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Kedves    tulajdonos!

Ez a kézikönyv olyan fontos információkat tartalmaz, melye ket tudnia 

kell a vércukorszintmérô készletrôl. Alaposan olvassa át. Csak  

tesztcsíkkal használja!

A készülék tesztcsíkkódolást nem igényel, a kódolás automatikus, így 

az Ön számára a mérés sokkal egyszerûbb, az eredmény megbízha-

tóbb, mert nem befolyásolja az esetlegesen hibás kódolás.

Az elem a készülékben található, a készülék mérésre kész, a dátum, 

a pontos idô, a mértékegység elôre beállított, további beállítást nem 

igényel!

A  vércukormérô készülék egyik fontos jel lem  zôje a tesztcsík- 

kiadó funkció, mely le he tô vé teszi, hogy a használt, véres tesztcsí kot 

annak érin tése nélkül távolítsa el, elkerülve eme bio lógiai ve szélyes hul-

ladékkal történô esetleges kereszt-szen nyezôdést.

A készülék további különleges képességei a mérési módok és a fi gyel-

meztetô funkció. A mérési módok lehetôvé teszik, hogy megkü lön-

böz tessen általános, étkezés elôtti és étkezés utáni teszteredményeket. 

A figyelmeztetô funkció figyelmezteti Önt, hogy mérje meg vér cukor-

szintjét egy elôre megadott idôpontban. Ez az elôrelátó tervezés segíti, 

hogy a vércukrát rutinszerûen, meghatározott idôben ellenôrizze min-

den nap.

FONTOS BIZTONSÁGI ELÔÍRÁSOK

HASZNÁLAT ELÔTT OLVASSA EL!

Az alábbi alapvetô biztonsági óvintézkedéseket mindig tartsa be!

1. Fokozott figyelem szükséges, ha a készüléket gyer mek nél, 

gyermekek közelében, sérült embereknél vagy mozgáskorlátozot-

taknál használják.

2. Csak a kézikönyvben leírt módon, rendeltetési céljának 

megfelelôen használja a készüléket!

3. Ne használjon, nem a gyártó által gyártott kiegészítôket!

4. Ne engedje, hogy a készülék túl meleg felületekkel érintkezzen!

5. Ne használja az eszközt olyan helyen, ahol aeroszolos sprayt 

használnak vagy oxigént alkalmaznak!

6. Ne használja az eszközt, ha nem mûködik pontosan vagy valami-

lyen sérülést szenvedett!

7. Mielôtt a vércukorszintje megmérésére használná az eszközt, 

minden utasítást pontosan olvasson el és gyakorolja a mérést! 

Minden minôségellenôrzést az utasítás szerint végezzen el és 

konzultáljon diabétesszel foglalkozó szakorvossal!

TARTSA BE AZ ELÔÍRÁSOKAT!
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 FONTOS INFORMÁCIÓK 

� A súlyos kiszáradás és túlzott vízveszteség hamis alacsony ered-

ményeket okozhatnak. Ha úgy gondolja, hogy súlyos kiszáradástól 

szenved, azonnal forduljon egészségügyi szakemberhez!

� Ha a vércukor eredményei a szokásosnál alacsonyabbak vagy ma-

gasabbak, de nincsenek tünetei, elôször ismételje meg a mérést! 

Ha vannak egyéb tünetei vagy továbbra is alacsonyabb vagy ma-

gasabb eredményei vannak, kövesse a szakorvosa tanácsát!

� Csak kapilláris teljes vérmintát használjon a vércukor szint el le-

nôrzéséhez. Más anyag használata rossz ered ményhez vezet.

� Ha olyan tüneteket észlel, annak ellenére, hogy ezen használati 

út mutató utasításait követte, melyek nem állnak összhangban a 

vér cukor teszt eredményével, forduljon szakorvosához!

� Helytelen eredmények jelentôsen alacsony vérnyomású vagy sok-

kos állapotban lévô betegeknél elôfordulhatnak. Helytelen eredmé-

nyek elôfordulhatnak hiperglikémiás-hiperozmózisos egyéneknél 

ketózissal vagy ketózis nélkül. Kritikus állapotú betegek tesztelése, 

vércukorszintmérôvel nem ajánlott.

� Kérjük, egyéb fontos információkért, olvassa el a tesztcsík dobozá-

ban található tájékoztatót.

 MÁS TERÜLETRÔL TÖRTÉNÔ MINTAVÉTEL

Fontos: A más területrôl történô mintavétel behatárolt. Kérjük, for-

duljon szakorvosához mielôtt más területrôl vesz mintát!

Mi a „más területrôl történô mintavétel”?
A más területrôl történô mintavétel azt jelenti, hogy a test egy másik 

területét használják, nem az ujjbegyet, a vércukor szint ellenôrzéséhez. 

Ez a mérô lehetôvé teszi a mintavételt az ujjbegyen történô mintavétel-

lel egyezô eredménnyel a tenyéren, az alkaron, a felkaron, a lábszáron 

vagy a combon. 

Elônyök
Az ujjbegyek sokkal érzékenyebbek 

a fáj   dalomra, mivel sûrûn talál hatók itt 

ideg végzôdések (receptorok). A test 

más te rületein, mivel az idegvégzôdések 

kevésbé sûrûn helyezkednek el, kisebb 

fájdalmat fog érezni, mint az ujjbegynél.

Mikor használjuk?
Az étel, gyógyszerek, betegség, stressz és testgyakorlatok befolyásol-

hatják a vércukorszintet. A kapilláris vér az ujjbegyeknél gyorsabban 

mutatja ezeket a változásokat, mint a kapilláris vér más testtájakon. En-

nek következtében, ha a vércukorszintet étkezés, testmozgás vagy más 

esemény közben vagy közvetlenül utána ellenôrzi, csak az ujjbegybôl 

vegyen mintát! 
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Határozottan ajánljuk, hogy CSAK következô idôközökben végezze el a 

más területrôl történô mintavételt:

� Étkezés elôtti vagy koplalásos állapotban (több mint 2 órával az 

utolsó étkezés után)

� Több mint két órával inzulin beadása után.

� Két vagy több órával testmozgás után.

NE használja a más területrôl történô mintavételt, ha:

� úgy gondolja, hogy a vércukra alacsony

� nincs tudatában a hipoglikémiának

� a más területrôl történô mintavétel eredményei nem egyez nek az-

zal, ahogy érzi magát

� hiperglikémia miatt vesz mintát

� a rendszeres vércukor eredményei gyakran ingadoznak

Hogyan növeljük a pontosságot?

A vérkeringést serkenti, ha a megszúrni kívánt területet a vérvétel elôtt 

dörzsöljük. Ez jelentôsen befolyásolja a mért vércukor eredményt. 

A nem megdörzsölt területrôl vett vér, mérhetô vércukor koncentráció 

különbséget mutat az ujjbegybôl vett vérhez képest. 

Kérjük, kövesse az alábbi javaslatokat mielôtt vért venne:

� Dörzsölje meg a megszúrni kívánt területet a szúrás elôtt!

� Inkább használja az átlátszó toldalékot (a készlet része) az ujj-

begyszúró készülék beállításakor!

  A VÉRCUKORMÉRÔ RENDSZER BEMUTATÁSA

 Felhasználási javaslat

A készüléket testen kívüli használatra (in vitro diagnosztikai használat-

ra) szánták. Csak glükóz (vércukor) mérésre használható és csak 

friss kapilláris teljes vérmintával (az ujjakból, a tenyérbôl, az alkar-

ból, a felkarból, a lábszárból és a combokból). 

A laboratóriumi vércukorértéket vérplazmából határozzák meg és 

jel lemzően 10-13%-kal magasabb az ujjbegyben mérhető értéknél. 

