Norska

Måling av blodsukker og keton med trådløs overføring

Hurtigguide

NB! Dette er en rask rask guide. Detaljert informasjon
finner du i bruksanvisningen som følger med måleren..

Slik måler du blodsukkeret / ketonverdien.
Tid og dato er forhåndsinnstilt, men pass på at de er riktige
første gang du bruker måleren.
1. Vask hendene med såpe og vann.
2. Ta en glukose- eller ß-keton testpinne ut av glasset og legg
umiddelbart på lokket igjen.
3. Sett inn enden av teststrimmelen som har en metallisk kontaktflate, i måleråpningen.
4. Måleren viser en blinkende bloddråpe og ”Glu” eller ”Ket”
i nedre venstre hjørne og er nå klar til måling.
5. Hold deg til prøvetakeren.
6. Plasser bloddråpen mot den korte enden av pinnen, som vil absorbere
riktig mengde blod. Et pip høres og en nedtelling starter på skjermen.
7. Les testresultatene. Et pip høres når resultatet vises på skjermen.
(etter 5 sekunder for blodsukker og 8 sekunder for ß-ketonpinner)
8. Trykk på utløserknappen for å fjerne den brukte testpinnen.
Måleren slås av automatisk.

3.

Åpning for
teststrimmel
Kontakt

6.

Slik kan du velge en beregning
1. Når testresultatet vises, trykker du på til markeringssymbolene
begynner å blinke. Bruk pilknappene (
) for å velge ønsket valg
før måltid),
(etter måltid),
(trening) eller (generelt).
2. Bekreft valget ved å trykke på -knappen. Du kan velge
flere valg (men bare ett når du velger
eller
) til
for å gjenta trinn 1 og 2.

Slik angir du tid og dato på måleren din.
1. Forsikre deg om at måleren er slått av. (Hvis ikke, trykk i 3 sekunder).
2. Trykk på
i 4 sekunder for å få tilgang til konfigurasjonsmenyen.
3. Trykk på eller for å bla gjennom konfigurasjonsmenyene og trykk
for å få tilgang til de forskjellige menyene.
4. Bruk eller for å velge verdien. Trykk på for å bekrefte og gå videre
til neste trinn: år, måned, dag, tidsformat, time, minutter.
5. Etter å ha bekreftet minuttene (ved å trykke på ) vil du gå tilbake til
innstillingsmenyen.

Knapp for
On/Off/Enter

Åpning for
teststrimmel

Hvordan håndtere måleresultater i minnet.
Måleren din sparer opptil 730 blodsukkerverdier og 100 ß ketonverdier
med dato, tid og markeringer.
1. Forsikre deg om at måleren er slått av. (Hvis ikke, trykk i 3 sekunder).
2. Trykk på i 2 sekunder for å starte (”mem” vises på skjermen og
”GLU” blinker).
3. Trykk på for å se lagrede blodsukkerverdier, eller bla med og
for å bytte til lagrede ß-ketonverdier. Når “KET” blinker på skjermen,
bekreft med .
4. Trykk på i mer enn 3 sekunder for å slå av måleren.
Se gjennomsnittlige blodsukkerverdier i 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dager.
1. Trykk på i 2 sekunder for å slå på måleren. Trykk på igjen
(“AVG” vises på skjermen). Måleren viser dagens gjennomsnitt.
2. Fortsett å trykke på for å vise kuttet i 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dager.
3. Trykk på
i mer enn 3 sekunder for å slå av måleren.

Opp/nedknapper

Norska
Trådløs overføring via NFC (Near Field Communication)
Dine lagrede testresultater kan overføres til en NFC-utstyrt enhet (f.eks.
en smarttelefon) med en NFC-kompatibel app installert (f.eks. GlucoLog).
For første gang må du aktivere målerens NFC-funksjon (du finner den i
oppsettmenyene) ved å trykke på - eller -knappen for å velge PÅ
eller AV. Trykk på for å bekrefte og la være.
1. Aktiver NFC-overføringen i appen på smarttelefonen.
2. Plasser måleren din rygg mot ryggen med smarttelefonen (<1 cm).
3. Måleren starter automatisk og data overføres (
blinker på skjermen).
4. Når dataoverføringen er fullført, vises “End” på skjermen sammen
med symbolet
, og det høres et pip.
5. Trykk på i 3 sekunder for å slå av måleren.

