
Ο μετρητής 2in1 SMART είναι 
συμβατός με τα λειτουργικά: 
iOS: 5, 6, 7.0, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 
Android: 4.0, 4.1, 4.2
*  Μερικά Smartphones ενδέχεται να 
μην λειτουργούν. Κάποιες εκδόσεις 
των ανωτέρω λειτουργικών ίσως να 
μην λειτουργήσουν. Παρακαλούμε 
ελέγξτε την νεότερη έκδοση της 
εφαρμογής στο www.2in1smart.gr.

Εγχειρίδιο Χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το 
σύστημα μέτρησης 2in1 SMART.
Σας παρακαλούμε διαβάστε το 
εγχειρίδιο χρήσης για να διασφαλίσετε 
τη σωστή χρήση του προϊόντος.
Κρατήστε το εγχειρίδιο χρήσης για να 
το συμβουλεύστε ανά πάσα στιγμή. 

To  σύστημα μέτρησης 2in1SMART 
συνεργάζεται με τη smartphone 
συσκευή σας,  προκειμένου να ελέγξει 
τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.
Χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα 
της smartphone συσκευής σας και είναι 
πολύ εύκολο και απλό στη χρήση του.
Η αυτόματη κωδικοποίηση του 
συστήματος 2in1SMART αποφέρει 
άμεσες μετρήσεις.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για 
την εξέταση του ποσοστού γλυκόζης 
και μόνο με άμεσο δείγμα αίματος. 
Είναι ιδανικό για αυτοδιάγνωση τόσο 
στο σπίτι και στην καθημερινότητα του 
κάθε ατόμου, όσο και για ιατρικούς και 
κλινικούς σκοπούς. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τη διάγνωση του 
Διαβήτη σε νεογνά.

Πλεονεκτήματα
1.Το 2in1SMART είναι εύκολο και 
διαχειρίσιμο από smartphone.
2.Έχει πολύ μικρό μέγεθος και στυλάτη 
κατασκευή που σας επιτρέπει να το έχετε 
πάντα μαζί σας, μαζί με τη smartphone 
συσκευή σας.

3.Χρησιμοποιεί τη μπαταρία του κινητού 
σας και έτσι δε χρειάζεται δική του 
μπαταρία.
4.Ο μετρητής απλά συνδέεται με τη 
smartphone συσκευή σας και 
ενεργοποιείται.
5.Το τηλέφωνό σας αποθηκεύει, όλα τα 
αποτελέσματα των μετρήσεών σας και 
έτσι δεν χρειάζεστε χειρόγραφο 
ημερολόγιο αναγραφής τιμών.
6.Απαιτεί πολύ μικρό δείγμα αίματος 
(0.5μL) και εμφανίζει το αποτέλεσμα σε 5 
δευτερόλεπτα.
7.Είναι εγκεκριμένος για AST εξέταση 
προσφέροντας πολλές λειτουργίες  και 
ελάχιστο πόνο.

Πίνακας Περιεχομένων

Πριν τη χρήση

Σχετικά με τον μετρητή

Ορολογία και λειτουργίες

Προφυλάξεις

Εγκατάσταση της εφαρμογής

Ληψη δείγματος αίματος
Σχετικά με εναλλακτικά σημεία μέτρησης

Αυτοέλεγχος γλυκόζης στο αίμα
Έλεγχος μετρητή με το ειδικό διάλυμα

Βλέποντας τις μετρήσεις

Δυσλειτουργίες

Φροντίδα συστήματος
Χαρακτηριστικά απόδοσης

Προδιαγραφές

Πριν Ξεκινήσετε

Σύμβολα

 Προσοχή, διαβάστε τις οδηγίες

Μίας χρήσης μόνο

Ημερομηνία λήξης

Σειριακός αριθμός

Αριθμός παρτίδας

Διάγνωση in vitro

Κατασκευαστής

Εγκεκριμένος αντιπρόσωπος

Σύμβολο ορίων θερμοκρασίας

Περιλαμβάνει οδηγίες χρήσεως

Βιολογικά επικίνδυνο

Περιέχει υλικό <n> διαγνωστικό

Απευθείας τιμή
Διαχωρίστε τα βιολογικά 
απόβλητα από τα οικιακά 
απορίμματα

Πριν Ξεκινήσετε

Ενδείξεις Χρήσης
Το σύστημα παρακολούθησης 
γλυκόζης στο αίμα 2in1SMART είναι 
κατασκευασμένο για τη μέτρηση της 
γλυκόζης από άμεσο δείγμα αίματος 
και από διάφορα σημεία του 
ανθρώπινου σώματος, όπως τα 
δάκτυλα, παλάμες, βραχίονες, μηροί, 
μπράτσα και γάμπες και βοηθά στην 
παρακολούθηση της διαβητικής 
διαχείρισης από τους ασθενείς που 
πάσχουν από Διαβήτη. Θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται από ένα μόνο άτομο.
Το 2in1SMART είναι για αυτοδιάγνωση 
εξωτερικά του σώματος (in vitro 
διάγνωση) από ανθρώπους με Διαβήτη 
προκειμένου να παρακολουθούν την 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας και 
της διαχείρισης του Διαβήτη τους.
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για 
την διαχείριση ή για την διάγνωση του 
Διαβήτη σε νεογνά. 

