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ремонт, техническое обслуживание и принимать рекламации
(претензии) от покупателей на территории Российской
Федерации.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для получения расшифровки использованных символов
обратитесь, пожалуйста, в конец данной инструкциивкладыша.
Для получения дополнительной информации посетите
наш веб-сайт www.accu-chek.com
или обратитесь к
Controls
Уполномоченному представителю.
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Alkalmas a betegek®önmonitorozására/In vitro diagnosztikai
Контроль
Акку-Чек Перформа
alkalmazásra
REF 04861736001

Javasolt használat

U

Придатний
самоконтролю/для
діагностики
in vitro
Az Accu-Chekдля
Performa,
Accu-Chek Performa
Nano, Accu-Chek
Performa Connect, Accu-Chek Performa Combo, Accu-Chek
Performa Insight és Accu-Chek Performa Solo rendszerekben
Призначення
Accu-Chek Performa tesztcsíkon végzett működés-ellenőrzéshez.
Для контрольного визначення на системах Accu-Chek Performa
Az Accu-Chek Performa (kód-chip nyílással ellátott), Accu-Chek
(Акку-Чек Перформа), Accu-Chek Performa Nano (Акку-Чек
Performa Nano és Accu-Chek Inform II rendszerekben Accu-Chek
Перформа Нано), Accu-Chek Performa Connect (Акку-Чек
Inform II tesztcsíkon végzett működés-ellenőrzéshez.
Перформа Конект), Accu-Chek Performa Combo (Акку-Чек
Az ismert glükózszinttel
rendelkező
kontrolloldatok
tesztelése
Перформа
Комбо), Accu-Chek
Performa
Insight (Акку-Чек
biztosítja, hogy
mindі Accu-Chek
az üzemeltető,
mind Solo
a rendszer
teljesítménye
Перформа
Інсайт)
Performa
(Акку-Чек
elfogadhatóСоло)
legyen.
Перформа
з тест-смужками Акку-Чек Перформа. Для
A kontrolleredményeknek
tartományon
контрольного
визначенняazнаelfogadható
системах Акку-Чек
Перформа (з
belül kell lenniük,
mielőtt
megkezdhetik
betegekenПерформа
végzett
направляючою
для
кодової
пластинки),a Акку-Чек
tesztelést.
Нано
й Accu-Chek Inform II (Акку-Чек Інформ II) з тест-смужками
Акку-Чек Інформ II.
Fontos információk
Контрольні
розчини для визначення з відомими рівнями
глюкози
підтверджують,
щоApró
оператор
і система
працюють
VIGYÁZAT:
Fulladásveszély.
alkatrészek.
3 évnél
fiatalabb
правильно.
Результати
контрольного визначення повинні
gyermekektől
elzárva tartandó.
знаходитися
встановлених
прийнятних
діапазонах,
NE VEGYE BE!уHa
lenyelték, azonnal
forduljon
orvoshoz. перш ніж
дозволяється проводити дійсне визначення на пацієнтах.
A csomag tartalma
2 × 2,5 mL kontrolloldatot és betegtájékoztatót tartalmazó csomag.
Важлива інформація
Az Accu-Chek Performa kontrolloldatot tartalmazó csomag kétfajta
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Небезпека
удушення.
Дрібні(1.деталі.
Зберігати
kontrolloldatot
tartalmaz:
az egyik
hipoglikémia
kontrolloldat,
в місці,kupakos),
недосяжному
дляhiperglikémia
дітей віком до
років.4/9/2020 fehér
szürke
a másik
(2. 3kontrolloldat,
10:26:45 AM
kupakos)
kimutatására
szolgál. Негайно зверніться за медичною
НЕ ДЛЯ ПРИЙОМУ
ВСЕРЕДИНУ!
допомогою у разі заковтування.
Hulladékkezelés
упаковки lévő bármely tartozék bedobható a szokványos
AВміст
csomagolásban
háztartási
hulladékba.
a helyi
jogszabályokat,
Упаковка містить
2 ×Vegye
2,5 млfigyelembe
контрольного
розчину
й
mivel
ezek országonként
eltérhetnek.
Mivel a розчином
reaktív anyagok
аркуші-вкладиші.
Упаковка
з контрольним
Акку-Чек
rendkívül
mennyiségben
vannak jelen,
az EU
szabályozása
Перформаkisмістить
два контрольні
розчини,
один
для
alapján
a csomagдіапазону
tartalma nem
tekintendő розчин
veszélyes
anyagnak.
гіпоглікемічного
(контрольний
1, сірий
Amennyiben
kérdése
forduljon a Roche
helyi képviselőjéhez.
ковпачок) і один
для van,
гіперглікемічного
діапазону
(контрольний
розчин
2, білий tárolása
ковпачок).
A
kontrolloldat
és kezelése
•Утилізація
A rendszer üzemeltetési feltételeire vonatkozó információkat a
használatiможна
útmutatóban
találja.
Усіvércukormérő
компоненти упаковки
викидати
разом із побутовими
•відходами.
A feltüntetett
szavatossági
idő abban az
esetben érvényes, ha a
Ознайомтеся
з місцевими
нормативними
felbontatlan
kontrolloldatot
2–32
°C
között
tárolják.
документами, оскільки вони можуть відрізнятися залежно від
•країни.
A kontrolloldatot
nem szükséges
A є
Оскільки кількість
речовин,hűtőszekrényben
які вступають уtárolni.
реакцію,
kontrolloldatot
TILOSвони
fagyasztani.
надзвичайно
малою,
не вважаються небезпечними
•матеріалами
Tüntesse felзгідно
az üveg
címkéjén azt a napot,
amikor aЄС. У разі
з нормативними
документами
kontrolloldatot
tartalmazó üveget
felbontották. A kontrolloldatot
появи
запитань звертайтеся
до уповноваженого
представника a
kontrolloldatot
tartalmazó
üveg felbontásától számított 3 hónap
компанії
Roche (Рош)
в Україні.
elteltével (eldobás dátuma), illetve az üveg címkéjén feltüntetett
Зберігання
та поводження
контрольним
розчином
szavatossági
idő elteltével kiз kell
dobni (a kettő
közül a korábbi

появи запитань звертайтеся до уповноваженого представника
ݱ䇨㤳തѻཆˈᡆᱮ
Roche (Рош) в Україні. (низький)
(високий)
ⴀ㊫
компанії Roche (Рош) в Україні.
ޜਨᇒᡧᴽ࣑ѝᗳǄ
䱢㞀ࡲ
Глюкоза
0,06 %
0,30Тестването
%
Зберігання та
поводженняmegfelelő
з контрольним розчином
наỰ⍻䰤䳄
контролни разтвори с
6. A teszt végrehajtásakor
a kontrolloldat
Efectuarea
uneiДжерела
testări deпомилки
control
䶎৽ᓄᡀ࠶
•
Для
отримання
інформації
щодо
умов
роботи
системи
див.
глюкозата
установява
дали
действи
koncentrációját választotta?
䈧䚥ᗚᛘᡰ൘অսⲴ
4,83de
%
4,82
%
результати
знаходяться
за
межами
)' &%OXH
Testați soluțiile Буфер
de controlЯкщо
ca șiконтрольні
cum ați testa
o probă
sânge.
керівництво користувача глюкометра.
