerintervall.

2.10 Visa loggboksposter

1

3

4

5

Det vänstra värdet anger den
nedre gränsen för ditt acceptabla
blodsockervärde.

Symboler som används i diagrammet
1

Det skuggade området är det acceptabla
målområdet för blodsockervärdet

Det högra värdet anger den övre gränsen
för ditt acceptabla blodsockervärde.

2

Indikator och nivå för blodsockermätning

3

Indikator för en insulininjektion

Tryck på något av gränsvärdena
för ändra det.

4

Blodsockernivån för den specifika mätningen
är över eller under diagrammet.
Lägsta och högsta blodsockernivå som kan
visas i diagrammet är 3 respektive 20 mmol/l.

5

Medelvärde för blodsockernivå – grafiskt

6

Medelvärde för blodsockernivå – numeriskt

Symbol
Nedre gräns
Övre gräns

3. När blodsockerintervallet ändrats till önskade
gränsvärden trycker du på
för att spara
gränsvärdet och återgå till menyn för
blodsockerintervall.

16

2

Visa loggboksposter på Actiste‑skärmen
Loggboksposter kan visas på tre sätt: dynamisk
visning, 3-dagarsvisning och 1-dagsvisning.

17

Dynamisk visning

1-dagsvisning

Den dynamiska visningen visar medelvärden
för blodsockernivå och de 6 senast registrerade
mätresultaten i ett diagram.

1-dagsvisningen visar mätresultat från det
senaste dygnet.

På startskärmen trycker du på
till skärmen Dynamisk visning.

för att komma
Tryck på
eller
enskild mätning.

3-dagsvisning
3-dagarsvisningen visar medelvärden för
blodsockernivå, såväl som mätresultat från
de senaste 3 dagarna.
Tryck på Loggboks-ikonen
till 3-dagarsvisningen.

Tryck på
eller
30 dagarna.

18

12:35

för information om varje

12:35

12:35

12

9.5

IU

12:35

•

IU

för att komma

för att visa de senaste
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3. Mäta
blodsockernivån
Varning! Använd inte teststickorna efter att
utgångsdatumet passerats. Om du fortsätter
använda gamla teststickor kan det resultera
i felaktiga blodsockervärden. Teststickorna har
en hållbarhet på 7 dagar efter att du öppnat
foliepaketet om teststickorna förvaras i Actiste
förvaringsutrymme för teststickor.

Varning! Utför ett test med kontrollösning
om du misstänker att din Actiste eller teststickorna
inte fungerar som de ska, t.ex. om du får
oväntade resultat vid en blodsockermätning.
Se avsnitt ”7. Testa med kontrollösning”.
Viktigt! Före användning ska du se till att Actiste
och dess teststickor har en temperatur mellan
8 °C och 40 °C. Värm inte upp Actiste eller
teststickorna med en värmeapparat.

Varning! Förvara teststickorna vid
rekommenderad temperatur och luftfuktighet.
Om du inte gör det kan det resultera i felaktiga
blodsockervärden.

3.1 Förbereda Actiste
för blodsockermätning
1 Nyp tag om djupinställningshylsan med

1

fingrarna. Ta bort hylsan.

2 Sätt i en ny steril engångslansett i hållaren.

Tryck nedåt för att sätta fast den ordentligt.

3 Ta bort skyddet från lansettnålen.
2

Spara skyddet för att kunna kassera
lansetten på ett säkert sätt efteråt.

3

20
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4

4 Sätt tillbaka djupinställningshylsan. Se till

att indikatorn på djupinställningshylsans
sida är vänd mot sidopanelen med knappar.

5 Rotera skalan på provtagningsspetsen
om så krävs för att justera stickdjupet.
Rikta in en av linjerna på skalan mot
indikatorn på sidopanelen:

5

• kort linje för minsta stickdjup –

ger en mindre bloddroppe, eller

• lång linje för djupare stickdjup –
ger en större bloddroppe.

6

Börja med det minsta stickdjupet. Om den
bloddroppe du erhåller inte är tillräckligt
stor för testet ökar du stickdjupet gradvis.
En liten bloddroppe är tillräcklig för att
göra testet.

7

6 Nyp tag om den övre delen av

teststicksluckan med fingrarna och
öppna luckan.

7 Öppna en ny förpackning med Actiste

teststickor. Håll teststicksklämman med
två fingrar och lyft upp teststickorna.

8

8 Låt teststickorna glida in i teststicksutrymmet.
Tryck ned dem med ett finger. Ta inte bort
torkmedelsstickorna. Dessa krävs för att hålla
teststickorna torra.

9 Stäng luckan och tryck tillbaka den för att
9

låsa den.

Varning! Håll luckan stängd för att skydda
teststickorna från fukt.
Obs! Efter detta kan teststicksklämman kasseras.

22
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3.2 Mäta blodsockernivån

TESTSTICKA

1

APPLICERA
BLODET HÄR
HÅLL HÄR

2

Anvisningar

SÄTT I DENNA
SIDA FÖRST

Varning! Se till att dina händer är rena
innan du använder Actiste. Annars kan smuts
på händerna förorena teststickan och orsaka
felaktiga testresultat.

1 Tvätta händerna och provtagningsområdet
med tvål och varmt vatten. Skölj av och
torka torrt.

2 Öppna teststicksluckan och ta ut en
teststicka. Stäng luckan igen.

3
3 För in teststickan i testporten på Actiste
med elektroderna först, vända uppåt.

