Sistem za kontinuirano mjerenje glukoze

Instalacija
Kratka uputa za upotrebu / popis

Nagrzewanie
i kalibracja
Instalacija CGM
sistema czujnika
13
13
13 1

2

Po
wprowadzeniu
procedura
nagrzewania
rozpoczyna
w aplikacji
automatycznie
Provjerite
da li vašczujnika
smartphone
/ prijamni
aparat pokazuje
tačansię
datum
i vrijeme.
w
ciągu 3 minut. Po zakończeniu procedury nagrzewania skalibrować system pomiarem przez
VAŽNO!
nakłucie palca za pomocą GlucoMen Day METER lub innego glukometru.
Skinite GlucoMen Day aplikaciju na vaš smartphon.

13

Erhältlich im

Jetzt bei
Erhältlich im

Erhältlich
Jetzt
bei im
Erhältlich im
Jetzt bei

Erhältlich im

Nie usuwać nadajnika, dopóki jest przymocowany do ciała.
Jetzt bei

Jetzt bei

Erhältlich im
Erhältlich im
Jetzt bei
Erhältlich im

3

Usuwanie czujnika (po 14 dniach)
14
14 Ostrożnie
14
14

Erhältlich im

Jetzt bei

Zapišite ID i PIN na odašiljaču (ili slikajte).
Učinite to za sve odašiljače.

Jetzt bei
Jetzt bei

usunąć plaster czujnika, rozpoczynając od strony wskazanej strzałką.

ID

ID

PIN

PIN
y
NIE w

4 Stavite odašiljač u punjač i povežite ga s USB priključkom.
15
15 Wyjąć nadajnik i ponownie naładować go całkowicie. Czujnik
15
15

r zu

a da
c ać n

!

jn i k a

należy wyrzucić

zgodnie z miejscowymi przepisami.

5 Otvorite
aplikaciju i izvedite korake za povezivanje. Za to vam treba PIN i ID.
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!

Odašiljač jesię
spreman
za upotrebu
čim se
potpuno
napuni użytkowania przez 5 lat
•6 Troszczymy
o środowisko
naturalne!
Podczas
ciągłego
(zeleno stalno
svjetlo
na punjaču).
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.
1
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Zredukuj swój
ślad ekologiczny
związany z plastikiem jednorazowego
użytku!

Nic, co używamy przez 5 minut,
nie powinno zanieczyszczać mórz przez 500 lat!

Erhältlich im
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• Zasięg nadajnika wynosi 3 metry.

Uvođenje senzora
Nagrzewanie
i kalibracja czujnika
13
13
13 7

8

Po
wprowadzeniu
czujnika procedura
rozpoczyna
w aplikacji
automatycznie
Izaberite
mjesto nanošenja,
očistite ganagrzewania
dezinfekcijskom
krpom i się
ostavite
da se osuši.
w ciągu 3 minut. Po zakończeniu procedury nagrzewania skalibrować system pomiarem przez
nakłucie palca za pomocą GlucoMen Day METER lub innego glukometru.

13

Otvorite ambalažu senzora i stavite odašiljač u sensor.
Erhältlich im

Erhältlich
Jetzt
bei im
Erhältlich im
Jetzt bei

Erhältlich im

Nie usuwać nadajnika, dopóki jest przymocowany do ciała.
Jetzt bei

Jetzt bei

Erhältlich im
Erhältlich im
Jetzt bei
Erhältlich im
Erhältlich im

Jetzt bei

Usuwanie czujnika (po 14 dniach)

9 Zategnite aplikator i povežite ga sa senzornom jedinicom.
14
14 Ostrożnie usunąć plaster czujnika, rozpoczynając od strony
14
14

Jetzt bei
Jetzt bei

wskazanej strzałką.

y
NIE w

r zu

a da
c ać n

!

jn i k a

15
ponownie
naładować
go całkowicie.
należy
wyrzucić
15 Wyjąć
10
Skinitenadajnik
zaštitnu ifoliju
s flastera
na senzoru
i nalijepite Czujnik
senzornu
jedinicu
na kožu.
15
15

zgodnie z miejscowymi przepisami.

