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/ 1.2 Το σετ μετρητή γλυκόζης GlucoMen® Day METER
Στο σετ του μετρητή γλυκόζης GlucoMen® Day METER περιλαμβάνονται τα 
εξής:

• Μετρητής γλυκόζης GlucoMen® Day METER
• Εγχειρίδιο χρήσης
• Μπαταρίες
• Κιτ συσκευής τρυπήματος
• Παρελκόμενα

Μετά το άνοιγμα, ελέγξτε όλα τα αντικείμενα που περιέχει η συσκευασία 
του σετ μετρητή γλυκόζης GlucoMen® Day METER. Τα ακριβή αντικείμενα 
που βρίσκονται μέσα στη συσκευασία 
αναφέρονται στο κύριο κουτί.

/ 1.3 Ο μετρητής γλυκόζης GlucoMen® Day METER

Θύρα δεδομένων
Χρησιμοποιείται για τη 
μεταφορά δεδομένων 
από τον μετρητή στον 
υπολογιστή με τη χρήση 
καλωδίου.

Πλήκτρο ◄► 
Χρησιμοποιείται για 

την ενεργοποίηση του 
μετρητή, την επιλογή 

και τη μεταβολή 
πληροφοριών.

Θύρα ταινίας μέτρησης
Εδώ εισάγεται η ταινία 
μέτρησης.

Πλήκτρο ● 
Χρησιμοποιείται για 
την ενεργοποίηση/

απενεργοποίηση του 
μετρητή, την επιλογή 

από μενού και τη 
μεταβολή πληροφοριών.

Οθόνη
Εδώ εμφανίζονται 

αποτελέσματα, 
μηνύματα κ.λπ.

Εξάρτημα εξαγωγής  
ταινίας μέτρησης

Σύρετέ το προς τα κάτω 
για την απόρριψη των 

χρησιμοποιημένων ταινιών.

 ελληνικά

/ 1 Γενικές πληροφορίες

/ 1.1 Προοριζόμενη χρήση
Το σύστημα καταγραφής της γλυκόζης αίματος GlucoMen® Day METER 
χρησιμοποιείται για την ποσοτική μέτρηση του επιπέδου της γλυκόζης στο 
τριχοειδικό ολικό αίμα και έχει στόχο να συμβάλλει στην αποτελεσματική 
παρακολούθηση της αντιμετώπισης του διαβήτη σε οικιακό ή κλινικό 
περιβάλλον. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης πρόσφατου δείγματος 
φλεβικού ολικού αίματος που λαμβάνεται από επαγγελματία υγείας. Αυτό 
το σύστημα καταγραφής της γλυκόζης αίματος πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο για αυτοεξέταση και προορίζεται για εξωτερική χρήση (χρήση μόνο 
στη διάγνωση in vitro). Αυτό το σύστημα καταγραφής της γλυκόζης αίματος 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διάγνωση του διαβήτη. Στα σημεία 
που είναι κατάλληλα για μέτρηση περιλαμβάνεται η καθιερωμένη άκρη 
του δακτύλου και, ως εναλλακτικά σημεία, ο αντιβραχίονας και η παλάμη.

Η γλυκόζη των δειγμάτων αίματος αντιδρά με τη χημική ουσία της ταινίας 
μέτρησης και παράγεται ένα ασθενές ηλεκτρικό ρεύμα. Ο μετρητής 
γλυκόζης GlucoMen® Day METER ανιχνεύει αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα και 
υπολογίζει την ποσότητα της γλυκόζης στο δείγμα αίματος.

• Ο μετρητής γλυκόζης GlucoMen® Day METER πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο με ταινίες μέτρησης GlucoMen® Day METER.
• Σε περίπτωση μη φυσιολογικά υψηλού ή χαμηλού αριθμού ερυθρών 
αιμοσφαιρίων (αιματοκρίτης άνω του 65 % ή κάτω από 15 %) τα 
αποτελέσματα ενδέχεται να είναι ανακριβή. 
• Σε ασθενείς με βαριά υπόταση ή σε ασθενείς με διαβητικό σοκ, τα 
αποτελέσματα για τη γλυκόζη αίματος ενδέχεται να είναι ανακριβή. 
Επίσης, ψευδώς χαμηλά ανακριβή αποτελέσματα για τη γλυκόζη αίματος 
μπορεί να προκύψουν για ασθενείς που βρίσκονται σε υπεργλυκαιμική-
υπερωσμωτική κατάσταση, με ή χωρίς κέτωση. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μετρητές γλυκόζης για μέτρηση σε ασθενείς που 
βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

 ελληνικά
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/ 2 Ρύθμιση συστήματος

/ 2.1 Εισαγωγή και αντικατάσταση μπαταριών
Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το σύστημα, πρέπει να τοποθετήσετε 
τις μπαταρίες (δύο μπαταρίες λιθίου 3.0 V).
(1) Βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής είναι απενεργοποιημένος. Ανοίξτε το τμήμα 
στο οποίο τοποθετούνται οι μπαταρίες. (2) Σε περίπτωση αντικατάστασης, 
αφαιρέστε μία μία τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Βάλτε τον δείκτη σας 
κάτω από την μπαταρία για να την ανασηκώσετε και να την βγάλετε έξω, 
όπως φαίνεται στην εικόνα. (3)Εισαγάγετε δύο νέες μπαταρίες με την πλευρά 
που έχει το σύμβολο «+» στραμμένη προς τα πάνω και βεβαιωθείτε ότι είναι 
σταθερά τοποθετημένες. (4) Τοποθετήστε το κάλυμμα του τμήματος εισαγωγή 
ς των μπαταριών. Πιέστε το προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση του και 
να ακούσετε το κλικ.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Η αφαίρεση των μπαταριών του μετρητή δεν επηρεάζει τα 
αποθηκευμένα αποτελέσματα. Μπορεί ωστόσο να χρειαστεί να κάνετε ξανά τις 
ρυθμίσεις του μετρητή.

1. 2.

3. 4.
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/ 1.4  Η οθόνη του μετρητή γλυκόζης  
GlucoMen® Day METER

1. Αποτελέσματα μέτρησης: Περιοχή προβολής των αποτελεσμάτων μέτρησης.
2. Λειτουργία ανάκτησης από τη μνήμη: Εμφανίζεται όταν προβάλλονται τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη.
3. Υπενθύμιση PP2: Εμφανίζεται όταν έχει οριστεί η υπενθύμιση μέτρησης μετά το γεύμα.
4. Σύμβολο Bluetooth.
5. Σύμβολο σίγασης: Εμφανίζεται όταν είναι απενεργοποιημένος ο ήχος.
6. Εικονίδιο διαλύματος ελέγχου: Εμφανίζεται όταν αποθηκεύονται ή προβάλλονται τα 
αποτελέσματα μετρήσεων με διάλυμα ελέγχου.
7. Δεκαδική υποδιαστολή: Εμφανίζεται όταν ως μονάδα μέτρησης της γλυκόζης αίματος 
έχουν οριστεί τα mmol/L.
8. mmol/L, mg/dL: Μονάδα μέτρησης της γλυκόζης του αίματος.
9. Υπενθύμιση: Εμφανίζεται όταν έχει οριστεί υπενθύμιση σε συγκεκριμένη ώρα.
10. Σύμβολο μπαταρίας: Υποδεικνύει ότι η μπαταρία του μετρητή έχει σχεδόν εξαντληθεί 
και πρέπει να αντικατασταθεί.
11. Σύμβολο εισαγωγής αίματος: Υποδεικνύει ότι ο μετρητής είναι έτοιμος να δεχτεί  τη 
σταγόνα αίματος ή διαλύματος ελέγχου.
12. Εικονίδιο μέτρησης πριν από το γεύμα: Χρησιμοποιείται για μετρήσεις που 
πραγματοποιούνται πριν από την κατανάλωση φαγητού.
13. Εικονίδιο μέτρησης μετά το γεύμα: Χρησιμοποιείται για μετρήσεις που 
πραγματοποιούνται μετά την κατανάλωση φαγητού.
14. Εικονίδιο μέτρησης νηστείας: Χρησιμοποιείται για μετρήσεις που 
πραγματοποιούνται μετά από νηστεία τουλάχιστον 8 ωρών.
15. Μήνας/Ημέρα/Ώρες/Λεπτά.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Συνιστάται να ελέγχετε αν η οθόνη του μετρητή είναι όμοια με την παραπάνω 
εικόνα, σε κάθε ενεργοποίηση του μετρητή.
Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή, αν η οθόνη του δεν είναι ακριβώς όμοια με την εικόνα, 
καθώς ενδέχεται ο μετρητής να εμφανίσει εσφαλμένα αποτελέσματα.
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Ζεύξη με το σύστημα CGM GlucoMen® Day
Ο μετρητής γλυκόζης GlucoMen® Day METER διαθέτει δυνατότητα μεταφοράς 
των αποτελεσμάτων μέτρησης της γλυκόζης στην εφαρμογή για smartphone 
του συστήματος CGM GlucoMen® Day μέσω Bluetooth, για τη βαθμονόμηση του 
συστήματος.
Για τη ζεύξη του GlucoMen® Day METER με την εφαρμογή του συστήματος 
CGM GlucoMen® Day ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του 
συστήματος CGM GlucoMen® Day.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές βρίσκονται εντός του μέγιστου εύρους 
του Bluetooth (10 μέτρα).