Πριν Ξεκινήσετε

Εναλλακτικά σημεία μέτρησης θα 
πρέπει να εφαρμόζονται, μόνο κατά τη 
διάρκεια σταθερής φάσης (όπου η 
γλυκόζη δεν μεταβάλεται με 
ταχύτητα).

Αρχές Μέτρησης
Το σύστημα μέτρησης γλυκόζης στο 
αίμα 2in1 SMART βασίζεται στις 
μετρήσεις αμυδρών ηλεκτρικών 
σημάτων που παράγονται από την 
αντίδραση της γλυκόζης που βρίσκεται 
στο δείγμα αίματος σε σχέση με τον 
αντιδραστήρα των ταινιών μέτρησης. 
Αυτές αλλάζουν αναλόγως με την 
ποσότητα της γλυκόζης στο αίμα. Η 
συγκέντρωση της γλυκόζης στο δείγμα 
αίματος υπολογίζεται βάση των 
ηλεκτρικών σημάτων και εμφανίζεται 
στην οθόνη.

Σχετικά Με Τον Μετρητή 2in1SMART

Το σύστημα 2in1SMART περιλαμβάνει:

1. Μετρητής 2in1SMART SYSTEM

Τα έγγραφα του μετρητή σας είναι το 
εγχειρίδιο χρήσης καθώς και ο γρήγορος 
οδηγός. 
Εάν κάποιο από αυτά λείπει επικοινωνήστε 
με τον τοπικό σας προμηθευτή 
(www.2in1smart.gr).
Η συσκευή smartphone δεν 
συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία. Η 
αγορά της είναι ξεχωριστή από το προϊόν 
που κρατάτε στα χέρια σας.
Ο μετρητής 2in1SMART είναι συμβατός με 
Apple iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPod 
touch 4ης γενιάς, iPad, iPad 2 (OS 5.0), 
Samsung Galaxy S III.

Ορολογία Και Λειτουργίες

Μετρητής 2in1SMART

Θήρα Ταινίας Μέτρησης
Εισχωρήστε την ταινία μέτρησης.

Ένδειξη Ενεργοποίησης
Εάν η λευκή λυχνία είναι ενεργή 
ο μετρητής είναι έτοιμος για 
χρήση.
Βύσμα Σύνδεσης
Εισχωρήστε το βύσμα στο 
smartphone σας, για να 
μετρήσετε τη γλυκόζη στο αίμα 
σας.

Ταινία μέτρησης
 2in1SMART

Πεδίο Δείγματος
Εναποθέστε το δείγμα αίματος 
στο κάτω μέρος της ταινίας.

Ηλεκτρόδια
Το άνω μέρος της ταινίας 
(ηλεκτρόδια προς τα επάνω) 
εισέρχεται στη θήρα μέτρησης.

Ορολογία Και Λειτουργίες Προειδοποιήσεις

Προειδοποιήσεις Συστήματος
Το σύστημα μέτρησης γλυκόζης στο 
αίμα 2in1SMART προορίζεται για 
μέτρηση εξωτερικά του σώματος (in 
vitro διάγνωση).
Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για 
την μέτρηση του ποσοστού 
γλυκόζης και μόνο από άμεσο 
δείγμα αίματος.

Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή 
για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός 
της μέτρησης του ποσοστού 
γλυκόζης στο αίμα.
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
για τη διάγνωση Διαβήτη ή για την 
εξέταση νεογνών.

Πριν χρησιμοποιήσετε το μετρητή 
2in1SMART διαβάστε προσεκτικά 
το εγχειρίδιο χρήσης του μετρητή 
καθώς και τις οδηγίες χρήσης των 
ταινιών μέτρησης. Εξασκηθείτε για 
να πετύχετε ασφαλή και γρήγορα 
αποτελέσματα.

Το σύστημα μέτρησης γλυκόζης στο 
αίμα 2in1SMART είναι συμβατό 
μόνο με τις ταινίες μέτρησης 
2in1SMART STRIPS και με το 
διάλυμα ελέγχου 2in1 CONTROL 
SOLUTION.
Περιέχει μικρά μέρη που μπορεί να 
είναι επικίνδυνα εάν καταπωθούν.