Azért, hogy a laboratóriumi és otthoni vércukorértékeket könnyebben 

összehasonlíthassa a  vércukorszintmérô úgynevezett plazma 

kalibrált készülék, azaz az ujjbegybôl vett vérmintában meghatároz-

za a vércukorszintet és ebbôl az értékbôl kiszámítja a vérplazmában 

mérhetô értéket. Ezért nem plazma kalibrált készülékkel összevetve a 

 vércukorszintmérô 10-13%-kal magasabb, azaz a laboratóriu-

mi értékkel azonos eredményt ad.

A készülék otthoni és klinikai körülmények között is használható. Nem 

használható a diabétesz diagnosztizálásához vagy újszülöttek teszte-

lésére.

A más területrôl történô mintavétel ezzel a készülékkel csak a „Más 

területrôl történô mintavétel” címû részben leírt stabil vércukor állapo-

tokban lehetséges.

 A mérés elve

A teszt a glükóz és a tesztcsíkon található reagens reakciója által létre-

hozott elektromos áram megmérésén alapul. A vércukorszintmérô meg-

méri az áramot és kijelzi megfelelô vércukorszintet. A reakció által lét-

rehozott áram erôs sé ge a vérmintában található glükóz szintjétôl függ.
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 A vércukormérô készlet részei

A három legfontosabb elem ebben a készletben: vér cu kor szint mérô, teszt-

csíkok és ujjbegyszúró készülék. Ezek a termékek tesztekkel bi zo nyí tot-

tan úgy lettek megalkotva, hogy együtt, egy teljes rendszer része ként 

mû köd je nek, a vércukor koncent rációjának pontos megmérése céljából.

Mindig a vércukorszint mérôjének márkájával megegyezô márkájú 

teszt csíkot és kontrolloldatot használjon! 

Az ön vércukorszintmérô rendszerének elemei:

 Vércukorszintmérô  Felhasználói kézikönyv

 Jótállási jegy  Kezelési útmutató  Vércukornapló 

 Táska  Ujjbegyszúró készülék (átlátszó toldalékkal a más területrôl 

történô minta vételhez)  Elemek  Tesztcsíkok � Vérvételi lándzsák

1. TESZTCSÍKTARTÓ

Ide helyezi be a tesztcsíkot. A vércukormérô a behelyezést követôen 

au tomatikusan bekapcsol.

2. LCD KIJELZÔ

Szimbólumok és egyszerû üzenetek segítségével 

végigvezeti a mérésen.

3. TESZTCSÍK-KIADÓ GOMB

A használt tesztcsíkot eltávolítja a gomb felnyomásával.

4. FÔ GOMB

A vércukorszintmérô elején található „M” jelzésû gomb. 

A vércukorszintmérô bekapcsolására, a memóriába történô belépéshez 

és a beállításokhoz használható.

5. SET (BEÁLLÍTÁS) GOMB

Az elemtartóban található, a vércukorszintmérô beállításához szükséges.

6. ELEMTARTÓ

7. ADATKÁBEL CSATLAKOZÓ (OPCIONÁLIS)

A készülék oldalán található, számítógép csatlakoztatá sá hoz.

8. BLUETOOTH KONTROL LED (OPCIONÁLIS)

  A vércukorszintmérô külsô megjelenése és fontos funkciói

1. Használat elôtt gyôzôdjön meg róla, hogy minden fent felsorolt ter mék meg-

ta lálható a lezárt csomagolásban. Ha bármilyen hiányosságot tapasztal a ter-

mékeinkben, kérjük vigye vissza a vásárlás helyére!

2. A kontrolloldat opcionális, a vércukor ellenôrzô készlet nem tartalmazza. 

A vásárlás helyén érdeklôdjön a hozzáférhetôségérôl!

FONTOS!

Felhasználói 

kézikönyv

Jótállási jegy
Kezelési útmutató

Vércukornapló

Kontrolloldat
Tesztcsík

Vércukor

meghatározáshoz

�

8



12 13

Vércukorszintmérô készlet

 Az LCD kijelzô
 A tesztcsík megjelenése 

Ez a vércukormérô a teljes vérben található cukor (glükóz) mennyiségét 

méri. A vércseppet a tesztcsík nedvfelszívó nyílásához kell érinteni, és 

innen automatikusan beszippantódik a reakció cellába, ahol a reakció 

végbemegy. 

A részletes utasításokat lásd. 37–45. oldal „A vér tesztelése” címû rész-

ben.

A tesztcsík a következô részekbôl áll:

Kontakt rácsok
A tesztcsíkot ezzel a végével helyezze a vér cukor szint-

mérôbe. Nyomja erôsen, míg nem megy tovább.

Tesztcsík fogó
A tesztcsík ezen részét fogja, a tesztcsík-tartóba helye-

zéskor!

Ellenôrzô ablak
Itt ellenôrizheti, hogy elég vér került a tesztcsík nedvfel-

szívó nyílására.

Nedvfelszívó nyílás
Ide helyezze a vércseppet! Innen 

automatikusan beszippantódik.
 Vércsepp jel

 Mérési eredmény

 Arc szimbólum, low/high jel

 Kontrolloldat jel

 Mérési mód

 Memória jel

 Dátum

 Idô

 Napi átlag

 Figyelmeztetô funkció

 Gyenge elem jelzés

 Hibaüzenet

 Mérési egység

 Keton figyelmeztetés

 Hangjelzés

 Tesztcsík jel

A mérési eredmény hibás lehet, ha a 

kontaktrácsok nem illeszkednek teljesen 

a tesztcsíktartóba. Gyôzôdjön meg róla, 

hogy helyesen illesztette be a tesztcsíkot.

Figyelem!

A tesztcsík elôoldala nézzen felfelé, 

amikor beilleszti a tesztcsíkot.

Elôoldal Hátoldal
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 ELÔKÉSZÜLETEK A TESZTELÉS ELÔTT

 Elemcsere 

Az Ön vércukorszintmérôje 2 db 1,5 V AAA elemet tartalmaz. A mûszer 

két különbözô üzenettel figyelmezteti, ha az elem gyengül: 

1. Ha a  jel jelenik meg a fô ki jel zôn: 

a vércukorszintmérô mû ködik, és 

az eredmény továb b ra is pontos, de 

ideje ki cse rélni az elemet.

2. Ha a  jel, low és E-b jelzések je-

len nek meg a kijelzôkön: az elem 

nem képes elég energiát szolgáltatni 

a teszt elvégzéséhez. Azonnal cse-

rélje ki az elemet!

• Az elem kicserélése nem befolyásolja a vércukorszintmérô memóriáját (a memóri-

ában található korábbi teszteredményeket). Azonban az idô, dátum és mértékegy-

ség beállításokat esetleg frissíteni kell.

• Az elem esetenként vegyi anyagokat engedhetnek ki, ha sokáig nem használják ôket. 

Ha tartósan (3 vagy több hónapig) nem használja a mûszert, távolítsa el az elemet!

• Ne használjon korábban már használt elemet! Csak megfelelô méretû és típusú 

új elemet használjon!

FONTOS!

Az elem kicserélésekor gyôzôdjön meg róla, hogy a készülék ki 

van kapcsolva!

1. LÉPÉS:  Nyomja meg a bordát az elemtartó fedelén és tolja lelfelé 

a fedél eltávolítása érdekében! 

2. LÉPÉS:  Vegye ki a régi elemeket és helyezzen be 2 db új 1,5 V 

AAA elemet!

3. LÉPÉS: Zárja vissza az elemtartó fedelét!

FIGYELMEZTETÉS
Mint minden más kisméretû elemet, az elemeket a még mindent szájába vevô 

kisgyermekektôl elzárva tartsa! Ha az elemet mégis lenyeli, haladéktalanul forduljon 

orvoshoz segítségért!
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  A vércukorszintmérô beállítása és a memória törlése

A vércukorszintmérôjének része az idô, dátum, mértékegység, memó-

ria-törlés és a figyelmeztetô funkció. Ha ezeket a paramétereket kívánja 

beállítani, kérjük kövesse az alábbi instrukciókat!