функционирането на системата
са п
7. Követte az utasításokat?
лࡇᛵߥл㾱䘋㹼䍘
прийнятного
діапазону, не
використовуйте
глюкометр
до тестове трябва
㍐ да са в
Consultați manualul
utilizatorului
pentru
• Надрукований термін придатності є дійсний, якщо невідкриті
Біологічна
сіль al glucometrului
3,39
%
3,38
%
контролните
допомоги
уЬ൘ㅜа⅑֯⭘㹰㌆
instrucțiuni specifice de вирішення
utilizare. проблеми. Перевірте цей перелік для
контрольні розчини зберігалися за температури
Ⲯ࠶ᮠᱟ䟽
диапазони,
преди
да мож
Tesztelési időközök
Консервант
0,30
0,30допустими
%
Ьࡠঅս㿴ᇊⲴỰ⍻
проблеми.
1. Verificați termenul
deвирішенні
valabilitate
de pe flaconul
cu%teste. Nu
від 2 до 32 °C.
изследване на пациента.
Ьᔰаⴂᯠ䈅㓨ᰦ
термін
придатності
тест-смужок
utilizați
care au1.depășit
termenul de
valabilitate.
A működés-ellenőrzések
időközére
vonatkozóan
kövesse
az в холодильнику.
• Контрольні
розчини
не потрібно
зберігати
НЕ teste
Речовини,
щоЧинезакінчився
9,99
%
9,97 % або
Ь㤕䈅㓨ㆂᢃᔰਾ⋑
контрольних
intézmény előírásait.
заморожуйте контрольний розчин.
Ǐۘᆈᶑ
вступають вpe
реакцію
2. Amplasați glucometrul
o suprafață розчинів?
plană.
Важна информация
Ь㤕䈅㓨⋑ᴹ↓⺞ۘ
• Запишіть aнаkövetkezők
етикетці флакона
дату,
коли було відкрито
A működés-ellenőrzéseket
szerint kell
végrehajtani:
2.
Чи
протирався
серветкою
кінчик
флакона
з
контрольним
3. Îndepărtați FD&C
capacul
de #1
pe flaconul cu soluţie de
control.
̚e&ۘ
Blue
0,08
%
0,08
%
Ь㤕ሩ㹰㌆Ự⍻٬ᴹ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасност
от за
флакон
з контрольним
розчином.
Контрольний розчин Ștergeți vârful flaconuluiрозчином
• az első alkalommal,
mielőtt
a vércukormérőt
betegek
перед
cu un șervet
fărăвикористанням?
scame.
ЬỰḕ㌫㔏࣏㜭Ǆ
Да
се
пази
от
деца
на
възраст
под 3
䍘᧗⏢Ⲵۘ
необхідно
утилізувати через 3 місяці від дати відкриття
Відсотки3.в перерахунку
на
масу
vércukrának mérésére
használja.
Чи завжди
були щільно
закриті
на контейнеріЬ㤕㹰㌆Ԛ䏼㩭Ǆ
із
4. після
Strângeți flaconul până când
se formează
o picătură
micăковпачки
la
Ьᴹޣ㌫㔏
ДА НЕ СЕ ПОГЛЪЩА! При
поглъщане
флакона
з контрольним
розчином (дата утилізації) або
• az intézmény által
meghatározott
időközönként.
розчином?
ПРИМІТКА тест-смужками та флаконі з контрольниммедицинска
vârf.
ЬᢃঠⲴᴹ
ᛘⲴঅսਟ㜭㾱≲൘
помощ.
закінчення
терміну
придатності,
зазначеного
на
етикетці
• új tesztcsík doboz felnyitásakor.
4.символів,
Чи була
використана
тест-смужка
одразу
після витягання її
ᔰሱⲴ䍘
Пояснення
що
використовуються,
в кінці
pe muchia
frontală
a zonei galbene
de подано
залежно
від того, що відбудеться швидше.5. Aplicați picătura
Съдържание㹰㌆ࡽˈᡀ࣏ൠ䘋㹼
на опаковката
• ha a tesztcsík флакона,
tégelyt nyitva
hagyták.
з контейнера із тест-смужками?
Ь䍘᧗⏢ᰐ
аркуша-вкладиша.
ЬѻࡽⲴ䍘᧗Ự⍻٬
aplicare
a
testului.
•
Контрольні
розчини,
взяті
безпосередньо
з
холодильника,
• ha a tesztcsíkokat nem tárolták megfelelően.
Опаковка, съдържаща Ь㾱൘䍘᧗
2 × 2,5 mL ко
5. momentul
Чидодаткової
зберігалися
тест-смужки
та
контрольні
розчини в Ь䍘᧗Ự⍻⋑ᴹ൘㿴
необхідно залишити
до досягнення
ними fel.
кімнатної
Дляvaотримання
інформації
відвідайте
наш веб-сайт
Glucometrul
indica
în care
există destulă
soluţie
• ha egy mért vércukorértékkel
kapcsolatban
kérdés merül
листовки. Опаковката контролен
ра
ᔰਾй
прохолодному,
сухому місці?
температури (не
відкриваючи
флакон з контрольним de controlwww.accu-chek.com
або зверніться
до уповноваженогосъдържа два 䍘᧗Ự⍻٬൘䇔Ѫਟ
în test.
• a rendszer teljesítményének
tesztelése
céljából.
контролни разтвора,
е
Ⲵ֯⭘ᵏ
розчином).
представника
компанії
Roche
в Україні.
кᤷᇊⲴ㤳തˈᡆ
6. Чи
було
вибрано
правильний
рівень контрольного
• ha a vércukormérőt leejtették.
6. Ștergeți vârful
flaconului
cu
un șervet
fără(Рош)
scame.
Strângeți
диапазонрозчину
(контролен
разтвор
1 със
ЬӾߠ㇡ѝ
• Контрольнийhogy
розчин
можеműködés-ellenőrzést
забруднювати тканину. Видаляйте
ⲴỰ⍻䰤䳄ᡀ࣏ൠ
перед проведенням
визначення?
ДАТАflaconului.
ОСТАННЬОГО
ПЕРЕГЛЯДУ: 2018-02
etanș capacul
хипергликемичния
диапазон
(контр
Az intézmény megkövetelheti,
sikeres
ަធធᚒ
плями
за допомогою
водою
милом.
㹰㌆Ǆ
7.
Чи
Ви
дотримувалися
вказівок?
капачка).
hajtsanak végre azt
követően,
hogy az миття
alábbiak
közülз bármelyik
Rezultatul de control apare pe afișaj. Îndepărtați și aruncați
Ь䍘᧗⏢ਟ
megtörtént, és azt megelőzően, hogy folytatják a betegek
Zîn conformitate cu regulile instituției dvs.
Изхвърляне
testul folosit
Ь⭏ӗᰕᵏ
ǏỰ傼㔃᷌Ⲵ
tesztelését: Проведення контрольного визначення
Інтервали
визначення
埨䱾㡨㳳䓐峐㍏㵚宜㖶Ḏ
Всички
неща,
които
се
съдържат в
Putețiтак
compara rezultatul de control cu intervalul acceptabil
• Az előző kontrolleredmények
az elfogadható
tartományon
kívül розчинів
Виконуйте визначення
за допомогою
контрольних
䭉䈟Ⲵഐ
Ǐ䘲⭘Ԛ
изхвърляни
заедно
с обичайните
би
imprimat
pe
eticheta
flaconului
cu
teste.