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
Βήμα 1: Ρύθμιση του έτους
Πατήστε το πλήκτρο ◄ ή ► μέχρι να εμφανιστεί 
το σωστό έτος. Όταν εμφανιστεί το τρέχον έτος, 
πατήστε το πλήκτρο ● για να επιβεβαιώσετε την 
επιλογή σας και να προχωρήσετε στο επόμενο 
βήμα.

Βήμα 2: Ρύθμιση του μήνα
Στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει ένα ψηφίο 
που αντιστοιχεί στον μήνα. Πατήστε το πλήκτρο ◄ 
ή ► μέχρι να εμφανιστεί ο σωστός μήνας. Πατήστε 
το πλήκτρο ● για να επιβεβαιώσετε την επιλογή 
σας και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Βήμα 3: Ρύθμιση της ημέρας
Πατήστε το πλήκτρο ◄ ή ► μέχρι να εμφανιστεί 
στην οθόνη η σωστή ημερομηνία. Πατήστε το 
πλήκτρο ● για να επιβεβαιώσετε την ημερομηνία 
και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

 ελληνικά

/ 2.2 Ρύθμιση συστήματος
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ● για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθει 
το σύστημα στη λειτουργία SET (ρύθμιση). Μετά την ολοκλήρωση όλων των 
ρυθμίσεων, πατήστε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ● για 3 δευτερόλεπτα 
για να απενεργοποιηθεί ο μετρητής. Πατώντας το πλήκτρο ◄ ή ► μπορείτε 
να αλλάξετε τις τιμές. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ◄ ή ► 
μπορείτε να μετακινηθείτε ταχύτερα μεταξύ των τιμών.

Είσοδος στη λειτουργία SET
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
● για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθει το 
σύστημα στη λειτουργία SET (ρύθμιση). 
Θα αναβοσβήσουν όλα τα τμήματα της 
οθόνης και έπειτα θα εμφανιστεί το μήνυμα 
«SET». Πατήστε το πλήκτρο ◄ ή ► για να 
επιλέξετε «YES» (NAI) και το πλήκτρο ● 
για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Ρύθμιση Bluetooth
Αν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε το 
Bluetooth, πατήστε το πλήκτρο ● όταν 
εμφανιστεί η επιλογή στο δεξί μέρος 
της οθόνης. Ο μετρητής θα μεταβεί στο 
επόμενο βήμα (ορισμός του έτους).
Πατήστε το πλήκτρο ◄ ή ►. Στην 
οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα «OFF» 
(απενεργοποίηση), «On» (ενεργοποίηση) 
ή «PAIr» (ζεύξη). Για ενεργοποίηση του 
Bluetooth, πατήστε το πλήκτρο ● όταν 
αναβοσβήνει η λέξη «On» στην οθόνη 
και για απενεργοποίηση του Bluetooth, 
πατήστε το πλήκτρο ● όταν αναβοσβήνει 
στην οθόνη η λέξη «OFF». Όταν είναι 
ενεργοποιημένο το Bluetooh στην οθόνη 
θα εμφανίζεται το σύμβολο .  

 ελληνικά
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• Κατά την προβολή του αποτελέσματος της μέτρησης.
• Κατά το συνεχές πάτημα του πλήκτρου ◄ για τον ορισμό της υπενθύμισης 
μέτρησης μετά το γεύμα (PP2).
• Την ώρα στην οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μια προκαθορισμένη μέτρηση 
της γλυκόζης αίματος.

Αν ο ήχος είναι απενεργοποιημένος, δεν θα ακούγεται καμία από τις ηχητικές 
ειδοποιήσεις. Μετά τη ρύθμιση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο ● για να 
προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Το σύμβολο  εμφανίζεται μόνο όταν ο ήχος είναι απενεργοποιημένος.

Ρύθμιση άλλων προαιρετικών χαρακτηριστικών και διαδικασιών
Τα προαιρετικά χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα είναι τα εξής:
• Δείκτης ημερομηνίας λήξης.
• Δείκτης Hypo (υπογλυκαιμίας).
• Λειτουργία υπενθυμίσεων.
• Υπενθύμιση μέτρησης μετά το γεύμα.

Για τη ρύθμιση αυτών των πρόσθετων, προαιρετικών χαρακτηριστικών, ανατρέξτε 
στο πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο είναι διαθέσιμο στην εξής διεύθυνση: 
www.menarinidiagnostics.com

 ελληνικά

Βήμα 4: Ρύθμιση της μορφής ώρας
Η ώρα μπορεί να ρυθμιστεί να εμφανίζεται σε 
μορφή 12ωρου με την ένδειξη π.μ./μ.μ. ή σε 
μορφή 24ωρου.
Πατήστε το πλήκτρο ◄ ή ► για να επιλέξετε τη 
μορφή. Στη μορφή 24ωρου δεν εμφανίζονται τα 
σύμβολα π.μ./μ.μ. Μετά την επιλογή μορφής, 
πατήστε το πλήκτρο ● για να προχωρήσετε στο 
επόμενο βήμα.

Βήμα 5: Ρύθμιση της ώρας
Πατήστε το πλήκτρο ◄ ή ► μέχρι να εμφανιστεί η 
σωστή ώρα. Μετά τη ρύθμιση της ώρας, πατήστε 
το πλήκτρο ● για να προχωρήσετε στο επόμενο 
βήμα.

Βήμα 6: Ρύθμιση των λεπτών
Πατήστε το πλήκτρο ◄ ή ► μέχρι να εμφανιστεί 
το σωστό λεπτό. Μετά τη ρύθμιση των λεπτών, 
πατήστε το πλήκτρο ● για να προχωρήσετε στο 
επόμενο βήμα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου
Με το πάτημα του πλήκτρου ◄ ή ► στην οθόνη 
εμφανίζεται το «On» (ενεργοποίηση) ή το «OFF» 
(απενεργοποίηση). Πατήστε το πλήκτρο ● για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Αν ο ήχος είναι 
ενεργοποιημένος, θα ακούγεται ένας ήχος μπιπ 
από τον μετρητή στις εξής περιπτώσεις:
• Με το πάτημα του πλήκτρου για την ενεργοποίηση 
του μετρητή. 
• Με την εισαγωγή της ταινίας μέτρησης στον 
μετρητή.
• Κατά την απορρόφηση του δείγματος αίματος 
από την ταινία μέτρησης και την έναρξη της 
μέτρησης.

