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*KÉSZÜLÉK ÖSSZEFOGLALÓ

Az összefoglaló célja kizárólag a GlucoDr AGM-4000 
vércukormérő készülék gyors bemutatására szolgál. A 
gyors összefoglaló nem helyettesíti a teljes útmutató 
tartalmát. Kérjük, olvassa el a teljes használati útmu-
tatót.

Nézze meg a felhasználói azo-
nosítót

A tesztcsíkon megjelelölt sárga 
vonalhoz érintse a vérmintát

Tartsa ott addig az ujját amed-
dig a tesztcsíkot teljesen ki nem 
tölti a vér és a készülék megkez-
di a visszaszámlálást.

A mért eredmény 5 másodper-
cen belül megjelenik a mérő-
egység kijelzőjén.

Rakja bele a tesztcsíkot a készü-
lékbe. A vércukormérő automa-
tikusan bekapcsol. Nézze meg 
a megjelenített kódszámot. A 
megjelenő kószámnak egyeznie 
kell a teszt dobozán lévő kód-
számmal



„Köszönjük, hogy a 
  vércukormérő készüléket használja”

Ez a felhasználói útmutató részletesen leírja, 
hogyan tudja használni a GlucoDr vércukor-
mérő készüléket. Kérjük, figyelmesen olvassa 
el az utasítást.



*ÓVINTÉZKEDÉSEK

 Felhasználási cél
Önvizsgálat: A GlucoDr auto vércukormérő készülék a friss kapilláris vérmintában mérhető vércukorszint mérésére szolgál. A kapilláris vér szár-
mazhat ujjbegy, tenyér, kar, comb és a vádli megfelelő területeiről. A GlucoDr auto vércukormérő rendszer használható a vércukorbetegséggel élők 
kezelésének javítására és önellenőrzésre. Nem használható újszülött csecsemőknél és diagnózis felállítására.
Professzionális használatra: A GlucoDr auto vércukorszintmérő rendszer alkalmas mennyiségi vércukortesztelésre vénás, artériás és friss ka-
pilláris vérmintából. A vér származhat ujjbegyből, tenyér, kar, comb, és a vádli megfelelő területeiről. A GlucoDr auto vércukor-ellenőrző rendszer 
diagnosztikai felhasználásra lett tervezve. A vércukorszint-ellenőrző rendszer alkalmas egészségügyi szakemberek általi használatra a betegeik 
kezelésének javítására. A GlucoDr auto vércukor-ellenőrző rendszer nem használható diagnózis felállítására és újszülött csecsemőknél.

 A vizsgálat elve
A vérminta a tesztcsíkon található vékony kamrába szívódik fel kapilláris hatás elven. A vérmintában található glükóz reagál a kapillárisban 
található glükóz-dehidrogenáz enzimmel. A reakció elektromos áramot állít elő, amely egyenes arányban van a vérben található glükóz szinttel, 
melynek mértékét a készülék monitorozza. A mért és monitorozott érték alapján a készülékbe programozott algoritmus számolja ki a vércukor-
szint értéket.

 Használatra vonatkozó óvintézkedések
 - A GlucoDr auto vércukorszintmérő készülék csak a gyártó által készített és bevizsgált tesztcsíkkal működik megfelelően és pontosan (kizárólag 

az All Medicus Co., Ltd. által gyártott tesztcsíkok).
 - A GlucoDr auto vércukormérő rendszer kalibrált készülék, amely laboratóriumi körülmények között bevizsgálva bizonyítottan pontos és egyen-

letes eredményeket ad (laboratóriumi elemző: YSI 2300 STAT Plus).
 - A GlucoDr auto vércukorszint mérő készülék nem használható cukorbetegség diagnózisának megállapítására.
 - A gyors hőmérsékletváltozás okozhat pontatlan mérési eredményt. Ha rövid időn belül hidegből melegbe vagy meleg helyről hidegbe megy, 

mérés előtt várjon 30 percet, míg a készülék átveszi a környezeti hőmérsékletet.



 - Ne ejtse le az eszközt.
 - Ne szedje szét, vagy próbálja megjavítani a készüléket, mert az érzékeny részek megsérülhetnek.
 - Nagyon magas (60% feletti) vagy nagyon alacsony (20% alatti) hematokrit szint mérési pontatlanságot okozhat. 