Dacă
rezultatul
de
control
Дотримуйтеся
політики
установи
для
інтервалів
контрольного
voltak.
само, як виконується визначення в зразках крові. Спеціальні
Ǐӗ૱〠ǐ
Консултирайте
се с местните
разпо
ྲ᷌䍘᧗Ự⍻٬൘ݱ
se
încadrează
în
intervalul
acceptabil,
înseamnă
că
sistemul
визначення.
$FFX&KHN
• A működés-ellenőrzéseket
nem megfelelő
інструкції із застосування
див.időközönként
у керівництво користувача
се различават⭘㹰㌆ԚǄỰḕлࡇ
в отделните
държави
funcționează corect.
㹰㌆Ԛˈ$F
䙊⭘〠˖㹰㌆Ự⍻⭘䍘᧗⏢
Контрольні визначення необхідно проводити:
hajtották végre.
глюкометра.
вещества са в䈅㓨ᡆ䍘᧗⏢ᱟ
толкова $FFX&KHN
малки колич
de control
se încadrează
în intervalul acceptabil
• nu
перед
першим використанням
глюкометра для визначення
1. Перевірте
термін придатності
на контейнері
A kontrolleredményeknek
a tesztcsík
tégely címkéjén
feltüntetett,із тест-Dacă rezultatul㤡᮷〠˖$FFX&KHN3HUIRUPDFRQWURO
опасни материали
по разпоредбите
֯⭘ࡽᱟᬖᤝ䍘
de eroare,
repetați
testarea de
глюкози
у крові
пацієнта;
смужками.
Не використовуйте
тест-смужки
illetve az intézmény
által meghatározott
tartományon
belül kell після sau dacă este afișat un mesaj
въпроси, свържете се с местния пре
control.
Dacă
nici
al
doilea
rezultat
de
control
nu
se
încadrează
în
䈅㓨ㆂㆂⴆ઼䍘᧗
•
через
інтервали,
прийняті
в
установі;
закінчення терміну
Ǐव㻵㿴Ṭǐ
lenniük, mielőtt elfogadhatónak
tartják.придатності.
A betegek vizsgálatát akkor
Съхранение и работа с контролни
intervalul acceptabil sau•dacă
afișat un mesaj
deупаковка
eroare, тест-смужок;
колиeste
відкривається
нова
䈅㓨Ӿ䈅㓨ㆂਆࠪ
szabad elvégezni,
a működés-ellenőrzéseket
elfogadható
2. ha
Поставте
глюкометр на плоску
поверхню.
䍘᧗≤ᒣ˖ǘP/
• відкритим;
Вижте ръководството за потреби
contactați
reprezentantul
local
Roche.
•
якщо
контейнер
із
тест-смужками
залишили
módon a megfelelő
tesztelési
időközönként
elvégezték.
䈅㓨઼䍘᧗⏢ᱟ
3. Зніміть ковпачок із флакона з контрольним розчином.
условията за
функциониране на с
䍘᧗≤ᒣ˖ǘP/
• якщо тест-смужки зберігалися неналежним чином;
Протріть кінчик флакона безворсовою серветкою. Surse de eroare• якщо є сумніви щодо результату визначення
ᱟ᤹➗ᤷ⽪
• рівня
Отпечатаният
глюкози
усрок на годност е в
Összetevők
контролните
разтвори се съхраня
4. Стискайте флакон, доки на його кінчику не утвориться
Ǐ亴ᵏ⭘䙄ǐ
䍘᧗Ự⍻ਾᱟ䘹
крові;
Dacă rezultatele de control nu se încadrează în intervalul
2–32 °C.
невелика крапля.
• для перевірки
функціонування
Komponens
1.Важлива
koncentrációjú
2. koncentrációjú
інформація
˰㡨樴㕡
acceptabil, nu ⭘Ҿ㹰㌆䈅㓨Ự⍻䗷〻ѝⲴ䍘䟿᧗ࡦǄ
utilizați glucometrul
decât după
remedierea системи; • Не е необходимо контролният
ра
•
якщо
впав
глюкометр.
5. Торкніться
краплею
переднього
краю
жовтого
віконця
Ǐ⌘һ亩ǐ
kontrolloldat
kontrolloldat
problemei.
Verificaţi
această listă, care v-ar putea ajuta în
䝽ਸ֯⭘$FFX&KHN3HUIRUPD㹰㌆䈅㓨ˈ⭘Ҿሩ
хладилник.
НЕ
замразявайте
конт
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Небезпека
удушення.
Дрібні
деталі.
Зберігати
䘋㹼䍘᧗Ự
тест-смужки.
zконтрольних
• для перевірки функціонування
Установа може вимагати успішного проведення
(alacsony) системи; (magas)
rezolvarea
problemei.
˰㡨樴㕡㱽˱
$FFX&KHN3HUIRUPDˈ$FFX&KHN3HUIRUPD
䟽㾱ؑ
• Запишете
датата,
на䍘᧗Ự⍻о
която сте от
в місці, недосяжному для дітей віком до 3 років.
• якщо впав глюкометр.
виникнення
будь-чого
з перерахованого
нижчеетикета на флако
визначень
після
Глюкометр вкаже, коли на тест-смужці є достатньо1. Ați verificat1DQRˈ$FFX&KHN3HUIRUPD&RQQHFW㌫㔏䘋㹼䍘᧗Ự⍻Ǆ
dacă
testele
sau
soluțiile
control
sunt
expirate?
81915_07157410051.indd
2 de
䓊⑩⎵䧙烉伭㮷⃒⊅埨䱾㨇䳬⮰
разтвор, върху
䈤᰾ҖǄ
Glükóz
0,06ПРИЙОМУ
%
0,30 %
䆖˖ഐӗ૱䜘Ԧփ
䘋㹼䍘᧗Ự⍻
НЕ
ДЛЯ
ВСЕРЕДИНУ!
Негайно
зверніться
за
медичною
та перед
визначення
контрольного
розчину.
Установа може вимагати
успішного
проведення контрольних
2.
Ați curățat䝽ਸ֯⭘$FFX&KHN,QIRUP,,㹰㌆䈅㓨ˈ⭘Ҿሩ
vârful flaconului
cu продовженням
soluție de control
înainte de на пацієнтах:
трябва да бъде
изхвърлен
怑䓐㕤冒ㆹ㩊㷔İὃ橼⢾姢㕟ἧ䓐
Ựḕ䈅㓨
䲙ˈ䈧֯ѻ䘌ԕ
䍘᧗Ự⍻оỰ⍻㹰ṧⲴᯩ⌅਼Ǆ⢩࡛㾱≲䈧৲㿱֯⭘
допомогою
у разі заковтування.
• Попередні контрольні результати знаходилися3за
межами
Puffer
4,83
%флакона
4,82 % серветкою.
визначень
після
будь-чого
з перерахованого
нижче
$FFX&KHN3HUIRUPD˄ᑖᴹᇶ⸱⡼ᨂ˅ˈ
6. виникнення
Протріть кінчик
безворсовою
Щільно
utilizare?
месеца
след
датата
на отварян
䈤᰾ҖǄ
ሶ㹰㌆Ԛ
࠷यᴽ⭘ʽྲ᷌䈟ᴽ
Вміст
упаковки
прийнятного діапазону.