Utløserknapp

Antenne (NFC)

Batterideksel

Dataoverføring port

Slik bytter du batteriet i GlucoMen® Areo 2K.
Måleren drives av to CR2032 3V-batterier. Når symbolet med lite batteri
er på, er det på tide å skifte. Du trenger ikke å angi dato og klokkeslett
hvis du setter inn nye batterier innen 2 minutter etter at du har fjernet
de gamle. Slik gjør du:
1. Forsikre deg om at måleren er slått av.
2. Fjern måleren forsiktig fra posen.
3. Åpne batteridekselet på baksiden av måleren og fjern batteriene.
4. Sett de nye batteriene inn i batteriholderen med “+” -siden opp.
5. Lukk batteridekselet ved å skyve det tilbake (ikke skyv).

Hvordan bruke prøvetakeren
GlucoJect Dual PLUS

ADVARSEL! Bruk ALDRI sampleren til mer enn
en person. Ta en ny lansett for hver prøvetaking og
Ikke bruk brukt lancet i prøvetakeren.

1. Vask hendene eller et
annet stikksted. Skru av
prøveuttaket ved å vri
det mot klokken.

4. Trekk ut skyvehylsen
for å laste inn prøvetakeren. Hold prøvetakeren mot fingeren
og trykk på utløserknappen.

®

5. Skyv lancet-ejektoren
fremover med tommelen
mens du trekker ut
glidehylsen for å
kaste den brukte
lansetten.

2. Sett en ny steril

lanset i lancetten
holderen og skyv
den helt inn.

Alternativt
strikkeplass

3. Still strikkedybden

Plasser prøvetakeren på
huden på det valgte
strikkeområdet. Hold
inne noen sekunder,
og trykk deretter utløserknappen for å ta
en blodprøve.

ved å vri spissen.
1-2 for myk eller tynn
hud, 3 for normal
hud, 4-5 for tykk eller
herdet hud.

Feilkoder og meldinger

Er 3
Er 4
Er 5
HI
LO
HI
LO

Systemfeil maskinvare. Fjern og sett inn batteriene igjen, og gjenta testen med
en ny teststrimmel. Hvis feilkoden forblir, kan du kontakte kundeservice.
Teststrimmelen er skadet eller brukt, eller blodprøven har blitt brukt før bloddråpsymbolet begynte å blinke på skjermen. Gjenta testen med en ny strikk.
Teststrimmelen fikk for lite blod. Hold deg fast igjen for å gjenta testen
med en ny teststrimmel og riktig mengde blod.
Teststrimmelen ble fjernet eller forstyrret under nedtellingen.
Gjenta testen med en ny teststrimmel.

2017-10 GlucoMen Areo 2K Quick guide A4 - NO

ER 1
ER 2

NFC ble koblet fra under overføringen. Gjenta NFC-sendingen.
Hvis problemet vedvarer, kontakt kundeservice.
Den målte blodsukkerverdien er høyere enn 33,3 mmol/l!
Den målte blodsukkerverdien din er lavere enn 1,1 mmol/L!
(Blinkende) Den målte ß-ketonverdien er høyere enn 8 mmol/L!
(Blinker) Ingen handling er nødvendig. Din målte ß-ketonverdi er
lavere enn 0,1 mmol/L, noe som er normalt.
ADVARSEL! Hvis HI eller LO vises, må du kontakte helsepersonell før du
endrer behandling. Hvis HI eller LO vises gjentatte ganger, selv om blodsukkerverdiene ikke er høye eller lave, må du kontakte kundeservice.

www.areo.nu
shop.menarinidiagnostics.se

Kundeservice: 040-32 12 70 info@menarinidiagnostics.se
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