 ελληνικά
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• κάθε φορά που ανοίγετε νέο φιαλίδιο ή νέα συσκευασία ταινιών μέτρησης.
• αν ο μετρητής ή οι ταινίες μέτρησης δεν λειτουργούν σωστά.
• αν τα συμπτώματά σας δεν συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα από τη μέτρηση 
της γλυκόζης αίματος και πιστεύετε ότι ο μετρητής ή οι ταινίες μέτρησης δεν 
λειτουργούν σωστά.
• σε περίπτωση πτώσης ή φθοράς του μετρητή.

Μέτρηση με διάλυμα ελέγχου
Βήμα 1 Εισαγωγή ταινίας μέτρησης
Εισαγάγετε μια ταινία μέτρησης στη θύρα 
εισαγωγής ταινίας μέτρησης του μετρητή με τις 
γραμμές επαφής από την επάνω πλευρά. Ωθήστε 
απαλά την ταινία μέτρησης για να εισέλθει στη 
θύρα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο μπιπ από τον 
μετρητή. Προσέξτε να μην λυγίστε την ταινία 
καθώς την ωθείτε προς τα μέσα.
Θα εμφανιστεί το σύμβολο .

Βήμα 2 Ενεργοποίηση της λειτουργίας μέτρησης 
με διάλυμα ελέγχου
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ► για 3 
δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το TestMode. Αυτό 
θα σηματοδοτήσει επίσης το αποτέλεσμα της εξέτασης 
διαλύματος ελέγχου. Για να αναιρέσετε τη σήμανση του 
διαλύματος ελέγχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το κουμπί ► για άλλα 3 δευτερόλεπτα.

Βήμα 3 Τοποθέτηση διαλύματος ελέγχου στην 
ταινία μέτρησης
Πρέπει να ανακινείτε το μπουκάλι πριν από κάθε 
μέτρηση. Αφαιρέστε το πώμα, πιέστε το μπουκάλι 
και πετάξτε την πρώτη σταγόνα που βγαίνει. Έπειτα 
σκουπίστε το στόμιο με ένα καθαρό χαρτομάντιλο 
ή πανί. Ρίξτε μια σταγόνα διαλύματος ελέγχου 
σε μια καθαρή και μη απορροφητική επιφάνεια. 
Μπορείτε να ρίξετε μια σταγόνα στο επάνω μέρος 
του πώματος, όπως φαίνεται στην εικόνα.

 ελληνικά
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Μπορείτε να ελέγξετε τον μετρητή και τις ταινίες μέτρησης με τη χρήση των 
διαλυμάτων ελέγχου GlucoMen® Day METER.
Τα διαλύματα ελέγχου περιέχουν μια γνωστή ποσότητα γλυκόζης και 
χρησιμοποιούνται για να ελεγχθεί αν ο μετρητής και οι ταινίες μέτρησης 
λειτουργούν σωστά. 
Συγκρίνετε το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στον μετρητή με το πεδίο τιμών για 
το διάλυμα ελέγχου που αναγράφεται στο φιαλίδιο των ταινιών μέτρησης. Πριν 
από τη χρήση νέου μετρητή ή νέου φιαλιδίου ταινιών μέτρησης, μπορείτε να 
πραγματοποιείτε μια μέτρηση με διάλυμα ελέγχου ακολουθώντας τη διαδικασία 
που περιγράφεται στις σελίδες 13–14.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:
• Να χρησιμοποιείτε μόνο διαλύματα ελέγχου GlucoMen® Day METER.
• Να ελέγχετε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο μπουκάλι. Όταν 
ανοίγετε για πρώτη φορά ένα μπουκάλι με διάλυμα ελέγχου, καταγράψτε την 
ημερομηνία απόρριψης (ακριβώς 3 μήνες μετά την ημερομηνία στην οποία 
ανοίχτηκε) στον χώρο που υπάρχει για τον σκοπό αυτόν στην ετικέτα.
• Πριν από τη μέτρηση, βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής, οι ταινίες μέτρησης και 
το διάλυμα ελέγχου βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου. Οι μετρήσεις με 
διάλυμα ελέγχου πρέπει να πραγματοποιούνται σε θερμοκρασία δωματίου 
(20–25 ˚C).
• Πριν από τη χρήση του διαλύματος ελέγχου, ανακινήστε το μπουκάλι, πετάξτε 
τις πρώτες σταγόνες και καθαρίστε το στόμιο.
• Κλείστε σφιχτά το μπουκάλι του διαλύματος ελέγχου και αποθηκεύστε το σε 
θερμοκρασία 8–30 ˚C.

Μπορείτε να πραγματοποιείτε μέτρηση με διάλυμα ελέγχου:
• όταν θέλετε να εξασκηθείτε στη διαδικασία της μέτρησης με διάλυμα ελέγχου 
αντί για αίμα.
• όταν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τον μετρητή.

 ελληνικά
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το πεδίο τιμών που αναγράφεται στο φιαλίδιο των ταινιών μέτρησης αφορά μόνο 
το διάλυμα ελέγχου. Δεν έχει καμία σχέση με το επίπεδο της γλυκόζης αίματος.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά το διάλυμα ελέγχου GlucoMen® 
Day METER. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο πωλήσεων 
της A.Menarini Diagnostics.

Επαναλάβετε τη μέτρηση με το διάλυμα ελέγχου, αν το αποτέλεσμα είναι εκτός 
του πεδίου τιμών. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι εκτός του πεδίου τιμών στις 
εξής περιπτώσεις:

Αν τα αποτελέσματα εξακολουθήσουν να είναι εκτός του πεδίου τιμών, 
ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά η ταινία μέτρησης και ο μετρητής. 
Μην χρησιμοποιήσετε το σύστημα και καλέστε στο τηλέφωνο του Τμήματος 
εξυπηρέτησης πελατών της A.Menarini Diagnostics που αναγράφεται στη 
συσκευασία.

Περιπτώσεις Απαιτούμενες 
ενέργειες

• Δεν ανακινήθηκε καλά το μπουκάλι του διαλύματος 
ελέγχου.
• Ο μετρητής, η ταινία μέτρησης ή το διάλυμα ελέγχου 
εκτέθηκαν σε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία.
• Δεν πετάχτηκε η πρώτη σταγόνα του διαλύματος 
ελέγχου ή δεν καθαρίστηκε το στόμιο του μπουκαλιού.
• Ο μετρητής δεν λειτουργεί σωστά.

Επαναλάβετε τη 
μέτρηση με το διάλυμα 
ελέγχου, ανατρέχοντας 
στις οδηγίες των 
σελίδων 13-14.

• Έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης του διαλύματος 
ελέγχου που αναγράφεται στο μπουκάλι.
• Έχει παρέλθει η ημερομηνία απόρριψης του 
διαλύματος ελέγχου.
• Το διάλυμα έχει μολυνθεί.

Απορρίψτε το 
χρησιμοποιημένο 
διάλυμα ελέγχου και 
επαναλάβετε τη μέτρηση 
με νέο μπουκάλι.

 ελληνικά

Αφού εμφανιστεί το σύμβολο  στην 
οθόνη, φέρτε σε επαφή το διάλυμα με 
το στενό άκρο της ταινίας μέτρησης 
μέχρι να ακουστεί ο ήχος μπιπ από τον 
μετρητή. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή 
επιβεβαίωσης έχει γεμίσει πλήρως.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ο μετρητής ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αν δεν έρθει σε επαφή 
με το δείγμα του διαλύματος ελέγχου εντός 2 λεπτών από την εμφάνιση του 
συμβόλου  στην οθόνη. Αν απενεργοποιηθεί ο μετρητής, αφαιρέστε την 
ταινία, εισαγάγετέ την ξανά και ξεκινήστε από το βήμα 1.

