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FreeStyle Precision Neo H – mittarin käyttö, pikaohje
Glukoositestiliuska: FreeStyle Precision Neo H, yksittäispakatut liuskat, säilyvät erän viimeiseen käyttöpäivään.
1. Lämmitä pistokohta.
2. Jos avaat uuden liuskapakkauksen, käytä kalibrointiliuska laitteessa. Näytöllä näkyy lot XXXXX, sama lot eli eränumero tulee olla painettuna
testiliuskan folioon (5 viimeistä numeroa).
3. Avaa testiliuskan foliokuori pykälän kohdalta. Aseta testiliuska mittariin. Mittari käynnistyy.
4. Laite on valmis mittaamaan, kun näytölle tulee pisaran kuva. Varmista lot-numeron täsmäävyys (sama numero näytössä ja liuskan
foliokuoressa).
5. Puhdista näytteenottokohta ja odota kunnes iho on kuiva.
6. Tee ihopisto.
7. Pyyhi ensimmäinen pisara pois.
8. Imeytä toinen pisara liuskalle. Vie liuska noin 45°kulmassa pisaran keskelle. Pidä pisarassa kunnes näytöllä näkyy kolme lyhyttä viivaa ja 5
sekunnin mittausajan laskenta alkaa.
9. Lue tulos näytöltä.
10. Poista liuska.

Tämä pää mittariin.

Kalibrointi.

 Tuloksen hakeminen muistista: Paina

……Repäise folio auki sivusta.

-näppäintä. Mittari käynnistyy. Paina näytöltä

tulos on aiemmalta päivältä, näkyy alla vuorotellen pvm ja kellonaika.
 Mittari sammuu itsestään tai painamalla

……..…Mittari on valmis mittaukseen. Imeytä veri liuskalle.

-näppäintä 3 sekunnin ajan.

ja

. Viimeisin tulos näkyy näytöllä ja sen alla on kellonaika. Jos

-näppäimillä voit selata muistia.
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FreeStyle Precision Neo H – mittarin kontrollointi, pikaohje
 Glukoosikontrolli: MediSense Glucose & Ketone Control Solutions Hi, Mid ja Lo –kontrolliliuos
 Kontrolli säilyy avattuna 90 päivää huoneenlämmössä. Merkitse avauspäivä pullon kylkeen.
1. Työnnä testiliuska liuska-aukkoon. Odota, että näytölle tulee pisaran kuva.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aktivoi kontrollitestaustila painamalla
–näppäintä 3 sekunnin ajan: näytölle tulee näkyviin pisaran lisäksi
-merkki.
Ravista kontrollipulloa.
Tipauta ensimmäinen pisara hukkaan. Pyyhi pullon kärki puhtaaksi tufferilla.
Tipauta tippa kontrolliliuosta esim. folion päälle.
Kosketa testiliuskan kärjellä kontrollipisaraa ja odota kunnes näytöllä on kolme lyhyttä viivaa ja 5 sekunnin mittausajan laskenta alkaa.
Tulos ilmestyy näytölle. Merkitse tulos kontrollipäiväkirjaan.
Vertaa tulosta kontrollin tavoiterajoihin. Rajat löytyvät liuskapaketin pakkausliuskasta (liuskaeräkohtaisia). Jos tulos ei mene tavoitteeseen, katso
tarkempi ohje kontrollin tekemisestä kontrollipäiväkirjan yhteydestä.
9. Poista liuska.

Tarvittaessa saat kontrollitestaustilan pois päältä painamalla uudelleen

-näppäintä tai poistamalla testiliuskan mittarista.

Kontrollitestaustilan merkki

Tarkemmat kontrolliohjeet ja kontrollipäiväkirja löytyvät Fimlabin nettisivuilta ohjekirjasta:
www.fimlab.fi → Ohjekirja→ Lähetteet ja lomakkeet → Lomakkeet → Kontrollilomake/FreeStyle Neo H-liuska

