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Velkommen,
Tak for, at du har valgt GlucoTrack®. – System til ikke-invasiv
glukosemonitorering
GlucoTrack® er et vigtigt skridt i retning af bedre diabetesbehandling og
forbedret livskvalitet for type 2-diabetikere og prædiabetikere. GlucoTrack®
er et system til ikke-invasiv glukosemonitorering. Systemet leverer en
glukosemåling på ca. et minut. GlucoTrack® giver brugerne mulighed for at
måle deres glukoseniveauer et næsten ubegrænset antal gange uden fysisk
ubehag og uden ekstraomkostninger.
Med adgang til hyppigere glukosemålinger kan brugerne bedre overvåge
deres glukoseniveauer og få en forståelse af deres glukosemønstre.
GlucoTrack® er imidlertid ikke beregnet til at erstatte traditionelle enheder til
overvågning af blodglukose.
GlucoTrack®’s navnebeskyttede algoritme og kombination of patenterede
teknologier (ultrasonisk, elektromagnetisk og termisk) giver mulighed for at
foretage en glukosemåling uden at tage blod.
Bemærk venligst,
Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i denne publikation ejes af A.D.
Integrity Applications Ltd. og er beskyttet af gældende lov om ophavsret og
internationale traktatbestemmelser. A.D. Integrity Applications Ltd. bevarer
alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt. Ingen del af denne publikation
må gengives i nogen form eller bruges til at udføre afledte værker uden
forudgående skriftlig godkendelse fra A.D. Integrity Applications Ltd.
A.D. Integrity Applications Ltd. forbeholder sig ret til uden varsel og til enhver
tid at revidere denne udgivelse og/eller foretage forbedringer eller
ændringer af de produkter eller programmer, der beskrives i denne
dokumentation. Oplysningerne i dette dokument leveres i god tro. De
leveres dog uden nogen garanti for, at de er korrekte eller fuldstændige, og
ud fra den udtrykkelige forståelse, at A.D. Integrity Applications Ltd. ikke på
nogen måde har noget ansvar over for andre parter om følge af eller
relateret
til
oplysningerne
eller
brugen
af
dem.
Ethvert produkt, som er beskrevet i denne publikation, stilles til rådighed
under sin egen licensaftale.
Alle andre varemærker og/eller registrerede varemærker tilhører deres
respektive ejere.
Dato: August 2017
Dokumentnr.: UM00DFF1001.DK
Dokumentrevision: 9.0
Softwareversion: 5.X
0344
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Dokumentationskonventioner
 Bemærkning
Angiver yderligere oplysninger om det aktuelle emne.

Tip
Angiver genveje eller særlig vejledning til optimal ydelse.

 Forsigtig
Angiver instruktioner, som skal følges for at undgå skade på udstyret
eller forringelse af målingens kvalitet.

Advarsel
Angiver instruktioner, som skal følges for at undgå personskade.

Termer og enhedsoplysninger
Følgende termer og forkortelser anvendes i denne manual:

Termer og forkortelser
PEC

Personal Ear Clip (Øreclip)

MU

Main Unit (Hovedenhed)

STA

Self-Test Aid (Hjælp til selvtest)

RDA

Readings Download Application (Program til download af
aflæsninger)

PTL

Pointing/adjustment Tool (Pege- justeringsværktøj)

Operatør

Den person, som kalibrerer enheden

Bruger

Den person, som bruger enheden
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Følgende generelle oplysninger gælder for GlucoTrack®-enheden:
Body Floating påført del.
Denne medicinske enhed er batteridrevet.
Enheden er medicinsk udstyr i klasse II.
Enheden er beregnet til spotmåling (ikke-kontinuerlig).
Under brug af GlucoTrack® a. Under kalibrering:
▪ Kalibratoren er OPERATØR, brugeren er
PATIENT.
▪ En kalibrator skal være certificeret af Integrity
Applications.
b. Under måling: brugeren er PATIENT og OPERATØR.
c. Under opladning (både med en oplader og med pc):
brugeren er OPERATØR.
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Sikkerheds- og lovmæssige
oplysninger
Advarsler
Vær opmærksom på følgende advarsler og oplysninger ved brug af
GlucoTrack®:
▪ GlucoTrack® er ikke beregnet til diagnosticering af diabetes.
▪ Dit medicinindtag/dine behandlingsbeslutninger må ikke baseres
udelukkende på GlucoTrack®-målinger.
▪ GlucoTrack® skal bruges til at supplere, ikke erstatte,
oplysninger fra konventionelle hjemmeenheder til invasiv
glukosemonitorering
▪ Øreclipsen er kun beregnet til brug af en enkelt bruger
▪ Brug altid øreclipsen på den samme øreflip
▪ Alle kalibreringsprocedurer skal udføres af en GlucoTrack®kalibrator på en klinik eller på et autoriseret anlæg.
▪ Brug kun GlucoTrack® med det originale tilbehør fra
producenten.
▪ Brug ikke GlucoTrack®, hvis du har åbne sår eller sår på den
øreflip, som du bruger til måling.
▪ GlucoTrack® kan have en forsinkelse i registrering af hurtige
udsving i blodglukoseniveauer
▪ Rengør om nødvendigt øreclip og MU med en tør klud.
▪ Hold enheden og dens tilbehør væk fra væsker for at undgå
elektrisk stød eller fejl på enheden.
▪ Skil ikke indkapslingen til øreclip eller MU ad.
▪ Du må ikke ændre GlucoTrack® på nogen måde.
▪ Hold altid en afstand på mindst 4 tommer (10 cm) mellem øreklip
og MU, mens GlucoTrack® er tændt, for at sikre nøjagtige
målinger.
▪ Hold GlucoTrack® mindst 50 cm væk fra enhver enhed, der kan
udsende elektromagnetisk energi, såsom en fluorescerende
lampe eller mobiltelefon under målinger.
▪ GlucoTrack® må kun betjenes af autoriserede repræsentanter for
Integrity Applications.
▪ GlucoTrack®’s øreclip (PEC) er et tilbehør til GlucoTrack®systemet til glukosemonitorering og bør kun bruges sammen
med det.
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Advarsler
▪

Frakobl ikke øreclipsen fra MU'en, mens øreclipsen er klipset fast
på øreflippen.

