
Ismertető

A készülék használata

Vigyázat!

A vércukormérő a vér cukortartalmának gyors és egyszerű mérésére szolgál.
A készülékkel egyszerűen és gyorsan meghatározhatja a vér vércukortartalmát, tárolhatja a mért 
értékeket valamint kijelezhető ezen értékek átlagos értéke és pályája.
A nagy kijelző áttekinthetően jelzi ki a mérési értékeket. A kezelőbarát kialakítás, a könnyen kezel-
hető mérőcsíkok valamint a kezelés csökkentése két gombra lehetővé teszi az egyszerű és mégis 
biztonságos mérést.

A készüléket a vér vércukortartalmának mérésére tervezték. A készülék csak magáncélú
felhasználásra alkalmas.
A készülékkel gyorsan és egyszerűen végezheti el:
• A vércukorszint mérését.
• A mért értékek kijelzése és tárolása.
• A vércukorszint átlagértékeinek kijelzését.
• A pontos idő és a dátum beállítását

A készülék további funkciói:
• Figyelmeztetés nem megfelelő hőmérséklet esetén.
• Jelzés gyengülő elemek esetén.

• A készülék cukorbetegség diagnosztizálására nem alkalmazha-
tó, kizárólag rendszeres megfigyelésre használható.
• Az inzulinadag meghatározását orvosával végeztesse.

Használati utasítás

VÉRCUKORMÉRŐ KÉSZÜLÉK SZETT BG-102
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Biztonsági figyelmeztetések

Fertőzésveszély

A mérőkészülék és tartozékai az emberi vérrel érintkezve, nem megfelelő használat esetén fertőzé-
sek forrásai lehetnek.

Vigyázat

A készülék a vér cukortartalmátmmol/L mértékegységben adja meg. A mmol/L mértékegység min-
dig a vércukorérték mellett áll. Amennyiben az Ön készüléke a mért értéket nem mmol/L-ben jelzi, 
akkor mindenféleképpen forduljon Vevőszolgálatunkhoz. Saját egészségét veszélyezteti, ha a mért 
értékeket a nem megfelelő mértékegység alkalmazása révén tévesen értelmezi, és ebből helytelen
következtetéseket von le.
• A mérőkészüléket csak egy személy használhatja. Fertőzésveszély áll fenn, ha egy készüléket 
több személy is használ.
• Az ujjbegyszúró egyéni használatra ajánlott. Soha ne használja az ujjbegyszúrót és a szúrólán-
dzsákat közösen más személyekkel (fertőzésveszély!).
• Minden egyes mérésnél használjon új, steril szúrólándzsát (ezek csak egyszer használatosak).

Általános tudnivalók: Vigyázat!

Ne használja a készüléket erős elektromágneses mező közelében, tartsa távol rádiókészülékektől 
és mobiltelefonoktól.

Vércukor mérése: Vigyázat!

Az Ön által mért értékek csak tájékoztató jellegűek - nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot!
Rendszeresen tájékoztassa orvosát az Ön által mért értékekről! Soha ne változtasson
önállóan a kezelőorvosa által elrendelt utasításokon.

• Vízhiány vagy jelentős vagy pl. izzadás miatti folyadékveszteség hibás mérési
eredményekhez vezethet.
• A túl alacsony vagy túl magas hematokrit érték (a vörösvértestek aránya) hibás mérési
eredményhez vezethet. Nagyon magas hematokrit (60% felett) esetén a mért vércukorszint
túl alacsony, nagyon alacsony hematokrit (20% alatt )esetén pedig túl magas lehet.
Kérdezze meg kezelőorvosát, amennyiben nincs tisztában a hematokrit értékével.
• A tesztcsíkok újszülöttek vércukorszint méréséhez nem használhatók.
• A fiziológiás határok közti metabolitok, mint az ibuprofen, a nátriumszalicil, a tetraciklin, a
tolbutamid, a nem konjugált bilirubin, a koleszterin, a kreatinin, a trigliceridek , a galaktóz, a
maltóz, a xilóz, a paracetamol, a gentizinsav, a levodopa, a dopamin, a methyldopa, a
húgysav és az aszkorbinsav nem befolyásolják a mérés eredményét.
• Súlyosan beteg személyeket ne ellenőrizzen a készülékkel.
• Lipidaemiák: 33,9 mmol/L-ig emelkedett triglyceridszint alig befolyásolja a mérés
eredményét. Azonban ezen értéken túl már befolyásolhatja a mérés eredményét.
• Csak friss, kapilláris vért használjon mérés céljából. Soha ne használjon szérumot vagy
plazmát mérésre.
• A kapilláris vér levétele során ügyeljen rá, hogy ne nyomja össze a megszúrt rész körüli
területet. Helytelen mérési eredményhez vezethet, ha a nyomás hatására a vér
testnedvekkel keveredik.
• A tesztcsíkok 3048 méter feletti magasságnál nem használhatók.
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Készülék karbantartása és tisztítása: Vigyázat!