 Tesztcsíkra vonatkozó óvintézkedések
 - A tesztcsíkokat tartsa száraz, hűvös és fagymentes helyen (1-32°C)
 - A tesztcsíkokat védje az erős napsugárzástól és magas páratartalomtól.
 - Mindig zárja be a tesztcsíkok dobozát, ha az nem üres. Ha a doboz huzamosabb ideig nyitva marad, a tesztek használhatatlanná válnak.
 - Ha kivette a tesztcsíkot a tároló fiolából, lehetőleg azonnal használja fel.
 - A tároló doboz kibontása után 4 hónapon belül használja fel a tesztcsíkokat.
 - A tesztcsíkokat tárolja eredeti dobozukban, ne rakja át másik dobozba vagy tartályba.
 - Ne fogja meg nedves kézzel a tesztcsíkot.
 - Ne használja fel a tesztcsíkokat lejárati idő után.
 - Ne törje, vágja vagy módosítsa a tesztcsíkokat.
 - Ne helyezze be a tesztcsíkot többször a vizsgálati nyílásba. Ez a készülék és a tesztcsík elromlását okozhatja.

Biztonsági tudnivalók
 - A készüléket tárolja szobahőmérsékleten 0~40°C.
 - Ne tárolja a GlucoDr auto vércukormérő rendszert olyan helyen, ahol a relatív páratartalom több mint 85%.
 - Tartsa tiszta környezetben a vércukormérőt.
 - Ne tegye ki a mérőkészüléket vagy a tesztcsíkokat közvetlen napsugárzásnak.
 - Tartsa távol a vércukorszintmérő készüléket portól, víztől és vértől.
 - Ne tartsa a mérőkészüléket autóban, fürdőszobában, vagy hűtőszekrényben (a készülék érzékeny a magas páratartalomra)
 - A tesztcsíkot és annak tároló fioláját tartsa gyermekek elől elzárva.
 - A készülékház száraz vagy nedves (nem vizes) törlőkendővel, valamint izopropil alkohollal és enyhe mosószerrel tisztítható. Ne merítse a ké-

szüléket vízbe vagy más folyadékba.



6 GlucoDr autoTM mérőkészülék

LCD kijelző

+/- Gomb

Bekapcsoló gomb

Tesztnyílás
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Adat port (USB)

Akkumlátor fedőlap

Tesztcsík eltávolító gomb



8 GlucoDr autoTM mérőkészülék kijelző

Akkumulátor állapotjelző
Beállítás mód
Átlag mód
Memória mód
Kód mód
Memória és kód számok
Teszt ikon
Vércukormérés ikon
Hőmérséklet ikon
Jelenlegi idő, Teszt idő és Memória mód
Jelenlegi dátum, Teszt dátum és Memória mód
Mérési mértékegység
Eseményjelző
Riasztás
Felhasználó kódja15
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9GlucoDr autoTM tesztcsík

Markolat

Sárga mintavételi pont

Vérállapot jelző

Arany csatlakozó



10 Felhasználói kód beállítása

A GlucoDr auto vércukormérő egyszerre öt felhasználót képes külön kezelni.
Ha több mint egy ember használja a vércukormérő készüléket, válassza ki a saját felhasználói kódját.
Győződjön meg arról, hogy a saját felhasználói kódja alatt lesz tárolva a mérési eredmény.
Ha a vércukorszintmérőt csak egy személy használja, akkor nincs szükség felhasználói kód beállítására.

Kapcsolja be a készüléket

Ellenőrizze a felhasználó kódot

Nyomja addig a gombot, ameddig a készülék bekapcsol és a Teszt ikon nem    villog.

Ha a kód önhöz tartozik, indíthatja a mérést.
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Válassza ki a kívánt felhasználói kódszámot

Lépjen be a felhasználói kódszám módba

Mentse el a felhasználói kódot

Nyomja meg a +/- gombokat a szám léptetéséhez.

Amikor a Teszt ikon villog, nyomja a bekapcsoló gombot egy másodpercig, hogy 
belépjen a felhasználói kód módba. Ha a Felhasználói kód villog, elengedheti a 
bekapcsoló gombot.

