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JOHDANTO 

 

Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän 

tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen 

tuotteen käyttöä. 

Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta 

käytetään ja niitä tulee noudattaa tarkasti. Jos 

näitä ohjeita ei noudateta se voi johtaa vääriin 

mittaustuloksiin, laitevaurioihin tai 

henkilövahinkoihin. 

Ohjekirja on julkaistu Suomeksi ja 

valmistajalla on kaikki oikeudet muutoksiin 

ilman erillistä ilmoitusta. Mitään osaa ei saa 

kopioida tai käyttää eikä kääntää ilman 

kirjallista suostumusta. Pidätämme oikeuden 

muuttaa ja täydentää sitä ilman 
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ennakkoilmoitusta. 

Kaikki oikeudet pidätetään. 

 

ENNEN MITTAUSTEN 

ALOITUSTA 

Mittarista ja testiliuskoista 

 Lue ja noudata huolellisesti käyttöohjeen ja 

pakkauksen ohjelehden ohjeita testiliuskoista 

ja tarkistusliuoksista. On hyvin tärkeätä 

noudattaa ohjeita väärän tuloksen tai väärän 

hoidon estämiseksi. 

 Aseta aika ja päivämäärä mittariisi ennen 

mittauksen aloitusta. 

 Tarkasta testiliuskapakkaus ennen niiden 

ensimmäistä käyttöä. Jos näet vaurion 

pakkauksen kannessa tai jos jokin estää 
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kantta sulkeutumasta kunnolla, älä käytä 

testiliuskoja. Ota yhteys 

Asiakaspalvelukeskukseen. Vaurioituneet 

testiliuskat voivat aiheuttaa epätarkkoja 

tuloksia, jotka voivat johtaa väärään hoitoon. 

Uudesta mittaristasi 

 Uusi mittarisi on suunniteltu ja sitä voidaan 

käyttää kokoverinäytteiden mittauksiin. Sitä 

ei pitäisi käyttää diabeteksen toteamiseen. 

 Vaikka käytät aina verta testiliuskoissa, 

järjestelmäsi on kalibroitu antamaan 

plasma-arvoja helpompaa vertailua varten 

laboratoriotuloksiin. 

 Mittari, testiliuskat, ja tarkistusliuokset ovat 

vain kehonulkoiseen käyttöön (in vitro). Älä 

syö testiliuskoja. Älä niele tai ota ruiskeena 



 

 4 

tarkistusliuoksia tai käytä tarkistusliuoksia 

muuhun tarkoitukseen kuin   eB-G 

järjestelmätestaukseen. 

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 

Itseäsi ja muiden testaaminen 

 Joillakin henkilöillä, joilla on diabetes, ei ole 

matalan verensokerin oireita 

(hypoglykemia). 

Muut, kuten lapset tai henkilöt, jotka ovat 

tajuttomana tai joilla on tiettyjä 

vajavaisuuksia, eivät ehkä pysty kertomaan 

oireistaan hoitajilleen. Näistä syistä, älä 

vaihda hoitoa neuvottelematta ensin lääkärin 

kanssa. 

 Tee koemittaus avatessasi uuden 

testiliuskapakkauksen tai jos luulet 
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testituloksesi olevan väärin. Koemittaus 

kertoo sinulle, toimivatko mittari ja 

testiliuskat kunnolla. 

 Katso testiliuska- ja tarkistusliuospakkausten 

ohjeista lisää terveyteen liittyviä tietoja. 

 On aina hyvä ajatus pitää tarkistusmenetelmä 

käytettävissä. Mittaushäiriö voi aiheuttaa 

viiveen hoitopäätöksiin ja johtaa vakavaan 

sairaanhoidolliseen tilaan. Esimerkkeinä 

tarkistusmenetelmistä ovat varamittari tai 

laboratoriotesti. Kysy lääkäriltäsi tai 

apteekkarilta muita mahdollisia 

tarkistusmenetelmiä. 

Jos sinun verensokeritulokset eivät vastaa 

tuntemuksiasi ja olet noudattanut tämän 

käyttöohjeen ohjeita, noudata lääkärisi 
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ohjeita, tai soita lääkärillesi. 

Erityistiedot terveydenhuollon tarjoajille ja 

hoitajille 

 Älä käytä tätä laitetta 

verensokerimittaukseen henkilöillä, jotka 

kärsivät sydänkohtauksesta (vakava kohtaus) 

tai vähentyneestä ääreisverenkierrosta. 