2. LÉPÉS: A hónap beállítása

Addig nyomogassa a Fô gombot, amíg 

a megfelelô hónapot nem látja! A gyor-

sabb haladás érdekében a Fô gombot 

tartsa lenyomva! Ha a kívánt hónap je-

lenik meg, nyomja meg a SET gombot 

és a nap kezd el villogni.

3. LÉPÉS: A nap beállítása

Addig nyomogassa a Fô gombot, amíg 

a megfelelô napot nem látja! A gyor-

sabb haladás érdekében a Fô gombot 

tartsa lenyomva! Ha a kívánt nap jele-

nik meg, nyomja meg a SET gombot! 

Ekkor 12 h vagy 24 h fog a képernyôn 

megjelenni. 

4. LÉPÉS: 12h vagy 24h kiválasztása

Nyomja meg a Fô gombot a 12h vagy 24h kiválasztá sá hoz! Ezek az idô 

kijelzésének módjában különböznek. Ha a 12h-t választja, az AM és 

PM jelzések is megjelennek majd az idôvel. Alább lát erre egy példát.

reggel 10 óra este 10 óra

A vércukorszintmérô ki kap csolt 

állapotában kezd  jen! Nyomja meg 

az elem tar tó ban található SET 

gombot! A vércukorszintmérô 

most a beál lítási üzemmódba 

kerül.

1. LÉPÉS: Az év beállítása

A SET gomb megnyomása után 

elôször az év, egy vil lo gó szám, je-

lenik meg a kijel zôn. Nyomja meg a 

Fô gombot egy év hozzáadásához! 

A Fô gombot lenyomva is tarthatja 

a gyorsabb haladás érdekében. 

Mikor a megfe le lô év jelenik meg a 

kijelzôn, nyom ja meg a SET gom-

bot! Ekkor egy villogó szám, ami a 

hó na pot jelöli, jelenik meg.

Az elem a készülékben található, a készülék mérésre kész, a dá-

tum, a pontos idô beállított, további beállítást nem igényel! 

FONTOS!
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Ha a 24h-t választja, az idô formátuma 00:00-tól 23:59-ig tart az AM és 

PM jelzések nélkül. Alább lát erre egy példát.

Miután kiválasztotta a 12h vagy 24h beállítását, nyomja meg a SET 

gombot és ekkor az óra fog villogni a kijelzôn.

5. LÉPÉS: Az óra beállítása

Nyomogassa a Fô gombot, míg a kép-

ernyôn a helyes órát látja! 

A gyor sabb haladás érdekében tartsa le-

nyomva a Fô gombot! Mikor a kívánt óra 

jelenik meg a kijelzôn, nyomja meg a SET 

gombot! Ekkor a perc kezd villogni. 

6. LÉPÉS: A perc beállítása

Nyomogassa a Fô gombot, míg a kép ernyôn 

a helyes percet látja! A gyor sabb haladás ér-

dekében tartsa le nyom va a Fô gombot! Mi-

kor a kívánt perc jelenik meg, nyomja meg 

a SET gom bot, hogy a következô lépéshez, 

„A hangjelzés ki- és bekapcsolása” lép jen! 

7. LÉPÉS: A hangjelzés ki- és bekapcsolása

A Fô gomb megnyomásával ki- és bekapcsolhatja a hangjelzést. Amikor 

beállította a hangjelzést, nyomja meg a SET gombot! Ezzel a következô 

lépéshez, „A memória törlése” funkcióhoz lép. 

reggel 10 óra
este 10 óra
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9. LÉPÉS: A figyelmeztetô funkció kiválasztása és beállítása

A vércukorszintmérô négy figyelmeztetést tesz lehetôvé. Négy külön-

bözô idôpontot tud a figyelmeztetéshez be állí tani. „On” vagy „OFF” je-

lennek meg a kijelzôn elôször. Nyomja meg a Fô gombot, hogy be- vagy 

kikapcs ol ja az elsô figyelmeztetôt. 

� 1. figyelmeztetô beállítása

• Ha megnyomja a Fô gombot az „OFF” kiválasztásához, utána 

nyom ja meg a SET gombot, hogy továbblépjen a második fi gyel-

mez tetô beállításához!

8. LÉPÉS: A memória törlése

„dEL”, „  ” és villogó yes/no jelenik meg a képernyôn. Ha NEM kí-

vánja törölni a memóriát, nyomja meg a Fô gombot a „no” kiválasztá-

sához, majd nyomja meg a SET gombot, hogy a 10. lépéshez lépjen! 

Ha szeretné az EGÉSZ memóriát törölni, nyomja meg a Fô gombot, és 

válassza a „yes”-t! Majd nyomja meg a set gombot, hogy törölje az 

egész memóriát! „OK” jelenik meg a mûszeren, ami azt jelenti, hogy az 

összes tárolt adat törlôdött. Menjen a 8. lépéshez!

• Az idô, dátum és figyelmeztetô funkciók CSAK a beállítási módban módosít-

hatók. Ennek következtében, mikor vércukor mérést végez, ezeket a paraméte-

reket nem tudja megváltoztatni

• A vércukorszintmérô nem képes automatikusan frissíteni az óra átál lításnak 

meg felelôen. Önnek kell átállítania a vércukorszint mérôt ennek megfelelôen. 

Gyôzôdjön meg róla, hogy a vércukorszintmérô illeszkedik az idôzónához és 

módosítson az óra  átállítás miatt, ha szükséges.

• Az ön vércukorszintmérôje 7, 14, 21, 28, 60, 90 napos átlagokat jelez ki, melye-

ket ön a vércukorszintmérô memóriájából ér el. Ezek az átlagok az adott dátum 

és idô beállításokat megelôzô 7, 14, 21, 28, 60, 90 nap alatti eredményekbôl 

kerülnek kiszámolásra. Ha a dátum és idôbeállítások megváltoznak, a 7, 14, 21, 

28, 60, 90 na pos átlagok is megváltozhatnak

• Ha a vércukorszintmérô beállítási módban van, 3 perc múlva automatikusan ki-

kapcsol, ha nem érnek hozzá.

FONTOS!
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� 3. figyelmeztetô beállítása

• Ha megnyomja a Fô gombot az „OFF” kiválasztásához, utána 

nyomja meg a SET gombot, hogy továbblépjen a negyedik fi gyel-

mez tetô beállításához!

• Ha a Fô gombot megnyomva kiválasztja az „On”-t, utána nyom-

ja meg a SET gombot az óra beállításához! Az órát és percet az 

elsô figyelmeztetô beállításánál leírt instruk ciók alapján állítsa be! 

Miután végzett, nyom ja meg a SET gombot, hogy továbblépjen a 

harmadik figyel mez te tô beállításához!

� 2. figyelmeztetô beállítása

• Ha megnyomja a Fô gombot az „OFF” kiválasztásához, utána 

nyom ja meg a SET gombot, hogy továbblépjen a harmadik fi gyel-

mez tetô beállításához!

• Ha a Fô gombot megnyomva az „On”-t választja, utána nyomja 

meg a SET gombot az óra beállításához! Míg az óra villog, nyomja 

meg a Fô gombot egy-egy óra hozzáadásához, majd nyomja meg 

a SET gombot! Villogó perc jelenik meg a képernyôn. Nyomja meg 

a Fô gombot, hogy egy perccel elôrelépjen! A gyorsabb haladás ér-

dekében tartsa lenyomva a Fô gombot! Mikor a kívánt perc jelenik 

meg, nyomja meg a SET gombot, hogy továbblépjen a következô 

figyelmeztetô beállításához!
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• Ha a Fô gombot megnyomva kiválasztja az „On”-t, utána nyomja 

meg a SET gombot az óra beállításához! Az órát és percet az elsô 

figyelmeztetô beállításához leírt instrukciók alapján állítsa be! Miu-

tán végzett a negyedik figyelmeztetô beállításával, nyomja meg a 

SET gombot, hogy kikapcsolja a vércukorszintmérôt!