Actiste automatiskt och en snurrande
cirkel
visas i 5 sekunder. Efter det visas
”Applicera”-symbolen
på displayen.

3

4 Skjut lansettspännaren mot På/Av-knappen
tills lansettspännaren klickar till.

4

LANSETT SPÄND
24

Indikatorn bakom lansettspännaren blir gul
när lansetten spänns.

LANSETT FRIGJORD
25

5 Tryck försiktigt ditt valda provtagningsområde
mot provtagningsspetsen. Tryck på
avtryckarknappen. Lansettmekanismen
aktiveras och punkterar huden.

5

Välj ett nytt stickställe varje gång för att
undvika ömhet eller förhårdnader.

6 Massera försiktigt fingertoppen. Torka bort
den första bloddroppen.

6

Varning! Om bloddroppen smetas ut torkar
du bort den och gör om fingersticket från steg 5.

7

7 Applicera den andra bloddroppen på

10.3

mmol/L

teststickans spets tills blodet helt har fyllt
stickans kontrollfönster. Undvik att trycka
för hårt mot teststickan.
Om bloddroppen är för liten justerar du
stickdjupet och börjar om från steg 3.

IU

Resultatet visas på displayen efter
5 sekunder. Om något av varningsmeddelandena ”LÅG” eller ”HÖG” visas, eller om
blodsockervärdet visas i röd text, se avsnitt
”5. Felsökning”.

8

8 Avlägsna teststickan och kassera den

9
Måltid

i enlighet med lokala förordningar.

Motion

Anteckning

Obs! När alla 10 teststickor använts, avlägsnar
och kasserar du torkmedelsstickorna. Återanvänd
inte torkmedelsstickorna.

9

Före

Efter
26

Före

Efter

Omständigheter som
kan påverka dina
blodsockernivåer:
sjukdom, humör
(glad eller ledsen),
menstruation osv.

a. Tryck på
för att välja en
aktivitetsmarkör.
b. Tryck på
för att spara
aktivitetsmarkören.
Markören hjälper dig att tolka dina poster
senare.
Loggboksposten sparas automatiskt
när displayen stängs av. Inom denna
tid rekommenderar vi att du registrerar
en aktivitet för loggboksposten.
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3.3 Ta bort lansetten

4. Så injicerar du insulin
1

2

3
1. Nyp tag om djupinställningshylsan med
fingrarna. Ta bort hylsan. Lansetten sitter
i djupinställningshylsan och tas bort
samtidigt med den.
2. Släpp djupinställningshylsan.
Lansetten faller ut.
3. Kassera lansetten i enlighet med lokala
förordningar.

Varning! Som en säkerhetsåtgärd
bör du alltid ha en extra blodsockermätare,
insulininjektionsenhet, insulinampuller,
en uppsättning engångslansetter, teststickor och
nålar om enheten skulle skadas eller tappas bort.
Varning! Actiste ger INTE några förslag
eller rekommendationer på hur mycket insulin
du behöver injicera! Följ din vårdgivares
rekommendationer för att avgöra dos.
Viktigt! Använd separata Actiste-enheter
för varje insulintyp du har fått utskriven.
Före varje användning ska du kontrollera
etiketten på ampullen för att se till att du
använder rätt insulintyp.
Viktigt! Skalan på ampullen ger endast en
grov uppskattning av den återstående mängden
insulin. Använd inte skalan för inställning
av insulindosen.

3.4 Förvara tillbehör

Actiste har ett förvaringsutrymme. Använd detta
för förvaring av lansetter och nålar.
28
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4.1 Förbereda Actiste för
injektion

1

1 Avlägsna locket från injektionspennan.

Om en ampull inte har laddats i enheten,
fortsätt till steg 3.

2 Kontrollera före varje injektion: Finns det
2

tillräckligt med insulin kvar i ampullen för
att kunna både göra en flödeskontroll och
få den dos som krävs?

Fortsätt till ”4.2 Utföra flödeskontroll
• JA:
på Actiste”.

• NEJ: Vi rekommenderar att du laddar en ny

ampull. För att göra detta, fortsätt till steg 3.
Det är dock möjligt att ge den dos som krävs
i två delar:

3

3

Första delen: Kontrollera flödet och injicera
sedan det insulin som finns kvar som den
första delen av dosen (fortsätt till ”4.3 Injicera
insulinet”).
Sista delen: Byt ut ampullen (gå till steg 3),
kontrollera flödet på nytt och avsluta med att
injicera den sista delen av dosen.

3 Vrid ampullhållaren motsols för att låsa upp
den. Dra ut hållaren från Actiste. Avlägsna
den gamla ampullen från ampullhållaren.
Kassera ampullen i enlighet med lokala
bestämmelser.

Viktigt! Ladda alltid en ny, oanvänd
insulinampull. Ladda inte insulinampuller som
redan har varit i bruk.
Viktigt! Använd inte insulinampuller efter att
bäst-före-datumet passerats.

5

4 Ta ut den nya insulinampullen ur

förpackningen. Kontrollera att ampullen
innehåller rätt typ av insulin, att den är fylld
och oskadad.

5 Sätt i den nya insulinampullen

i ampullhållaren med locket först.
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6 För in ampullhållaren i Actiste.

6

Om kolvstången rullas ut, tryck tillbaka
den i Actiste med insulinampullen.

Obs! Se till att rikta in den första pilen med
B-logotypen när du sätter i ampullhållaren.
Tryck och vrid försiktigt (såsom den andra pilen
visar) tills du hör ett ”klick”. Om ampullhållaren
är felaktigt ihopsatt, kommer insulin inte att
injiceras. Det är viktigt för att undvika falsk
registrering av insulindos.

