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Благодарим Ви!

Благодарим Ви, че избрахте Safe AQ Smart система за 
мониторинг на кръвната захар. Това ръководство за потребителя 
съдържа важна информация за глюкомера Ви.

Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя,
преди да използвате новия си глюкомер, в противен случай 
защитата, предоставена от глюкомера, може да бъде нарушена.

Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с 
Центъра за обслужване на клиенти на +359 879 548 300.
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I. Въведение в системата за измерване

Предназначение 

Системата за наблюдение на кръвната захар Safe AQ Smart е предназначена 
за количествено измерване на глюкоза в проби от прясна капилярна цяла 
кръв, взета от върха на пръста, и във венозни проби от цяла кръв.

Системата за проследяване на кръвната захар е предназначена само за 
използване извън тялото {ин витро диагностична употреба) за самотестване 
или професионална употреба като помощно средство при управлението на 
диабет.

Интелигентната система за мониториране на кръвната захар Safe AQ е 
предназначена за in vitro диагностична употреба и не трябва да се използва за 
диагностика или скрининг на диабет.

Системата за наблюдение на кръвната захар Safe AQ Smart включва: 
Глюкомер Safe AQ Smart, тест ленти за кръвна захар Safe AQ, контролен 
разтвор.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Контролният разтвор не е задължителен.

Глюкомерът Safe AQ Smart показва резултатите от кръвната захар в mmol/
L или mg/dl.

Всеки глюкомер показва само една мерна единица. Устройството е 
предварително настроено и не можете да промените настройката. Моля, 
проверете устройството преди тестване.
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Принцип на теста

Тестът за кръвна захар е измерване на електрически ток, причинен от
реакцията на глюкозата с реагентите (специални химикали) върху електрода
на лентата. Пробата от кръвта или контролния разтвор се изтегля от върха на
тест лентата чрез капилярно действие. Глюкозата в пробата реагира със
специалните химикали и генерира електрони, които произвеждат електрически
ток. Глюкомерът измерва електрическия ток и изчислява резултата от
глюкозата. Резултатът от глюкозата се показва от вашия глюкомер в мерна 
единица mg/dL или mmol/L.
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II.Важна информация за безопасност

► Вашият Safe AQ Smart и убождащото устройство са само за употреба от един
човек. Не ги споделяйте с никой друг, дори с членове на семейството.
► За професионална употреба, ако глюкомерът се използва върху втори човек,
глюкомерът и убождащото устройство трябва първо да се дезинфекцират.
► Safe AQ тест ленти и ланцети са само за еднократна употреба. НЕ
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВТОРНО.
► Не използвайте други тест ленти и контролни разтвори със Safe AQ Smart
► Не използвайте глюкомера, ако не работи правилно или има някаква
повреда.
► Съхранявайте флакона с тест лентита Safe AQ далеч от деца. Флаконът с
ленти, тест лентите и контролният разтвор могат да представляват опасност от
задавяне. НЕ пийте контролния разтвор.
► Отстранете батериите, ако няма да използвате глюкомера известно време.
НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ ВАШЕТО ЛЕЧЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ЕДИН РЕЗУЛТАТ,
КОЙТО НЕ СЪОТВЕТСТВА С ТОВА, КОЕТО ЧУВСТВАТЕ ИЛИ АКО ВЯРВАТЕ,
ЧЕ РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО МОЖЕ ДА Е ГРЕШЕН.
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III. Предупреждения за пациентите

► Не е за употреба при новородени (новородени или бебета).

► Не е за скрининг или диагностика на захарен диабет.

► Не се използва при критични пациенти.

► Не е за употреба при алтернативно тестване на място (AST).

► Само за ин витро диагностична употреба.
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IV. Важна здравна информация

Американската диабетна асоциация (ADA) предлага следните цели за 
нормален диапазон на кръвната захар. Различни цели могат да бъдат 
подходящи за различни хора. Ако резултатът от теста ви е извън целта или 
резултатът от теста не съответства на усещането ви, проверете отново. Ако 
все още е извън целта моля, свържете се с медицински специалист.

