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CONTOUR TSTM equilibra ciência e simplicidade oferecendo mais
precisão e facilidade para suas necessidades. Estamos orgulhosos
em poder ajudá-lo a controlar o seu diabetes.

Diferente de muitos medidores, o Medidor CONTOUR TS não requer que
um código numérico seja informado ou que um chip de codificação seja
colocado, e por isso, elimina as etapas de codificação e os resultados
imprecisos em função de erros de codificação.

85055887_CntrTS_UG_PTbr.indd 1-1

Preparação do Lancetador
Colocação da tira de teste
Colocação da gota de sangue na tira de teste
Teste no sangue
Local alternativo de teste
Exibição dos resultados de teste armazenados
Teste com a solução controle

10
11
12
13
15
16
17

Configuração de data, hora e som

20

Códigos de erros e Símbolos

24

Substituição da bateria
Cuidados com o sistema
Transferência dos resultados para o computador
Especificações
Símbolos utilizados
Informações sobre manutenção
Garantia
Referências

28
29
30
31
32
33
34
36

Importante
Teste

2
3
4
5
7
8
9

Configuração

Seu sistema CONTOUR TS
Visor do medidor CONTOUR TS
Recursos do medidor
Sistema de Informações
Sintomas da glicose sanguínea elevada ou baixa
O que é importante saber
Antes de começar

Resolução de
problemas

Sumário

Cuidados e
suplementos

Bem-vindo à simplicidade e precisão

11/25/15 8:58 AM

Seu sistema CONTOUR TS

Visor

Botão

(Rolagem)

Entrada laranja
para tira de
teste

Botão

(Ligar/Desligar, Memória
e Definição)

Quando todos os caracteres são exibidos, é muito imporé totalmente exibido. Se houver
tante verificar se o
alguma diferença, consulte Códigos de erros e Símbolos. Isso
pode afetar a forma de exibição dos resultados.

Indica que o
medidor está
pronto para o
teste.

Marcador do
resultado de
controle.

Indica que está muito quente
ou muito frio para o medidor
efetuar um teste preciso.

Área central no visor que
exibe o resultado do seu teste
ou algum código de erro.
Os resultados são
exibidos em mg/dL
ou mmol/L

Extremidade da
tira cinza:

Sua tira de teste
CONTOUR TS:
Extremidade
da amostra: ex-

essa extremidade (com a
parte cinza voltada para
cima) fica inserida na
entrada laranja da tira de
teste do medidor.

tremidade da tira de
teste onde o sangue
é colocado.
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OBSERVAÇÃO: seu Medidor CONTOUR TS deve ser usado
ONTOUR TS.
somente com as
tiras de
de ajuda?
teste CLigue
Precisa
para: 0800 723 1010
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Média de
14 dias

Indicador de
ativação/
desativação
do bipe.

Indica se a bateria
está fraca e precisa
ser substituída.

Importante

Um visor completo, como mostrado a seguir, indica que todos os
caracteres no visor estão funcionando corretamente. Esse visor será
exibido rapidamente sempre que o medidor for ligado. É possível
observar o visor completo quando o medidor está desligado e o
botão é mantido pressionado. Compare seu medidor com o visor
exibido a seguir.

Visor do medidor CONTOUR TS

Importante

Visor do medidor CONTOUR TS:

Seu medidor CONTOUR TS:

ou
exibe o formato
da data.

Área inferior do
visor que exibe
data e hora.
www.bayer.com.br

ou
será
exibido se o medidor
estiver configurado
em 12 horas.
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Sistema de Informações

