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Acetaminophen ≦  8.0 mg/dL (0.53 mmol/L) Gentisic Acid ≦  5.0 mg/dL (0.32 mmol/L)

Ascorbic Acid ≦  5.0 mg/dL (0.28 mmol/L) Hydroxyurea ≦  3.0 mg/dL (0.39 mmol/L)

Aspirin ≦  60 mg/dL (3.33 mmol/L) L-dopa ≦  10 mg/dL (0.51 mmol/L)

Bilirubin ≦  90 mg/dL (1.54 mmol/L) Maltose ≦  900 mg/dL (26.3 mmol/L)

Cholesterol ≦  500 mg/dL (12.9 mmol/L) Methyldopa ≦  3.0 mg/dL (0.13 mmol/L)

Creatinine ≦  5.0 mg/dL (0.44 mmol/L) Tolbutamide ≦  400 mg/dL (14.8 mmol/L)

Dopamine ≦  2.0 mg/dL (0.11 mmol/L) Triglycerides ≦  2,000 mg/dL (22.6 mmol/L)

Galactose ≦  900 mg/dL (50 mmol/L) Uric Acid ≦  8.0 mg/dL (0.48 mmol/L)

* 1: Kahn, R. and Weir, G.: Joslinis Diabetes Mellitus, 13thed Philadelphia : Lea and Febiger (1994), 489.

* 2: Krall, L.P. and Beaser, R. S.: Joslin Diabetes Manual. Philadelphia : Lea and Febiger(1989), 261-263.

Θερμοκρασίες

Ο χρήστης δεν θα πρέπει να λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση για ιατρικά θέματα χωρίς 
να συμβουλευτεί πρώτα το γιατρό του.
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Cameo Okmeter Cameo Okmeter

διαγνωστική χρήση μόνο

1.

Σημαντικό: Cameo Okmeter
Cameo Okmeter

:

Πώς να αντικαταστήσετε τη μπαταρία

Cameo Okmeter

2.
Ρυθμιζόμενη συσκευή τρυπήματος

Καπάκι συσκευής

Επιλογέας βάθους

Κουμπί απελευθέρωσης

Σώμα συσκευής

Υποδοχέας σκαρφιστήρα

Βελόνα τρυπήματος
Δισκάκι ασφαλείας

ΒΛΕΠΕΤΕ ΑΝ ΓΕΜΙΣΕ Ο ΘΑΛΑΜΟΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ ΠΗΡΑΤΕ ΔΕΙΓΜΑ

1. HMEΡΟΜΗΝΙΑ : Εμφάνιση  Μήνα και 
Ημερομηνίας
2. ΩΡΑ: Ο μετρητής έχει προγραμματιστεί για 
μια μορφή περιόδου 12 ωρών.
3. AVERAGE.: Εμφανίζεται όταν ο μετρητής 
είναι σε λειτουργία μνήμης, υπενθυμίζοντας  σε 
7/14/28 μέσο όρο δοκιμής 
4. ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΝΗΜΗ: Εμφανίζεται όταν είναι 
στη λειτουργία της μνήμης.
5. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΣΥΜΒΟΛΟ: Εμφανίζεται 
όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω 
ή κάτω από το αποδεκτό εύρος που απαιτείται 
για τη δοκιμή.

6. ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ : Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε στη λειτουργία το διάλυμα 
ελέγχου. Αποτέλεσμα της δοκιμής σας δεν θα αποθηκευτεί στη μνήμη του μετρητή.
7. ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ: Εμφανίζεται με το αποτέλεσμα της δοκιμής είτε σε 
mg / dL ή mmol / L.
8. ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: Εμφανίζεται όταν η μπαταρία είναι αδύναμη.
9. ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ: Αναβοσβήνει όταν το δείγμα θα πρέπει να εφαρμοστεί.
10. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ  Εμφανίζεται όταν ο μετρητής είναι ενεργοποιημένος και 
περιμένει για την εισαγωγή μια ταινία μέτρησης

3. Κλείστε  το κάλυμμα της μπαταρίας.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής είναι απενεργοποιημένος. Αστε το 
μπροστινό μέρος του μετρητή υπόλοιπο στην παλάμη του χεριού σας. 
Πιέστε το κούμπωμα στο κάλυμμα της μπαταρίας και ανασηκώστε για 
να ανοίξετε το κάλυμμα. Αφαιρέστε την μπαταρία.