Ha a kívánt kódszámot kiválasztotta, nyomja meg a bekapcsoló gombot a  
nyugtázáshoz.



12 GlucoDr autoTM kontroll mérés készítése 

A kontrollmérés által bizonyosságot nyerhet afelől, hogy a GlucoDr auto vércukorszint mérő készüléke megfelelően 
és pontosan működik. A mérés által kapott eredményt minden esetben hasonlítsa össze a kontrollfolyadék üvegcsé-
jén található értékekkel.

Végezzen kontrollmérést, ha:
 - Szeretne meggyőződni a készülék és/vagy tesztcsík működéséről
 - A tesztcsíkok tárolóját huzamosabb ideig nyitva hagyta
 - Új doboz tesztcsíkot bontott ki
 - Ha úgy gondolja, hogy a mérés nem elég pontos
 - Ha leejtette az eszközt
 - Ha úgy gondolja, hogy a készülék része vagy egésze nem működik megfelelően
 - Ha az előző, vérrel kapott mérési eredményeket nem tartja pontosnak

 - Csak a gyártó által biztosított mérőfolyadékot használja
 - Ellenőrizze a kontrollfolyadék lejárati dátumát. Ne használjon lejárt folyadékot!
 - A folyadék, a tesztcsík és a mérőkészülék legyen azonos hőmérsékletű
 - Ne igya meg a folyadékot
 - Zárja vissza mihamarabb a folyadék tartályát és tartsa szobahőmérsékleten

INFORMÁCIÓ

FIGYELMEZTETÉS



13Kontrollmérés

Juttasson folyadékot a tesztcsíkra

Tegyen be egy tesztcsíkot a készülékbe

A kontroll mérés eredménye 5 másodperc  
múlva megjelenik

Rázza fel a tároló fiolát, majd cseppentsen egy tiszta, nem oldódó felületre a kont-
rollfolyadékból. Itassa fel a tesztcsíkkal a kívánt mennyiséget.
Gondosan zárja vissza a fiola kupakját.

A tesztcsík mintával felfele legyen, ne erőltesse a behelyezést.

A készülék visszaszámol 5-től 1-ig, majd megjelenik az eredmény. Ne távolítsa el a 
tesztcsíkot, ameddig nem jelenik meg az eredmény.
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Hasonlítsa össze a kapott eredményt

Mentse el a kontrollmérés eredményét

Hasonlítsa össze a teszt eredményét a fiolán található eredményekkel. Ha a teszt 
eredményei nem felelnek meg a tesztfolyadék üvegén feltüntetett számokkal, a 
készülék vagy a tesztcsík nem működik megfelelően.

A kontrollmérés mentéséhez nyomja meg a +/- gombokat, amíg meg nem jelenik 
a „kontrollmérés” ikonja. Ha látja az ikont, nyomja meg a bekapcsolás gombot a 
mentéshez.

Tartományon kívül eredmények okai:
 - Lejárt kontroll folyadék
 - Lejárt vagy sérült tesztcsík
 - Rosszul felszívódott folyadék
 - Mérés alatti hiba
 - A tesztfolyadék nem lett eléggé felrázva
 - A tesztcsík dobozkódja nem egyezik a készüléken kiírt kóddal
 - A készülék, tesztcsík vagy mérőfolyadék túl hideg vagy meleg
 - A mérőkészülék meghibásodott

INFORMÁCIÓ



15Ujjbegyszúró használata

Helyezze be a lándzsát a szúrókészülékbe

Csavarja vissza a kupakot

Távolítsa el a kupakot

Helyezze be a lándzsatartó testet a szúrókészülékbe majd csavarja le és távolítsa 
el a védőfület.

 - Az ujjbegyszúró lándzsa használata előtt alaposan szappannal mosson kezet. Győ-
ződjön meg róla, hogy nem maradt koszos, szappanos vagy vizes-nedves a keze. Ha 
koszos vagy nedves a keze az a mérési eredmény pontatlanságát okozhatja.

 - Ne használjon kézfertőtlenítőt vagy testápolót a vizsgálat előtt.

FIGYELMEZTETÉS
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Állítsa be a szúrás mélységét
Minél magasabb a szám, annál mélyebbre szúr a tű.

Húzza fel a lándzsát
Húzza hátra az eszközt kattanásig.