6

7 Vrid ampullhållaren medurs för att låsa den
på plats.

8 För insulinsuspension (grumligt insulin):
7

för Actiste fram och tillbaka 180 grader
tio gånger så att insulinet blandas

8

9 Avlägsna skyddspappret från nålen.
Viktigt! Använd alltid en ny nål i
injektionspennan för varje injektion.

10 Skruva på nålen på ampullhållaren.
11 Avlägsna det yttre nålskyddet men låt
9

10

11

det inre nålskyddet sitta kvar. Spara det
yttre nålskyddet för att kunna kassera den
använda nålen på ett säkert sätt efteråt.

12 Fortsätt till avsnittet ”4.2 Utföra
flödeskontroll på Actiste”.
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4.2 Utföra flödeskontroll
på Actiste

1

Varning! Gör en flödeskontroll på Actiste
före varje injektion för att säkerställa att enheten
och nålen fungerar korrekt.

1 Vrid doseringsvredet medurs och ställ in

insulindosen i dosfönstret på 2- 4 enheter.
Fortsätt att kontrollera flödet tills du ser
en insulinstråle från nålen (se bild 4).
Om Actiste stängts av innan detta steg
så lyser displayen upp när du vrider
på doseringsvredet.

2 Avlägsna och släng det inre nålskyddet.
3 Håll Actiste med nålen uppåt men lätt
2

3

vinklad bort från dig. Knacka försiktigt
några gånger på sidan med fingret
för att säkerställa att eventuell luft
i insulinampullen stiger till den övre
delen av ampullen.

Viktigt! Spraya inte ner enheten med insulin
när flödet kontrolleras.
Viktigt! Blockera inte sensorfönstret när flödet
kontrolleras. Håll enheten såsom bilden nedan
visar för flödeskontroll.

4 Sätt tummen på doseringsvredet och
4

tryck på vredet tills det tar stopp.
Skalan i dosfönstret rullar nu från den
dos du har valt och tillbaka till noll.
Flödeskontrollen är godkänd när en jämn
stråle insulin sprutar ut ur nålen. Om det
endast kommer droppar eller om flödet
inte är jämnt, upprepar du flödeskontrollen
från början.

5 Actiste är nu klar att användas för injektion,
fortsätt till avsnitt ”4.3 Injicera insulinet”.
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Problem med flödeskontrollen
Problem i samband med flödeskontrollen kan bero
på att nålen är böjd eller igensatt.
Om:

• flera flödeskontroller har misslyckats eller
går ovanligt trögt att trycka in
• det
doseringsvredet på Actiste.

Gör följande:

4.3 Injicera insulinet
Varning! Titta alltid på dosfönstret när du
ställer in dosen. Lita inte enbart på att räkna klick.
Viktigt! Beakta alltid nyligen uppmätta
blodsockervärden när du fastställer insulindosen.
Följ rekommendationen från din vårdgivare vad
gäller eventuella förändringar av insulindosen.

a. Byt ut nålen.
b. Upprepa flödeskontrollen.
c. Om insulinet fortfarande inte sprutas ut
som en jämn stråle, kontakta kundtjänst
för rådgivning.

1

1 Vrid doseringsvredet medurs för att ställa

in insulindosen. Dosfönstret visar inställd
dos som kan ställas in mellan 1 och 30 IU
i steg om 1 IU.
Om du behöver avbryta injektionen vrider
du tillbaka doseringsvredet till noll (0).
Om Actiste stängts av innan detta steg
så lyser displayen upp när du vrider på
doseringsvredet.

2 Stick nålen i fettvävnaden på stickstället

enligt den procedur som din vårdgivare har
visat dig. Se till att du ser dosfönstret innan
injicering av insulin. På så sätt kan du se
den inställda dosen rulla mot noll.

2
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3 Sätt fingret på doseringsvredet och tryck
in det tills det tar det når noll. Observera
att det kan vara mer motstånd och
trögare mot slutet av injektionen.
Håll doseringsvredet intryckt
ända tills du har dragit ut nålen.

Ändra inte dosen efter att du har börjat
trycka in doseringsvredet för en injektion.

3

Håll nålen instucken i kroppen i 8 sekunder
efter slutförd injektion så att insulinet
hinner sugas upp.

Om skalan stannar på:
Värde Så
0

Injektionen är slutförd, fortsätt till steg 4.

>0

Du har inte fått hela dosen eftersom
den inställda dosen var större än den
mängd insulin som fanns kvar.
(ett värde
Injicera återstående del av dosen:
som är
större
a. Skriv ned värdet som visas på skalan.
än noll)
Det är den mängd insulin du ännu
inte har fått.
b. Rulla ner skalan till 0. Den injicerade
dosen visas på skärmen.
c. Avlägsna nålen (se ”4.4 Avlägsna
nålen från injektionspennan”).
d. Ladda en ny insulinampull och
nål (se ”4.1 Förbereda Actiste
för injektion”).
e. Gör en flödeskontroll på Actiste
(se ”4.2 Utföra flödeskontroll
på Actiste”).
f. Utför en andra injektion med den
mängd insulin som du ännu inte har
fått, dvs. den mängd du skrev ned
(se ”4.3 Injicera insulinet”).
g. Fortsätt till steg 4 när injektionen är
klar. Den totala dosen loggas som
två injektioner.

