finska

Pikaopas GlucoMen LX Plus-laitteen käyttöön
Näin asetat ajan, päivämäärän ja äänen.
1. Käynnistä mittari painamalla painiketta
yli 3 sekunnin
ajan. Näytössä näkyvät hetken aikaa kaikki symbolit.
2. Aseta aika. Tuntia osoittavat numerot vilkkuvat. Selaa ja
valitse oikea numero painamalla
tai . Vahvista
painamalla . Aseta minuutit samalla tavalla.
3. Aseta vuosi, kuukausi ja päivä. Valitse vuosi painamalla
tai . Vahvista painamalla .
Aseta kuukausi samalla tavalla. Vahvista painamalla
Aseta päivä samalla tavalla. Vahvista painamalla .

.

Kellonaika
Päivämäärä
Oikea painike
Vasen painike
On/off-painike

4. Aseta ääni. Aktivoi ääni painamalla
tai
(voit
asettaa mittarin äänen päälle tai pois päältä). Valitse
”on” tai ”off”. Vahvista painamalla
.

Näin haet mittatulokset muistista.
1. Käynnistä mittari painamalla
mittaustulos näkyy näytössä.

-painiketta, viimeisin

2. Paina selataksesi mittaustuloksia taaksepäin (enintään
400 arvoa). Paina
selataksesi tuloksia eteenpäin.
3. Keskiarvot (koskee ainoastaan glukoosiarvoja); käynnistä mittari painamalla -painiketta. Kun painat
-painiketta uudelleen, mittari näyttää päivän keskiarvon. Paina
toistuvasti nähdäksesi viimeisimmät 1,
7, 14 ja 30 päivän keskiarvot.
4. Sammuta mittari painamalla painiketta
nin ajan.

yli 3 sekun-

Vikakoodit.
E-0 Ohjelmistovirhe. Soita asiakaspalveluun 040-32 12 70.
E-1 Laitteen järjestelmävika. Soita asiakaspalveluun 040-32 12 70.
E-2 Väärä käyttölämpötila. Lämpötila on sallitun rajan
		
		

(5°C – 45°C) ulkopuolella. Anna mittarin ja tikkujen
lämmetä tai jäähtyä.

E-3 Väärä tai käytetty tikku. Ota uusi testitikku.
E-4 Virhe verinäytteessä. Virheellinen näyte. Ota uusi
		 testitikku.

E-xx Muu luku kuin yllä. Soita asiakaspalveluun 040-32 12 70.
0:00 Paristo on vaihdettu. Aseta aika ja päivämäärä.

Asiakaspalvelu 040-32 12 70 tai info@menarinidiagnostics.se

Anna tilatessasi seuraavat apteekin
tuotenumerot:
50 kpl testitikkuja GlucoMen® LX Sensor
Apteekin tuotenro 22 01 84
100 kpl Lansetteja Glucoject® Lancets
Apteekin tuotenro 22 01 28
200 kpl Lansetteja Glucoject® Lancets
Apteekin tuotenro 22 02 29
1 kpl Glucoject® Dual näytteenotin
Apteekin tuotenro 20 47 11
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Pikaopas GlucoMen LX Plus-laitteen käyttöön
Kivuton näytteenotto.

Liipaisin

Uusi näytteenottimesi on varustettu ainutlaatuisella
ja nerokkaalla Comfort Zone-teknologialla. Ympyrässä on kahdeksan pientä pistettä, jotka estävät aivojen kivuntuntemuksen, jolloin näytteen ottaminen on
käytännöllisesti katsoen kivutonta.

Pistonsyvyys

Tämän lisäksi voit säätää iskuvoiman siten, ettei sinun tarvitse pistää niin syvälle saadaksesi riittävän
määrän verta.
Matala pisto tuntuu huomattavasti vähemmän kuin
syvä. Pyri siis käyttämään matalaa pistoa ja lisää sen
sijaan iskuvoimaa.