Lovmæssige oplysninger
▪
▪

▪

GlucoTrack® opfylder gældende elektriske sikkerhedskrav for
medicinsk udstyr (IEC 60601-1 og IEC 60601-1-11).
GlucoTrack® overholder gældende EMC-emissionskrav og
anvender lavenergi, der ikke kan forårsage forstyrrelser i det
nærliggende elektroniske udstyr.
Enhedshylsteret er IP22-beskyttet.
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GlucoTrack® – Tilsigtet brug
Tilsigtet brug af GlucoTrack®: GlucoTrack® Model DF-F er en enhed til
non-invasiv, intermitterende glukosemonitorering til hjemmebrug.
GlucoTrack® model DF-F er beregnet til voksne på 18 år og derover med
type 2 diabetes eller prædiabetes.
Medicinindtag og/eller behandlingsbeslutninger bør ikke udelukkende
baseres på målinger med GlucoTrack® model DF-F.
GlucoTrack® Model DF-F er en enhed til glukosemonitorering og bør ikke
bruges til diagnosticering.

Indikationer for brug
Indikationer:
Brugerne skal have en øreflip med størrelsen:
Mellem 14 mm og 25 mm i diameter.
Mellem 3 mm og 6 mm tyk.
Kontraindikationer:
Følgende brugere må ikke anvende GlucoTrack®:
Brugere med hudlidelser eller sygdomme i øreflippen.
Brugere, der har en tilstand, som kan hæmme korrekt kontakt mellem
øreclip og øreflip, f.eks. piercinger eller kraftige modermærker.
Brugere, der undergår dialyse *
Brugere, der er under 18 år*
Gravide og ammende kvinder*
* Disse forhold blev ikke testet eller valideret under vores kliniske forsøg
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1 Indledning
1.1 Pakkens indhold
Advarsler
Kontrollér, at pakkens indhold ikke er beskadiget. Hvis et element er
beskadiget, skal du ikke tage GlucoTrack® i brug, men returnere den til
leverandøren.

Komponent

Beskrivelse

Main Unit (Hovedenhed)

Se side 9

Øreclip

Se side 9

Etui

Oplader med USB-indgang*

USB-kabel

Pegeværktøj (PTL)

Hjælp til selvtest (STA)
Brugervejledning
Hurtig reference
Garanti
Farvemærkater
* Opladeren medfølger muligvis ikke afhængig af kravene i det pågældende
land.
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1.2 Beskrivelse af GlucoTrack®komponenter
Hovedenhed (MU)

Øreclip (EC)

1.2.2.1 Udløbsperiode for øreclip
Hver øreclip skal justeres individuelt af en certificeret GlucoTrack®kalibrator. Den kan derefter bruges i op til 180 dage. 10 dage før øreclipsen
udløber, vises en meddelelse på MU-skærmen som en påmindelse om
udløbsdatoen. Når de 180 dage udløber, vises en meddelelse på skærmen,
og det er ikke muligt at foretage målinger med GlucoTrack® med den
udløbne øreclip. En ny øreclip skal justeres og kalibreres for at muliggøre
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yderligere målinger. Du kan bortskaffe den gamle øreclip i henhold til
procedurerne for bortskaffelse af elektroniske enheder i dit område.
Se afsnittet
Oplysninger om øreclip på side 35 for at få vejledning i,
hvordan du kan se udløbsdatoen for den tilsluttede øreclip.
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1.3 Skærmbilleder på enheden
Enheden betjenes og konfigureres fra to hovedskærmbilleder:
Skærmbillede for betjening - viser status for GlucoTrack®'s MU og
guider dig gennem proceduren for glukosemåling.
Skærmbillede for hovedmenu – skærmbillede for konfiguration og
kalibrering. Giver dig mulighed for at ændre enhedens indledende
indstillinger.
Underafsnittet nedenfor beskriver skærmbillederne, og hvordan man
navigerer gennem GlucoTrack®’s grænseflade.

Skærmbillede for betjening
Figuren nedenfor viser hovedskærmbilledet med dets indikatorer og
betjeningsknapper.
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Skærmbillede for hovedmenu
Figuren nedenfor viser hovedmenuskærmbilledet med dets indikatorer og
betjeningsknapper. Du kan se hovedmenuens indstillinger i afsnittet 3.

Navigation
Ikon

Betjeningsikoner

Beskrivelse

OK

Bekræfter det valg, der vises på skærmen.

Tilbage

Gå tilbage til forrige skærmbillede.

Annuller

Annuller aktuel handling.

Inaktiv

Inaktive funktioner vises med gråt

Højttaler

Skift lydstyrke for højttaler
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2 Betjening af GlucoTrack®
I dette kapitel beskrives betjening af GlucoTrack®.

2.1 Tænd GlucoTrack®
 Bemærkning
▪
▪

1.
2.

Før første brug skal batteriet være fuldt opladet som beskrevet i
afsnittet Oplad GlucoTrack® på side 24.
Når enheden ikke er i brug, skal batteriet fuldt oplades en gang
hver tredje måned.
Placér GlucoTrack® på en plan overflade, og undgå at flytte eller
berøre enheden under nedenstående procedure.
Tryk på Tænd/sluk-knappen (se afsnit 1.2.1) på MU i tre sekunder.

Efter et par sekunder vises kalibreringsikonet på hovedskærmen
.
3. Der vises en nedtællingsmeddelelse nederst på skærmen, som
angiver, hvor meget tid der er tilbage, indtil GlucoTrack® er klar til
måling.
For eksempel: Vent venligst... 8 sekunder til næste måling
4. Når GlucoTrack® er klar til måling, bipper enheden, og
hovedskærmen vises med et grønt flueben:

Det grønne flueben

angiver, at GlucoTrack® er klar til brug. Hvis

enheden viser
i stedet for et grønt flueben, skal du kontakte dine lokale
distributør for at få udført en rekalibrering.
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2.2 Måling af glukose
Generelle oplysninger før brug
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sørg for at du har læst og forstået denne brugervejledning, før du
bruger GlucoTrack®.
Øreclipsen er til en enkelt bruger og skal justeres til din
personlige brug af en certificeret GlucoTrack®-kalibrator. Hver
øreclip kan bruges i op til 180 dage.
Før brug af GlucoTrack® skal brugerne trænes af en certificeret
GlucoTrack®-kalibrator.
Kontrollér, at du har valgt de rigtige enheder, når du udfører
målingen.
Sørg for, at øreclipsen er tilsluttet til MU før måling.
GlucoTrack®-målinger kan udføres i omgivelser med en
temperatur på 15 - 35 °C og en maksimal relativ luftfugtighed på
93 %.
Sørg for, at GlucoTrack® er opladet, før du udfører en måling
Brugeren skal kontrollere, at GlucoTrack®'s dato og klokkeslæt
er indstillet til den lokale tidszone. Hvis du flytter til en anden
tidszone, skal du opdatere dato og klokkeslæt. Se afsnit 3.3.8.2.
Det anbefales ikke at udføre målinger med GlucoTrack® ved
sygdom med feber elle en anden akut eller usædvanlig tilstand,
herunder stress.
Det anbefales, at målingerne foretages enten siddende eller
stående.