O sistema de monitoramento de glicose sanguínea CONTOUR TS pode
ser utilizado por profissionais da saúde para monitorar a hipoglicemia
em recém-nascidos com alteração dos níveis de glicose diagnosticado
laboratorialmente. O sistema CONTOUR TS não deve ser usado em
neonatos de alto risco, prematuros ou para triagem de hipoglicemia.
O disgnóstico de hipoglicemia neonatal deve ser realizado utilizando
um método laboratorial de glicose sanguínea convencional. O
monitoramento com este produto deve ser feito apenas em neonatos
com mais de um dia de vida. Em neonatos apresentando sintomas de
hipoglicemia, providenciar cuidados médicos apropriados para tratar
os sintomas e monitoramento dos pacientes. Se os sintomas forem
inconsistentes com os resultados do medidor, providenciar teste
laboratorial convencional de glicose sanguínea.
Resumo dos dados de desempenho
O padrão internacional, ISO 15197, exige que no mínimo 95% dos
resultados dos medidores de glicose no sangue estejam dentro de
20% dos resultados laboratoriais quando forem iguais ou acima de
75 mg/dL e dentro de 15 mg/dL quando estiverem abaixo de 75 mg/dL.
O sistema CONTOUR TS excedeu essa meta. Foi feito um estudo de
teste de sangue da ponta dos dedos em 105 pacientes com diabetes
não tratados para comparar os resultados do CONTOUR TS com os resultados laboratoriais. O estudo demonstrou que 97,9% dos resultados
estavam
de acordo
a precisão
padrão.
do CONTOUR TS
Precisa
de ajuda?
Liguecom
para:
0800 723
1010
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Sintomas da glicose sanguínea elevada ou
baixa:
Você entenderá melhor os resultados do teste se estiver atento aos
sintomas da glicose sanguínea elevada ou baixa, além disso, você
também saberá como agir no caso de resultados fora do comum.

Importante

1. Conservantes: O sangue pode ser coletado por profissionais da
área da saúde em tubos de teste contendo heparina. Não use outros
anticoagulantes ou conservantes.
2. Altitude: Até 3.048 metros não afetam significativamente os
resultados.
3. Amostra lipêmica: Concentrações de colesterol >500 mg/dL ou
de triglicerídeos >3000 mg/dL podem produzir leituras elevadas.
4. Soluções de diálise peritoneal: A icodextrina não interfere nas
Tiras de teste CONTOUR TS.
5. Xilose: Não use durante ou logo após o teste de absorção de xilose.
Xilose no sangue causará interferência.
6. Contraindicações: Talvez o teste de glicose sanguínea capilar não
seja clinicamente apropriado para pessoas com fluxo de sangue
periférico reduzido. Choque, hipotensão grave, hiperglicemia
hiperosmolar e desidratação grave são exemplos de condições
clínicas que podem afetar de modo adverso a medição de glicose
no sangue periférico.2
7. Interferência: Redução das substâncias que aparecem naturalmente
no sangue (ácido úrico, bilirrubina) ou de tratamentos terapêuticos
(ácido ascórbico, paracetamol) não afetará significativamente os
resultados. As concentrações limites desses compostos devem ser
consultadas na instrução de uso das tiras de teste.

Alguns dos sintomas mais comuns são:3

Taxa de açúcar alta
(hiperglicemia):
•
•
•
•
•
•

urina frequente
sede excessiva
visão turva
aumento de fadiga
fome excessiva
irritabilidade

Taxa de
açúcar baixa
(hipoglicemia):
•
•
•
•
•
•
•
•

instabilidade
transpiração
batimento cardíaco
acelerado
visão turva
comportamento
estranho
confusão
desmaio
convulsão

Cetonas (cetoacidose)
decorrentes de hiperglicemia não tratada:
• respiração breve
• náusea e vômito
• boca muito seca

Se você estiver sentindo qualquer um desses sintomas, teste o seu nível de glicose. Se o resultado
exibido for LO (Baixo) ou HI (Alto), consulte um
médico imediatamente.

Sintomas da glicose Sanguínea elevada ou baixa

Importante

6

Limitações

Para obter mais informações sobre diabetes e seus sintomas, entre
em contato com um profissional da área da saúde ou consulte o
site da American Diabetes Association (Associação Americana de
Diabetes), www.diabetes.org ou da Sociedade Brasileira de Diabetes
(SBD), www.diabetes.org.br
www.bayer.com.br
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O medidor de glicose sanguínea CONTOUR TS é específico
para glicose e se refere a valores sanguíneos séricos/plasmáticos. Os métodos calibrados para esses valores podem ser
de 9 a 15% superiores aos resultados dos métodos de análise
da glicose sanguínea.