Ελέγξτε την συσκευασία πριν 
ξεκινήσετε την μέτρηση.
Μην προβείτε σε οποιαδήποτε 
θεραπευτική πράξη με δική σας 
απόφαση και χωρίς την υπόδειξη 
του ιατρού σας ή του νοσηλευτή σας 
ή χωρίς να έχετε την κατάλληλη 
εκπαίδευση.

Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις

Προειδοποιήσεις Ταινιών Μέτρησης
Φυλάσετε σε δροσερό και ξηρό 
μέρος μεταξύ 2 και 32 βαθμών C.
Προφυλάξτε την συσκευασία από 
την απευθείας έκθεση στην ηλιακή 
ακτινοβολία και από  θερμότητα.
Κλείνετε αμέσως το καπάκι του 
φιαλίδιου των ταινιών μέτρησης 
μετά την αφαίρεση της ταινίας που 
πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.
Μη ρίχνετε το δείγμα αίματος σε 
οποιοδήποτε μέρος της ταινίας 
μέτρησης.
Μην πιέζετε την ταινία στο 
δάκτυλό σας.
Ελέγξτε οπτικά την ταινία μέτρησης 
και εάν είναι μεταχειρισμένη ή 
κατεστραμένη πετάξτε την. Οι 
ταινίες είναι μίας χρήσεως.
Αποθηκεύετε πάντα τις ταινίες στην 
αρχική τους συσκευασία.
Αφού αφαιρεθεί η ταινία από το 
φιαλίδιο σιγουρευτείτε ότι θα 
χρησιμοποιηθεί μέσα στα επόμενα 
3 λεπτά.

Οι ταινίες θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν μέσα σε χρονικό 
διάστημα 3 μηνών (90 ημερών) από 
το άνοιγμα του φιαλίδιου.
Μπορείτε να αγγίξετε την ταινία σε 
οποιοδήποτε μερός της με καθαρά 
και στεγνά χέρια.
Μην λυγίσετε, κόψετε, διπλώσετε ή 
συστρέψετε την ταινία.

Προειδοποιήσεις Μετρητή 
Κρατήστε τον μετρητή μακριά από 
παιδιά. Εάν καταπωθεί ενημερώστε 
αμέσως τον ιατρό σας.
Μην αποσυναρμολογήτε ή επανασυ- 
ναρμολογήτε τον μετρητή.
Μη συνδέετε τον μετρητή με 
διαφορετική πηγή ενέργειας.
Ο μετρητής δεν είναι αδιάβροχος. 
Μην τον βρέχετε και μην τον 
αγγίζετε με βρεμμένα χέρια.
Μην σκουπίζετε τον μετρητή με 
αιχμηρά ή τραχιά αντικείμενα.

Αποφύγετε την έκθεση του μετρητή 
σε υψηλή υγρασία, θερμοκρασία, 
βροχή και σκόνη τόσο κατά τη χρήση 
όσο και κατά την αποθήκευση.
Εάν ο μετρητής σας έχει εκτεθεί σε 
υψηλή θερμοκρασία, χρησιμοποιή-
στε τον μόνο αφού βρεθεί για 20 
λεπτά, σε κανονικές συνθήκες 
θερμοκρασίας.

Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις Εγκατάσταση Εφαρμογής

O μετρητής που κρατάτε στα χέρια σας 
2in1SMART μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο με την εφαρμογή 2in1SMART. Η 
εφαρμογή διατίθεται δωρεάν από το 
App Store και Google Play Store.

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή 
κατευθείαν στο κινητό σας, πατήστε το 
εικονίδιο της εφαρμογής App Store ή 
Google Play Store και μετά κάνετε 
αναζήτηση στο πεδίο που βρίσκεται 
στην κορυφή της οθόνης.
Πληκτρολογήστε 2in1SMART, επιλέξτε 
το κατέβασμα της εφαρμογής 
(download) και κάνετε εγκατάσταση. Η 
εφαρμογή μπορεί να κατέβει και από το 
iTunes. 

Πρόσληψη Δείγματος Αίματος

Πλύνετε τα χέρια σας με ζεστό νερό 
ώστε να βοηθηθεί η κυκλοφορία 
του αίματος.
Στεγνώστε τα χέρια σας καλά και 
εξασφαλίστε πως το σημείο απ' 
όπου πρόκειται να πάρετε το 
δείγμα, είναι τελέιως στεγνό.

Πρόσληψη Δείγματος Αίματος

Για να μειώσετε τον κίνδυνο 
μόλυνσης:
-Πλύνετε καλά το σημείο 
πρόσληψης με νερό και σαπούνι. 
-Μην μοιράζεστε τους 
σκαρφιστήρες σας με άλλους.
-Πάντα χρησιμοποιείτε καινούριο 
σκαρφιστήρα.
-Κρατήστε το μετρητή και τους 
σκαρφιστήρες σας καθαρούς.