Advarsler og forsigtig: Under brug af GlucoTrack®
▪

▪
▪
▪

Hvis der modtages en usædvanlig glukoseaflæsning, skal
målingen gentages. Hvis den anden aflæsning stadig er
usædvanlig, skal du bruge en enhed til traditionel invasiv
glukosemonitorering. Tal om nødvendigt med din læge om
behandlingsmuligheder.
Beslutninger angående medicinindtag eller behandling bør ikke
udelukkende baseres på GlucoTrack®-målinger.
Hvis du lider af en unormal reaktion eller irritation på øret skal du
tale med din læge, før du bruger enheden igen.
Hvis du føler en svidende fornemmelse under målingen, skal du
straks fjerne øreclipsen fra øreflippen. Stop med at bruge
GlucoTrack®, og kontakt din distributør.
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Trin 1 - Forbered måling
 Forsigtig: Før brug
▪

Sørg for at være indendørs i mindst 10 minutter, før du tager en
måling, så dine øreflipper kan tilpasse sig til
omgivelsestemperaturen i det rum, hvor du skal foretage
målingen.

▪

Vent 20 minutter før du tager en måling efter at have taget et
bad, udført fysisk aktivitet eller være vågnet op.
Sørg for, at øreflippen er ren. Rens og tør den om nødvendigt.
Undgå at gnide, kradse eller irritere øreflippen mindst 10 minutter
før måling.
Tal ikke i telefon med det øre, du bruger til at tage målinger. Hvis
du gør det, skal du vente i 10 minutter, før du tager en måling.

▪
▪
▪

1.

2.

Når du tager en måling, skal du placere
dig selv et sted i rummet, hvor der ikke er
nogen direkte luftstrøm på dig (varm eller
kold). For eksempel ikke i nærheden af en
blæser, et åbent vindue eller en air
condition-udsugning.
Tilslut øreclipsens kabel til MU.

 Forsigtig: Før brug
▪

Sørg for, at øreclipsens kabel ikke er sammenfiltret.

► Hvis auto-tilstand ikke er aktiveret, skal du fortsætte til trin 3.
► Hvis auto-tilstand er aktiveret (se afsnit 3.3.6), skal du gøre følgende:
1.

2.

3.
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Tryk på øreclipsen på samme
måde, som når du klipser den
på øreflippen, i ca. 2
sekunder, og giv derefter slip.
MU tænder og initialiseres.
Følgende skærmbillede vises
med en nedtælling på 10
sekunder:
Enheden er klar til brug.
Fortsæt til trin 4
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Trin 2 - Tænd GlucoTrack®
► Tryk på Tænd/sluk-knappen

 Bemærkning
Sørg for, at MU er fuldt opladet. Se afsnit 2.4 for at få vejledning i
opladning.

Trin 3 - Fastgør øreclip
Bemærkninger
▪
▪

Fastgør ørclipsen til MU, før du fastgør den til øreflippen.
Fastgør øreclipsen til øreflippen som angivet på enheden. Hvis
øreclipsen fastgøres til den modsatte øreflip, medfører det en
forkert måling. Den øreflip, der skal benyttes, angives af
kalibratoren, før du begynder at bruge GlucoTrack®.

1.
2.

Tryk på øreclipsens indkapsling for at adskille konnektorerne.
Sørg for, at farvemærkatet på øreclipsen vender væk fra hovedet,
som vist nedenfor (farvemærkatet skal være synligt).

3.

Fastgør øreclipsen til den øreflip, der er angivet på skærmen.
Placer sensoren midt på øreflippen. Sørg for, at begge øreclipsens
sensorer er i fuld kontakt med øreflippen (f.eks. ikke på ørets
bruskdel).

4.

GlucoTrack® kontrollerer øreflippens placering.
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 Bemærkning
▪

Hvis øreclipsen ikke er placeret korrekt, giver GlucoTrack® dig
besked om at ændre placeringen. Følgende indikation vises:

▪
▪

Gentag trin 1 – 3 for at placere øreclipsen korrekt på øreflippen.
Hvis du uden held har forsøgt at placere øreclipsen på øreflippen
i mere end 20 sekunder, skal du vente i 3,5 minutter, før du
begynder forfra på proceduren.

5.

Når øreclipsen er placeret korrekt, starter GlucoTrack® automatisk
glukosemålingen.

 Bemærkning
Du kan til enhver tid starte en måling ved at trykke på Hjem-knappen
(se afsnittet 1.2.1), som fører dig til skærmbilledet for start af måling.

Trin 4 - Måleprocessen
1.

Forhold dig så roligt som muligt, mens målingen er i gang. Undgå
at tygge.
Ikonet for igangværende måling vises gennem hele processen.
Måleprocessen tager ca. et minut.

2.
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Under måleprocessen beder GlucoTrack® dig om at indtaste
oplysninger om dit nylige fødeindtag.
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 Bemærkning
Hvis der ikke foretages et valg i de første 40 sekunder af målingen,
beder GlucoTrack® dig om at fjerne øreclipsen, og målingen annulleres.

3.

Hvis du ikke har spist i den angivne periode, skal du vælge
Fortsæt til trin 5.

4.

Hvis du har spist i den angivne periode, skal du vælge
.
Angiv oplysninger om fødeindtag som beskrevet i tabellen
nedenfor:

Parameter

Tidsrum siden
seneste fødeindtag

Knap

.