 Neuvottele lääkärisi kanssa määrittääksesi 

onko tarkoituksenmukaista opettaa lapsellesi 

mittarijärjestelmän tai joidenkin muiden 

lääkintätuotteiden käyttöä. 

 

ENNEN MITTAUSTA 

1. Vältä syömistä, alkoholin juomista, 

tupakointia, kuntoilua ja kylpemistä 30 

minuuttia ennen mittausta. 
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Lepää vähintään 15 minuuttia ennen 

mittausta. 

2. Mittaukset tulee suorittaa hiljaisessa 

paikassa. 

3. Ole liikkumatta ja älä puhu mittauksen 

aikana. 
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TUNNE LAITTEESI 

Pääyksikkö 

 

 

 

 

 

 

 

Testiliuska-aukko 
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灯 

Entrance of blood drops 

Näyteikkuna  

Kosketuselektrodiliuska 

Tiedonsiirtojohto 

 

Syvyysvalintakiekko Syvyysilmaisin 

Laukaisupainike 

Takaosa 
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LANSETTIKYNÄN KÄYTTÖ 

Lansettirummun asentaminen  

Sinun täytyy ensin ladata rumpu 

lansettikynään saadaksesi sen 

käyttövalmiiksi. 

 

1. Riko lansettipään suojus. 
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2. Irrota lansettikynän kärkiosa ja sitten 

työnnä uusi rumpu sisään, kunnes se pysähtyy. 

Se napsahtaa paikalleen. Sitten ruuvaa 

kärkiosa takaisin. 

 

 

3. Olet nyt valmis käyttämään ensimmäistä 

lansettia. 

Syvyysvalintakiekko on asennossa numero 3, 

tarkoittaen, että kolme uutta lansettia on 

jäljellä. 
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Lansettikynään valmistelu 

sormenpäätestiä varten  

Käytä uutta lansettia jokaiseen sormenpistoon 

välttääksesi tulehduksen ja saadaksesi 

kivuttoman testin. 

 

1. Varmistu, että kärkiosa on kireällä. 

 

2. Säädä syvyys kääntämällä valintakiekkoa. 

Syvyysvalintakiekon ilmaisin osoittaa 

tämänhetkisen syvyysvalinnan.  Mitä 

suurempi numero, sitä syvempi pisto. Jos 

sinulla on pehmeä iho, ehdotamme 

aloittamista syvyydellä 1. Jos ihosi on 

karkeampi, kokeile suurempaa asetusta. 
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3. Vedä takaosaa, kunnes nuppi jää ylös. 

 

 

MITTAAMINEN 

1. Kytke eB-G -laitteen johto puhelimeen 

(B820). Puhelimen näyttö näyttää oikealla 

osoitetun kuvan. 
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2. Paina Alku 

puhelimessa. 

Näyttöön tulee: 

 

 

 

Blood glucose 

Measurement 

Verensokerin mittaus 

Start Alku 

Exit Poistu 

Pleffasef insert test 

paper 

Laita paikoilleen 

testipaperi 

 

Verensokeritestin tekeminen 

sormenpäästäsi otetulla verellä  

Ennen kuin teet ensimmäisen 
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verensokeritestin, 

tarvitset mittarin, 

testiliuskan ja 

lansettikynän, jossa on 

ladattu rumpu veritestin tekemiseksi. 

(1). Pese kätesi lämpimällä saippuavedellä ja 

kuivata perusteellisesti. Likaiset tai märät 

kädet voivat vaikuttaa tuloksiin. 

(2). Valmistele lansettikynä. 

(3). Asenna testiliuska mittariin nuolen 

suuntaan. Mittari 

käynnistyy. 

(4). Puhelimessa on 

oikealla osoitettu 

kuva. 
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(5). Pidä lansettikynä tukevasti sormenpäätäsi 

vasten. 

Muista, että 

aukko, josta 

lansetti tulee 

ulos ei ole 

kärkiosan keskellä.  Paina laukaisupainiketta. 

Varmistu, että kukin lansetti palautuu täysin 

käytön jälkeen. 

Collect blood Ota verta 

 

(6). Purista sormeasi kevyesti auttaaksesi 

verivirtausta. Tämä auttaa veritipan saamista. 

Kosketa testiliuskan päässä olevalla 

näyteikkunalla veritippaa. Älä pane verta 

testiliuskan päälle. 
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3. Jos laskenta ei käynnisty, se tarkoittaa, ettei 

testiliuskassa ole 

riittävästi verta. Odota 5 

sekuntia ja tulos saadaan 

näkyviin. Jos laskenta ei 

käynnisty, voit joutua 

ottamaan enemmän verta viiden sekunnin 

aikana. 
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4. Mittauksen lopettaminen.  

