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Blood Glucose Testing

Wash your hands with 
warm, soapy water.

1
Remove Test Strip from vial and close 
vial immediately. Insert Test Strip into 
Test Port with Contact End (blocks 
facing up). The Meter turns on.

2
Lance your finger. 
For single patient use only.

3

Hold Meter with Test Strip 
pointing down. Press Strip Release 
Button to discard Test Strip in the 
appropriate container.

6
In as fast as 4 seconds, 
glucose result will be 
displayed with time.

5

This guide provides a brief overview on testing your blood glucose. If you need information about 
setting up your Meter with correct date and time, consult the “Getting Started” section of Owner’s 
Booklet. For more detailed information on complete blood glucose testing procedure, consult 
“Testing Blood” section in the Owner’s Booklet.

4
With Test Strip still in Meter, touch 
Sample Tip to top of blood drop 
and allow blood to be drawn into 
Test Strip. Remove from blood drop 
immediately after the Meter beeps and 
dashes appear across Meter Display.
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Μέτρηση γλυκόζης αίματος

Πλύντε τα χέρια σας με 
ζεστό νερό με σαπούνι.

1
Βγάλτε μια ταινία μέτρησης από το φιαλίδιο 
και κλείστε το φιαλίδιο αμέσως. Εισαγάγετε 
την ταινία μέτρησης στη θύρα μέτρησης με 
το άκρο επαφής (τα μπλοκ να βλέπουν προς 
τα επάνω). Ο μετρητής ενεργοποιείται.

2
Τρυπήστε το δάκτυλό σας. 
Για χρήση από έναν  
ασθενή μόνο.

3

Κρατήστε τον μετρητή με την ταινία 
μέτρησης προς τα κάτω. Πατήστε το 
κουμπί απελευθέρωσης ταινίας για να 
απορρίψετε την ταινία μέτρησης στο 
κατάλληλο δοχείο.

6
Σε λιγότερο από 4 δευτερόλεπτα, 
το αποτέλεσμα της γλυκόζης θα 
προβληθεί, μαζί με την ώρα.

5

Ο οδηγός αυτός παρέχει μια σύντομη επισκόπηση της μέτρησης της γλυκόζης του αίματός 
σας. Αν χρειάζεστε πληροφορίες για τη ρύθμιση της σωστής ώρας και ημερομηνίας του 
μετρητή σας συμβουλευτείτε την  ενότητα «Έναρξη Χρήσης» στο εγχειρίδιο κατόχου. Για 
περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ολοκληρωμένη διαδικασία μέτρησης 
γλυκόζης αίματος, συμβουλευτείτε την ενότητα «Μέτρηση αίματος» στο εγχειρίδιο κατόχου.

4
Εφόσον η ταινία μέτρησης είναι στον μετρητή,  
φέρτε σε επαφή τη σταγόνα αίματος του δείγματος 
με το άκρο της ταινίας μέτρησης που υποδέχεται το 
δείγμα αίματος και αφήστε το αίμα να απορροφηθεί 
από την ταινία μέτρησης. Απομακρύνετε τη σταγόνα 
αίματος από την υποδοχή του αίματος αμέσως αφού 
ηχήσει ο μετρητής και εμφανιστούν παύλες στην 
οθόνη του μετρητή.
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