Beskrivelse
0-3 timer, med 15 minutters
intervaller. Brug knapperne
(+) og (–) for at angive det
tidsrum, som er gået siden
dit seneste måltid.
▪

▪

Portionstørrelse*
▪

Lille portion – En
knyttet
hånd/håndflade
Mellemstor
portion – To
knyttede
hænder/håndflader
Stor portion – Tre
knyttede
hænder/håndflader
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Parameter

Knap

Beskrivelse
Vælg, hvilken
påvirkningsgruppe, måltidet
befinder sig i:
a.

a

b

c

Måltidet/portionens
påvirkning af
glukose

Det meste eller det
hele var fra fødevarer
med lav
glukosepåvirkning
b. Halvdelen fra hver
gruppe, eller ikke
sikker
c. Det meste eller det
hele var fra fødevarer
med høj
glukosepåvirkning
Se tabellen nedenfor
for at få en
beskrivelse af
fødevaretyper.

* Portionsstørrelse - Måltidets størrelse vurderes ved hjælp af brugens
håndflader/knyttede hænder som angivet nedenfor:
Hovedparten af fødevaretyper angives med knyttet hånd.
Flad hånd er bedst til at måle brødskiver, kyllingebryst, kød, pizza osv.

 Bemærkning – Beskrivelse af fødevarers glukosepåvirkning
Fødevarer med høj glukosepåvirkning
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Korn
Stivelse
Sukker
Søde drikkevarer
Mælk
Frugt*
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Fødevarer med lav glukosepåvirkning
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Proteiner – primært
animalsk baserede
fødevarer (f.eks. kød, æg,
fisk osv.)
Fedt (olie, nødder, smør)
Grøntsager
Sukkerfri drikkevarer
Mejeriprodukter
(undtagen mælk)
Frugt*

* I forskellige regioner i verden er det almindeligt at spise forskellige frugter.
Nogle frugter kan klassificeres som fødevarer med lav glukosepåvirkning,
andre kan klassificeres som høj glukosepåvirkning. Tal med din læge,
diætist eller din lokale distributør om, hvordan du klassificerer de lokale
frugtsorter.

Vælg

for at indsende data og fortsætte målingen.

 Bemærkning
▪

5.

Angivelse af nylige måltider forbedrer nøjagtigheden. Gør dit
bedste for at sikre, at de oplysninger, du angiver, er så nøjagtige
som muligt.

Når GlucoTrack® har gennemført
måleprocessen, bliver du bedt om at fjerne
øreclipsen.

. Bemærkning
Vælg ikke knappen "Hovedmenu" eller "Hjem", før du har fjernet
øreclipsen fra øreflippen. Dette vil forhindre, at GlucoTrack® kan vise
resulatet og oplæse det.
6.
7.

Fjern øreclipsen.
GlucoTrack® viser og oplæser resultatet, som vist nedenfor:
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Resultatet vises i mg/dl eller mmol/l efter brugerens præference, som
beskrevet på side 36 Glukose-enheder*. Resultatet vises med rødt, når
det er lavere eller højere end de værdier, der er foruddefineret af
brugeren eller brugerens læge.
8.

Tryk på OK

for at gentage oplæsning af resultatet.

 Bemærkninger
▪
▪

9.

Tal med dine kalibratorer om dine personlige høje og lave
niveauer.
De standardenheder, som resultaterne vises i, er defineret efter
det område, hvor salget er udført.
Tryk på Hjem-knappen på enheden for at starte en anden måling.
Se trin 2. Der vises en nedtælling på op til 7 minutter, som angiver
den resterende tid, indtil næste måling kan tages.

 Bemærkninger
▪

▪

Når en måling mislykkes, oplæses meddelelsen "Målefejl", og
ingen værdier vises. Se kapitel 4, Fejlfinding for mulige løsninger,
og gentag om nødvendigt målingen.
Hvis den målte glukose er uden for GlucoTrack®’s måleområde,
vises meddelelsen "Reading not valid. Repeat measurement or
use alternative measuring device" (Aflæsningen er ikke gyldig.
Gentag målingen eller brug en anden måleenhed).

Advarsel
▪

▪
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Symptomer relateret til lave eller høje blodglukoseniveauer bør
ikke ignoreres. Lave eller høje blodglukoseniveauer kan angive
en potentielt alvorlig medicinsk tilstand.
Hvis din glukoseaflæsning er usædvanlig lav eller høj, eller hvis
din læsning ikke stemmer overens med dine
symptomer/fornemmelser, skal du gentage målingen eller
bekræfte resultatet med en anden glukoseovervågningsenhed.
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Trin 5 - Lad GlucoTrack® slukke
Lad enheden være inaktiv i 90 sekunder, så slukker den automatisk.
Displayet dæmpes efter 30 sekunder uden aktivitet.
Det et ikke nødvendigt at frakoble øreclipsen fra hovedenheden.

2.3 Download glukoseaflæsninger
Glukoseaflæsninger kan downloades til din pc. Du skal installere RDA
(Reading Download Application)-softwaren på din pc, før du downloader
dataene.

► Sådan downloades GlucoTrack®-softwaren:
1. Gå til www.glucotrack.com, og download RDA
2. Installer GlucoTrack®-softwaren på din pc i henhold til vejledningen
på webstedet.
► Sådan downloades data fra GlucoTrack®:
1. Læs vejledningen på webstedet med hensyn til at have forskellige
brugere på enheden.
2. Tilslut den ene ende af opladningskablet til MU.
3. Tilslut den anden ende af opladningskablet til din pc.
4. Download starter automatisk. MU viser følgende:

 Bemærkning
Der kan ikke foretages målinger med GlucoTrack®, når data
downloades.
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2.4 Oplad GlucoTrack®
 Bemærkninger
▪
▪
▪
▪

Før GlucoTrack® bruges første gang, skal batteriet være fuldt
opladet.
Når enheden ikke er i brug, skal batteriet fuldt oplades en gang
hver tredje måned.
GlucoTrack® kan ikke udføre målinger, hvis batteriet ikke er
opladet.
Når batteriet er fuldt opladet, kan GlucoTrack® udføre op til 120
målinger, før det skal genoplades.

Advarsler og sikkerhedsmeddelelser
▪
▪
▪
▪

Tilslut ikke GlucoTrack® til opladning, mens du er barfodet eller
har våde hænder.
Brug kun opladeren og opladerkablet, der fulgte med
GlucoTrack®.
Tilslut ikke opladeren til stikkontakten, hvis den ikke er tilsluttet til
MU.
Ved opladning bør opladeren tilsluttes til en let tilgængelig
stikkontakt for at muliggøre hurtig frakobling. Sørg også for, at
stikket på hovedenheden er let tilgængeligt for at muliggøre
hurtig frakobling.