Предложени цели от ADA
Гликемичен контрол 

По време на деня

3.9 - 5.6 mmol/L 
Препрандиална плазмена
глюкоза (преди хранене)

<7.8 mmol/L 
Постпрандиална плазмена

глюкоза (1-2 часа след хранене)

ЗА глюкомер Safe AQ Smart:

1. Ако резултатите от теста са по-големи от 33,3 mmol/L, глюкомерът ще покаже
"HI". Тествайте незабавно с нова тест лента. Ако показанието ви все още е "HI",

незабавно се свържете с медицински специалист.

2. Ако резултатите от теста са по-ниски от 1,1 mmol/L, глюкомерът ще покаже
"LO". Тествайте незабавно с нова тест лента. Ако показанието ви все още е "LO",

незабавно се свържете с медицински специалист.

6 



7 

V. Относно глюкомера Safe AQ Smart

Safe AQ Smart Глюкомер: 
=-,,'"""""-- Порт за тест лента 

Бутон за изваждане

LCD дисплей

Основен бутон Капак на батериите
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VI. Дисплей

Забележка: 
Не променяйте лечението си само въз основа на резултатите от теста. Моля, 
консултирайте се със здравен специалист за вашето лечение.

Брой тест

Символ за капка кръв

Мерна единицаСъстояние на 
батерията

Звуков сигнал

Символ за температура

Символ за Bluetooth
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VII. Тестване с контролен разтвор
Защо да извършвате тест с контролен разтвор?
• Гарантира, че вашият глюкомер и тест ленти работят правилно.
• Позволява ви да практикувате тестване без използване на кръв.

Кога трябва да извършите тест с контролен разтвор?
• Когато започнете да използвате нов флакон с тест ленти.
• Когато капачката на флакона е отворена продължително време.
• Когато тест лентите са били изложени на екстремни условия.
• Когато искате да проверите дали глюкомера или тест лентите работят правилно.
• Когато изпуснете или счупите глюкомера.
• Когато искате да проверите дали стъпките на теста са правилни.

Важна информация
• Използвайте само разтвор за контрол на кръвната захар Sinocare с вашия глюкомер.

• Проверете срока на годност на бутилката с контролния разтвор. Да не се използва с 

изтекъл срок на годност.

• Използвайте тест лентите в рамките на период от 6 месеца от датата на първото 

отваряне на флакона.

• Запишете датата на отваряне на бутилката с контролния разтвор, която е 3 месеца 

след първото отваряне. Изхвърлете бутилката след 3 месеца.

• Изхвърлете всяка бутилка, която изглежда напукана или тече.
• Само за ин витро диагностична употреба.

Извършване на тест с контролен разтвор
Започнете с изключен глюкомер. Подгответе следните елементи преди 
теста с контролния разтвор:
а. глюкомер;
б. тест лента за кръвна захар;
в. разтвор за контрол на кръвната захар
СТЪПКА 1: Измийте ръцете си
Измийте ръцете си с мек сапун и вода. Не забравяйте да изсушите ръцете си, 
преди да извършите тест.
СТЪПКА 2: Поставете Safe AQ тест лента
Поставете Safe AQ тест лента с печата нагоре и контактния край в порта за тест 
лентата докрая. Глюкомерът ще се включи. Внимание: Само когато на дисплея 
на глюкомера мига символ на капка кръв,     можете да приложите контролен 
разтвор. Ако няма символ на капка кръв, рестартирайте глюкомера отново.
СТЪПКА 3: Нанесете контролния разтвор
1. Проверете срока на годност и датите за изхвърляне на вашия контролен
разтвор и флаконите с тест ленти Safe AQ. Не използвайте контролен
разтвор или тест лента с изтекъл срок на годност.
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2. Разклатете добре бутилката с контролния разтвор, след което отстранете
капачката. Стиснете бутилката и изхвърлете първата капка. Стиснете
бутилката отново, за да получите втора капка и докоснете върха на тест
лентата Safe AQ, за да докоснете капката от разтвора, докато глюкомерът
издаде звуков сигнал. След обратно броене от 5 секунди глюкомерът ще
покаже резултата от теста с контролния разтвор.
3. Резултатите от контролния тест трябва да са в рамките на нивото на
контролния разтвор, отпечатано върху етикета на флакона с тест ленти. Ако
резултатът е извън диапазона, тествайте отново. Ако все още е така, не
използвайте тест ленти или глюкомер за изследване на кръвната захар.
Обадете се на обслужване на клиенти на +359 879 548 300
4. Извадете тест лентата
Внимание: Изхвърлете използваната тест лента и контролен разтвор в
съответствие с местните разпоредби. Съхранявайте контролния разтвор
далеч от деца и домашни любимци.