та перед продовженням
визначення
на пацієнтах:
$FFX&KHN3HUIRUPD1DQR઼$FFX&KHN,QIRUP,,㌫㔏䘋
закрийте
флакон
разтвор (срок на изхвърляне) или
枸⭂䓐徼
Biológiai só
3,39 % ковпачком. 3,38 %
3.
Au fost capacele
flaconului
cu
teste
și
flaconului
cu
soluție
de
Ựḕ䈅㓨ㆂкⲴ֯⭘ᵏ䲀Ǆ䈧य֯⭘䗷ᵏⲴ䈅㓨Ǆ
ਆл䍘᧗
• Контрольні визначення не проводилися черезгодност
відповідні
Упаковка
містить
2 × 2,5 мл
розчинуі й
• Попередні контрольні
результати
знаходилися
за контрольного
межами
㹼䍘᧗Ự⍻Ǆ
на व㻵ਜ਼⬦P/Ⲵ
етикета на
флакона, к
На дисплеї
з’явиться
контрольний
результат. Витягніть
control mereu
închise etanș?
ሶ㹰㌆Ԛ᭮൘ᒣඖⲴ㺘䶒кǄ
䓐㕤ẍłŤŤŶĮńũŦŬġőŦųŧŰųŮŢ伭㮷⃒
інтервали.
վ㹰㌆㤳ത˄䍘᧗≤
Tartósítószer
0,30
%
0,30
%
аркуші-вкладиші.
Упаковка
з
контрольним
розчином
Акку-Чек
прийнятного діапазону.
ᥔ⬦ᆀ
по-рано.
৲➗ᐢ⸕Ⲵ㪑㨴㌆≤ᒣ䘋㹼䍘᧗Ự⍻㜭ཏ⺞ᇊ㘵઼㌫
утилізуйте використану тест-смужку згідно з політикою
4.
Ați utilizat testul de îndată
l-ați
din flaconul
cu teste? контрольні
łŤŤŶĮńũŦŬġőŦųŧŰųŮŢ伭㮷⃒⊅埨䱾
㹰㌆㤳ത
䍘᧗≤ᒣ
ਆл䍘᧗⏢⬦Ⲵ⬦ⴆǄ⭘н䎧∋Ⲵᬖᐳᬖᤝ⬦ਓǄ
Перформа
містить два
контрольні
для
• Контрольні визначення
не проводилися
через
відповіднірозчини, один
Перед ce
тим
як scos
вважатися
прийнятними,
результати
• Контролните
разтвори,
взети нап
ሶ⏢┤о
㔏ᱟ↓⺞ᡆ䘀㹼Ǆ൘ݱ䇨䘋㹼ᴹ᭸Ⲵᛓ㘵Ự⍻ࡽˈ
Nem reakcióképesустанови. 9,99 %
9,97 %
ŏŢůŰ伭㮷⃒⊅Į䱦ⶏ埨䱾㨇炻łŤŤ
5.
fost testele
și
soluțiile
de
control
depozitate
într-un
spațiu
гіпоглікемічного діапазону (контрольний розчин
1,Auсірий
інтервали.
повинні
знаходитися
у
встановленому
діапазоні,
зазначеному
ᓏᔳ˖व㻵ⴂⲴᡰᴹ
ᥔ⬦ᆀⴤࡠ⬦ਓᖒᡀаሿ┤䍘᧗⏢Ǆ
да
бъдат
оставени
да
достигнат
с
䍘᧗Ự⍻٬ᗵ享൘ᇊѹⲴਟ᧕ਇ㤳തǄ
összetevők Можна порівняти контрольний результат із прийнятним
䈅㓨кᴹ
răcoros și uscat? на етикетці контейнера із тест-смужками, або䱾㨇炻łŤŤŶĮńũŦŬġőŦųŧŰųŮŢġńŰŮţŰ
ковпачок)
і один контрольні
для гіперглікемічного
(контрольний
якотваряте
визначено
в
਼ഭᇦᴹн਼㿴ᇊˈ
Перед тим як вважатися
прийнятними,
результатидіапазону
флакона
с контролен ра
ሶ⏢┤о䈅㓨哴㢢Ự⍻デਓⲴࡽ⋯⻠䀖Ǆ
䘲⭘Ҿ५䲒㹰㌆Ự⍻৺㌆ቯ⯵ᛓ㘵㠚ᡁ㹰㌆ⴁ⍻փཆ䇺
⭘н䎧∋
ŊůŴŪŨũŵłŤŤŶĮńũŦŬġőŦųŧŰųŮŢġŔŰŭŰ䲣
надрукованим
на етикетці
контейнера
із 6. Ați selectat nivelul corect
2, %
білий діапазоні,
ковпачок).
FD&C kék
#1 діапазоном,
0,08
0,08
%
установі. У пацієнтів можна проводити визначення
після того,
䟿䶎ᑨվˈṩᦞ⅗ⴏ
повинні
знаходитися
у розчин
встановленому
зазначеному
• Контролният
разтвор може да оц
ᯝ५⯇ಘỠ al soluției de control la efectuarea
ㆾẍłŤŤŶĮńũŦŬġŊůŧŰųŮġŊŊġ
тест-смужками.
Якщо контрольний
в䈅㓨кᴹ䏣ཏⲴ䍘᧗⏢ᰦˈ㹰㌆ԚՊᴹᱮ⽪Ǆ
䍘᧗Ự⍻
színanyag
як належним чином виконано контрольні визначення
у
ྲ᷌ᛘᴹԫօ⯁䰞ˈ
ultimei
testări?
Утилізація
на
етикетці контейнера
із тест-смужками,
або як результат
визначенознаходиться
в
оцветяването чрез изпиране
със
炷伭㮷䱦扛炸埨䱾娎䳁㩊㞍łŤŤŶ
прийнятному
діапазоні,
цевизначення
підтверджує
правильне
⭘н䎧∋Ⲵᬖᐳᬖᤝ⬦ਓǄⴆ㍗⬦ⴆǄ
༴⨶⭘䗷
відповідних інтервалах визначення.
установі.
У
пацієнтів
можна
проводити
після
того,
⌘˖ޣҾㅖਧⲴ䈤
Усі
компоненти
упаковки
можна
викидати
разом
із
побутовими
7.
Ați
respectat
instrucțiunile?
Százalékok súly/súly
arányban системи.
Ǐѫ㾱㓴ᡀᡀ࠶ǐ
埨䱾㨇炷⏓⭮䡤㘞䇯㦥炸炻łŤŤŶ
функціонування
䍘᧗Ự⍻٬ࠪ⧠൘ᱮ⽪ቿкǄ᤹অս㿴ᇊਆࠪᒦᓏᔳ
як належним чином виконано
контрольні
визначення
у
Извършване
наሶ䍘᧗Ự⍻
контрол
відходами.
Ознайомтеся
з місцевими
нормативними
ⅢҶ䀓ᴤཊ䈖ᛵˈ䈧
⃒⊅Į䱦ⶏ埨䱾㨇łŤŤŶĮńũŦŬġŊůŧ
MEGJEGYZÉS
ᡀ࠶
Якщо контрольний
результат
знаходиться
за межами
Компоненти
༴⨶⭘䗷Ⲵ䈅㓨Ǆ
відповідних інтервалах
визначення.
