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/ 1 Σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης GlucoMen Day

/ 1.1 Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Σύστημα συνεχούς 
καταγραφής γλυκόζης (CGM) GlucoMen Day. Με το 
σύστημα CGM GlucoMen Day, μπορείτε να λαμβάνετε κάθε 
στιγμή ενδείξεις για τα επίπεδα γλυκόζης. Το σύστημα 
παρακολουθεί συνεχώς τα επίπεδα γλυκόζης μετρώντας 
την ποσότητα της γλυκόζης στο μεσοκυττάριο υγρό. 
Εισάγεται στο δέρμα σας ένας αισθητήρας ο οποίος 
αποστέλλει τις ενδείξεις γλυκόζης στην εφαρμογή Glu-
coMen Day. Έπειτα η εφαρμογή εμφανίζει τα επίπεδα 
γλυκόζης και τις μακροπρόθεσμες τάσεις της. Επίσης, η 
εφαρμογή σάς ειδοποιεί όταν η γλυκόζη σας βρίσκεται ή 
προβλέπεται να εισέλθει σε μη ασφαλή περιοχή τιμών.

Το σύστημα CGM GlucoMen Day επιτρέπει:

• την παρακολούθηση της γλυκόζης, καθώς έχει τη 
δυνατότητα να παρέχει νέα ένδειξη γλυκόζης ανά λεπτό.
• την παρατήρηση της μεταβολής της γλυκόζης σας όλο το 
24ωρο.
• τη λήψη ειδοποιήσεων όταν υπάρχει κάποιο συμβάν που 
απαιτεί την προσοχή σας, όπως η εμφάνιση μιας χαμηλής 
ένδειξης γλυκόζης.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κατά τη χρήση του 
συστήματος CGM GlucoMen Day, να έχετε πάντα μαζί σας έναν 
μετρητή σακχάρου. Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις 
οποίες θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια μέτρηση των 
επιπέδων γλυκόζης στο αίμα πριν από τη λήψη θεραπευτικών 
αποφάσεων. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 14.1 για λεπτομέρειες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από τη χρήση του συστήματος, διαβάστε όλες τις 
οδηγίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι εικόνες του παρόντος 
εγχειριδίου προορίζονται μόνο για την παροχή οδηγιών και 
δεν απεικονίζουν τα αντικείμενα στο πραγματικό τους μέγεθος. 

Η εφαρμογή CGM GlucoMen Day μπορεί να διαφέρει 
ελαφρώς οπτικά αναλόγως με την έξυπνη συσκευή (An-
droid ή iOS) στην οποία χρησιμοποιείται. Οι εικόνες της 
εφαρμογής CGM GlucoMen Day που υπάρχουν στο παρόν 
εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για την παροχή οδηγιών. 
Όταν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των εκδόσεων 
της εφαρμογής για Android και iOS, παρουσιάζονται και οι 
δύο οθόνες. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, παρουσιάζεται 
ενδεικτικά μόνο η έκδοση για Android.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η εφαρμογή CGM GlucoMen 
Day υποστηρίζει και τις δύο μονάδες μέτρησης της γλυκόζης: 
mg/dL και mmol/L. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου 
προορίζονται μόνο για την παροχή οδηγιών και μπορεί να μην 
χρησιμοποιούν τις ίδιες μονάδες με την εφαρμογή σας.

/ 1.2 Ενδείξεις χρήσης
Το σύστημα CGM GlucoMen Day:
• προορίζεται, για χρήση με στόχο τη διαχείριση του διαβήτη 
σε ενήλικες, παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω, έγκυες γυναίκες, 
άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση αιμοκάθαρσης και 
άτομα που είναι σοβαρά άρρωστα. 
• προορίζεται για την αντικατάσταση της μέτρησης με τρύπημα 
του δακτύλου για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται 
με τη διαχείριση του διαβήτη. Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 για τους 
περιορισμούς.
• προορίζεται για χρήση μόνο στην περιοχή της κοιλιάς και 
των κατώτερων πλευρών.
• προορίζεται για χρήση αποκλειστικά σε έναν ασθενή.
• προορίζεται για να συμβάλλει στην ανίχνευση επεισοδίων 
υπεργλυκαιμίας και υπογλυκαιμίας, με στόχο τη διευκόλυνση 
των προσαρμογών τόσο της βραχυχρόνιας όσο και της 
μακροπρόθεσμης θεραπείας.
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Περιορισμοί
• Το σύστημα CGM GlucoMen Day CGM δεν είναι ασφαλές για 
χρήση σε περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού (MR). Πρέπει 
να αφαιρείτε το σύστημα CGM GlucoMen Day (τον αισθητήρα 
και τον πομπό) πριν από την πραγματοποίηση μαγνητικής 
τομογραφίας (MRI), αξονικής τομογραφίας (CT) ή θεραπείας 
με ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής συχνότητας (διαθερμία). 
• Ο αισθητήρας GlucoMen Day δεν έχει λάβει έγκριση για 
τοποθέτηση σε άλλα σημεία εκτός του δέρματος της κοιλιάς 
και των κατώτερων πλευρών.
• Δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείτε τον αισθητήρα ούτε να 
τον χρησιμοποιείτε για περισσότερες από 14 ημέρες.
• Πριν από τη χρήση, εξετάστε την αποστειρωμένη συσκευασία 
του συγκροτήματος του αισθητήρα. Μην χρησιμοποιείτε το 
συγκρότημα του αισθητήρα εάν η αποστειρωμένη συσκευασία 
έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί ζημιά.
• Δεν πρέπει να φοράτε τον αισθητήρα μέσα σε τζακούζι.
• Δεν πρέπει να κολυμπάτε με τον αισθητήρα και τον πομπό 
για περισσότερο από 30 λεπτά και σε βάθος μεγαλύτερο του 
1 μέτρου (3 πόδια).
• Το σύστημα CGM GlucoMen Day CGM δεν προορίζεται για 
χρήση εκτός του λειτουργικού εύρους θερμοκρασίας του 
πομπού, το οποίο είναι από 5°C έως 45°C (41°F έως 113°F).
• Το σύστημα CGM GlucoMen Day περιέχει μικρά μέρη τα οποία, 
σε περίπτωση κατάποσης, ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τη βαθμονόμηση του συστήματος CGM GlucoMen Day 
απαιτείται ένας μετρητής σακχάρου του αίματος. Ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο χρήσης του μετρητή για πρόσθετες απαιτήσεις.

/ 1.3 Έναρξη χρήσης
Το σύστημα CGM GlucoMen Day έχει σχεδιαστεί με στόχο 
να αντικαταστήσει τη μέτρηση με τρύπημα του δακτύλου 
για τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση 
του διαβήτη. Πριν από τη χρήση του συστήματος CGM 
GlucoMen Day για τη λήψη αποφάσεων, είναι σημαντικό 
να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε 
να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που παρέχονται 
από τη συνεχή καταγραφή της γλυκόζης. Μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε το τρέχον επίπεδο γλυκόζης, την τρέχουσα 
τάση της γλυκόζης και τις προηγούμενες ενδείξεις για να 
λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε πότε πρέπει να 
χρησιμοποιείτε το σύστημα CGM για τη λήψη θεραπευτικών 
αποφάσεων και πότε τον μετρητή σακχάρου σας.
Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό που σας 
παρακολουθεί προκειμένου να σας εξηγήσει πώς μπορείτε 
να χρησιμοποιείτε το σύστημα CGM GlucoMen Day για τη 
διαχείριση του διαβήτη.

Σημαντικές πληροφορίες για τον χρήστη
Το σύστημα CGM GlucoMen Day αποστέλλει μία ένδειξη 
γλυκόζης ανά λεπτό και παρέχει/προβάλει ένα βέλος 
τάσης το οποίο υποδεικνύει την κατεύθυνση και τον ρυθμό 
μεταβολής της γλυκόζης. 

Είναι σημαντικό να κατανοείτε το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται 
η γλυκόζη σας και τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται (τάση), 
και όχι να εστιάζετε αποκλειστικά στις μεμονωμένες ενδείξεις 
της συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης. Κατά τη χρήση του 
συστήματος CGM, πρέπει να θυμάστε δύο σημαντικά στοιχεία 
σχετικά με τις τάσεις:
• Οι τάσεις δηλώνουν την κατεύθυνση προς την οποία κινούνται 
τα επίπεδα της γλυκόζης με βάση τη συνεχή καταγραφή 
και τον ρυθμό με τον οποίο αυτά μεταβάλλονται. Οι τάσεις 
υποδεικνύουν την αύξηση, τη μείωση ή τη σταθεροποίηση 
των επιπέδων γλυκόζης στη διάρκεια αρκετών λεπτών ή 
ωρών, έως και 24 ώρες πριν.
• Η κατανόηση και η ρύθμιση των επιπέδων της ινσουλίνης 
με βάση τις τάσεις είναι πιο χρήσιμη από τις μεμονωμένες 
ενδείξεις της συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης. Το σύστημα 
CGM εμφανίζει τα επίπεδα γλυκόζης του μεσοκυττάριου υγρού 
που περιβάλλει τον αισθητήρα, τα οποία είναι παρόμοια με 
το πραγματικό επίπεδο γλυκόζης αλλά ενδέχεται να έχουν 
κάποια απόκλιση.



7

Μ
έρη του συστήματος /

 Ελληνικά

/ 2  Μέρη του συστήματος 
/ 2.1 Επισκόπηση του συστήματος
Το σύστημα CGM GlucoMen Day διαθέτει έναν αισθητήρα 
μίας χρήσης αποκλειστικά ανά ασθενή, ο οποίος εισάγεται 
στο μεσοκυττάριο υγρό και μετατρέπει τα επίπεδα 
γλυκόζης σε ηλεκτρικό σήμα. Ο αισθητήρας βρίσκεται μέσα 
στο συγκρότημα αισθητήρα η οποία περιλαμβάνει επίσης 
ένα αυτοκόλλητο επίθεμα και έναν οδηγό αισθητήρα. 
Συνδέεται ένας επαναφορτιζόμενος πομπός στη συσκευή, 
η οποία έπειτα τοποθετείται στο δέρμα με το αυτοκόλλητο 
επίθεμα. Ο πομπός αποστέλλει τις ενδείξεις της γλυκόζης 
στην εφαρμογή GlucoMen Day με τη χρήση τεχνολογίας 
Bluetooth® Low Energy. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πριν από τη χρήση, ελέγξτε την ημερομηνία λήξης στη 
συσκευασία.
• Μην τροποποιήσετε κανένα από τα μέρη του συστήματος 
CGM GlucoMen Day και μην χρησιμοποιήσετε άλλα εξαρτήματα 
από αυτά που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο.
• Το σύστημα CGM GlucoMen Day περιέχει μικρά μέρη τα οποία, 
σε περίπτωση κατάποσης, ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εάν δεν διαθέτετε 
μαντηλάκια SKIN-PREPTM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
ένα μαντηλάκι εμποτισμένο με οινόπνευμα.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μπορείτε να φοράτε το 
αυτοκόλλητο επίθεμα αισθητήρα και τον πομπό όταν κάνετε 
μπάνιο. Επίσης, μπορείτε να κολυμπάτε φορώντας τον 
πομπό και τον αισθητήρα σε βάθος έως 1 μέτρο (3 πόδια) 
και για έως 30 λεπτά.

/ 2.2 Συσκευή αισθητήρα
 ΠΡΟΣΟΧΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην χρησιμοποιείτε το συγκρότημα αισθητήρα εάν η 
αποστειρωμένη συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί 
ζημιά. Μην πιάνετε το συγκρότημα αισθητήρα έως ότου να 
είστε έτοιμοι να εισαγάγετε τον αισθητήρα, καθώς υπάρχει 
κίνδυνος μόλυνσης του αισθητήρα.
• Δεν πρέπει να φοράτε τον αισθητήρα μέσα σε τζακούζι.

Μην απορρίψετε τον πομπό, τη συσκευή εισαγωγής του 
αισθητήρα ή τον φορτιστή του αισθητήρα όταν απορρίπτετε 
τον αισθητήρα.

Συγκρότημα αισθητήρα Πομπός Συσκευή Εισαγωγής 
Αισθητήρα

Φορτιστής 
Πομπού

Μαντηλάκια 
SKIN-PREP™

Καλυπτικά 
Αυτοκόλλητα

App/
Εφαρμογή
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/ 3  Ρύθμιση του συστήματος 
/ 3.1 Λήψη της εφαρμογής
Η εφαρμογή GlucoMen Day χρησιμοποιείται για την 
προβολή των ενδείξεων του συστήματος CGM GlucoMen 
Day σε συσκευές Android και iOS (έξυπνες συσκευές). Η 
εφαρμογή διατίθεται στο Google Play (Android) και το Ap-
ple Store (iOS). Ο κατάλογος με τις συμβατές «έξυπνες» 
συσκευές αναγράφεται στην ιστοσελίδα του 
www.menarinidiagnostics.com.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η εφαρμογή αποθηκεύει 
στη συσκευή σας ευαίσθητα δεδομένα υγείας. Συνιστάται 
να έχετε εγκατεστημένη στη συσκευή σας την πιο 
ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού ασφαλείας. Για 
λεπτομέρειες σχετικά με την ενημέρωση της συσκευής 
σας και τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σας, 
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην εγκαθιστάτε την εφαρμογή 
σε έξυπνες συσκευές που 
έχουν υποστεί τροποποιήσεις, 
όπως το jailbreaking και το ro-
oting. Διαφορετικά, ενδέχεται 
να μειωθεί η ασφάλεια 
και η λειτουργικότητα της 
εφαρμογής.

/ 3.2 Δημιουργία λογαριασμού
Προτού χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή GlucoMen Day 
CGM, πρέπει να απαντήσετε σε μερικές απλές ερωτήσεις 
και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Μπορείτε να 
ανανεώνετε τα στοιχεία σας ανά πάσα στιγμή στην 
ενότητα ΠΡΟΦΙΛ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11).

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η χώρα που επιλέγετε 
καθορίζει τη μονάδα μέτρησης της γλυκόζης στην εφαρμογή 
(mg/dL ή mmol/L).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η εφαρμογή σας υποστηρίζει μόνο μία 
χώρα, δεν θα εμφανιστεί η οθόνη ΧΩΡΑ.

4.
Διαβάστε την ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ 
και, στη συνέχεια, πατήστε 
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ.

5.
Επιλέξτε τη Χώρα σας και 
πατήστε το  ( ).
Καταχωρήστε το Όνομα και 
το Επίθετο και πατήστε το 
εικονίδιο ( ).
Επιλέξτε το δικό σας Έτος 
γέννησης και πατήστε το 
εικονίδιο ( ).
Επιλέξτε το Φύλο σας και 
πατήστε το εικονίδιο ( ).
Επιλέξτε Τύπο διαβήτη και 
πατήστε το εικονίδιο ( ).

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εάν δεν διαθέτετε καλυπτικό 
αυτοκόλλητο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτοκόλλητη 
επιδεσμική ταινία στις άκρες του αυτοκόλλητου επιθέματος.

1.
Πατήστε το εικονίδιο της 
εφαρμογής GlucoMen Day 
CGM, για να ανοίξετε την 
εφαρμογή.

2.
Πατήστε 
ΕΓΓΡΑΦΗ.

3.
Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
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6.
Διαβάστε το κείμενο που 
εξηγεί γιατί είναι σημαντικές 
οι ειδοποιήσεις και πατήστε 
το εικονίδιο ( ).
Καταχωρήστε τη διεύθυνση 
email σας και δημιουργήστε 
έναν κωδικό πρόσβασης.

Στο κάτω μέρος της συμφωνίας, 
ορίστε μία επιλογή κοινοποίησης 
και πατήστε ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ.
Σε Android: Εάν εμφανιστεί ένα 
μήνυμα το οποίο ζητά πρόσβαση 
στη λειτουργία ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ, 
πατήστε ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και ακολουθήστε τις 
οδηγίες, για να ενεργοποιηθούν 
τα απαραίτητα δικαιώματα και 
να μην χάνετε καμία ειδοποίηση.

7.
Επιλέξτε τις ρυθμίσεις 
επικοινωνίας μέσω email.

Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει 
να περιέχουν τουλάχιστον 8 
χαρακτήρες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε το 
εικονίδιο ( ) για να 
εμφανίζεται ή να αποκρύπτεται 
ο κωδικός πρόσβασής σας. 

8.
Διαβάστε την ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, συμφωνήστε 
και πατήστε ΕΓΓΡΑΦΗ.

9.
Διαβάστε τη ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗ WAVEFORM και 
αποφασίστε εάν επιθυμείτε 
να συναινέσετε στην 
κοινοποίηση δεδομένων.

Σε iOS: Εάν εμφανιστεί ένα 
μήνυμα που ζητά άδεια για 
την αποστολή ειδοποιήσεων, 
πατήστε ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ώστε 
να μην χάνετε καμία ειδοποίηση.

/ 3.3 Σύνδεση σε υφιστάμενο 
λογαριασμό

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στην εφαρμογή GlucoMen Day 
CGM, μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

1.
Πατήστε το εικονίδιο της 
εφαρμογής GlucoMen Day 
CGM, για να ανοίξετε την 
εφαρμογή.

2.
Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.

3.
Καταχωρήστε τη διεύθυνση 
email και τον κωδικό 
πρόσβασής σας. 

4.
Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό 
πρόσβασής σας, ανατρέξτε 
στην ΕΝΟΤΗΤΑ 11.6 όπου 
αναφέρονται τα βήματα 
για την επαναφορά του 
κωδικού πρόσβασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε 
το εικονίδιο ( ) για 
να εμφανίζεται ή να 
αποκρύπτεται ο κωδικός 
πρόσβασής σας.
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3.
Ανοίξτε την εφαρμογή και:
1. Πατήστε το πλήκτρο ΣΥΣΚΕΥΩΝ.
Στις συσκευές Android ενδέχεται 
να πρέπει να πατήσετε το ΒΕΛΟΣ 
«ΠΙΣΩ» μέχρι να εμφανιστούν τα 
πλήκτρα στο κάτω μέρος.
2. Πατήστε ΠΟΜΠΟΙ.
3. Σε Android: Πατήστε το πλήκτρο 
(+).
Σε iOS: Πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ 
ΠΟΜΠΟΥ.

/ 3.4 Σύνδεση πομπού
Το κιτ του συστήματος CGM GlucoMen Day περιλαμβάνει 
δύο πομπούς, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον 
έναν ενώ φορτίζετε τον άλλον. 
Οι πομποί επικοινωνούν με την εφαρμογή GlucoMen Day 
με τη χρήση Bluetooth και πρέπει να συνδεθούν με την 
εφαρμογή για να τους χρησιμοποιήσετε. Η διαδικασία αυτή 
ονομάζεται ζεύξη.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: • Ο πομπός επικοινωνεί με 
την εφαρμογή με τη χρήση ασύρματης τεχνολογίας Blue-
tooth. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση 
του Bluetooth της έξυπνης συσκευής σας.
• Διαβάστε όλες τις οδηγίες σχετικά με τη ζεύξη προτού 
επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε τη ζεύξη του πομπού 
σας. Μόλις πατήσετε το πλήκτρο του φορτιστή, ο πομπός 
θα εισέλθει σε λειτουργία ζεύξης για 60 δευτερόλεπτα. 
Εάν δεν πραγματοποιήσετε τη ζεύξη κατά τη διάρκεια 
αυτού του διαστήματος, θα πρέπει να ξεκινήσετε από την 
αρχή τη διαδικασία ζεύξης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μπορείτε να συνδέετε τον πομπό σε μία μόνο έξυπνη 
συσκευή κάθε φορά. Αν συνδέσετε τον πομπό και σε 
δεύτερη έξυπνη συσκευή, θα διακοπεί η σύνδεσή του με 
την πρώτη.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Όταν συνδέετε πομπό για πρώτη 
φορά, η εφαρμογή εμφανίζει 
υποδείξεις για το επόμενο 
βήμα και για τα σημαντικά 
χαρακτηριστικά. Αφού διαβάσετε 
τις υποδείξεις, πατήστε OK.

1.
Εντοπίστε το 6ψήφιο αριθμητικό 
PIN (Α) στο κάτω μέρος του πομπού.
Καταγράψτε το 6ψήφιο PIN, το 
οποίο θα το χρειαστείτε στο βήμα 7.

2.
Τοποθετήστε τον πομπό στον 
φορτιστή και συνδέστε τον 
τελευταίο σε μια πηγή τροφοδοσίας. 
Ο πομπός πρέπει να παραμένει στον 
φορτιστή έως ότου ολοκληρωθεί 
η ζεύξη. Η λυχνία του φορτιστή 
μπορεί να αναβοσβήνει με κόκκινο 
χρώμα για έως 5 δευτερόλεπτα. 
Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία έχει 
γίνει πράσινη (θα αναβοσβήνει αν 
η φόρτιση δεν είναι πλήρης ή θα 
είναι σταθερή αν είναι πλήρης) πριν 
προχωρήσετε στο βήμα 3.
Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8.4 για λεπτομέρειες 
σχετικά με τη φόρτιση του πομπού.
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9.
Αν αυτός είναι ο πρώτος πομπός που 
συνδέετε, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα 
που θα σας ρώτα εάν θέλετε να 
συνδέσετε και τον δεύτερο πομπό σας.
• Αν επιλέξετε ΝΑΙ, πρέπει να 
επαναλάβετε τα βήματα 1-7 για τον 
δεύτερο πομπό.
• Αν επιλέξτε ΟΧΙ, ακολουθήστε τα 
βήματα 1-7 όταν είστε έτοιμοι να 
πραγματοποιήσετε ζεύξη.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε 
περίπτωση σύνδεσης περισσότερων 
από έναν πομπών, θα εμφανιστεί ένα 
μήνυμα που θα σας ενημερώνει ότι 
ένας άλλος πομπός είναι ήδη ενεργός.
Μόνο ο ενεργός πομπός μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε περίοδο 
καταγραφής. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8.6 
για λεπτομέρειες σχετικά με την 
ενεργοποίηση του πομπού.

4.
Μόνο σε συσκευές Android:
Αναλόγως με τις ρυθμίσεις αδειών 
της συσκευής σας, ενδέχεται 
να εμφανιστεί κάποιο ή όλα τα 
παρακάτω μηνύματα στην οθόνη 
ΝΕΟΥ ΠΟΜΠΟΥ:
• Να επιτρέπεται σε αυτήν την 
εφαρμογή η πρόσβαση στην 
τοποθεσία σας.
• Ενεργοποίηση τοποθεσίας.
• Να επιτρέπεται το Bluetooth.
Αν εμφανιστεί κάποιο από τα 
μηνύματα αυτά, πατήστε επάνω 
στο μήνυμα και ακολουθήστε τις 
υποδείξεις για την ενεργοποίηση 
των αδειών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις πατήσετε το πλήκτρο του φορτιστή, ο 
πομπός θα εισέλθει σε λειτουργία ζεύξης για 60 δευτερόλεπτα.

6.
Στην οθόνη ΝΕΟΥ ΠΟΜΠΟΥ, 
επιλέξτε τον πομπό σας όταν αυτός 
εμφανιστεί στη λίστα.
Αν εμφανίζονται πολλοί πομποί, 
ελέγξτε τον 7ψήφιο αλφαριθμητικό 
αναγνωριστικό κωδικό (A) στο 
επάνω μέρος του πομπού σας, ώστε 
να επιλέξετε τον σωστό πομπό.

7.
Όταν εμφανιστεί το αίτημα ζεύξης Bluetooth εισαγάγετε το 
6φήφιο αριθμητικό PIN που καταγράψατε στο βήμα 1.
Πατήστε ΖΕΥΞΗ.

8.
Η εφαρμογή υποδεικνύει ότι γίνεται σύνδεση του πομπού. 
Μόλις ολοκληρωθεί η ζεύξη, ο συνδεδεμένος πομπός θα 
βρίσκεται στη λίστα με τους ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΠΟΜΠΟΥΣ στην 
οθόνη ΠΟΜΠΩΝ. Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε αυτόν 
τον πομπό για την έναρξη μιας περιόδου συνεχούς καταγραφής 
γλυκόζης.

Αρχική οθόνη: Οθόνη πομπών:

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρέπει να ενεργοποιηθούν 
όλες οι άδειες αυτές για 
να συνδεθεί ο πομπός.

5.
Πιέστε το πλήκτρο του φορτιστή. 
Η λυχνία αναβοσβήνει με μπλε 
χρώμα υποδεικνύοντας ότι ο 
πομπός είναι έτοιμος για ζεύξη.
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Δεξιά πλευρά Μπροστινή πλευρά Αριστερή πλευρά

Θα ήταν καλύτερα να αποφύγετε να επιλέξετε ένα 
σημείο που βρίσκεται στις παρακάτω περιοχές:

• Μέση γραμμή (η κάθετη γραμμή που περνάει από τον αφαλό σας).
• Περιοχές που ζαρώνουν ή διπλώνονται όταν κινείστε (όπως η 
περιφέρεια της μέσης).
• Περιοχές στις οποίες υπάρχουν έντονες ουλές.
• Περιοχές στις οποίες υπάρχει εξάνθημα ή άλλος ερεθισμός του 
δέρματος.
• Περιοχές στις οποίες τα ρούχα, οι ζώνες ή οι ζώνες ασφαλείας του 
αυτοκινήτου μπορεί να προκαλέσουν τριβή ή ερεθισμό.