Съмнителни резултати:

Вероятна причина

Грешка в операцията

Контролният разтвор не е
разклатен добре

Използвана е първата капка разтвор

Замърсен или изтекъл срок на разтвор

Замърсен или стара тест лента

Температурата е твърде висока
или твърде ниска

Неизправност на глюкомера

Действие

Повторете теста с правилните стъпки

Разклатете добре контролния разтвор
и тествайте с нова тест лента

Повторете теста с нова тест лента

Сменете контролен разтвор. Повторете

Сменете флакона. Повторете

Поставете глюкомера, тест лентата и
контролния разтвор в условия за
тестване за 30 минути и повторете.

Свържете се с търговеца.
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VIII. Измерване на кръвна захар

Подгответе глюкомер, тест лента, убождащото 
устройство и ланцета преди теста.

СТЪПКА 1: Измийте ръцете си или използвайте 
тампон, напоен със спирт, за да почистите върха на 
пръста. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ПРЪСТА ВИ Е СУХ ПРЕДИ 
ТЕСТВАНЕ.

СТЪПКА 2: Развийте капака на убождащото 
устройство.

СТЪПКА 3: Поставете ланцета в убождащото 
устройство, докато спре напълно.
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СТЪПКА 4: Завъртете и издърпайте, за да 
премахнете предпазителя на ланцета. Запазете 
протектора на ланцета за безопасно изхвърляне на 
ланцета.

СТЪПКА 5: Завийте отново капака на убождащото 
устройство.

СТЪПКА 6: Завъртете регулируемия накрайник, за 
да регулирате дълбочината на пробиване.
Съвети:
1-2 (най-малка дълбочина) за мека или тънка кожа,
3-4 (средна дълбочина) за средна кожа,
5 (най-голяма дълбочина) за дебела или мазолеста
кожа.

СТЪПКА 7: Издърпайте задната част на 
убождащото устройство. 
Убождащото устройство е подготвено и готово за 
вземане на проба. Ланцетата е за еднократна 
употреба. Не споделяйте ланцетата с други хора.



СТЪПКА 8: Извадете лента от флакона с лента. Незабавно 
затворете капака на флакона.

Внимание: Завършете теста в рамките на 3 минути след изваждане на 
лентата. В противен случай резултатът от теста може да е неточен.

СТЪПКА 9: Поставете лентата в порта за тест ленти за да 
включите глюкомера. Съвет: Поставете лентата с печатът 
нагоре и контактната част в порта за лентата.
Внимание: Ако кръвта не бъде тествана до 3 минути, глюкомерът ще се 
изключи автоматично. Поставете отново лентата и започнете теста.

Ако глюкомера показва "E-2", това означава, че температурата на 
околната среда е над или под температурния диапазон. Моля, поставете 
глюкомера, лентата, контролния разтвор на подходящо място (10-35 °C), 
изчакайте поне 30 минути и тествайте отново.

СТЪПКА 10: Уверете се, че убождащото устройство е 
притиснато здраво към пръста ви. Натиснете бутона, 
за да извършите убождане

Внимание: Ако не сте взели достатъчно кръвна проба, моля, 
внимателно масажирайте пръста си. НЕ СТИСКАЙТЕ ПРЪСТА 
СИ. Върнете се до Стъпка 6, за регулиране на дълбочината на 
пробиване и пробвайте отново.

СТЪПКА 11: Когато екранът на глюкомера покаже 
мигащ символ за кръв, поставете кръвната проба в 
малкия отвор на върха на тест лентата.

Внимание: Задръжте върха на тест лентата до капката кръв 
докато получите звуков сигнал. Визуално потвърдете, че 
кръвната проба запълва целия отвор. Не местете глюкомера 
или лентата. Натиснете главния бутон. Ако не сте приложили 
достатъчно кръвна проба към тест лентата, използвайте нова 
тест лента. Не натискайте силно тест лентата с пръст. В 
противен случай това може да доведе до неточен резултат.
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Внимание.
НЕ намазвайте и не изстъргвайте кръвта с тест лентата.
НЕ нанасяйте кръв върху тест лентата, когато тест лентата не е в порта за тест лента. 
НЕ поставяйте кръв или чужди предмети в порта за тест ленти.