Szúrja meg az ujját
Tegye óvatosan a lándzsát az ujjbegyre majd nyomja meg a kioldó gombot.
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Távolítsa el a tűt
Tegye óvatosan a lándzsát az ujjbegyre majd nyomja meg a kioldó gombot.

7

 - A fertőzésveszély csökkentése érdekében ne használja közösen a tűt más személlyel.
 - A lándzsában lévő tű egyszer használatos, cserélje a tűt minden alkalommal.
 - A használt tűk fertőzésveszélyesek. Minden használt tűt dobjon arra kijelölt gyűjtő-

konténerbe.

FIGYELMEZTETÉS

 A lándzsa gyártója:
CE
GMMC Laboratories, Inc.
1112, 130, Digital-ro, Geumcheon-gu, 
Seoul, Korea

 A tű gyártója:
CE0434

SaeHan Medical Corp.
331, Seongseok-ro, Ilsandong-gu, 
Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea



18 A Vércukorszint mérés folyamata

GlucoDr autoTM mérőkészülék

GlucoDr autoTM tesztcsík

Lándzsa

Tű
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Helyezze be a készülékbe a tesztcsíkot

Készítsen vérmintát

Írással felfelé, nem erőltetve tolja be a készülék alsó nyílásába a tesztcsíkot 
ameddig lehet. Ha a tesztcsík a helyén van, a készülék automatikusan bekapcsol 
és hangjelzést ad. Ez után megjelenik a tesztcsík kódszáma és a villogni kezd a 
tesztcsík ikonja. Győződjön meg arról, hogy a kiírt kódszám megegyezik a tesztcsík 
dobozán látottakkal.

A mellékelt vagy más lándzsa segítségével nyerjen vérmintát ujja begyéből. A mé-
réshez elegendő 5 microliter vérminta.

 - Szúrás előtt finoman masszírozza meg ujjbegyét, hogy elegendő vér serkenjen.
 - Vigyázzon, hogy ne kenje el a vért mérés előtt.TIPP
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Használja a tesztcsíkon a mintát
Érintse a tesztcsík megfelelő pereméhez a vért. Várja meg míg a tesztcsík kémlelő-
nyílása felissza a megfelelő mennyiséget és végig bepirosodik. Legjobb eredmény 
kerek, púpos mintával érhető el.

 - A vért a tesztcsík megfelelő részével itassa fel.
 - Ne érintse a tesztcsík tetejére a vért.
 - Győződjön meg róla, hogy a sárga ablakon teljesen végig-

futott a piros csík.
 - Ha az ablakon nem futott végig a vérminta és megjelent az 

eredmény, a mérés nem lesz pontos

FIGYELMEZTETÉS
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Az eredmény 5 másodperc múlva megjelenik
Miután a készülék visszaszámolt 5-től 1-ig, a kijelzőn megjelenik a mérés eredmé-
nye. Ez után eltávolíthatja a tesztcsíkot és kikapcsolhatja a készüléket.

Ha mérés öt percig nem ér a készülékhez, az automatikusan kikapcsol. Távolítsa el 
a tesztcsíkot és rakja el a készüléket.INFORMÁCIÓ



22 Vizsgálati eredmények megértése

A GlucoDr auto vércukormérő automatikusan kiírja a vércukormérés eredményét. Ha vércukorszintje 0,6mmol/L alatt 
van, a „LO” felirat, 50mmol/L felett a „HI” felirat fog megjelenni.

Ha a készüléken a „LO” vagy „HI” felirat jelenik meg, azonnal ismételje meg a tesz-
tet egy új tesztcsíkkal. Ha az eredmény megismétlődik, végezzen kontrollmérést. 
Ha kontrollmérés helyesnek bizonyul, azonnal keresse fel orvosát.
Várható értékek1 
Nem cukorbeteg felhasználók
Mérés éhgyomorra: 3.9 ~ 5.6 mmol/L
Két órával étkezés után < 7.8 mmol/L
Diabétesz gyanús felhasználók
Mérés éhgyomorra > 7.0 mmol/L
Két órával étkezés után >11.1 mmol/L
Fokozott kockázatú diabétesz (prediabetes)
Mérés éhgyomorra 5.6 ~ 6.9 mmol/L
Két órával étkezés után 7.8 ~ 11.0 mmol/L
Hivatkozás
1. Amerikai Diabétesz Szövetség: Klinikai ajánlások (2013)

FIGYELMEZTETÉS



23A mérőkészülék beállítása 

A GlucoDr auto beállított idővel, dátummal és mértékegységgel (mg/dL) érkezik. Ha ezek a beállítások nem megfe-
lelőek vagy elemet cserél, szükség lesz a készülék beállítására.