Dobrze
wiedzieć:
11 Pritisnite tipku <

••

> dok ne čujete klik (Uvođenje senzora).
• 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!
• Zasięg nadajnika wynosi 3 metry.
12 Pritisnite tipku <
> (Oslobađanje senzora) i podignite aplikator sa senzorske jedinice
uklanjanjem
iz tijela jednim
okomotim
pokretom.
• Troszczymy
sięga
o środowisko
naturalne!
Podczas
ciągłego użytkowania przez 5 lat
Izvucite
ga
a
ne
na
stranu.
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.
1
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Zredukuj swój
ślad ekologiczny
związany z plastikiem jednorazowego
użytku!

Nic, co używamy przez 5 minut,
nie powinno zanieczyszczać mórz przez 500 lat!
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Nagrzewanie
kalibracja czujnika
Zagrijavanje iikalibriranje
senzora
13
Nakon
uvođenja senzora,
zagrijavanja rozpoczyna
u aplikaciji započinje
automatski
u roku od
13 Po
wprowadzeniu
czujnikaodbrojavanje
procedura nagrzewania
się w aplikacji
automatycznie
13
13

3 minuta.
Nakon
zagrijavanja, procedury
kalibrirajtenagrzewania
sistem pomoću
mjerenjemsystem
glukoze
GlucoMenprzez
Day Meterom
w
ciąguodbrojavanja
3 minut. Po zakończeniu
skalibrować
pomiarem
ili
drugog
mjerača
glukoze
u
krvi.
nakłucie palca za pomocą GlucoMen Day METER lub innego glukometru.

Erhältlich im

Erhältlich
Jetzt
bei im
Erhältlich im
Jetzt bei

Erhältlich im

Nie usuwać nadajnika,
dopóki
jest przymocowany
do ciała.
Ne uklanjajte
odašiljač
dok je pričvršćen
za vas.
Jetzt bei

Jetzt bei

Erhältlich im
Erhältlich im
Jetzt bei
Erhältlich im
Jetzt bei

Uklanjanjeczujnika
senzora(po
(nakon
14 dana)
Usuwanie
14 dniach)

Erhältlich im

Jetzt bei
Jetzt bei

14
14 Ostrożnie
usunąćflaster
plaster
czujnika,
rozpoczynając
od strony
wskazanej
Pažljivo uklonite
senzora
počevši
od bočne strane
strelice.
14
14

strzałką.

a!
taejnik
i
d
a
n
n
a
r
asćt
yrEzuocd
N
NIE w odašiljač

15
nadajnik
i ponownie
naładować
całkowicie.
Czujnik
należyswyrzucić
15 Wyjąć
Izvadite
odašiljač
i ponovo ga
napunite.go
Odstranite
sensor
u skladu
lokalnim
15
15

propisima.

zgodnie z miejscowymi przepisami.

Dobro jewiedzieć:
znati:
Dobrze

•

• Senzor
Wprowadzenie
odbywa
se uvodiczujnika
bez vodeće
igle! się bez igły prowadzącej!

•

• Senzor
Czujnik kontinuirano
mierzy wartość
glukozy
w sposób
ciągły uprzez
dni!14 dana!
mjeri
koncentracije
glukoze
krvi u14toku

•
•

• Domet
Zasięg odašiljača
nadajnika wynosi
3 metry.
je 3 metra.

•

• Mi
Troszczymy
sięoookolini!
środowisko
ciągłego
użytkowania
przez
lat troši samo 2 litijeve
se brinemo
U tokunaturalne!
5 godina Podczas
kontinuirane
upotrebe,
GlucoMen
Day5CGM
baterije
i
otprilike
3
kg
plastike,
dok
ostali
CGM
sistemi
troše
do
120
litijumskih
baterija
GlucoMen Day CGM zużywa tylko dwie baterie litowe i około 3 kg plastiku, podczas gdy i do oko 18 kg
plastike.
inne systemy CGM zużywają do 120 baterii litowych i do około 18 kg plastiku1.
1
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2020
Data on
file. A.A.Menarini

Zredukuj swój
Smanjite
ślad
ekologiczny
jednokratni
związany z plastiplasticni
otisak!
kiem
jednorazowego
użytku!

Ništa
što koristimo
5 minuta
ne bi trebalo
Nic,
co używamy
przez
5 minut,
more 500 godina!mórz przez 500 lat!
niezagadivati
powinno zanieczyszczać
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• Podatci
Wartościsusąsačuvani
zapisywane
w nadajniku
i wysyłane
Bluetooth
do aplikacji,
u odašiljaču
i šalju
se putemprzez
bluetooth-a
aplikaciji
koja vam prikazuje vašu trenutnu
koncentraciju
która w każdejglukoze.
minucie pokazuje aktualną wartość glukozy!