Βήμα 4 Αναμονή για το αποτέλεσμα
Τα τμήματα της οθόνης περιστρέφονται 
δεξιόστροφα και εμφανίζεται το 
αποτέλεσμα της μέτρησης μετά την 
αντίστροφη μέτρηση από το 5 έως το 1. Το 
αποτέλεσμα της μέτρησης με το εικονίδιο 
διαλύματος ελέγχου αποθηκεύεται στη 
μνήμη αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη στον 
υπολογισμό των μέσων τιμών.

Βήμα 5 Σύγκριση του αποτελέσματος
Συγκρίνετε το αποτέλεσμα που 
εμφανίζεται στον μετρητή με το πεδίο 
τιμών που αναγράφεται στο φιαλίδιο των 
ταινιών μέτρησης. 
Το αποτέλεσμα πρέπει να βρίσκεται εντός 
αυτού του πεδίου.

 ελληνικά
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Βήμα 4
Αφού εμφανιστεί το σύμβολο  στην οθόνη, φέρτε σε επαφή το δείγμα 
αίματος με το στενό άκρο της ταινίας μέτρησης μέχρι να ακουστεί ο ήχος μπιπ 
από τον μετρητή. Αν η περιοχή επιβεβαίωσης δεν γεμίσει εγκαίρως λόγω μη 
φυσιολογικού ιξώδους (πόσο πηκτό και κολλώδες είναι το αίμα) ή ανεπαρκούς 
όγκου, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Er4» (Σφάλμα4). Συνιστάται να τοποθετήσετε 
την ταινία μέτρησης κάθετα στο σημείο λήψης του δείγματος αίματος, όπως 
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην επιτρέψετε να εισχωρήσουν ξένες ουσίες, όπως σκόνη, αίμα ή νερό, στον 
μετρητή. Ο μετρητής μπορεί να υποστεί φθορά ή να παρουσιάσει δυσλειτουργία. 
Ακολουθήστε τις προειδοποιητικές πληροφορίες που παρέχονται παρακάτω, 
προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν φθορά του μετρητή.
• Μην τοποθετείτε το δείγμα αίματος απευθείας στη θύρα ταινίας μέτρησης.
• Μην τοποθετείτε το δείγμα αίματος στην ταινία μέτρησης ενώ κρατάτε τον 
μετρητή με τέτοιον τρόπο που το άκρο της ταινίας μέτρησης είναι στραμμένο 
προς τα πάνω. Το δείγμα αίματος μπορεί να κυλήσει στην επιφάνεια της ταινίας 
μέτρησης και να εισχωρήσει στη θύρα ταινίας μέτρησης.
• Μην αποθηκεύετε τον μετρητή σας σε ανθυγιεινές συνθήκες ή μολυσμένα μέρη.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ο μετρητής ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αν δεν έρθει σε επαφή με 
το δείγμα αίματος εντός 2 λεπτών από την εμφάνιση του συμβόλου  στην 
οθόνη. Αν απενεργοποιηθεί ο μετρητής, αφαιρέστε την ταινία, εισαγάγετέ την 
ξανά και ξεκινήστε από το βήμα 2.

Καλό δείγμα

Ανεπαρκές
δείγμα

 ελληνικά
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Για τη λήψη δείγματος αίματος, θα χρειαστείτε ένα στυλό λήψης αίματος. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή τρυπήματος που περιλαμβάνεται στο 
σετ του μετρητή γλυκόζης GlucoMen® Day METER ή άλλη συσκευή τρυπήματος 
που είναι εγκεκριμένη για ιατρική χρήση.

Βήμα 1
Πλύνετε τα χέρια σας και το σημείο 
από το οποίο θα ληφθεί το δείγμα με 
σαπούνι και ζεστό νερό. Ξεπλύνετέ τα 
και στεγνώστε τα καλά.

Βήμα 2
Εισαγάγετε μια ταινία μέτρησης, με τις 
γραμμές επαφής από την επάνω πλευρά, 
στη θύρα ταινίας μέτρησης του μετρητή. 
Ωθήστε μαλακά την ταινία προς τα μέσα 
μέχρι να ακουστεί ο ήχος μπιπ από τον 
μετρητή. Προσέξτε να μην λυγίσετε 
την ταινία μέτρησης. Θα εμφανιστεί το 
σύμβολο  στην οθόνη.

Βήμα 3
Για τη λήψη του δείγματος αίματος 
χρησιμοποιήστε το στυλό λήψης αίματος.  
Για οδηγίες σχετικά με το τρύπημα του 
δακτύλου, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης 
της συσκευής τρυπήματος. Το δείγμα 
αίματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.4 
μικρολίτρα για τη μέτρηση της γλυκόζης 
αίματος με την ταινία μέτρησης του Glu-
coMen® Day METER.

 ελληνικά
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Βήμα 6
Ενώ η ταινία βρίσκεται ακόμα μέσα στον μετρητή, μπορείτε να προσθέσετε 
ένα εικονίδιο στο αποτέλεσμα της μέτρησης γλυκόζης αίματος, το οποίο να 
αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Όταν, αμέσως μετά τη μέτρηση, 
εμφανιστεί το αποτέλεσμα, πατήστε το πλήκτρο ◄ ή ► για να επιλέξετε το 
εικονίδιο μέτρησης πριν από το γεύμα ( ), το εικονίδιο μέτρησης μετά το 
γεύμα ( ) ή το εικονίδιο μέτρησης νηστείας ( ). Όταν αφαιρείτε την ταινία 
μέτρησης ενώ αναβοσβήνει το εικονίδιο που επιθυμείτε, το αποτέλεσμα της 
μέτρησης αποθηκεύεται μαζί με το εικονίδιο. Αν δεν θέλετε να προσθέσετε 
εικονίδια στο αποτέλεσμα της μέτρησης, αφαιρέστε την ταινία μετά την 
προβολή του αποτελέσματος.

Χωρίς εικονίδιο Εικονίδιο μέτρησης 
πριν από το γεύμα

Εικονίδιο μέτρησης 
μετά το γεύμα

Εικονίδιο μέτρησης 
νηστείας

Βήμα 7
Αφαιρέστε την ταινία χρησιμοποιώντας το εξάρτημα εξαγωγής και απορρίψτε 
την με βάση τους τοπικούς κανονισμούς.

Βήμα 8
Απορρίψτε τη βελόνα τηρώντας τους τοπικούς κανονισμούς.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η βελόνα προορίζεται για μία χρήση μόνο. Μην επαναχρησιμοποιείτε ποτέ τη 
βελόνα και μην τη χρησιμοποιείτε από κοινού με άλλα άτομα. 

 ελληνικά

Βήμα 5
Τα τμήματα της οθόνης θα περιστραφούν δεξιόστροφα κατά την είσοδο του 
αίματος. Το αποτέλεσμα της μέτρησης θα εμφανιστεί μετά την αντίστροφη 
μέτρηση από το 5 στο 1. Το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί αυτόματα στη 
μνήμη του μετρητή. Αν αφαιρεθεί η ταινία μέτρησης μετά την προβολή του 
αποτελέσματος, ο μετρητής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 3 
δευτερόλεπτα. Απορρίψτε με ασφάλεια τις ταινίες μέτρησης σε δοχεία μίας 
χρήσης. Αν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth, ο μετρητής θα αποστείλει το 
αποτέλεσμα της μέτρησης στο συνδεδεμένο smartphone.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Για τη μεταφορά των δεδομένων 
γλυκόζης στην εφαρμογή του συστήματος CGM 
GlucoMen® Day για smartphone, με τη χρήση 
Bluetooth:
• Το Bluetooth του μετρητή πρέπει να είναι
ενεργοποιημένο.
• Ο μετρητής και το smartphone πρέπει να είναι 
συνδεδεμένα.
• Πρέπει να έχει γίνει εκκίνηση της εφαρμογής 
του συστήματος CGM GlucoMen® Day.

