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www.bgstar.it
Безплатен телефон 24-часова линия в помощ на потребителите:

®

При спешен случай се свържете с вашия здравен
специалист или център за бърза медицинска помощ.

Система за мониторинг на кръвната глюкоза

Справочник

Относно системата BGStar®
Кръвен глюкомер

Не е необходимо кодиране
Количество на пробата – 0,5
микролитра
Времетраене на теста – 6 сек.*
Памет – 1865 тестови резултата

Тест-лентичка
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1) Дисплей
2 )Бутон ПРОВЕРКА

1

2

С вашата система BGStar® можете да тествате
вашата кръвна глюкоза от своите пръсти, длани (в
основата на палеца) или предмишници (вижте
справочника на потребителя за точните места).

прозорче за

4 )Бутон стрелка
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ВАЖНО: Вижте своя справочник на потребителя
на BGStar® за по-подробна информация стъпка
по стъпка за начина на извършване на теста.

2) Наблюдателно

осветление

4

4

3) Зона за

5 )Бутон стрелка
НАГОРЕ
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запълването

НАДОЛУ

6) Отвор за лентичка

Пробождащо устройство
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пластинки

3) Бутон за фоново
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1) Контактни
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1) Ръкохватка за насочване
2) Кръгъл регулатор на
дълбочината
3) Индикаторно прозорче
за дълбочината
4) Бутон за задействане
5) Чашка на държача на
ланцета
6) Чашка на пробождащото
устройство
7) Алтернативна капачка за
тестване на място
8) Ланцет
9) Капачка на ланцета

*Средно времетраене на теста.

Подготовка на
пробождащото устройство

Последователност на теста за кръвна глюкоза

(За пълните инструкции вижте своя справочник на потребителя на BGStar®)
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Уред:
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Вкарайте тест-лентичката с
контактните пластинки нагоре в
отвора за тест-лентичката.
Уредът ще се активира
автоматично.
ВНИМАНИЕ: За гарантиране на точни
резултати измивайте ръцете си с топла,
сапунена вода и ги подсушавайте
преди всеки тест.
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Получаване на капка
кръв:

Избършете първата капка
кръв, която се появи, с
помощта на чиста тъкан или
хартиена салфетка.

Прободете мястото на
теста:
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Вашият уред ще издаде звуков
сигнал, когато трябва да
отстраните тест-лентичката от
кръвната проба. Лентата за
скролиране и 1-2-3 указват, че
уредът изчислява вашия
резултат.

Цялото наблюдателно прозорче за
запълването става червено.
AgaMatrix, Inc.
7C Raymond Avenue,
Salem, NH 03079 USA

Снемете капачката от
пробождащото устройство.
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Вкарайте новия ланцет в
чашката на държача на
ланцета.
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Отвинтете капачката на
ланцета.
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Поставете отново капачката
на пробождащото
устройство.
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Настройте степента на
пробождане.

Вижте инструкциите за начина
на подготовка на устройството
за пробождане отдясно.
Притиснете пробождащото
устройство върху мястото,
което ще бъде пробождано.
Натиснете бутона за
задействане.
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Поставяне на тест-лентичка
към кръвната проба:

Тест-лентичката изтегля кръвта в
себе си през зоната за пробата.

Изстискайте пръста си от
основата към върха, докато
се оформи втора валка
капка кръв.

Отстранете
тест-лентичката от
кръвната проба, когато
чуете звуков сигнал:
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Последни стъпки:

Вашият тест е завършен, когато
тестовият ви резултат за
кръвната глюкоза се покаже
заедно с часа и датата върху
дисплея. Натискането на бутона
ПРОВЕРКА потвърждава времето
за вземане на пробата и
мигането спира.
Отстранете използваната
тест-лентичка. Уредът ще се
деактивира автоматично.
Снемете капачката от
пробождащото устройство.
Поставете отново капачката на
ланцета. Отстранете използвания
ланцет. Изхвърлете по
подходящи начин използваните
тест-лентичка и ланцет.
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Бутон за
задействане
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2 3 4 5 6 7 8
Степени от 1 до 8

Изтеглете насочващата
ръкохватка, докато тя
щракне.
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