System do ciągłego pomiaru glukozy

Instalacja
Krótka instrukcja obsługi/Lista kontrolna

Instalacja systemu CGM
1

Upewnić się, że smartfon lub urządzenie odbiorcze wyświetlają prawidłową
datę i prawidłową godzinę. WAŻNE!

2

Pobrać aplikację GlucoMen Day na smartfon.

Erhältlich im

Jetzt bei

3

Zanotować identyfikator ID i PIN, które są podane na nadajniku (lub zrobić zdjęcie).
Należy to zrobić dla wszystkich posiadanych nadajników.
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4

Włożyć nadajnik w ładowarkę i podłączyć ją do złącza USB.

5

Otworzyć aplikację i wykonać kroki w celu połączenia. Do tego potrzebne są PIN i ID.

6

Nadajnik jest gotowy do pracy po kompletnym naładowaniu
(zielone ciągłe światło na ładowarce).

Erhältlich im

Jetzt bei

www.glucomenday.de

Wprowadzenie czujnika
7

Wybrać miejsce aplikacji, oczyścić je chusteczką dezynfekcyjną i pozostawić do wyschnięcia.

8

Otworzyć opakowanie czujnika i włożyć nadajnik w czujnik.

kliknięcie

9

Wetknąć aplikator i połączyć go z jednostką czujnika.

kliknięcie

10

Zdjąć folię ochronną z plastra czujnika i przykleić jednostkę czujnika na skórze.

11

Naciskać przycisk

12

Nacisnąć przycisk
(odblokowanie czujnika) i zdjąć aplikator z jednostki
czujnika poprzez usunięcie go z ciała ruchem pionowym. Nie ciągnąć go do boku.

www.glucomenday.de

•• , aż do usłyszenia kliknięcia (wprowadzenie czujnika).

•••

Nagrzewanie i kalibracja czujnika
13

Po wprowadzeniu czujnika procedura nagrzewania rozpoczyna się w aplikacji automatycznie
w ciągu 3 minut. Po zakończeniu procedury nagrzewania skalibrować system pomiarem przez
nakłucie palca za pomocą GlucoMen Day METER lub innego glukometru.

Erhältlich im

Jetzt bei

Nie usuwać nadajnika, dopóki jest przymocowany do ciała.
Erhältlich im

Jetzt bei

Usuwanie czujnika (po 14 dniach)
14

Ostrożnie usunąć plaster czujnika, rozpoczynając od strony wskazanej strzałką.
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Wyjąć nadajnik i ponownie naładować go całkowicie. Czujnik należy wyrzucić
zgodnie z miejscowymi przepisami.

Dobrze wiedzieć:

• Wprowadzenie czujnika odbywa się bez igły prowadzącej!
• Czujnik mierzy wartość glukozy w sposób ciągły przez 14 dni!
•	Wartości są zapisywane w nadajniku i wysyłane przez Bluetooth do aplikacji,
która w każdej minucie pokazuje aktualną wartość glukozy!

•	Troszczymy się o środowisko naturalne! Podczas ciągłego użytkowania przez 5 lat
GlucoMen Day CGM zużywa tylko dwie baterie litowe i około 3 kg plastiku, podczas gdy
inne systemy CGM zużywają do 120 baterii litowych i do około 18 kg plastiku1.
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Zredukuj swój
ślad ekologiczny
związany z plastikiem jednorazowego
użytku!
www.glucomenday.de

Nic, co używamy przez 5 minut,
nie powinno zanieczyszczać mórz przez 500 lat!
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• Zasięg nadajnika wynosi 3 metry.