документами,
оскільки
вони можуть
відрізнятися
залежно
від
䖳Ǆྲ᷌䍘
ZZZDFFXFKHNFRPᡆ
Intervale
de testare
Тествайте
контролните разтвори по
⍫䄏䞍䘬吉厬䱾㽫⹎➟埴⑩䭉
прийнятного
діапазону
або
відображається
повідомлення
про
A felhasznált szimbólumok
magyarázata
aкількість
betegtájékoztató
країни.
Оскільки
речовин,végén
які вступають
у реакцію,㓴ᡀ
є
ᑨǄза потр
ሶ䍘᧗Ự⍻٬о䈅㓨ㆂḷㆮкḷ᰾Ⲵਟ᧕ਇ㤳ത∄
䍘᧗⏢≤ᒣ
䍘᧗⏢≤ᒣ
проба.
Вижте ръководството
䴙㗗⏎㬋䡢忳ἄˤġ⑩䭉㩊㷔ῤ⽭
помилку,
повторіть
контрольне
визначення.
Якщо
другий
Компонент
Рівень
Рівень
Urmați
protocolul
instituției
dvs.
referitor
la
intervalele
testării
de
található.
Компоненти надзвичайно малою, вони не вважаються небезпечними
Ǐสᵜؑǐ
䖳Ǆྲ᷌䍘᧗Ự⍻٬൘ݱ䇨㤳തѻˈ㺘᰾㌫㔏࣏㜭↓
˄վ˅
˄儈˅
ྲ᷌䍘᧗Ự
конкретни
указания
за
употребата.
ℏ炻ㇵ⃩姙忚埴㚱㓰䘬か侭㩊㷔
контрольний
результат
також
знаходиться
за
межами
контрольного
контрольного
control.
матеріалами
згідно з нормативними
ЄС. У разі
További információért a Roche
helyi képviselőjétől,
látogasson elдокументами
a
ᑨǄ
ؑˈࡉ㾱
1.
Проверете
срока
на
годност вър
㪑㨴㌆


⌘Ӫ⭏ӗԱъ〠
прийнятного
діапазону
або
відображається
повідомлення
про
розчину
1
розчину
2
Компонент
Рівень
Рівень
Testările
de control trebuie efectuate:
появи запитань звертайтеся до уповноваженого
представника
www.accu-chek.com oldalunkra.
ݱ䇨㤳തѻ
Не
използвайте тест
ленти с изт
ྲ᷌䍘᧗Ự⍻٬൘ݱ䇨㤳തѻཆˈᡆᱮ⽪ቿкᱮ⽪䭉䈟
помилку, компанії
зверніться
до
уповноваженого
представника
компанії
慵天妲〗
㕃ߢ⏢


(низький)
(високий)

контрольного
контрольного
•ؑˈࡉ㾱䟽༽䍘᧗Ự⍻Ǆྲ᷌ㅜҼ⅑䍘᧗Ự⍻٬ӽ൘
înainte de prima utilizare a glucometrului pentru testarea
Roche (Рош) в Україні.
ޜਨᇒᡧᴽ
KÉSZÜLT: 2018-02
2.
Поставете
глюкомера
на равна
Roche (Рош) в Україні.
ⴀ㊫

розчину
1
розчину
2
glicemiei pacientului.
嬎⏲烉⏆梇⮷惵ẞ㚱䨺〗⌙晒ˤ
Глюкоза
0,06 %
0,30 % տᡰ˖6DQGKRIHU6W
Зберігання
та поводження
з контрольним
розчином
ݱ䇨㤳തѻཆˈᡆᱮ⽪ቿкᱮ⽪䭉䈟ؑˈ䈧㚄㌫㖇∿
Ự⍻䰤䳄
3.
Отстранете
капачката
от флако
(низький)інформації
(високий)
䱢㞀ࡲ

•ޜਨᇒᡧᴽ࣑ѝᗳǄ
la
intervalele
stabilite de instituția dvs. 
R
*HUPDQ\
㍍妠ᶵ⇘䘬⛘㕡ˤ
• Для отримання
щодо умов роботи
системи
див.
Джерела
помилки
䈧䚥ᗚᛘᡰ
Буфер
4,83
%
4,82
%
Избършете
върха
на
флакона
с
•
când
este
deschisă
o
cutie
nouă
de
teste.
䶎৽ᓄᡀ࠶


Adecvate
în %
керівництво
⭏ӗൠ൰˖+DJ
婳⊧⏆梇炰劍⏆梇婳䩳⌛⯙慓ˤ
Глюкоза pentru automonitorizare/Pentru
0,06 користувача
% utilizareглюкометра.
0,30
Ự⍻䰤䳄

≈㪲䘦↮㭼炾㪲慵
⃒⊅Į䱦ⶏ埨䱾㨇łŤŤŶĮńũŦŬġŊůŧŰųŮġŊŊ䲣䴙䘬≇傥ˤ
༴⨶⭘䗷Ⲵ䈅㓨Ǆ
изделиям для диагностики ин витро. / Цей
відповідних інтервалах визначення.
ĵįġ 㒈⡻䒞⫸炻䚜⇘⑩䭉㵚⛐䒞⎋⼊ㆸᶨ⮷㺜䁢㬊ˤ
бутовими
⍫䄏䞍䘬吉厬䱾㽫⹎➟埴⑩䭉㩊㷔傥䡢⭂㑵ἄ⒉䲣
Офіційний
імпортер:
виріб
відповідає
вимогам
Директиви Ради
⁁姣
Ҷ↓⺞Ⲵ䍘᧗⏢≤ᒣ˛
Ķįġ 嬻⮷㺜䡘妠娎䳁湫刚⍵ㅱ⋨䘬⇵䶋ˤ
ሶ䍘᧗Ự⍻٬о䈅㓨ㆂḷㆮкḷ᰾Ⲵਟ᧕ਇ㤳ത∄
䴙㗗⏎㬋䡢忳ἄˤġ⑩䭉㩊㷔ῤ⽭枰⛐⭂佑䘬⎗㍍⍿䭬⚵
ТОВ «Діалог Діагностікс»,
ЄС
98/79/EC
щодо
медичних
пристроїв для
Компоненти
㚱斄ἧ䓐䫎嘇䘬婒㖶婳⍫教㛔婒
жно від
䖳Ǆྲ᷌䍘᧗Ự⍻٬൘ݱ䇨㤳തѻˈ㺘᰾㌫㔏࣏㜭↓
Див. аркуш-вкладиш
劍㚱嵛⣈䘬⑩䭉㵚㶣≈⇘娎䳁ᶲ炻埨䱾㨇㚫栗䣢ˤ
Україна, 04205, м. Київ, проспектℏ炻ㇵ⃩姙忚埴㚱㓰䘬か侭㩊㷔ˤ
Оболонський, 32.
діагностики in vitro. / ᵜӗ૱䗮ࡠ⅗ⴏ
акцію, є
ᑨǄ
婳⍫奨ㆹᾹ䘬䵚枩ŸŸŸįŢŤŤŶĮŤũŦŬ
Телефон гарячої лінії 0 800 300 540.
