
➀ Τοποθετήστε την άκρη  
σταθερά επάνω στο  
δάχτυλο του άλλου χεριού. 
Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα,  
τρυπήστε στις σκιασμένες περιοχές. 

➁ Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης.

➂ Κάντε απαλά μασάζ από την παλάμη προς το δάχτυλο 
για να δημιουργηθεί μία σταγόνα αίματος.

➀ Επιλέξτε την περιοχή τρυπήματος. Πλύνετε με σαπούνι και  
ζεστό νερό, ξεπλύνετε και στεγνώστε διεξοδικά.

➁ Περιστρέψτε το καπάκι  
για να το αφαιρέσετε. 
Πιέστε σταθερά τη βελόνα  
μέσα στην υποδοχή.

➂ Αφαιρέστε το κάλυμμα της βελόνας. 
Σημείωση: Φυλάξτε το κάλυμμα για την ασφαλή  
απόρριψη της χρησιμοποιημένης βελόνας.

➃ Επανατοποθετήστε το καπάκι. 
Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το διαφανές  
καπάκι για τρύπημα στο αντιβράχιο.

Μη χρησιμοποιείτε τη βελόνα 
τρυπήματος εάν το ΚΑΛΥΜΜΑ 

(ΑΚΡΗ) ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΑ είχε 
προηγουμένως αφαιρεθεί.

– Τ Ρ Υ Π Η Σ Τ Ε –

– Ο Π Λ Ι Σ Τ Ε –
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ΚΟΥΜΠΙ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣΥΠΟΔΟΧΗ ΒΕΛΟΝΑΣΒΕΛΟΣ

ΚΑΛΥΜΜΑ (ΑΚΡΗ) 
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΑ

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ 
ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ 
ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ

Για μετρήσεις από το δάχτυλο:
➀ Γυρίστε το κουμπί διαβάθμισης βάθους 

στο επιθυμητό βάθος τρυπήματος. 
Σημείωση: Καλύτερες προσαρμογές  
μπορούν να γίνουν ρυθμίζοντας το  
βέλος μεταξύ των αριθμών. 
Οδηγός Βάθους Τρυπήματος: 
• 1-2 για μαλακό δέρμα /  
 λεπτό δέρμα 
• 3-4 για μέτριο δέρμα (που φαίνεται) 
• 4-5 για παχύ δέρμα / ροζιασμένο δέρμα

➁ Κατεβάστε το χέρι στο επίπεδο της μέσης. Απαλά κάντε 
μασάζ στο δάχτυλο για να αρχίσει η ροή αίματος.

➂ Κρατήστε το καπάκι στο ένα χέρι και στο άλλο τον 
κύλινδρο οπλισμού. Τραβήξτε απαλά τον κύλινδρο 
οπλισμού μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

Σημαντικές σημειώσεις σχετικά με δείγματα από το αντιβράχιο 
που χρησιμοποιούνται στις μετρήσεις της γλυκόζης του αίματος:1

• Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας ή τον ειδικό σε θέματα διαβήτη για το 
αν η μέτρηση στο αντιβράχιο ενδείκνυται για εσάς.

• Τα αποτελέσματα της γλυκόζης του αίματος στο αντιβράχιο δεν είναι 
πάντοτε τα ίδια, με αυτά από το δάχτυλο. Μη χρησιμοποιείτε το αντιβράχιο 
για μέτρηση όταν το σάκχαρο του αίματός σας αυξάνεται ή μειώνεται 
ραγδαία, π.χ. εντός 2 ωρών από κάποιο γεύμα, μετά τη λήψη ινσουλίνης, 
αμέσως μετά από άσκηση ή όταν είστε άρρωστοι ή σε κατάσταση άγχους. 
Χρησιμοποιήστε το δάχτυλο για τη λήψη δείγματος αίματος.