Μεταφορά δεδομένων από τον μετρητή 
πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:
• Με την εξαγωγή της ταινίας μετά τη μέτρηση.
• Κατά την ενεργοποίηση του μετρητή (μόνο αν 
υπάρχουν δεδομένα που δεν έχουν μεταφερθεί).

Αποτελέσματα 
μέτρησης

 ελληνικά
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/ 5.2  Τί πρέπει να γνωρίζετε όταν εφαρμόζετε τη 
μέθοδο AST;

Διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες πριν πραγματοποιήσετε μετρήσεις με 
λήψη αίματος από εναλλακτικά σημεία (αντιβραχίονες και παλάμες).
Οι μεταβολές των επιπέδων γλυκόζης αντικατοπτρίζονται ταχύτερα στο 
τριχοειδικό ολικό αίμα από την άκρη του δακτύλου από ό,τι στο αίμα από 
εναλλακτικά σημεία. Τα αποτελέσματα της μέτρησης με δείγμα από την 
άκρη του δακτύλου και της AST μπορεί να διαφέρουν λόγω παραγόντων που 
επηρεάζουν τα επίπεδα γλυκόζης, όπως ο τρόπος ζωής και η πρόσληψη τροφής.

Αποδεκτές καταστάσεις για πραγματοποίηση AST
Όταν τα επίπεδα της γλυκόζης σας είναι σταθερά:
• Περίοδος νηστείας
• Πριν από γεύμα
• Πριν από τον ύπνο

Καταστάσεις στις οποίες απαιτείται δείγμα από την άκρη του δακτύλου
Όταν τα επίπεδα της γλυκόζης σας δεν είναι σταθερά:
• Έως δύο (2) ώρες μετά από κατανάλωση φαγητού ή άσκηση
• Σε περίπτωση ασθένειας ή όταν τα επίπεδα γλυκόζης φαίνεται να είναι αρκετά 
χαμηλότερα από την τιμή της μέτρησης
• Όταν δεν έχετε επαρκή ενημέρωση για να αναγνωρίστε την εμφάνιση 
υπογλυκαιμίας 
• Κατά τη μέγιστη δράση της ινσουλίνης
• Έως δύο (2) ώρες μετά από ένεση ινσουλίνης

 ελληνικά

/ 5 Μέτρηση από εναλλακτικό σημείο

/ 5.1 Τί είναι η AST (μέτρηση από εναλλακτικό σημείο);
Συνήθως, το δείγμα αίματος λαμβάνεται από την άκρη του δακτύλου.
Ωστόσο, στην άκρη του δακτύλου υπάρχουν πολλές νευρικές απολήξεις, κάτι 
που καθιστά τη διαδικασία αυτή αρκετά επίπονη. Με την πραγματοποίηση 
μετρήσεων γλυκόζης λαμβάνοντας δείγματα από διαφορετικά μέρη του 
σώματος, όπως οι αντιβραχίονες και οι παλάμες, μπορεί να μειωθεί ο πόνος. 
Αυτή η μέθοδος μέτρησης με δείγματα από άλλα μέρη του σώματος ονομάζεται 
μέτρηση από εναλλακτικό σημείο. Παρόλο που με την AST μειώνεται ο πόνος 
κατά τη λήψη, ενδέχεται να μην είναι για όλους μια εύκολη διαδικασία, και γι' 
αυτό πρέπει να λαμβάνονται οι παρακάτω προφυλάξεις.

Λήψη δείγματος αίματος από εναλλακτικό σημείο (αντιβραχίονας και παλάμη)
Επιλέξτε ένα καθαρό και μαλακό σημείο δειγματοληψίας χωρίς ορατές φλέβες 
και τρίχες, και μακριά από οστά. Κάντε απαλό μασάζ στο σημείο δειγματοληψίας 
ώστε να αυξηθεί η κυκλοφορία του αίματος προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν 
οι διαφορές ανάμεσα στα αποτελέσματα των δειγμάτων από την άκρη του 
δακτύλου και εκείνων από εναλλακτικό σημείο. Πιέστε σταθερά και κρατήστε το 
στυλό λήψης αίματος επάνω στο σημείο. Περιμένετε μέχρι να αλλάξει χρώμα η 
επιφάνεια του δέρματος που βρίσκεται κάτω από το στυλό λήψης αίματος. Έπειτα 
πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης εξακολουθώντας να ασκείτε πίεση. Συνεχίστε 
να κρατάτε τη συσκευή τρυπήματος ασκώντας πίεση στο δέρμα μέχρι να ληφθεί 
επαρκής όγκος αίματος (τουλάχιστον 0,4 μL). Ανασηκώστε προσεκτικά τη συσκευή 
τρυπήματος και απομακρύνετέ την από το δέρμα.

 ελληνικά
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/ 6 Μηνύματα HI και Lo

/ 6.1 Μήνυμα HI
Ο μετρητής εμφανίζει τιμές γλυκόζης αίματος 
μεταξύ 20 και 600 mg/dL. Το μήνυμα «HI» 
εμφανίζεται όταν το επίπεδο της γλυκόζης 
αίματος είναι υψηλότερο από 600 mg/dL και 
δηλώνει βαριά υπεργλυκαιμία (επίπεδα γλυκόζης 
πολύ υψηλότερα από τα φυσιολογικά).
Αν το μήνυμα «HI» εμφανιστεί ξανά μετά από 
επανάληψη της μέτρησης, επικοινωνήστε αμέσως 
με τον γιατρό σας.

/ 6.2 Μήνυμα Lo
Το μήνυμα «Lo» εμφανίζεται όταν το επίπεδο της 
γλυκόζης αίματος είναι χαμηλότερο από 20 mg/
dL και δηλώνει βαριά υπογλυκαιμία (πολύ χαμηλά 
επίπεδα γλυκόζης).
Αν το μήνυμα «Lo» εμφανιστεί ξανά μετά από 
επανάληψη της μέτρησης, επικοινωνήστε αμέσως 
με τον γιατρό σας.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Επικοινωνήστε με το τηλέφωνο του Τμήματος εξυπηρέτησης 
πελατών της A.Menarini Diagnostics που αναγράφεται στη συσκευασία. 

Διαστήματα αναφοράς
Ανατρέξτε στα συνιστώμενα χρονικά διαστήματα αναφοράς που υποδεικνύει ο 
γιατρός σας.

 ελληνικά

/ 5.3 Προφυλάξεις για την AST
• Πριν εφαρμόσετε τη μέθοδο AST, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
• Μην αγνοείτε τα συμπτώματα υπεργλυκαιμίας ή υπογλυκαιμίας.
• Όταν τα αποτελέσματα της μέτρησης δεν συμβαδίζουν με το πως αισθάνεστε, 
πραγματοποιήστε ξανά τη μέτρηση με τη μέθοδο του τρυπήματος του δακτύλου. 
Αν τα αποτελέσματα από τη μέτρηση με τρύπημα του δακτύλου εξακολουθούν
να μην συμβαδίζουν με τον τρόπο που αισθάνεστε, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
• Μην βασίζεστε στα αποτελέσματα της AST για να αλλάξετε τη μέθοδο θεραπείας 
σας.
• Η ποσότητα της γλυκόζης στα εναλλακτικά σημεία διαφέρει από άνθρωπο σε 
άνθρωπο.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: • Τα αποτελέσματα της μέτρησης με δείγμα από εναλλακτικό σημείο 
και αυτής με δείγμα από την άκρη του δακτύλου μπορεί να διαφέρουν μεταξύ 
τους καθώς μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι τα επίπεδα γλυκόζης να 
λάβουν τις ίδιες τιμές και στα δύο σημεία. Πρέπει να χρησιμοποιείτε δείγμα από 
την άκρη του δακτύλου αν έχετε υπογλυκαιμία ή έχετε εμφανίσει
υπογλυκαιμικό σοκ ή σχετικά συμπτώματα.
• Αν το δείγμα αίματος κυλίσει ή διαχυθεί λόγω επαφής με τις τρίχες ή με κάποια 
γραμμή της παλάμης σας, μην το χρησιμοποιήσετε. Δοκιμάστε ξανά σε πιο λεία 
περιοχή.