4 Dra ut nålen från kroppen. Den registrerade
posten för injicerad insulindos kommer att
visas på displayen.

Posten sparas automatiskt när
displayen stängs av igen efter
60 sekunders inaktivitet. Inom denna tid
rekommenderar vi att du registrerar en
aktivitet för loggboksposten. Markören
hjälper dig att tolka dina poster senare.
h. Tryck på
för att välja en aktivitetsmarkör.
Gör på samma sätt som i ”3.2 Mäta
blodsockernivån”, steg 9a.
i.

Tryck på
för att bekräfta valet och spara
aktiviteten tillsammans med posten.

5 Fortsätt till avsnittet ”4.4 Avlägsna nålen
från injektionspennan”.
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1

2

4.4 Avlägsna nålen från
injektionspennan
Viktigt! Återanvänd inte nålen eller förvara inte
enheten med nålen på plats.

1 Skruva fast det yttre nålskyddet på
nålen igen.

2 Avlägsna nålen med skyddet på och
3

kassera den i enlighet med lokala
bestämmelser.

3 Sätt tillbaka injektionspennans lock
på Actiste.

Viktigt! Det är viktigt att du sätter tillbaka locket
på injektionspennan för att skydda insulinet
mot solljus.
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5. Felsökning

Skärm

10.3

mmol/L

Kontakta kundtjänst för råd kring problem med
Actiste som inte beskrivs i denna tabell.
Skärm

LOW
<1.1 mmol/L
Beskrivning
Låg blodsockernivå! Mätningen visar att
blodsockernivån kan vara lägre än 1,1 mmol/l.
Detta utgör en hälsorisk.
Åtgärd
1. Behandla omedelbart detta tillstånd enligt de
anvisningar du fått av din vårdgivare för denna typ
av situation.
2. Mät din blodsockernivå igen och se till att du följer
instruktionerna noga.
3. Vid behov, kontakta din vårdgivare för ytterligare
rådgivning, eller ring 112.
Skärm

HIGH
>33.3 mmol/L

IU

Beskrivning
Blodsockervärdet visas i röd text. Detta innebär att
din blodsockernivå kan ligga utanför det acceptabla
intervallet.
Åtgärd
Följ rekommendationerna från din vårdgivare för
denna situation.
Se avsnitt
”2.9 Ändra inställningar av målområde för
blodsockervärde”
Skärm

20%
Beskrivning
Låg batterinivå (ingen dataöverföring möjlig).
Åtgärd
Ladda batteriet snarast möjligt.
Se avsnitt
”6.1 Ladda batteriet”
Skärm

Beskrivning
Hög blodsockernivå! Mätningen visar att
blodsockernivån kan vara högre än 33,3 mmol/l.
Åtgärd
1. Mät din blodsockernivå igen och se till att du följer
instruktionerna noga.
2. Kontakta omedelbart din vårdgivare om du får
samma resultat igen. Vid behov, ring 112.
Obs! Om du vid upprepade tillfällen får
oväntade mätresultat och misstänker att de inte
överensstämmer med ditt fysiska tillstånd, ska du
testa enheten med Actiste kontrollösning, se avsnitt
”7. Testa med kontrollösning”.
Om problemet kvarstår, kontakta din vårdgivare för
hälsofrågor eller kundtjänst för frågor om Actiste.
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Beskrivning
Ingen nätverksanslutning.
Åtgärd
Tryck på
. Kontrollera mobiltäckningen i ditt
område och flytta dig till ett område som har
mobiltäckning om så krävs. Slå på Actiste med
hjälp av På/Av-knappen igen för att upprepa
anslutningsförsöket.
Se avsnitt
”2.4 Starta Actiste för första gången”
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Skärm

Skärm

Beskrivning
Teststickan:
är skadad, eller
har redan använts, eller
har satts i felaktigt, eller
har inte fått tillräckligt med blod applicerat
på spetsen.

Beskrivning
Insulindosen har ställts in men inte injicerats inom
5 minuter eller teststickan har satts in men inget
blod har applicerats inom 2 minuter.

•
•
•
•	

Åtgärd
1. Slutför eller avbryt injektionen om tillämpligt.
2. Avlägsna och kasta den använda teststickan.
3. Ta en ny teststicka och se till att den sätts in
i porten korrekt, med kontaktpunkterna först och
vända uppåt.
4. Upprepa mätningen och se till att
blodkontrollfönstret fylls upp när bloddroppen
appliceras på stickans spets.
Om samma fel inträffar igen, använd inte Actiste.
Kontakta kundtjänst för råd.
Se avsnitt
”3. Mäta blodsockernivån”
”Kontaktuppgifter”
Skärm

Beskrivning
Temperaturen i Actiste ligger utanför de föreskrivna
temperaturgränserna för blodsockermätning
(för varm eller för kall).
Åtgärd
Vänta tills Actiste och teststickorna håller en
temperatur på mellan +8 och +40 °C innan du gör om
mätningen. Värm inte upp Actiste eller teststickorna
med värmeapparat.