ķįġ 䓐ᶵ崟㮃䘬朊䳁㒎㊕䒞⎋味䵲味⫸ˤ
(&ᴹޣփཆ䇺ᯝ⭘५⯇ಘỠᤷԔⲴ㾱≲Ǆ /
Компонент
Рівень
Рівень
ми
䕭䄏嬟悐攨炻ẍ䌚⍾娛䳘妲〗ġˤ
ྲ᷌䍘᧗Ự⍻٬൘ݱ䇨㤳തѻཆˈᡆᱮ⽪ቿкᱮ⽪䭉䈟
慵天妲〗
E-mail: info@dialogd.com
㛔䓊⑩䫎⎰㫸䚇橼⢾姢㕟䓐慓䗪墅伖㊯Ẍ
контрольного
контрольного
⑩䭉㩊㷔ῤ↢䎦⛐坊ⷽˤ㊱⛐㨇㥳夷⭂䦣昌᷎᷇㡬
У разі
Температурні
обмеження
(температура
зберігання)
ؑˈࡉ㾱䟽༽䍘᧗Ự⍻Ǆྲ᷌ㅜҼ⅑䍘᧗Ự⍻٬ӽ൘
㚨役㚜㕘㖍㛇烉ĳıĲĹĮıĳ ǜžǍƸų
ĺĹİĸĺİņń䘬夷⭂ˤ
䖳ሿˈᇩ᱃㻛੨ޕ䙐ᡀヂⲴড
розчину 1
розчину 2
䓐忶䘬娎䳁ˤ
嬎⏲烉⏆梇⮷惵ẞ㚱䨺〗⌙晒ˤ婳ᾅ⬀㕤ᶱ㬚ẍᶳ⬑䪍
ставника
ݱ䇨㤳തѻཆˈᡆᱮ⽪ቿкᱮ⽪䭉䈟ؑˈ䈧㚄㌫㖇∿
ݯㄕǄ
(низький)
(високий)
A
csomagolásban
lévő
bármely
tartozék
㍍妠ᶵ⇘䘬⛘㕡ˤ
㭼庫᷎䡢⭂⑩䭉㩊㷔ῤ㗗⏎句⛐⌘㕤娎䳁䒞㧁䰌䘬⎗㍍
ޜਨᇒᡧᴽ࣑ѝᗳǄ
Використати до
bedobható
a
szokványos
háztartási
hulladékba.
ᓄ・ণቡ५Ǆ
ǀżǍŵ ǚƸ
婳⊧⏆梇炰劍⏆梇婳䩳⌛⯙慓ˤ
⍿䭬⚵ℭˤ劍⑩䭉㩊㷔ῤ句㕤⎗㍍⍿䭬⚵ℭ炻⎗䡢⭂䲣
Глюкоза
0,06 %
0,30 %
м
墥忈⺈⎵䧙烉œŰŤũŦġŅŪŢţŦŵŦŴġńŢųŦ
Ự⍻䰤䳄
Az üres vagy nem felhasznált
üvegeket a helyi
᧗⏢৺ަ䈤᰾ҖǄа⬦⭘ҾỰ⍻
䴙≇傥㬋ⷠˤġ
ми див.
墥忈⺈⛘⛨烉ġ
ĺ
ĲĲĶġŉŢŨŶŦġœŰŢťġŊů
⊭墅ℏ⭡
䈧䚥ᗚᛘᡰ൘অսⲴ䍘᧗Ự⍻䰤䳄Ⲵ㿴ᇊǄ
Буфер
4,83 %
4,82 %
szabályokkal összhangban dobja ki. / Toate ĵķĳĶķġŖŔłġ
ˈ⚠㢢⬦ⴆ˅˗а⬦⭘ҾỰ⍻儈
Термін використання після відкриття: 3 місяці
劍⑩䭉㩊㷔ῤᶵ⛐⎗㍍⍿䭬⚵ℭㆾ侭栗䣢拗婌妲〗炻婳
⊭墅ℏ⏓ĳ䒞ĳįĶġŮō䘬⑩䭉㵚⍲婒㖶㚠ˤłŤŤŶĮńũŦŬġ
elementele pachetului pot fi喍⓮⎵䧙烉⎘䀋伭㮷慓䗪姢㕟姕
aruncate în acelaşi
лࡇᛵߥл㾱䘋㹼䍘᧗Ự⍻˖
ⲭ㢢⬦ⴆ˅Ǆ
невідкриті
Біологічна сіль
3,39 %
3,38 %
ℵ忚埴ᶨ㫉⑩䭉㩊㷔ˤ劍䫔Ḵ㫉⑩䭉㩊㷔ῤṵᶵ⛐⎗㍍
őŦųŧŰųŮŢ伭㮷⃒⊅埨䱾㨇⑩䭉㵚⊭墅ℏ⏓Ḵ䒞⑩䭉㵚烉ᶨ
loc în care aruncaţi deşeurile
menajere. Aruncaţi
Ь൘ㅜа⅑֯⭘㹰㌆ԚỰ⍻ᛓ㘵㹰㌆ࡽǄ
喍⓮⛘⛨烉⎘⊿ⶪ㮹㪲㜙嶗ᶱ㭝
૱䜭ਟо⭏⍫ඳ൮а䎧༴⨶Ǆн
⍿䭬⚵ℭㆾ侭ṵ栗䣢拗婌妲〗炻婳倗Ὢ䔞⛘伭㮷䱾⯧䕭
䒞怑䓐㕤Ỷ埨䱾䭬⚵炷⑩䭉㵚Ĳ炻䀘刚味⫸炸炻⎎ᶨ䒞怑
Консервант
0,30 %
0,30 %

ȜǋƇƄƓȚǀƸŮǍƯŽȚȝȚȤƾžȁȚ
flacoanele goale sau folositeẀ屣⮰䶂烉ıĹııĮıķıĮĴĴĴġ
parțial în
Ьࡠঅս㿴ᇊⲴỰ⍻䰤䳄ᰦǄ
Виробник
৲㘳ᖃൠ⌅㿴ǄഐѪ৽ᓄ⢙䍘ਜ਼
䄏嬟悐攨ˤ
䓐㕤檀埨䱾䭬⚵炷⑩䭉㵚ĳ炻䘥刚味⫸炸ˤ
conformitate cu reglementările
locale. / Всички
Ьᔰаⴂᯠ䈅㓨ᰦǄ
ȠȳȧǁƉƁȚȲǋƸžǍƸżǏƄƸŮƾƁȢȧȶȤ
льнику. НЕ
ŸŸŸįŢŤŤŶĮŤũŦŬįŤŰŮįŵŸ
Речовини, що не
9,99 %
9,97 %
ᇊˈᆳԜнՊ㻛㿶Ѫড䲙⢙䍘Ǆ
⺊㡬嗽䎮
неща,
които
се
съдържат
в
опаковката,
могат
Ь㤕䈅㓨ㆂᢃᔰਾ⋑ᴹޣ䰝Ǆ
姙⎗嫱⫿嘇Ļ堃会慓☐廠⢡⫿䫔ıĲ
Tel: 971(0)4 805 2222
вступають в реакцію
㚄㌫㖇∿ޜਨᇒᡧᴽ࣑ѝᗳǄ
拗婌⍇⚈
да бъдат изхвърляни заедно с обичайните
Ь㤕䈅㓨⋑ᴹ↓⺞ۘᆈǄДата виробництва
⊭墅ℏ㚱䈑ẞ⎗晐⭞䓐✫⛦ᶨ崟᷇㡬ˤġ⚈⎬⛘㡅ἳ㚫
рито
www.rochediabetescareme.com
ˈ䈧৲䰵ᵜ䈤᰾ҖⲴ㔃ቮ䜘࠶Ǆ
FD&C Blue #1
0,08 %
0,08 %
битови отпадъци. Изхвърлете
празните или
劍⑩䭉㩊㷔ῤᶵ⛐⎗㍍⍿䭬⚵ℭ炻⛐妋㰢⓷柴⇵婳⊧ἧ
Ь㤕ሩ㹰㌆Ự⍻٬ᴹᡰᘰ⯁Ǆ
㚱ᶵ⎴炻᷇㡬㗪婳⍫敚䔞⛘㱽夷ˤ䓙㕤℞ᷕ⍵ㅱ䈑岒