2. Με το συν (+) πλευρά προς τα επάνω, τοποθετήστε την μπαταρία 
(μπαταρία τύπου CR2032) στο διαμέρισμα και σπρώξτε προς τα 
πάνω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Θα πρέπει να ακούσετε ένα 
ηχητικό σήμα για να δείξει ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά. 
Αν όχι, παρακαλώ αντικαταστήστε την μπαταρία σωστά.

ΘΥΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
ΘΥΡΑ USB, ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΙΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ 
ΣΕ ΕΝΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ, ΝΑ ΑΝΑΛΥΣΕΤΕ 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ.
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Θα δώσει λάθος αποτελέσματα.

Οι

και παρουσιάζει αποτελέσματα είτε σε milligrams της γλυκόζης ανά 
deciliter (mg/dL) ή millimoles της γλυκόζης ανά λίτρο (mmol/L). 

(13,3 mmol L), Επαναλάβετε τη δοκιμή, και αν τα αποτελέσματα εξακολουθούν να είναι κάτω 
από 60mg/dL 93.3mmol/L) ή πάνω από 240mg/dL (13.3mmol/L) συμβουλευτείτε το γιατρό σας. 

τη Βελόνα τρυπήματος 
την 

Εισάγετε τη Βελόνα τρυπήματος 

τη Βελόνα τρυπήματος 
να

Η χρήση με

ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΟΥΝ.

ΟΙ

ΤΩΝ

Η συσκευή τρυπήματος είναι για μια χρήση.

οι βελόνες τρυπήματος 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η συσκευή μετρητή και η συσκευή τρυπήματος είναι μόνο για χρήση ενός ασθενή
                        ΜΗΝ τα μοιράζεσαι με κανέναν, συμπεριλαμβανομένων άλλων μελών της οικογένειας!
                        ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε σε πολλαπλούς ασθενείς!

Η συσκευή και οι βελόνες τρυπήματος σας, χρησιμοποιούνται 
για τη λήψη σταγόνας απο το σημείο επιλογής. 

να έχει οπλισθεί όταν η βελόνα τρυπήματος έχει εισαχθεί.

ιων

Για in vitro χρήση μόνο

Παρακαλούμε διαβάστε τις 
οδηγίες χρήσης

Μην ξαναχρησιμοποιείτε

Αριθμός παρτίδας Προσοχή διαβάστε τα συνοδευτικά έγγραφα

Περιορισμοί θερμοκρασίας

 

Ημ/νια Λήξης

Κατασκευαστής

Εφαρμοσμένες σταθερές: EN ISO 13485:2003, EN ISO 14971:2009, EN ISO 15197:2003, EN 980:2008, EN ISO 18113 1:2009, EN

Η

το



 Cameo Okmeter  

OK-P

20 – 600 mg/dL (1.1-33.3 mmol/L)

20~60%
10°C~40°C(50°F~104°F), μεταξύ 10-85% R. H.
Altitude ≦�3,402 m (11,161 ft) above the sea level

4ºC~40ºC (39ºF~104ºF), μεταξύ 10~85% R.H.

120 αποτελέσματα με ημ/νια και ώρα

7, 14, και 28 ημερών

Μία 3-volt μπαταρία λιθίου (τύπου CR2032)

περί της 1,000 μετρήσεις

90 mm(L) × 35 mm(W) ×21 mm(H)

37g

ΟΘΟΝΗ                           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                     ΤΙ ΚΑΝΩ

Αποτέλεσμα της δοκιμής είναι 
μεγαλύτερη από 
600 mg / dL (33.3 mmol / L).

Αν αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τον τρόπο 
που αισθάνεστε, να επανεξετάσετε την 
ορθή διαδικασία ελέγχου και να κάνετε μια 
δοκιμή ελέγχου. Επαναλάβετε την εξέταση 
αίματος, αν η οθόνη εξακολουθεί να
εμφανίζεται, καλέστε αμέσως ιατρική 
βοήθεια.
 

Αποτέλεσμα της δοκιμής είναι 
μικρότερο από 
20 mg / dL (1.1 mmol / L).