/ 4  Εισαγωγή αισθητήρα και  
έναρξη περιόδου καταγραφής

/ 4.1 Προετοιμασία για την 
εισαγωγή του αισθητήρα

Για να ξεκινήσει μια περίοδος συνεχούς καταγραφής 
γλυκόζης, πρέπει να εισαχθεί ένας αισθητήρας. Η εισαγωγή 
πρέπει να γίνει σε μια καθαρή και στεγνή περιοχή. Πλύνετε 
και στεγνώστε τα χέρια σας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία. 

Για να προετοιμαστείτε για την εισαγωγή του αισθητήρα, 
συγκεντρώστε τα ακόλουθα μέρη:

• Συσκευή εισαγωγής αισθητήρα 
• Σφραγισμένη συσκευασία με το συγκρότημα αισθητήρα
• Πλήρως φορτισμένο και συνδεδεμένο πομπό (βλ. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 8.4 για λεπτομέρειες σχετικά με τη φόρτιση του 
πομπού και ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3 για λεπτομέρειες σχετικά με τη 
ζεύξη του πομπού)
• Μαντηλάκια SKIN-PREP™ (προαιρετικά)
• Καλυπτικό αυτοκόλλητο (προαιρετικό)
• Εφαρμογή GlucoMen Day (βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 3.1 για οδηγίες 
λήψης της εφαρμογής)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη 
συσκευασία του συγκροτήματος αισθητήρα. Εάν ο αισθητήρας 
έχει λήξει, μην τον χρησιμοποιείτε. Αν χρησιμοποιήσετε 
αισθητήρα που έχει λήξει, οι ενδείξεις γλυκόζης ενδέχεται να 
είναι ανακριβείς.
• Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες εισαγωγής του 
αισθητήρα. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί 
ακούσια έκπτυξη του αισθητήρα.
• Στην κάτω πλευρά της συσκευής εισαγωγής αισθητήρα 
υπάρχουν πολλά κινούμενα μέρη. Υπάρχει πιθανότητα να 
πιαστούν σε αυτά τα δάχτυλά σας, αν δεν ακολουθήσετε τις 
οδηγίες προετοιμασίας και χρήσης της συσκευής εισαγωγής 
αισθητήρα.

/ 4.2 Επιλογή σημείου 
εισαγωγής αισθητήρα

Πριν από την εισαγωγή του αισθητήρα, αφιερώστε λίγο 
χρόνο για να σκεφτείτε ποιο σημείο θα ήταν το καλύτερο 
για την εισαγωγή.

Επιλέξτε ένα σημείο για την εισαγωγή του αισθητήρα το 
οποίο να βρίσκεται είτε στην κοιλιά είτε στα κατώτερα 
πλευρά και να:

• είναι εύκολα προσβάσιμο και να μην βρίσκεται σε περιοχές 
στις οποίες ακουμπούν σφιχτά τα ρούχα ή οι ζώνες.
• βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 4 εκατοστών (1,5 
ίντσες) από τη θέση έγχυσης ινσουλίνης ή από την αντλία 
ινσουλίνης, ξεκινώντας τη μέτρηση από την άκρη του 
αυτοκόλλητου επιθέματος.
• είναι λείο. Αν χρειάζεται, ξυρίστε την περιοχή για την 
επικόλληση του αυτοκόλλητου επιθέματος στο δέρμα.



13

Εισαγω
γή αισθητήρα και έναρξη περιόδου καταγραφ

ής /
 Ελληνικά

/ 4.4 Επιλογή πομπού
Επιλέξτε τον πομπό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 
Βεβαιωθείτε ότι ο πομπός είναι πλήρως φορτισμένος 
τοποθετώντας τον στον φορτιστή και ελέγχοντας αν 
η λυχνία είναι σταθερά πράσινη. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8.4 για 
λεπτομέρειες σχετικά με τη φόρτιση του πομπού.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Εάν ο πομπός δεν είναι πλήρως φορτισμένος, εμφανίζεται 
στην εφαρμογή ένα μήνυμα στην έναρξη της περιόδου 
καταγραφής το οποίο σας ενημερώνει ότι η φόρτιση του 
πομπού μπορεί να μην είναι επαρκής για όλη την περίοδο 
των 14 ημερών. Δεν μπορείτε να αλλάξετε πομπό στο μέσο 
μιας περιόδου καταγραφής. Αν αποφορτιστεί πλήρως η 
μπαταρία του πομπού, πρέπει να εισαγάγετε νέο αισθητήρα 
και να ξεκινήσει νέα περίοδος καταγραφής.
• Ελέγξτε τον πομπό ώστε να διαπιστώσετε αν έχει τυχόν 
ορατά ελαττώματα, όπως ρωγμές. Μην χρησιμοποιείτε τον 
πομπό αν διαπιστώσετε κάποιο τέτοιο ελάττωμα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ο αισθητήρας πρέπει να εισάγεται μόνο στην κοιλιά 
ή στα κατώτερα πλευρά, περίπου μεταξύ του θώρακα 
και της γραμμής από την οποία ξεκινούν τα παντελόνια 
σας. Ρωτήστε τον γιατρό σας σχετικά με το καλύτερο 
σημείο εισαγωγής για εσάς. Η αιμορραγία, το πρήξιμο, η 
δημιουργία μελανιών ή η μόλυνση του σημείου εισαγωγής 
του αισθητήρα αποτελούν πιθανούς κινδύνους της χρήσης 
του αισθητήρα. Σε περίπτωση που προκληθεί κάτι από τα 
παραπάνω, πρέπει να λάβετε συμβουλές σχετικά με τη 
θεραπεία του από τον γιατρό σας.
• Πρέπει να επιλέγετε νέο σημείο εισαγωγής κάθε φορά 
που εισάγετε νέο αισθητήρα. Η χρήση του ίδιου σημείου 
εισαγωγής μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό.

/ 4.3 Καθαρισμός σημείου εισαγωγής 
αισθητήρα

Πριν από την εισαγωγή του αισθητήρα, πρέπει να 
καθαρίσετε το σημείο εισαγωγής που έχετε επιλέξει. 
Με τον προσεκτικό καθαρισμό του σημείου εισαγωγής, 
απολυμαίνεται το δέρμα και το αυτοκόλλητο επίθεμα 
αισθητήρα κολλάει καλύτερα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην αφήσετε τίποτα να ακουμπήσει στο σημείο εισαγωγής 
μετά τον καθαρισμό και πριν την εισαγωγή του αισθητήρα.
• Το σημείο εισαγωγής πρέπει να είναι στεγνό πριν 
χρησιμοποιήσετε το μαντηλάκι SKIN-PREPTM και ΠΡΕΠΕΙ να 
είναι εντελώς στεγνό πριν από την εισαγωγή του αισθητήρα.
• Ο μη καθαρισμός του σημείου εισαγωγής ή ο καθαρισμός με 
λανθασμένη τεχνική μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη.

1.
Αφαιρέστε το μαντηλάκι SKIN-PREP™ από τη σφραγισμένη 
συσκευασία του. Εάν δεν διαθέτετε μαντηλάκι SKIN-PREPTM, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαντηλάκι εμποτισμένο με 
οινόπνευμα.

2.
Τοποθετήστε το μαντηλάκι στο σημείο 
εισαγωγής και σκουπίστε το με 
κυκλικές κινήσεις, με κατεύθυνση προς 
τα έξω και μακριά από το σημείο. 
Συνεχίστε μέχρι να ολοκληρώσετε τον 
καθαρισμό της περιοχής μήκους 15-
20  εκατοστών (6-8  ίντσες) χωρίς να 
επιστρέφετε σε σημεία που έχετε ήδη 
καθαρίσει.

3.
Αφήστε την περιοχή που 
καθαρίσατε να στεγνώσει πλήρως, 
για δύο λεπτά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Φροντίστε τα ρούχα σας 
να μην ακουμπήσουν στην 
καθαρισμένη περιοχή.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αγγίζετε τις επαφές του πομπού που βρίσκονται 
ανάμεσα από τους βραχίονες.

5.
Κρατήστε τον πομπό με τους βραχίονες στραμμένους προς τα 
κάτω, κάθετα προς το συγκρότημα αισθητήρα.
Η πλευρά του πομπού στην οποία αναγράφεται ο αναγνωριστικός 
κωδικός (C) πρέπει να είναι στραμμένη προς το πλατύ άκρο του 
συγκροτήματος αισθητήρα.

/ 4.5 Ενεργοποίηση πομπού
Παρόλο που υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης πολλών 
πομπών στην εφαρμογή, μόνο ένας πομπός κάθε φορά 
μπορεί να αποστέλλει τις ενδείξεις του συστήματος CGM. 
Ο πομπός αυτός αναφέρεται ως ενεργός πομπός. 
Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8.6 σχετικά με την ενεργοποίηση πομπού.

/ 4.6 Τοποθέτηση του πομπού στο 
συγκρότημα αισθητήρα

Για να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα, θα χρειαστείτε 
τον ενεργοποιημένο πομπό και το συγκρότημα αισθητήρα.

2.
Αφαιρέστε το συγκρότημα 
αισθητήρα από τον εσωτερικό 
δίσκο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αφαιρέσετε το προστατευτικό χαρτί της συσκευής 
αισθητήρα μέχρι τη στιγμή της εισαγωγής.

1.
Αφαιρέστε το συγκρότημα 
αισθητήρα από την 
αποστειρωμένη συσκευασία.

3.
Τοποθετήστε το συγκρότημα αισθητήρα επάνω σε μια σκληρή 
και καθαρή επιφάνεια (όπως το εσωτερικό του αποστειρωμένου 
θύλακα) με την πλευρά του αυτοκόλλητου επιθέματος προς τα 
κάτω.

4.
Εντοπίστε τους βραχίονες του 
πομπού (B).
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2.
Εντοπίστε το πτερύγιο (B) της συσκευής εισαγωγής αισθητήρα 
στο άκρο που βρίσκεται ο μοχλός (1 ανάγλυφη κουκκίδα).

/ 4.7 Προετοιμασία της συσκευής
εισαγωγής αισθητήρα

Μετά την εισαγωγή του πομπού στο συγκρότημα 
αισθητήρα, μπορείτε να προετοιμάσετε τη συσκευή 
εισαγωγής αισθητήρα. Για να ακολουθήσετε τα παρακάτω 
βήματα, θα χρειαστείτε τη συσκευή εισαγωγής αισθητήρα.

1.
Τοποθετήστε τη συσκευή εισαγωγής 
αισθητήρα σε μια σκληρή και καθαρή 
επιφάνεια.
Εντοπίστε τον πλαστικό μοχλό (έχει 1 
ανάγλυφη κουκκίδα) (A) της συσκευής 
εισαγωγής αισθητήρα.

2.
Ανασηκώστε αυτόν τον μοχλό μέχρι 
να ακούσετε ένα κλικ και στη συνέχεια 
κατεβάστε τον για να τον επαναφέρετε 
στην αρχική του θέση. Εμφανίζεται μια 
πορτοκαλί ετικέτα που υποδεικνύει 
ότι η συσκευή εισαγωγής αισθητήρα 
είναι έτοιμη για χρήση.

/ 4.8  Σύνδεση της συσκευής 
εισαγωγής αισθητήρα στο 
συγκρότημα αισθητήρα

Στη συνέχεια, συνδέστε τη συσκευή εισαγωγής αισθητήρα 
στο συγκρότημα αισθητήρα.

1.
Τοποθετήστε το συγκρότημα αισθητήρα 
σε μια σκληρή και καθαρή επιφάνεια 
(όπως το εσωτερικό του αποστειρωμένου 
θύλακα)με την πλευρά στην οποία 
βρίσκεται ο πομπός στραμμένη προς 
τα πάνω. Εντοπίστε τη σχισμή (A) 
που υπάρχει στο πλατύ άκρο του 
συγκροτήματος αισθητήρα.

6.
Χαμηλώστε τον πομπό και κατευθύνετε τους βραχίονες ώστε 
να εισέλθουν στις κατάλληλες οπές του συγκροτήματος 
αισθητήρα. Οπές:

7.
Πιέστε το καμπύλο άκρο του 
πομπού προς τα κάτω ώστε να 
έρθει σε επαφή με το συγκρότημα 
αισθητήρα.

8.
Πιέστε προς τα κάτω καλά τον 
πομπό μέχρι να ασφαλίσει στη 
θέση του και να ακούσετε ένα κλικ.
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3.
Πιάστε το αριστερό πτερύγιο και 
ξεκολλήστε το για να αφαιρέσετε 
και το δεύτερο τμήμα του 
καλύμματος. Προσέξτε ώστε το 
αυτοκόλλητο επίθεμα να μην 
αναδιπλωθεί πριν ή κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής.

3.
Κρατήστε τη συσκευή εισαγωγής 
αισθητήρα με το πτερύγιο (B) 
στραμμένο προς τα κάτω, κάθετα 
προς το συγκρότημα αισθητήρα. 
Ευθυγραμμίστε το πτερύγιο ώστε 
να βρίσκεται ακριβώς πάνω από 
τη σχισμή (A) του συγκροτήματος 
αισθητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σχισμή του 
συγκροτήματος αισθητήρα (A) 
προορίζεται για την ευθυγράμμιση 
και την εύρεση της σωστής θέσης 
του πτερυγίου της συσκευής 
εισαγωγής (B).

4.
Χαμηλώστε τη συσκευή εισαγωγής 
αισθητήρα και κατευθύνετέ τη 
ώστε το πτερύγιο να εισέλθει 
στη σχισμή του συγκροτήματος 
αισθητήρα.

5.
Κατεβάστε προς τα κάτω το άκρο 
της συσκευής εισαγωγής αισθητήρα 
που βρίσκεται ψηλά μέχρι να 
ακουμπήσει στο συγκρότημα 
αισθητήρα και να ακούσετε ένα κλικ.

6.
Η συσκευή εισαγωγής αισθητήρα και ο οδηγός αισθητήρα 
πρέπει να κουμπώσουν μαζί χωρίς κενό. Ελέγξτε αν υπάρχει κενό 
μεταξύ της συσκευής εισαγωγής και του οδηγού αισθητήρα. Αν 
υπάρχει κενό, ανατρέξτε στην ΕΝΟΤΗΤΑ 15.7.

/ 4.9 Αφαίρεση καλύμματος του 
επιθέματος του αισθητήρα

Μετά τον καθαρισμό του σημείου εισαγωγής, μπορείτε να 
αφαιρέσετε το κάλυμμα του αυτοκόλλητου επιθέματος του 
αισθητήρα. Για το βήμα αυτό, θα χρειαστείτε τη συσκευή 
εισαγωγής αισθητήρα συνδεδεμένη με το συγκρότημα αισθητήρα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το αυτοκόλλητο επίθεμα είναι αποστειρωμένο και δεν πρέπει 
να αγγίζετε το κεντρικό τμήμα του. Αγγίξτε μόνο την περίμετρο 
του αυτοκόλλητου κατά την αφαίρεση του καλύμματος.

1.
Κρατήστε τη συσκευή εισαγωγής 
αισθητήρα με το κάλυμμα του 
αυτοκόλλητου επιθέματος από την 
επάνω πλευρά.
Εντοπίστε τα πτερύγια (Α και Β) 
σε κάθε πλευρά του καλύμματος.

2.
Πιάστε το δεξί πτερύγιο και 
ξεκολλήστε το για να αφαιρέσετε 
το πρώτο τμήμα του καλύμματος.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Αν ο πομπός δεν ήταν πλήρως φορτισμένος, εμφανίζεται 
ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι ο πομπός ενδέχεται να 
μην διαρκέσει για την περίοδο καταγραφής των 14 ημερών. 
Δεν μπορείτε να αλλάξετε πομπό στο μέσο μιας περιόδου 
καταγραφής. Αν αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία του πομπού, 
πρέπει να αφαιρέσετε τον αισθητήρα και να εισαγάγετε νέο για 
να ξεκινήσει νέα περίοδος καταγραφής.
• Μην αφαιρείτε τον πομπό ενώ το συγκρότημα αισθητήρα είναι 
τοποθετημένο στο σώμα σας.
• Αν νιώσετε αντίσταση κατά την αφαίρεση της συσκευής 
εισαγωγής αισθητήρα με 
δύο διαφορετικά συγκροτήματα αισθητήρα, καλέστε το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Πελατών.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η περίοδος συνεχούς καταγραφής 
της γλυκόζης ξεκινά αυτόματα όταν εισάγεται ο αισθητήρας.

3.
Πατήστε το πλήκτρο εισαγωγής (2 ανάγλυφες κουκκίδες) μέχρι να 
ακούσετε το κλικ. Συνεχίστε να κρατάτε τη συσκευή εισαγωγής 
αισθητήρα στη θέση της.
Μην προσπαθήσετε να
προσαρμόσετε τη θέση του 
αυτοκόλλητου επιθέματος
μετά την εισαγωγή.

4.
Συνεχίστε να κρατάτε τη συσκευή εισαγωγής αισθητήρα στη 
θέση της και πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης (3 ανάγλυφες 
κουκκίδες) μέχρι να ακούσετε το κλικ.

5.
Ανασηκώστε προσεκτικά τη συσκευή εισαγωγής αισθητήρα και 
απομακρύνετέ την από το σώμα με ευθεία κίνηση προς τα έξω. 
Αν νιώσετε αντίσταση, επαναλάβετε τα βήματα 4-5. 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο οδηγός αισθητήρα παραμένει 
συνδεδεμένος στη συσκευή εισαγωγής αισθητήρα, και μόνο ο 
πομπός, ο αισθητήρας και το αυτοκόλλητο επίθεμα παραμένουν 
στο σώμα σας.

6.
Στρώστε το αυτοκόλλητο επίθεμα του αισθητήρα ώστε να 
βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως κολλημένο στο δέρμα. Λειάνετε απαλά 
τυχόν πτυχώσεις στις άκρες για βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά.

/ 4.10  Τοποθέτηση του 
συγκροτήματος αισθητήρα στο 
σημείο εισαγωγής

Μετά την αφαίρεση του καλύμματος από το αυτοκόλλητο 
επίθεμα του αισθητήρα, μπορείτε να τοποθετήσετε το 
επίθεμα επάνω στο δέρμα σας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν δεν τηρηθούν προσεκτικά οι οδηγίες εισαγωγής, ο 
αισθητήρας μπορεί να γλιστρήσει επάνω στο δέρμα αντί 
να εισέλθει σε αυτό.  Αν συμβεί αυτό, δεν θα ξεκινήσει η 
περίοδος καταγραφής ή ο αισθητήρας θα παρέχει χαμηλής 
ποιότητας δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να προβληθούν 
στην εφαρμογή. Τηρήστε προσεκτικά τις οδηγίες για να 
διασφαλίσετε τη σωστή εισαγωγή του αισθητήρα.

1.
Κρατώντας τη συσκευή εισαγωγής 
αισθητήρα, τοποθετήστε το 
αυτοκόλλητο επίθεμα σταθερά επάνω 
στο σημείο εισαγωγής παράλληλα με 
γραμμή του παντελονιού σας. 
Το κουμπί απελευθέρωσης (3 
ανάγλυφες κουκκίδες) της συσκευής 
εισαγωγής αισθητήρα πρέπει να είναι 
στραμμένο προς τον αφαλό σας.

2.
Πιέστε καλά προς τα κάτω για να διασφαλίσετε ότι το αυτοκόλλητο 
επίθεμα θα στερεωθεί επάνω στο δέρμα σας. Έπειτα, ασκήστε 
κανονική πίεση στο δέρμα σας για την εισαγωγή.
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/ 4.12 Αναμονή για τη σταθεροποίηση 
του αισθητήρα

Μετά την εισαγωγή νέου αισθητήρα, πρέπει να περιμένετε 
περίπου 45 λεπτά για να σταθεροποιηθεί προτού 
βαθμονομήσετε το σύστημα. Κατά τη σταθεροποίηση του 
αισθητήρα, η εφαρμογή θα εμφανίσει μια γραμμή προόδου 
και τον αριθμό των λεπτών που απομένουν μέχρι τη 
βαθμονόμηση, στην ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ και στην οθόνη ΠΟΜΠΩΝ.

Αρχική οθόνη: Οθόνη πομπών:

Μόλις σταθεροποιηθεί ο αισθητήρας, μπορεί να γίνει 
βαθμονόμηση. Αν έχετε επιτρέψει την αποστολή 
ειδοποιήσεων από την εφαρμογή και έχετε ενεργοποιήσει 
τον συναγερμό βαθμονόμησης, θα λάβετε μια ειδοποίηση 
ότι μπορείτε πλέον να πραγματοποιήσετε βαθμονόμηση. 
Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 για λεπτομέρειες σχετικά με τους 
συναγερμούς.

Στην ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ και στην οθόνη ΠΟΜΠΩΝ επίσης 
υποδεικνύεται ότι μπορείτε πλέον να πραγματοποιήσετε 
βαθμονόμηση. Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 για λεπτομέρειες σχετικά 
με τη βαθμονόμηση.

Αρχική οθόνη: Οθόνη πομπών:

Μετά την εισαγωγή νέου αισθητήρα, μπορεί να χρειαστούν 
1-3 λεπτά για να τον εντοπίσει η εφαρμογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αρχίσουν να ξεκολλούν οι άκρες του αυτοκόλλητου 
επιθέματος κατά τη διάρκεια μιας περιόδου καταγραφής, 
μπορείτε να τοποθετήσετε το καλυπτικό αυτοκόλλητο. Βλ. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 15.7 για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης 
του καλυπτικού αυτοκόλλητου.

/ 4.11  Αφαίρεση του οδηγού αισθητήρα 
από τη συσκευή εισαγωγής 
αισθητήρα

Μετά την εισαγωγή του αισθητήρα, πρέπει να αφαιρέσετε 
τον οδηγό αισθητήρα από τη συσκευή εισαγωγής 
αισθητήρα, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή εισαγωγής την επομένη φορά που θα εισαγάγετε 
έναν αισθητήρα.

1.
Εντοπίστε το πτερύγιο 
απελευθέρωσης στο κάτω 
μέρος της συσκευής εισαγωγής 
αισθητήρα. Πιέστε και 
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
απελευθέρωσης.

2.
Ενώ πιέζετε το πλήκτρο 
απελευθέρωσης, τραβήξτε προς 
τα πίσω τον οδηγό αισθητήρα.

3.
Απορρίψτε τον χρησιμοποιημένο πλαστικό οδηγό αισθητήρα.
Αποθηκεύστε την επαναχρησιμοποιούμενη 
συσκευή εισαγωγής αισθητήρα 
με τα άλλα εξαρτήματα 
του συστήματος 
CGM GlucoMen Day.

/ 4.13  Πώς θα γνωρίζω πότε πρέπει να 
αντικαταστήσω τον αισθητήρα μου;

Ο αισθητήρας έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί για έως 14



19

Βαθμονόμηση του συστήματος /
 Ελληνικά

ΗΜΕΡΑ 1 ΗΜΕΡΑ 2 ΗΜΕΡΑ 3 έως 14

Πρώτη 
βαθμονόμηση:
Εισαγάγετε 
την ένδειξη 
της πρώτης 
βαθμονόμησης 
μόλις λήξει 
η περίοδος 
σταθεροποίησης 
του αισθητήρα, 
δηλαδή περίπου 
45 λεπτά μετά την 
εισαγωγή.

Δεύτερη 
βαθμονόμηση:
Εισαγάγετε 
την ένδειξη 
της δεύτερης 
βαθμονόμησης 
6 ώρες μετά την 
εισαγωγή του 
αισθητήρα.

Τρίτη 
βαθμονόμηση:
Εισαγάγετε την 
ένδειξη της τρίτης 
βαθμονόμησης 
24 ώρες μετά 
την εισαγωγή του 
αισθητήρα.

Μετέπειτα 
βαθμονομήσεις:
Εισαγάγετε 
την ένδειξη 
βαθμονόμησης 
24 ώρες μετά 
την προηγούμενη 
βαθμονόμηση.

Μήνυμα ότι η περίοδος 
καταγραφής λήγει σύντομα:

Μήνυμα ότι η περίοδος 
καταγραφής έληξε:

Αρχική οθόνη:
Οθόνη πομπών:

/ 5 Βαθμονόμηση του 
συστήματος

/ 5.1 Πότε απαιτείται βαθμονόμηση;
Η βαθμονόμηση αποτελεί σημαντικό μέρος της χρήσης 
του συστήματος CGM GlucoMen Day και έχει στόχο να 
εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια κατά τη 
συνεχή καταγραφή της γλυκόζης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν επιτρέπονται επιπλέον βαθμονομήσεις τις 
πρώτες έξι ώρες.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κατά τη χρήση του συστήματος 
CGM GlucoMen Day, να έχετε πάντα μαζί σας έναν μετρητή 
σακχάρου για τη βαθμονόμηση του συστήματος.

