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Configuração inicial do medidor e conexão com
a bomba de insulina MiniMedTM 640G
Como carregar o medidor

1
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Retire a tampa com
para expor o
conector USB.
O medidor CONTOUR®PLUS LINK 2.4 da Bayer tem
uma bateria permanente recarregável.
Carregue o medidor com o carregador de parede*
ou ligando o conector USB ao computador.
Certifique-se de que o computador está ligado.
O medidor mostrará rapidamente a mensagem “Não
testar–Carregando” e a luz da entrada da tira de teste
piscará. Você não pode fazer o teste de glicemia
enquanto a bateria estiver sendo carregada.
Quando o carregamento terminar, a luz da entrada
da tira de teste apagará. Desconecte o medidor
CONTOUR PLUS LINK 2.4 para realizar o teste.

Use os botões de
seta
para rolar até
Continuar.
Pressione o botão
Selecionar .
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A procura pode levar
até 2 minutos.

2

Para começar
a configuração,
mantenha o botão
superior Menu
pressionado por
alguns segundos, até que o medidor ligue.

3

Role para baixo para
selecionar seu idioma.
Pressione OK.

4

Pressione OK se o idioma correto for mostrado.
Pressione NO (Não) se o idioma errado for mostrado.
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Ligar à bomba

5

Ligar a uma Bomba de Insulina
MiniMed? Pressione OK.

6

Pressione OK.

7

Deixe o medidor de lado e
pegue a bomba.
Pressione qualquer botão para
ligar a tela e depois pressione o
botão Menu .
para
Use a seta para baixo
rolar até Utilitários.
Pressione o botão Selecionar .

10

Verifique se o NS do
dispositivo (número de série)
na bomba corresponde
ao NS do dispositivo no
medidor.
Se forem iguais, role até
Confirmar, na bomba.
Pressione o botão
Selecionar .

Quando a bomba estiver ligada ao medidor, o NS
da tela do medidor mudará para outro número de
série. Esse número é o NS da bomba.
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Vire a bomba.
Verifique se o NS na parte de
trás da bomba corresponde ao
número de série da bomba que
está sendo mostrado na tela do
medidor.
Pressione
Seguinte.
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Selecione Sempre e
pressione OK na próxima
tela.

16

Selecione o Formato de
Data.

17

Pressione OK.
Nota: Se a hora e a data
estiverem incorretas, você
deve alterá-las na bomba.
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Pressione Aceitar para
selecionar AutoLog
desligado.
O AutoLog permite que
você marque um resultado do teste como Jejum,
Antes comer (antes da refeição), ou Após comer
(após a refeição). Consulte o Manual do Usuário para
saber mais.

Se a tela da bomba ficar em
branco, pressione qualquer
botão para ligá-la novamente.
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Coloque o medidor perto da
bomba.
Selecione Procurar na bomba.

Selecione Procurar no
medidor.

Desconecte o Medidor
dor do
carregador antes de
e iniciar
a Configuração

8

Leia a tela da bomba, usando a seta para baixo
para rolar para a
próxima página.

No menu Utilitários, use a seta
para rolar até
para baixo
Opções do dispositivo.
Pressione o botão
Selecionar .

No menu Opções do dispositivo,
role até Ligar dispositivo.
Pressione o botão Selecionar .

Coloque o medidor perto da
bomba.
Selecione Ligação automática
na bomba.

Selecione Ligar automát. no
medidor.

O carregador de parede pode não estar incluído em todos os kits do
*medidor.
Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor

Vire a página para concluir a configuração. ¬

para informações sobre a obtenção do carregador de parede.
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Aceitar ou Alterar Alertas Altos
e Baixos.
O medidor chama sua
atenção com um som
quando sua glicemia está acima ou abaixo dos
níveis determinados.
Aceitar ou Alterar seu Máximo
e mínimo da meta.
O Máximo e mínimo da meta
é seu objetivo para os
resultados do teste de glicemia.