Åtgärd
Tryck på
för att återgå till startskärmen.
Slutför eller avbryt injektionen, eller ta ut teststickan
och sätt i den igen för att upprepa mätningen.
Obs! Ingen registrerad insulindos har sparats
i enhetsminnet efter att tiden passerat.
Se avsnitt
”3. Mäta blodsockernivån”
”4 Så injicerar du insulin”
Skärm

Beskrivning
Internt fel.
Detta meddelande kan genereras om Actiste har
utsatts för extremt låga eller höga temperaturer eller
på annat sätt använts utanför de rekommenderade
driftsgränserna, eller om ett internt funktionsfel har
upptäckts.
Åtgärd
Tryck på
. Låt Actiste nå rumstemperatur och
normal luftfuktighet.
Om meddelandet visas igen efter det ska du inte
använda Actiste. Kontakta kundtjänst för att få
en ny Actiste.
Se avsnitt
”9 Tekniskt datablad”

Se avsnitt
”3. Mäta blodsockernivån”

44

45

6.2 Regelbunden rengöring

6. Underhåll
6.1 Ladda batteriet
Actiste levereras tillsammans med en medicinsk
strömadapter som används för att ladda
batteriet.
Obs! Se alltid till att Actiste-batteriet är laddat.
Du kan mäta blodsockernivån när batterinivån
är under 20 %, men informationen lagras då
i Actiste. Informationen överförs sedan när
batterinivån överstiger 20 % igen. Du kan
fortfarande ge en injektion även om batteriet
är urladdat, men inga data från insulininjektionen
kommer att sparas i loggboken
Varning! Utför inte service eller underhåll
på Actiste medan den används.
1. Anslut adaptern till ett eluttag och till Actiste.
Ladda Actiste tills batteriet är fulladdat.
Batteri: fulladdat

Batteri: laddar

Viktigt! Rengör regelbundet ytan på Actiste
med en fuktig trasa. Använd inga kemikalier
(t.ex. bensen eller aceton) för att göra rent.
Dessa bryter ned materialet i systemets hölje.
Efter rengöring, låt enheten torka på en torr och
sval plats som är skyddad från direkt solljus.
Viktigt! Utsätt inte enheten för damm,
smuts eller fukt.

6.3 Förvaring och transport
Viktigt! Förvara Actiste där den inte utsätts för
direkt solljus. Lämna inte enheten på platser
där det är mycket varmt, t.ex. i en varm bil.
Viktigt! Förvara Actiste i rumstemperatur.
Se avsnittet ”9 Tekniskt datablad” för
information om temperaturgränser vid förvaring
och användning. Förvara inte Actiste i frysen.
Varning! Förvara teststickorna
vid rekommenderad temperatur och
luftfuktighet. För information om förvaring
och transport av andra tillbehör till Actiste,
se användardokumentationen för det aktuella
tillbehöret.

2. När batteriet är fulladdat kopplar du bort
Actiste från eluttaget.
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6.4 Kassering/retur
Actiste har en livslängd på två år. Strax före slutet
av enhetens livslängd kommer vi att skicka dig en
ny Actiste och samla in den gamla kostnadsfritt.
Följ instruktionerna som anges i paketet med den
nya enheten för att skicka din gamla Actiste till
oss för kassering.
Enheten får inte kastas i hushållsavfallet.
Batteriet till Actiste kan inte tas ut eller
bytas av användaren.

7. Testa med
kontrollösning
För att säkerställa att Actiste och teststickorna
ger korrekta mätresultat bör du utföra tester
med kontrollösningar:

• om du misstänker att Actiste och teststickorna
inte fungerar som de ska.

• om Actiste har tappats eller skadats på
något sätt.

• om du får oväntade resultat vid
blodsockermätning.

• om du vill öva på mätning av blodsockernivå
utan att använda blod.

Det finns två typer av kontrollösningar som
tillhandahålls av Brighter: en med högre
(”nivå 3”) och en med normal (”nivå 2”)
blodsockerkoncentration.
De flesta personer testar bara nivå 2-kontrollen.
Om du vill kan du även testa en nivå 3-kontroll.
Du kan beställa en uppsättning nivå 2- och nivå
3-kontrollösningar. Mätområdena för nivå 2- och
nivå 3-kontrollösningar står på etiketten på
behållaren med teststickor.
Använd endast Actiste kontrollösningar med
Actiste. Korrekt resultat kan inte garanteras
för kontrollösningar från andra tillverkare.
Använd inte kontrollösningen om:

• utgångsdatumet har passerats.
• lösningen har varit öppen längre än vad

som rekommenderas i dokumentationen.

• om lösningen har blivit kontaminerad.
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1 Säkerställ före användning att teststickorna

1

och Actiste håller en temperatur mellan 8 °C
och 40 °C, och kontrollösningarna mellan
20 °C och 25 °C.

2 Öppna teststicksluckan på Actiste och

8-40°C

ta en teststicka. Stäng luckan igen.

20-25°C
3

2

Sätt in teststickan i testporten enligt
beskrivningen ovan, se avsnitt
”3.2 Mäta blodsockernivån”, steg 2–3.
Displayen tänds automatiskt och en
snurrande cirkel
visas i 5 sekunder.
Efter det visas ”Applicera”-symbolen
på displayen.

3
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4 Skaka flaskan med kontrollösningen och

4

öppna den.

5 Kläm ut en droppe kontrollösning ur flaskan
och kasta sedan den här första droppen.

5

6 Applicera en andra droppe lösning
på en ren yta.

7 Torka av spetsen på flaskan och sätt
på korken igen.

6

Viktigt! För att undvika att kontrollösningen
förorenas ska du inte applicera
kontrollösning på teststickan direkt
från flaskan.

8 Applicera droppen med kontrollösning

på Actiste-teststickans spets tills lösningen
helt har fyllt blodappliceringsfönstret.

7

Resultatet visas på displayen efter
5 sekunder.