ημέρες. Μετά το διάστημα των 14 ημερών, η εφαρμογή σάς 
ενημερώνει ότι έχει λήξη η περίοδος καταγραφής και ότι 
πρέπει να αντικατασταθεί ο αισθητήρας.
Περίπου 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη λήξη της 
περιόδου καταγραφής, η εφαρμογή παρέχει τις ακόλουθες ενδείξεις:
• Αν έχετε επιτρέψει στην εφαρμογή να αποστέλλει 
ειδοποιήσεις, θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι η περίοδος 
καταγραφής λήγει σύντομα.
• Εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι η περίοδος καταγραφής θα 
λήξει σύντομα.
Όταν έχει έρθει ώρα να αντικατασταθεί ο αισθητήρας, η 
εφαρμογή παρέχει τις ακόλουθες ενδείξεις:
• Αν έχετε επιτρέψει στην εφαρμογή να αποστέλλει 
ειδοποιήσεις, θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι η περίοδος 
καταγραφής έχει λήξει.
• Εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι η περίοδος καταγραφής έχει λήξει.
• Στην ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ και στην οθόνη ΠΟΜΠΩΝ εμφανίζονται 
οδηγίες που υποδεικνύουν ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη 
περίοδος καταγραφής.
Μπορείτε να αντικαταστήσετε και νωρίτερα τον αισθητήρα εάν:
• εμφανίσετε πόνο, ευαισθησία ή πρήξιμο στο σημείο 
εισαγωγής του αισθητήρα.
• υποβληθείτε σε ιατρική διαδικασία για την οποία απαιτείται 
η αφαίρεση του αισθητήρα. όπως η μαγνητική τομογραφία.
• Η εφαρμογή σάς ενημερώσει ότι πρέπει να αφαιρέσετε τον αισθητήρα.
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1.
Εκτελέστε μια μέτρηση σακχάρου στο αίμα.
Για τη μέτρηση αυτή, ακολουθήστε τις οδηγίες του μετρητή 
σακχάρου που διαθέτετε.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τη βαθμονόμηση του συστήματος CGM, πρέπει να 
χρησιμοποιείτε ένδειξη του μετρητή σακχάρου από το 
δάκτυλο μόνο. Μην χρησιμοποιείτε ένδειξη από άλλο σημείο.

Αρχική οθόνη:

Οθόνη πομπών:

5.1.1 Τι θα συμβεί αν δεν πραγματοποιηθεί 
βαθμονόμηση;

Αν δεν εισαγάγετε ένδειξη βαθμονόμησης, το σύστημα CGM 
θα συνεχίσει να εμφανίζει τα επίπεδα της γλυκόζης για 
κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά στη συνέχεια θα εμφανιστεί 
μια γραμμή με το μήνυμα ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΓΛΥΚΟΖΗ, που θα 
υποδεικνύει ότι η ποιότητα των δεδομένων μπορεί να είναι 
χαμηλότερη από το συνηθισμένο. Τα εκτιμώμενα επίπεδα 
γλυκόζης εμφανίζονται στο διάγραμμα τάσεων ως τελείες 
με ανοιχτό γκρι χρώμα. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 6.5 για λεπτομέρειες 
σχετικά με την εκτιμώμενη γλυκόζη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εμφάνιση της γραμμής με το μήνυμα ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΓΛΥΚΟΖΗ δεν σημαίνει πάντα ότι απαιτείται βαθμονόμηση. 
Πατήστε στη γραμμή για να ενημερωθείτε για τον λόγο που 
πραγματοποιείται εκτίμηση των επιπέδων γλυκόζης. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
6.5 για λεπτομέρειες σχετικά με την εκτιμώμενη γλυκόζη.

/ 5.2 Εισαγωγή ένδειξης βαθμονόμησης
Για να πραγματοποιήσετε βαθμονόμηση, πρέπει να ισχύουν 
όλα τα παρακάτω:
• Η γλυκόζη, σύμφωνα με το σύστημα BGM πρέπει να είναι 
70-250 mg/dL (3,9-13,9 mmol/L).
• Η γλυκόζη πρέπει να μεταβάλλεται κατά λιγότερο από 2 
mg/dL (0,11 mmol/L) ανά λεπτό.
• Πρέπει να βρίσκεται σε εξέλιξη μια περίοδος καταγραφής.
• Πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το πλήκτρο ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ.
Αν δεν ισχύει κάτι από τα παραπάνω, το πλήκτρο 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ θα είναι απενεργοποιημένο και δεν θα 
έχετε τη δυνατότητα βαθμονόμησης.

2.
Στην εφαρμογή:
1. Πατήστε το πλήκτρο ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΟΘΟΝΗΣ.
Στις συσκευές Android ενδέχεται 
να πρέπει να πατήσετε το ΒΕΛΟΣ 
«ΠΙΣΩ» μέχρι να εμφανιστούν τα 
πλήκτρα στο κάτω μέρος.
2. Πατήστε ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ.
Ή
1. Πατήστε το πλήκτρο ΣΥΣΚΕΥΩΝ. 
Στις συσκευές Android ενδέχεται 
να πρέπει να πατήσετε το ΒΕΛΟΣ 
«ΠΙΣΩ» μέχρι να εμφανιστούν τα 
πλήκτρα στο κάτω μέρος.
2. Πατήστε ΠΟΜΠΟΙ.
3. Πατήστε ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μετά τη δεύτερη βαθμονόμηση, 
μπορείτε να πραγματοποιείτε νωρίτερα τη βαθμονόμηση 
αν θέλετε το πρόγραμμα βαθμονόμησης να μετατοπιστεί σε 
πιο βολική ώρα. Για παράδειγμα, αν η επόμενη βαθμονόμηση 
πρέπει να γίνει στις 23:00, μπορείτε να επιλέξετε να την 
πραγματοποιήσετε στις 19:00, αν αυτή η ώρα σας βολεύει 
καλύτερα. Στην περίπτωση αυτή, η επόμενη προγραμματισμένη 
βαθμονόμηση θα είναι για τις 19:00 (24 ώρες μετά).
Η εφαρμογή σάς ενημερώνει με διάφορους τρόπους τη 
στιγμή που απαιτείται βαθμονόμηση:
• Στην ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ εμφανίζεται μια γραμμή με το 
μήνυμα ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ. Πατήστε στη γραμμή 
για να προχωρήσετε σε βαθμονόμηση.
• Στην περιοχή μηνυμάτων της οθόνης ΠΟΜΠΩΝ 
υποδεικνύεται ότι έχει έρθει η ώρα για βαθμονόμηση. 
Πατήστε ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ για να προχωρήσετε.
Αν έχετε επιτρέψει την αποστολή ειδοποιήσεων από 
την εφαρμογή και έχετε ενεργοποιήσει τον συναγερμό 
βαθμονόμησης, θα λάβετε μια ειδοποίηση όταν έρθει η ώρα 
να πραγματοποιήσετε τη βαθμονόμηση.
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/ 6   Προβολή των ενδείξεων 
συνεχούς καταγραφής γλυκόζης

/ 6.1 Πρόσβαση στην αρχική οθόνη
Μπορείτε να δείτε τις ενδείξεις της συνεχούς καταγραφής 
γλυκόζης με τη χρήση της εφαρμογής GlucoMen Day. Η 
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ είναι η κύρια οθόνη από την οποία μπορείτε 
να παρακολουθείτε τις ενδείξεις αυτές.

Στην εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ.

Στις συσκευές Android ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε το 
ΒΕΛΟΣ «ΠΙΣΩ» μέχρι να εμφανιστούν τα πλήκτρα στο κάτω 
μέρος.

/ 6.2 Επισκόπηση της αρχικής οθόνης
Η αρχική οθόνη χωρίζεται σε δύο ενότητες, την τρέχουσα 
κατάσταση (επάνω μέρος) και το διάγραμμα τάσεων (κάτω 
μέρος).

Τρέχουσα κατάσταση (επάνω μέρος)

Στην ενότητα τρέχουσας κατάστασης προβάλλεται το πιο 
πρόσφατο επίπεδο γλυκόζης και η τάση της. 

Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 6.3 για λεπτομέρειες.

4.
Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

5.
Όταν σας ζητηθεί να 
επιβεβαιώσετε την ένδειξη, 
βεβαιωθείτε ότι αυτή είναι σωστή 
και πατήστε ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ.

6.
Αν πρόκειται για την πρώτη 
βαθμονόμηση της περιόδου 
καταγραφής, το σύστημα δεν εμφανίζει 
επίπεδα γλυκόζης κατά τη 10λεπτη 
περίοδο συλλογής δεδομένων. 
Στο τέλος της περιόδου συλλογής 
δεδομένων, η εφαρμογή θα αρχίσει να 
εμφανίζει τα επίπεδα γλυκόζης.

3.
Στην οθόνη ΝΕΑΣ 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ, πατήστε 
στο πεδίο ΝΕΑΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ και 
εισαγάγετε την ένδειξη της 
γλυκόζης αίματος.
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/ 6.3 Τρέχουσα κατάσταση
6.3.1 Τρέχουσα γλυκόζη

Η ένδειξη τρέχουσας γλυκόζης είναι η πιο πρόσφατη 
ένδειξη από τον αισθητήρα του συστήματος CGM. Η ετικέτα 
ώρας δείχνει τη χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκε 
η μέτρηση. Το χρώμα του φόντου βασίζεται στο τρέχον 
επίπεδο γλυκόζης.

Χρώματα φόντου αρχικής οθόνηςΔιάγραμμα τάσεων (κάτω μέρος)

Στο διάγραμμα τάσεων εμφανίζονται οι πρόσφατες 
ενδείξεις γλυκόζης. 

Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 6.4 για λεπτομέρειες.

A. Περιοχή διαγράμματος

B. Επιλογές προβολής διαγράμματος

Πατώντας εδώ μπορείτε να επιλέγετε την ποσότητα των 
δεδομένων που θα απεικονίζονται στο διάγραμμα τάσεων.

C. Ρυθμίσεις διαγράμματος

Πατώντας εδώ μπορείτε να ρυθμίζετε τις γραμμές 
υψηλού και χαμηλού επιπέδου γλυκόζης καθώς και την 
επιδιωκόμενη περιοχή τιμών.

A. Τρέχουσα ένδειξη γλυκόζης του συστήματος CGM

B. Βέλος τάσης

C. Εικονίδια κατάστασης

D. Πλήκτρο βαθμονόμησης

E. Γραμμή πληροφοριών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η γραμμή δεν υπάρχει πάντα στην οθόνη. 
Εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν πληροφορίες που πρέπει 
να προβληθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να δείτε το διάγραμμα τάσεων σε μεγαλύτερο 
μέγεθος μπορείτε να περιστρέψετε την αρχική οθόνη ώστε 
να αποκτήσει οριζόντιο προσανατολισμό.

A. Υψηλό (κίτρινο)
Το τρέχον επίπεδο γλυκόζης 
είναι πάνω από τη γραμμή 
υψηλού επιπέδου γλυκόζης που 
έχει οριστεί στις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
6.4.3 για λεπτομέρειες.

B. Μεταξύ υψηλού και χαμηλού 
επιπέδου (μπλε)
Το τρέχον επίπεδο γλυκόζης 
είναι στην περιοχή μεταξύ των 
γραμμών υψηλού και χαμηλού 
επιπέδου γλυκόζης που έχουν 
οριστεί στις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
6.4.3 για λεπτομέρειες.
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6.3.2 Βέλος τάσης

Το βέλος τάσης δείχνει 
τον ρυθμό με τον οποίο 
μεταβάλλεται η γλυκόζη. 
Υπάρχουν 7 βέλη τάσης, το 
καθένα από τα οποία δείχνει 
ένα διαφορετικό ρυθμό 
μεταβολής. Η εφαρμογή 
εμφανίζει το βέλος μόνο όταν 
υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις 
για να καθοριστεί μια τάση.
Κάθε φορά που εμφανίζεται 
ένα βέλος τάσης, μπορείτε να 
το πατήσετε για να εμφανιστεί 
μια επεξήγηση.

C. Χαμηλό (κόκκινο)

Το τρέχον επίπεδο γλυκόζης 
είναι κάτω από τη γραμμή 
χαμηλού επιπέδου γλυκόζης 
που έχει οριστεί στις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
6.4.3 για λεπτομέρειες.

D. Χωρίς ένδειξη (γκρι)

Αν η εφαρμογή δεν λαμβάνει 
ενδείξεις γλυκόζης από τον 
πομπό ή αν έχει παρουσιαστεί 
κάποιο παροδικό πρόβλημα 
με τον αισθητήρα που 
παρεμποδίζει την προβολή 
του επιπέδου γλυκόζης, το 
φόντο γίνεται γκρι.

Η οθόνη θα δείχνει:

•είτε - - - αντί για το επίπεδο γλυκόζης
• ΕΙΤΕ ένα μήνυμα που θα εξηγεί το πρόβλημα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν στην εφαρμογή δεν εμφανίζεται το τρέχον επίπεδο 
γλυκόζης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το σύστημα CGM 
GlucoMen Day για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. 
Πραγματοποιήστε μια μέτρηση του σακχάρου στο αίμα 
πριν λάβετε θεραπευτικές αποφάσεις.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα επίπεδα γλυκόζης που 
είναι κάτω από 40  mg/dL (2,2  mmol/L) εμφανίζονται ως 
<  40 mg/dL (<  2,2 mmol/L). Τα επίπεδα γλυκόζης που 
είναι πάνω από 400 mg/dL (22,2 mmol/L) εμφανίζονται ως 
> 400 mg/dL (< 22,2 mmol/L).
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Βέλος τάσης Επεξήγηση

Το επίπεδο της γλυκόζης αυξάνεται με 
ρυθμό 3,5  mg/dL (0,19  mmol/L) ανά λεπτό ή 
υψηλότερο. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
βαθμονόμηση αν εμφανίζεται αυτό το βέλος.

Το επίπεδο της γλυκόζης αυξάνεται με ρυθμό 2,5-
3,5  mg/dL (0,14-0,19  mmol/L) ανά λεπτό. Δεν 
μπορείτε να πραγματοποιήσετε βαθμονόμηση αν 
εμφανίζεται αυτό το βέλος.

Το επίπεδο της γλυκόζης αυξάνεται με ρυθμό 
1,5-2,5 mg/dL (0,08-0,14 mmol/L) ανά λεπτό.

Το επίπεδο της γλυκόζης μεταβάλλεται κατά 
λιγότερο από 1,5 mg/dL (0,08 mmol/L) ανά λεπτό.

Το επίπεδο της γλυκόζης μειώνεται με ρυθμό 
2,5-3,5 mg/dL (0,14-0,19 mmol/L) ανά 
λεπτό. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
βαθμονόμηση αν εμφανίζεται αυτό το βέλος.

Το επίπεδο της γλυκόζης μειώνεται με 
ρυθμό 3,5  mg/dL (0,19  mmol/L) ανά λεπτό ή 
υψηλότερο. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
βαθμονόμηση αν εμφανίζεται αυτό το βέλος.

Το επίπεδο της γλυκόζης μειώνεται με ρυθμό 
1,5-2,5 mg/dL (0,08-0,14 mmol/L) ανά λεπτό.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν στην εφαρμογή δεν εμφανίζεται το βέλος τάσης, δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείτε το σύστημα CGM GlucoMen Day 
για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Πραγματοποιήστε 
μια μέτρηση του σακχάρου στο αίμα πριν λάβετε τυχόν 
θεραπευτικές αποφάσεις.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κατά τη χρήση του 
συστήματος CGM GlucoMen Day, να έχετε πάντα μαζί σας 
έναν μετρητή σακχάρου.

6.3.3 Εικονίδια κατάστασης

Τα εικονίδια κατάστασης δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση 
της βαθμονόμησης, της έντασης του ήχου της συσκευής και 
του σήματος του πομπού.

Εικονίδια βαθμονόμησης

Δεν μπορεί να γίνει βαθμονόμηση 
αυτή τη στιγμή.

Τα εικονίδια 
βαθμονόμησης 
υποδεικνύουν 
αν απαιτείται 
βαθμονόμηση ή αν το 
σύστημα δεν μπορεί 
να βαθμονομηθεί μια 
συγκεκριμένη στιγμή.

Απαιτείται βαθμονόμηση. 
Προσθέστε μια τιμή σακχάρου 
του αίματος.

Το σύστημα έχει βαθμονομηθεί.

Εικονίδια έντασης ήχου

Απενεργοποίηση έντασης. Οι 
ειδοποιήσεις δεν θα συνοδεύονται 
από ήχο.

Τα εικονίδια 
έντασης ήχου 
δείχνουν την 
ένταση του ήχου 
της συσκευής σας.

Ο ήχος έχει ρυθμιστεί σε χαμηλή 
ένταση. Μπορεί να μην ακούσετε 
τις ειδοποιήσεις.

Ο ήχος έχει ρυθμιστεί σε μεσαία 
ένταση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν η ένταση 
είναι υπερβολικά 
χαμηλή, μπορεί να 
μην ακούσετε τους 
συναγερμούς. Ο ήχος έχει ρυθμιστεί σε υψηλή 

ένταση.
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Εικονίδια σήματος πομπού

Δεν ανιχνεύεται το σήμα του 
ενεργού πομπού.

Τα εικονίδια 
σήματος πομπού 
υποδεικνύουν 
την κατάσταση 
σύνδεσης του 
ενεργού πομπού.

Ανιχνεύεται το σήμα του ενεργού 
πομπού.

6.3.4 Πλήκτρο βαθμονόμησης

Το πλήκτρο ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ χρησιμοποιείται για την 
εισαγωγή μιας ένδειξης γλυκόζης αίματος από μετρητή. 
Αυτό το πλήκτρο βαθμονόμησης είναι απενεργοποιημένο 
για το διάστημα που δεν απαιτείται βαθμονόμηση.

Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 για λεπτομέρειες σχετικά με τη 
βαθμονόμηση.

6.3.5 Γραμμή πληροφοριών
Η γραμμή πληροφοριών εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν 
πληροφορίες που πρέπει να προβληθούν. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μπορείτε να πατήσετε επάνω στη γραμμή για 
λεπτομέρειες.

Μήνυμα στη γραμμή Επεξήγηση

Δεν μπορείτε να βαθμονομήσετε το σύστημα 
τη συγκεκριμένη στιγμή. 
Πατήστε στη γραμμή για λεπτομέρειες 
σχετικά με τον λόγο που δεν μπορεί να 
γίνει βαθμονόμηση. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 15.3 για 
λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο που δεν 
είναι δυνατή η βαθμονόμηση.

Το σύστημα αποθηκεύει την ένδειξη 
βαθμονόμησης.

Δεν μπορεί 
να γίνει 
βαθμονόμηση 
αυτή τη στιγμή

Αποθήκευση 
βαθμονόμησης

Πραγματοποιείται εκτίμηση των επιπέδων 
γλυκόζης. 
Πατήστε στη γραμμή για να ενημερωθείτε 
για τον λόγο που τα επίπεδα γλυκόζης είναι 
εκτιμώμενα. 
Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 6.5 για λεπτομέρειες σχετικά 
με την εκτιμώμενη γλυκόζη.

Έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα και η 
εφαρμογή δεν μπορεί να εμφανίσει τις 
ενδείξεις γλυκόζης. Αυτό είναι πρόβλημα 
του συστήματος που θα πρέπει κανονικά να 
επιλυθεί μόνο του. 
Αν το πρόβλημα δεν λυθεί εντός 1 ώρας, 
καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Εκτιμώμενη 
γλυκόζη

Προσωρινό 
πρόβλημα

Μήνυμα στη γραμμή Επεξήγηση

Δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία περίοδος 
καταγραφής. 
Πατήστε στη γραμμή για να εμφανιστούν 
οδηγίες για την εισαγωγή του αισθητήρα 
και την έναρξη νέας περιόδου καταγραφής.

Πρέπει να πραγματοποιηθεί βαθμονόμηση. 
Πατήστε στη γραμμή ή στο πλήκτρο 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ για να εισαγάγετε μια 
ένδειξη γλυκόζης αίματος από μετρητή.

Οδηγίες εισαγωγής 
αισθητήρα

Απαιτείται 
βαθμονόμηση

Αν η εφαρμογή GlucoMen Day δεν 
μπορεί να εμφανίσει το τρέχον 
επίπεδο γλυκόζης, μπορεί να 
εμφανιστεί ένα μήνυμα στο οποίο να 
εξηγείται ο λόγος. Το μήνυμα αυτό 
είτε υποδεικνύει ότι μια διαδικασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη είτε παρέχει 
οδηγίες για το επόμενο βήμα.

6.3.6 Μηνύματα αρχικής οθόνης
Η γραμμή πληροφοριών εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν 
πληροφορίες που πρέπει να προβληθούν. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μπορείτε να πατήσετε επάνω στη γραμμή για 
λεπτομέρειες.
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Μήνυμα αρχικής 
οθόνης Επεξήγηση

Δεν είναι κανένας πομπός συνδεδεμένος 
στην εφαρμογή. Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΠΟΜΠΟΥ για να συνδέσετε έναν πομπό. 
Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3 για λεπτομέρειες 
σχετικά με τη σύνδεση του πομπού.

Το σύστημα συνδέεται στον πομπό σας.

Το σύστημα προσπαθεί να ενεργοποιήσει 
τον πομπό [ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΟΜΠΟΥ]. 

Πρέπει να αφαιρέσετε τον πομπό από 
τον φορτιστή για να ενεργοποιηθεί. 

Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8.6 για λεπτομέρειες 
σχετικά με την ενεργοποίηση του 
πομπού.

Έχει συνδεθεί ένας πομπός, αλλά δεν 
έχει ξεκινήσει η περίοδος καταγραφής.

Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 για λεπτομέρειες 
σχετικά με την έναρξη μιας περιόδου 
καταγραφής.

Απουσία πομπού

Σύνδεση πομπού...

Ενεργοποίηση 
πομπού…
Αφαιρέστε τον 
πομπό 
[ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΜΠΟΥ] 
από τον φορτιστή, 
για ενεργοποίηση.

Έτοιμος/η για 
έναρξη;
Ακολουθήστε τις 
οδηγίες εισαγωγής 
αισθητήρα. Μπορεί 
να χρειαστούν 1 
με 3 λεπτά για 
τον εντοπισμό του 
αισθητήρα.

Ξεκινά η περίοδος καταγραφής. Με 
μια γραμμή προόδου υποδεικνύεται ο 
χρόνος που απομένει μέχρι την έναρξη 
της περιόδου καταγραφής.

Το σύστημα είναι έτοιμο για 
βαθμονόμηση.

Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 για λεπτομέρειες 
σχετικά με τη βαθμονόμηση.

Έναρξη περιόδου 
καταγραφής…

Αναμονή για 
βαθμονόμηση 
Προσθέστε μια τιμή 
σακχάρου αίματος 
από μετρητή.

Μήνυμα αρχικής 
οθόνης Επεξήγηση

Μετά την πρώτη βαθμονόμηση μιας 
περιόδου καταγραφής, το σύστημα 
χρειάζεται χρόνο για τη συλλογή 
δεδομένων. Με μια γραμμή προόδου 
υποδεικνύεται ο χρόνος που απομένει.

Η περίοδος καταγραφής διακόπτεται.

Συλλογή 
δεδομένων…

Διακοπή περιόδου 
καταγραφής...

Bluetooth 
απενεργοποιημένο
Ενεργοποιήστε το Bluetooth 
για να χρησιμοποιήσετε το 
σύστημα CGM.

Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο. 
Πρέπει να ενεργοποιηθεί ώστε ο πομπός 
να επικοινωνεί με την εφαρμογή.

Έχει εξαντληθεί ο αποθηκευτικός χώρος 
της συσκευής σας και η εφαρμογή 
δεν μπορεί να εμφανίσει τις ενδείξεις 
γλυκόζης. Αν ελευθερώσετε χώρο, η 
εφαρμογή θα αρχίσει να εμφανίζει ξανά 
τις ενδείξεις γλυκόζης.

Αποθηκευτικός χώρος 
πλήρης
Πρέπει να απελευθερώσετε 
χώρο στο τηλέφωνό σας 
για να χρησιμοποιήσετε το 
σύστημα CGM.

Η εφαρμογή δεν εντοπίζει το σήμα 
του πομπού. Βεβαιωθείτε ότι πομπός 
βρίσκεται κοντά στην εφαρμογή.

Απώλεια σήματος
Βεβαιωθείτε ότι ο 
πομπός σας βρίσκεται 
κοντά. Μπορεί να 
χρειαστεί χρόνος για 
να επανασυνδεθεί.

/ 6.4 Διάγραμμα τάσεων
6.4.1 Περιοχή διαγράμματος

Στο διάγραμμα τάσεων απεικονίζονται τα πρόσφατα επίπεδα 
γλυκόζης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να παρακολουθείτε 
τις τάσεις στην πάροδο του χρόνου. Ο πομπός στέλνει μία 
ένδειξη γλυκόζης ανά λεπτό. Το σύστημα CGM προβάλλει 
επίπεδα γλυκόζης που είναι από 40 έως 400 mg/dL (2,2-
22,2 mmol/L).



B

A

C

D
E

A. Χρόνος (άξονας Χ)
B. Επίπεδο γλυκόζης (άξονας Υ)
C. Γραμμή υψηλού επιπέδου γλυκόζης 
D. γραμμή χαμηλού επιπέδου γλυκόζης
E. και επιδιωκόμενα επίπεδα τιμών 
Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 6.4.3 για λεπτομέρειες. 
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 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα επίπεδα γλυκόζης που 
είναι κάτω από 40  mg/dL (2,2  mmol/L) εμφανίζονται 
στο διάγραμμα ως 40  mg/dL (2,2  mmol/L). Τα επίπεδα 
γλυκόζης που είναι πάνω από 400 mg/dL (22,2 mmol/L) 
εμφανίζονται στο διάγραμμα ως 400 mg/dL (22,2 mmol/L).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χαθεί η σύνδεση μεταξύ του πομπού και της 
εφαρμογής κατά τη διάρκεια μιας περιόδου καταγραφής, 
μπορεί να υπάρχουν κενές περιοχές στο διάγραμμα τάσεων. 
Αυτές οι περιοχές θα συμπληρωθούν όταν επανασυνδεθεί 
ο πομπός.