1.

Näin käytät näytteenotinta.
1. Kierrä laitteen pää irti ja aseta uusi lansetti sisään
niin pitkälle kuin se menee.
2. Kierrä pois neulan muovisuojus ja kierrä pää taas
paikalleen.
3. Säädä haluamasi piston syvyys 0–6 (0 on matalin ja
6 syvin) ja iskuvoima (kolme tasoa) asettaaksesi
piston ihotyyppisi mukaan.

2.

4. Tartu näytteenottimen takaosaan ja vedä kunnes
kuulet naksahduksen. Näytteenotin on nyt valmi.
5. Paina näytteenottimen pää sormea vasten ja paina
liipaisinta.

4.

6. Poista lansetti näytteenoton jälkeen ja aseta se
teräville esineille soveltuvaan astiaan.
Älä käytä lansettia uudelleen.
Vihje! Ennen kuin vedät lansetin pois, työnnä neula
sitä aiemmin suojanneeseen muovipalaseen. Näin
vältät pistämästä itseäsi vahingossa.

Asiakaspalvelu 040-32 12 70 tai info@menarinidiagnostics.se

6.

Iskuvoima
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Pikaopas GlucoMen LX Plus-laitteen käyttöön
Näin mittaat verensokerin/ketoarvon.
1. Pese kädet saippualla ja vedellä.

Aukko testitikkua
varten

2. Ota esiin glukoosi (tai keto) -testitikku.
3. Työnnä testitikun kullanvärinen kontaktipinta mittarin
aukkoon.
4. Mittarissa näkyy vilkkuva veripisara ja se on nyt valmis
mittausta varten.
5. Pistä näytteenottimella sormeen.

Kontaktipinta

3.

6. Aseta veripisara tikun päätä vasten, jolloin se imee
itseensä oikean määrän verta.
7. Luettuasi tuloksen (tarvittava aika on 4 sekuntia
glukoositikun ja 10 sekuntia ketotikun kohdalla) voit
ottaa testitikun pois ja hävittää sen. Mittari kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.

Näin voit kirjata mittatuloksen muistiin (vain glukoosi)
1. Valitse haluamasi merkintä nuolinäppäimillä (”ennen ateriaa”, ”aterian jälkeen”, ”harjoittelu” tai ”tarkistusmerkki”).
2. Vahvista merkintä painamalla painiketta

.

3. Valitessasi merkinnän ”ennen ateriaa” voit asettaa
hälytyksen ”aterian jälkeistä” koetta varten 2,5 h myöhemmin. Aseta hälytys PÄÄLLE tai POIS painamalla
joko
tai
ja vahvista painamalla .
Huom: Mittari EI tallenna mittatulosta automaattisesti, jos minuutin aika kuluu
umpeen tai jos testitikku otetaan pois.

Näin vaihdat GlucoMen® LX-laitteeseen pariston.
GlucoMen® LX PLUS-laitteessa käytetään yhtä CR2450paristoa. Kun paristo on lähes tyhjä, mittalaitteessa näkyy
oikeassa yläkulmassa ja veripisara vasemmassa
alakulmassa ja sinulla on virtaa käytettävissäsi vielä n. 20
mittauskertaan. Paristosymboli näkyy näytössä kunnes
olet vaihtanut pariston. Saadaksesi uuden pariston, ota
yhteyttä asiakaspalveluumme puh. 040-32 12 70. Lähetämme sinulle uuden pariston ilmaiseksi.
Toimi seuraavasti vaihtaaksesi laitteeseen pariston:
1. Irrota paristotilan kansi mittarin takapuolelta.
2. Poista paristo ja vaihda tilalle uusi siten, että “+”-puoli
on ylöspäin.
3. Aseta kansi takaisin paikalleen.
Asiakaspalvelu 040-32 12 70 tai info@menarinidiagnostics.se

6.