Εναλλακτικά σημεία μέτρησης

Ο μετρητής 2in1SMART μας 
επιτρέπει να εξετάσουμε δείγμα 
αίματος από μπράτσο, βραχίονα, 
παλάμη, μηρό και γάμπα.
Λάμβάνοντας δείγμα από αυτά τα 
σημεία ο πόνος είναι λιγότερος 
απ'ότι τα δάκτυλα. 
Η παρακάτω φιγούρα δείχνει τα 
σημεία λήψης. Αποφύγετε τη 
δειγματοληψία από οστά, τένοντες 
και φλέβες. Ενημερωθείτε απο τον 
ιατρό σας.

Μπράτσο

Βραχίονας

Παλάμη

Δάκτυλα

Μηρός

Γάμπα

Προειδοποιήσεις 

Προειδοποιήσεις

Εναλλακτικά σημεία μέτρησης

Μην εξετάζεστε σε 
εναλλακτικά σημεία μέτρησης:

 Εάν βρίσκεστε σε κατάσταση 
όπου τα επίπεδα γλυκόζης στο 
αίμα σας αλλάζουν ακαριαία, 
όπως έπειτα από έντονη 
σωματική άσκηση (μετρηθείτε 
μετά από 2 ώρες), μετά από 
έγχυση ινσουλίνης ή μετά από 
γεύμα (περιμένετε τουλάχιστον 2 
ώρες).

Εάν κάνετε μέτρηση για 
υπογλυκαιμία (χαμηλός δείκτης 
γλυκόζης στο αίμα) ή εάν 
υποφέρετε από συμπτώματα 
υπογλυκαιμίας.

Μέτρηση Της Γλυκόζης Στο Αίμα

1ο Βήμα

Αγγίξτε το εικονίδιο της εφαρμογής 
2in1SMART στο κινητό σας. Εάν δεν 
έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή 
κάντε την εγκατάσταση (σελ.19)

Μέτρηση Της Γλυκόζης Στο Αίμα

2ο Βήμα

Συνδέστε τον μετρητή στην είσοδο 
των ακουστικών του κινητού σας. 
Θα εμφανιστεί η ένδειξη του 
επιπέδου έντασης ήχου στο κινητό. 
Σιγουρευτείτε ότι είναι στο ανώτερο 
επίπεδο, ώστε ο μετρητής σας να 
έχει την απαραίτητη ενέργεια για να 
λειτουργήσει. Η λευκή λυχνία του 
μετρητή θα ενεργοποιηθεί και το 
μήνυμα "insert strip" (εισχωρήστε 
την ταινία) θα εμφανιστεί στην 
οθόνη του κινητού σας.

Μέτρηση Της Γλυκόζης Στο Αίμα

Κρατήστε την ταινία με το 
ηλεκτρόδιο ανεστραμένο (προς 
τα'πάνω).
Εισχωρήστε την ταινία στη θήρα του 
μετρητή, από την μεριά που 
βρίσκεται το ηλεκτρόδιο και μέχρι 
να φτάσει στο τέλος της διαδρομής 
της θήρας.
Εφαρμόστε ήπιες κινήσεις. 
Μην εισχωρήτε με δύναμη την ταινία 
στη θήρα του μετρητή.

Μέτρηση Της Γλυκόζης Στο Αίμα

Το μήνυμα "Apply Sample" θα 
εμφανιστεί στην οθόνη του κινητού 
σας ("εναποθέστε δείγμα"), 
γνωστοποιώντας σας πως ο 
μετρητής σας είναι έτοιμος για να 
μετρήσει το επίπεδο γλυκόζης στο 
αίμα σας.
Εάν η μέτρηση που θέλετε να 
κάνετε αφορά έλεγχο ποιότητας με 
το  ειδικό διάλυμα ελέγχου, σύρετε 
το κουμπί στο κάτω μέρος της 
οθόνης.

Μέτρηση Της Γλυκόζης Στο Αίμα

5ο Βήμα

Βάλτε το πεδίο μέτρησης της 
ταινίας να ακουμπήσει ελαφρά τη 
σταγόνα αίματος. Το δείγμα 
αίματος μεταφέρεται αυτομάτως 
στον υποδοχέα μέτρησης του 
πεδίου.

Μέτρηση Της Γλυκόζης Στο Αίμα

Σημαντικό

Το μέγεθος του δείγματος πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 0,5 μικρολίτρα.

Μέτρηση Της Γλυκόζης Στο Αίμα

6ο Βήμα

Εμφανίζεται η χρονική πρόοδος της 
μέτρησης στην οθόνη σας (5 
δευτερόλεπτα).

7ο Βήμα
Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην 
οθόνη του κινητού σας και  
αποθηκεύεται.