� 4. figyelmeztetô beállítása

• Ha megnyomja a Fô gombot az „OFF” kiválasztásához, utána 

nyomja meg a SET gombot, hogy kikapcsolja a vér cu kor szint-

mé rôt.

• Ha a Fô gombot megnyomva kiválasztja az „On”-t, utána nyomja 

meg a SET gombot az óra beállításához! Az órát és percet az elsô 

figyelmeztetô beállításánál leírt instrukciók alapján állítsa be! Miután 

végzett, nyom ja meg a SET gombot, hogy továbblépjen a negyedik 

figyelmeztetô beállításához!
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A vércukorszintmérô automatikusan bekapcsol elôször reggel 10-kor, 

majd délután 2-kor. Azonnal behelyezhet egy új teszt csíkot, hogy elvé-

gezze a mérést.

Ha nem akar tesztet elvégezni a vércukorszintmérô bekapcsolása után:

• Nyomja meg a Fô gombot! „OFF” jelenik meg a kijelzôn, majd a vér cu-

kor szintmérô kikapcsol.

Példa arra, ha az elsô figyelmeztetést reggel 10-re, a másodikat 

délután 2-re állította be: 

   A figyelmeztetô funkció

A vércukorszintmérô négy figyelmeztetést tesz lehe tô vé. A fi gyel-

meztetô funkció figyelmezteti, hogy rend sze  resen elvégezze a vér-

cukor ellenôrzését. Ha be sze  ret né állítani a figyelmeztetô funkciót, 

olvassa el a 21. oldalon a „A figyelmeztetô funkció kiválasztása és 

beállítása” címû részt.

Példa arra, ha az elsô figyelmeztetést reggel 10-re állította be 

A vércukorszintmérô automatikusan bekapcsol minden nap reg gel 10-

kor. Két percen át figyelmeztet hanggal, villogó „  ” és  jelekkel. 

Azonnal beilleszthet egy új tesztcsí kot, hogy elvégezze a tesztet. 

Ha bekapcsolta a figyelmeztetô funkciót, a vércukorszintmérô két percig 

tartó rövid hangjelzésekkel automatikusan bekapcsol az Ön által meg-

adott idôpontban. 
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• A vércukorszintmérôt bekapcsolva is hagyhatja, anélkül, hogy egyetlen 

gombot is megnyomna két percen át. A vércukorszintmérô automatiku-

san kikapcsol.

• Ha a figyelmeztetô funkció be van állítva a figyelmeztetô jele megjelenik a ki jel-

zôn a vércukorszintmérô kikapcsolt állapotában.

• A figyelmeztetô funkció beállításai egymástól függetlenek. A fi gyel meztetéseket 

külön is beállíthatja, ezek nem befolyásolják egymást.

FIGYELEM!

A mérôkészülék négy különbözô mérési módot tesz lehetôvé: általános, 

étkezés elôtt, étkezés után és kontrollmérés.

Mérési módok Mikor

Általános (a képernyôn 

„Gen” látható)

A nap bármely szakában, függetlenül az 

étkezések idejétôl.

Étkezés elôtt (a képer-

nyôn „AC” látható)

Ha legalább 8 órája nem evett.

Étkezés után (a képer-

nyôn „PC” látható)

1,5-2 órával étkezés után.

Kontrollmérés (a képer-

nyôn „QC” látható)

Ha kontrolloldatot használ.

Következôképpen állíthatja be a mérési módokat:

1. A kikapcsolt készülékbe helyezzen be egy tesztcsíkot, 

ezzel a készüléket bekapcsolja a képernyôn egy villogó 

vércseppet lát és a „Gen” feliratot.

2. Most a fôgomb megnyomásával sorban kiválasz-

thatja a mérési módok bármelyikét (Gen AC, PC, QC). 

A megfelelô mérési mód kiválasztása után végezze el 

a mérést, a készülék automatikusan az eredménnyel 

együtt rögzíti a módot is.

 A NÉGY MÉRÉSI MÓD
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   Fontos információk a kontrolloldatról

• Csak  kontrolloldatot használjon!

• Ellenôrizze a lejárati dátumot a kontrolloldat tégelyén! Ne használ-

jon lejárt kontrolloldatot! 

• A kontrolloldatnak, a vércukorszintmérônek és a teszt csí koknak a 

mérést megelôzôen szobahômérsékleten, 20-25°C kell lennie! 

• Rázza fel a kontrolloldatot, ne használja az elsô cseppet, törölje 

le az adagoló kupakot a jó minta és helyes ered mény érdekében!

• Csak a felbontástól számított 3 hónapon belül használja! Írja fel a 

felhasználási idô végét (a kinyitás napjához adjon hozzá 3 hóna-

pot) a kontrolloldat tégelyére! Dobja el a kontrolloldatot a 3 hónap 

leteltével! 

• A kontrolloldatot szorosan lezárva 2-30°C hômérsék le ten tárolja! 

Ne fagyassza le! 

FONTOS!

• A tesztcsík tégelyére nyomtatott kontrolloldat mérésre vonatko zó határértékek 

csak a  kontrolloldatra vonatkoznak. A vér cu kor  szintmérô és a tesztcsík 

mûködésének ellenôrzése céljából használandó. Nem azonosak az ön vércukor-

szintjének ajánlott határ értékeivel.

  Ellenôrzés  kontrolloldattal (opcionális)

Mikor végezzen el kontrolloldatos mérést?

A kontrolloldat nem része a vércukorszintmérô készletnek, kontrolloldat 

vásárlásával kapcsolatban érdeklôdjön a forgalmazónál. 

A  kontrolloldat ismert koncentrációjú glükózt tartalmaz, amely 

reakcióba lép a tesztcsíkkal. A kontrolloldatos mérés ered mé nyé nek 

összehasonlítása a tesztcsík tubusának cím ké jén olvas ható referencia 

tartománnyal lehetôvé teszi, hogy elle nôrizze, hogy a vércukorszintmérô 

és a tesztcsík együtt, rend szerként dolgoz nak-e, valamint, hogy a mé-

rést helye sen végezte-e el. 

  Ha gyakorolni szeretné a mérés menetét.

  Bármikor, ha úgy gondolja, a vércukorszint mérôje vagy a tesztc-

síkok nem mûködnek megfelelôen.

  Ha tesztcsíkjait extrém környezeti hatások érik (lásd. a fel hasz nálói 

kézikönyv „Tárolás” fejezetét.)

  Ha leejti a vércukorszint mérôjét. 

 A MÉRÉS ELÔTT
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FIGYELMEZTETÉS
• A kontakt csíkoknak teljes hosszukban a vércukorszintmérôben kell lenniük, el-

len  ke zô esetben pontatlan mérési eredményt kaphat.

• Minden alkalommal, ha kontrolloldattal végez tesztet a készüléknek QC mérési 

módban kell lennie, hogy a mérés eredménye ne kerüljön a memóriában táro-

lásra. Ha ezt elmulasztja, a vércukorszint mérések eredménye összekeveredik a 

kontrolloldatos mérés eredményével.

3. LÉPÉS: A kontrolloldat cseppentése 

Alaposan rázza fel a kontrolloldatot! Vegye le 

a kontrolloldat tubusának ku pak ját! Helyezze 

a ku pa kot vízszintes felszínre! Nyomja össze 

a tubust, ne hasz nálja az elsô csep pet, törölje 

le az adagoló fejet a szennye zôdés elke rü lése 

érdekében! Nyomja össze a tubust újra, és 

cseppentsen a kupak tetejére!

4. LÉPÉS: A kontrolloldat felhelyezése a teszt-

csíkra

Tartsa a vércukorszintmérôt úgy, hogy a teszt -

csík nedvfelszívó nyílása érintkezzen a csep-

pel! A csepp automatikusan be szippantódik. 

