
 

 

 راهنماي کاربري دستگاه گلوکومتر 

 

 :کاربرد دستگاه

 .جهت اندازه گیري قند خون مورد استفاده قرار مي گیرد

 

 :دستورالعمل استفاده و نگهداري از دستگاه

ظاهر مي شود سپس کد نواري را که از آن استفاده مي کنید ظاهر مي شـود، 888نوار را داخل دستگاه بگذارید . عدد 1-

 .بـا شماره روي جعبه چك کنیدکـدرا 

 

ثانیه فرصت دارید تا خون را به نوار منتقل کنیددر این حالت یا قطـره خـون را 20پس از ظاهر شدن عالمت قطره خون ، 2-

نوار بگذارید یا نوار را از دستگاه خارج کرده و روي قطره خون قرار دهیـد و مجـددا داخـل دسـتگاه بگذاریـد  روي 

 .ثانیـه جواب تست نمایش داده مي شود5 .پـس از 

ثانیه نگه دارید ،نتیجه آخرین تست شما 2را به مدت Mحافظه و میانگین گیري: براي دیدن نتایج تست هاي خود دکمه 

 .را فشار دهیدSنمایـان مي شود در این حالت براي دیدن تست هاي قبلي خود دکمه 

را بـه صـورت همزمـان فشـار Sو Mت نمایـان شـود، سـپس دکمـه رابزنید تا آخرین تسMنگین گیري دکمه ابراي می

 .روز را مي توانید مشاهده کنید30و 14روز است با تکرار این عمل میانگین 7دهیـد عـدد نمایش داده شده میانگین 

 .توجه داشته باشید براي گرفتن میانگین باید حتما ساعت و تاریخ دستگاه تنظیم باشد

 

عالمت سیب کامل ظاهر مـي شـود کـه Sنشان دار کردن تست :بعد از اینکه دستگاه نتیجه تست را نشان داد با زدن دکمه 

اگر مجددا دکمه را فشار دهید عالمت سیب گاز زده ظاهر مـي .ایـن عالمت نشان دهنده تست قبل از خوردن غذا است 

با تکرار این عمل عالمت ستاره ظاهر مي شود که با این عالمت مي .شـود کـه نشان دهنده تست بعد از خوردن غذا است 



اگر نتیجه تست خود را با هر یك از این عالمـت هـا نشـان دار کنیـد و .توانید تسـت مورد نظر خود را مشخص کنید 

 .را بزنیـد تست شما با همان عالمت ها در حافظه ذخیره مي شودMسـپس دکمـه 

 

 ولنست)قم خون گیري:( دستورالعمل کار با ات

 . قبل از خون گیري محل خونگیري را با آب گرم شسـته وکـامال خشـك نماییـد1-

 کالهك قلم خونگیري را بیرون بیاورید2-

یك لنست) سوزن( در محل نگهدارنـده لنسـت قـرار دهید).لنسـت هـا یـك بـار مصرف هستند و در صورت استفاده -3

 ت هاي خوني نظیر :ایدز و هپاتیت و . ..وجـود دارد ( مجدد احتمال ابتال به عفون

 درجه چرخش محافظ لنست را جدا نمایید181بـا 4-

 کالهك قلم خونگیري را مجددا در جاي خود قرار دهید . 5- .

اسـتفاده 3براي تعیین عمـق خون گیري عدد روي کالهك را تنظیم نمایید شما مي توانید در اولین خونگیري از درجه 6-

کنیـد .در صـورتیکه مقـدار خون گیري مناسب بود در دفعات بعد نیز از همـین عـدد اسـتفاده کنیـد در غیـر ایـن 

 تر استفاده کنید. صـورت مـي توانیـد از شـماره هـاي بـاال

 شـود  براي استفاده ابتدا کلید انتهاي قلم خود را فشار دهید تا کلید شلیك که روي بدنه قلم شماست زرد رنگ7-

 .در این حالت قلم را روي انگشت خود قرار داده و براي شلیك سوزن دکمه زرد رنگ را فشار دهید

 

 قسمت هاي تشکیل دهنده دستگاه:  نکات مرتبط با نگهداري دستگاه

 در قسمت پشت دستگاه محفظـه اي قـرار دارد کـه محـل قـرار گـرفتن باتري است  :جاگذاري باتري -

 نگ را برداشته و محفظه باتري را ببندید .. نوار سبز ر

کد چیپ: کد چیپ) قطعه نارنجي (را از قوطي نوار برداشته و در محل مخصوص خود قرار دهید . بـا خریـد هـر بسـته  -

 . جدیـد کـد چیـپ قـدیمي را خـارج کـرده و کـد چیـپ جدیـد را درون دستگاه قرار دهید

 



 

 کردن دستگاهدستور العمل تمیز /ضد عفوني 

در قسمت پایین دستگاه محفظه اي قرار دارد که داراي در پوش است و زیر این درپوش لنز دسـتگاه قـرار  :لنز دستگاه -

دارد کـه در صـورت آلوده شدن مي توانید با یك گوش پاك کن آغشته به الکل سفید لنز را تمیز کنید.توجه فرمایید که 

 .ار مي شودباعث فاسد شدن نو برخورد دست الکلي یا دست خیس بـا نـوار 

 پیام هایي که در قسمت عددي نمایش داده مي شود

:LO نتیجه آزمایش کمتر ازmg/dLاست. 

: Hi نتیجه آزمایش بیشتر ازmg/dL 600است. 

 .کد چیپ به طور صحیحي در دستگاه قرار نگرفته یا در دستگاه قرار ندارد :در حال چشمك زدن کد+ ---

--- + : memoryدمیانگین محاسبه نمي شو. 

 پیغام هاي خطا

E-1نوار تست به طور صحیح یا کامل جاسازي نشده، نوار تست از دستگاه خارج شده و مجددا جاسازي نشده است. 

E-2کد چیپ دستگاه دیگر 

E-3کد چیپ خوانده نمي شود، کد چیپ دستگاه دیگري جاسازي شده است. 

E-4لنز (بسیار کثیف است نوار تست خم شده و به صورت صاف احتمال قند خون شما بسیار پایین است ، پنجره اندازه گیري (

 .داخل دستگاه قرار نگرفته است

E-5 یك نوارتست استفاده شده در دستگاه قرار گرفته ، قرار دادن خون زودتر از عالمت قطره خون ، پنجره اندازه گیري

 .کثیف است

E-7(فن همراهدستگاه در معرض یك میدان مغناطیسي قوي قرار دارد).کنار تل 

E-8کد چیپ در حین آزمایش بیرون کشیده شده است. 

E-9نوار تست خم شده و یا به طور صحیح در دستگاه قرار نگرفته است. 

Errمقدار بسیار کمي خون روي نوار ریخته شده است. 



EEEخطاي دستگاه 

EEEدرجه حرارت براي انجام تست خیلي بال یا خیلي پایین است 