Μέτρηση Της Γλυκόζης Στο Αίμα

Προειδοποιήσεις
Εάν το αποτέλεσμα της μέτρησης 
είναι πάνω από 600 mg/dL (33.3 
mmol/L) το μύνημα "HIGH" (υψηλή) 
θα εμφανιστεί.
Εάν το αποτέλεσμα της μέτρησης 
είναι κάτω από 10 mg/dL (0.06 
mmol/L) το μύνημα "LO" (χαμηλή) 
θα εμφανιστεί.

8ο Βήμα
Μπορείτε να προσθέσετε σημείωση 
στην μέτρησή σας με τη μορφή 
εικονίδιου (πρόγευμα, μετά από 
γεύμα, άσκηση, περίθαλψη, άγχος) 
ή ένα δικό σας σχόλιο.

9ο Βήμα
Αφαιρέστε την μεταχειρισμένη 
ταινία και πατήστε 
"SAVE" (αποθήκευση) για να 
αρχειοθετήσετε το αποτέλεσμα.

3ο Βήμα 4ο Βήμα



VPD, Bled, d.o.o.
Pot na Lisice 4, 4260 Bled
Slovenia, EU

Μέτρηση Της Γλυκόζης Στο Αίμα

Προειδοποιήσεις

            Οι μεταχειρισμένες ταινίες και 
              σκαρφιστήρες πιθανόν να θεω- 
ρούνται επιβλαβή εξεταστικά απόβλη- 
τα στην περιοχή σας. Σιγουρευτείτε ότι 
τηρείτε  την τοπική νομοθεσία. 

Μη Αναμενόμενες Ενδείξεις
Εάν το αποτέλεσμα της εξέτασής 
σας είναι κάτω από 50 mg/dL (2.8
mmol/L) ή πάνω από 250 mg/dL 
(13.9 mmol/L) ή εμφανίζεται το 
μύνημα "LOW" (χαμηλή) ή 
"HIGH" (υψηλή) στην οθόνη, 
επαναλάβετε την μέτρηση. Εάν 
έχετε δεύτερη επαναλαμβανόμενη 
ασυνήθιστη ένδειξη επικοινωνήστε 
αμέσως με τον ιατρό σας. Εάν 
συνεχίζετε να λαμβάνετε 
ασυνήθιστες ενδείξεις, ελέγξτε το 
σύστημά σας με το κιτ ελέγχου 
διαλύματος (σελ.39).

Εύρος Επιθημυτών Αποτελεσμάτων

Μέτρηση Της Γλυκόζης Στο Αίμα

Το επίπεδο γλυκόζης στο αίμα 
ποικίλει, ανάλογα με την ποσότητα 
της ληφθείσας τροφής, τη δοσολογία 
της θεραπείας, την κατάσταση της 
υγείας, το άγχος και την άσκηση. 
Απευθυνθείτε στον ιατρό σας για το 
επίπεδο γλυκόζης που είναι 
κατάλληλο για εσάς.

Τα αναμενόμενα επίπεδα γλυκόζης 
στο αίμα για ανθρώπους που δεν 
είναι διαβητικοί ή εγκυμονούσες είναι:

Άσιτος-η 70-130 mg/dL (3.8-7.2 mmol/L)

2 ώρες μετά γεύματος Λιγότερο από 
180 mg/dL (10.0 mmol/L)

Μέτρηση Με Διάλυμα Ελέγχου 

Το κιτ ελέγχου 2in1SMART Control 
Solution περιέχει γνωστή 
ποσότητα γλυκόζης και 
χρησιμοποιείται προκειμένου να 
ελέγξουμε τη σωστή λειτουργία 
του μετρητή και των ταινιών.

Εφαρμόστε έλεγχο με το ειδικό 
διάλυμα ελέγχου όταν:
   Πρόκειται να εκπαιδευτείτε στην 
τεχνική αυτομέτρησης χωρίς τη 
χρήση δείγματος αίματος.
  Όποτε ανοίγετε ένα καινούριο 
φιαλίδιο ταινιών μέτρησης.
    Εάν πιστεύετε ότι ο μετρητής ή 
οι ταινίες μέτρησης δεν 
λειτουργούν σωστά.
  Εάν έχετε επαναλαμβανόμενες 
ασυνήθιστες ενδείξεις.
  Εάν ο μετρητής σας έχει πέσει 
κάτω ή μέσα σε υγρό ή έχει κάποια 
ζημιά.

Μέτρηση Με Διάλυμα Ελέγχου 

1ο Βήμα

Αγγίξτε το εικονίδιο της εφαρμογής 
2in1SMART στο κινητό σας. Εάν δεν 
έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή 
κάντε την εγκατάσταση όπως 
περιγράφεται  στη σελίδα 19. 