1. Tenha todo o material necessário pronto antes de começar o
teste. Isso inclui seu medidor CONTOUR TS, as tiras de teste
CONTOUR TS e o Lancetador MICROLET TM2 com as lancetas
MICROLET. Também será necessária a solução controle
CONTOUR TS para realizar uma verificação de controle de
qualidade.

O que é importante saber

• Sempre mantenha as tiras de teste em seu recipiente original. Feche com firmeza a tampa logo após remover uma
tira de teste. O recipiente é especialmente projetado para
oferecer um ambiente seco para as tiras de teste. As tiras serão danificadas se ocorrer uma longa exposição do recipiente
aberto em ambiente úmido ou o não armazenamento das tiras
de teste em seu recipiente original. Não exponha as tiras de
teste diretamente a luz solar.
• Evite “apertar” muito o dedo ao colocar a gota de sangue na
tira e faça o teste logo após a retirada do sangue.
• NÃO coloque a gota de sangue diretamente na superfície
lisa da tira de teste. Sua tira de teste foi projetada para secar
facilmente o sangue colocado na ponta da amostra.
•

NÃO pressione a tira de teste contra o dedo. Isso pode
bloquear a ponta da amostra.

•

NÃO utilize uma tira de teste danificada ou que já tenha
sido usada. As tiras de teste devem ser usadas somente uma vez.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O medidor foi predefinido para
exibir resultados em mg/dL (miligramas de glicose por decilitro).
Os resultados em mg/dL nunca terão um ponto decimal (por
exemplo,
); os resultados em mmol/L sempre terão um ponto
decimal (por exemplo,
). Verifique seu visor para garantir que
os resultados estão sendo exibidos nas unidades esperadas.
Caso não estejam, entre em contado com o Serviço de
Atendimento ao Consumidor da Bayer.

8

Precisa de ajuda? Ligue para: 0800 723 1010
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2.

Leia o manual do usuário e todo o material de instrução fornecido com o kit do medidor antes do teste.

3. Deixe o medidor e as tiras de teste na temperatura do local em
que o teste será realizado. Quando o medidor é levado de um
local para outro, aguarde 20 minutos para o medidor se ajustar
à temperatura do novo local antes de realizar um teste de glicose sanguínea. Os produtos foram projetados para oferecer
resultados precisos em temperaturas entre 5°C e 45°C.

Importante

Antes de começar:

Antes de começar

Importante

O que é importante saber:

4. É importante não usar as tiras de teste ou a solução controle
quando a data de validade impressa no recipiente e na embalagem tenha sido ultrapassada. É importante não usar a solução
controle se tiver passado seis meses (180 dias) após a data
da primeira abertura do recipiente. Ajudará se você escrever a
data de descarte de seis meses na etiqueta na área fornecida
quando abrir pela primeira vez a solução controle.
5. Lave bem as mãos com sabão e água morna e seque-as.
Perigo potencial
Os profissionais da área da saúde ou pessoas que usam esse
sistema em diversos pacientes devem seguir o procedimento
de controle de infecção aprovado por sua empresa. Todos os
produtos ou objetos em contato com sangue humano, mesmo
após limpeza, devem ser manipulados como sendo capazes de
transmitir doenças virais.1
www.bayer.com.br
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Teste do sangue:

Com a proteção da extremidade cinza no Lancetador MICROLET2,
selecione a profundidade do furo girando o indicador da proteção
da extremidade para gota menor em caso de furo menos profundo
ou gota maior em caso de furo mais profundo. Ajustar a quantidade
de pressão aplicada no local do furo também influencia na
profundidade do furo.

Segure o medidor com a entrada laranja para tira de teste
voltada para baixo ou para
você. Isto fará com que seu
medidor esteja corretamente
posicionado para realizar seu
teste.
Inicialmente, encoste a gota de
sangue na ponta da tira de
teste. O sangue é absorvido pela ponta da tira.

Colocação da gota de sangue na tira

Não pressione a
ponta contra a pele ou
coloque sangue na parte
superior da tira de teste.