Opladning af batteriet
► Sådan oplades batteriet:
1. Tilslut den ene ende af opladerkablet til MU
2. Tilslut den anden ende af opladerkablet til følgende:
•
USB-port på pc
•
GlucoTrack®-oplader
3. Tilslut opladeren til en stikkontakt.
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Batteriindikationer
Indikation
Batteriet har
tilstrækkeligt
med strøm
til drift

Billede

-

Beskrivelse
Batteristatus vises
øverst til højre på
GlucoTrack®'s skærm

Batteristrøm
er lavere end
10%

Der kan ikke foretages
målinger.

Batteristrøm
er kritisk lav.

MU slukker efter
visning af meddelelsen

Oplader
enhed med
batteriet
frakoblet

Oplader
enhed

Tryk et vilkårligt sted på
skærmen for at få vist
dette skærmbillede i 5
sekunder mere
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3 GlucoTrack® hovedmenu
I dette kapitel beskrives valgmulighederne for brugere (og kalibratorer) i
GlucoTrack®'s hovedmenu.
Nogle menupunkter er kun beregnet til kalibratorer. Disse vil være markeret
ud fra dette.

► Vælg hovedmenuen

nederst på skærmbilledet.

Hovedmenuen indeholder følgende valgmuligheder:

HbA1c, side 26

Historik, side 27

Indstillinger, side 31

Mine oplysninger, side 40

3.1 HbA1C*
Viser den aktuelle brugers estimerede HbA1C-niveau i henhold til formlen
fra Nathan, David M. et al. 2008, Diabetes Care.
* Denne funktion er ikke tilgængelig i Sydkorea.

► Vælg hovedmenuen

 HbA1c

.

Hvis der er tilstrækkelige
data i systemet, vises et
estimeret
HbA1c-niveau
(venstre skærmbillede).
Hvis
der
ikke
er
tilstrækkelige data, vises
meddelelsen “Not enough
data!” (Ikke tilstrækkelige
data) (højre skærmbillede).

HbA1c kan kun beregnes, hvis følgende krav er opfyldt:
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Der er mindst 200 aflæsninger gemt i hukommelsen (pr. givne bruger);
Målingerne blev taget over en periode på mindst to måneder.
Målingerne er jævnt fordelt hen over dagen.

Advarsel
Vær opmærksom på, at det anslåede HbA1c-niveau beregnes ud fra den
gennemsnitlige glukose, og derfor ikke kan erstatte det målte niveau af
HbA1c som testet af en klinik.
Følgende tabel giver en konvertering mellem det beregnede HbA1c-niveau
og gennemsnitlig glukose:

Beregnet HbA1c
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%

Gennemsnitlig glukose
mg/dl
126
154
183
212
240
269
298

mmol/l
7
8,55
10,66
11,77
13,33
14,94
16,55

3.2 Historik
Viser historikken for dine målinger. GlucoTrack® kan gemme op til 1000
aflæsninger pr. bruger (maksimalt 3 brugere).

► Vælg hovedmenu

 Historik

.

Historik-skærmbilledet indholder følgende valgmuligheder:

Historik-diagram,
side 28

Historik-liste,
side 28

Aflæsninger zoom,
side 29

Slet al historik,
side 30
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Historik-diagram
Der vises et diagram over dine gemte aflæsninger i GlucoTrack®. De
nyeste aflæsninger vises til højre. Den gule lodrette linje angiver, hvilken
måling der vises øverst på skærmen, som vist nedenfor:

 Bemærkninger
▪
▪
▪
▪
▪

GlucoTrack® viser aflæsningerne i et diagram med en linje, som
forbinder historikpunkterne.
Hvis der er gået mere end 24 timer mellem målingerne, vises
punkterne uden en forbindelseslinje.
Brugeradvarsler for minimum- og maksimumværdier vises på
grafen med røde vandrette linjer.
Gennemsnittet af aflæsningerne vises med en grøn vandret linje.
Zoom-funktionen (se side 29) giver mulighed for at præsentere
resultaterne fra en valgt tidsperiode. Zoom-funktionen sletter ikke
resultaterne, men filtrerer dem, indtil en anden zoom vælges.

Historik-liste
Viser en liste med tidligere aflæsninger, som er gemt i GlucoTrack®'
hukommelse.
De seneste aflæsninger vises øverst på listen, som vist nedenfor:
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 Bemærkning
Zoom-funktionen (se side 29) giver mulighed for at præsentere
resultaterne fra en valgt tidsperiode. Zoom-funktionen sletter ikke
resultaterne, men filtrerer dem, indtil en anden zoom vælges.

Aflæsninger zoom
Angiv datoerne for de aflæsninger, som skal vises på Historikskærmbilledet.

Ikon

Beskrivelse
Vis aflæsningerne fra den seneste dag
Vis aflæsningerne fra de seneste syv dage.
Vis aflæsningerne fra de seneste tredive dage.
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Ikon

Beskrivelse
Vis aflæsningerne mellem specifikke datoer.
Angiv startdato og slutdato på de relevante
skærmbilleder.

Vis alle aflæsninger

Slet al historik
Slet alle aflæsninger, der er gemt i GlucoTrack®.

 Bemærkning
Valgmuligheden
"Slet"
justeringsindstillingerne.
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3.3 Indstillinger
Menuen Indstillinger giver mulighed for at tilpasse GlucoTrack® til en
specifik bruger. De fleste af disse indstillinger angives af kalibratoren. Disse
indstillinger kan om nødvendigt ændres på et senere tidspunkt.

► Vælg hovedmenu

 Indstillinger

.

Indstillingsmenuen indeholder følgende valgmuligheder:

Om,
side 31

Hurtig reference,
side 31

Justering af øreclip,
side 32

Enhedskalibrering,
side 32

STA,
side 33

Auto-tilstand,
side 35

Info om øreclip,
side 35

Enhedsindstillinger,
side 36

About (Om)
Viser oplysninger om GlucoTrack®-version og udgivelsesdato.
Disse oplysninger skal angives i flere situationer, f.eks. ved servicering
eller teknisk support.

Hurtig reference
Viser hurtig reference for brugere.
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Justering af øreclip
Gælder kun for kalibratorer. Det giver en GlucoTrack®-kalibrator mulighed
for at justere
en øreclip til en specifik bruger.

Enhedskalibrering
Hver øreclip skal justeres og kalibreres af en certificeret operatør, før den
overdrages til brugeren.