• Μη χρησιμοποιείτε το αντιβράχιο για την μέτρηση, εάν πιστεύετε ότι 
η γλυκόζη αίματός σας είναι σε χαμηλά επίπεδα, εάν δεν εμφανίζετε 
συνήθως υπογλυκαιμικά συμπτώματα ή εάν τα αποτελέσματα που 
λαμβάνετε από δείγμα από το αντιβράχιο δεν συμβαδίζουν με το πώς 
αισθάνεστε. Χρησιμοποιήστε το δάχτυλο για τη λήψη δείγματος αίματος.

➀ Τοποθετήστε την άκρη  
σταθερά επάνω στο αντιβράχιο. 
Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα,  
τρυπήστε στη σκιασμένη περιοχή. 

➁ Πατήστε το κουμπί  
ενεργοποίησης.

➂ Εφαρμόστε σταθερή πίεση στη συσκευή τρυπήματος, 
μέχρι να σχηματιστεί μία επαρκής σταγόνα αίματος.

Για μετρήσεις στο αντιβράχιο:
➀ Χρησιμοποιήστε το διαφανές καπάκι αντί για 

το καπάκι με κουμπί διαβάθμισης βάθους, αλλά 
εάν το διαφανές καπάκι δεν είναι διαθέσιμο, 
επιλέξτε #5 για βάθος τρυπήματος. 
 
 
 

➁ Τρίψτε έντονα την περιοχή τρυπήματος ή τοποθετήστε 
θερμό επίθεμα για την τόνωση της ροής του αίματος.

➂ Κρατήστε το καπάκι στο ένα χέρι και στο άλλο τον 
κύλινδρο οπλισμού. Τραβήξτε απαλά τον κύλινδρο 
οπλισμού μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

Για την απόκτηση ολικού τριχοειδούς αίματος για μέτρηση.

ΕΠΙΘΥ-
ΜΗΤΕΣ

ΕΠΙΘΥ-
ΜΗΤΕΣ

– Ε Τ Ο Ι Μ Ο Σ –

1. U.S. Food and Drug Administration. Blood Glucose Meters, Getting the Most Out of Your Meter. [Ηλεκτρονική έκδοση]. Ανακτήθηκε  
στις 6 Ιουλίου 2009 από http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/TipsandArticlesonDeviceSafety/ucm109371.htm
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Η επαναχρησιμοποίηση συσκευών που επισημαίνονται 
ως μίας χρήσης ενδέχεται να οδηγήσει σε επιμόλυνση 
του προϊόντος και λοίμωξη του ασθενούς.

ΣΥΜΒΟΛΑ:
Βιολογικός κίνδυνος

Στείρο

Μην επαναποστειρώνετε

Μόνο για μία χρήση

Διάλυμα ελέγχου

Επίπεδο διαλύματος ελέγχου

Σειριακός Αριθμός

Προσοχή!

Ημερομηνία λήξης

Διατηρείται στεγνό

Προσοχή!
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.

Εύρος τιμών θερμοκρασίας  
φύλαξης

Αριθμός Παρτίδας

Αποκλειστικά για in vitro  
διαγνωστική εξέταση
Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος
Κατασκευάζεται από
Ημερομηνία κατασκευής
Για χρήση από έναν 
ασθενή μόνο

Σημείωση:  Η συσκευή τρυπήματος και το διαφανές καπάκι στην άκρη είναι για την 
αυτομέτρηση και για χρήση από ένα μόνο ασθενή. Δεν είναι κατάλληλο 
για χρήση από επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και μέριμνας.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Κατόχου για οδηγίες στη μέτρηση.

Αφαίρεση Μεταχειρισμένης Βελόνας:
1. Περιστρέψτε το καπάκι για να το αφαιρέσετε.
2. Χρησιμοποιήστε το κάλυμμα της βελόνας που έχετε φυλάξει και 

ξανακαλύψτε την.
3. Αφαιρέστε την βελόνα από το σημείο υποδοχής της συσκευής 

τρυπήματος και απορρίψτε την σε κατάλληλο δοχείο.
Φροντίδα, καθαρισμός και απολύμανση Συσκευής Τρυπήματος
• Με τον καθαρισμό απομακρύνεται το αίμα και η βρωμιά. Με την 