 ελληνικά
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Βήμα 4 Προβολή μέσων τιμών 
μετρήσεων μετά το γεύμα
Πατήστε το πλήκτρο ◄ για την 
προβολή της μέσης τιμής για 1, 
7, 14, 30 και 90 ημέρες, και του 
αριθμού των μετρήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν μετά το 
γεύμα με το σύμβολο ( ) για την 
τελευταία περίοδο μετρήσεων.

Βήμα 5 Προβολή μέσων τιμών 
μετρήσεων Νηστείας
Πατήστε το πλήκτρο ► για την 
προβολή της μέσης τιμής για 1, 
7, 14, 30 και 90 ημέρες, και του 
αριθμού των μετρήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
νηστεία με το σύμβολο ( ) στην 
τελευταία περίοδο μετρήσεων.

Βήμα 6
Με το πλήκτρο ► μπορείτε να μετακινηθείτε στις μέσες τιμές που προβλήθηκαν 
προηγουμένως.
Πατήστε το πλήκτρο ● για να απενεργοποιήσετε τον μετρητή.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Τα αποτελέσματα μετρήσεων με διάλυμα ελέγχου που αποθηκεύονται 
με το σύμβολο  δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των μέσων τιμών.

πλήκτρο ◄

Μέση τιμή 
μετρήσεων
πριν από το 

γεύμα
(1, 7, 14, 30, 
90 ημερών)

πλήκτρο ►

πλήκτρο ◄

Μέση τιμή 
μετρήσεων

μετά το 
γεύμα

(1, 7, 14, 30, 
90 ημερών)

πλήκτρο ►

πλήκτρο ◄

Μέση τιμή 
μετρήσεων

νηστείας
(1, 7, 14, 30, 
90 ημερών)

πλήκτρο ►

Βήμα 3 Προβολή μέσων τιμών 
μετρήσεων πριν από το γεύμα
Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο 
◄ για την προβολή της μέσης τιμής 
για 1, 7, 14, 30 και 90 ημέρες, και 
του αριθμού των μετρήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν πριν από το 
γεύμα με το σύμβολο ( ) για την 
τελευταία περίοδο μετρήσεων.

 ελληνικά

/ 7 Μνήμη μετρητή

Ο μετρητής έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης έως 1.000 αποτελεσμάτων 
μετρήσεων μαζί με την ημερομηνία και την ώρα στην οποία πραγματοποιήθηκαν. 
Αν εξαντληθεί η μνήμη, διαγράφεται το παλαιότερο αποτέλεσμα μέτρησης και 
αποθηκεύεται το νεότερο. Ο μετρητής υπολογίζει και εμφανίζει τη μέση τιμή 
των συνολικών αποτελεσμάτων των μετρήσεων, των μετρήσεων πριν ( ) 
και μετά ( ) από το γεύμα καθώς και των μετρήσεων νηστείας ( ) για την 
τελευταία 1 και τις τελευταίες 7, 14, 30 και 90 ημέρες.

Βήμα 2 Προβολή μέσων τιμών
Πατήστε το πλήκτρο ◄ για την 
προβολή της μέσης τιμής 7, 
14, 30 και 90 ημερών, και του 
αριθμού των μετρήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την 
τελευταία περίοδο μετρήσεων.

/ 7.1  Προβολή των μέσων τιμών που  
αποθηκεύονται στη μνήμη

Πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να 
ενεργοποιήσετε τον μετρητή. Στο κάτω μέρος 
της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα ώρα και 
ημερομηνία καθώς και η μέση τιμή για 1 ημέρα 
και ο αριθμός των αποτελεσμάτων μετρήσεων 
που αποθηκεύτηκαν εντός της τρέχουσας 
ημέρας.

Ο αριθμός 
μετρήσεων 

εντός της 
τρέχουσας 

ημέρας

πλήκτρο ◄

Μέση τιμή
(1, 7, 14, 30, 
90 ημερών)

πλήκτρο ►

 ελληνικά
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/ 8 Επεξήγηση μηνυμάτων σφάλματος

Έγινε εισαγωγή χρησιμοποιημένης ταινίας 
μέτρησης
> Επαναλάβετε τη μέτρηση με νέα ταινία.

Η επαφή με το δείγμα αίματος ή διαλύματος 
ελέγχου έγινε πριν εμφανιστεί το σύμβολο  .
> Επαναλάβετε τη μέτρηση με νέα ταινία και 
περιμένετε να εμφανιστεί το σύμβολο  
για να φέρετε σε επαφή το δείγμα αίματος ή 
διαλύματος ελέγχου με την ταινία.

Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της μέτρησης 
ήταν υψηλότερη ή χαμηλότερη από το εύρος 
τιμών λειτουργίας.
> Μετακινηθείτε σε μέρος όπου η θερμοκρασία 
είναι εντός του εύρους τιμών λειτουργίας (5 - 45 
˚C) και επαναλάβετε τη μέτρηση αφού οι τιμές 
της θερμοκρασίας του μετρητή και των ταινιών 
επανέλθουν εντός του εύρους αυτού.

Το δείγμα αίματος έχει μη φυσιολογικά υψηλό 
ιξώδες ή ο όγκος του δεν επαρκεί.
> Επαναλάβετε τη μέτρηση με νέα ταινία.

 ελληνικά

Βήμα 2
Με το πλήκτρο ► περιηγηθείτε 
στα αποτελέσματα των 
μετρήσεων, με σειρά από το πιο 
πρόσφατο έως το παλαιότερο.
Με το πλήκτρο ◄ μπορείτε να 
επιστρέψετε στα αποτελέσματα 
που είδατε προηγουμένως.
Αφού δείτε τα αποθηκευμένα 
αποτελέσματα των μετρήσεων, 
πατήστε το πλήκτρο ● για να 
απενεργοποιήσετε τον μετρητή.

/ 7.2  Προβολή των αποτελεσμάτων μετρήσεων που 
αποθηκεύονται στη μνήμη

Πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να 
ενεργοποιήσετε τον μετρητή. Στο κάτω μέρος 
της οθόνης εμφανίζονται η τρέχουσα ώρα και 
ημερομηνία και δίπλα η μέση τιμή για 1 ημέρα και 
ο αριθμός των αποτελεσμάτων μετρήσεων που 
αποθηκεύτηκαν εντός της τρέχουσας ημέρας.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Τα αποτελέσματα των μετρήσεων με διάλυμα ελέγχου που 
αποθηκεύονται με το σύμβολο  θα εμφανίζονται με το σύμβολο  κατά την 
προβολή των αποθηκευμένων αποτελεσμάτων μετρήσεων.

Ο αριθμός 
των 

μετρήσεων 
εντός της 

τρέχουσας 
ημέρας

πλήκτρο ►

πλήκτρο ◄

 ελληνικά
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/ 9  Αντιμετώπιση γενικών προβλημάτων

Πρόβλημα Αντιμετώπιση

Η οθόνη παραμένει 
κενή ακόμη και μετά 
την εισαγωγή ταινίας 
μέτρησης.

• Ελέγξτε αν η ταινία μέτρησης έχει εισαχθεί με τις 
γραμμές επαφής από την επάνω πλευρά. Ελέγξτε 
αν η ταινία έχει εισαχθεί πλήρως μέσα στη θύρα 
ταινίας μέτρησης.
• Ελέγξτε αν χρησιμοποιήθηκε η σωστή ταινία 
μέτρησης.
• Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν εισαχθεί με την 
πλευρά με το σύμβολο + στραμμένη προς τα πάνω.
• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Η μέτρηση δεν ξεκινά 
ούτε μετά την εφαρμογή 
του δείγματος αίματος 
στην ταινία.