СТЪПКА 12: След 5 секунди, глюкомерът показва 
резултата от теста.

Ако глюкомерът показва "E-3", моля, прочетете внимателно раздела за измерване на 
кръвната захар и използвайте отново тест с нова тест лента.

СТЪПКА 13: Извадете лентата с помощта на бутона.
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СТЪПКА 14: Отстранете капака на 
убождащото устройство. С протектора на 
ланцета на масата, забийте иглата на 
ланцета в протектора. Извадете ланцета и 
завийте отново капака на ланцета.

• 
'• ,I 

. .

Използваните тест лента и ланцета може да са биологично опасни. Моля, 
изхвърлете ги внимателно в съответствие с изискванията на местните 
разпоредби.
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IX. Преглед на резултатите от теста

Резултатът за кръвната захар се появява заедно с 
мерната единица. Този резултат от кръвната 
захар се съхранява в паметта на глюкомера. 
Изключете глюкомера, като отстраните тест 
лентата. Изхвърлете внимателно използваната 
тест лента, за да избегнете замърсяване.

i ,nu! ! IU7! ' ' ' ' 
: 

___ 
-

___ 
mg/dl 

_J 
mg/dl unit 

Ако резултатът от теста е над 33,3 mmol/L, екранът показва HI. 
Използвайте нова тест лента, за да тествате отново. Ако все 
още се показва HI, моля, незабавно се свържете с медицински 
специалист.

Ако резултатът от теста е под 1,1 mmol/L, екранът показва LO. 
Използвайте нова тест лента, за да тествате отново. Ако все 
още се показва LO, моля, незабавно се свържете с медицински 
специалист.

Внимание: Резултати от тест "HI" или "LO" не се съхраняват в паметта.
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X.Памет

Глюкомерът Safe AQ Smart съхранява 10 резултата от теста за кръвна захар. 
Можете да прегледате индивидуалните резултати, като влезете в режим на 
памет. След като 10 резултата са в паметта, добавянето на нов резултат води 
до изтриване на най-стария.

Когато глюкомерът е изключен, натиснете 
главния бутон 0 за 1,5 секунди, за да го
включите. Глюкомерът ще издаде звуков сигнал и 
ще покаже последния резултат от изследването 
на кръвната захар.
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Ако няма резултат от теста в паметта, глюкомерът ще покаже 3 
тирета със звуков сигнал. Натиснете за кратко бутон 0 , за да
прегледате резултата от теста. Натиснете бутона 0 за 3 
секунди, за да изключите глюкомера. 
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Забележка: Не можете да прегледате предишни резултати по време на измерване.
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XI. Информация за професионална употреба в здравеопазването

• Само обучен здравен специалист може да използва системата за проследяване на
кръвната захар Safe AQ Smart при множество пациенти.
• Само обучен здравен специалист може да взема проби от венозна кръв.
• Всеки пациент с инфекциозни заболявания трябва да използва собствен глюкомер.
• Ако един и същ глюкомер се използва при множество пациенти, съществува риск от
инфекция между пациентите и медицинския специалист.
• Водата или друг дезинфекционен разтвор, който остава върху кожата, може да
разреди кръвта и да причини неточни резултати от теста.
• Моля, изхвърлете използваните ланцети, тест ленти и контролен разтвор с изтекъл
срок на годност като медицински отпадъци.
Стъпки за извършване на тест:
1. Поставете ръкавици за еднократна употреба.
2. Медицинският специалист използва тампон със спирт, за да почисти мястото на
убождане. След това се уверете, че мястото е сухо преди убождане.
3. Използвайте квалифицирано убождащо устройство и изберете подходяща
дълбочина на убождане на пръст на пациент.
4. Използвайте убождащото устройство, за да извършите убождане.
5. Задръжте върха на тест лентата до кръвната проба, докато реакционният отвор
на тест лентата се напълни и глюкомерът започне обратното броене.
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6. Измийте добре ръцете със сапун и вода след употреба на глюкомера,
убождащото устройство и/или тест лентите.
7. Почистете и дезинфекцирайте глюкомера и убождащото устройство преди
употреба при следващия пациент.