Bizonyosodjon meg róla, hogy az ellenôrzô 

ablak teljesen meg telik, és várja meg a készü-

lék hangjelzését. A vércukorszintmérô ezután 

megkezdi a vissza számlálást

Annak érdekében, hogy elkerülje a kontroll-

oldat szennyezését a tesztcsík tartalmával, 

egy csepp kontrolloldatot kell tiszta felszínre 

helyeznie! Ne helyezzen kontrolloldatot köz-

vetlenül a tesztcsíkra!

ELÔSZÖR VEGYEN KI EGY TESZT CSÍ KOT 

SZÁRAZ, TISZTA KÉZZEL!

1. LÉPÉS: Helyezze be a tesztcsíkot!

Helyezzen be egy tesztcsíkot az érintke zô 

csí  kokat tartalmazó végével elôre, a mérési 

nyí lásba! A vér cu kor szintmérô automatiku-

san bekap csol, és a következôket jelzi ki sor-

ban: „CHK” és „  ”    , villogó „  ” 

a dátum és az idô.

2. LÉPÉS: Nyomja meg a Fô gom-

bot!

Míg a „  ” jel villog, nyomja meg a Fô 

gombot, és válassza ki a kontrollmé-

rés módot, ekkor a „QC” jelenik meg a 

képernyôn. Ebben a módban a kont-

rolloldatos mérés eredménye nem 

kerül a memóriában tá ro lásra. Ha 

úgy dönt, nem kíván kontrolloldatos 

mérést elvégezni, akkor válasszon 

más mérési módot a Fô gomb segít-

ségével (lásd. „A négy mérési mód”, 

29. oldal).

  A mérés elvégzése kontrolloldattal
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 A VÉR TESZTELÉSE 

Feltétlenül alaposan olvassa el ezt a részt és a tesztcsík dobozában 

található tájékoztatót mielôtt mérést végezne. Ellenôrizze, hogy rendel-

kezik-e a teszthez szükséges összes eszközzel.

A. Vércukorszintmérô 

B. Tesztcsík 

C. Ujjbegyszúró készülék

D. Steril lándzsa 

E. Átlátszó toldalék (A más területen történô méréshez)

FIGYELMEZTETÉS
A fertôzésveszély csökkentése érdekében: 

• Soha ne használjon vérvételi lándzsát vagy ujjbegyszúró készüléket másokkal kö-

zösen. 

• Mindig új, steril lándzsát használjon! A lándzsa egyszeri haszná latra való. 

• Ne kerüljön kézkrém, olaj, kosz vagy szennyezôdés a lándzsára vagy az ujjbegyszúró 

készülékre!

5. LÉPÉS: Az eredmény érté ke-

lése

Határértékeken kívüli eredmény

0-ig történô visszaszámlálás után, 

a kontrolloldat mérési ered ménye 

megjelenik a kép er nyôn. Hasonlít-

sa össze az ered ményt a tesztcsík 

tubu sá ra nyom tatott határérté kek 

közti tar to mánnyal! A teszt ered-

mé nyé nek ebbe a tarto mány ba 

kell esnie. 

Ha az eredmény a tesztcsík tubusán nyomtatott tarto má nyon kívül esik, 

ellenôrizze a „Hiba a mûködés során” problémamegoldó részben, és is-

mételje meg a tesztet! Ha továbbra is a határértékeken kívüli eredményt 

kap, az azt jelenti, hogy a vércukormérô nem mûködik megfelelôen. NE 

mérjen vérrel! Forduljon a forgalmazóhoz segítségért!

5,7-8,6
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5. A szúrási mélység szabályozó 

gyûrû elforgatásával válassza ki 

a szúrás mély ségét úgy, hogy a 

nyíl a kívánt mélységre mutas-

son!

6. Húzza hátra a felhúzó gombot 

kattanásig! Az indító gomb színe 

megváltozik ha a készülék felhú-

zott ál lapot ba került. 

Ha nem észlel kattanást, az eszköz felhúzásra kerülhe tett a lándzsa 

behelyezése közben.

Az ujjbegyszúró készülék most használatra kész, tegye félre a ké-

sôb bi alkalmazásig!

1. Először csavarja, majd húzza le 

az ujjbegyszúró ké szü lék kupak-

ját!

2. Helyezzen be egy vérvételi lán-

dzsát a lándzsatartóba és nyom-

ja be határozottan, míg stabi lan 

nem áll!

3. Tekerje le a vérvételi lándzsa vé dô-

le mezét!

4. Először tolja majd csavarja vissza 

kattanásig a kupakot úgy, hogy a 

nyíl az indító gombbal egy vonal-

ban álljon!

  A mérés menete

A mérés elôtt mossa és szárítsa meg a kezét!

1. LÉPÉS: Az ujjbegyszúró készülék beállítása
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Válassza ki a megszúrandó területet egy ujjon vagy más testtájon (más 

területrôl történô mintavétel). Tisztítsa meg a megszúrandó területet 

70% alkohollal átitatott vattával, és hagyja megszáradni!

4. LÉPÉS: Vérminta vétele

� Ujjbegy

� Más testtáj

Erôsen érintse az ujjbegyszúró ké szü-

lé ket az ujja oldalához! Nyom  ja meg a 

ki en gedô gombot! Katta nást hall, je-

lezve, hogy a szúrás megtörtént. 

Forduljon a „Más területrôl törté nô 

min tavétel” címû részhez!

A behatolás után gyengéden masszí-

rozza a megszúrt terüle t et, hogy vért 

nyerjen! A vérminta tér fo gatának mini-

mum 0,7 mikro liternek kell lennie. Vi-

gyázzon, hogy NE kenje el a vérmin-

tát! Ajánlott az elsô vér csep pet tiszta 

zsebkendôvel vagy vattával letörölni, 

és a második csepp vért használni.

Helyezzen be egy tesztcsíkot az 

érintkezô csíkokat tartalmazó vé-

gé  vel elôre a készülék nyílás ba! A 

vércukorszintmérô auto mati ku san be-

kapcsol, és a követ kezôket jelzi ki sor-

ban:

„CHK” és „  ”   , villogó 

„  ”, a dátum és az idô. Közben rövid 

ideig a környezeti hômérséklet is leol-

vasható.

A Fô gomb használatával válassza ki a meg felelô mérési módot (Gen, 

AC, PC, QC – a további részletek a felhasználói kézikönyv 29. oldalán, 

„A négy mérési mód” címû fejezetben.

2. LÉPÉS: A tesztcsík behelyezése

3. LÉPÉS: A mérési mód kiválasztása

Helyes

Helytelen
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FONTOS!

• Ne nyomja a véres ujját a tesztcsíkra, és ne próbáljon elkent vér min tát felvinni rá!

• Ha nem kerül vérminta a tesztcsíkra három percen belül, a vér cu kor szintmérô au-

tomatikusan kikapcsol. A folyamat megismétlésé hez ki kell vennie és kicserélnie 

a tesztcsíkot.

• A visszaszámlálás megkezdése elôtt, a vérnek ki kell tölteni az ellenôrzô ablakot. 

Ha azt tapasztalja, hogy az ellenôrzô ablak még nem telt meg, de a vér cu kor-

szint mérô visszaszámlálása megkezdôdött, NE próbáljon meg több vért adni a 

tesztcsíkhoz! Dobja ki a tesztcsíkot, és kezdje újra a tesztet egy másikkal!

• Ha problémája van a tesztcsík megtöltésével, forduljon a vevôszolgálathoz segít-

sé gért!

A vércukormérés eredménye megjelenik a kijelzôn miután a vércu kor-

szint mérô visszaszámol 0-ig. Ez az eredmény automatikusan tárolódik 

a memóriában. 

6. LÉPÉS: Megbízható eredmény 7 másodperc alatt

Amíg a „  ” villog a kijelzôn, érintse a tesztcsík nedvfelszívó nyílását a 

vércsepphez, míg az ellenôrzôablak megtelik, és a készülék hanggal is 

jelzi, hogy elegendô vérminta került a tesztcsíkba. 

5. LÉPÉS: A vérminta tesztcsíkhoz érintése

FONTOS!

