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Дугме за
отпуштање

Систем за мерење шећера у крви

 

Информације о BGStar® систему

 

  

*Просечно време тестирања.
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Упутство за 
употребу
Није потребно кодирање
Величина узорка – 0,5 μl
Време тестирања – 6 сек.*
Меморија – 1865 резултата 
тестирања

Са вашим BGStar® системом, можете да 
тестирате глукозу у крви са јагодице прста, длана 
(у основи палца) или надлактице (за тачне 
локације погледајте корисничко упутство). 

Мерач глукозе у крви

1) Дисплеј

2) Дугме за ПОТВРДУ

3) Дугме за позадинско 
осветљење

4) Дугме са стрелицом 
надоле

5) Дугме са стрелицом 
нагоре

6) Отвор за траку

Тест трака

1) Контакт траке
2) Прозор за 

визуелно 
праћење 
пуњења

3) Простор за 
узорак

Ланцетар

1) Ручица за активацију 
2) Бирач подешавања 

дубине
3) Прозор индикатора за 

дубину
4) Дугме за отпуштање
5) Чашица држача ланцета
6) Чашица ланцетара
7) Поклопац за тестирање 

на алтернативном месту
8) Ланцета
9) Поклопац ланцете

У хитном случају, обратите се лекару или служби 
медицинске хитне помоћи.

www.bgstar.it
За техничка питања:

Кораци за тестирање глукозе у крви
(За комплетна упутства, погледајте корисничко упутство за BGStar®)

Припрема 
ланцетара

Одвртите поклопац са 
ланцетара.

Чврсто убаците нову 
ланцету у чашицу држача 
ланцета.

Тест трака упија крв у тест траку 
преко подручја за узорак. 

Како да припремите ланцетар 
погледајте упутства на десној 
страни.

Притисните ланцетаром на 
подручје које треба да се 
боцне.
Притисните дугме за 
отпуштање.

Одвртите поклопац 
ланцете.

Скините поклопац 
ланцетара.

Подесите ниво убода.  

Повуците ручицу за 
активирање све док не 
кликне.
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Ваше тестирање је завршено 
када се на дисплеју прикаже 
време и датум вашег резултата 
тестирања глукозе у крви. 
Притиском на дугме за 
ПОТВРДУ потврђује се ознака 
оброка и оно престаје да 
трепери.

Уклоните употребљену тест 
траку. Мерач ће се аутоматски 
деактивирати.
Одвртите поклопац са 
ланцетара. Уклоните поклопац 
ланцете. Извадите употребљену 
ланцету.
Правилно одложите 
употребљену тест траку и 
ланцету.
          

Ваш мерач ће се огласити 
звучно једанпут, и тада 
треба да уклоните врх
тест траке из узорка крви. 
Трака која се помера и 
1-2-3 означавају да ваш 
мерач израчунава 
ваше резултате.
      

Прву кап крви 
пребришите чистом 
марамицом или папирним 
убрусом.

Стегните из основе прста 
према врху, све док се не 
формира мала кап крви.

Убаците тест траку, тако да 
контакт траке буду окренуте 
нагоре, у отвор за тест траку.
Мерач ће се аутоматски 
активирати.

ОПРЕЗ: Да бисте осигурали тачне 
резултате, пре сваког тестирања 
оперите руке сапуном и топлом 
водом и осушите их. 

Цео прозор за визуелно праћење 
пуњења постаје црвен. 

Склоните тест траку са 
узорка крви када чујете 
звучни сигнал „бип“.

Убаците тест траку у 
мерач.

Боцните место за 
тестирање:

Приђите тест траком до 
узорка крви. 

Добијање капи крви. 

ВАЖНО: Погледајте ваше BGStar® упутство за 
детаљније смернице корак по корак о томе 
како обавити тестирање.