2ο Βήμα
Συνδέστε τον μετρητή στην είσοδο 
των ακουστικών του κινητού σας. 
Θα εμφανιστεί η ένδειξη του 
επιπέδου έντασης ήχου στο κινητό. 
Σιγουρευτείτε ότι είναι στο ανώτερο 
επίπεδο, ώστε ο μετρητής σας να 
έχει την απαραίτητη ενέργεια για να 
λειτουργήσει. Η λευκή λυχνία του 
μετρητή θα ενεργοποιηθεί και το 
μήνυμα "insert strip" (εισχωρήστε 
την ταινία) θα εμφανιστεί στην 
οθόνη του κινητού σας.

Μέτρηση Με Διάλυμα Ελέγχου Μέτρηση Με Διάλυμα Ελέγχου 

Κρατήστε την ταινία με το 
ηλεκτρόδιο ανεστραμένο (προς τα 
επάνω). 
Εισχωρήστε την ταινία στη θήρα 
του μετρητή, από την μεριά που 
βρίσκεται το ηλεκτρόδιο και μέχρι 
να φτάσει στο τέλος της διαδρομής 
της θήρας. 
Εφαρμόστε ήπιες κινήσεις. Μην 
εισχωρήτε με δύναμη την ταινία 
στη θήρα του μετρητή.

3ο Βήμα 4ο Βήμα
Το μήνυμα "Apply Sample" θα 
εμφανιστεί στην οθόνη του 
κινητού σας ("εναποθέστε 
δείγμα"), γνωστοποιώντας σας 
πως ο μετρητής σας είναι έτοιμος 
για να μετρήσει το επίπεδο 
γλυκόζης στο αίμα σας.
Προβείτε σε έλεγχο με το διάλυμα 
ελέγχου ποιότητας, σύρωντας το 
δάκτυλό σας στο κουμπί στο κάτω 
μέρος της οθόνης.

5ο Βήμα

Μέτρηση Με Διάλυμα Ελέγχου Μέτρηση Με Διάλυμα Ελέγχου 

Ανακινήστε το φιαλίδιο του 
διαλύματος και ανοίξτε το καπάκι.
Εναποθέστε απαλά μία σταγόνα 
διαλύματος στο πεδίο ελέγχου της 
ταινίας και περιμένετε μέχρι να 
αρχίσει η διαδικασία έναρξης 
υπολογισμού.

Εμφανίζεται η χρονική πρόοδος της 
μέτρησης στην οθόνη σας (5 
δευτερόλεπτα). 

Μέτρηση Με Διάλυμα Ελέγχου 

6ο Βήμα

7ο Βήμα
Το αποτέλεσμα της μέτρησης 
εμφανίζεται στην οθόνη και 
αυτομάτως αποθηκεύεται στο 
κινητό.

Μέτρηση Με Διάλυμα Ελέγχου 

8ο Βήμα
Συγκρίνετε το αποτέλεσμα που 
αναγράφεται στην οθόνη, με τον 
αριθμό που είναι τυπωμένος στο 
φιαλίδιο του διαλύματος. Εάν η 
ένδειξη της μέτρησης βρίσκεται 
μέσα σε αποδεκτό πλαίσιο εύρους 
ενδείξεων (αναγράφονται στο 
φιαλίδιο) ο μετρητής και οι ταινίες 
σας λειτουργούν σωστά. Εάν όχι 
επαναλάβετε την μέτρηση και εάν 
η ένδειξη μέτρησης είναι πάλι εκτός 
εύρους ενδείξεων επικοινωνήστε 
με τον τοπικό σας προμηθευτή. 
Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή 
εάν συνεχίζει να δίνει λάθος 
ενδείξεις. 
Αφαιρέστε την ταινία μέτρησης και 
πατήστε αποθήκευση.

Μέτρηση Με Διάλυμα Ελέγχου 

Οι ενδείξεις μετρήσεων που 
βρίσκονται εκτός εύρους 
αποδεκτών τιμών, μπορεί να 
οφείλονται σε ένα από τα 
παρακάτω:
    Δεν ακολουθήσατε τις οδηγίες 
του εγχειρίδιου χρήσης.
     Ληγμένο, νερωμένο ή μολυσμένο 
διάλυμα.
   Ληγμένη ή κατεστραμένη ταινία 
μέτρησης.
   Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε σε 
θερμοκρασία ανώτερη των 20-25 
βαθμών C.

Πιθανό πρόβλημα μετρητή.

Εάν συνεχίζετε να λαμβάνετε 
ενδείξεις μετρήσεων εκτός έυρους 
αποδεκτών τιμών, μην 
χρησιμοποιείτε τον μετρητή, τις 
ταινίες και το διάλυμα. 
Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας 
προμηθευτή www.2in1smart.gr

Έλεγχος Μετρήσεων-Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
αποθηκεύονται στο κινητό σας και 
μπορείτε να τα δείτε ακόμα και εάν 
δεν είναι συνδεδεμένος ο μετρητής 
με αυτό. 