Aguarde alguns segundos.
Pressione sua mão e dedo
no local do furo para formar
uma gota de sangue. Não
comprima ao redor do local
do furo ou “aperte” seu dedo
excessivamente.

Depois disso, o medidor mostrará
a contagem regressiva de 8
segundos até que o teste seja
concluído e seu resultado exibido.
Certifique-se de que a entrada
laranja da tira de teste está
voltada para baixo ou para você
quando ler o resultado do teste.

Faça o teste logo após a
formação da gota de sangue.
Somente 0,6 µL é necessário
para a realização de um teste.

Tamanho recomendado da gota

Precisa de ajuda? Ligue para: 0800 723 1010
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Teste na ponta
do dedo

Segure a ponta da tira de teste com a gota de sangue até que o
medidor emita bipes.

Para obter o local
alternativo de teste, leia a página 15.

12

Teste

Teste

Pressione a proteção da
extremidade cinza com firmeza
contra o local do furo (a lateral
da ponta do dedo é o local
preferido) e pressione o botão
de liberação azul.

O resultado do teste será
armazenado automaticamente na
memória do medidor com a data e
a hora do teste.

www.bayer.com.br

Colocação da gota de sangue na tira

Colocação da gota de sangue na tira:

13
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Exibição dos resultados de teste armazenados

é exibido no
Quando o
visor, você visualizou todos os
resultados da memória.
O medidor armazenará 250
resultados de teste na memória.
Quando a memória está cheia, o
resultado de teste mais antigo é
removido quando um novo teste
é concluído e salvo na memória.
para desligar o mePressione
didor ou ele será desligado automaticamente após três minutos.
Precisa de ajuda? Ligue para: 0800 723 1010
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Você deve realizar o teste controle:
• Quando utilizar seu medidor pela primeira vez.
• Para verificar se você está utilizando corretamente.
• Quando você abrir um novo frasco de tiras.
• Se você deixar o frasco de tiras aberto por
longo período de tempo.
• Se você suspeitar que o medidor não está
funcionando corretamente.
Para maiores informações sobre as soluções controle
CONTOUR TS, entre em contato com o Serviço de Atendimento
ao Consumidor - 0800 723 1010.
Utilize sempre as soluções controle CONTOUR TS (não incluído no Kit), pois outras marcas podem apresentar resultados
incorretos.
Remova a tira de teste do recipiente e feche bem a tampa.
OBSERVAÇÃO: Verifique as
datas de validade e de descarte
da solução controle e das tiras
de teste. Certifique-se de que
a tira de teste não está rasgada
ou danificada.
Segure a tira de teste com a
extremidade cinza voltada para
cima.
Insira a extremidade cinza na
entrada laranja para tira de teste
do medidor.
O medidor é ligado. Uma tira de
teste com uma gota de sangue
piscando será exibida, informando
que o medidor está pronto para
o teste. Não coloque a solução
controle na tira de teste antes
que o símbolo da gota de sangue
apareça piscando.

www.bayer.com.br

Teste

Teste

16

Com o medidor desligado,
do medidor
pressione e solte
para visualizar os resultados de
testes armazenados.
A média de 14 dias será exibida no visor com a média dos
resultados de testes dos últimos
14 dias.
Pressione para revisar os
resultados de testes anteriores.
Resultados de testes anteriores: os resultados de teste
serão exibidos começando pelo
mais recente. Cada teste exibe a
data e a hora em que o teste foi
realizado.
É possível pressionar para
navegar pelos resultados. Você
pode pressionar e soltar o botão
para visualizar, um de cada vez, os
resultados armazenados ou mantê-lo pressionado para navegar
continuamente pelos resultados.

Teste com uma solução controle:

Teste com uma solução controle

Exibição dos resultados de teste
armazenados:

17
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O medidor reconhecerá e marcará
automaticamente ( ) o resultado
de controle.

Coloque uma pequena gota da
solução controle em uma superfície não absorvente limpa, como
um pedaço limpo de papel não
absorvente.

OBSERVAÇÃO: O não indica
que o resultado do teste controle
está dentro da faixa especificada.

Recoloque a tampa da embalagem
da solução controle.