• A mérőkészülék és a tartozékok gyermekek elől elzárandók. A kisebb részek, pl.:
szúrólándzsa, elemek vagy tesztcsíkok lenyelése életveszélyes lehet. Bármelyik rész
lenyelése esetén azonnal orvosi segítséget kell kérni.
• A tesztcsíkokat tartalmazó tárolódoboz nedvszívó anyagot tartalmaz, melynek
belélegzése vagy lenyelése bőr- és szemirritációt okozhat. A tárolódoboz
gyermekektől távol tartandó.
A mérőkészülék precíziós és elektronikus alkatrészekből áll. A mérési értékek pontossága
és a készülék élettartama a gondos kezeléstől függ:
• Óvja a készüléket és annak tartozékait rázkódástól, nedvességtől, szennyeződéstől,
erős hőmérséklet-ingadozástól és a közvetlen napsugárzástól. A készüléket, a
tesztcsíkot és a kontrolloldatot ne tárolja a hűtőszekrényben, a fürdőszobában vagy az
autóban!
• Ne ejtse le a készüléket.

Elemek/Mért értékek tárolása: Vigyázat!

•Ügyeljen rá, hogy az elemek soha ne kerülhessenek gyerekek kezébe. A gyerekek a
szájukba vehetik és lenyelhetik az elemet. Ez komoly egészségkárosodást okozhat.
Ilyen esetben azonnal hívjon orvost!
• Az elemeket tilos tölteni, hevíteni vagy nyílt tűzbe dobni (Robbanásveszély!)
• Tilos az elemeket szétszedni vagy rövidre zárni!
• Mindig egyszerre cserélje ki az elemeket, és mindig azonos típusú elemeket
használjon. Ne használjon újratölthető akkut.
• A kifolyó elemek a készülék sérülését okozhatják. Ha hosszabb időn keresztül nem
használja a készüléket, akkor vegye ki az elemeket az elemtartó rekeszből.
Vigyázat!
• Ha a sérült vagy kifolyó elemek érintkeznek a bőrrel, akkor marási sérülést
okozhatnak. Ilyen esetben használjon megfelelő védőkesztyűt.

Készülék javítása: Vigyázat!

• Tilos a készüléket kinyitni. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a garancia elveszik.
• Tilos a készüléket egyénileg javítani. Ebben az esetben a további kifogástalan
működés nem szavatolt.
• Kérjük, forduljon a Vevőszolgálatunknál elérhető szakemberekhez segítségért!

Hulladékkezelés: Vigyázat!

• A készülék és annak működéséhez szükséges minden tartozékának
ártalmatlanításakor, a véres eszközökre vonatkozó, általánosan érvényes
előírásoknak megfelelően kell eljárni. Minden vérpróbát és eszközt, amivel a vizsgálat
során érintkezhetett, gondosan ártalmatlanítson, nehogy más személyeknek sérülést
vagy fertőzést okozzanak.
• Használat után a szúrólándzsákat és a tesztcsíkokat kemény dobozban dobja ki.
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A környezet védelme érdekében tilos a készüléket a háztartási hulladékba dobni. A
készülék ártalmatlanítását a Használt villamos és elektronikai készülékről szóló
2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) európai uniós
irányelv szerint végezze el. Esetleges további kérdéseivel forduljon a
hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.
Az elemeket, illetve akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A
törvényi előírások szerint a felhasználó kötelessége az elemeket környezetkímélő módon
kivonni a forgalomból a használat után. A régi elemeket a gyűjtőhelyeken vagy az
elemeket is forgalmazó kereskedelmi egységekben kell leadni.