απολύμανση απομακρύνονται οι μολυσματικοί παράγοντες.
• Καθαρίστε άμεσα τη συσκευή τρυπήματος εάν υπάρχει αίμα επάνω 

στη συσκευή τρυπήματος ή εάν η συσκευή τρυπήματος έχει λερωθεί. 
• Μην καθαρίζετε τη συσκευή τρυπήματος κατά τη διάρκεια μέτρησης.
•  Αφήνετε τη συσκευή τρυπήματος να στεγνώσει τελείως στον αέρα 

πριν τη χρησιμοποιήσετε για μέτρηση.
Για τον καθαρισμό της Συσκευής Τρυπήματος:
1. Πλύνετε τα χέρια σας καλά με σαπούνι και νερό.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τρυπήματος δεν είναι οπλισμένη και ότι 

δεν υπάρχει βελόνα μέσα στην υποδοχή της συσκευής τρυπήματος. 
3. Χρησιμοποιώντας ένα μαντηλάκι που περιέχει παράγοντα καθαρισμού/

απολύμανσης με δραστικά συστατικά χλωριούχο αμμώνιο με έως 0,25% 
κάθε ένωσης τεταρτοταγούς αμμωνίου και ισοπροπυλική αλκοόλη 
(περιεκτικότητας έως 55%), σκουπίστε ολόκληρη την εξωτερική 
επιφάνεια της συσκευής τρυπήματος χρησιμοποιώντας 5 κινήσεις 
σκουπίσματος, έως ότου είναι οπτικά καθαρή. 

4. Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο μαντηλάκι. 
5. Αφήστε τη συσκευή τρυπήματος να στεγνώσει τελείως στον αέρα 

πριν τη χρησιμοποιήσετε για μέτρηση.
6. Πλύνετε τα χέρια προσεκτικά με σαπούνι και νερό αφού χειριστείτε 

τη συσκευή τρυπήματος.
Για την απολύμανση της Συσκευής Τρυπήματος:
1. Καθαρίστε τη συσκευή τρυπήματος πριν από την απολύμανση 

(βλέπε Για τον καθαρισμό της Συσκευής Τρυπήματος).
2. Χρησιμοποιώντας ένα νέο μαντηλάκι που περιέχει παράγοντα 

καθαρισμού/απολύμανσης με δραστικά συστατικά χλωριούχο αμμώνιο 
με έως 0,25% κάθε ένωσης τεταρτοταγούς αμμωνίου και ισοπροπυλική 
αλκοόλη (περιεκτικότητας έως 55%), σκουπίστε ολόκληρη την 
εξωτερική επιφάνεια της συσκευής τρυπήματος, περιλαμβανομένου 
του άκρου του καπακιού, τουλάχιστον 3 φορές οριζόντια και έπειτα 
3 φορές κάθετα. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι εξωτερικές επιφάνειες της 
συσκευής τρυπήματος παραμένουν ορατά υγρές επί 2 λεπτά. 

3. Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο μαντηλάκι. 
4. Αφήστε τη συσκευή τρυπήματος να στεγνώσει τελείως στον αέρα 

πριν τη χρησιμοποιήσετε για μέτρηση.
5. Πλύνετε τα χέρια προσεκτικά με σαπούνι και νερό αφού χειριστείτε 

τη συσκευή τρυπήματος.

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands
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Exclusive Representative in Greece
Parapharm International A.E.
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➀ Place Tip firmly against  
finger on other hand. 
Note: For best results, 
lance in shaded areas. 

➁ Press Trigger Button.

➂ Gently massage finger from palm to fingertip to form 
blood drop.

➀ Select area to be lanced. Wash with soap and 
warm water, rinse and dry thoroughly.

➁ Twist off End Cap. 
Push Lancet firmly into Holder.

➂ Remove Lancet Top. 
Note: Save Top for safe disposal of used Lancet.

➃ Replace End Cap. 
Note: Use clear End Cap for lancing forearm.

Do not use lancet if 
lancet top has been 
previously removed.