Αν αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τον 
τρόπο που αισθάνεστε, να επανεξετάσει 
την ορθή διαδικασία ελέγχου και να κάνετε 
μια δοκιμή ελέγχου. Επαναλάβετε την 
εξέταση αίματος, αν η οθόνη εξακολουθεί 
να εμφανίζεται, καλέστε αμέσως ιατρική 
βοήθεια.

Αδύνατη μπαταρία.
Αντικαταστήστε την μπαταρία 
σύντομα.

Η μπαταρία είναι νεκρή. Αντικαταστήστε την μπαταρία τώρα.  

  

Ίσως:
1. Χρησιμοποιείται 
χρησιμοποιημένη ή υγρή ταινία
2. Ελαττωματικό μέτρο.

Θα πρέπει να:
1. Επαναλάβετε την εξέταση με μια νέα 
δοκιμαστική ταινία.
2. Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα 
σας για βοήθεια.  

Η θερμοκρασία είναι έξω από το 
εύρος λειτουργίας.

Ο μετρητής δεν λειτουργεί. Μετακίνηση σε 
μια περιοχή με θερμοκρασία μεταξύ
10 ºC έως 40 ºC (50 ºF - 104 °F) και 
περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά. 
Μην δοκιμάσετε τεχνητή θέρμανση ή την 
ψύξετε το μετρητή.

Σφάλμα συστήματος. 
Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα 
σας για βοήθεια.

Δεν υπάρχουν 
απαντήσεις όταν 
η δοκιμαστική 
ταινία εισάγεται 
μέσα στο μετρητή.

Ίσως:
1. Η μπαταρία είναι νεκρή.
2. Λάθος ταινία μέτρησης έχει
εισαχθεί.
3. Ο μετρητής είναι ελαττωματικός.

Θα πρέπει να:
1. Αντικαταστήστε την μπαταρία
2. Τοποθετήστε την ταινία μέτρησης σωστά.
3. Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα 
σας για βοήθεια.

Δεν υπάρχουν 
απαντήσεις όταν 
το δείγμα αίματος
είναι εφαρμοσμένο 
στη δοκιμαστική 
ταινία.

Ίσως:
1. Το δείγμα αίματος δεν είναι
επαρκές.
2. Ο Μετρητής είναι ελαττωματικός.

Θα πρέπει να:
1. Επαναλάβετε την δοκιμασία με επαρκή
δείγμα.
2. Επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα 
σας για βοήθεια.

Σημαντικό:
1. Το Cameo OKmeter απαιτεί μόνο ένα μικρό δείγμα του αίματος για να εκτελέσει μια 
δοκιμή. Επιλέξτε ένα διαφορετικό σημείο κάθε φορά που θα δοκιμάσετε. Αν επαναλάβετε 
παρακέντηση στο ίδιο σημείο μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και κάλους.
2. Η πρώτη σταγόνα αίματος περιέχει συνήθως ιστούς και στον ορό, η οποία μπορεί να 
επηρεάσει την αποτέλεσμα της δοκιμής. Θα πρέπει να απορρίπτεται.
3. Το αίμα θα πρέπει να γεμίσει πλήρως το παράθυρο επιβεβαίωσης πριν από το μετρητή 
αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση. Αν διαπιστώσετε ότι το παράθυρο επιβεβαίωσης δεν 
έχει συμπληρωθεί με αίμα, όταν ο μετρητής μετρά, ΠΟΤΕ μην προσπαθήσετε να 
προσθέσετε περισσότερο αίμα στην ταινία μέτρησης.Απορρίψτε την ταινία μέτρησης με 
ένα νέο.
4. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζει ένα δείγμα αίματος εντός τριών (3) λεπτών, 
ο μετρητής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Πρέπει να αφαιρέσετε την ταινία μέτρησης 
και να την επανατοποθετήστε για να ενεργοποιήσετε το μετρητή και να επανεκκινήσετε τη 
διαδικασία δοκιμής.
5. Εάν έχετε πρόβλημα να γεμίσετε την ταινία μέτρησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με 
τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για βοήθεια.