NOTA: Os alertas só podem ser definidos fora do Máximo
e mínimo da(s) meta(s) selecionada(s) para você. As
Metas só podem ser definidas dentro dos níveis de Alerta
selecionados para você. Para obter mais informações,
entre em contato com o Serviço de Atendimento ao
Consumidor. Ver as informações de contato do Serviço
de Atendimento ao Consumidor abaixo.

21

A configuração de seu sistema
foi concluída e ele está pronto
para realizar o teste de glicemia.
Vá para o passo 1 abaixo.

Materiais para o Teste
Lancetador MICROLET®2
da Bayer

Tiras de teste CONTOUR®PLUS
da Bayer

Medidor de glicemia
CONTOUR®PLUS LINK 2.4
da Bayer

Lanceta MICROLET®
da Bayer

ADVERTÊNCIA:
• O lancetador MICROLET®2 destina-se a autoteste por um único paciente. Não deve ser usado em mais de uma
pessoa devido ao risco de infecção.1,2
•
Utilize uma nova lanceta MICROLET® a cada teste, já que a lanceta não será mais estéril após o uso.
• Todas as peças deste kit são consideradas de risco biológico e, potencialmente, podem transmitir doenças
infecciosas, mesmo depois de você ter feito sua limpeza.
• Sempre lave bem as mãos com água e sabão antes e depois do teste, da manipulação do medidor, do
lancetador ou das tiras de teste.
Para instruções completas sobre a limpeza do medidor, consulte o manual do usuário do medidor.

Como testar seu sangue
Obtenha uma gota de sangue

1

Insira a tira de
teste e espere a
mensagem

Como enviar os resultados para sua bomba
MiniMed

6

APLICAR GOTA DE
SANGUE.

2

Retire a tampa do
lancetador.
Insira a lanceta
no lancetador e
desrosqueie a
tampa protetora.

3

Tampe novamente o
lancetador e gire-o
até a profundidade
de lancetamento
desejada.

4

Obtenha a gota de
sangue.

Se Sempre tiver sido selecionado nas Opções de envio
durante a Configuração, os resultados serão enviados
diretamente para a bomba. Se Perguntar tiver sido
selecionado nas Opções de envio durante a Configuração,
você poderá escolher entre enviar ou não o resultado
para a bomba
depois de
cada
teste
de glicemia.
Pressione Enviar ou Não enviar.

CUIDADO: Verifique sempre a tela da bomba para
assegurar que o resultado da glicose mostrado está de
acordo com o resultado da glicose mostrado no medidor.

Bolus, Lembrete e Notas

7

Selecione Bolus para enviar um bolus para a bomba.
Selecione Lembrete para criar um lembrete para o
próximo teste. Selecione Notas para adicionar mais
informações
ao resultado.

Confirme que o resultado foi
enviado para a bomba

8
Como testar sua gota de sangue

5

Toque a ponta da
tira de teste na gota
de sangue. Se a
primeira
gota de sangue
não for suficiente, o
medidor
soará duas
vezes e exibirá
a mensagem

TIRA COM GOTA
INSUFICIENTE. Você terá cerca de 30 segundos para

aplicar mais sangue à mesma tira.
NOTA: Se AutoLog estiver LIGADO, você deverá marcar
o resultado como Jejum, Antes comer (antes da refeição)
ou Após comer (após a refeição) para que o resultado
seja exibido. Se seu resultado estiver acima do valor
definido para seu Alerta Alto ou abaixo do valor definido
para seu Alerta Baixo, você verá o resultado sem ter que
selecionar o AutoLog.
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Pegue a bomba.
Mantenha pressionado o botão
Voltar
para ir para a tela inicial.
O resultado de sua glicemia deve
aparecer na tela da bomba.

Desligue o medidor

9

Retire a tira de teste e o medidor
se desligará em 3 minutos.
Ou mantenha
o botão Menu
pressionado
para desligar
o medidor.

Consulte o manual do usuário de seu CONTOUR®PLUS LINK 2.4,
as instruções de uso do MICROLET®2 e o manual do usuário
da bomba de insulina MiniMed para instruções completas.
Para uso em diagnóstico in vitro
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