A készülék és a tartozékok leírása
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Tesztcsíkok használata

Tesztcsíkok tárolása

• Minden tesztcsíkot csak egyszer és csak egy személy használhat!
• Ügyeljen rá, hogy a tárolódoboz zárófedelét a tesztcsík kivétele után rögtön szorosan
visszazárja.
• Lejárt tesztcsíkok nem használhatók fel további mérések céljából. Lejárt tesztcsíkok
használata mérési pontatlanságokhoz vezethet. A lejárat dátuma a dobozon, a
homokóra jel mellett látható.
• Felbontás után a tesztcsíkok 3 hónapig használhatók. A lejárat dátumát jegyezze fel a
tárolódobozon található címkére a (felbontás ideje + 3 hónap ). A kontrolloldat
felhasználhatósága lerövidülhet, ha a lejárat dátuma és a felbontás ideje egybeesik
(lásd a dátumot a homokóra jel mellett ).
• A lejárati idők bármelyikének ( / ) lejárta esetén a tesztcsíkok nem használhatók.
• Tiszta, száraz kézzel a tesztcsík bárhol megfogható.
• Ügyeljen rá, hogy közvetlenül a tárolódobozból való kivétel után felhasználásra
kerüljön a tesztcsík.
• A tesztcsíkokat nem szabad hajlítgatni, elvágni vagy bármilyen más módon annak
alakját megváltoztatni.
• Ügyeljen rá, hogy a folyadékkal érintkezett tesztcsíkot többé ne használja mérésre.

• A tesztcsíkok hűvös, száraz helyen +2°C és +30°C között tárolandók. Ne tegye ki a
tesztcsíkokat napfénynek és forróságnak. Hűtőszekrényben nem tárolhatók.
• Megengedett relatív páratartalom: 90% alatt.
• A tesztcsíkok csak eredeti tárolódobozukban tárolhatók - ne használjon más tárolókat.
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A készülék használata és alapbeállításai

Alapbeállítások végrehajtása

Vércukorszint mérése

Elemszigetelő csíkok eltávolítása, elemcsere
• A vércukormérő készülék szállítási terjedelmébe egy elem tartozik. Ez be van
helyezve az elemtartó rekeszbe.
• A készülék első üzembe vétele előtt el kell távolítani a szigetelőcsíkot.

Nyomja meg hosszan az S gombot az alapbeállítások végrehajtásához. Megszólal a hangjelzés.
A nap jelzés villog.

Dátum és idő beállítása: Mindenféleképpen be kell állítania a dátumot és az időt. A mért
értékeket csak így tudja megfelelően elmenteni és később előhívni.

A pontos időt a készülék 12 vagy 24 órás formátumban jeleníti meg.
Az M és S gomb lenyomásával állítsa be a dátumot. Az S gombbal a beállítánadó értékek között 
ugrálhat, az M gombbal pedig az aktuálisan kiválasztott értéket változtathatja meg.

Beállítási sorrend:
• nap/hónap/pontos idő
• 12/24 órás működés
• mértékegység
• emlékeztető beállítás

Vigyázat!
Ha elejtette az ujjbegyszúrót a behelyezett szúrólándzsával együtt
akkor, óvatosan emelje fel az ujjbegybeszúrót és ártalmatlanítsa a lándzsát.
Figyelem!
• Csak a gyártó által gyártott szúrólándzsával használja az ujjbegyszúrót. Más típusú
szúrólándzsák használata befolyásolhatja az ujjbegyszúró helyes működését.
• Amennyiben az ujjbegyszúró más gyártó terméke, akkor az ahhoz tartozó használati
útmutatót olvassa el.