чин
Magyarország
ǙƄŽȶȢǠźǋƵƄƯƵŽȚȧȶȤǚƸżǞŮǚƫůȚȶȖ
䰞ᡁԜⲴ㖁ㄉ
частично
използвани
бутилки
съгласно 06-80-200-694
䓐埨䱾㨇ˤ㩊㞍ᶳ↿枭䚖ẍ⸓≑妋㰢⓷柴ˤ
ЬỰḕ㌫㔏࣏㜭Ǆ
⏓慷㤝Ỷ炻㓭ὅ㒂㫸䚇㱽夷ᶵ夾䁢⌙晒㛸㕁ˤ⤪㚱ảỽ
иття
Ügyfélszolgálat:
Відсотки в перерахунку на масу
㖇∿ޜਨᇒᡧᴽ࣑ѝᗳ㚄㌫Ǆ
Номер за каталогом
местните разпоредби. / Утилизация
с
Ĳįġ 娎䳁冯⑩䭉㵚㗗⏎忶㛇烎
Ь㤕㹰㌆Ԛ䏼㩭Ǆ
䔹⓷炻婳倗Ὢ䔞⛘伭㮷䱾⯧䕭䄏嬟悐攨ˤ
або після
Bővebb információ:
www.vercukorme
бытовыми отходами допускается для любых
ПРИМІТКА
ᛘⲴঅսਟ㜭㾱≲൘лࡇᛵߥࠪ⧠ਾ৺൘⅑Ự⍻ᛓ㘵
ĳįġ ぐ⛐ἧ䓐⑩䭉㵚ᷳ⇵炻㗗⏎㒎㊕䒞⎋嗽烎
кетці
⑩䭉㵚䘬ᾅ⬀ἧ䓐
компонентов, находящихся
в упаковке.
Пояснення символів, що використовуються,
подано в кінці
㹰㌆ࡽˈᡀ࣏ൠ䘋㹼䍘᧗Ự⍻˖
.
România
Ĵįġ 娎䳁䒞味冯⑩䭉㵚䒞味㗗⏎味䵲烎
ɀġġġ斄㕤䲣䴙忳埴㡅ẞ婳⍫敚埨䱾㨇ἧ䓐侭ㇳℲˤ
Код партії
Утилизируйте пустые или Helpline
не полностью
аркуша-вкладиша.
ЬѻࡽⲴ䍘᧗Ự⍻٬൘ݱ䇨㤳തѻཆǄ
ьника,
5RFKH'LDEHWHV&DUH*PE+
ɀġġ↿⌘䘬ᾅ⬀㛇旸怑䓐㕤⬀㓦⛐ĳ军ĴĳġƱńᷕ䘬ġ
ġ флаконы согласно0800 080 228 (apel gratuit)
ĵįġ 娎䳁⽆娎䳁䒞⍾↢⼴㗗⏎䩳⌛ἧ䓐烎
использованные
Ь䍘᧗Ự⍻⋑ᴹ൘㿴ᇊⲴᰦ䰤䰤䳄䘋㹼Ǆ
www.accu-chek.ro
Для отримання додаткової інформації відвідайте наш веб-сайт
㛒㉮⮩䘬⑩䭉㵚ˤ
㖇∿㹰㌆ڕᓧ५ᣔޜਨ
требованиям действующего законодательства./
Ķįġ 娎䳁冯⑩䭉㵚㗗⏎⬀㓦⛐㵤䇥Ḧ䆍䘬䑘⠫ᷕ烎
м
www.accu-chek.com або зверніться
до уповноваженого
䍘᧗Ự⍻٬൘䇔Ѫਟ᧕ਇѻࡽˈᗵ享⺞䇔൘䈅㓨ㆂḷㆮ
ɀġ⑩䭉㵚䃉枰⬀㓦⛐⅘䭙ᷕˤ↯⊧⅟ⅵ⑩䭉㵚ˤ
VH0DQQKHLP
Медичний виріб для діагностики in vitro
Усі
компоненти
упаковки
можна викидати
ķįġ (Рош)
➟埴⑩䭉㩊㷔㗪炻㗗⏎怠㑯Ḯ㬋䡢䘬⑩䭉㵚ĩ⑩䭉㵚Ĳ
Россия
представника компанії Roche
в Україні.
кᤷᇊⲴ㤳തˈᡆ㘵൘ᛘঅս㿴ᇊⲴ㤳തǄ൘↓⺞
разом
із
побутовими
відходами.
Викидайте центр:
ɀġġ
婳
⮯⑩䭉㵚攳䒞㖍㛇⮓⛐䒞⫸㧁䰌ᶲˤ⑩䭉㵚⽭枰⛐
ㆾ⑩䭉㵚ĳĪ烎
Видаляйте
Информационный
ⲴỰ⍻䰤䳄ᡀ࣏ൠ䘋㹼䍘᧗Ự⍻ਾˈਟԕѪᛓ㘵Ự⍻
ДАТА ОСТАННЬОГО ПЕРЕГЛЯДУ: 2018-02
порожні або частково використані
флакони(бесплатно для вс
攳䒞㖍㛇Ĵᾳ㚰⼴炷᷇㡬㖍㛇炸᷇㡬炻ㆾ㗗䒞⫸㧁䰌ᶲ
5RDG,QGLDQDSROLV,QGLDQD
8-800-200-88-99
ĸįġ ぐ㗗⏎㊱䄏㑵ἄ㳩䦳忚埴㩊㷔烎 㹰㌆Ǆ
Глобальний номер товарної позиції
відповідно до місцевих норм.
/
व㻵ⴂⲴ
䘬ᾅ⬀㛇旸⼴᷇㡬炻ℑ侭ẍ⃰⇘侭䁢㸾ˤ
Aдрес эл. почты: info@accu-chek.ru
Z
ᡰᴹ⢙૱䜭ਟԕо⭏⍫ඳ൮а䎧༴⨶

ɀġġ䚜㍍冒⅘䭙⍾↢䘬⑩䭉㵚⽭枰㓦伖ᶨ㭝㗪攻炻ἧ℞忼
Веб-сайт: www.accu-chek.ru
ння
ǏỰ傼㔃᷌Ⲵ䀓䟺ǐ
㩊㷔攻昼
⊭墅䙺ℏ䘬㚱䈑⑩悥傥䔞ἄᶨ凔⭞䓐✫
埨䱾㡨㳳䓐峐㍏㵚宜㖶Ḏ
Цей виріб відповідає вимогам Директиви Ради ЄС 98/79/EC
⇘⭌㹓炷ᶵ傥⮯⑩䭉㵚䒞味ㇻ攳炸ˤ
∿䇺ᯝӗ૱˄к⎧˅
чинів так
⛦᷇㡬ˤ婳㊱䄏䔞⛘夷⭂᷇㡬嗽䎮䨢䘬ㆾ
䭉䈟Ⲵഐ
щодо медичних пристроїв для діагностики in vitro.