6.4.2 Επιλογές προβολής διαγράμματος

Με τις επιλογές προβολής διαγράμματος μπορείτε 
να καθορίσετε την ποσότητα των δεδομένων που 
απεικονίζονται στο διάγραμμα τάσεων.
Μπορείτε να επιλέξετε να προβάλλονται δεδομένα 
γλυκόζης 1, 3, 6, 12 ή 24 ωρών. Η δεξιά πλευρά του 
διαγράμματος ξεκινάει πάντα από την τρέχουσα ώρα και οι 
προηγούμενες ενδείξεις εμφανίζονται με κατεύθυνση προς 
τα αριστερά.

6.4.3 Ρυθμίσεις διαγράμματος

Από τις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ μπορείτε να επιλέξετε 
τη θέση των γραμμών υψηλού και χαμηλού επιπέδου 
γλυκόζης και της επιδιωκόμενης περιοχής τιμών στο 
διάγραμμα τάσεων.

Αλλαγή ρυθμίσεων διαγράμματος

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, μεταβείτε στις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στις 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ αλλάζουν μόνο τον τρόπο 
εμφάνισης των πληροφοριών στην ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ, δεν 
επηρεάζουν κανέναν από τους συναγερμούς. Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
7 για λεπτομέρειες σχετικά με τους συναγερμούς.

1.
Πατήστε το εικονίδιο των 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ.

2.
Πατήστε στη ρύθμιση που 
επιθυμείτε να αλλάξετε και 
τροποποιήστε την αναλόγως:

• Γραμμή υψηλού επιπέδου 
γλυκόζης
• Επιδιωκόμενη περιοχή τιμών
• Γραμμή χαμηλού επιπέδου 
γλυκόζης



28

Π
ροβολή τω

ν ενδείξεω
ν συνεχούς καταγραφ

ής γλυκόζης /

 Ελληνικά

3.
Σε Android: Πατήστε ΟΚ για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.
Σε iOS: Η επιλογή σας αποθηκεύεται αυτόματα.

4.
Πατήστε το ΠΛΗΚΤΡΟ «ΠΙΣΩ» για να επιστρέψετε στην 
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν η εφαρμογή εμφανίζει την εκτιμώμενη γλυκόζη και εσείς 
παρουσιάσετε συμπτώματα υψηλής ή χαμηλής γλυκόζης, 
πρέπει να πραγματοποιήσετε μια μέτρηση σακχάρου στο 
αίμα προτού λάβετε θεραπευτικές αποφάσεις.

/ 6.5 Εκτιμώμενη γλυκόζη

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να 
χρειαστεί να γίνεται εκτίμηση των επιπέδων γλυκόζης. 
Πατήστε στη γραμμή με το μήνυμα ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΓΛΥΚΟΖΗ 
για λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο για τον οποίο 
πραγματοποιείται εκτίμηση της γλυκόζης.

Μήνυμα αρχικής 
οθόνης Επεξήγηση

Το σύστημα πρέπει να βαθμονομηθεί.

• Μετά την πρώτη βαθμονόμηση: 
Πραγματοποιείται εκτίμηση των 
επιπέδων γλυκόζης, όταν το σύστημα δεν 
βαθμονομηθεί εντός 6 ωρών από την έναρξη 
της περιόδου καταγραφής.
• Μετά τη δεύτερη βαθμονόμηση: 
Πραγματοποιείται εκτίμηση των 
επιπέδων γλυκόζης, όταν το σύστημα δεν 
βαθμονομηθεί εντός 24 ωρών από την 
έναρξη της περιόδου καταγραφής.
• Μετά από όλες τις άλλες βαθμονομήσεις: 
Πραγματοποιείται εκτίμηση των 
επιπέδων γλυκόζης, όταν το σύστημα δεν 
βαθμονομηθεί εντός 26 ωρών από την 
προηγούμενη βαθμονόμηση.

Μόλις πραγματοποιηθεί βαθμονόμηση, τα 
νέα επίπεδα γλυκόζης που εμφανίζονται δεν 
είναι πλέον εκτιμώμενα. Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 για 
λεπτομέρειες σχετικά με τη βαθμονόμηση.

Το σύστημα εντοπίζει ότι υπάρχει πρόβλημα 
με τον αισθητήρα. Θα πραγματοποιείται 
εκτίμηση των επιπέδων γλυκόζης έως ότου 
το σύστημα να βεβαιωθεί ότι το πρόβλημα 
έχει επιλυθεί (περίπου για 1 ώρα). 

Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται η γραμμή 
με το μήνυμα ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΓΛΥΚΟΖΗ και 
μετά τη 1 ώρα, επικοινωνήστε με το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Πελατών.

Εκτιμώμενη 
γλυκόζη
 Πραγματοποιείται 
εκτίμηση των 
επιπέδων γλυκόζης 
επειδή το σύστημα 
χρειάζεται 
βαθμονόμηση.

Εκτιμώμενη γλυκόζη
Πραγματοποιείται 
εκτίμηση των 
επιπέδων 
γλυκόζης επειδή 
έχει εμφανιστεί 
ένα προσωρινό 
πρόβλημα με τον 
αισθητήρα. 
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/ 7   Συναγερμοί

Στην οθόνη ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ μπορείτε να ορίσετε συναγερμούς 
που θα σας ειδοποιούν σε περίπτωση κάποιου συμβάντος 
για το οποίο απαιτείται η προσοχή σας, όπως η εμφάνιση 
χαμηλού επιπέδου γλυκόζης.

Στην εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ.

Στις συσκευές Android ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε 
το ΒΕΛΟΣ «ΠΙΣΩ» μέχρι να εμφανιστούν τα πλήκτρα στο 
κάτω μέρος.

/ 7.1 Πρόσβαση στην οθόνη συναγερμών

Η οθόνη ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ χωρίζεται σε τρεις ενότητες, τους 
συναγερμούς για τη γλυκόζη, τους συναγερμούς για τις 
συσκευές και το ιστορικό συναγερμών.

Μπορείτε να μεταβείτε από τη μια ενότητα στην άλλη 
πατώντας στις ετικέτες που υπάρχουν στο επάνω μέρος 
της οθόνης. 

A. Ρυθμίσεις συναγερμών

Στις καρτέλες ΓΛΥΚΟΖΗΣ και ΣΥΣΚΕΥΩΝ μπορείτε να 
ρυθμίσετε τους συναγερμούς σας.

• Πατήστε ΓΛΥΚΟΖΗ για συναγερμούς που σχετίζονται 
με τα τρέχοντα και τα μελλοντικά επίπεδα γλυκόζης. Βλ. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 7.6 για λεπτομέρειες.
• Πατήστε ΣΥΣΚΕΥΕΣ για συναγερμούς που σχετίζονται με 
τον πομπό και την έξυπνη συσκευή σας. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 7.7 
για λεπτομέρειες.

Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 7.4 για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση 
των συναγερμών.

/ 7.2  Επισκόπηση της οθόνης συναγερμών

/ 7.3 Εμφάνιση ειδοποιήσεων
Αν θέλετε οι συναγερμοί να εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις 
στην έξυπνη συσκευή σας, πρέπει να δώσετε άδεια στην 
εφαρμογή GlucoMen Day να αποστέλλει ειδοποιήσεις.
Αν η εφαρμογή βρίσκεται στο παρασκήνιο, ο συναγερμός θα 
εμφανίζεται ως ειδοποίηση εάν:

• η εφαρμογή έχει άδεια για αποστολή ειδοποιήσεων.
• ο συναγερμός είναι ενεργοποιημένος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η εφαρμογή βρίσκεται στο προσκήνιο, 
ο συναγερμός θα εμφανίζεται ως μήνυμα εντός της 
εφαρμογής.

1.
Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις της συσκευής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή είναι μια εφαρμογή διαφορετική από την 
GlucoMen Day.

B. Ιστορικό συναγερμών

Στην καρτέλα ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ υπάρχει μια λίστα με τους 
συναγερμούς των τελευταίων 14 ημερών. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 7.8 
για λεπτομέρειες.
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2.
Πατήστε ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

3.
Από τη λίστα με τις εφαρμογές, 
πατήστε στην εφαρμογή Gluco-
Men Day.

4.
Τροποποιήστε 
τις ρυθμίσεις των 
ειδοποιήσεων σας ώστε 
να επιτρέπεται στην 
εφαρμογή GlucoMen Day να 
αποστέλλει ειδοποιήσεις.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: • Ο πομπός και η εφαρμογή 
πρέπει να επικοινωνούν για να ενημερώνεστε για τους 
συναγερμούς. Αυτό απαιτεί την ενεργοποίηση του Bluetooth.
• Εάν προκύψει κάποιος συναγερμός ενώ ο πομπός και η 
εφαρμογή δεν επικοινωνούν, η εφαρμογή θα εμφανίσει τον 
συναγερμό όταν επανέλθει η σύνδεση μεταξύ τους και εάν 
ισχύει ακόμα ο συναγερμός.
• Για οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων 
στη συσκευή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της 
συσκευής.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν η έξυπνη συσκευή σας έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία 
Αθόρυβο ή Μην ενοχλείτε μπορεί να μην ειδοποιηθείτε για 
σημαντικούς συναγερμούς.

/ 7.4 Ρύθμιση συναγερμών
Η εφαρμογή GlucoMen Day περιλαμβάνει διάφορους 
συναγερμούς τους οποίους μπορείτε να ρυθμίσετε 
κατάλληλα, ώστε να ενημερωθείτε αν συμβεί κάτι το οποίο 
να απαιτεί την προσοχή σας.

Για κάθε συναγερμό υπάρχουν επιλογές με τις οποίες 
μπορείτε να τον προσαρμόσετε. Υπάρχει δυνατότητα 
ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των περισσότερων 
συναγερμών.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: O συναγερμοί ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
ΧΑΜΗΛΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ και ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ.

Στις συσκευές Android ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε το ΒΕΛΟΣ 
«ΠΙΣΩ» μέχρι να εμφανιστούν τα πλήκτρα στο κάτω μέρος.

2.
Επιλέξτε τον τύπο συναγερμού που θέλετε να ορίσετε:

• Πατήστε ΓΛΥΚΟΖΗ για συναγερμούς που σχετίζονται με τα 
τρέχοντα και τα μελλοντικά επίπεδα γλυκόζης. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 7.6 
για λεπτομέρειες.
• Πατήστε ΣΥΣΚΕΥΕΣ για συναγερμούς που σχετίζονται με 
τον πομπό και την έξυπνη συσκευή σας. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 7.7 για 
λεπτομέρειες.

3.
Πατήστε στον συναγερμό 
που θέλετε να ορίσετε. Κάθε 
συναγερμός έχει έναν τίτλο 
(A) και μια τρέχουσα ρύθμιση 
(B). Αν ο συναγερμός είναι 
απενεργοποιημένος, η τρέχουσα 
ρύθμιση θα είναι ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ.

4.
Πατήστε στον διακόπτη για 
να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τον συναγερμό.
Αν απενεργοποιήσετε τον 
συναγερμό, δεν θα μπορείτε να 
επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένοι συναγερμοί 
δεν απενεργοποιούνται.
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5.
Πατήστε στο επίπεδο του 
συναγερμού για να ορίσετε σε 
ποια περίπτωση θα σας ειδοποιεί. 
Το επίπεδο συναγερμού είναι 
διαφορετικό για κάθε συναγερμό. Για 
παράδειγμα, αν επιλέξετε να ορίσετε 
το υψηλό επίπεδο συναγερμού 
γλυκόζης στα 250 mg/dL, θα 
εμφανιστεί ο συναγερμός ΓΛΥΚΟΖΗ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 250 mg/dL.
Σε Android: Πατήστε ΟΚ για να 
αποθηκεύσετε την επιλογή σας.
Σε iOS: Η επιλογή σας αποθηκεύεται 
αυτόματα.

6.
Πατήστε στη ρύθμιση ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για να καθορίσετε πότε θα 
επαναλαμβάνεται ο συναγερμός αν εξακολουθήσει να ισχύει το 
επίπεδο συναγερμού. 
Σε Android: Πατήστε ΟΚ για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.
Σε iOS: Η επιλογή σας αποθηκεύεται αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: • Δεν υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί επίπεδο 
συναγερμού για τους συναγερμούς του προβλεπόμενου υψηλού 
και χαμηλού επιπέδου, καθώς το επίπεδο συναγερμού καθορίζεται 
αυτόματα με βάση τους συναγερμούς υψηλού και χαμηλού 
επιπέδου γλυκόζης.
• Ο συναγερμός για τη βαθμονόμηση δεν διαθέτει επίπεδο 
συναγερμού καθώς καθορίζεται από τον χρόνο στον οποίο 
απαιτείται βαθμονόμηση του συστήματος.
• Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των επιπέδων του συναγερμού 
επείγουσας χαμηλής γλυκόζης και πολύ χαμηλής στάθμης 
μπαταρίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων συναγερμών, μπορεί να 
υπάρξει κάποια καθυστέρηση μέχρι να αρχίσετε να λαμβάνετε 
ειδοποιήσεις με βάση τις νέες ρυθμίσεις. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της καθυστέρησης, οι ειδοποιήσεις θα βασίζονται στις 
προηγούμενες ρυθμίσεις. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 7.5 για λεπτομέρειες.

/ 7.5 Ενδείξεις κατάστασης συναγερμών
Οι ενδείξεις κατάστασης 
συναγερμών υποδεικνύουν εάν 
η εφαρμογή GlucoMen Day και ο 
πομπός χρησιμοποιούν τις ίδιες 
ρυθμίσεις συναγερμών και εάν οι 
ρυθμίσεις για τις ειδοποιήσεις θα 
μπορούσαν να παρεμποδίσουν 
την προβλεπόμενη λειτουργία 
των συναγερμών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατάσταση συναγερμών είναι κοινή για 
όλους τους συναγερμούς. Αν αλλαχθεί τουλάχιστον ένας 
συναγερμός, η κατάσταση είναι ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ μέχρι οι 
νέες ρυθμίσεις να συγχρονιστούν με τον πομπό.

Καταστάσεις

Οι ρυθμίσεις συναγερμών είναι 
συγχρονισμένες με τον πομπό.

Οι τρέχουσες ρυθμίσεις σας 
για τις ειδοποιήσεις μπορεί να 
παρεμποδίσουν την εμφάνιση 
ειδοποιήσεων όπως προβλέπεται.

Οι ρυθμίσεις συναγερμών θα 
συγχρονιστούν με τον πομπό την επόμενη 
φορά που αυτός θα επικοινωνήσει με 
την εφαρμογή. Μέχρι τότε, μπορεί να 
λαμβάνετε ειδοποιήσεις με βάση τις 
προηγούμενες ρυθμίσεις σας.

/ 7.6 Συναγερμοί για τη γλυκόζη
Μπορείτε να ορίσετε συναγερμούς που σχετίζονται 
με τα τρέχοντα και τα μελλοντικά επίπεδα γλυκόζης. 
Οι συναγερμοί αυτοί σας δίνουν τη δυνατότητα να 
ενημερώνεστε όταν η γλυκόζη σας είναι υψηλή, χαμηλή ή 
μεταβάλλεται με γρήγορο ρυθμό.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Απευθυνθείτε στον γιατρό σας σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει 
να κάνετε αν εμφανίσετε χαμηλά ή υψηλά επίπεδα γλυκόζης. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας για να αυξήσετε ή να 
μειώσετε τη γλυκόζη στην επιδιωκόμενη περιοχή τιμών.

Τύπος 
συναγερμού

Τη στιγμή εμφάνισης του 
συναγερμού

Μήνυμα 
συναγερμού*

Επείγουσα 
χαμηλή

Η τρέχουσα γλυκόζη είναι κάτω 
από το όριο του συναγερμού 
επείγουσας χαμηλής γλυκόζης 
των 54 mg/dL (3,0 mmol/L).
Αυτός ο συναγερμός δεν μπορεί 
να απενεργοποιηθεί και το όριο 
του συναγερμού δεν μπορεί να 
μεταβληθεί.

• Μπορείτε να προσαρμόσετε τη 
ρύθμιση ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ για τον 
συναγερμό αυτό. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
7.4 για λεπτομέρειες.

Συναγερμός 
επείγουσας 
χαμηλής 
γλυκόζης
Η γλυκόζη σας 
είναι 53 mg/dL.

Χαμηλή 
γλυκόζη

Η τρέχουσα γλυκόζη είναι κάτω 
από το όριο του συναγερμού 
χαμηλής γλυκόζης.

• Μπορείτε να ορίσετε τον 
συναγερμό χαμηλής γλυκόζης στα 
60-80 mg/dL (3,3-4,4 mmol/L). 
• Μπορείτε να προσαρμόσετε τη 
ρύθμιση ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ για τον 
συναγερμό αυτό. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
7.4 για λεπτομέρειες.

Συναγερμός 
χαμηλής 
γλυκόζης
Η γλυκόζη σας 
είναι 68 mg/dL.

Υψηλή γλυκόζη Η τρέχουσα γλυκόζη είναι πάνω 
από το όριο του συναγερμού 
υψηλής γλυκόζης.

• Μπορείτε να ορίσετε τον 
συναγερμό υψηλής γλυκόζης 
στα 120-350 mg/dL (6,7-19,4 
mmol/L). 
• Μπορείτε να προσαρμόσετε τη 
ρύθμιση ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ για τον 
συναγερμό αυτό. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
7.4 για λεπτομέρειες.

Συναγερμός 
υψηλής 
γλυκόζης
Η γλυκόζη σας 
είναι 257 mg/dL.

Τύπος 
συναγερμού

Τη στιγμή εμφάνισης του 
συναγερμού

Μήνυμα 
συναγερμού*

Μείωση 
γλυκόζης

Η γλυκόζη μειώνεται με τον 
επιλεγμένο ρυθμό μείωσης ή 
γρηγορότερα.

• Μπορείτε να ορίσετε τον ρυθμό 
μείωσης στα 2 ή 3 mg/dL (0,1 ή 
0,2 mmol/L) ανά λεπτό.
• Μπορείτε να προσαρμόσετε τη 
ρύθμιση ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ για τον 
συναγερμό
αυτό. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 7.4 για 
λεπτομέρειες. 

Συναγερμός 
μείωσης 
γλυκόζης
Το επίπεδο της 
γλυκόζης σας 
είναι 111 mg/dL 
και μειώνεται με 
ρυθμό 3+ mg/dL 
ανά λεπτό.

Αύξηση 
γλυκόζης

Η γλυκόζη αυξάνεται με τον 
επιλεγμένο ρυθμό αύξησης ή 
γρηγορότερα.

• Μπορείτε να ορίσετε τον ρυθμό 
αύξησης στα 2 ή 3 mg/dL (0,1 ή 
0,2 mmol/L) ανά λεπτό.
• Μπορείτε να προσαρμόσετε τη 
ρύθμιση ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ για τον 
συναγερμό αυτό. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
7.4 για λεπτομέρειες.

Συναγερμός 
αύξησης 
γλυκόζης
Το επίπεδο της 
γλυκόζης σας 
είναι 111 mg/dL 
και αυξάνεται με 
ρυθμό 2 mg/dL 
ανά λεπτό.

Προβλεπόμενη 
χαμηλή

Αν εξακολουθήσει η τρέχουσα 
τάση, η γλυκόζη θα είναι κάτω 
από το όριο του συναγερμού 
χαμηλής γλυκόζης σε 15 λεπτά.
Το όριο του συναγερμού 
χαμηλής γλυκόζης βασίζεται στο 
επίπεδο που έχει οριστεί για τον 
συναγερμό χαμηλής γλυκόζης.

• Μπορείτε να προσαρμόσετε τη 
ρύθμιση ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ για τον 
συναγερμό αυτό. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
7.4 για λεπτομέρειες.

Συναγερμός 
προβλεπομένης 
χαμηλής 
γλυκόζης
Αν εξακολουθήσει 
η τρέχουσα τάση, 
η γλυκόζη θα 
είναι κάτω από 
70 mg/dL σε 15 
λεπτά.

* Τα επίπεδα γλυκόζης και τα ποσοστά αλλαγής είναι μόνο παραδείγματα.

* Τα επίπεδα γλυκόζης και τα ποσοστά αλλαγής είναι μόνο παραδείγματα.
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Τύπος 
συναγερμού

Τη στιγμή εμφάνισης του 
συναγερμού

Μήνυμα 
συναγερμού*

Προβλεπόμενη 
υψηλή

Αν εξακολουθήσει η τρέχουσα 
τάση, η γλυκόζη θα είναι πάνω 
από το όριο του συναγερμού 
υψηλής γλυκόζης σε 15 λεπτά.
Το όριο του συναγερμού 
υψηλής γλυκόζης βασίζεται στο 
επίπεδο που έχει οριστεί για τον 
συναγερμό υψηλής γλυκόζης.

• Μπορείτε να προσαρμόσετε τη 
ρύθμιση ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ για τον 
συναγερμό αυτό. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
7.4 για λεπτομέρειες.

Συναγερμός 
προβλεπομένης 
υψηλής 
γλυκόζης
Αν εξακολουθήσει 
η τρέχουσα τάση, 
η γλυκόζη θα 
είναι πάνω από 
250 mg/dL σε 15 
λεπτά.

/ 7.7 Συναγερμοί για τις συσκευές
Οι συναγερμοί που αφορούν τις συσκευές σάς ενημερώνουν 
όταν απαιτείται βαθμονόμηση, όταν διακόπτεται η 
επικοινωνία του πομπού με την εφαρμογή, όταν είναι 
χαμηλή η στάθμη της μπαταρίας του πομπού και όταν ο 
αποθηκευτικός χώρος του τηλεφώνου σας τελειώνει.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι συναγερμοί πομπού ισχύουν μόνο για τον ενεργό πομπό. 
Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8.6.1 για λεπτομέρειες σχετικά με τον ενεργό 
πομπό.

Τύπος 
συναγερμού

Τη στιγμή εμφάνισης του 
συναγερμού

Μήνυμα 
συναγερμού

Βαθμονόμηση Πρέπει να πραγματοποιηθεί 
βαθμονόμηση. Πραγματοποιήστε 
μια μέτρηση της γλυκόζης στο 
αίμα με τον μετρητή σας.

• Μπορείτε να προσαρμόσετε τη 
ρύθμιση ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ για τον 
συναγερμό αυτό. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
7.4 για λεπτομέρειες.

Απαιτείται 
βαθμονόμηση 
Εισαγάγετε μια 
ένδειξη γλυκόζης 
αίματος από τον 
μετρητή σας.

Τύπος 
συναγερμού

Τη στιγμή εμφάνισης του 
συναγερμού

Μήνυμα 
συναγερμού

Απώλεια 
σήματος

Η εφαρμογή δεν μπορεί να 
εντοπίσει τον πομπό. Ο πομπός 
ενδέχεται να είναι σε μεγάλη 
απόσταση από την εφαρμογή 
ή το σήμα του μπορεί να 
παρεμποδίζεται από κάτι.

• Μπορείτε να επιλέξετε για πόση 
ώρα πρέπει να υπάρχει απώλεια 
σήματος για να ειδοποιηθείτε. 
• Μπορείτε να προσαρμόσετε τη 
ρύθμιση ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ για τον 
συναγερμό αυτό. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
7.4 για λεπτομέρειες.

Απώλεια 
σήματος πομπού 
Βεβαιωθείτε ότι 
το Bluetooth είναι 
ενεργοποιημένο 
και ότι ο πομπός 
είναι κοντά.

Πολύ 
χαμηλή 
στάθμη 
μπαταρίας

Η στάθμη της μπαταρίας του 
πομπού είναι χαμηλή και μπορεί 
να μην διαρκέσει και για τις 14 
ημέρες της περιόδου καταγραφής.

Ο συναγερμός θα 
επαναλαμβάνεται όταν η στάθμη 
της μπαταρίας βρίσκεται στο 30%, 
25%, 20%, 15%, 10% και 5%.

Αυτός ο συναγερμός δεν μπορεί να 
απενεργοποιηθεί.

Χαμηλή μπαταρία 
πομπού* 
Απομένει 30%.

Αποθηκευτικός 
χώρος 
τηλεφώνου

Ο αποθηκευτικός χώρος της 
συσκευής σας είναι σχεδόν πλήρης.

Περιορισμένος 
αποθηκευτικός 
χώρος τηλεφώνου
Τα δεδομένα 
συνεχούς 
καταγραφής της 
γλυκόζης δεν θα 
αποθηκεύονται, 
αν εξαντληθεί ο 
αποθηκευτικός 
χώρος του 
τηλεφώνου σας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μόλις εξαντληθεί ο 
αποθηκευτικός χώρος της 
έξυπνης συσκευής σας, η 
εφαρμογή θα σταματήσει να 
εμφανίζει τις ενδείξεις γλυκόζης.

