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1. اجزای دستگاه

محــل ورود نــوار تســت 
قند خــون

جــک خارج کننــده نــوار 
تســت قند خــون

شماره سریال

درپوش باتری

صفحه نمایش

دکمه خاموش-روشن/تایید

دکمه های باال و پایین 
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2. محتویات همراه دستگاه
۱.  نوار تست )۵۰ عدد(

۲. سوزن تست )۲۵ عدد(
۳. تفنگ مخصوص سوزن 

۴. کیف حمل دستگاه
۵. باتری سکه ای ۳ ولتی )یک عدد(

۶. محلول کنترل
۷. دفترچه راهنمای کاربری

دکمه بیرون انداز   
سوزن

نگهدارنده سوزن

محل قرار گیری 
قطره خون

محل قرا رگیری در دستگاه

نشانگر عمق/ 
سر قابل تنظیم

سر شفاف

استوانه

دکمه رها کردن 
سوزن
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3. آماده سازی دستگاه

۱( نــوار تســت قنــد خــون را از ســمت بــاالی دســتگاه وارد محــل 
مخصــوص خــود کنیــد.

۲( دستگاه بالفاصله روشن شده و آماده  به کار می گردد.
۳( درب قلم مخصوص سوزن )النست( را باز کنید. 

۴( درب یک سوزن را باز کرده و آن را داخل قلم قرار دهید. 
۵( درب قلم را ببندید. 

ــم، شــدت جراحــت توســط ســوزن  ــا تنظیــم درجــه روی قل ۶( ب
ــد.  ــن جراحــت را ایجــاد می کن ــد. درجــه ۱ کمتری ــن کنی را تعیی
۷( جهــت حفــظ کیفیــت محصــول، فقــط یکــی از نوارهــای تســت 

قنــد خــون را هنــگام هــر انــدازه گیــری از جعبــه خــارج کنیــد. 
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۱( نــوک انگشــت خــود را کمــی ماســاژ دهیــد کــه خــون بهتــر بــه 
ســمت نــوک انگشــت جریــان داشــته باشــد.

۲( دستان خود را با آب و صابون با دقت بشویید.
۳( در صــورت نیــاز، ســطحی از قلــم کــه بــا انگشــت شــما در 

ــد. ــکل ضدعفونــی کنی ــا ال ــت را ب ــد گرف ــرار خواه ــاس ق تم
ــه ســمت خــود  ــم را ب ۴( قســمت اســتوانه کشــویی انتهــای قل

ــه کار شــود. ــا آمــاده ب بکشــید ت

4. آماده سازی جهت خون گیری
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۱( قلم را روی انگشت خود قرار دهید. 
۲( ســپس دکمــه روی بدنــه قلــم را فشــار دهیــد. در ایــن حالــت 
قلــم ســوزن را آزاد می کنــد تــا روی انگشــت شــما جراحتــی بــه 

منظــور خونگیــری ایجــاد کنــد.
ــا قطــره خونــی روی  ــد ت ۳( انگشــت خــود را کمــی ماســاژ دهی

ــوک انگشــت تشــکیل گــردد.  ن

5. خون گیری
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۱( قطــره خــون را مطابــق شــکل روی لبــه قســمت انتهایــی نــوار 
تســت قنــد خــون قــرار دهیــد.

۲( دســتگاه بــا پخــش صــدای بــوق شــروع آزمایــش را اعــالم و 
در عــرض ۵ ثانیــه قنــد خــون را انــدازه  گیــری می کنــد.

۳( بــرای حــذف خطــا، همیشــه بعــد از عملیــات انتقــال داده را 
انجــام دهیــد.

6. اندازه گیری میزان قند خون
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پــس از انجــام آزمایــش بــه بخــش »راهنمــای اتصــال 
دســتگاه قنــد خــون بــه اپلیکیشــن مامانیــا« برویــد و 
داده هــای انــداه گیــری شــده را بــه اپلیکیشــن مامانیــا 

منتقــل کنیــد.