• Minden teszthez válasszon másik területet. Az azonos ponton megismételt szú-

rások fájdalmat és elszarusodást okozhatnak.

• Mielôtt más területrôl történô mintavételt végezne, forduljon or vo  sá hoz!

• Mivel az elsô csepp vér tartalmazhat szöveti folyadékot és any a got, ezért aján-

lott a letörlése.

Helyes

Helytelen
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Idôpont Normál vércukor érték egészséges emberek-

nél (mmol/l)

Koplalás alatt és 

étkezés elôtt

Kevesebb, mint 5,6 mmol/l 

(100 mg/dl)

2 órával 

étkezés után

Kevesebb, mint 7,8 mmol/l 

(140 mg/dl)

  Az elvárt mérési eredmény

A vércukorszint ellenôrzése fontos szerepet játszik a cukor betegség 

ellenôrzésében. Hosszútávú kutatás bizonyítja, hogy vércukorszint-

jének a normál közelében tartása akár 60%-kal is csökkentheti a 

diabétesz szövôdményeinek kialakulását*1. Az eredmények, melyeket 

a MÉRY PLUSZ TD-4255 vércukormérôvel mér segíthetik önt és szak-

orvosát abban, hogy ellenôrizzék és módosítsák a kezelését diabétesze 

jobb kézbentartása érdekében.

*1: American Diabetes Association állásfoglalása a Diabetes Control and 

Complications Trial-on (1993).

Kérjük, mûködjön együtt orvosával, az önnek legmegfelelôbb cél tartomány 

meghatározásáért.

7. LÉPÉS: A tesztcsík eltávolítása

8. LÉPÉS: A lándzsa eltávolítása

A mérés befejezése után a teszt csíkot 

eltávolíthatja a tesztcsík kiadó gomb fel-

nyomásával vagy közvetlenül kézzel. 

Az „OFF” jelzés jelenik meg a tesztcsík 

eltávolítá sa után, és a vércukorszintmérô 

kikap csol. 

Távolítsa el a készülékbôl a vérvételi lán-

dzsát úgy, hogy elôször a kupakot húzza 

le! A biztonságos eltávolítás ér de kében, 

helyezze a vérvételi lándzsa vé dôlemezét 

kemény felületre, majd szúrja a használt 

hegyet a védôlemezbe!

A lándzsa kilökôt tolja elôre, hogy eltávo-

lítsa a használt lándzsát! A szabályozá-

soknak megfelelôen helyezze a használt 

vérvételi lándzsát a hulladékba!

FIGYELEM!
• A használt lándzsa és tesztcsík potenciális biológiai veszélyes hulladék. A helyi 

szabályozásoknak megfelelôen helyezze azokat hulladékba!

Forrás: American Diabetes Association (2010). Clinical Practice Recommendations. Diabetes Care, 

33 (Supplement 1): S1-100.



44 45

Vércukorszintmérô készlet

  A VÉRCUKORSZINTMÉRÔ ÉS A LABORATÓRIUMI 

EREDMÉNYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A vércukorszintmérô tel jes vérnek megfelelô eredményeket 

nyújt. A vér  cu kor szintmérô eredményei normál körülmények között né-

mileg eltér het nek a laboratóriumi eredményektôl. A vércukorszintmérô 

eredmé nye it befo lyásolhatják olyan tényezôk és körülmények, me-

lyek a la bo ratóriumi ered ményeket nem érintik ugyanilyen módon. 

(Lásd, a teszt csík dobozában ta lálható használati útmutatót a jellemzô 

megbízha tósági adatokért és a be határoltságot érintô fontos informáci-

ókért!). Annak érdekében, hogy he lyes összehasonlítást végezhessen 

a vér cu korszintmérô eredményei és a la boratóriumi eredmények között, 

kövesse az alábbi irányelveket! 

Mielôtt a laborba menne: 

� Legalább 8 óráig koplaljon, mielôtt összehasonlító mérést végez! 

� Vigye magával a vércukorszintmérôjét a laborba! 

� Mosson kezet mielôtt vért venne! 

� Soha ne használjon olyan vért, amit teszt csôbe gyûjtöttek és on-

nan cseppentettek a tesztcsíkra!

� Csak friss kapilláris vért használjon ujjbegybôl! 

Míg a laborban van: 

Biztosítsa, hogy a két mérés mintái (a vércukorszintmérô és a labor 

teszt is) egymáshoz képest 15 percen belül lettek levéve és tesztelve.



46 47

Vércukorszintmérô készlet

  A VÉRCUKORSZINTMÉRÔ MEMÓRIÁJÁNAK HASZ-

NÁLATA

A vércukorszintmérô a memóriájában a legutóbbi 450 vér cu korszint-

mérés eredményét tárolja, dátummal és idôvel. Automatikusan kiszámol-

ja az ön vércukrának átlagait, 7, 14, 21, 28, 60, 90 napos idôtartamokra. 

Az eredményeket az alábbi lépésekkel tudja könnyedén megtekinteni: 

1. A tárolt mérési eredmények elôhívása

1. LÉPÉS: A vércukorszintmérô kikapcsolt állapotában nyomja 

meg a Fô gombot! A kijelzôn megjelenik az „  ” jel. Nyomja meg újra 

a Fô gombot! „01” jelenik meg elôször a képernyôn, majd a legutóbbi 

vércukorszint mérés dátummal és idôvel.

2. LÉPÉS: Nyomja meg egyesével a Fô gombot, hogy egymás után 

elôhívja a memóriában tárolt eredményeket!

A laboratóriumi vércukorértéket vérplazmából határozzák meg és 

jel lemzően 10-13%-kal magasabb az ujjbegyben mérhető értéknél. 

Azért, hogy a laboratóriumi és otthoni vércukorértékeket könnyebben 

összehasonlíthassa a  vércukorszintmérô úgynevezett plazma 

kalibrált készülék, azaz az ujjbegybôl vett vérmintában meghatároz-

za a vércukorszintet és ebbôl az értékbôl kiszámítja a vérplazmában 

mérhetô értéket. 

Még így is tapasztalhat eltérést, mert a vércukorszint jelen tôsen meg-

változhat rövid idôn belül, különösen, ha nem sokkal elôtte evett, test-

mozgást végzett, gyógyszert vett be vagy stressz hatás érte*2. Továb-

bá, ha nem sokkal korábban evett, a vércukorszint az ujjbegybôl akár 

3,9 mmol/l-rel (70 mg/dl-rel) magasabb lehet, mint a vénákból vett vér-

ben (vénás mintában), amit a laboratóriumi méréshez használnak*3 

Ebbôl kifolyólag hasznos legalább nyolc órát kop lalni összehasonlító 

teszt elvégzése elôtt. Olyan tényezôk, mint a vörös vértestek mennyi-

sége (magas vagy alacsony vér test szám) vagy testfolyadék vesztése 

(súlyos kiszáradás) szintén okozhatják azt, hogy a vércukorszintmérô 

eredménye eltér a laboratóriumi eredménytôl.

Referencia 
*2:  Surwit, R.S., and Feinglos, M.N.: Diabetes Forecast (1988), April, 49-

51.
*3:  Sacks, D.B.: „Carbohydrates.” Burtis, C.A., and Ashwood, E.R.( ed.), 

Tietz Textbook of Clinical Chemistry| Philadelphia: W.B. Saunders 

Company (1994), 959.

Az eredmények értékelése:
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3. LÉPÉS: A 90 napos átlag után nyomja meg ismét a Fô gombot a vér-

cu korszintmérô kikapcsolásához!

 A vércukor mérések átlaga. 

  Az átlag az elmúlt 14 nap mé rési 

ered ményeibôl került kiszá mításra.

  106 vércukorszint mérés történt 

a legutóbbi 14 napban. 

   A szám értelmezése: Az elmúlt 14 

nap ban elvégzett 106 vér cukorszint 

mérés átlageredménye 5,6 mmol/l.