• Μπορείτε να επιλέξετε 
πόσο πλήρης πρέπει να είναι 
ο αποθηκευτικός χώρος 
της συσκευής σας για να 
ειδοποιηθείτε.
• Μπορείτε να προσαρμόσετε τη 
ρύθμιση ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ για τον 
συναγερμό αυτό. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
7.4 για λεπτομέρειες.

* Τα επίπεδα γλυκόζης και τα ποσοστά αλλαγής είναι μόνο παραδείγματα.
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/ 7.8 Ιστορικό συναγερμών
Βλ. πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.

/ 8 Πομποί
/ 8.1  Πρόσβαση στην οθόνη πομπών
Ο πομπός είναι ένα επαναφορτιζόμενο εξάρτημα που 
αποστέλλει συνεχώς δεδομένα για τη γλυκόζη στην 
εφαρμογή με τη χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. 
Στην εφαρμογή, υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης των 
πομπών από την οθόνη ΠΟΜΠΩΝ.

1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

Στις συσκευές Android ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε το ΒΕΛΟΣ 
«ΠΙΣΩ» μέχρι να εμφανιστούν τα πλήκτρα στο κάτω μέρος.

2.
Πατήστε ΠΟΜΠΟΙ.

/ 8.2 Επισκόπηση της οθόνης πομπών
Στην οθόνη ΠΟΜΠΩΝ μπορείτε να διαχειριστείτε τους 
πομπούς σας. Επίσης, από την οθόνη αυτή μπορείτε να 
διακόψετε χειροκίνητα μια περίοδο καταγραφής.

Η οθόνη ΠΟΜΠΩΝ έχει τέσσερις κύριες ενότητες: μια 
περιοχή μηνυμάτων (Α, αυτή η ενότητα εμφανίζεται μόνο 
όταν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες προς προβολή), το 
τμήμα πληροφοριών της τρέχουσας περιόδου καταγραφής 
(Β), μια λίστα με τους διαθέσιμους πομπούς (C),  και ένα 

Android: iOS

8.3.1 Περιοχή μηνυμάτων

Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα στην περιοχή μηνυμάτων είτε 
υποδεικνύει ότι μια διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη είτε 
παρέχει οδηγίες για το επόμενο βήμα.

/ 8.3  Λεπτομέρειες της οθόνης πομπών

Μήνυμα οθόνης 
πομπών Επεξήγηση

ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ
Κανένας συνδεδεμένος 
πομπός. Προσθήκη 
νέου πομπού.

Δεν είναι κανένας πομπός συνδεδεμένος 
στην εφαρμογή. 
Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3 για λεπτομέρειες 
σχετικά με τη σύνδεση του πομπού.

πλήκτρο για την προσθήκη νέου πομπού (D). Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
8.3 για λεπτομέρειες.
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Μήνυμα οθόνης 
πομπών Επεξήγηση

Σύνδεση πομπού... Το σύστημα συνδέεται στον πομπό σας.

Αφαιρέστε τον πομπό 
[ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΜΠΟΥ] 
από τον φορτιστή, για 
ενεργοποίηση.
Ενεργοποίηση 
πομπού...

Το σύστημα προσπαθεί να ενεργοποιήσει 
τον πομπό [ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΟΜΠΟΥ]. 

Πρέπει να αφαιρέσετε τον πομπό από τον 
φορτιστή για να ενεργοποιηθεί. 

Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8.6 για λεπτομέρειες 
σχετικά με την ενεργοποίηση του 
πομπού.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ
Ακολουθήστε τις 
οδηγίες εισαγωγής 
αισθητήρα. Μπορεί 
να χρειαστούν 1 
με 3 λεπτά για 
τον εντοπισμό του 
αισθητήρα.

Έχει συνδεθεί ένας πομπός, αλλά δεν 
έχει ξεκινήσει η περίοδος καταγραφής. 

Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 για λεπτομέρειες 
σχετικά με την έναρξη μιας περιόδου 
καταγραφής.

Έναρξη περιόδου 
καταγραφής…

Ξεκινά η περίοδος καταγραφής. Με 
μια γραμμή προόδου υποδεικνύεται 
ο χρόνος που απομένει μέχρι τη 
βαθμονόμηση.

ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ
Απαιτείται 
βαθμονόμηση. 
Εισαγάγετε μια τιμή 
σακχάρου του αίματος.

Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 για λεπτομέρειες 
σχετικά με τη βαθμονόμηση.

Αποθήκευση 
βαθμονόμησης...

Το σύστημα αποθηκεύει την ένδειξη 
βαθμονόμησης.

Συλλογή δεδομένων… Μετά την πρώτη βαθμονόμηση μιας 
περιόδου καταγραφής, το σύστημα 
χρειάζεται χρόνο για τη συλλογή 
δεδομένων. Με μια γραμμή προόδου 
υποδεικνύεται ο χρόνος που απομένει.

Διακοπή περιόδου 
καταγραφής...

Η περίοδος καταγραφής διακόπτεται.

8.3.2  Τρέχουσα περίοδος καταγραφής

Η ενότητα τρέχουσας περιόδου καταγραφής παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με την περίοδο καταγραφής που 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 

A. Κατάσταση περιόδου καταγραφής

Η κατάσταση αναφέρεται είτε ως «ΞΕΚΙΝΗΣΕ» είτε ως «ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ».

B. Ενεργός πομπός

Ο αναγνωριστικός κωδικός του ενεργού πομπού.

C. Έναρξη της τρέχουσας περιόδου καταγραφής

D. Λήξη της τρέχουσας περιόδου καταγραφής

Η περίοδος καταγραφής λήγει 14 ημέρες μετά την 
ημερομηνία και την ώρα έναρξης. Η λήξη εμφανίζεται μόνο 
όταν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια περίοδος καταγραφής.

E. Τελευταία βαθμονόμηση

F. Πλήκτρο βαθμονόμησης

Πατήστε το για βαθμονόμηση. Αυτό το πλήκτρο θα είναι 
απενεργοποιημένο, αν δεν είναι δυνατή η βαθμονόμηση.

G. Πλήκτρο διακοπής

Πατήστε το για διακοπή μιας περιόδου καταγραφής. Αυτό το 
πλήκτρο θα είναι απενεργοποιημένο, αν δεν βρίσκεται σε 
εξέλιξη κάποια περίοδος καταγραφής.

A D
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8.3.3  Διαθέσιμοι πομποί

Σε αυτή την ενότητα εμφανίζονται οι πομποί που είναι 
συνδεδεμένοι στην εφαρμογή. Ο ενεργός πομπός 
επισημαίνεται με την ετικέτα ΕΝΕΡΓΟΣ.

Πατήστε επάνω σε μια γραμμή για να δείτε λεπτομέρειες 
σχετικά με τον συγκεκριμένο πομπό.

/ 8.4 Φόρτιση πομπού
Ο πομπός είναι επαναφορτιζόμενος. Όταν είναι πλήρως 
φορτισμένος, μπορεί να λειτουργήσει για όλη την περίοδο 
καταγραφής των 14 ημερών.

1.
Τοποθετήστε τον πομπό στον φορτιστή.

2.
Εισαγάγετε το άκρο Micro USB του καλωδίου USB στον 
φορτιστή.

3.
Εισαγάγετε το άλλο άκρο του καλωδίου USB σε έναν 
υπολογιστή. 

Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρειαστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν 
προσαρμογέα για επιτοίχια πρίζα AC που να είναι συμβατός με 
τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΕΝΟΤΗΤΑ 16.4.5.

Η λυχνία του φορτιστή υποδεικνύει την κατάσταση του 
πομπού.

Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8.4.1 για λεπτομέρειες σχετικά με τη λυχνία 
του φορτιστή.

Για την πλήρη φόρτιση του πομπού αυτού ενδέχεται να 
χρειαστούν έως 4 ώρες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν θέλετε να φορτίσετε τον πομπό σε υπολογιστή, απαιτείται 
η χρήση θύρας USB που να υποστηρίζει ελάχιστο ρεύμα 
φόρτισης 100 mA. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης του 
υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του για 
να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πληροί αυτές τις απαιτήσεις. Η 
θύρα USB του υπολογιστή σας πρέπει είναι συμβατή κατά το 
ελάχιστο με το πρότυπο 60601-1, έκδοση 3.1.

8.4.1 Λυχνία φορτιστή

Όση ώρα ο πομπός βρίσκεται στον φορτιστή, η λυχνία (Α) 
του φορτιστή υποδεικνύει την κατάστασή του.
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Λυχνία φορτιστή Επεξήγηση

Αναβοσβήνει 
με πράσινο 
χρώμα

Ο πομπός φορτίζει. Για την πλήρη φόρτιση 
του πομπού αυτού ενδέχεται να χρειαστούν 
έως 4 ώρες.

Σταθερά 
πράσινη

Ο πομπός είναι πλήρως φορτισμένος και 
έτοιμος για χρήση σε περίοδο καταγραφής.

Αναβοσβήνει 
με μπλε 
χρώμα

Ο πομπός είναι έτοιμος για ζεύξη με την 
εφαρμογή.

Αυτό το χρώμα εμφανίζεται όταν πιέζετε 
το πλήκτρο του φορτιστή. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8.5 
για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση 
του πομπού στην εφαρμογή.

Σταθερά μπλε Έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς η ζεύξη 
μεταξύ πομπού και εφαρμογής. 

Μετά από 60 δευτερόλεπτα, η λυχνία θα 
γίνει πράσινη (θα αναβοσβήνει ή θα είναι 
σταθερή) για να υποδείξει ότι ο πομπός 
φορτίζει ή είναι φορτισμένος.

Αναβοσβήνει 
με κόκκινο 
χρώμα.

Με διάρκεια έως 5 δευτερόλεπτα: 
Ο πομπός έχει εντοπιστεί αλλά δεν 
επικοινωνεί με τον φορτιστή. Αυτό μπορεί 
να συμβεί κατά την τοποθέτηση του 
πομπού στον φορτιστή.
Με διάρκεια μεγαλύτερη των 5 
δευτερολέπτων: Έχει προκύψει κάποιο 
σφάλμα. 

Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 15.6 για λεπτομέρειες 
σχετικά με τα σφάλματα του φορτιστή.

Σταθερά 
κόκκινη

Έχει προκύψει κάποιο σφάλμα. Είτε 
ο πομπός δεν φορτίζει είτε δεν έχει 
πραγματοποιηθεί επιτυχής ζεύξη με 
την εφαρμογή. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 15.6 για 
λεπτομέρειες σχετικά με τα σφάλματα του 
φορτιστή.

/ 8.5 Σύνδεση πομπού
Ανατρέξτε στην ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3 για οδηγίες σχετικά με τη 
σύνδεση πομπού.

/ 8.6 Ενεργοποίηση πομπού
Παρόλο που υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης πολλών πομπών 
στην εφαρμογή, μόνο ένας πομπός μπορεί να αποστέλλει 
τις ενδείξεις της συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης στην 
εφαρμογή. Ο πομπός αυτός αναφέρεται ως ενεργός πομπός. 
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιος είναι ο ενεργός πομπός 
πριν από την έναρξη της περιόδου καταγραφής.
Αν μόνο ένας πομπός είναι συνδεδεμένος στην εφαρμογή, 
τότε αυτός γίνεται αυτόματα ο ενεργός πομπός.
Αν είναι πολλοί πομποί συνδεδεμένοι στην εφαρμογή, τότε 
μπορείτε να επιλέξετε ποιον θέλετε να ενεργοποιήσετε.

8.6.1 Εντοπισμός ενεργού πομπού

Πριν από την έναρξη μιας περιόδου καταγραφής, είναι σημαντικό 
να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον ενεργό πομπό.

1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το 
πλήκτρο ΣΥΣΚΕΥΩΝ. 
Στις συσκευές Android ενδέχεται 
να πρέπει να πατήσετε το ΒΕΛΟΣ 
«ΠΙΣΩ» μέχρι να εμφανιστούν τα 
πλήκτρα στο κάτω μέρος.

2.
Πατήστε ΠΟΜΠΟΙ.

3.
Στην ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, εντοπίστε τον 
αναγνωριστικό κωδικό που 
αναγράφεται κάτω από τον ΠΟΜΠΟ. 
Αυτός είναι ο αναγνωριστικός 
κωδικός του ενεργού πομπού.
Ή
Στη λίστα ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΜΠΩΝ, 
εντοπίστε τον πομπό με την ετικέτα 
ΕΝΕΡΓΟΣ. Ο 7ψήφιος αλφαριθμητικός 
αναγνωριστικός κωδικός που 
βρίσκεται σε αυτή τη γραμμή 
αντιστοιχεί στον ενεργό πομπό.
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4.
Αφού εντοπίσετε τον ενεργό πομπό, μπορείτε να τον 
χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε μια περίοδο καταγραφής.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλον πομπό, ακολουθήστε τα 
βήματα της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 8.6.2 για να τον ενεργοποιήσετε.

8.6.2 Ενεργοποίηση άλλου πομπού

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν πομπό διαφορετικό 
από αυτόν που είναι ενεργός, πρέπει πρώτα να τον 
ενεργοποιήσετε.

1.
Επιλέξτε τον πομπό που θέλετε να 
ενεργοποιήσετε.
Ανατρέξτε στην ΕΝΟΤΗΤΑ 8.6.1 
αν χρειαστείτε βοήθεια για να 
εντοπίσετε τον ενεργό πομπό.

2.
Αν o πομπός φορτίζει εκείνη τη στιγμή, αφαιρέστε τον από 
τον φορτιστή. Ο πομπός δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ενώ 
βρίσκεται στον φορτιστή.

3.
Στην εφαρμογή, πατήστε το 
πλήκτρο ΣΥΣΚΕΥΩΝ. 

Στις συσκευές Android 
ενδέχεται να πρέπει να 
πατήσετε το ΒΕΛΟΣ «ΠΙΣΩ» 
μέχρι να εμφανιστούν τα 
πλήκτρα στο κάτω μέρος.

4.
Πατήστε ΠΟΜΠΟΙ.

5.
Εντοπίστε τον πομπό 
στη λίστα με τους ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ 
ΠΟΜΠΟΥΣ. Πατήστε στη γραμμή που 
εμφανίζεται ο πομπός σας.
Μπορείτε να εντοπίσετε τον πομπό 
με τον 7ψήφιο αλφαριθμητικό 
αναγνωριστικό κωδικό (Α) που 
αναγράφεται στην επάνω πλευρά του 
πομπού.

6.
Πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.

7.
Αν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να αλλάξετε τον ενεργό πομπό. 
Ο πομπός είναι πλέον ενεργοποιημένος και έτοιμος για χρήση.
Βεβαιωθείτε ότι ο πομπός είναι πλήρως φορτισμένος προτού 
προχωρήσετε. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8.4 για λεπτομέρειες σχετικά με τη 
φόρτιση του πομπού.
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8.7 Διαγραφή πομπού
Με τη διαγραφή ενός πομπού διακόπτεται και η σύνδεσή 
του με την εφαρμογή. Άρα δεν θα μπορείτε πλέον να 
χρησιμοποιείτε τον πομπό αυτό.

Αν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τον πομπό στο 
μέλλον, θα πρέπει να ακολουθήσετε ξανά τα βήματα 
σύνδεσης πομπού.

1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το 
πλήκτρο ΣΥΣΚΕΥΩΝ. 
Στις συσκευές Android ενδέχεται 
να πρέπει να πατήσετε το 
ΒΕΛΟΣ «ΠΙΣΩ» μέχρι να 
εμφανιστούν τα πλήκτρα στο 
κάτω μέρος.

2.
Πατήστε ΠΟΜΠΟΙ.

3.
Εντοπίστε τον πομπό 
στη λίστα με τους ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ 
ΠΟΜΠΟΥΣ. Πατήστε στη γραμμή 
που εμφανίζεται ο πομπός σας.
Μπορείτε να εντοπίσετε τον πομπό 
με τον 7ψήφιο αλφαριθμητικό 
αναγνωριστικό κωδικό (Α) που 
αναγράφεται στην επάνω πλευρά 
του πομπού.

4.
Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

5.
Αν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

6.
Αν ο πομπός που διαγράφηκε 
ήταν αυτός που ήταν ενεργός, 
εμφανίζεται ένα μήνυμα που 
υποδεικνύει τον πομπό που 
είναι τώρα ενεργός. 
Πατήστε OK.
Για την ενεργοποίηση άλλου 
πομπού, ανατρέξτε στην 
ΕΝΟΤΗΤΑ 8.6.

/ 9   Μετρητές
Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα CGM GlucoMen Day, 
να έχετε πάντα μαζί σας έναν μετρητή γλυκόζης αίματος 
για τη βαθμονόμηση του συστήματος.

Η βαθμονόμηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη 
χρήση του συστήματος GlucoMen Day METER (πωλείται 
χωριστά) ή οποιουδήποτε άλλου εμπορικά διαθέσιμου 
μετρητή γλυκόζης αίματος.

Αν χρησιμοποιείτε το σύστημα GlucoMen Day METER 
για να μετρήσετε τη γλυκόζη στο αίμα σας (πωλείται 
χωριστά), μπορείτε να συνδέσετε τον μετρητή με την 
εφαρμογή, ώστε οι ενδείξεις της γλυκόζης αίματος

/ 9.1 Πρόσβαση στην οθόνη μετρητών
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να μεταφέρονται αυτόματα στην εφαρμογή και να 
μπορείτε να τις επιλέγετε κατά τη βαθμονόμηση. 
Η διαχείριση των μετρητών στην εφαρμογή γίνεται 
από την οθόνη ΜΕΤΡΗΤΩΝ.

1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το 
πλήκτρο ΣΥΣΚΕΥΩΝ. 

Στις συσκευές Android ενδέχεται 
να πρέπει να πατήσετε το ΒΕΛΟΣ 
«ΠΙΣΩ» μέχρι να εμφανιστούν τα 
πλήκτρα στο κάτω μέρος.

2.
Πατήστε ΜΕΤΡΗΤΕΣ.

Από την οθόνη ΜΕΤΡΗΤΩΝ μπορείτε να διαχειριστείτε 
τους μετρητές που είναι συνδεδεμένοι με την 
εφαρμογή.

Η οθόνη ΜΕΤΡΗΤΩΝ χωρίζεται στα εξής τρία 
τμήματα: πλήκτρο για την προβολή των συμβατών 
μετρητών, λίστα συνδεδεμένων μετρητών και 
πλήκτρο προσθήκης νέου μετρητή.

/ 9.2 Επισκόπηση οθόνης μετρητών

A. Πλήκτρο ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Με το πάτημα αυτού του πλήκτρου εμφανίζεται η 
λίστα με τους συμβατούς μετρητές που μπορούν να 
συνδεθούν με την εφαρμογή.

B. Λίστα συνδεδεμένων μετρητών

Σε αυτό το τμήμα της οθόνης εμφανίζονται όλοι οι 
μετρητές που είναι συνδεδεμένοι με την εφαρμογή.

Πατώντας επάνω στη γραμμή του κάθε μετρητή, μπορείτε 
να δείτε λεπτομέρειες για τον συγκεκριμένο μετρητή.

C. Πλήκτρο προσθήκης νέου μετρητή

Σε Android: Πατήστε το πλήκτρο (+)
Σε iOS: Πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ
Με το πλήκτρο αυτό μπορείτε να προσθέσετε νέο 
μετρητή. 
Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 9.3 για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση 
των μετρητών.

Η εφαρμογή είναι συμβατή με το σύστημα GlucoMen 
Day METER με το οποίο επικοινωνεί μέσω ασύρματης 
τεχνολογίας Bluetooth. Για τη μεταφορά ενδείξεων στην 
εφαρμογή, πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθεί σύνδεση 
με τον μετρητή. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ζεύξη.

/ 9.3 Σύνδεση μετρητή

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η εφαρμογή συνδέεται 
αποκλειστικά με το σύστημα GlucoMen Day METER. 
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό μετρητή 
για τη βαθμονόμηση του συστήματος CGM, θα
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πρέπει να συμπληρώσετε τις ενδείξεις βαθμονόμησης 
χειροκίνητα. Μετά τη σύνδεση της εφαρμογής με 
τον μετρητή, οι ενδείξεις της γλυκόζης αίματος 
αποστέλλονται αυτόματα από τον μετρητή στην 
εφαρμογή, ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώνετε 
χειροκίνητα το επίπεδο γλυκόζης κατά τη βαθμονόμηση. 
Η διαδικασία αυτή ονομάζεται συγχρονισμός.

Ο μετρητής συγχρονίζεται αυτόματα:
 Οταν ενεργοποιείται ή κατά την εξαγωγή της ταινίας 

μέτρησης όταν πραγματοποιείτε μέτρηση της γλυκόζης 
αίματος.

 Οταν υπάρχει απόσταση έως 3 μέτρων (10 ποδιών) 
μεταξύ του μετρητή και της εφαρμογής και είναι 
ενεργοποιημένο το Bluetooth.

 Οταν είναι ανοιχτή η εφαρμογή. Η εφαρμογή μπορεί 
να βρίσκεται στο προσκήνιο ή στο παρασκήνιο.

Κατά τη βαθμονόμηση, οι ενδείξεις του μετρητή που 
λήφθηκαν εντός των τελευταίων 5 λεπτών και μετά 
την πιο πρόσφατη βαθμονόμηση, εμφανίζονται στην 
ενότητα με τις ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΗ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε κάθε συγχρονισμό με την εφαρμογή, 
γίνεται ενημέρωση της ώρας του μετρητή

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο μετρητής Gluco-
Men Day METER επικοινωνεί με την εφαρμογή μέσω 
ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Για τον λόγο αυτό 
είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση του Bluetooth της 
έξυπνης συσκευής σας.

3.
Σε Android: Πατήστε το πλήκτρο (+).
Σε iOS: Πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΝΕΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ.

4.
Μόνο σε συσκευές με Android:
Αναλόγως με τις ρυθμίσεις 
αδειών της συσκευής σας, 
μπορεί να εμφανιστούν ορισμένα 
ή όλα τα παρακάτω μηνύματα 
στην οθόνη ΝΕΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ:

• Να επιτρέπεται σε αυτήν την 
εφαρμογή να έχει πρόσβαση 
στην τοποθεσία σας.
• Ενεργοποίηση τοποθεσίας.
• Να επιτρέπεται η χρήση Blue-
tooth.

Αν εμφανιστεί κάποιο από τα 
μηνύματα αυτά, πατήστε επάνω 
στο μήνυμα και ακολουθήστε τις 
υποδείξεις για την ενεργοποίηση 
των αδειών.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρέπει να είναι ενεργοποιημένες όλες αυτές οι 
άδειες, για να γίνει σύνδεση του μετρητή.

1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το 
πλήκτρο ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

Στις συσκευές Android ενδέχεται 
να πρέπει να πατήσετε το ΒΕΛΟΣ 
«ΠΙΣΩ» μέχρι να εμφανιστούν 
τα πλήκτρα στο κάτω μέρος.

2.
Πατήστε ΜΕΤΡΗΤΕΣ.

Αν δεν γνωρίζετε ακριβώς 
ποιοι μετρητές είναι συμβατοί 
με την εφαρμογή, πατήστε 
ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ για να 
εμφανιστεί μια λίστα όλων 
των συμβατών μετρητών.
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5.
Στο επάνω μέρος της οθόνης ΝΕΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ, εμφανίζονται 
οδηγίες βήμα προς βήμα για τη σύνδεση του μετρητή με την 
εφαρμογή. Μετά την ολοκλήρωση κάθε βήματος, σαρώστε 
με το δάχτυλό σας προς τα αριστερά για να μεταβείτε στο 
επόμενο βήμα.
Αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, 
πατήστε επάνω στη γραμμή του μετρητή σας όταν αυτός 
εμφανιστεί στη λίστα με τους ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΚΑΝ.
Μπορείτε να εντοπίσετε τον μετρητή από τα 4 τελευταία ψηφία 
του σειριακού αριθμού που υπάρχει στην πίσω πλευρά του.

6.
Όταν εμφανιστεί στην εφαρμογή το αίτημα για ζεύξη με Bluetooth, 
εισαγάγετε το 6ψήφιο PIN που εμφανίζεται στον μετρητή.

Πατήστε ΖΕΥΞΗ.

Με τη διαγραφή ενός μετρητή διακόπτεται οριστικά 
και η σύνδεσή του με την εφαρμογή. Έτσι δεν θα 
υπάρχει πλέον δυνατότητα μεταφοράς ενδείξεων 
από τον μετρητή στην εφαρμογή.

Αν στο μέλλον θελήσετε να μεταφέρετε ξανά 
ενδείξεις από τον μετρητή στην εφαρμογή, θα πρέπει 
να ακολουθήσετε από την αρχή τα βήματα που 
απαιτούνται για τη σύνδεση μετρητή.

/ 9.4 Διαγραφή μετρητή

1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το 
πλήκτρο ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

Στις συσκευές Android ενδέχεται 
να πρέπει να πατήσετε το ΒΕΛΟΣ 
«ΠΙΣΩ» μέχρι να εμφανιστούν τα 
πλήκτρα στο κάτω μέρος.

2.
Πατήστε ΜΕΤΡΗΤΕΣ.

3.
Εντοπίστε τον μετρητή σας στη 
λίστα μετρητών.

Πατήστε επάνω στη γραμμή 
στην οποία εμφανίζεται ο 
μετρητής.