XII. Сравняване на глюкомера с лабораторни резултати

Когато сравнявате резултатите между Safe AQ Smart и лабораторна 
система, кръвните тестове трябва да се извършат в рамките до 30 минути 
след лабораторен тест.
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XIII. Почистване и дезинфекция
• Почистете и дезинфекцирайте глюкомера незабавно след като по него
попадне кръв или ако глюкомерът е замърсен.
• Ако глюкомерът се използва за втори човек, глюкомерът и убождащото
устройство трябва първо да бъдат почистени и дезинфекцирани. Не
почиствайте глюкомера по време на теста.

Почистване на глюкомера
1. Измийте добре ръцете със сапун и вода.
2. Уверете се, че глюкомерът е изключен и не е поставена тест лента. Използвайте
75% алкохол, за да почистите цялата външна част на глюкомера. Уверете се, че
течности не влизат в порта за тест ленти или друг отвор на глюкомера.
3. Оставете измервателния уред да изсъхне напълно, преди да го използвате за
тестване.
4. Измийте добре ръцете си отново, след като подадете глюкомера.
5. Уверете се, че измервателният уред работи правилно, като извършите тест с
контролен разтвор. Ако вашият глюкомер не може да работи правилно, моля,
свържете се с отдела за обслужване на клиенти на телефон +86-731-89935929
или се свържете с местни търговци.

Дезинфекциране на глюкомера
Според метода на дезинфекция на клиничната институция.
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XIV. Пестене на батерия

• Ако няма нанесена кръв върху тест лентата в рамките на 3 минути,
глюкомерът ще се изключи автоматично.

• След теста, резултатите от теста ще се покажат на екрана с тест лента в
порта за лентата. Ако няма операция по глюкомера в рамките на 3 минути,
глюкомерът автоматично ще се изключи.
Забележка: Ако резултатът от теста показва "LO" или "HI", резултатите от теста ще се
показват 1 минута. Ако няма друга операция с глюкомера в рамките на 1 минута,
глюкомерът автоматично ще се изключи.

• Ако няма друга операция с глюкомера в рамките на 1 минута, като например
влизане в режим за преглед на резултатите от теста, глюкомерът автоматично
ще се изключи.

XV. Експлоатационни характеристики

Точност: 95% от резултатите на Safe AQ Smart отговарят на изискванията по-долу:

Диапазон на концентрация Отклонение %

<5.55 mmol/L (100 mg/dl) В рамките на ±0.83 mmol/L

2:5.55 mmol/L (100 mg/dl) В рамките на ± 15% 
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Прецизност: резултатите от Safe AQ Smart отговарят на изискванията по-долу:
Памет Последни 10 измервания

Диапазон на концентрация Изискване Условия за тестване 1o·c-35•c saoo/o RH 

<5.55 mmol/L (100 mg/dL) SD< 0.34 mmol/L (6.0 mg/dL) Вид Ръчен

:?5.55 mmol/L (100 mg/dL) CV<6.0% Мерни единици mg/dL or mmol/L 

Граници на измерване 1.1-33.3 mmol/L 

Употреба
XVI.Спецификации

10 години (при 7 теста на ден). При 
употреба потребителят трябва да поддържа 
продукта съгласно ръководството.