– L A N C E –

– S E T –

L A N C I N G  D E V I C E  I N S T R U C T I O N S  F O R  U S E

TRIGGER BUTTONHOLDERARROW

LANCET TOP

END CAP FOR 
FINGER TESTING

DEPTH DIAL ARMING BARREL

CLEAR END CAP FOR
FOREARM TESTING

For Finger Testing:
➀ Turn Depth Dial to desired lancing depth. 

Note: Finer adjustments can be made by setting Arrow between 
numbers. 
Lancing Depth Guide: 
• 1-2 for soft / thin skin 
• 3-4 for average skin 
• 4-5 for thick / calloused skin

➁ Lower hand to waist level. Gently massage finger to 
get blood flowing.

➂ Hold End Cap in one hand and Arming Barrel in other. 
Gently pull Arming Barrel until a click is heard.

Important Notes Regarding Forearm Samples Used in Testing 
Blood Glucose:1

• Check with your Doctor or Healthcare Professional to see if forearm 
testing is right for you.

• Blood glucose results from forearm are not always the same as 
results from fingertip. Do not use forearm for testing when blood 
sugar is rapidly rising or falling, e.g., within 2 hours of eating, after 
taking insulin, immediately after exercise, or when you are ill or 
under stress. Use fingertip sample for testing.

• Do not use forearm samples for testing if you think your blood sugar 
is low, if you don’t regularly experience symptoms when your blood 
glucose is low, or if your results from forearm samples do not match 
the way you feel. Use fingertip sample for testing.

➀ Place Tip firmly 
against forearm. 
Note: For best results, 
lance in shaded area. 

➁ Press Trigger Button.

➂ Apply a firm pressure on the Lancing Device until an 
adequate blood drop is formed.

For Forearm Testing:
➀ Use Clear End Cap in place of regular Depth Dial End 

Cap, but if Clear End Cap is not available, select #5 on 
Depth Dial. 
 
 
 

➁ Rub area vigorously or apply warm compress to 
stimulate blood flow.

➂ Hold End Cap in one hand and Arming Barrel in other. 
Gently pull Arming Barrel until a click is heard.

For obtaining capillary whole blood for testing.

SIDE SIDE

– R E A D Y –

1. U.S. Food and Drug Administration. Blood Glucose Meters, Getting the Most Out of Your Meter. [Electronic Version]. Retrieved 
July 6, 2009 from http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/TipsandArticlesonDeviceSafety/ucm109371.htm
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Reuse of devices labeled for single-use may result 
in product contamination and patient infection.

SYMBOLS:
Biological Risk

Sterile

Do Not Resterilise

Single Use Only

Control Solution

Control Level

Serial Number

Caution!

Use By Date

Keep Dry

Attention!
Read Instructions for Use.

Storage Temperature
Range

Lot Number

For in vitro
Diagnostic Testing Only

Authorised Representative

Manufactured By

Date of Manufacture

Single Patient Use Only

Note: Lancing Device and Clear End Cap are for self-testing and intended for use by 
one patient only. Not suitable for use by healthcare or care workers.

Refer to Owner’s Booklet for testing instructions.

Removing Used Lancet:
1. Twist off End Cap.
2. Using saved Top, recap Lancet.
3. Remove from Holder and discard Lancet in appropriate container.
Lancing Device Care, Cleaning
• Cleaning removes blood and soil.
• Clean immediately after getting any blood on the lancing device 

or if lancing device is dirty. 
• Do not clean the lancing device during a test.
•  Let lancing device air dry thoroughly before using to test.
To Clean the Lancing Device:
1. Wash hands thoroughly with soap and water.
2. Make sure lancing device is not armed and there is no lancet 

loaded inside the lancing device holder. 
3. Using a cleaning agent wipe with the active ingredients 

ammonium chloride with up to 0.25% of each quaternary 
ammonium compound and isopropyl alcohol (up to 55%), wipe 
the entire outside of the lancing device using 5 wiping motions 
until visibly clean. 

4. Discard used wipe. 
5. Let lancing device air dry thoroughly before using to test.
6. Wash hands thoroughly with soap and water after handling 

lancing device.
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