ــوار  وقتــی آزمایــش کامــل شــد، جــک خــارج کننــده ن
تســت قنــد خــون را بــه ســمت بیــرون هــل دهیــد تــا 
نــوار خــارج شــود. وقتــی نــوار تســت قنــد خــون جــدا 
ــه طــور خــودکار خامــوش می گــردد. شــود، دســتگاه ب

       توجه
- تفنگ مخصوص سوزن و سوزن ها نباید توسط دیگران 

استفاده شوند.  
- سوزن ها و نوارهای تست قند خون یک بارمصرف هستند. 
- اگر آزمایش را ظرف 3 دقیقه انجام ندهید، دســتگاه 
گلوکومتر به طور خودکار خاموش می شود. در این صورت، 

فرآیند آزمایش باید از اول تکرار شود. 
- نوار آزمایش را خم نکنید، برش ندهید و در آن تغییری 

ایجاد نکنید.
- پــس از خــارج کــردن نوار آزمایش از محفظه، درب آن 

را بالفاصله محکم ببندید. 
- از آغشــته کردن نوارهای آزمایش به گرد و خاک، آب 

یا غذا خودداری کنید. 
- اگر نیاز به خرید سوزن یا نوارهای تست قند خون اضافی 
دارید، می توانید از سایت مامانیا این خرید را انجام دهید. 
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7. روشن کردن بلوتوث دستگاه
ــپ را  ــش ســمت چ ــه ی فل ــت، دکم ــوش اس ــه دســتگاه خام ــی ک در حال
 ”bt“ کــه رو بــه بــاال بــوده، فشــار دهیــد تــا صــدای بــوق بشــنوید. عالمــت
ـی بلوتــوث و عالمــت چشــمک زن “p” بــه معنــای جفت شــدن  بــه معـن
ایــن  بــه  ایــن عالمــت  نمایــش داده می شــود.  دســتگاه روی صفحــه 
ــه  ــوث ب ــال ارســال ســیگنال های بلوت ــه دســتگاه شــما در ح معناســت ک

تلفــن همــراه اســت. 
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8. ارزیابی صحت عملکرد دستگاه با محلول کنترل
بــا مقایســه ی نتایــج آزمایــش محلــول کنتــرل خــود بــا بــازه ی مــورد انتظــار چاپ شــده بــر روی محفظــه ی نــوار آزمایــش، 
می توانیــد از کارکــرد درســت دســتگاه و نوارهــای تســت و درســت بــودن نحــوه آزمایــش اطمینــان حاصــل کنیــد. بــرای 

ایــن کار مراحــل زیــر را انجــام دهیــد:

۱. نــوار تســت قنــد خــون را در جهتــی کــه بــا فلــش روی آن مشــخص شــده در درگاه آزمایــش دســتگاه قــرار دهیــد. 
در ایــن زمــان، دســتگاه بــه طــور خــودکار روشــن می شــود. 

۲. محلول کنترل را پیش از استفاده به آرامی تکان دهید.  
۳. یــک قطــره از محلــول کنتــرل را بــا لبــه انتهایــی نــوار تســت قنــد خــون تمــاس دهیــد. نتایــج ظــرف ۵ ثانیــه آشــکار 

می شــوند. 
۴. نتایج را با بازه ی چاپ شده روی محفظه ی نوار آزمایش مقایسه کنید. نتیجه باید در آن بازه قرار بگیرد. 

مثال
اگــر از محلــول کنتــرل معمولــی اســتفاده می کنیــد، بــر اســاس ایــن محفظــه ی خــاص نوارهــای آزمایــش، دســتگاه 

شــما بایــد عــددی بیــن ۸۰ و ۱۲۰ را نشــان دهــد.  
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اگــر نتیجــه ی آزمایــش محلــول کنتــرل شــما خــارج از بــازه قــرار گرفــت، لطفــا پیــش از 
تمــاس بــا پشــتیبانی مامانیــا مراحــل زیــر را انجــام دهیــد:

- یک بار دیگر آزمایش محلول کنترل را تکرار کنید. 
- اگــر نتیجــه ی آزمایــش دوم هــم خــارج از بــازه قــرار گرفــت، بــا یــک بســته ی جدیــد 

بازنشــده از نوارهــای آزمایــش، دوبــاره آزمایــش محلــول کنتــرل را انجــام دهیــد. 
اگــر همچنــان از آزمایــش محلــول کنتــرل نتایجــی گرفتیــد کــه خــارج از بــازه بودنــد، 

آزمایــش قنــد خــون انجــام ندهیــد و بــا پشــتیبانی مامانیــا ارتبــاط برقــرار کنیــد.

       توجه
ــه ی ســانتیگراد  ــا 30 درج ــن 8 ت ــای بی ــک و خشــک، در دم ــط خن ــول را در محی محل

نگهــداری کــرده و پــس از اســتفاده، درب محلــول را محکــم ببندیــد. 
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9. راهنمای اتصال دستگاه قند خون به نرم افزار 

۱( پــس از ظاهــر شــدن عــدد قنــد خــون روی صفحــه 
نمایــش دســتگاه،  آن را خامــوش کنیــد.

۲( بلوتــوث و مکان یــاب )GPS( تلفــن همــراه را روشــن 
کنیــد.

پایــش  منــوی  وارد  مامانیــا،   افــزار  نــرم  داخــل  در   )۳
شــوید، کلیــد ثبــت قنــد خــون را انتخــاب کنیــد و مراحــل 
را ادامــه دهیــد تــا بــه مرحلــه اتصــال بلوتــوث دســتگاه 

برســد.
۴( دکمــه ســمت چــپ )فلــش رو بــه بــاال( را یکبــار فشــار 

دهیــد تــا بلوتــوث روشــن شــود.
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۱( اتصـال نـرم افـزار و دسـتگاه قنـد خـون از طریق بلوتوث 
برقرار می شـود.

۲( اندکی منتظر بمانید تا اطالعات ارسال شود.
۳( نـرم افـزار اطالعـات آخریـن قند خون اندازه گیری شـده 
را نمایـش می دهـد. در صورـتی کـه آن را تاییـد می کنیـد، 

گزینـه بلـه را انتخاب کنید.

10. انتقال داده اندازه گیری شده به نرم افزار 
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در صـورت طبیعـی نبـودن قند خون مـادر، گزینه »تماس 
بـا مامـا« را مشـاهده می کنیـد. در ایـن حالت، بـا انتخاب 
ایـن گزینـه می توانیـد در مـورد وضعیت سـالمت خود، با 

کارشـناس های مرکـز مامانیا مشـورت کنید.

هشدار
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7. عیب یابی
جــدول زیــر می توانــد بــه شــما در تشــخیص مشــکالت خــاص کمــک کنــد، ولــی نمی توانــد تمامــی مشــکالت احتمالــی 

را حــل کنــد. اگــر مشــکل حــل نشــد بــا بخــش خدمــات پــس از فــروش مامانیــا تمــاس بگیریــد.

اقدامات الزممعنای پیامپیام

سخت افزار آسیب دیده است. 
پس از برداشتن باتری ها و تعویض آن ها با باتری های نو دستگاه 
را دوباره راه اندازی کنید. اطمینان حاصل کنید که نوار تست داخل 
دستگاه نباشد. اگر مشکل ادامه پیدا کرد، لطفا با خدمات پس از 

فروش مامانیا تماس بگیرید.

نــوار تســت ممکــن اســت آلــوده 
شــده یــا قبــال اســتفاده شــده 

باشــد.
لطفا یک نوار تست قند خون جدید در دستگاه قرار داده و یک بار 

دیگر آزمایش را انجام دهید. 
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اقدامات الزممعنای پیامپیام

مقــدار ناکاـفـی خــون روی نــوار 
تســت قــرار گرفتــه اســت. 

لطفا یک نوار تست جدید در دستگاه قرار داده، آن را با نمونه خون 
تماس دهید و دقت کنید کانال روی آن کامل پر شده باشد. 