Количество кръв 0.6µL 

Вид проба Цяла капилярна кръв, цяла венозна кръв
Калибриране Плазмен еквивалент

Допълнителни функции

Време за измерване 5s 
Автоматично откриване на електрод при поставяне

Съхранение/транспортиране на глюкомер -2o·c-55•c 
Автоматично откриване на проби

Размери 84*60*26 (mm) 
Автоматично отброяване на времето за тест

Тегло 73.5g с батерии Предупреждение за температура

Захранване 3V DC, 50mA, 2 х AAA алкални батерии Предупреждение за батерията

Версия на софтуера A Предупреждение за използвани тест ленти
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XVII. Поддръжка
• Използването на този уред в суха среда, особено със синтетични материали
(дрехи, килими и т.н.), може да причини увреждащи електростатични разряди,
които могат да причинят грешни резултати.
• Електромагнитна съвместимост (EMC): Измервателят отговаря на
електромагнитните изисквания IEC 61326-2-6: 2012, посочени в ISO 15197-2013. 
Електромагнитните емисии са ниски и е малко вероятно да пречат на друго 
близко електронно оборудване, нито е вероятно емисиите от близкото 
електронно оборудване да пречат на измервателния уред. Устойчивостта на 
електростатичен заряд отговаря на изискванията на IEC 61326-2-6: 2012. 
Измервателният уред е тестван за радиочестотни смущения в честотния 
диапазон и тестови нива, определени от IEC 61326-2-6: 2012.
• Не използвайте този инструмент в непосредствена близост до източници на
силно електромагнитно излъчване. Те могат да попречат на правилната работа.
• Избягвайте мръсотия, прах, кръв, контролен разтвор или течности в тестовия
порт на глюкомера.
• Не дръжте глюкомера на място, където може да бъде смачкан.
• Съхранявайте системата за проследяване на кръвната захар (глюкомер, тест
лента, контролен разтвор) на сухо място.
• Да не се замразява.
• Не съхранявайте в кухнята или банята.
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XVIII. Смяна на батериите

Уверете се, че вашият глюкомер е изключен, когато сменяте батериите.

Внимание: Пазете батериите далеч от деца. Ако батерията бъде 
погълната, незабавно се обадете на медицински специалист.

Стъпка 1: Плъзнете капака на батерията от глюкомера.
Стъпка 2: Извадете старите батерии. Поставете новите според посоката на 
вътрешното отделение на страните "+" и "-".
Стъпка 3: Плъзнете капака на батерията обратно на мястото му, докато 
щракне на място.
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XIX. Отстраняване на неизправности

Екран Причина Действия

[bg u

Вашият резултат е под 
границата на измерване, 
която е по-малко от 1,1 
mmol/L.

Използвайте нова тест лента. Ако 
глюкомерът все още показва 
"LO", незабавно се обадете на 
медицински специалист.

m 

[H] 
Вашият резултат е над 
границата на измерване, 
която е по-висока от 33,3 
mmol/L.

Използвайте нова тест лента. Ако 
глюкомерът все още показва "HI", 
незабавно се обадете на 
медицински специалист.

B 
Ниска ниво на батерията. Незабавно 

сменете батериите.

� 

Измервателният уред е 
извън необходимия 
температурен диапазон 
за тест.

Преместете глюкомера, лентата 
и контролния разтвор на 
подходящо място. Изчакайте 
поне 30 минути и повторете.

[G] 
Грешка в метода на тестване: 
Прочетете инструкциите.

Поставете тест лентата в 
глюкомера, преди пробата.

Използвана тест лента Използвайте нова тест лента
Използвайте нова тест лентаИзтекла и навлажнена тест 

лента
Използвайте нова тест лентаТест лентата е изложена на 

въздух повече от 3 минути.

BJ 
Грешка в измерването. Обадете се на 

Обслужване на клиенти 
на +359 879 548 300

LI 
Недостатъчна проба. Използвайте нова тест лента
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Батериите са поставени
неправилно

Няма достатъчно кръвна проба Повторете теста с нова тест 
лента с достатъчно проба

Проверете дали батериите са 
поставени правилно спрямо 
знаците "+" и "-".

Ниско ниво на батериите Сменете батериите

Пробата е поставена върху 
грешна област на тест 
лентата

Глюкомерът не 
започва тест след 
кръвна проба

Повторете теста с нова тест 
лента с взета кръвна проба в 
дясната област. Вижте раздела 
"Измерване на кръвна захар".

Тест лентата е поставена 
неправилно или не напълно

Използвана тест лента Повторете теста с нова тест лента

Глюкомерът не се
включва след
поставяне на 
тест лента

Дисплеят не работи
Тест лентата е била навън 
твърде дълго след отваряне 
на флакона или опаковката

Завършете теста веднага след 
като извадите тест лента от 
флакон или опаковка

Поставете тест лентата правилно 
с надписа нагоре и я натиснете в 
порта докрая.