Elemcsere után szükség lehet a készülék órájának és beállításainak frissítésére.INFORMÁCIÓ

Nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsoló 
gombot 3 másodpercig
Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja addig a bekapcsoló gombot ameddig a 
„SET” felirat meg nem jelenik. Ha ki akar lépni a beállítás módból, tartsa nyomva a 
bekapcsoló gombot 3 másodpercig.

Év beállítása
Nyomja le a +/- gombokat ameddig a megfelelő év nem látszik a kijelzőn. Ez után 
nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy a hónap beállításhoz lépjen.
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Nap beállítás

Hónap beállítás

Dátum formátum beállítása

Ha a nap villog, nyomja le a +/- gombokat ameddig a kívánt szám nem jelenik 
meg. Ez után nyomja meg a bekapcsoló gombot a dátum formátum beállításához.

Ha a hónap villog, nyomja le a +/- gombokat ameddig a kívánt szám nem jelenik 
meg. Ez után nyomja meg a bekapcsoló gombot a nap beállításához.

Nyomja le a +/- gombokat ameddig a kívánt formátum nem jelenik meg. Ez után 
nyomja meg a bekapcsoló gombot az óra beállításához.
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Perc beállítása

Óra beállítása

Idő formátum

Ha a perc villog, nyomja le a +/- gombokat ameddig a kívánt szám nem jelenik 
meg. Ez után nyomja meg a bekapcsoló gombot az idő formátum beállításához.

Ha az óra villog, nyomja le a +/- gombokat ameddig a kívánt szám nem jelenik 
meg. Ez után nyomja meg a bekapcsoló gombot a perc beállításához.

Ha a “12H” vagy “24H” villog, nyomja le a +/- gombokat a kívánt formátum beállí-
tásához. Ez után nyomja meg a bekapcsoló gombot a mértékegység beállításához.

6

7

8
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Átlag periódus beállítása

Mérési mértékegység

Sípolás beállítása

Nyomja le a +/- gombokat a kívánt átlagos periódus beállításához (0,7,14,21,28,60 
vagy 90 nap). Nyomja meg a bekapcsoló gombot sípolás beállításához.

Az aktív mértékegység fog villogni (mg/dL vagy mmol/L). Nyomja le a +/- gom-
bokat a kívánt mértékegység beállításához. Nyomja meg a bekapcsoló gombot az 
átlag periódus beállításához.

Ha “ON” vagy “OFF” villog, nyomja le a +/- gombokat a kívánt értékhez. “ON” ál-
lásban a készülék ad hangjelzést, “OFF” állásban a készülék néma Nyomja meg a 
bekapcsoló gombot riasztás beállításához.

9

10

11
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Riasztás idejének beállítása

Riasztás beállítása (maximum 4 riasztási  
idő naponta)

Beállítások mentése

A riasztás órája fog villogni. A riasztás idejének beállítása megegyezik az óra beál-
lításával (6-7 beállítási pont). 

Elsőként a napi riasztások száma (1-4) fog villogni. Nyomja le a +/- gombokat 
a riasztás beállításához (0-tól 4-ig). A bekapcsolás gomb lenyomásával a riasztás 
időpontjának beállításához jut.

Tartsa nyomva a kikapcsolás gombot ameddig a készülék ki nem kapcsol. Ekkor a 
beírt információk el lesznek mentve.

12

13

14



28 Elem csere

Az elem (CR2032 típus) élettartalma átlagosan 1,000 teszt.
A készülék figyelmeztet, ha azt elem feszülősége csökken, merül (  ). Ekkor még néhány teszt elvégezhető, de 
mihamarabb cserélni kell az áramforrást. Ha "bAt" felirat jelenik meg a kijelzőn, mérés nem végezhető, az elemet 
cserélni kell.

