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راهنمای سریع

نظارت بر گلوکوز خون با استفاده از بیسیم

شما چگونه میتوانید از دستگاه گلوکوجت دوال پلس
( )GlucoJectDualPLUSاستفاده کنید

احتیاط ! هرگز از سوزن برای بیشتر از یک نفر استفاده نکنید .برای هر تست از
سوزن جدید استفاده کنید و بعد از ختم تست سوزن را در سوزن گیر نگذارید.

 .1دست های خود و جاهای
مختلف تست شونده را بشویید.
با پیچانیدن سرپوش زیرین در
جهت مخالف عقربه ساعت آنرا
باز کنید.

 .2یک سوزن جدید ضد
عفونی شده را در سوزن گیر
قرار داده محکم فشار دهید.

 .3با چرخانیدن نوک آن عمق
فرو رفتن آن را تعیین کنید.
 2-1برای پوست های نرم،
 3برای پوست های معمولی،
 5-4برای پوست های ضخیم و
سخت.

 .4برای بستن دستگاه دسته آن
را بیرون بکشید .دستگاه را به
ناخن خود چسپانیده دکمه آزاد را
فشار دهید.

 .5برای بیرون کردن سوزن
استفاده شده ،سوزن پران را با
شصت خود به پیش فشار دهید و
دسته لغزنده بیرون بکشید.

تست کردن (مکان تست)

دستگاه را در محل تست فشار
داده نگهدارید .برای چند ثانیه
همانطور نگهدارید ،بعد برای
گرفتن نمونه خون دکمه آزاد را
فشار دهید.

کود های خطا و پیام ها
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ER 1

خطای سخت افزاری سیستم .بطری را بیرون آورده و دوباره بیاندازید و تست را با یک سوزن جدید
تکرار کنید .اگر خطا هنوز باقی بود ،با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

ER 2

سوزن تست آسیب دیده یا از آن استقاده شده است و یا اینکه به خاطر نمونه خونی که پیش از این
گرفته شده است ،عالمت قطره خون در نمایشگر مشاهده میشود .تست را با استفاده از یک سوزن جدید
تکرار کنید.

Er 3

مقدار خون در سوزن تست کافی نیست .تست را با یک سوزن جدید تکرار کنید تا مقدار کافی خون به
دست آورید.

Er 4

در جریان تست ،سوزن تست بیرون آورده شده یا حرکت داده شده است .تست را با یک سوزن جدید
تکرار کنید.

Er 5
HI
LO

عمل انتقال ( )NFCقطع شده است .عمل انتقال ( )NFCرا دوباره ادامه دهید .در صورتیکه مشکل
ادامه داشته باشد ،با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
نتیجه تست شما بیشتر از  33,3 mmol/Lملی مول.پ/لیتراست !
نتیجه تست شما کمتر از  1,1 mmol/Lملی مول/لیتراست !
احتیاط ! در صورتیکه اخطاریه های  HIیا  LOرا مشاهده کردید قبل از هرگونه اقدامی با داکتر خود
تماس بگیرید .در صورتیکه گلوکوز خون شما نه باال و نه پایین باشد ،و دستگاه شما همواره اخطار
های  HIیا  LOرا نشان دهد ،با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

خدمات مشتریانinfo@menarinidiagnostics.se 040-32 12 70 :
لطفاً به خاطر داشته باشید ! این متن یک راهنمای خالصه است .برای دریافت معلومات بیشتر میتوانید از کتابچه راهنمای همراه دستگاه استفاده کنید.
Medeon Science Park Per Albin Hanssons väg 41, hus D SE-205 12 Malmö
Tel 040–32 12 70 Fax 040–32 12 71 www.menarinidiagnostics.se

چه طور میتوانید گلوکوز خون خود را اندازه گیری کنید.
زمان و تاریخ دستگاه از قبل در دستگاه تنظیم شده اند ،اما شما نیز هنگامیکه بار اول از دستگاه استفاده
میکنید خود را مطمئن سازید که آنها درست تنظیم شده اند.
 .1دستان خود را با آب وصابون بشویید.
 .2یک سوزن تست را از قطی آن برداشته و پوش آن را فوراً بردارید.
 .3طرف فلزی سوزن را به سوراخ دستگاه داخل کنید.
 .4هنگامیکه دستگاه برای اندازه گیری آماده شد ،عالمت قطره خون را روی نمایشگر خود نشان میدهد.
 .5توسط یک سوزن تست یک نمونه خون بگیرید.
	.6قطره خون را در سر کوتاه سوزن قرار دهید ،دستگاه مقدار الزم خون را به داخل خود میمکد .شما
بعداً یک صدا میشنوید و نمایشگر به شمارش آغاز میکند.
	.7نتیجه تست را بخوانید .بعد از اینکه نتیجه باالی نمایشگر نشان داده شد
(در صورتیکه دستگاه فعال باشد) شما یک صدا را میشنوید.
	.8برای اینکه سوزن استفاده شده دور کنید ،دکمه سوزن پران را فشار دهید .دستگاه به صورت خود کار
خاموش میشود.

3.

سوراخ سوزن تست

اتصال دهنده

6.