9 Avlägsna teststickan och kassera den
i enlighet med lokala förordningar.

Loggboksposten sparas automatiskt när
displayen stängs av efter 60 sekunders
inaktivitet. Inom denna tid rekommenderar
vi att du tilldelar den aktivitetsmarkör
som används för kontrollösningstester:

8

a. Tryck på
för att välja
aktivitetsmarkören med pratbubblan.
Detta markerar aktiviteten som
kontrollösning.

9

b. Tryck på
för att bekräfta valet och
tilldela aktivitetsmarkören till posten.

10 Gör vid behov om testet med den

andra typen av Actiste-kontrollösning
(med högre/lägre glukoskoncentration).
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Tolka resultat av kontrollösningstester
Kontrollera att resultaten av
kontrollösningstesterna ligger inom de intervall
som är tryckta på etiketten på förpackningen
med teststickor. Om resultaten är:

• inom intervallet: testerna visar att Actiste med
tillhörande teststickor fungerar som de ska.

• utanför intervallet: detta kan bero på att

du inte har följt användarinstruktionerna
för Actiste och dess tillbehör. Vid behov,
öppna nya förpackningar med teststickor
eller behållare med kontrollösning
och upprepa testet. Se till att du
följer anvisningarna.
Om resultaten fortfarande hamnar utanför
mätområdena finns det risk att din Actiste inte
fungerar som den ska. Använd inte enheten.
Kontakta kundtjänst för råd.
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8. Symboler

Symboler på Actiste-enhetens display:
Symbol

Beskrivning
Vänster/minska
Höger/öka

Följande symboler används på Actiste,
i denna handbok och på förpackningen:
Symbol

Tillbaka

Beskrivning
Varning! Se till att du följer säkerhetsföreskrifterna som står intill denna
symbol. Om säkerhetsföreskrifterna
inte följs kan det resultera i allvarliga
personskador.
Läs denna användarhandbok för mer
information.
Tillverkare: Brighter AB
(tillverkningsdatum).

Inställningar
Spara
Bekräftat/bekräfta
Information om enheten

REF

Enhetens modellbeteckning
och/eller -nummer.

Batterinivå

SN

Serienummer, unikt nummer
för identifiering av enheten.

Batteriet laddar

Actiste har en livslängd på 2 år räknat
från det datum då den börjar användas.

Ljud PÅ

Förvaringstemperatur: +2 °C till +30 °C.
Fler temperaturgränser finns i avsnitt
”9 Tekniskt datablad”.
Du får inte slänga din Actiste som
osorterat hushållsavfall.
Se avsnitt ”6.4 Kassering/retur för mer
information om hur du återvinner enheten
på rätt sätt.

Ljud AV
Flygplansläge PÅ
Flygplansläge AV

Green dot: förpackningstillverkaren
är medlem i ett program för
förpackningsåtervinning.

Aktivitetsmarkörsuppmaning PÅ

CE-märkning: Actiste uppfyller
de tillämpliga EU-direktiven.

Aktivitetsmarkörsuppmaning AV

Typ BF tillämpad del.
Applicera markör
På/Av-knapp

Inställning av målområde
för blodsockervärde
Övre gräns för blodsockervärde

56

57

Symbol

Beskrivning

Symbol

Beskrivning

Nedre gräns för blodsockervärde

Hög blodsockernivå

Inställning av datum

Låg batterinivå

Inställning av tid

Ingen nätverksanslutning

Loggbok

Problem med teststickor

Måltid

Gränsvärden för utomhustemperatur

Före måltid

Tidsgränsen har överskridits

Efter måltid

Internt fel

Motion
Före motion
Efter motion
Anteckning
Vänteikon
Applicera
Behandlar
Återställ
Blodsockerindikator
Insulininjektionindikator

Låg blodsockernivå
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9. Tekniskt datablad
och specifikationer
Detta tekniska datablad och dessa specifikationer
innehåller alla nödvändiga anvisningar för att bibehålla
grundläggande säkerhet och prestanda avseende
elektromagnetiska störningar under enhetens
förväntade livslängd. Se beskrivning av Actiste,
hur den fungerar och dess specifika fysiska och
funktionella egenskaper i Actiste bruksanvisning.

Driftmiljö
Actiste är avsedd för användning i hemmet och
i kontorsmiljö, samt på offentliga transportmedel som
t.ex. bussar och tåg. Actiste får inte användas i miljöer
med starka elektromagnetiska emissioner, som t.ex.
i tunga industrimiljöer. Patienten är en avsedd
operatör av Actiste.
Actiste mäter korrekta blodsockervärden och
tillåter injektion av insulin. Om Actiste utsätts för
elektromagnetiska störningar kan mätning av
blocksockervärde kanske inte vara tillgängligt
och felmeddelanden kan visas.

Varning! Användning av denna utrustning
i närheten av eller staplad med annan utrustning
ska undvikas eftersom det kan orsaka felaktig
funktion. Om sådan användning är nödvändig
ska denna och den andra utrustningen övervakas
för att säkerställa att de fungerar normalt.
Varning! Byt inte ut den medicinska
strömadaptern som medföljer Actiste. Enbart
den ursprungliga medicinska strömadaptern
får användas. Användning av annan utrustning
kan orsaka ökad elektromagnetisk emission eller
minska enhetens elektromagnetiska immunitet
och resultera i felfunktion.
Varning! Ändra inte längden på den
medföljande strömsladden. Detta kan resultera
i felfunktion.

Varning! Portabel
RF-kommunikationsutrustning (inklusive tillbehör
som antennkablar och externa antenner) bör
inte användas närmare än 30 cm från någon
del av enheten, inklusive kablar rekommenderade
av tillverkaren. Utrustningens prestanda kan
försämras om denna rekommendation inte
efterlevs.