 Bemærkning
Hvis din diabetesmedicin eller behandling er blevet ændret i perioden
mellem kalibreringer, bedes du kontakte din lokale distributør for at tale
om mulig rekalibrering.
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STA (Self-Test Aid)
STA giver kalibratorerne og brugerne mulighed for at teste øreclipsen for at
finde ud af, om den fungerer korrekt. Testene udføres ved hjælp af det STAværktøj, der følger med GlucoTrack®.

 Bemærkninger
▪
▪
▪

STA leveres uden en STA-pude. Puden installeres af
kalibratorerne, når kalibrering er gennemført.
STA skal initialiseres af kalibratoren, før den kan bruges til
testning af en øreclip.
Der skal bruges en separat STA-pude for hver øreclip. Hver
øreclip må kun testes med sin egen STA-pude.

► Sådan testes øreclipsen:



1.

Vælg hovedmenu

2.

Indstillinger
 STA
STA-menuen vises.

3.

Vælg STA-test
for STA-test vises.

.

. Skærmbilledet

 Forsigtig
Kun den angivne pude må anvendes
(f.eks. )
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4.

Tryk på OK
. Skærmbilledet
“Attach Ear Clip to STA” (Fastgør
øreclip til STA) vises.

5.

Indsæt øreclipsen i STA'en.

6.

Skærmbilledet “Confirm Ear Clip
Position” (Bekræft placering af øreclip)
vises.

7. Tryk på OK
.
GlucoTrack® starter testen.
Skærmbilledet
“Measurement
in
Progress” (Måling udføres) vises.
Målingen tager ca. et minut. I takt med, at
målingen skrider frem, skifter felterne i
cirklen fra grå til grøn.

8.
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Når processen er fuldført, vises
skærmbilledet “Remove Ear Clip”
(Fjern øreclip).
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9.

Fjern øreclipsen fra STA'en. Testresultatet vises:

Fuldført

STA blev
fuldført.

Mislykket

STA
mislykkedes!
Gentag
proces!

Hvis målingen bliver ved
med at mislykkes, skal du kontakte
det
lokale
GlucoTrack®servicecenter.

 Bemærkning
Undgå at opbevare STA'en i bæretasken.

Auto-tilstand
Aktiverer automatisk måletilstand Når tilstanden er aktiveret, kan brugeren
måle glukose uden at trykke på en knap, så længe øreclipsen er tilsluttet til
MU.

 Forsigtig
Før du aktiverer Auto-tilstand, skal du sørge for, at GlucoTrack®batteriet er fuldt opladet for at sikre korrekt funktion.

Oplysninger om øreclip
Viser oplysninger om øreclip:
Hukommelsesforbrug
Udløbsdato for øreclip
Hvilket nummer STA-pude, der skal anvendes.
En øreclip kan bruges i op til 180 dage. Når de 180 dage udløber, vises en
meddelelse på skærmen, og det er ikke længere muligt at foretage målinger
med den udløbne øreclip. For at fortsætte med at tage målinger skal du
bruge en ny øreclip, som også skal kalibreres. Kontakt servicecenteret for at
få en ny øreclip.

35 af

GlucoTrack® hovedmenu

GlucoTrack® (DF-F Model) Brugervejledning

Menuen Enhedsindstillinger
Menuen Enhedsindstillinger giver mulighed for at ændre enhedens
indstillinger. Indstillingerne kan ændres igen senere, hvis det er nødvendigt.

► Vælg hovedmenu

 Indstillinger

 Enhedsindstillinger

.
Menuen Enhedsindstillinger indeholder følgende valgmuligheder:

Glukose-enheder,
side 36

Indstil tid,
side 36

Indstil dato,
side 37

Sprog,
side 37

Tidsformat,
side 38

Datoformat,
side 39

Lysstyrke,
side 39

Lyd,
side 39

3.3.8.1 Glukose-enheder*
Indstil enhederne for glukoseniveau for GlucoTrack®: mg/dl eller mmol/l
* Denne funktion er ikke tilgængelig i Canada (kun mmol/l).

► Vælg den ønskede indstilling.

mmoI/l

► Tryk på OK
for at gemme
indstillingerne.

mg/dl

3.3.8.2 Indstil tid
Indstil tiden for GlucoTrack®.
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► Brug knapperne (+) og (–) til at indstille
tiden.
► Tryk på OK
for at gemme
indstillingerne.
Det er vigtigt at indstille tiden, hvis du bevæger
dig til en anden tidszone.

3.3.8.3 Indstil dato
Indstil datoen for GlucoTrack®.

► Brug knapperne (+) og (–) til at indstille
datoen.
► Tryk på OK
indstillingerne.

for

at

gemme

3.3.8.4 Sprog
Angiv sprog for GlucoTrack®.

► Sådan indstilles sproget:
1. Vælg det ønskede skærmsprog fra
listen på skærmen.
2.

Tryk på OK
.
Skærmbilledet
for
indstilling
stemmemeddelelse vises.

af

3.

Vælg det ønskede sprog fra listen på
skærmen.

4.

Tryk på OK
indstillingerne.

for at gemme
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3.3.8.5 Tidsformat
Indstil tidsformat for GlucoTrack®: 24 timer eller AM/PM.

► Vælg den ønskede indstilling.

AM/PM

► Tryk på OK
for at gemme
indstillingerne.

24 timer
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3.3.8.6 Datoformat
Indstil datoformat for GlucoTrack®.

► Vælg den ønskede indstilling.
► Tryk på OK

for at gemme indstillingerne.
DD/MM/ÅÅÅÅ
MM/DD/ÅÅÅÅ
ÅÅÅÅ/MM/DD

3.3.8.7 Lysstyrke
Juster skærmens lysstyrke.

Øg
lysstyrken
Reducer
lysstyrken

3.3.8.8 Lyd
Juster lydstyrken for GlucoTrack®.
Dette skærmbillede kan bruges til at slå lyden til og fra på GlucoTrack®
(lydløs kan betjenes fra ethvert skærmbillede).

Øg
lydstyrken
Reducer
lydstyrken
Slå lyden
fra/til
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3.4 Mine oplysninger
Menuen Mine oplysninger giver kalibratoren mulighed for at tilpasse nogle
af brugerens oplysninger, som er gemt på GlucoTrack®. Disse oplysninger
kan ændres senere, hvis det er nødvendigt.