ǀŮǞƇƉ
婳思⽒ぐ⛐㨇㥳䘬⑩䭉㩊㷔攻昼夷⭂ˤ
България
ɀġġ⑩䭉㵚㚫㱦㝻䳉䷼⑩ˤ婳ἧ䓐偍䘪冯㶭㯜㶭㲿ˤ
ціальні
侭⋲䨢䘬䒞⫸ˤ
Ǐӗ૱〠ǐ Ữẍᶳね㱩ㅱ忚埴⑩䭉㩊㷔烉
ྲ᷌䍘᧗Ự⍻٬൘ݱ䇨㤳തѻཆˈ൘䀓ߣ䰞仈ࡽ䈧य֯
Център за помощ и обслужване на к
ᇒᡧޣ⡡✝㓯˖˄
Усі
компоненти
упаковки
можна
викидати
разом
із
побутовими
ача
⭘㹰㌆ԚǄỰḕлࡇ亩ᴹࣙҾ䀓ߣ䰞仈Ǆ
відходами. Викидайте порожні або частково використані
тел: 02/974 89 44
˄ᵪ˅
➟埴⑩䭉㩊㷔
䙊⭘〠˖㹰㌆Ự⍻⭘䍘᧗⏢
ɀġ䫔ᶨ㫉ἧ䓐埨䱾㨇㩊㷔か侭埨䱾⇵ˤ
флакони відповідно до місцевих норм.
䈅㓨ᡆ䍘᧗⏢ᱟ䗷ᵏ˛
www.marvena.com
ᯝӗ૱˄к⎧˅ᴹ䲀ޜਨ
㤡᮷〠˖$FFX&KHN3HUIRUPDFRQWURO
тɀġ⇘忼ぐ⛐㨇㥳夷⭂䘬㩊㷔攻昼㗪ˤ
⑩䭉㩊㷔㕡⺷冯埨䱾㩊㷔䚠⎴ˤ娛䳘ἧ䓐婔㖶婳⍫敚埨
֯⭘ࡽᱟᬖᤝ䍘᧗⏢⬦ਓ˛
ǠŮȶȤȶ
⭡䍨᱃䈅傼४ᐼ䳵䐟ਧਧল
䱾㨇䘬ἧ䓐侭ㇳℲˤġ
ɀġ攳⓻ᶨ䙺㕘娎䳁㗪ˤ
Уповноважений представ
䈅㓨ㆂㆂⴆ઼䍘᧗⏢Ⲵ⬦ⴆᱟᙫᱟⴆ㍗˛
Ǐव㻵㿴Ṭǐ ɀġ娎䳁䒞攳┇⼴㰺㚱斄ᶲˤ
ȩȚǍŹǈ
Ĳįġ 㩊㞍娎䳁䒞ᶲ䘬ᾅ⬀㛇旸ˤ婳⊧ἧ䓐忶㛇䘬娎䳁ˤ
Roche Diabetes Care GmbH
ТОВ «Рош Україна»,
Ǜ
䈅㓨Ӿ䈅㓨ㆂਆࠪਾˈᱟ傜к֯⭘˛
䐟ਧ㲩ẕཙൠਧᾬቲ
ĳįġ ⮯埨䱾㨇㓦⛐⸛✎䘬堐朊ᶲˤ
Sandhofer Strasse 116
䍘᧗≤ᒣ˖ǘP/ ɀġ娎䳁⬀㓦䑘⠫ᶵ㬋䡢ˤ
Україна, 04070, м. Київ, ву
䈅㓨઼䍘᧗⏢ᱟۘᆈ൘߹⡭ᒢ⠕⧟ຳѝ˛
ном.
E-mail: ukraine.accu-chek@
ȲǾųǜž
Ĵįġ ㇻ攳⑩䭉㵚䒞⫸䘬䒞味ˤ䓐ᶵ崟㮃䘬朊䳁㒎㊕䒞⎋ˤ
68305 Mannheim, Germany
䍘᧗≤ᒣ˖ǘP/
㕆ਧӗ૱ᢰᵟ㾱≲㕆ਧ
ǐ ɀġ㆟䔹ᶨᾳ埨䱾㩊㷔ῤ㗗⏎㬋䡢ˤ ᱟ᤹➗ᤷ⽪"
ǜžǑ
ĵįġ
㒈⡻䒞⫸炻䚜⇘⑩䭉㵚⛐䒞⎋⼊ㆸᶨ⮷㺜䁢㬊ˤ
www.accu-chek.com
ǉǣȚǞƴŽƾ
Офіційний імпортер:
ться
Ǐ亴ᵏ⭘䙄ǐ ɀġ㩊㞍䲣䴙䘬≇傥ˤ
䍘᧗Ự⍻ਾᱟ䘹ᤙҶ↓⺞Ⲵ䍘᧗⏢≤ᒣ˛
Ķįġ 嬻⮷㺜䡘妠娎䳁湫刚⍵ㅱ⋨䘬⇵䶋ˤ
ɀġ劍埨䱾㨇㌱句⇘⛘ᶲˤ
ТОВ «Діалог Діагностікс»,
«Рош Діабетес Кеа ҐмбХ»
⭘Ҿ㹰㌆䈅㓨Ự⍻䗷〻ѝⲴ䍘䟿᧗ࡦǄ
ᵏ৺؞᭩ᰕᵏǐ
劍㚱嵛⣈䘬⑩䭉㵚㶣≈⇘娎䳁ᶲ炻埨䱾㨇㚫栗䣢ˤ
Україна, 04205, м. Київ, пр
ぐ⛐㨇㥳⎗傥天㯪⛐ᶳ↿ね㱩↢䎦⼴⍲⛐ℵ㫉忚埴か
Зандгофер
Штрассе
116
конця
Ǐ⌘һ亩ǐ
䝽ਸ֯⭘$FFX&KHN3HUIRUPD㹰㌆䈅㓨ˈ⭘Ҿሩ
Телефон гарячої лінії 0 800
ķįġ 䓐ᶵ崟㮃䘬朊䳁㒎㊕䒞⎋味䵲味⫸ˤ
侭埨䱾㩊㷔⇵炻ㆸ≇⛘➟埴⑩䭉㩊㷔烉
68305 Мангайм, Німеччина
$FFX&KHN3HUIRUPDˈ$FFX&KHN3HUIRUPD
䟽㾱ؑ
E-mail: info@dialogd.com
ɀġᷳ⇵䘬⑩䭉㩊㷔ῤ崭↢⎗㍍⍿䘬䭬⚵ˤ
⑩䭉㩊㷔ῤ↢䎦⛐坊ⷽˤ㊱⛐㨇㥳夷⭂䦣昌᷎᷇㡬
о
www.accu-chek.com
1DQRˈ$FFX&KHN3HUIRUPD&RQQHFW㌫㔏䘋㹼䍘᧗Ự⍻Ǆ 䆖˖ഐӗ૱䜘Ԧփ〟䖳ሿˈᇩ᱃㻛੨ޕ䙐ᡀヂⲴড
䓐忶䘬娎䳁ˤ
ɀġ⑩䭉㩊㷔㰺㚱⛐夷⭂䘬㗪攻攻昼ℭ➟埴ġˤġ
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