• Ελέγξτε αν η περιοχή επιβεβαίωσης είναι 
πλήρως γεμάτη.
• Επαναλάβετε τη μέτρηση με νέα ταινία.

Το αποτέλεσμα της 
μέτρησης δεν συμβαδίζει 
με ό,τι αισθάνεστε.

• Επαναλάβετε τη μέτρηση με νέα ταινία.
• Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης ή απόρριψης της 
ταινίας μέτρησης.
• Πραγματοποιήστε μια μέτρηση με διάλυμα ελέγχου.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, καλέστε στο τηλέφωνο του Τμήματος 
εξυπηρέτησης πελατών της A.Menarini Diagnostics που αναγράφεται στη 
συσκευασία του σετ μετρητή γλυκόζης GlucoMen® Day METER.

 ελληνικά

Αυτό το μήνυμα σφάλματος ενδέχεται να 
εμφανιστεί λόγω της χρήσης λανθασμένης 
ταινίας μέτρησης γλυκόζης αντί για την ταινία 
GlucoMen® Day METER.
> Επαναλάβετε τη μέτρηση με ταινία μέτρησης 
GlucoMen® Day METER.

Ο μετρητής έχει παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα.
> Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή. 
Επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών που αναφέρεται στη συσκευασία του 
μετρητή.

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την επικοινωνία 
μέσω Bluetooth.
> Επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών που αναφέρεται στη συσκευασία του 
μετρητή.

Προέκυψε κάποιο ηλεκτρονικό σφάλμα κατά τη 
μέτρηση.
> Επαναλάβετε τη μέτρηση με νέα ταινία. Αν το 
πρόβλημα επιμείνει, επικοινωνήστε με το Τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών που αναγράφεται στη 
συσκευασία του μετρητή.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Καλέστε στο τηλέφωνο του Τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της 
A.Menarini Diagnostics που αναγράφεται στη συσκευασία του σετ μετρητή 
γλυκόζης GlucoMen® Day METER.

 ελληνικά
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Αποτελέσματα ορθότητας συστήματος για συγκέντρωση γλυκόζης μεταξύ 
38.1 mg/dL και 532 mg/dL

Εντός ± 15 mg/dL και Εντός ± 15 %

599/600 (99.8 %)

/ 10.2 Αιματοκρίτης
Πραγματοποιήθηκε επιτυχής δοκιμή για τα επίπεδα αιματοκρίτη (15-65 %), 
προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδρασή τους στη μέτρηση της συγκέντρωσης 
γλυκόζης.

/ 10.3 Επαναληψιμότητα
Οι δοκιμές για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων διεξάχθηκαν σε εργαστήριο, με 
τη χρήση του συστήματος GlucoMen® Day METER.

Ακρίβεια εντός ενός κύκλου δοκιμών

*Μ.Ο. αίμ. 38.1 mg/dL Τ.Α. = 2.1 mg/dL

*Μ.Ο. αίμ. 75.4 mg/dL Τ.Α. = 2.8 mg/dL

*Μ.Ο. αίμ. 130 mg/dL Σ.Μ. = 3.4 %

*Μ.Ο. αίμ. 206 mg/dL Σ.Μ. = 3.2 %

*Μ.Ο. αίμ. 323 mg/dL Σ.Μ. = 3.0 %

Από τη μελέτη αυτή καταδεικνύεται ότι μπορεί να υπάρξει απόκλιση έως 3.4 %.

Ακρίβεια μεταξύ κύκλων δοκιμών

*Μ.Ο. ελέγχ. 39.4 mg/dL Τ.Α. = 1.1 mg/dL

*Μ.Ο. ελέγχ. 116 mg/dL Σ.Μ. = 2.9 %

*Μ.Ο. ελέγχ. 347 mg/dL Σ.Μ. = 3.0 %

 ελληνικά

/ 10 Χαρακτηριστικά απόδοσης

Η απόδοση του συστήματος καταγραφής της γλυκόζης αίματος GlucoMen® 
Day METER έχει αξιολογηθεί στο πλαίσιο εργαστηριακών και κλινικών δοκιμών 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15197:2013 (EN ISO 15197:2015).

Αποτελέσματα ορθότητας συστήματος για συγκέντρωση γλυκόζης 
< 100 mg/dL

/ 10.1 Ακρίβεια
Η ορθότητα των αποτελεσμάτων του συστήματος GlucoMen® Day ME-
TER αξιολογήθηκε μέσω σύγκρισης των αποτελεσμάτων γλυκόζης αίματος 
που λήφθηκαν από ασθενείς με αυτά που λήφθηκαν με τη χρήση ενός 
εργαστηριακού οργάνου, και συγκεκριμένα του αναλυτή γλυκόζης YSI Model 
2300. Τα αποτελέσματα που λήφθηκαν από ασθενείς με διαβήτη σε κλινικές 
είναι τα ακόλουθα:

Εντός ± 5 mg/dL Εντός ± 10 mg/dL Εντός ± 15 mg/dL

117/186 (62.9 %) 181/186 (97.3 %) 186/186 (100 %)

Αποτελέσματα ορθότητας συστήματος για συγκέντρωση γλυκόζης 
≥ 100 mg/dL

Εντός ± 5 % Εντός ± 10 % Εντός ± 15 %

207/414 (50 %) 375/414 (90.6 %) 413/414 (99.8 %)

 ελληνικά
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/ 11 Εγγύηση

Ο μετρητής γλυκόζης GlucoMen® Day METER καλύπτεται με εγγύηση 2 ετών για 
ελαττώματα στα υλικά ή την κατασκευή με έναρξη από την ημερομηνία αγοράς 
του (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω). Αν οποιαδήποτε 
στιγμή κατά τη διάρκεια των 2 ετών μετά την ημερομηνία αγοράς ο μετρητής 
γλυκόζης GlucoMen® Day METER σταματήσει να λειτουργεί για οποιονδήποτε 
λόγο (με εξαίρεση όσους περιγράφονται παρακάτω), θα αντικατασταθεί δωρεάν 
με νέο μετρητή ή με μετρητή κατ' ουσία ισοδύναμο.

Η εγγύηση υπόκειται στις παρακάτω εξαιρέσεις και περιορισμούς:
• Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή.
• Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για εξαρτήματα που έχουν υποστεί φθορά 
λόγω εμφανώς εσφαλμένου χειρισμού, κακής χρήσης, μεταβολής, αμέλειας, 
μη εξουσιοδοτημένης συντήρησης ή χρήσης του μετρητή χωρίς τήρηση των 
οδηγιών.
• Δεν υφίσταται άλλη ρητή εγγύηση για το προϊόν. Η επιλογή αντικατάστασης 
που αναφέρεται παραπάνω είναι η μοναδική υποχρέωση που φέρει ο εγγυητής 
βάσει της παρούσας εγγύησης.

Ο αρχικός αγοραστής πρέπει να καλέσει στο τηλέφωνο του Τμήματος 
εξυπηρέτησης πελατών της A.Menarini Diagnostics που αναγράφεται στη 
συσκευασία του σετ μετρητή GlucoMen® Day METER.

Η A.Menarini Diagnostics δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας 
στοιχεία με υπευθυνότητα και σύμφωνα με τη νομοθεσία. Στο πλαίσιο της 
δέσμευσης αυτής, δεν θα κοινοποιήσουμε ούτε θα πωλήσουμε τα προσωπικά 
σας στοιχεία σε τρίτα μέρη.
Τα στοιχεία που μας παρέχετε με τη θέλησή σας θα χρησιμοποιηθούν για να σας 
εξυπηρετούμε καλύτερα στο μέλλον.