Valitse Vaihtoehdot tallettaaksesi tai 

lähettääksesi mitatut arvot. Valitse Takaisin 

lopettaaksesi. 

Blood glucose Verensokeri: 

Options Vaihtoehdot 

Back Takaisin 

Muistin käyttö 

Tallettaaksesi: ---- napsauta Vaihtoehdot, 

valitse Tallenna. 

Lähettääksesi: ---- napsauta Vaihtoehdot, 

valitse Lähetä. 

Lähettääksesi ja tallettaaksesi: ---- 

napsauta Vaihtoehdot, valitse Lähetä 

ja tallenna. 
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HOITO JA YLLÄPITO 

Pitääksesi verensokerimittarisi parhaassa 

mahdollisessa kunnossa toimi seuraavan ohjeen 

mukaisesti: 

 Puhdista suppilo pehmeällä kuivalla 

kankaalla tai vanupuikolla. 

 Älä altista laitetta liian kuumalle, 

kosteudelle, pölylle tai suoralle 

auringonvalolle. 

 

VIANETSINTÄ 

 

Mahdollinen syy  Ratkaisu 

Laitetta ei havaittu. Aseta pistoke 
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huolellisesti 

paikoilleen. 

Veren ottamisen 

jälkeen laskenta ei 

käynnisty. 

Ota enemmän 

verta viiden 

sekunnin aikana. 

 

 

 

TAKUUTIEDOT  

Sinun   automaattiselle 

verensokerimittarillesi myönnetään takuu 

materiaali- ja valmistusvirheiden varalta, jotka 

ilmenevät 5 vuoden kuluessa ostopäivästä kun sitä 

on käytetty laitteen mukana toimitetun 

käyttöohjeen mukaisesti. Yllä mainitut takuut 
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koskevat vain alkuperäistä vähittäisostajaa. 

Korjaaminen tai vaihtaminen on ainoa vastuumme 

ja sinun parannuskeino yllä mainituilla takuilla. 

Liitä mukaan ostotosite. Liitä mukaan kirje, jossa 

on nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kuvaus 

kyseisestä ongelmasta. Pakkaa tuote huolellisesti 

kuljetusvahingon estämiseksi. Mahdollisen 

katoamisen takia kuljetuksessa, suosittelemme 

vakuuttamaan tuotteen vaaditulla 

palautustositteella. 

KAIKKI VÄLILLISET TAKUUT, MUKAAN 

LUKIEN MUTTA EI YKSINOMAAN 

MYYNTIKELPOISUUDEN JA TIETTYÄ 

TARKOITUSTA VARTEN 

SOVELTUVUUDEN LIITTYVÄT TAKUUT, 

RAJOITTUVAT YLLÄ OLEVAN 
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SOVELTUVAN KIRJALLISEN TAKUUN 

KESTOON. Jotkin valtiot eivät salli rajoituksia 

tarkoitetun takuun kestoon, joten yllämainittu 

rajoitus ei tarvitse koskea sinua. 

EI VASTAA KÄYTÖN 

VAHINGOISTA TAI MUISTA 

SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI 

EPÄSUORISTA KULUISTA, 

KUSTANNUKSISTA TAI VAHINGOISTA. 

Jotkin valtiot eivät salli satunnaisten 

tai epäsuorien vahinkojen poikkeusta 

tai rajoitusta, joten yllämainitut 

poikkeukset eivät tarvitse koskea 

sinua. 

Tämä takuu antaa sinulle erityisiä 
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lainvoimaisia oikeuksia, ja sinulla voi 

olla muita oikeuksia, jotka voivat 

vaihdella valtiosta toiseen. 

 

TEKNISET TIEDOT 

Nimi: verensokerimittari 

Tyyppi: eB-G 

Muisti: 100 mittausta päiväys- ja aikatietoineen 

Virtalähde: puhelin 

Käyttöilmanpaine: 700…1060 hPa 

Ympäröivä käyttölämpötila: 8…40 °C 

Ympäröivä käyttökosteus: ≤ 80 % 

Laitteen paino: noin 50 g 

Mitat: leveys 59 mm × korkeus 80 mm × 

paksuus 24 mm 
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Varusteet: käyttöohje, sertifikaatti 

 

※ Valmistaja voi muuttaa teknisiä tietoja tai 

ulkomuotoa ilman ennakkoilmoitusta. 

 