Μπορείτε να εντοπίσετε τον 
μετρητή από τον σειριακό 
αριθμό που υπάρχει στην πίσω 
πλευρά του.

4.
Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

5.
Όταν εμφανιστεί το μήνυμα 
επιβεβαίωσης  πατήσετε 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
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/ 10   Πληροφορίες

Η εφαρμογή περιλαμβάνει μια ενότητα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
στην οποία μπορείτε να δείτε μια αναφορά επισκόπησης 
της γλυκόζης, να εξαγάγετε τα ανεπεξέργαστα δεδομένα 
σας και να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες, όπως οι οδηγίες 
εισαγωγής του αισθητήρα και το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.

Στην εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Στις συσκευές Android ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε 
το ΒΕΛΟΣ «ΠΙΣΩ» μέχρι να εμφανιστούν τα πλήκτρα στο 
κάτω μέρος.

/ 10.1 Πρόσβαση στην οθόνη πληροφοριών

10.2 Αναφορά επισκόπησης γλυκόζης
Με την αναφορά επισκόπησης γλυκόζης, μπορείτε να 
δημιουργήσετε και να κοινοποιήσετε μια αναφορά με 
τα προηγούμενα δεδομένα για τη γλυκόζη σας, έως των 
τελευταίων 28 ημερών.

1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το 
πλήκτρο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
Στις συσκευές Android ενδέχεται 
να πρέπει να πατήσετε το ΒΕΛΟΣ 
«ΠΙΣΩ» μέχρι να εμφανιστούν τα 
πλήκτρα στο κάτω μέρος.

2.
Πατήστε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
ΓΛΥΚΟΖΗΣ.

3.
Επιλέξτε το εύρος των 
ημερομηνιών το οποίο θέλετε 
να περιλαμβάνει η αναφορά.

4.
Πατήστε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ και θα δημιουργηθεί 
ένα αρχείο PDF με την αναφορά 
για το επιλεγμένο εύρος 
ημερομηνιών.

5.
Μόλις εμφανιστεί η 
αναφορά, πατήστε το 
πλήκτρο ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Android: iOS

6.
Επιλέξτε αν θα στείλετε την αναφορά με e-mail ή αν θα την 
αποθηκεύσετε. Οι επιλογές κοινοποίησης μπορεί να διαφέρουν 
αναλόγως με την έξυπνη συσκευή που διαθέτετε.

/ 10.3 Αναφορά δεδομένων CSV
Η εξαγωγή δεδομένων CSV σάς επιτρέπει να εξαγάγετε ένα αρχείο 
με τιμές διαχωρισμένες με κόμματα (CSV) το οποίο να περιέχει τα 
δεδομένα της συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης σας.

1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το 
πλήκτρο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Στις συσκευές Android ενδέχεται 
να πρέπει να πατήσετε το ΒΕΛΟΣ 
«ΠΙΣΩ» μέχρι να εμφανιστούν τα 
πλήκτρα στο κάτω μέρος.

2.
Πατήστε ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ CSV.

3.
Επιλέξτε το εύρος των 
ημερομηνιών το οποίο 
θέλετε να περιλαμβάνει η 
αναφορά.

4.
Πατήστε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ και θα 
δημιουργηθεί μια αναφορά 
CSV για το επιλεγμένο εύρος 
ημερομηνιών.

6.
Επιλέξτε αν θα στείλετε την αναφορά με e-mail ή αν θα την 
αποθηκεύσετε. Οι επιλογές κοινοποίησης μπορεί να διαφέρουν 
αναλόγως με την έξυπνη συσκευή που διαθέτετε.

5.
Μόλις δημιουργηθεί η 
αναφορά , πατήστε το 
πλήκτρο ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Android: iOS
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/ 10.4 Οδηγίες εισαγωγής αισθητήρα

/ 10.5 Οδηγίες εξαγωγής αισθητήρα

/ 10.6 Εικονίδια και χρώματα

/ 10.7 Συχνές ερωτήσεις

/ 10.8 Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης

Βλ. πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.

Βλ. πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.

Βλ. πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.

Βλ. πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.

Στην ενότητα του ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ παρέχεται σε 
ψηφιακή μορφή το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος CGM 
GlucoMen Day.

1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το 
πλήκτρο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
Στις συσκευές Android ενδέχεται 
να πρέπει να πατήσετε το ΒΕΛΟΣ 
«ΠΙΣΩ» μέχρι να εμφανιστούν τα 
πλήκτρα στο κάτω μέρος.

2.
Πατήστε ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
ΧΡΗΣΗΣ.

3.
Το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης διατίθεται σε πολλές γλώσσες. 
Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να προβληθεί. 
• Τα εγχειρίδια που περιλαμβάνονται στη λίστα ΛΗΦΘΕΝΤΑ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ έχουν αποθηκευτεί τοπικά και δεν απαιτείται 
σύνδεση στο διαδίκτυο για να προβληθούν. • Για τα εγχειρίδια που 
περιλαμβάνονται στη λίστα ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ απαιτείται 
σύνδεση στο διαδίκτυο για τη λήψη και την προβολή τους.

/ 10.9 Εξυπηρέτηση πελατών

1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το 
πλήκτρο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
Στις συσκευές Android ενδέχεται 
να πρέπει να πατήσετε το 
ΒΕΛΟΣ «ΠΙΣΩ» μέχρι να 
εμφανιστούν τα πλήκτρα στο 
κάτω μέρος.

2.
Πατήστε ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ.

3.
Εμφανίζονται τα στοιχεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών 
ανά χώρα. Εντοπίστε τα στοιχεία επικοινωνίας του Τμήματος 
Εξυπηρέτησης Πελατών για τη χώρα σας.

/ 11   Προφίλ

Από την οθόνη του προφίλ, μπορείτε να αλλάξετε στοιχεία του 
λογαριασμού σας όπως το όνομα και η χώρα σας.
Στην εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο ΠΡΟΦΙΛ.
Στις συσκευές Android ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε το 
ΒΕΛΟΣ «ΠΙΣΩ» μέχρι να εμφανιστούν τα πλήκτρα στο κάτω 
μέρος.

/ 11.1 Πρόσβαση στην οθόνη του προφίλ

/ 10.10 Νομικά θέματα
Η ενότητα ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ παρέχει πρόσβαση σε νομικά 
έγγραφα και συμφωνίες που σχετίζονται με την εφαρμογή 
GlucoMen Day CGM.
1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το κουμπί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
Σε συσκευές Android, μπορεί να χρειαστεί να πατήστε το ΒΕΛΟΣ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ μέχρι να εμφανιστούν τα κουμπιά στο κάτω μέρος.
2.
Πατήστε το νομικό έγγραφο που επιθυμείτε να διαβάσετε.
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1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το 
πλήκτρο ΠΡΟΦΙΛ.
Στις συσκευές Android 
ενδέχεται να πρέπει να 
πατήσετε το ΒΕΛΟΣ «ΠΙΣΩ» 
μέχρι να εμφανιστούν τα 
πλήκτρα στο κάτω μέρος.

2.
Πατήστε στο πεδίο της 
ΧΩΡΑΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η εφαρμογή 
σας υποστηρίζει μόνο μία 
χώρα, δεν θα υπάρχει 
δυνατότητα επιλογής αυτού 
του πεδίου.

3.
Επιλέξτε τη χώρα σας.
Σε Android: Πατήστε ΟΚ για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.
Σε iOS: Η επιλογή σας αποθηκεύεται αυτόματα.

4.
Αν επιλέξετε χώρα στην 
οποία χρησιμοποιούνται 
διαφορετικές μονάδες 
μέτρησης της γλυκόζης από 
ό,τι στην τρέχουσα χώρα, θα 
εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα 
σας ενημερώνει ότι οι μονάδες 
μέτρησης της γλυκόζης θα 
αλλάξουν στην εφαρμογή. 
Πατήστε ΑΛΛΑΓΗ για να 
αλλάξετε τη χώρα σας. 
Η εφαρμογή θα εμφανίζει τις 
τιμές γλυκόζης στις μονάδες 
μέτρησης της επιλεγμένης 
χώρας (mg/dL ή mmol/L).

/ 11.2 Τροποποίηση προσωπικών 
στοιχείων

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα, το έτος γέννησής σας, το 
φύλο και τον τύπο του διαβήτη.

/ 11.3 Αλλαγή χώρας
Η χώρα που επιλέγετε στο ΠΡΟΦΙΛ καθορίζει τις μονάδες 
μέτρησης της γλυκόζης που χρησιμοποιούνται στην 
εφαρμογή (mg/dL ή mmol/L).

/ 11.4 Αλλαγή email
Η διεύθυνση email σας χρησιμοποιείται για να 
συνδέεστε στον λογαριασμό σας, αλλά και για 
σημαντικές κοινοποιήσεις σχετικά με το CGM.

1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το κουμπί ΠΡΟΦΙΛ.
Σε συσκευές Android, μπορεί να χρειαστεί να πατήστε το ΒΕΛΟΣ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ μέχρι να εμφανιστούν τα κουμπιά στο κάτω μέρος.

2.
Πατήστε στο πεδίο EMAIL.

3.
Καταχωρήστε τη 
νέα διεύθυνση email 
που επιθυμείτε να 
χρησιμοποιείτε.

4.
Καταχωρήστε ξανά τη νέα 
διεύθυνση email.

5.
Καταχωρήστε τον τρέχοντα 
κωδικό πρόσβασης.

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό 
πρόσβασής σας, ανατρέξτε 
στην ΕΝΟΤΗΤΑ 11.6 όπου 
αναφέρονται τα βήματα για 
την επαναφορά του κωδικού 
πρόσβασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε 
το εικονίδιο ( ) για 
να εμφανίζεται ή να 
αποκρύπτεται ο κωδικός 
πρόσβασής σας.

6.
Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
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• Συνδέεστε στον λογαριασμό σας (ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3)
• Αλλάζετε τη διεύθυνση email (ΕΝΟΤΗΤΑ 11.4)
• Αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης (ΕΝΟΤΗΤΑ 11.5)

2.
Στην οθόνη ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 
ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, 
εάν δεν εμφανίζεται η 
διεύθυνση email σας, 
πατήστε στο πεδίο 
EMAIL και καταχωρήστε 
τη διεύθυνση email που 
είναι συνδεδεμένη με τον 
λογαριασμό σας. 

3.
Πατήστε ΛΗΨΗ ΚΩΔΙΚΟΥ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ.

Θα λάβετε έναν κωδικό 
επαναφοράς στο email σας.

4.
Καταχωρήστε τον κωδικό 
επαναφοράς στο πεδίο 
ΚΩΔΙΚΟΣ.

5.
Καταχωρήστε έναν νέο κωδικό 
πρόσβασης στο πεδίο ΝΕΟΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

Οι κωδικοί πρόσβασης 
πρέπει να περιέχουν 
τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε 
το εικονίδιο ( ) για 
να εμφανίζεται ή να 
αποκρύπτεται ο κωδικός 
πρόσβασής σας. 

6.
Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

/ 11.5 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
Είναι σημαντικό να έχετε έναν καλό κωδικό πρόσβασης, για 
να είναι ασφαλή τα δεδομένα υγείας σας. Μία καλή πρακτική 
είναι να αλλάζετε κάθε τόσο τον κωδικό πρόσβασης, ιδίως 
εάν νομίζετε ότι μπορεί να έχει παραβιαστεί.
1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το κουμπί ΠΡΟΦΙΛ.
Σε συσκευές Android, μπορεί να χρειαστεί να πατήστε το ΒΕΛΟΣ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ μέχρι να εμφανιστούν τα κουμπιά στο κάτω μέρος.

2.
Πατήστε στο πεδίο ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ.

3.
Καταχωρήστε τον τρέχοντα 
κωδικό πρόσβασης.

4.
Καταχωρήστε τον νέο 
κωδικό πρόσβασης.

5.
Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

Οι κωδικοί πρόσβασης 
πρέπει να περιέχουν 
τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε 
το εικονίδιο ( ) για 
να εμφανίζεται ή να 
αποκρύπτεται ο κωδικός 
πρόσβασής σας. 

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό 
πρόσβασής σας, ανατρέξτε 
στην ΕΝΟΤΗΤΑ 11.6 όπου 
αναφέρονται τα βήματα για 
την επαναφορά του κωδικού 
πρόσβασης.

/ 11.6 Επαναφορά κωδικού 
πρόσβασης
Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να 
ορίσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης.

1.
Πατήστε ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ;

Το κουμπί ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ; εμφανίζεται όταν:
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/ 11.7 Ρυθμίσεις επικοινωνίας μέσω 
email

Οι ρυθμίσεις ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ EMAIL σας 
επιτρέπουν να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε ορισμένες 
επιλογές επικοινωνίας μέσω email.
1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το κουμπί ΠΡΟΦΙΛ.

2.
Στην ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ EMAIL, πατήστε το σύμβολο 
δίπλα σε κάθε επιλογή για να την αποδεχθείτε ή να την 
απορρίψετε. 

/ 11.8 Κοινοποίηση δεδομένων στη 
WaveForm

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό για να χρησιμοποιείτε 
την εφαρμογή GlucoMen Day CGM, τα δεδομένα σας 
αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές της WaveForm. 
Έχετε την επιλογή, εάν επιθυμείτε, να χρησιμοποιείτε 
την εφαρμογή χωρίς να κοινοποιείτε τα δεδομένα σας. Σε 
αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται 
τοπικά μόνο στη smart συσκευή σας και δεν μπορείτε 
να τα ανακτήσετε από τον διακομιστή σε περίπτωση 
προβλήματος της smart συσκευής σας.
Ωστόσο, ορισμένες λειτουργ ίες της εφαρμογής GlucoMen 
Day CGM προϋποθέτουν τη δυνατότητα κοινοποίησης 
δεδομένων, για να είναι ενεργές. Αυτές οι λειτουργίες 
είναι διαθέσιμες μόνο εφόσον επιλέξετε ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ WAVEFORM.

1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το κουμπί ΠΡΟΦΙΛ.

2.
Πατήστε το σύμβολο δίπλα στην επιλογή ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ WAVEFORM, για να αποδεχθείτε ή να 
απορρίψετε την κοινοποίηση των δεδομένων σας. 
Πατήστε ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, για να δείτε και να 
διαβάσετε ολόκληρη τη συμφωνία.

/ 11.9 Αναλύσεις
Η ενότητα ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ σας επιτρέπει να αποδεχθείτε ή να 
απορρίψετε την κοινοποίηση των αναλύσεων της εφαρμογής.

Τα δεδομένα αναλύσεων είναι ανωνυμοποιημένα και δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας.
1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το κουμπί ΠΡΟΦΙΛ.
Σε συσκευές Android, μπορεί να χρειαστεί να πατήστε το ΒΕΛΟΣ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ μέχρι να εμφανιστούν τα κουμπιά στο κάτω μέρος.

2.
Στην ενότητα ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, πατήστε το σύμβολο δίπλα στην επιλογή 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, για αποδεχθείτε ή να 
απορρίψετε την κοινοποίηση των αναλύσεων της εφαρμογής.

Πατήστε ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, για να διαβάσετε πώς 
συλλέγονται και χρησιμοποιούνται οι αναλύσεις.

 IMPORTANTE: Η εφαρμογή GlucoMen Day CGM 
αποθηκεύει ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την υγεία στη 
smart συσκευή σας. Συνιστούμε να διατηρείτε ενημερωμένη 
τη συσκευή σας με την τελευταία έκδοση iOS ή Android OS, 
για να διασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας. 
Για μεγαλύτερη ασφάλεια, ορίστε και χρησιμοποιείτε έναν 
κωδικό πρόσβασης στη smart συσκευή σας.
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/ 12.2 Χειροκίνητη διακοπή περιόδου 
καταγραφής

Αν επιλέξετε να διακόψετε μια περίοδο καταγραφής πριν 
συμπληρωθούν οι 14 ημέρες, θα πρέπει να την διακόψετε 
χειροκίνητα.
Λόγοι για τους οποίους μπορεί να θελήσετε να διακόψετε 
νωρίτερα μια περίοδο καταγραφής:

• Ιατρική διαδικασία (MRI, αξονική τομογραφία κ.λπ.).
• Αν εμφανίσετε πόνο, ευαισθησία ή πρήξιμο στο σημείο 
εισαγωγής του αισθητήρα.
• Για λόγους διευκόλυνσής σας, μπορεί να επιλέξετε να 
διακόψετε νωρίτερα μια περίοδο καταγραφής.

1.
Στην εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο ΣΥΣΚΕΥΩΝ. Στις συσκευές 
Android ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε το ΒΕΛΟΣ «ΠΙΣΩ» 
μέχρι να εμφανιστούν τα πλήκτρα στο κάτω μέρος.

2.
Πατήστε ΠΟΜΠΟΙ. 
Πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ.

3.
Όταν εμφανιστεί το μήνυμα 
επιβεβαίωσης πατήστε 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ.

4.
Στην εφαρμογή θα εμφανιστεί ένα 
μήνυμα που θα υποδεικνύει ότι η 
περίοδος καταγραφής έχει λήξει.
Πατήστε στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ για πληροφορίες σχετικά 
με την εξαγωγή του αισθητήρα.
Ή πατήστε OK.

/ 12   Διακοπή περιόδου καταγραφής
/ 12.1 Αυτόματη διακοπή περιόδου 

καταγραφής
Ο αισθητήρας του συστήματος CGM GlucoMen Day έχει 
διάρκεια 14 ημερών. Μετά από 14 ημέρες, η περίοδος συνεχούς 
καταγραφής γλυκόζης διακόπτεται αυτόματα.
Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους μπορεί να διακοπεί 
αυτόματα μια περίοδος καταγραφής:
• Αν το σύστημα εντοπίσει κάποιο πρόβλημα με τον αισθητήρα.
• Αν ενεργοποιήσετε άλλον πομπό.
• Αν αφαιρέσετε τον πομπό και τον τοποθετήσετε στον 
φορτιστή.

1.
Στην εφαρμογή θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα υποδεικνύει 
ότι η περίοδος καταγραφής έχει λήξει.
Πατήστε στις ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ για πληροφορίες σχετικά 
με την εξαγωγή του αισθητήρα.
Ή πατήστε OK. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μήνυμα που 
θα αναφέρει ότι η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΗΞΕ μπορεί να 
περιλαμβάνει πληροφορίες για τον 
λόγο που συνέβη αυτό.

Μετά τη διακοπή της περιόδου καταγραφής, θα πρέπει να 
εξαγάγετε τον αισθητήρα και να τοποθετήσετε τον πομπό στον 
φορτιστή. 

Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 για λεπτομέρειες σχετικά με την εξαγωγή του 
αισθητήρα.
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Μετά τη διακοπή της περιόδου καταγραφής, θα πρέπει να 
εξαγάγετε τον αισθητήρα και να τοποθετήσετε τον πομπό στον 
φορτιστή. 

Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 για λεπτομέρειες σχετικά με την εξαγωγή 
αισθητήρα.

/ 13   Εξαγωγή αισθητήρα
Αφού διακοπεί η περίοδος καταγραφής, θα πρέπει να 
εξαγάγετε τον αισθητήρα και να τοποθετήσετε τον πομπό 
στον φορτιστή.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ο αισθητήρας προορίζεται αποκλειστικά για μία χρήση και 
για έως 14 ημέρες. Δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείτε τον 
αισθητήρα ούτε να τον χρησιμοποιείτε για περισσότερες από 
14 ημέρες.
• Μην αφαιρείτε τον πομπό ενώ το συγκρότημα αισθητήρα 
είναι τοποθετημένο στο σώμα σας.

1.
Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο επίθεμα αισθητήρα ξεκινώντας από το 
άκρο που είναι πιο κοντά στην επίπεδη πίσω πλευρά του πομπού. 
Ξεκολλήστε το αυτοκόλλητο επίθεμα από το σώμα σας.

2.
Μετά την αφαίρεση, διπλώστε 
προς τα πίσω τις άκρες του 
αυτοκόλλητου επιθέματος για 
να καλύψετε τον αισθητήρα.

3.
Τραβήξτε προς τα πίσω το 
πτερύγιο απελευθέρωσης του 
πομπού.

4.
Σηκώστε και απομακρύνετε 
τον πομπό από το αυτοκόλλητο 
επίθεμα αισθητήρα.

5.
Τοποθετήστε τον πομπό στον 
φορτιστή. 
Βεβαιωθείτε ότι ο πομπός είναι 
πλήρως φορτισμένος προτού 
τον χρησιμοποιήσετε ξανά.
Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8.4 για 
λεπτομέρειες σχετικά με τη 
φόρτιση του πομπού.

Ξεκολλήστε από αυτό το άκρο

6.
Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο 
αυτοκόλλητο επίθεμα αισθητήρα 
ως ιατρικό απόβλητο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην απορρίψετε τον πομπό σας.
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Καταστάσεις στις οποίες 
πρέπει να χρησιμοποιείτε 
τον μετρητή σακχάρου του 
αίματος

Λόγοι για τους οποίους πρέπει 
να χρησιμοποιείτε τον μετρητή 
σακχάρου του αίματος

Το σύστημα CGM δεν 
εμφανίζει το βέλος τάσης.

Αν το σύστημα CGM δεν εμφανίζει το 
βέλος τάσης σημαίνει ότι δεν έχει επαρκή 
δεδομένα για την προβολή του βέλους και 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη 
λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.

Το σύστημα CGM εμφανίζει 
την εκτιμώμενη γλυκόζη 
(έχει εμφανιστεί η γραμμή 
με το μήνυμα ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΓΛΥΚΟΖΗ).

Αν το σύστημα CGM εμφανίζει την 
εκτιμώμενη γλυκόζη, οι ενδείξεις του 
συστήματος ενδέχεται να είναι πιο 
χαμηλής ποιότητας από ό,τι συνήθως. 
Πραγματοποιήστε μια μέτρηση της γλυκόζης 
αίματος για να διασφαλίσετε ότι θα λάβετε τη 
σωστή θεραπευτική απόφαση.

/ 14.2  Ταξιδεύοντας με το σύστημα  
CGM GlucoMen Day

Όταν ταξιδεύετε με το σύστημα CGM GlucoMen Day μπορεί 
να συναντήσετε καταστάσεις για τις οποίες απαιτείται 
ιδιαίτερη μέριμνα. Σε αυτές περιλαμβάνονται η διέλευση 
από μηχανήματα ασφαλείας και τα αεροπορικά ταξίδια.
Το σύστημα GlucoMen Day έχει δοκιμαστεί για ύψος έως 
3.048 μέτρων (10.000 ποδιών).

Τι θα συναντήσετε Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

Ανιχνευτής 
μετάλλων

Είναι ασφαλές να φοράτε το σύστημα 
CGM GlucoMen Day κατά τη διέλευση από 
ανιχνευτές μετάλλων.

Σαρωτές ολόκληρου 
του σώματος

Η χρήση του συστήματος CGM GlucoMen Day 
δεν έχει μελετηθεί σε σαρωτές ολόκληρου 
του σώματος. Ζητήστε να χρησιμοποιηθεί 
άλλη μέθοδος ελέγχου, όπως ο έλεγχος με 
σαρωτή χειρός ή ο σωματικός και ο οπτικός 
έλεγχος.

Ακτίνες Χ Η χρήση του συστήματος CGM GlucoMen 
Day δεν έχει μελετηθεί σε μηχανήματα 
που εκπέμπουν ακτίνες Χ. Ζητήστε να 
χρησιμοποιηθεί άλλη μέθοδος ελέγχου, 
όπως ο οπτικός έλεγχος.

/ 14   Περιορισμοί
/ 14.1  Πότε να χρησιμοποιείτε τον 

μετρητή σακχάρου για τη λήψη 
θεραπευτικών αποφάσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σύστημα CGM GlucoMen Day 
για να λαμβάνετε θεραπευτικές αποφάσεις χωρίς μέτρηση 
της γλυκόζης αίματος. Παρόλο που στις περισσότερες 
περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σύστημα CGM 
GlucoMen Day για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων, 
είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις καταστάσεις στις οποίες 
απαιτείται μέτρηση της γλυκόζης του αίματος πριν από τη 
λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κατά τη χρήση του συστήματος 
CGM GlucoMen Day, να έχετε πάντα μαζί σας έναν μετρητή 
σακχάρου.

Καταστάσεις στις οποίες 
πρέπει να χρησιμοποιείτε 
τον μετρητή σακχάρου του 
αίματος

Λόγοι για τους οποίους πρέπει 
να χρησιμοποιείτε τον μετρητή 
σακχάρου του αίματος

Εμφανίζετε συμπτώματα 
χαμηλής γλυκόζης αίματος 
ή συμπτώματα που δεν 
συμβαδίζουν με το επίπεδο 
γλυκόζης που εμφανίζει το 
σύστημα CGM.

Αν το επίπεδο γλυκόζης του συστήματος 
CGM δεν συμβαδίζει με τα συμπτώματά 
σας, πρέπει να πραγματοποιήσετε μια 
μέτρηση της γλυκόζης αίματος με τη 
χρήση του μετρητή σακχάρου και να τα 
αντιμετωπίσετε με τον κατάλληλο τρόπο.

Έχετε αμφιβολίες για το 
επίπεδο γλυκόζης που 
εμφανίζεται στο σύστημα 
CGM.