 - Mindig kapcsolja ki a készüléket elemcsere előtt, különben a vércukormérő meghi-
básodhat.FIGYELMEZTETÉS

Kapcsolja ki a készüléket
Nyomja meg a kikapcsolás gombot ameddig a készülék ki nem kapcsol.

1
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Cserélje ki az elemet

Távolítsa el az akkumlátor fedelét

Csukja be az elem fedelét

Távolítsa el az elemet, majd helyezze be az újat „+” jellel felfelé.

Nyomja le és tolja fel az elem fedelét ameddig le nem pattan a készülékről

Tolja vissza kattanásig a fedelet.

2

3

4
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Felirat

    

Mit jelent?

Rendszer ellenőrzés.
Ez a minta minden be-
kapcsoláskor rövid időre 
megjelenik. 

A mérőkészülék készen áll. A készülék és a tesztcsík 
készen áll a mérésre. (A 
kódszám csak minta, vál-
tozik minden tesztnél)

A készülék visszaszámol 
5-től 1-ig a mérés alatt.

Mit kell tenni?

Ellenőrizni tudja, hogy a 
kijelző minden szegmense 
működik. Várja meg míg 
eltűnik a kiírás a kijelzőről

Helyezze be a tesztcsíkot 
a készülékbe. Ellenőrizze 
a készüléken kiírt kódot, 
hogy egyezik-e a tesztcsík 
dobozán lévővel.

Kezdje meg a vércukor-
szint mérést.

Nincs tennivaló.
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Mérési eredmény mg/dL 
mértékegységben.

Mérési eredmény mmol/L 
mértékegységben.

A készülék történést rögzít 
a méréshez 

A mérési eredmény maga-
sabb, mint 50 mmol/L. 

A mérési eredmény 
alacsonyabb, mint 0.6 
mmol/L. 

Nincs tennivaló. Nincs tennivaló. Válassza ki a történést 
+/- gombokkal mielőtt 
eltávolítja a tesztcsíkot. 

Ismételje meg a mérést. 
Ha másodszorra is hasonló 
eredményt kap és a kont-
rollmérés is helyes, azon-
nal keresse fel orvosát!

Ismételje meg a mérést. 
Ha másodszorra is hasonló 
eredményt kap és a kont-
rollmérés is helyes, azon-
nal keresse fel orvosát!
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Felirat

    

Mit jelent?

A mérési eredmény 
tárolva a memóriában.

Az elem merülőben, de 
még indítható mérés.

Az elem lemerült, mérés 
nem lehetséges.

A periódusban mért 
átlageredmény

Mit kell tenni?

Nincs tennivaló Kapcsolja ki a készüléket 
és cseréljen elemet.  

Kapcsolja ki a készüléket 
és cseréljen elemet.  

Nincs tennivaló



33

Nincs mérési eredmény a 
memóriában

A készülék nincs 
megfelelő hőmérséklet 
tartományban

Használt tesztcsík A tesztcsík sérült, vagy el 
lett távolítva

Nem megfelelően 
használt tesztcsík vagy 
elektromos zaj.

Nincs tennivaló Helyezze a készüléket 
10~40°C közötti 
hőmérsékletre legalább 
30 percig újabb mérés 
előtt

Használjon új csíkot Használjon új tesztcsíkot, 
ne távolítsa el azt a mérés 
végéig

Ismételje meg a mérést 
egy új tesztcsíkkal
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Belső elektromos 
probléma

Probléma a tesztcsík 
kapcsolattal

Probléma a tesztcsík 
kapcsolattal

Kevés vérminta, vagy 
el lett távolítva mérés 
közben

A tesztcsík rossz oldala 
lett használva

Vegye fel a kapcsolatot a 
forgalmazóval

Vegye fel a kapcsolatot a 
forgalmazóval, nézze meg 
a hibaelhárítási részt.

Vegye fel a kapcsolatot a 
forgalmazóval, nézze meg 
a hibaelhárítási részt.