Överensstämmelse
Actiste överensstämmer med standard IEC 60601-1-2
och testnivåer enligt klass B, grupp 1, ANVÄNDNING
I HEMLIK VÅRDMILJÖ. För immunitet överensstämmer
Actiste med följande tester och nivåer:
Immunitet mot
elektrostatiska
urladdningar

IEC 610004-2: 2009

± 8 kV kontakt
± 15 kV luft

Immunitet
mot utstrålade elektromagnetiska
fält i frekvensområdet
80-1 000 MHz
och 1,0-6 GHz

IEC 610004-3: 2006 +
A1+ A2

Testnivåer:
80-1000 MHz 10 V/m
med 80 % AM vid
1 kHz
1,0-6 GHz 10 V/m
med 80 % AM vid
1 kHz
RF trådlös kommunikationsutrustning
(IEC 60601-1-2:2015,
tabell 9)

Immunitet
mot snabba
transienter/
skurar

IEC 610004-4: 2012

Växelströmsingång ±
2,0 kV

Överströmsskydd

IEC 610004-5: 2014

Växelströmsingång,
± 0,5 och ± 1,0 kV
differentialläge

Immunitet
mot ledningsbundna
störningar
i frekvensområdet
0,15-80 MHz

IEC 610004-6: 2014

Testnivå: 6 V med
80 % AM vid 1 kHz.
ISM-frekvensband
testnivå: 6 V.

Varning! Använd inte Actiste om skärmglaset
är trasigt eller om det finns sprickor i höljet.
Varning! Utför inte injektioner eller
blodsockermätningar när Actiste är ansluten
till laddaren.
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Immunitet mot
kortvariga
spänningsfall och
spänningsvariationer

IEC 610004-11: 2004

Växelströmsingång
Testfrekvens: 50 Hz.
Testspänningar: 100
och 230 V.
Reducering: 100 %
för ½ cykel med
positiv och negativ
halvperiod.
100 % för 1 cykel.
30 % för 25 cykler.
100 % för 250 cykler.

Radiokommunikation

Prestanda
Noggrannhet
Tabellerna nedan visar hur ofta Actiste uppnår detta
mål. Tabellen är baserad på en studie som utförts
med 100 patienter (varje patient testades sex gånger)
som hade 600 testresultat för att se hur Actiste
presterade jämfört med Cobas Integra® 400 plus
referensmetodresultat.
Tabell 1: Noggrannhetsresultat för glukoskoncentration
< 5,55 mmol/l
Inom
± 0,28 mmol/l

Actiste innehåller en radiomodul.

Kommunikationsfrekvens
Protokoll

Frekvens
(MHz)

Bandbredd
mottagare
(MHz)

2G, 3G

800, 850, 900,
1 900, 2 100

15, 25, 45, 60,
60

GSM

850

15

E-GSM

900

55

DCS

1 800

75

Inom
± 0,55 mmol/l

Inom
± 0,83 mmol/l

53,1 %
93,8 %
100 %
(102/192)
(180/192)
(192/192)
Tabell 2: Noggrannhetsresultat för glukoskoncentration
≥ 5,55 mmol/l
Inom ± 5 %

Inom ± 10 %

Inom ± 15 %*

66,4 %
94,4 %
98,8 %
(271/408)
(385/408)
(403/408)
Tabell 3: Noggrannhetsresultat för glukoskoncentrationer
mellan 2,14 mmol/l och 25,2 mmol/l
Inom ± 0,83 mmol/l eller ± 15 %

Effektklass
Protokoll

Moduleringsuppgifter

Band

Effektklass
(uppmätt
effekt)

WCDMA/
HSDPA/
HSUPA

FDD 8-PSK

Band I
Band VIII

5,57 dBm
(EIRP)
6,12 dBm
(EIRP)

GSM/
GPRS/
EDGE

TDMA 8-PSK

Kanal 62
Kanal 700
GSM/
E-GSM
DCS/PCS

20,65 dBm
(EIRP)
27,12 dBm
(EIRP)

99,2 % (595/600)
Anmärkning: *Enligt noggrannhetskraven i EN ISO
15197: 2015 ska 95 % av alla skillnader i glukosvärden
(d.v.s. Cobas Integra® 400 plus referensvärden minus
glukosvärden för Actiste) vara inom ± 0,83 mmol/l
för glukoskoncentrationer < 5,55 mmol/l, och inom
± 15 % för glukoskoncentrationer ≥ 5,55 mmol/l.
När teststicksresultaten jämförs med referensvärdena,
uttrycks differensvärden under 5,55 mmol/l i mmol/l,
medan värden över 5,55 mmol/l uttrycks i procent.

Användarprestanda
En studie som utvärderade glukosvärden hos
kapillärblod från fingertoppen insamlade från
100 testpersoner visade följande resultat:

% (98 av 100 prover) av testpersonernas
• 98
mätresultat var inom ± 0,83 mmol/l för glukosvärden
< 5,55 mmol/l eller ± 15 % för glukosvärden
≥ 5,55 mmol/l av de jämförande mätresultaten.

% (23 av 23 prover) av testpersonernas
• 100
mätresultat var inom ± 0,83 mmol/l av de

jämförande testresultaten vid glukoskoncentrationer
< 5,55 mmol/l.

% (75 av 77 prover) av testpersonernas
• 97,4
mätresultat var inom ± 15 % vid
glukoskoncentrationer ≥ 5,55 mmol/l.