► Vælge hovedmenu
 Mine oplysninger
.
Menuen Mine oplysninger indeholder følgende valgmuligheder:

Brugernavn,
side 40

Køn,
side 40

Fødselsdato,
side 41

Nødtelefon,
side 41

Allergier,
side 42

Brugeradvarsler,
side 42

Brugernavn
Angiv brugernavnet.

► Brug knapperne på skærmen til at indtaste
brugernavnet.
► Tryk på OK
for at gemme indstillingerne.
Hver tast repræsenterer flere tegn.
For eksempel: for at indtaste bogstavet C, skal du
trykke på den øverste knap i midten
gange.

tre

Køn
Angiv brugerens køn.

► Vælg den ønskede indstilling.

Mand

► Tryk på OK
for at gemme
indstillingerne.

Kvinde
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Fødselsdato
Angiv brugerens fødselsdato.

► Brug knapperne (+) og (–) til at indstille
datoen.
► Tryk på OK
indstillingerne.

for

at

gemme

 Bemærkning
Brugere under 18 år må ikke bruge GlucoTrack®. At angive en
fødselsdato under 18 år forhindrer derfor kalibrering.

Nødtelefon
Angiv et nødtelefonnummer, som skal kontaktes i nødsituationer.

► Brug knapperne på skærmen til at indtaste nummeret.
► Tryk på OK

for at gemme indstillingerne.
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Allergier
Angiv brugerens allergier (hvis relevant). Allergier beskrives i fri tekst på det
følgende skærmbillede:

Hver tast repræsenterer flere tegn.
For eksempel: for at indtaste tallet 2, skal du trykke
på den øverste knap i midten

fire gange.

Brugeradvarsler
Angiver tærskelværdier for brugerens høje og lave glukoseværdier.
Aflæsninger under eller over disse niveauer vises med rødt, og et “lavt” eller
“højt” glukoseniveau meddeles
Angiv tærskel for højt
glukoseniveau

Angiv tærskel for lavt
glukoseniveau
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4 Fejlfinding
I dette kapitel beskrives de forskellige fejlfunktioner, der kan opstå på
GlucoTrack®, og hvordan de håndteres. Hvis du har brug for ydeligere
hjælp, skal du kontakte det lokale GlucoTrack®-servicecenter.
#

1

Beskrivelse

GlucoTrack® tænder
ikke.

GlucoTrack® er frosset
2 på det samme
skærmbillede.

Meddelelsen “Læg
3 øreclipsen på bordet!”
vises.

4

Resultater vises, men
oplæses ikke.

Mulig årsag/korrigerende handling
Softwaren er “frosset”. Udfør en hård genstart:
hold Tænd/sluk- og HJEM-knappen nede
samtidig.
Batteriet er tomt. Følg vejledningen i "Opladning
af batteriet, Bemærk: Batteristatus" på side 24.
Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte
servicecenteret.
Enheden er frosset. Sluk GlucoTrack® ved at
trykke på Tænd/sluk-knappen i 2 sekunder.
Hvis enheden ikke kan slukkes, skal du nulstille
enheden ved at trykke på Tænd/sluk-knappen
og HJEM-knappen samtidig.
I de 10 sekunders nedtælling har brugeren
muligvis haft øreclipsen i hånden.
I stedet for at holde øreclipsen i hånden skal du
lægge den på bordet og vente på den næste
måling.
Hvis dette ikke virker, skal du åbne og lukke
øreclipsen ved at trykke flere gange på
øreclipsens indkapsling.
Kontrollér, at alle delene i øreclipsen er intakte.
Hvis noget sidder løst, skal du kontakte
kundesupport.
GlucoTrack® er indstillet til lydløs. Kontrollér
lydindstillingerne. Se side 38.

Dårlig kontakt. Kontrollér øreclipsens sensorer for
snavs. Rengør øreclipsens sensorer med en tør
klud.
Der vises et
skærmbillede med en pil, Kontrollér, om øreclipsen er i stykker. I så fald
5
når du forsøger at udføre skal du kontakte servicecenteret.
en måling.
Kontrollér øreclipsen med den korrekte STA.
Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte
servicecenteret.
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Beskrivelse

Mulig årsag/korrigerende handling

Meddelelsen “Øreclip er
Problem med forbindelsen mellem MU og øreclip.
ikke tilsluttet!” vises,
6
selvom øreclip allerede er Sørg for, at øreclip er korrekt tilsluttet.
tilsluttet.
Dårlig justering. Hvis GlucoTrack®-måling
mislykkes flere gange i træk, skal du kontrollere
øreclipsen ved hjælp af STA-værktøjet som
Mere end tre mislykkede
7
beskrevet på side 33.
målinger i træk.
Øreclipsen skal muligvis rejusteres og
rekalibreres. I så fald skal du kontakte
GlucoTrack®-servicecenteret.
Forkert betjening. Tryk ikke på knappen
Målingen hverken vises
8
"Hovedmenu" eller "Hjem", før du har fjernet
eller oplæses.
øreclipsen fra øreflippen.
Teknisk fejl. Hvis oplæsningen afviger fra den
Lyden fungerer ikke
9
viste måling, skal du kontakte GlucoTrack®korrekt.
servicecenteret.
Dårlig kontakt/forbindelse. Frakobl øreclipsen fra
GlucoTrack® bliver ved
MU, og tilslut den igen.
med at bede dig om at
Genstart GlucoTrack® (sluk enheden, og tænd
10 fastgøre øreclipsen til
den igen).
øreflippen, selvom den er
Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
fastgjort.
GlucoTrack®-servicecenteret.
Målefejl. Sørg for at følge "Kontraindikationer" og
"Korrekte målebetingelser".
"Måling mislykkedes!"
Rengør øreflippen med en våd klud, og
11
vises.
øreclipsens sensorer med en tør klud, og gentag
målingen. Hvis problemet fortsætter, skal du
kontakte GlucoTrack®-servicecenteret.
"Reading is out of range.
Repeat measurement or
use alternative measuring Målingen er uden for GlucoTrack®-området.
12 device" (Aflæsningen er Gentag målingen med en anden enhed til
uden for området. Gentag glukosemonitorering.
målingen, eller brug en
anden måleenhed). vises.
Når du tilslutter
GlucoTrack® til en
computer ved hjælp af
14 det medfølgende kabel,
vises følgende
meddelelse: "Øreclip er
ikke tilsluttet!"
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Kommunikationsproblem. Kontrollér, at du har
downloadet og installeret RDA-programmet til
pc fra www.glucotrack.com i
overensstemmelse med
installationsvejledningen.
Nulstil enheden ved at trykke Tænd/slukknappen og HJEM-knappen nede samtidig i 2
sekunder.
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#

Beskrivelse

Under betjening af
GlucoTrack® støder du
15
på et problem, som ikke
findes på denne liste.