Teste com uma solução controle

18

Encoste a gota da solução na
ponta da tira de teste. A solução
é absorvida pela ponta da tira.

Os valores da faixa de controle
Baixo e Alto podem ser encontrados na parte inferior do recipiente
da tira de teste.

Mantenha na gota até que o medidor emita bipes.
Se os resultados do teste e controle estiverem fora da faixa
especificada, siga as etapas descritas em Códigos de erros e
Símbolos.

Depois disso, o medidor mostrará a contagem regressiva de 8
segundos até que o resultado do
teste de controle seja exibido.

Precisa de ajuda? Ligue para: 0800 723 1010
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Para desligar o medidor, apenas
remova a tira de teste. O resultado
é automaticamente marcado e
armazenado na memória do medidor. Os resultados do controle
não serão incluídos em sua média
de glicose sanguínea de 14 dias.

www.bayer.com.br

Teste com uma solução controle

Teste

Não aplique diretamente a
solução controle do recipiente
na tira de teste.

Compare o resultado do teste de
controle com a faixa de controle
normal impressa na etiqueta ou na
parte inferior do recipiente da tira
de teste.

Teste

Agite com cuidado o recipiente da
solução antes de abrir para garantir que fique bem misturada.

19
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Configuração de data, hora e som:

Configuração da data:

É possível fazer o medidor exibir
diferentes opções.

Agora a data será exibida no visor.
O ano piscará. Pressione
obter o ano correto.

Para entrar no modo de configuração, mantenha pressionado
por três segundos. O visor completo será exibido rapidamente
e, em seguida, entra em um visor
com a hora.

Agora o mês piscará. Pressione
para obter o mês correto.

até o

Pressione

para definir.

Configuração da hora:

Agora o dia piscará. Pressione
para definir o dia.

O número na posição da hora
piscará. Pressione até alcançar a hora correta.

Pressione

Pressione

para definir.

para definir.

Configuração de data,
hora e som

Configuração de data,
hora e som

Configuração

20

para definir.

Agora o número da posição de
minuto piscará. Pressione até
alcançar os minutos corretos.
Pressione

para definir.

Precisa de ajuda? Ligue para: 0800 723 1010
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Configuração

OBSERVAÇÃO: É possível
desligar o medidor a qualquer
momento durante a configuração, mantendo pressionado
medidor desligar.

Pressione

para

www.bayer.com.br
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Configuração de som:

Configuração do formato de mês e dia:

Agora o símbolo do sino piscando será exibido no visor.

Agora a expressão d.m piscará no visor.

Com essa opção você controla
se deseja ouvir bipes durante o
teste.

Pressione para escolher
como deseja que a data seja
exibida, como dia, mês (d.m) ou
mês/dia (m/d).

Pressione para ativar o
aviso sonoro ou desativar .

Pressione

Agora a expressão 24H piscará
no visor. Pressione para escolher entre a configuração 12H
ou 24H.

Configuração de data,
hora e som

Essa opção permite que o
medidor exiba a hora como uma
configuração de 12 horas com
AM e PM ou como uma exibição
de 24 horas (hora militar).

Quando alcançar o final da configuração, seu medidor mostrará
todas as configurações atuais e
desligará automaticamente.

OU

para definir.

Precisa de ajuda? Ligue para: 0800 723 1010
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Configuração

Configuração

22

para definir.

Configuração do relógio em 12 ou 24 horas:

Pressione

OU

Configuração de data,
hora e som

Pressione

para definir.

www.bayer.com.br
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Códigos de erros e símbolos:
O QUE É PRECISO FAZER
Substitua a bateria assim que
possível.

Temperatura fora da
faixa.

Coloque o medidor em uma
área que esteja dentro da faixa
de operação: 5°C–45°C. Deixe
o medidor e as tiras de teste se
ajustarem a essa temperatura
por 20 minutos antes do teste.

ITEM EXIBIDO

SIGNIFICADO

E5
E6
E8
E9

E10
E12
E13

Problema potencial
de software ou
hardware.

Remova a tira de teste e repita o
teste usando uma tira nova.

Tira de teste
incorreta.

