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Snabbguide till GlucoMen LX Plus
Så här ställer du in tid, datum & ljud.
i mer än 3 sek.
1. Starta mätaren genom att hålla in
Skärmen visar för ett ögonblick alla symbolerna.
2. Ställ in tid. Siffrorna för timme blinkar. Bläddra och
välj genom att trycka på
eller
. Bekräfta med .
Ställ in minuter på samma sätt.
3. Ställ in år, månad och dag. Välj år genom att trycka 		
på
eller
. Bekräfta med
.
Ställ in månad på samma sätt. Bekräfta med
Ställ in dag på samma sätt. Bekräfta med .

.

Klockslag
Datum
Högerknapp
Vänsterknapp
On/off-knapp

4. Ställ in Ljud. Tryck på
eller
för att aktivera ljudet
(du kan välja om mätaren ska ha ljud eller vara tyst).
Välj ”on” eller ”off”. Bekräfta med
.

Så här hämtar du mätresultat ur minnet.
1. Sätt på mätaren med
-knappen och det senaste
mätresultatet visas i displayen.
2. Tryck på
för att bläddra bakåt i tiden (max 400
värden). Tryck
för att gå framåt.
3. Genomsnittsvärden (gäller enbart glukosvärden);
sätt på mätaren med
-knappen. Tryck på
igen
och mätaren visar dagens genomsnitt. Fortsätt att trycka
på
för att visa de senaste 1, 7, 14 och 30 dagarnas
genomsnitt.
4. Håll
intryckt i mer än 3 sek för att stänga av
mätaren.

Felkoder.
E-0 Fel på mjukvaran. Ring kundtjänst 040-32 12 70.
E-1 Systemfel på hårdvaran. Ring kundtjänst 040-32 12 70.
E-2 Felaktig användningstemperatur. Temperaturen ligger
		
		

utanför gränsen (5°C–45°C). Låt mätare och stickor
värmas upp eller svalna.

E-3
E-4
E-xx
0:00

Fel eller använd sticka. Ta en ny teststicka.
Blodprovsfel. Felaktigt prov. Ta en ny teststicka.
Annan siffra än ovan. Ring kundtjänst 040-32 12 70.
Batteriet har bytts ut. Ställ in tid och datum.

Kundtjänst 040-32 12 70 eller info@menarinidiagnostics.se

Ange följande Apotekets varunummer
när du beställer:
50 st teststickor GlucoMen® LX Sensor
Apotekets vnr. 22 01 84
100 st Lansetter Glucoject® Lancets
Apotekets vnr. 22 01 28
200 st Lansetter Glucoject® Lancets
Apotekets vnr. 22 02 29
1 st Glucoject® Dual provtagare
Apotekets vnr. 20 47 11
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Smärtfri provtagning.

Avtryckare

Din nya provtagare är utrustad med den unika och
geniala Comfort Zone-teknologin. Åtta små punkter i
en cirkel, som blockerar hjärnans känseluppfattning
så att provtagningen blir praktiskt taget smärtfri.

Stickdjup

Att du dessutom kan ställa slagkraften, gör att du inte
behöver sticka så djupt för att få rätt mängd blod.
Ett grunt stick känns betydligt mindre än ett djupt.
Så sträva efter ett grunt stickdjup och öka istället
slagkraften.

1.
Så här använder du provtagaren.
1. Skruva av toppen och för in en ny lansett så
långt det går.
2. Vrid av nålens plastskydd och skruva på
toppen igen.
3. Ställ in önskat stickdjup 0–6 (0 är grundast
och 6 är djupast) och slagkraft (tre lägen) för att
anpassa sticket till din hudtyp.

2.

4. Ta tag i provtagarens bakre del och dra ut den tills
du hör ett klickljud. Nu är provtagaren laddad.
5. Tryck provtagarens topp mot fingret och tryck
på avtryckaren.

4.

6. Ta ut lansetten efter provtagningen och släng
den i en behållare för vassa föremål.
Återanvänd inte lansetten.
Tips! Innan du drar ut lansetten, stick fast
nålen i den fyrkantiga plastbiten som tidigare
skyddat nålen, så riskerar du inte att sticka dig.

6.

Kundtjänst 040-32 12 70 eller info@menarinidiagnostics.se

Slagkraft

svenska

Snabbguide till GlucoMen LX Plus
Så här mäter du blodsockret/ketonvärdet.
1. Tvätta händerna med tvål och vatten.

Öppning för
teststickan

2. Tag en glukos- (eller keton-) teststicka.
3. För in den ände av teststickan som har en guldfärgad
kontaktyta, i mätarens öppning.
4. Mätaren visar en blinkande bloddroppe och är nu
klar för mätning.
5. Stick med provtagaren.

Kontaktyta

3.

6. Sätt bloddroppen mot stickans kortände som själv
suger upp rätt mängd blod.
7. När du läst av resultatet (efter 4 sekunder för glukosstickor och 10 sekunder för ketonstickor) kan du ta ut
teststickan och slänga den. Mätaren stänger av sig
automatiskt.

Så här kan du markera ett mätvärde (endast glukos)
1. Välj önskad markering med pilknapparna (”före
måltid”, ”efter måltid”, ”träning” eller ”bock”).
2. Bekräfta markering genom att trycka på

-knappen.

3. Vid val av markeringen ”före måltid” ges möjlighet att
sätta larm för ett ”efter måltidstest” 2,5 h senare. Ställ
larmets status PÅ eller AV genom att trycka på antingen
eller
samt bekräfta med
.
Obs: Mätaren sparar INTE automatiskt någon markering om tidsförloppet på en
minut löper ut eller om teststickan tas bort.

Så här byter du batteri i GlucoMen® LX.
GlucoMen® LX PLUS drivs av ett CR2450 batteri. När
batteristyrkan är låg visar mätaren
i övre högra
hörnet och en bloddroppe i nedre vänstra hörnet och
du har ström för ytterligare ca 20 mätningar.
Batterisymbolen ligger kvar tills du byter batteriet.
Kontakta vår kundtjänst på tel 040-32 12 70, så skickar vi
ett batteri till dig kostnadsfritt.
Gör på följande sätt för att byta ut batteriet:
1. Ta av batterilocket på baksidan av mätaren.
2. Ta bort batteriet och byt ut det med ett nytt med
“+”-sidan uppåt.
3. Sätt tillbaka locket.

Kundtjänst 040-32 12 70 eller info@menarinidiagnostics.se

6.