2. LÉPÉS: Nyomogassa a Fô gombot egyesével a 7, 14, 21, 28, 60, 

90 napos átlag megtekintéséhez. Az átlagokat sorban mind a 3 mérési 

módban (GEN, AC, PC) megtekintheti.

A 14 napos átlag a legutóbbi 14 nap során begyûjtött vércukor ered mé-

nyek bôl kerül kiszámításra. 

2. A vércukorszint eredmények átlagainak megtekintése

1. LÉPÉS: A vércukorszintmérô kikapcsolt állapotában nyomja 

meg a Fô gombot! A kijelzôn megjelenik az „  ” jel. Nyomja a Fô gom-

bot 2-3 másodpercig, míg a villogó „DAY AVG” szimbólum jelenik meg. 

Engedje el a Fô gombot, és a 7 napos átlag jelenik meg a képernyôn. 

Ha a Fő gombot ismét megnyomja a 14 napos átlag jelenik meg.

3. LÉPÉS: A legutolsó eredmény után nyomja meg ismét a Fô gombot, 

és a vércukorszintmérô kikapcsol!
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• Ha ki szeretne lépni a memóriából, nyomja a Fô gombot öt másod percig, míg az 

„OFF” jelzés jelenik meg! A vércukorszintmérô automatikusan kikapcsol.

• Ha három percen át nem nyom meg egyetlen gombot sem, a vércukorszintmérô 

„OFF” jelzést ad, és automatikusan kikapcsol.

• A kontrolloldattal végzett mérés eredményét a memória nem tárolja.

• Ha elsô alkalommal használja a vércukorszintmérôt, villogó „---” jelzés tûnik fel a 

képernyôn, ha megpróbálja elôhívni a mérési eredményeket vagy átlagokat. Ez 

azt jelenti, hogy a memóriában nincs tárolt mérési eredmény. 

FONTOS

• Ha megnyomja a Fô gombot a mérési eredmények megtekintéséhez, a villogó 

„  ” jelzés jelenik meg. Ha 5 másodpercen belül nem nyomja meg a Fô gom-

bot, a „  ” kezd el villogni. Ha a vér mérését kívánja elvégezni, helyezzen 

be egy tesztcsíkot vagy a mérési eredmények megtekintéséhez nyomja meg 

ismét a Fô gombot!
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Adatátvitel  készülékkel

1. lépés: A szoftver installálása
Töltse le a MeryOnline szoftver-t és a telepíté si útmutatót a www.mery.
hu oldalról a számítógépére. Kövesse az útmutató utasításait a szoftver 
instal lálásához!

2. lépés: A Bluetooth eszközök párosítása
Párosítsa a Bluetooth eszközöket a személyi számítógép segítségével

3. lépés: Adatátvitel
Kövesse a szoftverhez kapott utasításokat az adatok átviteléhez! Az 
átvitt eredmények tartalmazzák a dátumot és időt. A vércukorszintmérő 
készüléken a kommunikáció során villogó kék led látható.

Mialatt a vércukorszintmérô a PC-hez csatlakozik, nem lehet vércukor szintmérést vé-

gezni.

FONTOS!

  A MÉRÉSI EREDMÉNYEK ÁTVITELE, MEGTEKINTÉ-

SE ÉS ELEMZÉSE

A mérőkészülék memóriájában tárolt mérési eredmények átvihetők sze-
mélyi számítógépre vagy más bluetooth kommunikációs eszközökre. Az 
adatátvitel MÉRY PLUSZ esetében kommunikációs vezetékkel (USB 
interface csatlakozó), míg MÉRY PLUSZ Bluetooth esetében Bluetooth 
kommunikáció útján lehetséges. Az adatátvitelhez rendelkeznie kell a 
MeryOnline szoftverrel. A szoftver letölthető a www.mery.hu internetes 
oldalról. További információkért a MéryOnline szoftverrel kapcsolatban, 
vagy a kommunikációs vezeték beszerzése céljából forduljon a www.
mery.hu internetes oldalhoz vagy a forgalmazóhoz.

Adatátvitel  készülékkel

1. lépés: A szoftver installálása
Töltse le a MeryOnline szoftver-t és a telepíté si útmutatót a www.mery.
hu oldalról a számítógépére. Kövesse az útmutató utasításait a szoftver 
instal lálásához!

2. lépés: Csatlakozás a személyi számítógéphez
Csatlakoztassa az kommunikációs vezetéket a számítógépe USB csat-
lakozójához! A mérô kikapcsolt állapotában dugja az kommunikációs 
vezetéket a vércukorszintmérô „PC” csatla ko zó jába! A „PC” jelzés je-
lenik meg a kijelzôn, jelezve, hogy a vércukorszintmérô készen áll az 
adatátvitelre. 

3. lépés: Adatátvitel

Kövesse a szoftverhez kapott utasításokat 

az adatok átvite lé hez! Az átvitt eredmények 

tartalmazzák a dátumot és az idôt. Távolít-

sa el a vezetéket, és a vércukorszintmérô 

auto ma ti kusan kikapcsol.
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2. A tesztcsík tárolása

� Tárolási feltételek: 4-40°C között, 

85% relatív páratartalom alatt. Ne 

fagyassza le!

 A tesztcsíkokat csak az eredeti 

tubusban tárolja! Ne helyezze át 

ôket másik tartóba!

� A tesztcsík csomagokat száraz, 

hûvös helyen tárolja! Tartsa távol 

direkt napfénytôl és hôtôl!

� Miután kivette a tesztcsíkot a 

tubusból, azonnal helyez ze vissza 

a tubus tetejét és szorosan zárja 

le! 

� Tiszta, száraz kézzel érjen a 

tesztcsíkhoz!

Annak érdekében, hogy elkerülje a vércukorszintmérô és tesztcsíkok 

szennye zôdését, használat elôtt alaposan mossa és szárítsa meg kezét!

  Tisztítás
1.  A vércukorszintmérô külsô részének tisztításához hasz náljon csap-

vízzel vagy enyhe tisztítószerrel be ned ve sített ruhát, majd egy száraz 
puha ruhával törölje száraz ra! Ne öblítse le folyóvízben!

2.  Ne használjon szerves anyagokat a vércukorszintmérô tisztításához!

  Tárolás
1. A vércukorszintmérô tárolása

  A VÉRCUKORSZINTMÉRÔ ÉS A TESZTCSÍK KAR-

BANTARTÁSA

 Tárolási feltételek: -20 - 60°C,

95% relatív páratartalom alatt.

 Mindig az eredeti tokjában szállítsa 

és tárolja a vércukorszintmérôt! 

 Kerülje a leejtést és erôs erôhatásokat!

 Kerülje a direkt napfényt és párát!
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 HIBAELHÁRÍTÁS 

A következôkben megtalálja a hibajelentéseket, amelyekkel esetleg ta-

lálkozhat. Ha bármilyen problémával találja szemben magát, forduljon 

ehhez a probléma megoldási segédlethez! Ezek a tanácsok segítik, 

hogy azonosítson és megoldjon bizonyos problémákat, de nem minden 

körülmények között. A nem rendeltetésszerû használat helytelen mérési 

eredményhez vezethet, anélkül, hogy hibajelentés vagy bármilyen jel-

zés jelenne meg. Probléma esetén fordul jon a szükséges teendôkhöz. 

Semmilyen  körülmények között ne próbálja meg szét sze rel ni a 

vércukorszintmérôt! Ha olyan problémával talál kozik, mely nem 

szerepel az alábbi listában, vagy követte a tanácsokat, de a problé-

ma továbbra is fenn áll, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval!

� Ne hajlítsa meg, vágja vagy 

egyéb módon ne változtassa meg 

a tesztcsíkot! 

� Tartsa a tesztcsík tároló tubusát 

gyermekektôl távol, mivel a kupak 

és a teszt cs ík fulla dást okozhat! 

Ha lenyelik, azonnal forduljon 

orvoshoz!

3. A kontrolloldat tárolása

� A kontrolloldat szorosan lezárva 

2-30°C hômérséklet között tartandó! 

