Real-Time Continuous Glucose Monitoring

Stručný průvodce pro uživatele

Glunovo i3 CGM
Technická podpora:
+ 420 737 664 106
(Po-Pá: 8:00-17:00)
glunovo@medatron.cz
MALÝ A LEHKÝ

JEDNODUCHÝ

CHYTRÝ

BEZPEČNÝ

Krok 1: Vyberte místo
Vyberte správné místo pro
aplikaci a očistěte ho alkoholovým
ubrouskem.

POZNÁMKA: Doporučujeme na břiše 5 cm
od pupku a nejméně 5 cm od místa vpichu
inzulínu nebo na zadní stranu paže.

Krok 2: Odstraňte pásku
Odlepte krycí pásku ze spodní strany senzoru.

Krok 3: Přitiskněte aplikátor
Přitiskněte aplikátor pevně na vybrané místo, aby byla náplast přilepena.

Krok 4: Odjistěte pojistku
Držte aplikátor a odjistěte pojistku.

Krok 5: Implantujte senzor
Pro zavedení sondy stiskněte
tlačítko aplikátoru. Pak aplikátor
odstraňte.
POZNÁMKA: Musíte jasně slyšet zvuk cvaknutí pružiny.

Krok 6: Zkontrolujte náplast
Ujistěte se, že je náplast pevně
připevněna.

Krok 7: Připojte vysílač
Před použitím otřete spodní část
vysílače alkoholovým ubrouskem
a nechte uschnout.
Vysílač zacvakněte do základny
senzoru. Musíte zřetelně slyšet dvě
cvaknutí.
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Krok 8: Registrace

Krok 9: Spojení

Zaregistrujte si uživatelský účet s osobními
informacemi.

Zadejte do aplikace ID a PIN vysílače.
Začněte párování.

POZNÁMKA: ID naleznete na
vysílači a na balení. Rozlišujte
malá a velká písmena.

Krok 10: Začátek snímání

Krok 11: Zahřátí senzoru
Doba aktivace: 190 minut.

Zadejte ID senzoru (LOT).
Stiskněte START CGM.

POZNÁMKA: ID naleznete na obalu senzoru a na balení.

Krok 12: Kalibrace
Po 190 minutách je zahřívání dokončeno.
Zadejte svou první glykémii naměřenou glukometrem, stiskněte KALIBROVAT a začněte
14denní život s Glunovo i3 CGM.
Hodnotu glykémie naměřenou glukometrem zadejte do 3 minut po měření.
Kalibraci provádějte, když je hladina glukózy stabilní.
Je doporučeno provádět kalibraci jednou za 24 hodin pomocí glukometru.

Krok 13: Zastavení senzoru

Krok 14: Odstranění senzoru

Po 14 dnech se senzor
zastaví.
Proveďte export dat do
složky v telefonu.
V menu aplikace zastavte
vysílač.

Odstraňte společně najednou vysílač se senzorem.
Vysílač vyjměte uvolňovačem.
POZNÁMKA: Vysílač uchovává data maximálně 14 dní,
pokud není odpojen od základny sensoru.
Po odpojení od základny se vysílač resetuje.