Διάβασε το αποτέλεσμα: 
Ο μετρητής θα δείξει την τιμή της 
γλυκόζης στο αίμα μετά από 6 δευτερόλεπτα. Το Cameo OKmeter αποθηκεύει αυτόματα 120 αποτελέσματα δοκιμών, επιτρέποντάς σας 

να επανεξετάσετε το θέμα ώστε από την πιο πρόσφατη προς την παλαιότερη. Ο μετρητής 
υπολογίζει επίσης και εμφανίζει 7, 14 και 28-ημερών μέσους όρους. Μπορείτε να δείτε το 
ατομικό ή το μέσο αποτέλεσμα της δοκιμής εισάγοντας τη λειτουργία της μνήμης.

ΒΗΜΑ 1. Εισάγετε τον τρόπο λειτουργίας μνήμης
Αν ο μετρητής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί M για να 
ενεργοποιήσετε το μετρητή. Όταν αναβοσβήνει το σύμβολο ταινίας 
στην οθόνη, πατήστε ξανά το πλήκτρο M για να εισέλθετε στον τρόπο 
λειτουργίας της μνήμης.

ΒΗΜΑ 2. Υπενθυμίζει  Μέσο όρο αποτελεσμάτων των δοκιμών
Κατά την είσοδο στον τρόπο λειτουργίας μνήμης, ο 7ημερος μέσος 
όρος  θα εμφανιστεί. Εάν συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί M, 
ο 14-ημερών και 28-ημερών μέσοι όροι θα εμφανίζονται στη σειρά.

ΒΗΜΑ 3. Υπενθυμίζει επιμέρους αποτελέσματα δοκιμών
Μετά μέσο όρο 28-ημέρας, το πιο πρόσφατο αποτέλεσμα της δοκιμής 
με ημερομηνία και ώρα θα εμφανιστεί. Πατήστε μία φορά το κουμπί Μ 
και το επόμενο πιο πρόσφατο αποτέλεσμα του τεστ θα εμφανιστεί. 
Κάθε φορά που πατάτε και αφήνετε το κουμπί M, ο μετρητής θα 
ανακαλέσει μέχρι τα τελευταία 120 αποτελέσματα των δοκιμών σας 
σε τάξη. Όταν η μνήμη είναι πλήρης, το παλαιότερο αποτέλεσμα 
διαγράφεται και το νεότερο προστίθεται. Μετά την επίτευξη της 
τελευταίας δέσμης αποτέλεσμα, ο μετρητής θα εμφανίσει 7-ημέρες 
πάλι.

ΒΗΜΑ 4. Βγείτε από τη λειτουργία μνήμης
Αν θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία της μνήμης, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το κουμπί M για τρία (3) δευτερόλεπτα για να 
απενεργοποιήσετε το μετρητή.

Σημαντικό:
1. Τα αποτελέσματα του διαλύματος ελέγχου ΔΕΝ αποθηκέυονται στη μνήμη, αν η 
δοκιμή ελέγχου προκαθοριστεί σωστά. (Ανατρέξτε στο "τεστ του διαλύματος ελέγχου" 
Ενότητα για λεπτομέρειες). Ο κατάλογος των προηγούμενων αποτελεσμάτων και ο 
μέσος όρος των αποτελεσμάτων για τα αποτελέσματα της γλυκόζης στο αίμα μόνο.
2. χρησιμοποιώντας τον μετρητή για πρώτη φορά,'' ----'' εμφανίζεται. Όταν ανακαλείτε τα 
αποτελέσματα των δοκιμών ή επανεξετάσετε το μέσο αποτέλεσμα, αυτό σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει αποτέλεσμα της δοκιμής στη μνήμη.
3.Οι μέσοι όροι υπολογίζονται από το τελευταίο αποτέλεσμα που έχετε λάβει κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων ημερών 7, 14 και 28.
4.Κάθε φορά στη λειτουργία της μνήμης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί M για τρία (3) 
δευτερόλεπτα για να βγείτε και να απενεργοποιήσετε το μετρητή.
5.Για λίγο στη λειτουργία της μνήμης, αν αφήσετε το μέτρο και μόνο χωρίς καμία ενέργεια 
για ένα (1) λεπτό, ο μετρητής θα σβήσει αυτόματα

Κάλυψη : 
βελόνας 
τρυπήματος 

βελόνα τρυπήματος 

ή

8.  Μετά που θα αλλάξετε τις μπαταρίες.

Η διαγραφή έγινε

Το του ο μετρητής τα

απορρίψτε 

της φιάλης

Κατά τη διάρκεια σταθερών συνθηκών γλυκόζης.
;

;

;