1ο Βήμα

Όταν ανόγετε την εφαρμογή 
2in1SMART στο κινητό σας, 
αγγίζοντας το εικονίδιο της 
εφαρμογής, εμφανίζονται σε λίστα 
τα αποτελέσματα των μετρήσεων. 
Τα πιο πρόσφατα από αυτά 
βρίσκονται στην κορυφή της.

Έλεγχος Μετρήσεων-Αποτελεσμάτων

2ο Βήμα

Αγγίζοντας ένα από τα αποτελέσμα-
τα της λίστας, μπορείτε να δείτε τις 
λεπτομέρειες της συγκεκριμένης 
μέτρησης.

Έλεγχος Μετρήσεων-Αποτελεσμάτων

3ο Βήμα

Όταν περιστρέφετε το κινητό σας,  
προκειμένου να έχετε μεγαλύτερη 
απεικόνιση, το γράφημα παρουσιά-
ζει τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων του ποσοστού γλυκόζης 
στο αίμα σε οριζόντιο άξονα, όπου ο 
κάθετος άξονας τιμών αφορά το 
επίπεδο γλυκόζης και ο οριζόντιος 
άξονας τιμών τις ώρες που 
πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις.

Αγγίζοντας τα κουμπιά στο επάνω 
μέρος της οθόνης, αλλάζουμε την 
μεγένθυση του γραφήματος, το 
οποίο μας δηλώνει, το μέσο όρο της 
επιλεγμένης χρονικής περιόδου.

Ο μετρητής δεν ενεργοποιείται μετά
την εισχώρησή του στο κινητό.
Πιθανή Αιτία Πιθανή Λύση 
Ο μετρητής απαι-
τεί την μέγιστη
ένταση ήχου.
Ελαττωματικός
μετρητής.
Ο μετρητής δεν 
εισχωρεί σωστά
στο κινητό.
Το προστατευτι-
κο κάλυμμα του 
κινητού εμποδί-
ζει τον μετρητή.

Ανεβάστε την έντ-
αση στο ανώτερο
επίπεδο.
Επικοινωνήστε με
www.2in1smart.gr
Επικοινωνήστε με
www.2in1smart.gr

Αφαιρέστε το κά-
λυμμα και δοκιμά-
στε ξανά.

Ο μετρητής δεν ενεργοποιείται μετά
την εισχώρησή της ταινίας μέτρησης.
Πιθανή Αιτία Πιθανή Λύση 
Η ταινία εισήλθε 
λάθος στη θήρα 
του μετρητή.
Αίμα ή ξένο σώμα
εισχώρησε στη 
θήρα.

Εισχωρήστε την ταινία 
με το ηλεκτρόδιο προς 
τα επάνω και προς τη 
θήρα.
Επικοινωνήστε με
www.2in1smart.gr

Ο μετρητής δεν ενεργοποιείται μετά 
την εναπόθεση δείγματος αίματος.
Πιθανή Αιτία           Πιθανή Λύση 
Το δείγμα  δεν 
είναι επαρκές.

Ελαττωματικός 
μετρητής ή 
ταινία.

Επαναλάβετε την 
μέτρηση με νέα ταινία 
και μεγαλύτερο δείγμα.

Επικοινωνήστε με
www.2in1smart.gr

Δυσλειτουργίες Δυσλειτουργίες Φροντίδα συστήματος
Αποθήκευση
Αποθηκεύστε το μετρητή, τις ταινίες 
καθώς και το διάλυμα, στο ατομικό 
σας τσαντάκι, μετά από κάθε χρήση. 
Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό 
μέρος κάτω από 32 βαθμούς C και μην 
καταψύχετε.
Κρατήστε όλα τα εξαρτήματα μακριά 
από την ακτινοβολία του ήλιου και την 
υψηλή θερμοκρασία.
Κλείστε σφικτά το καπάκι του 
φιαλίδιου των ταινιών ή του 
διαλύματος αμέσως μετά τη χρήση 
προκειμένου να αποφύγετε πιθανή 
μόλυνση ή ζημία. Αποθηκεύστε τις 
ταινίες  μόνο στην αρχική τους 
συσκευασία.
Έλεγχος Ημερομηνίας Λήξης Των 
Ταινιών Και Του Διαλύματος Ελέγχου
Οι ταινίες και το διάλυμα, έχουν 
ημερομηνία λήξης που είναι τυπωμένη 
στο φιαλίδιο. Όταν ανοίξετε για πρώτη 
φορά σημειώστε την ημερομηνία στο 
κενό πεδίο της ετικέτας.