Извадете батерията, изчакайте 3 
минути, поставете отново 
батерията. Ако все още дисплеят 
не работи, обадете се на 
+359 879 548 300

Глюкомерът
показва грешен 
резултат от 
тест

Използвайте правилната страна 
на тест лентата, докоснете 
внимателно върха на пръста, за 
да изтеглите капка кръв;

Тест лентата е притисната 
твърде силно към пръста и 
пробата не може да бъде 
изтеглена в тест лентата.

Неизправност на порта 
за тест лента

Използвайте тест лента от нов 
флакон.

Обадете се на 
+359 879 548 300

Опаковката на тест лентата е 
повредена и десикантът е мек; 
флаконът с тест лентата е 
отворен твърде дълго;
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Глюкомерът
показва грешен
резултат от
тест

Изтекъл срок на годност на 
тест лентата

Неизправност на глюкомера или 
тест лентата

Тест лентата може да бъде 
засегната от влага

Глюкомерът започва 
да отброява след 
поставяне на тест 
лента без проба

Неизправност на зумераГлюкомерът се 
включва и измерва, 
но без звуков сигнал

Гласовият превключвател е 
изключен.

Без гласови подкани 
(за Safe AQ Voice)
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Използвайте тест лента от флакон 
преди изтичане на срока на годност

Свържете се с отдела за 
обслужване на клиенти на 
+359 879 548 300

Използвайте нова тест лента за 
тестване.

Свържете се с отдела за 
обслужване на клиенти на 
+359 879 548 300

Включете гласовия превключвател.

Ако следвате препоръчаните действия, но проблемът не е разрешен, 
моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на +359 879 548 300
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XX. Обяснение на символите

Прочетете инструкциите за употреба
.....,,1-1-,.-

kl� Дръжте далеч от пряка слънчева светлина

& Внимание

-20't%

55t 

Температурни граници. Съхранявайте правилно.

ISNI Сериен номер

-- Производител � Оторизиран представител в ЕС

llVDI Ин витро диагностично медицинско изделие CEom СЕ маркировка и номер на Нотифициран орган

! Чупливо � Биологични рискове

+ Съхранявайте на сухо място

)t 
0 Рециклируеми отпадъци

Символ за маркиране на електрически и електронни
устройства съгласно Директива 2012 /19 / ЕО. 

Устройството, аксесоарите и опаковката трябва да се
изхвърлят правилно в края на употребата. Следвайте
местната наредба или нормативен акт за изхвърляне.
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XXI.Гаранция

Changsha Sinocare Inc. предоставя следната гаранция на първоначалния купувач на 
системата за наблюдение на кръвната захар Safe AQ Smart:
1. Changsha Sinocare Inc. гарантира, че този измервателен уред няма дефекти в
материалите и изработката от датата на закупуване. Ако глюкомерът не работи
правилно, Sinocare ще го замени с нов глюкомер или еквивалентен продукт безплатно.
Повреда на глюкомера поради злоупотреба или употреба, която не е в съответствие с
инструкциите за употреба, не се покрива от тази гаранция.
2. Тази гаранция не включва батерията, доставена с глюкомера.
3. Не разглобявайте глюкомера. Това действие ще избегне гаранцията и ще накара
глюкомера да покаже грешни резултати.
4. Ако измервателният уред не работи правилно, моля, попълнете внимателно
гаранционната карта. Използвайте 75% алкохол, за да почистите глюкомера си и го
изпратете с гаранционна карта на вашия местен дилър.

XXII. Използвана литература

1. American Diabetes Association Standards of medical care in diabetes-2016. 
2. Larsson-Cohn U: Difference between capillary and venous blood glucose during oral 
glucose tolerance tests. Scand J Clin Lab Invest 36:805-808, 1976 
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Благодарим ви, че избрахте глюкомер Safe AQ Smart. 
Предоставя се безплатна замяна при правилна операция. 
Моля, попълнете гаранционната карта и я изпратете обратно 
на вашия доставчик.

Благодарим ви, че подкрепяте нашия продукт и нас!

Дата на покупка (фактура/касов бон): ___________________

Сериен номер на глюкомер.: __________________________

(Моля, запазете тази част и я покажете при нужда)

ВНОСИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ: ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД 
Тел.:+359 879 548 300 www.helmed.bg
Версия: 1.1