Vérmintavétel előkészítése
1 Válasszon testfelületet a mintavételhez. Ajánlott vérmintavételi testrész az ujjbegy. Próbálja meg 
a vérmintát egy kevésbé fájdalmas helyről venni, nem az ujjbegy felületének közepéről, hanem 
inkább a széléről.
Vigyázat:
• Alacsony vércukorszint (hypoglykaemia) gyanúja esetén: a vérmintavétel mindenképp az ujjbegy-
ből történjen. Ok: A vércukorszint változása az ujjbegyből vett vérmintában gyorsan kimutatható.
• Az ujjbegyből és más testtájékokról (AST) vett vérminták különböző mérési
eredményekhez vezethetnek. Más testtájékokról vett vérminták értékelése előtt
mindenképp keresse fel kezelőorvosát.
2 Készítse elő a következőket: vércukormérő készülék, tárolódoboz a tesztcsíkokkal,
szúrókészülék, steril lándzsák. 
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3 Vérmintavétel előtt mossa meg alaposan a kezét szappannal és meleg vízzel. Így a
kellő higiéniás feltételek biztosítása mellett a szúrás helyének megfelelő
vérellátásáról is gondoskodik. Kézmosás után alaposan szárítsa meg a kezét.
Amennyiben a vérmintavétel más testtájékokról történik, úgy ott is gondoskodjon a
megfelelő higiéniás feltételekről.
Vigyázat
Ha a vérmintavétel helyét alkohollal is fertőtlenítette, akkor a mérés előtt várja meg,
míg az adott testfelszín teljesen száraz nem lesz.

Vigyázat
• Az újabb mintavétel mindig más helyről történjen (pl.: másik ujj vagy másik kéz). Egy
helyen történő többszöri vérmintavétel gyulladáshoz, érzéskieséshez vagy
hegesedéshez vezethet.
• Nagyobb vércsepp nyerése érdekében ne nyomja össze a vérmintavétel környékét,
mert a testnedvekkel keveredő vérminta értékelése helytelen eredményhez vezethet.
• Ügyeljen rá, hogy a vérmintavétel helyének nem megfelelő vérellátása - hideg vagy
akár betegség miatt, hibás eredményhez vezethet.
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Vércukorszint mérése

Vércukorszint adatok értékelése

Az M gomb hosszú megnyomásával kapcsolja be a készüléket. A készüléket kijelzőjével felfelé 
tartsa!
Helyezze be a tesztcsíkot a csatlakozó részének megfelelően a vércukormérő
készülékbe! Ügyeljen rá, hogy a tesztcsík előlapja Ön felé mutasson. Tiszta és száraz kézzel a 
tesztcsíkot bárhol megfoghatja.
A készülék automatikusan bekapcsol és a kijelzőn megjelenik a készenléti jel. Amint a kéz és a 
jelzés villog, a készülék készen áll a mérésre.
Helyezze a vért felszívó nyílást (a tesztcsík csúcsi részén) a vércsepp felszínéhez. Ne nyomja hoz-
zá a tesztcsíkhoz a mintavételi testfelszínt (ujjbegyet vagy más testtájékot)! A vércsepp nem kenőd-
het el. A vér felszívódik a résben.
Vigyázat: Mindaddig tartsa a tesztcsík csúcsi részét a vércseppbe nyomva, amíg a csúcsi részen 
található rés teljesen nem telődik vérrel, és a készülék nem ad hangjelzést. Ha a tesztcsíkot a 
hangjelzés előtt elemeli a vércsepptől, a mérés hibás eredményhez vezethet.
Amennyiben a tesztcsík csúcsi részén található rés megtelik vérrel, a készülék megkezdi a vércu-
korszint mérését. A mérés ideje kb. 5 másodpercet vesz igénybe. A mérés végén a mért érték a 
kijelzőn megjelenik.
Olvassa le a kijelzőn megjelenő értéket.
A mérés után óvatosan távolítsa el a tesztcsíkot a készülékből, és ártalmatlanítsa a mindenkor ér-
vényes előírásoknak megfelelően, hogy más személyek fertőzése elkerülhető legyen.

