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Para perguntas de carácter técnico:

®

Em caso de emergência,
consultar o médico ou o pronto-socorro.

Sistema de medição da glicemia

Guia
rápido

Informações acerca do sistema BGStar®
Medidor

Não é necessário nenhum código
Quantidade de sangue por
amostra – 0,5 μL
Duração do teste – 6 segundos*
Memória – 1.865 testes
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IMPORTANTE: Consulte o manual de uso do
BGStar® para obter uma descrição mais
detalhada, passo a passo, da execução do teste.
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1) Visor
2) Botão de
CONFIRMAÇÃO
3) Botão de RETROILUMINAÇÃO
4) Botão da seta
para BAIXO
5) Botão da seta
para CIMA
6) Abertura para a
introdução das tiras

Tira de reacção
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1) Area reattiva
2) Indicatore
visivo
3) Area di

Introduza a tira de reacção, com a
parte reactiva virada para cima,
na ranhura para a introdução das
tiras. O medidor será assim
activado automaticamente.
ATENÇÃO: para assegurar resultados
com exactidão, lave as mãos com água
morna e sabão e enxugue-as bem
antes de cada teste.
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Espreme a gota
de sangue

Elimine a primeira gota de
sangue extraída utilizando um
pano ou um lenço de papel
limpos.
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O medidor emite um som para
indicar que a extremidade da tira
de reacção deve ser retirada da
amostra. A barra de progresso e
os números 1-2-3 indicam que o
medidor está a calcular os
resultados.
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1) Patilha de
carregamento
2) Quadrante de regulação
da profundidade
3) Indicador
de profundidade
4) Botão de expulsão
5) Suporte da lanceta
6) Tampa do dispositivo
de punção
7) Tampa para colheita
de áreas alternativas
8) Lanceta
9) Tampa da lanceta

Preparação do
dispositivo de punção

Picar a área
de colheita
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Retire a tampa do
dispositivo de punção.
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Introduza bem uma
lanceta nova no suporte
para lancetas.
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Rode a tampa da lanceta
até soltá-la.
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Reintroduza a tampa do
dispositivo de punção.
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Regule o nível do
dispositivo de punção.

Consulte as instruções para
a preparação do dispositivo
de punção, à direita.
Carregue o dispositivo de punção
na área a picar. Carregue
no botão de expulsão.
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Toque com a tira
de reacção na amostra
de sangue

A tira de reacção absorve o
sangue no interior da tira, através
da área de amostragem.

Comprima a base do dedo,
de baixo para cima,
na direcção da ponta do
dedo até que saia outra
gota de sangue.

Retire a tira de reacção
da amostra de sangue
quando ouvir o som
do medidor

2

6
3

Passos da execução de um teste da glicemia
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(Para as instruções completas, consulte o manual de uso do BGStar®)

Introduza uma lanceta
de reacção nova
no medidor

Dispositivo de punção

2

Com o sistema BGStar® é possível executar um teste
6
da glicemia, utilizando amostras de sangue colhidas nas
pontas dos dedos, nas palmas das mãos (na base do polegar)
e nos antebraços (consulte o manual de uso para
conhecer os pontos exactos de colheita).
*Duração média do teste.

1

1

6

Operações finais

O teste acabou quando aparece
no visor o resultado do teste
da glicemia, incluindo a data
e a hora. Premindo o botão
CONFIRMAR, é confirmada
a Classificação da Refeição
e deixa de piscar.
Retire a tira de reacção usada.
O medidor desactiva-se
automaticamente. Retire a
tampa do dispositivo de punção.
Coloque a tampa da lanceta.
Retire a lanceta usada. Elimine
correctamente a tira de reacção
usada e a lanceta.

Botão
de expulsão
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Níveis de 1 a 8

Extraia a patilha de
carregamento até sentir
um clique.

O indicador visual torna-se
totalmente vermelho.
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