نوار تست قند خون آسیب 
دیده است.

لطفا یک نوار تست جدید در دستگاه قرار داده و دوباره آزمایش را 
انجام دهید. 

زدن  چشــمک  از  پیــش  کاربــر 
عالمــت                خــون را بــا 

نــوار تمــاس داده اســت. 
پیش از تماس نمونه خون با نوار تست تا ظاهر شدن نماد 

چشمک زن صبر کنید. 

ایجادشده به خاطر آلودگی یا 
نوار تست ناشناس

لطفا یک نوار تست جدید در دستگاه قرار داده و آزمایش را دوباره 
انجام دهید. 
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اقدامات الزممعنای پیامپیام

دمای محیط کمتر از ۱۰ درجه ی 
سانتیگراد )۵۰ درجه فارنهایت( 

است. 

دستگاه را بیش از ۳۰دقیقه در دمایی بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد 
)۵۰ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت( قرار دهید و دوباره آزمایش را انجام 

دهید. 

دمای محیط بیش از ۴۰ درجه 
سانتیگراد )۱۰۴ درجه فارنهایت( 

است. 

دستگاه را بیش از ۳۰دقیقه در دمایی بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد 
)۵۰ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت( قرار دهید و دوباره آزمایش را انجام 

دهید. 

داده قبلی در دستگاه ذخیره 
نشده است. 

بــرای  حافظــه  در  کاـفـی  داده ی 
خواســته  میانگیــن  نمایــش 

نــدارد. وجــود  شــده 
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اقدامات الزممعنای پیامپیام

باتری ضعیف است

باتری را تعویض کنید و اگر مشکل باقی ماند، با خدمات پس از 
مامانیا تماس بگیرید.

دستگاه تست 
قند خون روشن 

نمی شود
باتری تمام شده، یا دستگاه 

مشکلی دارد

پس از تماس با 
نمونه خون آزمایش 

شروع نمی شود
لطفا یک نوار تست جدید در دستگاه قرار داده و دوباره آزمایش را مقدار ناکافی خون

انجام دهید.

نتایج با یکدیگر 
هم خوانی ندارند.

ممکن است نوار تست مشکلی 
داشته باشد.

لطفا یک نوار تست جدید در دستگاه قرار داده و دوباره آزمایش را 
انجام دهید.
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8. مشخصات فنی
EasyGluco Pro                                           :مدل

نوع نمونه:                        خون کامل مویرگی و/یا وریدی
 ۰.۵ uL                       :حجم نمونه

)mmol/L ۳۳.۳~۱.۱( mg/dL ۶۰۰~۲۰                   :بازه ی آزمایش
زمان انجام آزمایش:              ۵ ثانیه

Plasma-equivalent                     :کالیبراسیون
هماتوکریت:                      ۲۰ تا ۶۵ درصد

ارتفاع:                             تا ۳۰۴۸متر )۱۰۰۰۰ فوت(
دمای کاری:                       ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد )۵۰ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت(

رطوبت کاری:                     ۱۰ تا ۹۰ درصد
دمای نگهداری نوار آزمایش:      در دمای ۲ تا ۳۰ درجه سانتیگراد و به دور از تابش
                                     مستقیم نور آفتاب نگهداری شود. / منجمد نشود.
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LCD             :نوع صفحه نمایش
ابعاد )طول، عرض، ضخامت(:    ۱±  ۸۱، ۵۲، ۱۶    )میلی متر(

وزن:                                ۱±۴۳ گرم )با احتساب باتری(
منبع انرژی:                                باتری لیتیومی ۳ ولتی )CR2032(، یک عدد

عمر باتری:                        یک سال پس از خرید
بلوتوث:                           بلوتوث هوشمند )با مصرف انرژی پایین(











به سفارش شـرکت راهـکار هوشمنـد سیـنا 
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

شماره تماس: ۸۸۳۳۸۸۷۰ - ۰۲۱

www.mamania.me

info@avicennapp.com