Ne fagyassza le! 

� Írja fel a kidobás dátumát 

a kont rolloldat tégelyére (a fel nyi tás 

dátumához adjon 3 hónapot)! 

Dobja ki 3 hónap múlva! 

� Azonnal használja fel a teszt-

csíkot, miután kivette a tubusból!

� Írja fel a kidobás dátumát a tubus 

címkéjére, amikor elôször felnyitja 

(a felnyitás dátumához adjon 

3 hónapot)! Dobja ki a maradék 

teszt csíkokat az elsô felnyitás 

után 3 hónappal!
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  Hibaüzenetek 

Üzenet Jelentése Teendô

Akkor jelenik meg, 

ha az elem lemerült.

Azonnal cserélje ki 

az elemet!

Akkor jelenik meg, 

ha használt tesztcsíkot 

helyez be.

Mérjen új tesztcsíkkal!

Akkor jelenik meg, 

ha a külsô hômérséklet 

a vércukormérô 

mûködéséhez szükséges 

hômérséklet (10°C) alatt 

van.

A rendszer 10 és 

40°C között mûködik. 

Ismételje meg a mérést, 

ha a vér cukor szintmérô 

és a tesztcsík eléri a fenti 

hômérsékletet!

Akkor jelenik meg, ha 

a külsô hômérséklet 

magasabb,mint a vér-

cukormérô mûködé séhez 

szükséges legmagasabb 

(40°C).

Távolítsa el a teszt csí kot 

miután a vért a nedvfelszí-

vó nyílásra helyezte!

Végezze el a mérést, 

új tesztcsíkkal!

Probléma a vércukor-

szintmérôvel.

Nézze át a használati 

útmutatást és mérjen 

új tesztcsíkkal! Ha a fenti 

tanácsok nem segítenek, 

lépjen kap cso latba a 

forgalmazóval!



60 61

Vércukorszintmérô készlet

3.  Ha a kontrolloldattal végzett mérés eredménye 

a normális tartományon kívül esik:

VALÓSZÍNÛ OK TEENDÔ

Hiba a mérés elvégzése során. Figyelmesen olvassa el a hasz-

nálati utasításokat és ismé telje 

meg a mérést!

Helytelen kódszám. Ellenôrizze, hogy a kijel zôn 

meg jelenô kódszám egye zik-e 

a tesztcsík tubu sán talál hatóval!

Nem rázta fel a kontrolloldatot 

eléggé.

Erôsen rázza fel a kontrolloldatot 

és ismételje meg a mé rést! 

Lejárt vagy szennyezett kontroll-

oldat.

Ellenôrizze a kontrolloldat lejárati 

dátumát és a kidobás dátumát!

Túl meleg vagy túl hideg kontroll-

oldat.

A kontrolloldatnak, a vér cukor-

szintmérônek és a tesztcsíknak 

a mérést mege lôzôen szoba hô-

mérsék leten (20-25°C) kell lennie!

Hibás tesztcsík. Ismételje meg a mérést új teszt-

csíkkal!

Hibás vércukorszintmérô 

mûködés.

Lépjen kapcsolatba a forgalma-

zóval!

 Probléma a használat során

1.  Ha a vércukorszintmérô nem jelez ki semmit a tesztcsík behelyezése 

után:

LEHETSÉGES OK TENNIVALÓ

Lemerült elem. Cserélje ki az elemet!

Rosszul vagy nem megfele lô en 

behelyezett elem. 

Ellenôrizze, hogy az elemet jól 

helyezte-e be! 

A tesztcsík fejjel lefelé vagy helyte-

lenül van behelyezve. 

Helyezze be helyesen a teszt csíkot 

az érintkezési csíkokkal elôre! 

Hibás vércukorszintmérô. Lépjen kapcsolatba a forgalma-

zóval!

2. Ha a minta behelyezése után nem kezdôdik el a mérés: 

LEHETSÉGES OK TENNIVALÓ

Elégtelen vérminta. Ismételje meg a tesztet új teszt-

csíkkal, nagyobb mennyi sé gû 

vérmintát használva!

Hibás tesztcsík. Ismételje meg a mérést új teszt-

csíkkal!

A minta az automatikus ki kap-

csolás után került a teszt csíkra 

(3 perccel a legutolsó akció után.)

Ismételje meg a mérést új teszt-

csíkkal! Csak akkor ada gol ja a 

mintát, ha a „  ” jel meg jelenik 

a kijelzôn!

Hibás vércukorszintmérô. Lépjen kapcsolatba a forgalma-

zóval!
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 A JELZÉSEK JELENTÉSE

Jelzés Jelentés

In vitro diagnosztikai eszköz

Tilos újrahasznosítani

Forduljon a használati utasításhoz

Ne tegye ki napfénynek

Tartsa szárazon

Hômérsékleti határok

Használható

Gyártási tétel kódja

Gyártó

Sorozatszám

Figyelem, tájékozódjon a mellékelt 
tájékoztatókból

Hivatalos képviselet az Európai Unióban

CE besorolás

Ne használja, ha a csomagolás sérült

Felnyitás után 3 hónapig használható

Besugárzással sterilizálva

3 M

STERILE R

 MÛSZAKI ADATOK

Model No.: MÉRY PLUSZ TD-4255

Térfogat és Súly: 92,7 mm (hosszúság) x 61,7 mm 

(szélesség) x 23,2 mm (magasság), 79,97 g 

Áramforrás: 2 db 1,5 V AAA

Memoria: 450 mérési egység dátummal és idôvel 

Automatikus elektróda beillesztés felismerés

Nem igényel kódolást

Automatikus minta betöltés felismerés

Automatikus reakcióidô visszaszámolás

Automatikus kikapcsolás 3 perc aktivitás nélküli idô után 

Hômérséklet kijelzés/figyelmeztetés

Üzemi feltételek: 10°C~40°C, 85% relatív páratartalom alatt 

Vércukorszintmérô tárolási/szállítási feltételek: -20°C~60°C, 95% 

relatív páratartalom alatt.

Mérési egység: mmol/l (mg/dl)

Mérési tartomány: 1,1~33,3 mmol/l (20~600 mg/dl)

Ez az eszköz az alábbi elektromossági és biztonsági követelmények-

nek felel meg:  

IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-101, EN 61326-1,

IEC/EN 61326-2-6, EN 301 489-17, EN 300 328
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3.  LÉPÉS: Az eredmény megtekintése

A vércukorszintmérô automatiku san visz-

szaszámlálásba kezd. Ne próbáljon meg 

több vért adni a nedv felszívó nyílásba, 

még akkor sem, ha az ellenôrzô ablak 

nem teljesen telt be! Dobja el a teszt csí-

kot és teszteljen újra egy új teszt csí kot 

használva! 

 

4. LÉPÉS: Dobja ki a használt teszt-

csíkot a tesztcsík kidobó gombot fel-

nyomva!

5. LÉPÉS: A használt tesztcsík és a 

hasz nált vérvételi lándzsa veszélyes 

hul ladék, a helyi szabályozásoknak 

meg felelôen gyûjtse, tárolja!

 ÖSSZEFOGLALÓ A HASZNÁLATRÓL

Ez az összefoglalás gyors referenciaként szolgál, nem he lyet tesíti a fel-

használói kézikönyvet. Használat elôtt az egész kézikönyvet olvassa el! 

1.  LÉPÉS: Tesztcsík behelyezése

A vércukorszintmérô automatikusan be  kapcsol és elôször kiírja az ak-

tuális hô mérsékletet, majd a villogó vércsepp és a tesztcsík jelennek 

meg a képernyôn.

2.  LÉPÉS: Szúrás, majd a minta tesztcsíkhoz érintése

Érintse a vércseppet a tesztcsík nedv felszívó nyílásához míg az elle-

nôrzô ablak teljesen be nem telt és a készülék hanggal is jelzi, hogy 

elegendô minta került a tesztcsíkba!
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