Αν το επίπεδο γλυκόζης που εμφανίζει 
το σύστημα CGM δεν είναι αυτό που 
αναμένατε, πραγματοποιήστε μια μέτρηση 
της γλυκόζης αίματος για να διασφαλίσετε 
ότι θα λάβετε την κατάλληλη θεραπευτική 
απόφαση.

Το σύστημα CGM δεν 
εμφανίζει το τρέχον επίπεδο 
γλυκόζης.

Αν το σύστημα CGM δεν εμφανίζει το 
επίπεδο γλυκόζης, ο μόνος τρόπος να το 
μάθετε είναι να πραγματοποιήσετε μια 
μέτρηση της γλυκόζης αίματος με τον 
μετρητή σας.
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Τι θα συναντήσετε Τι θα πρέπει να γνωρίζετε

Στο αεροπλάνο Η χρήση του συστήματος CGM GlucoMen Day 
εντός του αεροπλάνου είναι ασφαλής. Για να 
συνεχίσετε να λαμβάνετε τις ενδείξεις από 
τη συνεχή καταγραφή της γλυκόζης αρκεί 
να είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth της 
έξυπνης συσκευής σας και να βρίσκεται σε 
λειτουργία πτήσης.

/ 15 Αντιμετώπιση προβλημάτων
/ 15.1  Προβλήματα με τις ενδείξεις  

συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης
Πρόβλημα Λύση

Οι ενδείξεις συνεχούς 
καταγραφής της 
γλυκόζης δεν 
εμφανίζονται στην 
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ.

Αν στην ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ εμφανίζεται ένα 
μήνυμα αντί για την ένδειξη της γλυκόζης, 
ανατρέξτε στην ΕΝΟΤΗΤΑ 6.3.6 για 
λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το μήνυμα.
Αν στην ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ εμφανίζεται - - - 
αντί για το επίπεδο της γλυκόζης:
• Μπορεί να απαιτείται βαθμονόμηση. 
Πατήστε ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ή τη 
γραμμή με το μήνυμα ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ (αν έχει εμφανιστεί) για 
να πραγματοποιήσετε βαθμονόμηση. Βλ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 για λεπτομέρειες σχετικά με 
τη βαθμονόμηση.

• Μπορεί να έχει χαθεί η επικοινωνία του 
πομπού σας με την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε 
ότι ο πομπός και η εφαρμογή βρίσκονται 
σε απόσταση έως 3  μέτρων (10  ποδιών) 
μεταξύ τους και ότι είναι ενεργοποιημένο το 
Bluetooth. Ελέγξτε αν στην ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 
υπάρχει ένα «√» μέσα στο εικονίδιο του 
σήματος του πομπού.
• Ο αισθητήρας ενδέχεται να έχει 
παρουσιάσει κάποιο προσωρινό 
πρόβλημα. Όταν συμβαίνει αυτό, η ώρα θα 
μεταβάλλεται στην ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ, αλλά 
τα επίπεδα γλυκόζης δεν θα εμφανίζονται. 
Συνήθως, το πρόβλημα αυτό επιλύεται από 
μόνο του και τα επίπεδα γλυκόζης αρχίζουν 
να εμφανίζονται ξανά.

Πρόβλημα Λύση

Λείπουν δεδομένα από 
το διάγραμμα τάσεων 
της ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ.

Αν χαθεί η επικοινωνία μεταξύ του 
πομπού σας και της εφαρμογής, μπορεί 
να υπάρξει κάποιο κενό στα δεδομένα, 
καθώς η εφαρμογή σταμάτησε να 
λαμβάνει ενδείξεις. Με την επαναφορά της 
επικοινωνίας, το κενό θα συμπληρωθεί, 
αν ο πομπός συνέλεγε δεδομένα κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου.

Οι ενδείξεις του 
συστήματος CGM 
διαφέρουν σημαντικά 
από τις ενδείξεις του 
μετρητή σακχάρου

Το σύστημα CGM GlucoMen Day μετρά 
τα επίπεδα γλυκόζης του μεσοκυττάριου 
υγρού, το οποίο περιβάλλει τα κύτταρα 
του σώματος, ενώ οι μετρητές σακχάρου 
μετρούν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. 
Αυτά τα δύο επίπεδα γλυκόζης μπορεί 
να διαφέρουν καθώς η γλυκόζη συνήθως 
μετακινείται πρώτα στα αγγεία και στα 
τριχοειδή αγγεία του αίματος και στη 
συνέχεια στο μεσοκυττάριο υγρό. Αυτό 
σημαίνει ότι μεσολαβεί κάποιο διάστημα 
από τη μεταβολή των επιπέδων γλυκόζης 
του αίματος μέχρι τη μεταβολή των 
επιπέδων γλυκόζης του μεσοκυττάριου 
υγρού. Η διαφορά αυτή μπορεί να είναι πιο 
εμφανής όταν η γλυκόζη σας μεταβάλλεται 
με γρήγορους ρυθμούς.

Στην ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 
εμφανίζεται μια 
γραμμή με το μήνυμα 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΓΛΥΚΟΖΗ

Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 6.6 για λεπτομέρειες σχετικά 
με την εκτιμώμενη γλυκόζη.

Στην ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 
εμφανίζεται η 
ένδειξη > 400 mg/dL 
(> 22,2 mmol/L)

Το σύστημα CGM προβάλλει μόνο επίπεδα 
γλυκόζης που κυμαίνονται από 40 έως 400 mg/
dL (2,2-22,2 mmol/L). Τα επίπεδα γλυκόζης που 
είναι μεγαλύτερα από 400 mg/dL εμφανίζονται 
ως > 400 mg/dL (> 22,2 mmol/L).

Στην ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 
εμφανίζεται η 
ένδειξη < 40 mg/dL 
(< 2,2 mmol/L)

Το σύστημα CGM προβάλλει μόνο επίπεδα 
γλυκόζης που κυμαίνονται από 40 έως 
400  mg/dL (2,2-22,2  mmol/L). Τα επίπεδα 
γλυκόζης που είναι κάτω από 40  mg/dL 
εμφανίζονται ως < 40 mg/dL (< 2,2 mmol/L).

Οι ενδείξεις γλυκόζης 
δεν εμφανίζονται με τη 
σωστή μονάδα μέτρησης 
(mg/dL ή mmol/L)

Οι μονάδες μέτρησης της γλυκόζης καθορίζονται 
από τη χώρα που επιλέγετε στο ΠΡΟΦΙΛ.
Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 11.2 για λεπτομέρειες σχετικά 
με την αλλαγή της χώρας.
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Πρόβλημα Λύση

Πλήκτρο 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ 
απενεργοποιημένο

Το πλήκτρο ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ 
απενεργοποιείται όταν δεν υπάρχει 
δυνατότητα βαθμονόμησης. 
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι στους οποίους 
μπορεί να οφείλεται αυτή η αδυναμία 
βαθμονόμησης:
• Η γλυκόζη μεταβάλλεται κατά περισσότερο 
από 2  mg/dL (0,11  mmol/L) ανά λεπτό. 
Αυτό βρίσκεται σε αντιστοιχία με το βέλος 
τάσης της ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ το οποίο 
δείχνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω. 
• Αυτή τη στιγμή ο αισθητήρας σας μεταβάλλεται 
περισσότερο από το αποδεκτό όριο.
• Βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια 
άλλη διαδικασία, όπως η περίοδος 
σταθεροποίησης του αισθητήρα.
• Βρίσκεστε στις πρώτες 6 ώρες της 
περιόδου καταγραφής και έχετε ήδη 
πραγματοποιήσει μία βαθμονόμηση.
• Η περίοδος καταγραφής δεν έχει ξεκινήσει.
Στην ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ, πατήστε στη γραμμή 
με το μήνυμα ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ (αν εμφανίζεται) για να 
δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο που 
δεν είναι δυνατή η βαθμονόμηση.

Πρόβλημα Λύση

Το πλήκτρο 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ είναι 
απενεργοποιημένο 
στην οθόνη ΝΕΑΣ 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ.

Το πλήκτρο ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
απενεργοποιείται αν:
• δεν εισαγάγετε χειροκίνητα μια ένδειξη 
της γλυκόζης αίματος.
• Ή αν η ένδειξη της γλυκόζης αίματος 
που εισαγάγατε χειροκίνητα είναι εκτός 
του εύρους τιμών 70-250 mg/dL (3,9-
13,9 mmol/L).
Αν δεν έχετε εισαγάγει ένδειξη, θα πρέπει 
να την εισαγάγετε.
Αν η γλυκόζη αίματος είναι εκτός του 
εύρους τιμών 70-250 mg/dL, περιμένετε 
μέχρι να είναι εντός του εύρους 70-
250 mg/dL, για να πραγματοποιήσετε 
βαθμονόμηση. Ακολουθήστε τις οδηγίες 
του γιατρού σας για να αυξήσετε ή να 
μειώσετε τη γλυκόζη αίματος, ανάλογα με 
τις ανάγκες.

Εμφανίζεται ένα 
μήνυμα για ΣΦΑΛΜΑ 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ.

Μήνυμα: 
Βεβαιωθείτε 
ότι τα χέρια σας 
είναι καθαρά 
και στεγνά, και 
πραγματοποιήστε 
ξανά τη μέτρηση 
εντός 10 λεπτών.

Έχετε εισαγάγει μια ένδειξη 
βαθμονόμησης την οποία δεν μπορεί 
να κάνει δεκτή το σύστημα CGM διότι η 
διαφορά μεταξύ της ένδειξης του μετρητή 
σακχάρου και του συστήματος είναι πολύ 
μεγάλη.
Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες 
που εμφανίζει η εφαρμογή ώστε 
να πραγματοποιήσετε πρόσθετες 
βαθμονομήσεις οι οποίες θα γίνουν τελικά 
δεκτές από το σύστημα.
Ο αριθμός των πρόσθετων 
βαθμονομήσεων εξαρτάται από το πόσες 
ώρες πριν έχει ξεκινήσει η περίοδος 
καταγραφής.
• Τις πρώτες 48 ώρες, θα χρειαστεί 
να πραγματοποιήσετε μία πρόσθετη 
βαθμονόμηση.
• Μετά τις πρώτες 48 ώρες, μπορεί να 
χρειαστεί να πραγματοποιήσετε έως 
τρεις πρόσθετες βαθμονομήσεις μετά το 
αρχικό μήνυμα σφάλματος.

Αυτό το μήνυμα μπορεί επίσης να 
εμφανιστεί αν το Η ένδειξη βαθμονόμησης 
δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί διότι το σύστημα
εντόπισε κάποιο προσωρινό πρόβλημα
με τον αισθητήρα.

/ 15.2 Προβλήματα συναγερμών
Πρόβλημα Λύση

Δεν 
ειδοποιούμαι 
για τους 
συναγερμούς

Δοκιμάστε τα εξής:
• Βεβαιωθείτε ότι ο συναγερμός είναι 
ενεργοποιημένος. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 7.4.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιτρέψει την 
εμφάνιση ειδοποιήσεων στην έξυπνη 
συσκευή σας. Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 7.3.
• Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια 
περίοδος καταγραφής. Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.

/ 15.3 Προβλήματα βαθμονόμησης
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες μπορεί η βαθμονόμηση να 
μην είναι δυνατή. 
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα συχνότερα 
προβλήματα που μπορεί να παρεμποδίσουν τη βαθμονόμηση.
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Πρόβλημα Λύση

Εμφανίζεται ένα 
μήνυμα για ΣΦΑΛΜΑ 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ.

Μήνυμα: Περιμένετε 
τουλάχιστον μία 
ώρα προτού 
ξαναπροσπαθήσετε.

Έχετε εισαγάγει μια ένδειξη βαθμονόμησης 
την οποία δεν μπορεί να κάνει δεκτή το 
σύστημα CGM διότι η διαφορά μεταξύ της 
ένδειξης του μετρητή σακχάρου και του 
συστήματος είναι πολύ μεγάλη.
Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες 
που εμφανίζει η εφαρμογή ώστε 
να πραγματοποιήσετε πρόσθετες 
βαθμονομήσεις οι οποίες θα γίνουν τελικά 
δεκτές από το σύστημα.

Εμφανίζεται ένα 
μήνυμα για ΣΦΑΛΜΑ 
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ.
Μήνυμα: Η ένδειξη 
βαθμονόμησης είναι 
παλαιότερη κατά 
περισσότερα από 5 
λεπτά. Δοκιμάστε 
ξανά.

Η ένδειξη βαθμονόμησης δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί διότι η ένδειξη 
γλυκόζης αίματος είναι παλαιότερη κατά 
περισσότερο από 5 λεπτά. Αυτό μπορεί 
να συμβεί αν χαθεί η επικοινωνία μεταξύ 
της εφαρμογής και του πομπού, και δεν 
υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αποστολής 
της ένδειξης βαθμονόμησης.
Πραγματοποιήστε ξανά μέτρηση.

Η ένδειξη 
βαθμονόμησης 
δεν έγινε δεκτή 
μετά το πάτημα 
του πλήκτρου 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, η ένδειξη 
βαθμονόμησης μπορεί να μην γίνει δεκτή 
αφού πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι στους οποίους 
μπορεί να οφείλεται αυτή η αδυναμία 
βαθμονόμησης:
• Η γλυκόζη μεταβάλλεται κατά 
περισσότερο από 2 mg/dL (0,11 mmol/L) 
ανά λεπτό. Αυτό βρίσκεται σε αντιστοιχία 
με το βέλος τάσης της ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 
το οποίο δείχνει προς τα πάνω ή προς 
τα κάτω.
• Αυτή τη στιγμή ο αισθητήρας σας 
μεταβάλλεται περισσότερο από το 
αποδεκτό όριο.
Αν ισχύει κάτι από τα παραπάνω, η 
εφαρμογή θα εμφανίσει ένα μήνυμα ότι 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ 
με τον λόγο για τον οποίο δεν μπορεί 
να αποθηκευτεί η ένδειξη. Μπορεί 
να χρειαστεί να περιμένετε να 
σταθεροποιηθεί η γλυκόζη σας για να 
πραγματοποιήσετε βαθμονόμηση.

/ 15.4 Προβλήματα του αισθητήρα

Πρόβλημα Λύση

Κενό μεταξύ της 
συσκευής εισαγωγής 
και του συγκροτήματος 
αισθητήρα

Αν υπάρχει κενό, η συσκευή εισαγωγής 
αισθητήρα δεν έχει συνδεθεί σωστά στο 
συγκρότημα αισθητήρα και δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή 
του αισθητήρα. 
Ανατρέξτε στην ΕΝΟΤΗΤΑ 15.7 για 
να διορθώσετε το κενό και συνδέστε 
ξανά το συγκρότημα αισθητήρα με τη 
συσκευή εισαγωγής αισθητήρα.

Το αυτοκόλλητο επίθεμα 
αισθητήρα δεν κολλάει 
στο δέρμα

• Πριν από την εισαγωγή, βεβαιωθείτε ότι 
το σημείο είναι καθαρό και στεγνό. Βλ. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4.3 για οδηγίες καθαρισμού.
• Αν παρατηρήσετε ότι οι άκρες του 
αυτοκόλλητου επιθέματος ξεφτίζουν ή 
ξεκολλούν από το δέρμα, τοποθετήστε 
το καλυπτικό αυτοκόλλητο (ΕΝΟΤΗΤΑ 
15.7) ή επιδεσμική ταινία στις άκρες για 
να ασφαλίσετε το επίθεμα.

Σπασμένος αισθητήρας Αν δείτε ότι το ινίδιο του αισθητήρα 
είναι φθαρμένο, επικοινωνήστε με 
το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 
για να ενημερωθείτε σχετικά με τις 
κατάλληλες ενέργειες.

Ο αισθητήρας δεν 
βρίσκεται πλέον κάτω 
από το δέρμα.

Λύση: Διακόψετε την περίοδο καταγραφής 
και αφαιρέστε τον αισθητήρα. Πρέπει να 
εισαγάγετε νέο αισθητήρα για την έναρξη 
νέας περιόδου καταγραφής.

Ενόχληση ή ερεθισμός 
στο σημείο εισαγωγής 
ή κατά τη διάρκεια της 
εισαγωγής

Ο αισθητήρας πρέπει να εισάγεται μόνο 
στην κοιλιά ή στα κατώτερα πλευρά. Βλ. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2 για λεπτομέρειες σχετικά με 
την επιλογή του σημείου εισαγωγής.
Ρωτήστε τον γιατρό σας σχετικά με το 
καλύτερο σημείο εισαγωγής και το καλύτερο 
μοτίβο περιστροφής για εσάς. Υπάρχει 
πιθανότητα εμφάνισης αιμορραγίας, 
πρηξίματος, μελανιών ή μόλυνσης στο 
σημείο εισαγωγής του αισθητήρα, αν και κάτι 
τέτοιο είναι πολύ σπάνιο. 
Σε περίπτωση που προκληθεί κάτι από τα 
παραπάνω, πρέπει να λάβετε συμβουλές 
σχετικά με τη θεραπεία του από τον γιατρό σας.
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/ 15.5 Προβλήματα του πομπού
Πρόβλημα Λύση

Αδυναμία σύνδεσης 
του πομπού με την 
εφαρμογή

Ελέγξτε αν:
• ο πομπός είναι τοποθετημένος στον φορτιστή
• ο πομπός και η εφαρμογή βρίσκονται σε απόσταση 
έως 3 μέτρων (10 ποδιών) μεταξύ τους και αν είναι 
ενεργοποιημένο το Bluetooth.
Αν ο πομπός ήταν προηγουμένως συνδεδεμένος με 
την έξυπνη συσκευή σας, αλλά τώρα δεν συνδέεται:
1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth στην 
έξυπνη συσκευή σας (όχι στην εφαρμογή Glu-
coMen Day). 
2. Ελέγξτε τη λίστα με τις συνδεδεμένες συσκευές. 
Αν συμπεριλαμβάνεται ο πομπός, διαγράψτε τον.
3. Δοκιμάστε να τον συνδέσετε ξανά. Βλ. 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3 για λεπτομέρειες.

Ο πομπός δεν 
περιλαμβάνεται 
στη λίστα με τους 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ 
ΠΟΜΠΟΥΣ.

Ο πομπός και η εφαρμογή δεν έχουν συνδεθεί. 
Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3 για λεπτομέρειες σχετικά με 
τη σύνδεση του πομπού.

Δεν μπορεί να γίνει 
ενεργοποίηση του 
πομπού

Ελέγξτε αν:
• Ο πομπός είναι τοποθετημένος στον 
φορτιστή; Ο πομπός δεν μπορεί να 
ενεργοποιηθεί ενώ βρίσκεται στον φορτιστή.
• Ο πομπός και η εφαρμογή βρίσκονται σε 
απόσταση έως 3 μέτρων (10 ποδιών) μεταξύ 
τους και είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth;

Πρόβλημα Λύση

Αδυναμία έναρξης 
περιόδου καταγραφής

Μετά την εισαγωγή νέου αισθητήρα, μπορεί να 
χρειαστούν 1 με 3 λεπτά για τον εντοπισμό του 
από την εφαρμογή.
Λόγοι για τους οποίους μια περίοδος 
καταγραφής δεν μπορεί να ξεκινήσει:
• Ο αισθητήρας παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13 
για να εξαγάγετε τον αισθητήρα.

Η περίοδος 
καταγραφής έληξε 
νωρίτερα

Η περίοδος καταγραφής λήγει νωρίτερα αν:
• ο αισθητήρας παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα 
που δεν μπορεί να διορθωθεί.
• Ή αν το σύστημα εντοπίσει ότι ο αισθητήρας 
ενδέχεται να έχει αφαιρεθεί, και επιβεβαιώσετε 
στην εφαρμογή ότι ο αισθητήρας δεν είναι 
πλέον κάτω από το δέρμα.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13 
για να εξαγάγετε τον αισθητήρα. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε 
με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η στάθμη της 
μπαταρίας του 
πομπού 
είναι χαμηλή.

Αν χρησιμοποιείτε επί του παρόντος τον 
πομπό για μια περίοδο καταγραφής, μπορείτε 
να συνεχίσετε να τον χρησιμοποιείτε, αλλά 
ενδέχεται να μην διαρκέσει 
και για τις 14 ημέρες. Θα εμφανιστεί ένα 
μήνυμα για ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΜΠΟΥ 
όταν απομείνει 30% στην μπαταρία του 
πομπού και θα συνεχίσει να εμφανίζεται με 
κάθε μείωση 5%.
Μην αφαιρείτε τον πομπό κατά τη διάρκεια 
μιας περιόδου καταγραφής. Αν θέλετε να 
αφαιρέσετε τον πομπό, διακόψτε την περίοδο 
καταγραφής, εξαγάγετε τον αισθητήρα 
και φορτίστε τον πομπό. Θα χρειαστεί να 
εισαγάγετε νέο αισθητήρα για την έναρξη 
νέας περιόδου καταγραφής.
Αν δεν χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη 
στιγμή τον πομπό σε περίοδο καταγραφής, 
τοποθετήστε τον στον φορτιστή. Όταν η 
λυχνία του φορτιστή γίνει σταθερά πράσινη, 
ο πομπός θα έχει φορτιστεί πλήρως.
Βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8.4 για λεπτομέρειες σχετικά με 
τη φόρτιση του πομπού.

Πρόβλημα Λύση

Ο αισθητήρας δεν 
λειτουργεί μετά από 
βύθιση σε νερό.

Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί εντός 
1 ώρας, διακόψτε την περίοδο 
καταγραφής, εξαγάγετε τον αισθητήρα 
και εισαγάγετε νέο για να ξεκινήσει νέα 
περίοδος καταγραφής.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα 
για την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ.

Μήνυμα: Ο αισθητήρας 
εξακολουθεί να είναι 
κάτω από το δέρμα σας;

Αν εξακολουθεί, πατήστε ΝΑΙ και η περίοδος 
καταγραφής θα συνεχιστεί. Αν ο αισθητήρας 
δεν εντοπιστεί εντός 2 ωρών, η περίοδος 
καταγραφής θα διακοπεί αυτόματα.
Αν δεν εξακολουθεί να είναι κάτω από 
το δέρμα, επιλέξτε ΟΧΙ για να διακοπεί 
η περίοδος καταγραφής.
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/ 15.6 Προβλήματα του φορτιστή του 
πομπού

Πρόβλημα Λύση

Η λυχνία του 
φορτιστή 
αναβοσβήνει με 
κόκκινο χρώμα.

Υπάρχει πρόβλημα με τη φόρτιση ή τη ζεύξη του 
πομπού.
Αν προσπαθείτε να φορτίσετε τον πομπό και η λυχνία 
αναβοσβήνει με κόκκινο αντί για πράσινο χρώμα, ο 
πομπός δεν φορτίζει. Δοκιμάστε να διορθώσετε το 
πρόβλημα με τις παρακάτω επιλογές:
• Αφαιρέστε τον πομπό και τοποθετήστε τον ξανά 
στον φορτιστή.
• Αφαιρέστε το καλώδιο USB και εισαγάγετέ το ξανά 
στη θύρα USB.
• Αν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή, 
βεβαιωθείτε ότι ο τελευταίος βρίσκεται σε 
λειτουργία.
• Αν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σε επιτοίχια 
πρίζα, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα και συνδέστε 
τον ξανά.
Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το 
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για να λάβετε άλλον 
φορτιστή.

Η λυχνία του 
φορτιστή 
είναι σταθερά 
κόκκινη.

Μπορεί να υπάρχει κάποιο προσωρινό πρόβλημα με 
τον φορτιστή ή τον πομπό. 
Αν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε ζεύξη του 
πομπού και η λυχνία του πομπού 
γίνει σταθερά κόκκινη για 10 δευτερόλεπτα, σημαίνει 
ότι η ζεύξη του πομπού με την εφαρμογή δεν ήταν 
επιτυχής. Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε ξανά 
ζεύξη (ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3). Βεβαιωθείτε ότι ο πομπός και 
η εφαρμογή βρίσκονται σε απόσταση έως 3  μέτρων 
(10 ποδιών) μεταξύ τους και ότι είναι ενεργοποιημένο 
το Bluetooth.
Αν η λυχνία του φορτιστή είναι σταθερά κόκκινη για 
περισσότερα από 10  δευτερόλεπτα, δοκιμάστε να 
κάνετε τα παρακάτω για να επιλύσετε το πρόβλημα:
1. Αφήστε τον πομπό στον φορτιστή και αποσυνδέστε 
τον φορτιστή από την πηγή τροφοδοσίας 
(προσαρμογέας για πρίζα ή θύρα USB υπολογιστή) για 
5 δευτερόλεπτα.
2. Συνδέστε ξανά τον φορτιστή στην πηγή τροφοδοσίας.
Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, αποσυνδέστε τον 
φορτιστή από την πηγή τροφοδοσίας και επικοινωνήστε 
με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

/ 15.7 Προβλήματα σχετικά με την 
εισαγωγή του αισθητήρα

Πρόβλημα

Υπάρχει κενό μεταξύ της συσκευής εισαγωγής και του 
συγκροτήματος αισθητήρα.

Αν υπάρχει κενό μεταξύ της συσκευής εισαγωγής και του 
συγκροτήματος αισθητήρα, της συσκευής εισαγωγής 
αισθητήρα δεν έχει συνδεθεί σωστά στο συγκρότημα 
αισθητήρα και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
εισαγωγή του αισθητήρα. 