Remova a tira de teste e realize
novamente um teste usando
somente Tira de teste
CONTOUR TS.

• A tira foi movimentada durante a
contagem.

Remova a tira de teste e repita
o teste usando uma tira nova.
Siga com atenção as instruções
de teste do seu manual do
usuário.

• A tira de teste não • Remova a tira de teste e repita
está encaixada o
o teste usando uma tira nova.
suficiente para obter um teste preciso.
• Talvez você tenha • Não tente aplicar sangue mais
aplicado sangue
de uma vez na mesma tira.
mais de uma vez na
mesma tira.

Resolução de
problemas

• Ponta da amostra
bloqueada.

• Não empurre a tira na
direção da pele durante seu
preenchimento.

• Gota de sangue
muito pequena.

• Consulte o tamanho da gota
sugerido na página 12.

O medidor detectou
que a tira de teste
está usada.

Remova a tira de teste e repita
o teste usando uma tira nova.
Aguarde até ver a gota de sangue piscando no visor antes de
adicionar a amostra de sangue.

Precisa de ajuda? Ligue para: 0800 723 1010
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O QUE É PRECISO FAZER

Tira de teste coloca- Remova a tira de teste e insira-a
da incorretamente.
corretamente.

• A tira ficou inutilizável em função
de uma longa
exposição fora da
embalagem.

Se o problema persistir, entre
em contato com o Serviço de
Atendimento ao Consumidor.

Se o problema persistir, entre
em contato com o Serviço de
Atendimento ao Consumidor.

• Tira de teste inserida está usada.

www.bayer.com.br

Códigos de erros e Símbolos

Códigos de erros e Símbolos

24

SIGNIFICADO
Bateria fraca.

Resolução de
problemas

ITEM EXIBIDO

25
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Símbolos utilizados:

Informações sobre manutenção:

Os seguintes símbolos são utilizados em todos os produtos do
sistema de monitoramento de glicose sanguínea CONTOUR TS
(embalagem e rótulo do medidor, embalagem da tira de teste e
etiqueta e embalagem da solução controle).

Se tiver algum problema e nenhuma etapa da ajuda do manual
do usuário ajudá-lo, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Bayer. Ligue gratuitamente para:
0800 723 1010 (atendimento das 8:00 às 17:00). Temos
especialistas treinados para ajudá-lo.

Limites de temperatura
Consulte as instruções para uso
Dispositivo de diagnóstico in vitro
Local de fabricação
Atenção, consulte os documentos fornecidos

Símbolos utilizados

Número de código do produto
Faixa de controle baixa
Faixa de controle normal
Faixa de controle alta
Ponto Verde. Reciclagem de embalagens descartadas
Estéril
Não reutilizar

Cuidados e
suplementos

As baterias devem ser descartadas de acordo com
as leis em vigor. Consulte sua autoridade local
competente para informações relevantes sobre
descarte e reciclagem na sua região.
(apenas baterias)
O Medidor deve ser tratado como contaminado e
descartado de acordo com normas de segurança
locais. Não deve ser descartado com resíduos de
equipamentos
32
Precisa
de ajuda?eletrônicos.
Ligue para: 0800 723 1010
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Fale com o Serviço de Atendimento ao Consumidor antes
de devolver seu medidor por algum motivo. O Serviço de
Atendimento ao Consumidor lhe dará as informações
necessárias para que o problema seja solucionado de forma
correta e eficiente.
Tenha seu medidor de glicose sanguínea CONTOUR TS e as tiras
de teste CONTOUR TS disponíveis quando ligar. Também é útil ter
uma solução controle CONTOUR TS próxima a você.
Antes de entrar em contato por telefone, preencha a seguinte
lista de verificação:

Lista de verificação:
1. Os números de série (A) e
do modelo do medidor (B)
(encontrados na parte de trás
do medidor) são:
__________________________
2. Data e hora em que o problema ocorreu:
__________________________

A

B

Informações sobre o sistema

Código do lote

Importante:

3. Li o manual do usuário e segui as etapas do teste:
____________________________
4. Estou utilizando solução controle CONTOUR TS e tiras de teste
CONTOUR TS que não estão vencidas ou não ultrapassaram o
período da data de vida útil após sua abertura:
__________________________________________________________________
5. Não preciso substituir a bateria: _______________________
www.bayer.com.br
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Data de validade (usar até o último dia do mês)
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Garantia:
Garantia do produto: A Bayer garante ao consumidor que
adquiriu este produto que o mesmo não possui defeitos nos materiais
nem em sua fabricação por 5 anos, a partir da data de compra
original (exceto conforme especificado a seguir). Durante o período
definido de 5 anos, a Bayer deverá, sem quaisquer custos adicionais,
substituir uma unidade com defeito pela sua versão equivalente ou
atual do modelo do proprietário.

4. A Bayer não possui conhecimento do desempenho do medidor de

Limitações da garantia: esta garantia está sujeita às seguin-

A BAYER NÃO APRESENTA QUALQUER OUTRA GARANTIA EXPRESSA PARA ESTE PRODUTO. A OPÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO,
DESCRITA ANTERIORMENTE, É DE OBRIGAÇÃO SOMENTE DA
BAYER, DE ACORDO COM ESTA GARANTIA.

2. Esta garantia é limitada à substituição decorrente de defeitos em
peças ou na fabricação. A Bayer não é obrigada a substituir
quaisquer unidades que não funcionem corretamente ou venham
a ser danificadas em virtude de abuso, acidentes, alteração, uso
incorreto, negligência, manutenção por outra empresa que não
seja a Bayer ou falha em operar o instrumento de acordo com as
instruções. Além disso, a Bayer não assume qualquer responsabilidade pelo funcionamento inadequado ou danos aos instrumentos
da Bayer causados pelo uso de reagentes que não sejam
fabricados ou recomendados pela Bayer (ou seja, tiras de teste
CONTOUR TS).

Garantia

3. A Bayer reserva-se o direito de efetuar alterações no design deste
instrumento sem obrigação de incorporar tais alterações aos instrumentos previamente fabricados.

Cuidados e
suplementos
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EM NENHUMA HIPÓTESE A BAYER SERÁ RESPONSÁVEL POR
DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS OU CONSEQUÊNCIAS,
MESMO SE TIVER SIDO COMUNICADA DE TAIS DANOS.
Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais, portanto, a limitação ou exclusão acima
pode não ser aplicável a você. Esta garantia oferece direitos legais
específicos e você também poderá ter outros direitos que variam de
acordo com cada estado.

Em relação à manutenção da garantia: o consumidor

deve entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da Bayer, ligando gratuitamente para 0800 723 1010, a fim
de obter assistência e/ou instruções para obter a manutenção deste
produto.

Garantia

1. Uma garantia de 90 dias somente será ampliada para peças
consumíveis e/ou acessórios.

www.bayer.com.br
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tes exceções e limitações:

glicose sanguínea CONTOUR TS quando utilizado com qualquer
outra tira de teste que não seja a tira de teste CONTOUR TS, portanto, não há garantia do desempenho do medidor CONTOUR TS
quando utilizado com qualquer outra tira de teste que não seja a
tira de teste CONTOUR TS ou se a tira de teste CONTOUR TS for
modificada ou alterada de qualquer outra forma.
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Fabricado por:
Bayer HealthCare LLC
Diabetes Care Division
430 S. Beiger Street
Mishawaka, IN 46544 EUA
Registrado, Importado e Distribuído por:
Bayer S.A.
Rua Domingos Jorge 1.100
CEP 04779-900 - Socorro
São Paulo - SP - Brasil
CNPJ 18.459.628/0001-15
SAC: 0800 723 1010
Registro Anvisa: Ver cartucho
Responsável Técnico: Ver cartucho.

Bayer e Cruz Bayer são marcas registradas da Bayer. CONTOUR , MICROLET e o logo
Codificado s o marcas da ayer. edidor, iras de este, ancetador MICROLET 2,
MICROLET Lancetas Revestidas com Silicone e Solução Controle, estão sujeitas a
registro à parte na Anvisa. A Solução Controle é adquirida separadamente.
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