Mulig årsag/korrigerende handling

Kontakt GlucoTrack®-servicecenteret.

Sørg for at følge anvisningerne i
brugervejledningen for udførsel af STA-test.
STA-test mislykkes mere
Kontrollér, at STA-pudens nummer matcher det
16
end to gange.
nummer, der vises på MU-skærmen.
Kontakt servicecenteret, øreclip skal muligvis
udskiftes.
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5.

Fejl

GlucoTrack® (DF-F Model) Brugervejledning

Kode for målingsfejl

Årsag

Krævet handling

nr.
23
31
33

Teknologi-intervallerne er
forkerte

Gentag målingen. Hvis problemet fortsætter, skal du
kontakte Integrity Applications.

Måling mislykkedes

Gentag målingen. Hvis problemet fortsætter, skal du
kontakte Integrity Applications.

Måling afbrudt

Brugeren fuldførte ikke målingen.
Gentag måling.

34

Kontrollér, at øreclipsen er placeret korrekt på
øreflippen.
Bekræftelse af signalkvalitet
Kontrollér, at brugerens øreflip er egnet til brug af
mislykkedes
GlucoTrack®
Gentag måling

39

Øreclip-temperaturen skal være inden for det tilladte
Øreclip-temperaturen er
uden for området (sensorfejl) område: 15-35 °C.

46

Geninstaller enhedens firmware og medier ved hjælp af
det medfølgende pc-program.
Programfejl - forkert ordbog
Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Integrity
Applications.

90

Brugeren angav ikke
måltidsoplysninger

Gentag målingen, og angiv måltidsdata.

92

Brugeren tilføjede ikke alle Gentag målingen, og tilføj alle måltidsoplysninger
inden for 40 sekunder
oplysninger om sit måltid
inden for 40 sekunder

93

Resultatet kan ikke
beregnes

94
Fejl i måleprocedure
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Gentag målingen, og tilføj alle måltidsoplysninger
Hvis problemet fortsætter, skal du udføre STA-test
eller kontakte Integrity Applications.
Gentag målingen. Hvis problemet fortsætter, skal du
kontakte Integrity Applications.
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Mærkater og specifikationer
Dette appendiks viser de mærkater, som findes på GlucoTrack®komponenterne, og beskriver de symboler, der er på dem.
Symboler
Følgende symboler findes på GlucoTrack®-emballagen
Katalognummer

Holdes tør

Type BF Applied Part

Holdes væk fra direkte sollys

Forsigtig, se medfølgende dokumenter

Serienummer

Se brugervejledningen eller hurtig reference

Grænse for atmosfærisk tryk

Direktivet om affald fra elektrisk og elektronisk
udstyr

Skrøbelig, håndteres forsigtigt

Produktionsdato

Temperaturgrænser

Producent
Autoriseret repræsentant i det Europæiske
Fællesskab

0344

CE-mærke
Fugtighedsområde for opbevaring og
transport

Ikke testet på dyr.
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GlucoTrack® (DF-F Model) Brugervejledning

Specifikationer for GlucoTrack®
Specifikation

Beskrivelse

Specifikation

Beskrivelse

Almindelig, Automatisk Brugere pr.
tilstand
hovedenhed

Op til 3
brugere

• I funktion:
+15 ºC til +35 ºC
Hukommelseska
pacitet

Op til 1000
seneste
aflæsninger
pr. bruger
(herunder
glukosenivea
u, dato,
klokkeslæt)

Berøringsskærm i
farver

Klokkeslæt, dato,
glukoseniveauer
(mg/dl eller mmol/l brugervalg),
indikationer for høj
eller lav glukose
(forudindstillet af
brugeren),
batteriniveau,
indication for lavt
batteriniveau,
anmodning om
udskiftning af øreclip,
brugernavn, status for
hukommelse

Bagbelysning og
autosluk

Bagbelysning
dæmpes efter
30 sekunder,
bagbelysning
dæmpes efter
30 sekunders
inaktivitet,
autosluk efter
1,5 minutters
inaktivitet,
Tænd/slukknap, "Hjem"knap,
berøringsskæ
rm-styring

Tilbehør

Pegeværktøj (PTL),
USB-kabel, oplader,
etui, STA (Self-Test
Aid),

Forudindstillin
Forudindstillinger gerne
for høje/lavt
angives af
glukoseniveau
hver enkelt
bruger

70-500 mg/dl eller 3,927,8 mmol/l

Lavt
batteriniveau,
Advarsler/medde udskift
lelser
øreclip,
øreclip-enhed
ikke på plads

Funktionstilstande
Temperaturer

• Transport:
-30 ºC til +70 ºC
• Opbevaring:

-5 ºC til +55 ºC

Måleområde

Personlig øreclip
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Ergonomisk, eksternt
tilsluttet, genkendes
automatisk af MU

Måling er
spærret under
genopladning

USB til
download af
data samt
opladning

GlucoTrack® (DF-F Model) Brugervejledning Mærkater og specifikationer
Hjem-knap,
lydresultater,
Kalibreringsvejlednin
Indikationer/betje
Trinvis procesvejledning
betjening af
g
ning
berøringsskær
m, autosluk
Relativ luftfugtighed Op til 93%

Batteri

Genopladeligt
Li–ion
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Support og kontaktoplysninger
Skulle du have tekniske spørgsmål vedrørende vores produkter, bedes du
kontakte vores lokale distributør, vores europæiske repræsentant eller os
direkte:

A.D. Integrity Applications Ltd.
Ha'Yahalomim 19 st.,
POB 12163
Ashdod, 7761117, Israel
Tel: +972 (8) 675-7878
Fax: +972 (8) 675-7850
E-mail: support@Integrity-app.com
www.integrity-app.com

Autoriseret repræsentant i Europa
CEpartner4U BV
Esdoornlaan 13, 3951 DB Maarn
Holland
Tel: +31 343 442 524
Fax: +31 343 442 162

Distributørm
ærkat