Λύση
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε 
το συγκρότημααισθητήρα και να προσπαθήσετε να το 
συνδέσετε ξανά.

1.
Εντοπίστε το πτερύγιο 
απελευθέρωσης στο κάτω μέρος της 
συσκευής εισαγωγής αισθητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να 
ανασηκώσετε ελαφρώς το στενό 
άκρο του αυτοκόλλητου επιθέματος 
αισθητήρα για να βρείτε το πλήκτρο 
απελευθέρωσης.

2.
Ενώ πιέζετε το πλήκτρο 
απελευθέρωσης, τραβήξτε προς τα 
πίσω το συγκρότημα αισθητήρα.
Αφού αφαιρέσετε το συγκρότημα 
αισθητήρα από τη συσκευή 
εισαγωγής αισθητήρα, ανατρέξτε 
στην ΕΝΟΤΗΤΑ 4.8.
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Πρόβλημα

Ξεκολλούν οι άκρες του αυτοκόλλητου επιθέματος.

Λύση

Αν χρειαστεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να 
τοποθετήσετε το καλυπτικό αυτοκόλλητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καλυπτικό αυτοκόλλητο χρειάζεται μόνο αν 
παρατηρήσετε ότι οι άκρες του αυτοκόλλητου επιθέματος 
αρχίζουν να ξεκολλούν.

1.
Διπλώστε το καλυπτικό αυτοκόλλητο 
κατά μήκος της γραμμής που χωρίζει 
στα δύο το κάλυμμα, με την πλευρά του 
καλύμματος στραμμένη προς τα έξω.
Ξεκολλήστε το κάλυμμα, ξεκινώντας 
από το κέντρο όπου συναντιούνται τα 
δύο μισά του.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Προσέξτε ώστε το καλυπτικό 
αυτοκόλλητο να μην αναδιπλωθεί πριν ή κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής. 

2.
Τοποθετήστε το καλυπτικό 
αυτοκόλλητο έτσι ώστε να καλύπτει 
τις άκρες του αυτοκόλλητου 
επιθέματος.

/ 16   Πρόσθετες πληροφορίες
/ 16.1 Στοιχεία Τμήματος 

Εξυπηρέτησης Πελατών
Για βοήθεια σχετικά με το σύστημα CGM GlucoMen Day, καλέστε
στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Στην ενότητα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
της εφαρμογής, υπάρχει μια λίστα με τους αριθμούς τηλεφώνου 
των Τμημάτων Εξυπηρέτησης Πελατών.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, επικοινωνήστε με τον γιατρό 
σας ή με κάποια υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

/ 16.2 Καθαρισμός του συστήματος
Το σύστημα CGM GlucoMen Day προορίζεται για χρήση 
αποκλειστικά σε έναν ασθενή.

Γενικός καθαρισμός

Τα μέρη του συστήματος CGM πρέπει να καθαρίζονται μόνο 
όσο χρειάζεται για την απομάκρυνση της ορατής σκόνης και 
υπολειμμάτων. Με αυτόν τον καθαρισμό δεν μειώνεται ο 
κίνδυνος μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων. Για περισσότερη 
βοήθεια, καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Καθαρισμός συσκευής εισαγωγής αισθητήρα και πομπού

Καθαρίστε τον πομπό και το εξωτερικό μέρος της συσκευής   
εισαγωγής αισθητήρα με ένα νωπό (όχι υγρό) πανί χωρίς 
χνούδια. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα παρακάτω:

• Νερό
• Διάλυμα 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης
• Ήπιο απορρυπαντικό.

Σκουπίστε προσεκτικά όλα τα μέρη με ένα στεγνό πανί 
χωρίς χνούδια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην χρησιμοποιείτε τα μέρη του συστήματος από κοινού 
με κανέναν, ούτε με τα μέλη της οικογένειάς σας! Δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται σε περισσότερους από έναν ασθενείς! 
Ο αισθητήρας και η συσκευή αισθητήρα θεωρούνται 
απόβλητα βιολογικής επικινδυνότητας και το συγκρότημα  
να μεταδώσουν λοιμώδη νοσήματα, ακόμη και μετά τον 
καθαρισμό τους.
• Μην καθαρίζετε τον φορτιστή του πομπού, καθώς τα 
καθαριστικά διαλύματα μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα 
σύνδεσης στη θύρα USB ή διάβρωση των ηλεκτρικών 
επαφών.
• Μην καθαρίζετε τον πομπό ενώ χρησιμοποιείται ή είναι 
τοποθετημένος στον φορτιστή.
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/ 16.3 Απόρριψη του συστήματος
Πρέπει να ανατρέξετε στους τοπικούς κανονισμούς για την 
απόρριψη της συσκευής εισαγωγής αισθητήρα, του οδηγού 
αισθητήρα, του πομπού και του φορτιστή. 

Απορρίψτε το αυτοκόλλητο επίθεμα αισθητήρα ως ιατρικό 
απόβλητο.  

/ 16.4 Προδιαγραφές του προϊόντος
16.4.1 Προδιαγραφές αισθητήρα

Προδιαγραφή Περιγραφή

Εύρος γλυκόζης 40-400 mg/dL (2,2-22,2 mmol/L)

Διάρκεια ζωής 
αισθητήρα

έως 14 ημέρες

Βαθμονόμηση GlucoMen Day METER (πωλείται χωριστά) 
ή εμπορικά διαθέσιμος μετρητής 
σακχάρου αίματος

Εύρος βαθμονόμησης 70–250 mg/dL (3,9–13,9 mmol/L)

Θερμοκρασία φύλαξης 5°C έως 35°C (41°F έως 95°F)

Υγρασία φύλαξης 10% - 55% Σχετική υγρασία

Θερμοκρασία 
λειτουργίας

5°C έως 45°C (41°F έως 113°F)

Αποστείρωση Αποστειρωμένο με ακτινοβόληση

Υψόμετρο έως και 3.048 μέτρα (10.000 πόδια)

Ατμοσφαιρική πίεση 700 hPa - 1060 hPa

16.4.2 Προδιαγραφές πομπού

Προδιαγραφή Περιγραφή

Τύπος μπαταρίας του 
πομπού

Μη λειτουργικά έτοιμη, 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
πολυμερών ιόντων λιθίου

Διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας του πομπού

14 ημέρες συνήθους χρήσης

Διάρκεια ζωής του 
πομπού

5 έτη μέσης συνεχούς χρήσης

Αποθήκευση 
δεδομένων πομπού

Δεδομένα υπολογισμένης γλυκόζης 
14 ημερών, με εμφάνιση μίας ένδειξης 
ανά λεπτό

Διαστάσεις πομπού Μήκος: 33,0 mm, πλάτος: 24,0 mm, 
πάχος: 9,0 mm

Βάρος πομπού 5 g

Προστασία από 
εισχώρηση

IP27: Προστασία από εισχώρηση 
μεγάλων αντικειμένων και βύθιση σε 
έως 1 μέτρο (3 πόδια) νερού για έως 
30 λεπτά.

Θερμοκρασία 
λειτουργίας

5°C έως 45°C (41°F έως 113°F)

Υγρασία λειτουργίας 10% - 100% Σχετική υγρασία, 
συμπύκνωσης

Θερμοκρασία φύλαξης 5°C έως 45°C (41°F έως 113°F)

Υγρασία φύλαξης 10% - 100% Σχετική υγρασία, 
συμπύκνωσης

Προστασία από 
ηλεκτροπληξία

Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου BF

Συχνότητα TX 2,402–2,480 GHz

Συχνότητα 
ανάγνωσης

Κάθε 1 λεπτό

Εύρος ζώνης 1,06 MHz

Μέγιστη ισχύς 
εξόδου

-2.93 dBm

Διαμόρφωση Gaussian FSK
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Προδιαγραφή Περιγραφή

Υψόμετρο έως και 3.048 μέτρα (10.000 πόδια)

Ατμοσφαιρική πίεση 700 hPa - 1060 hPa

16.4.3 Προδιαγραφές συσκευής εισαγωγής αισθητήρα

Προδιαγραφή Περιγραφή

Διάρκεια ζωής 5 έτη

16.4.4 Προδιαγραφές του φορτιστή του πομπού

Προδιαγραφή Περιγραφή

Διάρκεια ζωής 5 έτη

Θερμοκρασία 
φύλαξης

5°C έως 45°C (41°F έως 113°F)

Θερμοκρασία 
λειτουργίας

5°C έως 45°C (41°F έως 113°F)

Υψόμετρο έως και 3.048 μέτρα (10.000 πόδια)

Ατμοσφαιρική πίεση 700 hPa - 1060 hPa

16.4.5 Προδιαγραφές προσαρμογέα 
για επιτοίχια πρίζα AC

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προσαρμογέας για επιτοίχια πρίζα AC δεν 
περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Προδιαγραφή Περιγραφή

Κατηγορία TR: II, σε συμμόρφωση με τα 
πρότυπα 60601-1-2, 4η έκδοση και 
60601-1, έκδοση 3.1

Είσοδος TR: Είσοδος AC 100-240 Vac, 50/60Hz,
0,2A, 0,2A rms στα 100 Vac

Έξοδος DC TR: 5VDC (σταθερά), 0,1A (το ελάχιστο)

Σύνδεσμος εξόδου Υποδοχή USB τύπου A

16.4.6 Προδιαγραφές καλωδίου φόρτισης USB

Το καλώδιο φόρτισης USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
τροφοδοσία του φορτιστή του πομπού. Το καλώδιο φόρτισης 
USB μπορεί να συνδεθεί σε θύρα USB υπολογιστή που 
να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές εισόδου και τύπου 
συνδέσμου που αναφέρονται στα δεξιά.

Ο φορτιστής μπορεί να απομονωθεί αποσυνδέοντας το 
καλώδιο φόρτισης USB από τον υπολογιστή. Τυχόν κακή 
χρήση του καλωδίου USB ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είναι απαραίτητο, το καλώδιο φόρτισης USB 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προσαρμογέα για επιτοίχια 
πρίζα AC συνδεδεμένο σε πρίζα AC που να ανταποκρίνεται 
στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΕΝΟΤΗΤΑ 16.4.5.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση εξαρτημάτων, μετατροπέων σήματος και καλωδίων 
διαφορετικών από αυτά που ορίζονται ή παρέχονται από 
τον κατασκευαστή του παρόντος συστήματος μπορεί να 
οδηγήσει σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή 
μείωση της ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας του παρόντος 
συστήματος με αποτέλεσμα την εσφαλμένη λειτουργία του.

Προδιαγραφή Περιγραφή

Θερμοκρασία 
λειτουργίας

5°C έως 45°C (41°F έως 113°F)

Θερμοκρασία φύλαξης 5°C έως 45°C (41°F έως 113°F)

Είσοδος/έξοδος 5 VDC, 0,5 A

Τύπος συνδέσμου USB A (αρσενικό) σε USB micro B 
(αρσενικό)

Μήκος 1 μέτρο (3 πόδια)
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/ 16.5 Σύμβολα ετικετών
Τα παρακάτω σύμβολα περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
του συστήματος CGM GlucoMen Day.

Σύμβολο Περιγραφή

Οδηγίες λειτουργίας

Κατασκευαστής

Προσοχή

Ημερομηνία λήξης

Να μην 
επαναχρησιμοποιείται

Εφαρμοζόμενο 
εξάρτημα τύπου BF

Μη ασφαλές 
για περιβάλλον 
μαγνητικού 
συντονισμού

Μην χρησιμοποιείτε 
το προϊόν εάν η 
συσκευασία έχει 
υποστεί ζημιά

Περιεχόμενα

Ανακύκλωση: 
Ηλεκτρομαγνητικός 
εξοπλισμός

Σειριακός αριθμός

Κωδικός παρτίδας

Αριθμός καταλόγου/
εξαρτήματος

Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Σήμανση CE

Σύμβολο Περιγραφή

Αποστειρωμένο με 
ακτινοβόληση

Μη ιονίζουσα 
ακτινοβολία

Να διατηρείται 
στεγνό

Όριο υγρασίας

Όριο θερμοκρασίας

Εμπορικό σήμα 
Bluetooth®

Προστασία από 
εισχώρηση 
μεγάλων 
αντικειμένων και 
βύθιση σε νερό

Συνεχές ρεύμα

/ 16.7 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Το σύστημα CGM GlucoMen Day συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της ΕΕ για την ασύρματη μετάδοση και την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα του ραδιοεξοπλισμού, 
όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες 
κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο 
στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:   
www.red.menarinidiagnostics.com

Ο πομπός πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις για τη μετάδοση 
δεδομένων, που καθιστούν υποχρεωτική τη λειτουργία στη 
βιομηχανική, επιστημονική και ιατρική ζώνη (ISM) στα 2,4 
GHz, σύμφωνα με το πρότυπο ETSI 
EN 300 328 v2.1.1. Λόγω της συνεχούς φύσης της 
ασύρματης επικοινωνίας του συστήματος CGM, ο χρήστης 
δε θα πρέπει να εισέρχεται ή θα πρέπει να διακόπτει τη 
χρήση σε τοποθεσίες όπου δεν επιτρέπεται η χρήση 
κινητών τηλεφώνων ή άλλων ραδιοπομπών, όπως ορισμένα 
νοσοκομεία ή ιατρεία. Για επιπλέον τοποθεσίες, ανατρέξτε 
στην ΕΝΟΤΗΤΑ 14.2 Ταξιδεύοντας με το σύστημα CGM Glu-
coMen Day. 

/ 16.6 Σύνοψη ακρίβειας

Δείκτες μέτρησης απόδοσης

11.4 %
Συνολική ακρίβεια
Μέση ARD% (επί τοις εκατό μέσο 
απόλυτο σφάλμα έναντι τιμής αναφοράς 
για όλα τα επίπεδα γλυκόζης)

Ακρίβεια στην κλινική πράξη
Ποσοστό ενδείξεων που βρίσκονταν 
στη ζώνη Α του πλέγματος ανάλυσης 
σφαλμάτων (CEG)

Ποσοστό στις ζώνες A+B του CEG

90 %

99 %

Μέθοδος αναφοράς YSI (Yellow Springs Laboratory Instruments)
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Αν υπάρξει παρεμβολή και παρατηρηθεί η παρακάτω 
συμπεριφορά από τη συσκευή:

• Απώλεια μετρήσεων ή εσφαλμένες μετρήσεις CGM
• Απώλεια δυνατότητας φόρτισης πομπού

ο χρήστης μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση ακολουθώντας 
τις λύσεις που προτείνονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Αντιμετώπιση 
προβλημάτων.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η χρήση αυτού του εξοπλισμού δίπλα ή επάνω σε άλλον 
εξοπλισμό πρέπει να αποφεύγεται καθώς θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε λανθασμένη λειτουργία. Αν είναι απαραίτητο 
να χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο, αυτός και ο άλλος 
εξοπλισμός πρέπει να παρακολουθούνται για να επιβεβαιώνεται 
η κανονική λειτουργία τους.
• Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες 
(συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού εξοπλισμού, όπως 
τα καλώδια κεραίας και η εξωτερικές κεραίες) θα πρέπει 
να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm (12 in) από 
οποιοδήποτε εξάρτημα του συστήματος CGM GlucoMen Day, 
συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που ορίζονται από 
τον κατασκευαστή. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να 
υποβαθμιστεί η απόδοση αυτού του εξοπλισμού.

16.7.1 Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή – 
ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Το σύστημα CGM GlucoMen Day προορίζεται για χρήση 
στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που περιγράφεται 
παρακάτω. Ο αγοραστής ή ο χρήστης του συστήματος 
CGM GlucoMen Day πρέπει να διασφαλίσει τη χρήση του σε 
τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή εκπομπών Συμμόρφωση

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων
CISPR 11

Ομάδα 1

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων
CISPR 11

Κατηγορία B

16.7.2 Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή – 
ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Το σύστημα CGM GlucoMen Day προορίζεται για χρήση στο 
ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. 
Ο αγοραστής ή ο χρήστης του συστήματος CGM Gluco-
Men Day πρέπει να διασφαλίσει τη χρήση του σε τέτοιο 
περιβάλλον.

Στα 80 MHz και 800 MHz, εφαρμόζεται το υψηλότερο εύρος 
συχνοτήτων.
Αυτές οι οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις 
περιπτώσεις. Η διάδοση ηλεκτρομαγνητικού κύματος 
επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από 
δομές, αντικείμενα και άτομα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: UT είναι η τάση του δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος 
(AC) πριν από την εφαρμογή του επιπέδου της δοκιμής.

Το σύστημα CGM GlucoMen Day συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και 
ατρωσίας, όπως αυτές ορίζονται στα πρότυπα ETSI EN 301 
489-1 v2.1.1, ETSI EN 301 489-17 v3.1.1 και IEC 60601-1-2. 
Δεν υπάρχουν πιθανότητες οι εκπομπές από ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό σε κοντινή απόσταση να δημιουργήσουν 
παρεμβολές στο σύστημα CGM GlucoMen Day κατά τη 
χρήση του σε μη νοσοκομειακό περιβάλλον. Σε άλλη 
περίπτωση, μπορεί να δημιουργηθούν παρεμβολές στη 
σωστή λειτουργία του συστήματος CGM GlucoMen Day. Με 
την απομάκρυνση από τις ηλεκτρονικές συσκευές ή με την 
απενεργοποίησή τους μπορεί να επιτραπεί η επικοινωνία.
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/ 16.8  Εγγύηση
Παρέχεται περιορισμένη εγγύηση σε πελάτες που 
αγοράζουν καινούργιο σύστημα CGM. Στο πλαίσιο αυτής 
της περιορισμένης εγγύησης, ο καινούργιος σας πομπός, 
η συσκευή εισαγωγής αισθητήρα και ο φορτιστής του 
συστήματος CGM καλύπτονται για περίοδο δύο (2) ετών 
από την ημερομηνία κατασκευής τους και ο αισθητήρας

/ 17 Γλωσσάριο όρων
Μετρητής σακχάρου αίματος

Μια συσκευή που χρησιμοποιείται 
για τη μέτρηση των επιπέδων 
γλυκόζης στο αίμα.

Ένδειξη γλυκόζης αίματος

Η συγκέντρωση γλυκόζης στο 
αίμα, η οποία υπολογίζεται είτε 
σε χιλιοστόγραμμα γλυκόζης ανά 
δεκατόλιτρο αίματος (mg/dL) είτε 
σε χιλιοστογραμμομόρια γλυκόζης 
ανά λίτρο αίματος (mmol/L).

Βαθμονόμηση

Η σύγκριση μετρήσεων για τον 
έλεγχο, την προσαρμογή ή τη 
ρύθμιση με βάση ένα πρότυπο. 
Παρέχει τις απαραίτητες 
πληροφορίες που διασφαλίζουν 
ότι η εφαρμογή GlucoMen Day 
προβάλλει με ακρίβεια τα επίπεδα 
γλυκόζης.

Σύστημα συνεχούς καταγραφής 
της γλυκόζης (CGM)

Το σύστημα CGM χρησιμοποιεί έναν 
μικρό αισθητήρα που εισάγεται 
κάτω από το δέρμα για να μετρήσει 
την ποσότητα γλυκόζης στο υγρό 
κάτω από το δέρμα σας, το οποίο 
ονομάζεται μεσοκυττάριο υγρό. 
Αυτές οι τιμές γλυκόζης στη 
συνέχεια αποστέλλονται στην 
εφαρμογή, όπου προβάλλονται 
ως επίπεδα γλυκόζης και ως 
μακροπρόθεσμες τάσεις γλυκόζης.

Υπεργλυκαιμία (υψηλό σάκχαρο 
αίματος)

Υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, 
γνωστά και ως υψηλό σάκχαρο 
αίματος. Αν δεν αντιμετωπιστεί, η 
υπεργλυκαιμία μπορεί να οδηγήσει 
σε σοβαρές επιπλοκές.

Δοκιμασία ατρωσίας Επίπεδο συμμόρφωσης

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) 

IEC 61000-4-2

± 8 kV επαφή

± 2, 4, 8, 15 kV αέρας

Ηλεκτρικό ταχύ μετάβασμα/ριπή 

IEC 61000-4-4

±2 kV για γραμμές παροχής 
ισχύος 100 kHz

Υπέρταση

EC 61000-4-5

+ 1 kV διαφορική λειτουργία

+ 2 kV κοινή λειτουργία

Βυθίσεις τάσης, σύντομες 
διακοπές και διακυμάνσεις τάσης 
στις γραμμές εισόδου παροχής 
ισχύος 

IEC 61000-4-11

0% UT για 0,5 κύκλο @ 8 γωνίες 
φάσης

0% UT για 1 κύκλο

70% UT (30% βύθισμα σε UT) για 
25 κύκλους @ 0 βαθμούς

0% UT για 250 κύκλους

Μαγνητικό πεδίο συχνότητας δικτύου 
ηλεκτροπαροχής (50/60 Hz) 

IEC 61000-4-8

30 A/m

Επαγόμενες ραδιοσυχνότητες

IEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz έως 80 MHz

6 Vrms στη βιομηχανική, 
επιστημονική και ιατρική ζώνη 
(ISM) και στη ζώνη ερασιτεχνικού 
ραδιοφώνου μεταξύ 
0,15 MHz και 80 MHz 

80% AM @ 1kHz

Ακτινοβολούμενες 
ραδιοσυχνότητες

IEC 61000-4-3

10 V/m

80 MHz έως 2,7 GHz

του συστήματος CGM έως την ημερομηνία λήξης του. 
Η παρούσα εγγύηση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι τα 
εξαρτήματα του συστήματος CGM δεν έχουν υποστεί 
τροποποίηση, μεταβολή ή κακή χρήση. Στο πλαίσιο αυτής 
της εγγύησης, θα αντικαταστήσουμε δωρεάν οποιοδήποτε 
εξάρτημα του συστήματος CGM αν παρουσιάζει ελάττωμα 
στα υλικά ή στην κατασκευή. Για αντικατάσταση του 
συστήματος CGM βάσει της παρούσας εγγύησης, καλέστε 
το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Δεν παρέχονται άλλες 
ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για 
τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες που μπορεί να προκληθούν. 
Με αυτή την εγγύηση σάς εκχωρούνται συγκεκριμένα 
νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα 
αναλόγως με τη χώρα σας. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να 
διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.
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Συζητήστε με τον γιατρό σας για να 
καθορίσετε το υψηλό επίπεδο της 
γλυκόζης σας.

Υπογλυκαιμία (χαμηλό σάκχαρο 
αίματος)

Χαμηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, 
γνωστά και ως χαμηλό σάκχαρο 
αίματος. Αν δεν αντιμετωπιστεί, η 
υπογλυκαιμία μπορεί να οδηγήσει 
σε σοβαρές επιπλοκές.

Συζητήστε με τον γιατρό σας για να 
καθορίσετε το χαμηλό επίπεδο της 
γλυκόζης σας.

Ινσουλίνη

Μια ορμόνη που παράγεται από 
το πάγκρεας και ρυθμίζει τον 
μεταβολισμό της γλυκόζης και 
άλλων θρεπτικών στοιχείων. 
Στα άτομα με διαβήτη μπορεί 
να συνταγογραφηθούν ενέσεις 
ινσουλίνης οι οποίες συμβάλλουν 
στον μεταβολισμό της γλυκόζης 
(σακχάρου), αν το πάγκρεας έχει 
υποστεί βλάβη και δεν παράγει 
ινσουλίνη.

Μεσοκυττάριο υγρό

Το υγρό που περιβάλλει όλα τα 
κύτταρα του σώματος.

Jailbreaking ή rooting

Η απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης 
πρόσβασης στο λειτουργικό 
σύστημα μιας έξυπνης συσκευής με 
την άρση των περιορισμών που έχει 
θέσει ο κατασκευαστής. Προκαλεί 
κίνδυνο ασφαλείας.

Μην εγκαθιστάτε την εφαρμογή 
GlucoMen Day σε έξυπνες συσκευές 
που έχουν υποστεί τροποποιήσεις, 
όπως το jailbreaking και το rooting.

Κετόνες

Χημικές ενώσεις που παράγει ο 
οργανισμός όταν διασπά το λίπος 
για την παραγωγή ενέργειας. Αν οι 
κετόνες συσσωρευθούν στο αίμα, 
μπορεί να προκληθούν σοβαρές 
επιπλοκές.

Περιορισμοί

Μια δήλωση ασφαλείας στην οποία 
περιγράφονται οι καταστάσεις 
στις οποίες δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται το σύστημα CGM 
GlucoMen Day, καθώς μπορεί η 
χρήση του να είναι επιβλαβής ή να 
προκληθεί φθορά στο σύστημα.

mg/dL

Χιλιοστογραμμάρια ανά 
δεκατόλιτρο: η μία από τις δύο 
καθιερωμένες μονάδες μέτρησης 
της συγκέντρωσης γλυκόζης 
(σακχάρου) στο αίμα.

mmol/L

Χιλιοστογραμμομόρια ανά 
λίτρο: η μία από τις δύο 
καθιερωμένες μονάδες μέτρησης 
της συγκέντρωσης γλυκόζης 
(σακχάρου) στο αίμα.

Έξυπνη συσκευή

Ο κατάλογος με τις συμβατές 
«έξυπνες» συσκευές αναγράφεται 
στην ιστοσελίδα του
www.menarinidiagnostics.com
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