Precision
I både mellanliggande precision och
repeterbarhetstester är standardavvikelsen inom
0,28 mmol/l för varje glukoskoncentration < 5,55 mmol/l
och variationskoefficienten är mindre än 5 % för varje
glukoskoncentration ≥ 5,55 mmol/l.
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Specifikationer – Actiste
Produktnamn/
modellbeteckning

Actiste

Produktklassificering

MDD: Klass II b
IVDD: Lista B

Metod

Elektrokemisk metod

Mått

163,7 x 52,8 x 23,2 mm

Provtagningsvolym

0,5 ul

Vikt

127 g

Glukosenhet

mmol/l

Display

Pekskärm OLED

Mättid

5 sekunder

Minneskapacitet

3 månaders användning

Provtyp

Helblod

Ja, efter 60 sekunder

Kalibrering

Plasmakalibrering

Automatisk
avstängning

Kodning

Ingen kodning

Laser

KLASS 1-LASERPRODUKT

Driftshöjd

Upp till 3000 m

2G/3G

Hematokritintervall

10-70 %

Mobil telekommunikationsteknik

Doseringsintervall

1–30 IU med steg om 1 IU

Överensstämmer med

Livslängd

2 år

Batteriets livslängd

Cirka en veckas
användning

Batteriets laddningstid

Cirka 3 timmar vid
urladdat batteri

EN ISO 15197:2015
EN ISO 11608-1:2015
ß ± 5,5 %
EN 60601-1, utg. 3.1
(Typ BF applicerad del)
EN 60601-1-2:2015
EN 60601-1-11:2015
EN 60825-1:2014

Gränsvärden för
omgivningstemperatur
Drift
• Blodsockermätning
• Injicering av insulin

Förvaring
• Med teststickor
i enheten och
insulinampull
laddad

< 85 %
15-90 %
icke-kondenserande

Specifikationer Tillbehör
+8 till +40 °C
Enligt specifikationen för
det insulin som används
med enheten
Enligt specifikationen
för det insulin som
används med enheten,
men inte under +2 °C
och inte över +30 °C

• Laddad med insulin,
men inga teststickor
i enheten

Enligt specifikationen för
det insulin som används
med enheten

• Med teststickor
i enheten men
ingen insulinampull
laddad
• Utan vare sig insulin
eller teststickor

+2 °C till +30 °C

Högsta
enhetstemperatur
under drift

Lägre än +60 °C

Teststickor

Medicinsk
nätadapter

Sterila
engångslansetter

-10 °C till +45 °C

Det tar cirka 10–15 minuter för Actiste att
värmas upp från –10 °C till +8 °C om enheten
tas in i rumstemperatur.
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Gränsvärden för
omgivande relativ
luftfuktighet
• Förvaring
• Drift

Engångsnålar av
standardtyp
till injektionspenna

Modell: Actiste teststickor
(ForaCare Suisse AG)
REF: 810-4375102-001
10 stickor i ett foliepaket
med torkmedel
Modell: EM1005EVRS(01)
(EDACPOWER Electronics Co., Ltd.)
Matningsspänning: 100-240 Vac,
50-60 Hz, 0,5 A (max) @ 230 Vac
matningsspänning med full
belastning
Utspänning: 5 V/0,3 A
Överensstämmer med EN 60601-1,
utg. 3.1 klass II, IP21:
Den medicinska strömadaptern och
Actiste anses tillsammans utgöra ett
medicinskt elektriskt system.
Modell: Droplet
(HTL-Strefa S.A.)
30G, REF: 9078
28G, REF: 7247
Modell: Artsana Pic Solution
Insupen (Artsana S.p.A.)
32 G/4 mm, REF: 22610
32 G/6 mm, REF: 22983
31 G/5 mm, REF: 22902
31 G/8 mm, REF: 22990
Överensstämmer med
EN ISO 11608-2:2000
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Begränsningar

Hematokritnivån är begränsad till
• Hematokrit:
mellan 10 % och 70 %. Fråga din vårdgivare

•

10. Kontaktuppgifter

om du inte känner till din hematokritnivå.

Blodsockermätningen påverkas inte av följande
substanser inom eller utöver det terapeutiska
eller fysiologiska koncentrationsområdet:
Acetylsalicylsyra, bilirubin (okonjugerat), kolesterol,
kreatinin, galaktos, gentisinsyra, hemoglobin
(hemolysmetod), Li-heparin, Na-heparin, ibuprofen,
ikodextrin, maltos och tolbutamid.

påverkas inte av följande substanser
• Teststickan
inom det terapeutiska eller fysiologiska

koncentrationsområdet. Koncentrationer utanför
terapeutiska områden kan orsaka störningar:
Acetaminofen (paracetamol), askorbinsyra,
dopamin, levodopa, reducerad glutation,
metyldopa, tolazamid, urinsyra, xylos och
lipemiska prover (triglycerider).

Kontakta kundtjänst om du:

• har problem med din Actiste eller om den
inte fungerar som den ska,

• behöver hjälp med hur den ska användas,
eller

• behöver beställa kontrollösning eller
en ny Actiste.

Kundtjänst

inom terapeutiskt eller fysiologiskt
• Pralidoximjodid
koncentrationsområde kan ge förhöjda

Telefonnummer: +46 (0)8-557 66 029
E-post: kundtjanst@actiste.com		

•

Web: www.actiste.com

glukosresultat.

Mät inte blodsocker under eller strax efter
ett xylosabsorptionstest. Xylos i blod kan ge
förhöjda glukosresultat.
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