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Mesto umijte z navadnim milom, 
ga osušite in nato očistite z alkoholnim 
robčkom. Preden nadaljujete, počakajte, 
da se mesto osuši na zraku.

Zaporno folijo povsem odstranite 
s pakiranja senzorja. Z aplikatorja 
senzorja odvijte pokrovček.

POZOR: Kodi senzorja 
se morata ujemati na 
pakiranju senzorja in 
aplikatorju senzorja.

Izberite mesto na hrbtni strani nadlakti.

Opomba: Izogibajte se brazgotinam, 
madežem, strijam, izboklinam in mestom 
za injiciranje inzulina. Da preprečite 
draženje kože, med aplikacijami 
izbirajte različna mesta. Upoštevajte 
svoje udobje in dejavnosti.

Za celotna navodila za uporabo sistema in informacije glejte uporabniški priročnik.

Zaslon na dotik

Gumb Domov
USB-vrata

Pakiranje 
senzorja

Čitalnik

Aplikator senzorja postavite na 
mesto in potisnite močno navzdol, 
da senzor namestite. 

POZOR: Aplikatorja senzorja ne 
potiskajte navzdol, dokler ni postavljen 
na pripravljeno mesto, da preprečite 
neželene rezultate ali poškodbe.

Prepričajte se, da je senzor 
dobro nameščen. 
Rabljeno pakiranje senzorja 
in aplikator senzorja zavrzite.  
Glejte razdelek Odlaganje 
med odpadke v uporabniškem 
priročniku.

Nežno povlecite aplikator 
senzorja proč od svojega telesa.

Vodnik za hiter začetek
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Temno oznako na aplikatorju 
senzorja poravnajte s temno 
oznako na pakiranju senzorja. 
Na trdi površini potiskajte 
aplikator senzorja močno 
navzdol, dokler se ne ustavi. 

Aplikator senzorja je pripravljen 
na namestitev senzorja.

POZOR: Aplikator senzorja zdaj 
vsebuje iglo. Ne dotikajte se 
notranjosti aplikatorja senzorja ali 
pa ga vrnite v pakiranje senzorja.

Aplikator senzorja odstranite 
iz pakiranja senzorja. 

Folija

Senzor

Aplikator 
senzorja

Kode na oznakah 
se morajo ujemati

Pokrovček

Raven glukoze lahko največ 14 dni 
preverite, kadar koli želite.

●

●

 1	 	Sestavite izdelek in senzor
namestite na telo

 2	 Zaženite nov senzor s čitalnikom

Počakajte 60 minut, 
da se zažene

Pregled nastavitve

●	
 1	 Sestavite izdelek in senzor namestite na telo

FLASH SISTEM ZA SPREMLJANJE GLUKOZE
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Check Glucose

Scan Sensor to check
glucose.
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History

Ends in 14 days

Daily Patterns

Time In Target

Low Glucose Events

Sensor Usage

Logbook

Daily Graph

Average Glucose

Review History

1 / 2

minutes

OKNew Sensor
Starting Up

60 
Sensor can be used in:

21

15

9

3
21

15

9

3

mmol/L

4.0 mmol
L

Graf glukoze
Graf trenutnih in shranjenih odčitkov ravni glukoze.

Beležka
o hrani

Ciljni razpon 
glukoze

Beležka o 
hitrodelujočem 
inzulinu

Trenutna 
vrednost 
glukoze

Čas 

Sporočilo
Dotaknite se te možnosti 
za ogled več informacij

Dodajte opombe
Dotaknite se te možnosti 
za dodajanje beležk
v odčitek ravni glukoze

Trenutna vrednost 
glukoze 
Vrednost glukoze, 
pridobljena z zadnjim 
pregledom

Puščica trenda glukoze
Smer gibanja glukoze.

Puščica Kaj pomeni

Raven glukoze se hitro dviga

Raven glukoze se dviga

Raven glukoze se počasi spreminja

Raven glukoze se znižuje

Raven glukoze se hitro znižuje

Glucose Going 
Low

14:00 18:00 22:00

14:00 18:00 22:00

Za vklop čitalnika pritisnite gumb Domov.

Opomba: Če prvič uporabljate čitalnik, 
sledite pozivom za nastavitev datuma, 
časa in ciljnega razpona glukoze. 

Dotaknite se možnosti 
Start New Sensor 
(Zagon novega senzorja).

Za optično branje senzorja 
držite čitalnik največ 4 cm 
(1,5 in) proč od senzorja. 
Senzor lahko za preverjanje 
ravni glukoze uporabite po 
60 minutah.

Za vklop čitalnika pritisnite gumb Domov. 
Za vrnitev na domači zaslon znova 
pritisnite gumb Domov.

Dotaknite se možnosti 
Review History  
(Preglej zgodovino).

Za ogled izberite možnost.

Za optično branje senzorja držite 
čitalnik največ 4 cm (1,5 in) proč 
od senzorja.

Za vklop čitalnika pritisnite 
gumb Domov.

Čitalnik kaže odčitke glukoze.

Razumevanje odčitkov glukoze

Če ste upoštevali navodila, opisana v uporabniškem priročniku, in še vedno prihaja do 
težav pri nastavitvi sistema ali če opažate simptome, ki niso skladni z meritvami ravni 
glukoze, se obrnite na zdravstvenega delavca.
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 2	 Zaženite nov senzor s čitalnikom

 3	 Preverite raven glukoze

  4	 Preglejte zgodovino