چه طور میتوانید اندازه گیری های خود را ثبت کنید.
	.1بعد ازینکه نتیجه تست نمایش داده شد ،دکمه را فشار داده نگهدارید تا عالمات ثبت ظاهر شوند .از
(قبل از غذا)،
) برای ثبت عالمات مورد نظر استفاده کنید
دکمه های تیرک دار (
(بعد
(تمرین) یا (عمومی).
از غذا)،
	.2با فشار دادن دکمه خود را از ثبت عالمات مطمئن سازید .با تکرار مراحل  1و  2شما میتوانید
هارا
چندین نوع عالمت را ثبت کنید (اما در یک زمان یکی از آن
میتوانید انتخاب کنید).

چه طور زمان و تاریخ را تنظیم میکنید

سوراخ سوزن تست

دکمه روشن/
خاموش /ورود

 .1مطمئن شوید که دستگاه خاموش است( .در غیر آن دکمه را به مدت  3ثانیه فشار دهید).
 .2برای ظاهر شدن لست تنظیم آن را به مدت  4ثانیه فشار داده نگهدارید.
 .3برای تغییر لست تنظیمات آنرا فشار داده نگهدارید تا لست بتوانید لست های مختلف را
بخوانید.
	.4استفاده یا انتخاب اندازه .برای تثبیت و رفتن به مرحله بعدی آن را فشار داده نگهدارید :سال،
ماه ،روز ،فرمت زمان ،ساعت ،دقیقه.
 .5بعد از اینکه دقیقه ها را تنظیم کردید (با فشار دادن دکمه) شما به لست تنظیمات میروید.

طریقه خواندن نتایج موجود در حافظه
دستگاه شما تا  730نتیجه را به شمول زمان و تاریخ آن در حافظه خود حفظ میکند.
 .1مطمئن شوید که دستگاه خاموش است( .در غیر آن دکمه را به مدت  3ثانیه فشار دهید).
 .2دکمه را دو دقیقه فشار دهید تا دستگاه روشن شود (” ”memدر نمایشگر نمایان میشود).
 .3آخرین نتایج تست با تاریخ و زمان خود ظاهر میشود.
 .4برای دیدن معلومات حافظه دکمه را فشار داده و آنرا جستجو کنید.
 .5برای خاموش ساختن دستگاه آنرا به مدت بیشتر از  3ثانیه فشار داده نگهدارید.
نمایش اوسط نتایج  ،30 ،14 ،7 ،1و  60روزه.
	.1دکمه دستگاه را برای  2ثانیه فشار داده نگهدارید تا روشن شود .دوباره فشار دهید (دستگاه
” ”AVGیا اوسط را نشان میدهد) .دستگاه اوسط همان روز را نشان میدهد.
 .2برای نمایش اوسط  ،30 ،14 ،7 ،1و  60روزه دکمه را فشار داده ادامه دهید.
 .3برای خاموش ساختن دستگاه آنرا به مدت بیشتر از  3ثانیه فشار داده نگهدارید.

دکمه باال و پایین

انتقال بیسیم از طریق ( NFCانتقال در ساحه نزدیک)
نتایج ثبت شده تست های شما میتواند از طریق وسیله  NFCتعبیه شده در دستگاه و نرم افزار نصب شده در آن
ً
(مثال گلوکو الگ  )GlucoLogمخابره گردد.
آنتن ()NFC

دکمه سوزن پران

زمانیکه بار اول از آن استفاده میکنید ،شما باید با فشار دادن دکمه و انتخاب روشن یا خاموش کار برد
( NFCکه میتوانید در لست تنظیمات بیابید) را فعال سازید .برای انتخاب و خروج از آن دکمه را فشار داده
نکهدارید.
 .1کاربرد انتقال از طریق  NFCرا در گوشی هوشمند خود فعال سازید.
 .2دستگاه را نزدیک گوشی هوشمند خود قرار دهید (کمتر از یک سانتی متر).
روی نمایشگر مشاهده میشود).
 .3دستگاه به صورت خود کار روشن گردیده و معلومات انتقال می یابد (
در نمایشگر ظاهر گردیده
	.4زمانیکه انتقال معلومات خاتمه یافت اصطالح ختم ( )ENDهمراه با عالمت
و شما یک صدا را میشنوید.
 .5برای خاموش ساختن دستگاه آنرا به مدت بیشتر از  3ثانیه فشار داده نگهدارید.

طریقه تبدیل بطری دستگاه گلوکو مین ایریو ()GlucoMen® Areo

سیم انتقال معلومات

سرپوش بطری

این دستگاه از دو بطری  CR2032 3Vسه ولتی تغذیه میکند .زمانیکه عالمت بطری ضعیف ظاهر گردید،
زمان آن است که شما بطری ها را دو دقیقه بعد از بیرون آوردن بطری های کهنه تبدیل کنید .طریقه تبدیل آن
قرار ذیل است:
 .1اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است.
 .2سرپوش بطری را که در پشت دستگاه قرار دارد باز کرده و بطری ها را بیرون آورید.
 .3بطری های جدید را طوری داخل دستگاه قرار دهید که عالمت مثبت « »+طرف باال باشد.
 .5سرپوش بطری را ببندید.