 ελληνικά

/ 10.4 Παρεμβαλλόμενες ουσίες
Η παρακεταμόλη, το ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), το ουρικό οξύ και άλλες 
αναγωγικές ουσίες (σε φυσιολογικές συγκεντρώσεις στο αίμα ή σε φυσιολογικές 
συγκεντρώσεις αγωγής) δεν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα. Ωστόσο, 
οι μη φυσιολογικά υψηλές συγκεντρώσεις στο αίμα μπορεί να οδηγήσουν σε 
υψηλά αποτελέσματα που είναι ανακριβή.

/ 10.5 Αξιολόγηση της απόδοσης σε χρήστες
Από μια μελέτη στην οποία αξιολογήθηκαν τιμές γλυκόζης δειγμάτων 
τριχοειδικού αίματος από την άκρη του δακτύλου οι οποίες λήφθηκαν από 
100 μη ειδήμονες χρήστες προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 100 % 
εντός ±15 mg/dL από τις εργαστηριακές τιμές σε συγκεντρώσεις γλυκόζης 
κάτω από 100 mg/dL και 100 % εντός ±15 % από τις εργαστηριακές τιμές σε 
συγκεντρώσεις γλυκόζης 100 mg/dL ή υψηλότερες.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά απόδοσης 
(δεδομένα αιματοκρίτη, πίνακας παρεμβαλλόμενων ουσιών) μπορείτε να βρείτε 
στο πλήρες εγχειρίδιο χρήσης του GlucoMen® Day METER που είναι διαθέσιμο 
στην εξής διεύθυνση: www.menarinidiagnostics.com

 ελληνικά
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/ 12 Προφυλάξεις και περιορισμοί

/ 12.1 Προφυλάξεις
• Ο μετρητής και τα εξαρτήματα μέτρησης πρέπει να διατηρούνται μακριά από 
παιδιά μικρής ηλικίας.
• Οι ξηραντικές ουσίες που υπάρχουν στο πώμα του φιαλιδίου μπορεί να είναι 
επιβλαβείς σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης και να προκαλέσουν ερεθισμό 
του δέρματος ή των οφθαλμών.

/ 12.2 Περιορισμοί
• Οι ταινίες μέτρησης GlucoMen® Day METER πρέπει να χρησιμοποιούνται με 
πρόσφατο δείγμα τριχοειδικού ολικού αίματος ή με πρόσφατο δείγμα φλεβικού 
ολικού αίματος που λαμβάνεται από επαγγελματία υγείας.
• Μην επαναχρησιμοποιείτε τις ταινίες μέτρησης.
• Μην χρησιμοποιείτε τις ταινίες μέτρησης μετά την ημερομηνία λήξης ή 
απόρριψής τους.
• Να φυλάσσετε τις ταινίες μέτρησης σε δροσερό και ξηρό μέρος, σε 
θερμοκρασία 1-30 °C.
• Μην εκθέτετε τις ταινίες μέτρησης σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα 
και να μην τις καταψύχετε.
• Να φυλάσσετε τις ταινίες μέτρησης μόνο στο αρχικό τους φιαλίδιο.
• Να κλείνετε σφιχτά το φιαλίδιο μετά τη λήψη ταινίας μέτρησης και να 
χρησιμοποιείτε την ταινία αμέσως.
• Να πιάνετε τις ταινίες μέτρησης μόνο με καθαρά και στεγνά χέρια.
• Μην λυγίζετε, κόβετε ή μεταβάλλετε τις ταινίες μέτρησης με οποιονδήποτε 
τρόπο.
• Η μονάδα μέτρησης είναι προκαθορισμένη και δεν μπορεί να αλλαχθεί από 
τον χρήστη.
• Οι ταινίες μέτρησης σε καινούργια, μη ανοιγμένα φιαλίδια και σε φιαλίδια που 
έχουν ανοιχθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως την ημερομηνία λήξης που 
αναγράφεται στη συσκευασία τους και στην ετικέτα του φιαλιδίου, αν τηρηθούν 
οι οδηγίες φύλαξης και χειρισμού τους.
• Μην εκθέτετε τον μετρητή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, θερμότητα ή 
υπερβολική υγρασία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
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Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται:

Μόνο για χρήση στη διάγνωση in vitro

Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 98/79/ΕΚ 
για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη 
διάγνωση in vitro.

Προφυλάξεις για την ασφάλεια και τη βέλτιστη χρήση του 
προϊόντος

Μην απορρίπτετε το προϊόν αυτό μαζί με τα άλλα οικιακά 
απορρίμματα 

Ημερομηνία λήξης

Να μην επαναχρησιμοποιείται

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Όριο θερμοκρασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

Κωδικός παρτίδας

Κατασκευαστής

Σειριακός αριθμός

Αριθμός καταλόγου

Ημερομηνία λήξης μετά το πρώτο άνοιγμα

 ελληνικά
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/ 13 Φροντίδα και απόρριψη του μετρητή

/ 13.1 Φροντίδα του μετρητή
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα ή ιστό για να σκουπίσετε το εξωτερικό του 
μετρητή. Εάν είναι απαραίτητο, βυθίστε το πανί ή τον ιστό σε μικρή ποσότητα 
αλκοόλ. Μην χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες όπως το βενζόλιο ή την 
ακετόνη, οικιακά και βιομηχανικά καθαριστικά που μπορούν να προκαλέσουν 
ανεπανόρθωτη βλάβη στο μετρητή.

/ 13.2 Απόρριψη του μετρητή
Απορρίψτε το μετρητή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

 ελληνικά

• Μην ρίχνετε τον μετρητή και μην τον υποβάλλετε σε ισχυρούς κραδασμούς.
• Μην δοκιμάσετε να επισκευάσετε ή να μεταβάλετε τον μετρητή με 
οποιονδήποτε τρόπο.
• Η ισχυρή ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να παρακωλύσει τη σωστή 
λειτουργία της συσκευής αυτής. Να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από πηγές 
ισχυρής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ειδικά κατά την πραγματοποίηση 
μέτρησης γλυκόζης.
• Αποθηκεύστε όλα τα μέρη του μετρητή σε μια θήκη μεταφοράς ώστε να μην 
χαθούν και να διατηρηθούν καθαρά.

 ελληνικά
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Τεχνολογία Bluetooth® • Εύρος συχνοτήτων: 2,4-2,4835 GHz
• Απόσταση εύρους λειτουργίας: 10 m το 
μέγιστο (χωρίς εμπόδια)
• Κανάλια λειτουργίας: 40 κανάλια 
• Κρυπτογράφηση ασφαλείας: 128-bit AES 
(Πρότυπο εξελιγμένης κρυπτογράφησης)

Εύρος τιμών λειτουργίας

Θερμοκρασία 5–45 ˚C

Σχετική υγρασία 10–90 %

Αιματοκρίτης 15-65 %

Συνθήκες φύλαξης

Μετρητής γλυκόζης 
(με μπαταρία)

0-50 ˚C 

Ταινία μέτρησης 1-30 ˚C

Ο μετρητής συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ περί ραδιοεξοπλισμού. 
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην 
ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: www.red.menarinidiagnostics.com
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/ 14 Προδιαγραφές

Προδιαγραφές προϊόντος

Εύρος μέτρησης 20-600 mg/dL

Όγκος δείγματος Τουλάχιστον 0.4 μL

Χρόνος μέτρησης 5 sec

Τύπος δείγματος • Πρόσφατο τριχοειδικό ολικό αίμα.
• Πρόσφατο φλεβικό ολικό αίμα
(μόνο για επαγγελματίες υγείας).

Βαθμονόμηση Ίσοδύναμο πλάσματος

Μέθοδος δοκιμής Ηλεκτροχημική

Διάρκεια ζωής μπαταρίας 1,000 μετρήσεις

Πηγή τροφοδοσίας Δύο μπαταρίες λιθίου 3.0 V (μίας χρήσης, 
τύπου CR2032)

Μνήμη 1,000 αποτελέσματα μετρήσεων

Μέγεθος 103 x 54 x 15.9 (mm)

Βάρος 71.5 g (με τις μπαταρίες)
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