A vércukormérő készülék 1,1 és 35 mmol/L közötti tartományban képes a mért értékeket kiértékel-
ni.
Megjegyzés
• Amennyiben kétségei vannak a mért értékekkel kapcsolatban, akkor ismételje meg újból a mé-
rést, szükség esetén végezzen működésellenőrzést a kontrolloldattal.
Tartósan kifogásolt mérési eredmények esetén keresse fel kezelőorvosát.

• Amennyiben a készülék nem kezd el mérni, utólag ne vigyen fel vért. Húzza ki a tesztcsíkot
a készülékből és fejezze be az első mérési folyamatot. Használjon új tesztcsíkot.
• Amennyiben a készülékbe helyezett tesztcsíkot két percnél hosszabb ideig nem érintkezik
vérrel, akkor a készülék automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben távolítsa el tesztcsíkot
a nyílásból, majd helyezze vissza a leírtaknak megfelelően. Ekkor a készülék
automatikusan újra be fog kapcsolni.
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A mért értékek egyenkénti megtekintése

Átlagos vércukorértékek megtekintése

Korábbi mérési eredmények törlése

Egyenként megjelenik az utolsó 360 mérés értéke. A legutoljára készült mérés
eredménye jelenik meg legelőször a kijelzőn, a legrégebbi pedig legvégül. A mérés
dátuma és időpontja szintén megjelenik a kijelzőn.
1 A készüléknek kikapcsolt állapotban kell lennie. Nyomja meg az M gombot hosszan
2 Rövid időre felvillan a kijelző.
Rövid időre megjelenik a MEM kijelzés és a tárolt vércukortesztek száma (1.ábra). Ezt követően a 
mentett érték kijelzés a mértékegységgel, dátummal, idővel és MEM  kijelzéssel váltakozik (2.ábra)

Az S billenőgomb ismételt megnyomásával megjelenik a tárolóhely száma és az
előző mért érték. Legfeljebb 360 mérési eredmény kereshető vissza a készülék
memóriájában.
A folyamatot bármikor megszakíthatja. Ehhez nyomja meg a be- és kikapcsoló gombot, vagy várjon 
1 percet, míg a készülék automatikusan kikapcsol.

Az utóbbi 7, 14, , 28 napban mért vércukorszintjének átlagértéke megjeleníthető.
1 A készüléknek kikapcsolt állapotban kell lennie. Nyomja meg 3 másodperc hosszan az M
billenőgombot ill az S gombot
Rövid időre felvillan a kijelző.
Megjelenik a vércukorszint mértékegysége, a „7 days“ kijelzés és a mért értékek
átlagértéke.
Megjelenik a tárolt értékek száma. Nyomja meg újra a billenő gombot S.
2 Nyomja meg többször az S gombot [5] hogy megjelenítse a 7, 14, 28 napos
átlagértékeket.

A készüléknek kikapcsolt állapotban kell lennie.
2 Vegye ki az elemeket az elemtartó rekeszből.
3 Nyomja meg egyszerre a M gombot és S gombot, majd tartsa lenyomva a gombokat.
4 Lenyomva tartott gombok mellett helyezze vissza az elemeket, ügyeljen a megfelelő
polaritásra.
5 Az elemek behelyezése után tartsa még öt másodpercig lenyomva az M gombot és a
S gombot. Megjelenik a dEL kijelzés, a mért értékek törlődnek.
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A mért értékek tárolása

A készülék minden méréskor automatikusan eltárolja a vércukorértéket, kivéve ha a
kontrolloldattal történő vércukormérésre aktiválták a CtL funkciót.
A memória 360 érték tárolására képes. Amennyiben megtelik a készülék memóriája,
akkor az újabb értékek a legrégebben mért értékek helyére kerülnek elmentésre. Minden
egyes mért vércukorértéket lehívhat. Így kiszámolhatja és a készülékkel kijeleztetheti az
utolsó 7, 14, 28 napban mért vércukorszintek átlagos értékét.
Megjegyzés
• Időátállítás után a tárolt mérések átlagértékét az új időszámítás szerint végzi a készülék.
• Amennyiben a „---“ jelzés jelenik meg a kijelzőn, a készülék memóriája üres. A készülék kikapcso-
lásához nyomja meg újra hosszan az M gombot.
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