Φροντίδα συστήματος

Προειδοποιήσεις

    Μην χρησιμοποιήσετε τις ταινίες
ή το διάλυμα ελέγχου μετά από 
την ημερομηνία λήξης που αναγρα-
φεται στο φιαλίδιο ή 3 μήνες μετά 
από το πρώτο άνοιγμα.
    Μην χρησιμοποιήσετε τις ταινίες 
εάν το φιαλίδιο είναι ανοιχτό ή 
κατεστραμένο. Κάτι τέτοιο θα μπο-
ρούσε να προκαλέσει λανθασμένες 
ενδείξεις ή μυνήματα λάθους ή 
αυξημένες τιμές μετρήσεων.

Χρησιμοποιείστε όλες τις ταινίες 
μέτρησης καθώς και το διάλυμα 
ελέγχου, μέσα σε χρονικό διάστημα 
3 μηνών (90 ημερών) από το πρώτο 
άνοιγμα.

Φροντίδα συστήματος

Για να καθαρίσετε τον μετρητή σας 
σκουπίστε το εξωτερικό του μέρος 
με ένα μαλακό πανί, μουσκεμένο με 
νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό. 
Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ ή 
διαλυτικό για να καθαρίσετε τον 
μετρητή. Μην εισάγετε υγρό, σκόνη, 
στάχτη, αίμα ή διάλυμα ελέγχου στη 
θήρα εισαγωγής της ταινίας στον 
μετρητή.
Καθαρισμός Του Στυλό 
Σκαρφιστήρα Και Της Κεφαλής
Καθαρίστε και σκουπίστε το 
εξωτερικό μέρος του στυλό, με ένα 
μουσκεμένο πανί με νερό και ήπιο 
απορρυπαντικό. Πλύνετε την 
ρυθμιζόμενη κεφαλή και καθαρίστε 
την με ένα ήπιο σαπούνι. Μην 
εμβαπτίζετε το στυλό σε 
οποιοδήποτε υγρό.

Καθαρισμός Του Μετρητή

Χαρακτηριστικά Απόδοσης

Η ακρίβεια του συστήματος 2in1 
αξιολογείται συγκρίνοντας τα 
αποτελέσματα της γλυκόζης στο 
αίμα που έχουν ληφεί από ασθενείς 
συγκριτικά με τις μετρήσεις 
ασθενών που συλλέχθηκαν 
χρησιμοποιώντας τον αναλυτή 
γλυκόζης YSI 2300.

Κλινική Ακρίβεια

Συγκέντρωση γλυκόζης

Συγκέντρωση γλυκόζης

Χαρακτηριστικά Απόδοσης

Κλίση συνάρτησης
Τομή (mg/dL)

Αριθμός δειγμάτων
Εύρος μέτρησης (mg/dL)

R2

Στατιστικά Παλινδρόμησης

Λειτουργία ακριβείας (100 μετρήσεις αίματος ανά 
επίπεδο γλυκόζης).

Απόλυτη ακρίβεια (100 μετρήσεις με διάλυμα ελέγχου 
ανά επίπεδο γλυκόζης).

Προδιαγραφές

Μοντέλο  PG101 (2in1 SMART Glucose  
Monitoring System).
Μέτρηση  Ηλεκτροχημικός αισθητή-
ρας.
Μέθοδος Βαθμονόμησης Πλάσμα.
Δείγμα   Άθικτο αίμα, τριχοειδές 
αγγείο.
Ποσότητα Δείγματος  0.5μL.
Μνήμη Άνευ ορίου.
Εύρος Αποτελεσμάτων 10-600mg/dL
(o.6-33.3 mmol/L).
Αιματοκρίτης 20-60%.
Θερμοκρασία Λειτουργίας 10-40 C.
Διάρκεια Μέτρησης 5".
Επιτρεπτή Υγρασία 10-90%.
Υψόμετρο Πάνω από 3048 μέτρα.
Πηγή Ενέργειας Κινητό τηλέφωνο.
Βάρος 4.2 gr (o.15 oz).

Προδιαγραφές

Ηλεκτρισμός Και Ασφάλεια
Ο μετρητής έχει ελεγχθεί για 
ανοσία στην ηλεκτροστατική 
αποφόρτιση και τηρεί τις 
προδιαγραφές IEC 61000-4-2. 
Ο μετρητής έχει ελεγθεί για 
ανοσία στις παρεμβάσεις 
ραδιοκυμάτων και τηρεί τις 
προδιαγραφές IEC 61000-4-3.
Ο μετρητής έχει ελεγχθεί για 
ανοσία στις ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές και τηρεί τις 
προδιαγραφές IEC 61326.

Εγγύηση
Η εταιρεία ΤΣΑΚΑΛΟΥ Ι. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ παρέχει 5 χρόνια 
εγγύηση, σωστής λειτουργίας.

Επίσημος εισαγωγέας/διανομέας
για την Ελλάδα 

UroCare ΤΣΑΚΑΛΟΥ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
Σχολείου 6, Πολίχνη 

Θεσσαλονίκη, ΤΚ 56533 
web:  www.2in1smart.gr

www.urocare.gr
email:info@2in1smart.gr