Ismételje meg a mérést Ismételje meg a mérést, 
ügyeljen a tesztcsíkon 
szereplő képre
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Hibajelenség Hiba oka Tennivaló

1. A készülék nem kapcsol be, ha 
behelyezzük a tesztcsíkot

Lemerült az elem Cserélje ki az elemet

Az elem nincs behelyezve, vagy nincs 
a készülékben

Tegyen bele elemet, ügyeljen, hogy a 
„+” polaritás nézzen felfelé

A tesztcsík fordítva lett belerakva Tegye be úgy a tesztcsíkot, hogy az 
felfelé nézzen

A készülék meghibásodott Vegye fel a kapcsolatot a 
forgalmazóval

2. A mérés nem indul el 
automatikusan

Nincs elég vér a tesztcsíkon Indítson új tesztet, új csíkkal

A tesztcsík sérült Indítson új tesztet, új csíkkal

A vérminta 5 perc után lett felitatva és 
a készülék kikapcsolt

Indítson új tesztet, új csíkkal

A készülék meghibásodott Vegye fel a kapcsolatot a 
forgalmazóval



36 Specifikációk

Terméknév: GlucoDr autoTM vércukormérő rendszer
Modellnév: AGM-4000
Mérési metódus: Elektrokémiai mérés
Vérminta: Friss kapilláris, artériás vagy vénás vér
Vérminta mennyiség: 0.5 ㎕
Mérési tartomány: 10~900 mg/dL, 0.6~50 mmol/L
Mérési idő: 5 másodperc
Kalibráció: Plazma-ekvivalens
Elem típus: Egy darab 3-volt litium elem (CR2032) 
Elem élettartam: Körülbelül 1,000 teszt
Használható mértékegységek: mg/dL vagy mmol/L
Mérési paraméterek: Hőmérséklet: 10~40°C
 Relatív páratartalom: kevesebb, mint 85%
 Magasság: maximum 2500m, tengerszint felett
 Hematokrit szint: 20~60%
Méretek: 3.5 X 49.0 X 17.5 (mm), 3.7 X 1.9 X 0.69 (inches)
Súly: 40g (elemmel)
Kijelző: 37.0 X 42.0 (mm) LCD
Memória mérete: 500 teszteredmény
PC csatlakozás: USB
Automatikus kikapcsolás: 5 perc



37Teljesítmény jellemzők

- A GlucoDr auto tesztcsíkok teljesítményét klinikai vizsgálatok során validálták 
 Pontosság:
A GlucoDr auto Vércukor Monitorozó Rendszer mérési pontosságának kiértékelése során 100 diabeteses betegtől vett 
vércukor értékeket hasonlították össze a YSI Model 2300 STAT Plus Glucose Analyzer-el kapott vércukor értékekkel. 

Ha a vércukor koncentráció < 75 mg/dL(4.2 mmol/L) Ha a vércukor koncentráció ≥ 75 mg/dL(4.2 mmol/L)

Pontossági tartomány
±5mg/dL belül (0.28 mmol/L)

±10mg/dL belül (0.56 mmol/L)
±15mg/dL belül (0.83 mmol/L)

%-a az ered.
71

100
100

Pontossági tartomány
±5%-on belül

±10%-on belül
±15%-on belül
±20%-on belül

%-a az eredménynek
59
89

100
100

Ismételhetőség (vénás vérből mérve): Ismételhetőség (kontrollt használva):

Level
42.7 mg/dL

109.5 mg/dL
149 mg/dL
202 mg/dL
345 mg/dL

SD
2.3 mg/dL
2.5 mg/dL
3.3 mg/dL
3.7 mg/dL
4.4 mg/dL

CV
5.3%
2.3%
2.2%
1.8%
1.3%

Level
36.5 mg/dL
125 mg/dL
325 mg/dL

SD
1.9 mg/dL
3.1 mg/dL
8.2 mg/dL

CV
5.3%
2.4%
2.5%
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VIGYÁZAT

Ez a termék megfelel 98/79/EC in vitro orvosi diagnosztikai eszközökről szóló direktívájának.

In vitro diagnosztikai használatra

Ne dobja ki az eszközt városi szemeteskukákba.

Olvassa el a Használati Útmutatót
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EU Representative
MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstr. 80, D-66386 St. Ingbert, Germany
Tel.: +49 6894 - 58 10 20

 A készülék Gyártója 
All Medicus Co., Ltd.

#7102~7107, #7402, #7403, #7406, 140, 
Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang-si, 
Gyeonggi-do 431-804 REPUBLIC OF KOREA
www.allmedicus.com

Forgalmazó
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