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Spoštovani uporabnik merilnika Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus),

hvala, da ste se odločili za nakup sistema Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus), ki vam bo 
pomagal spremljati raven glukoze in holesterola v krvi. 

Merilnik se samodejno nastavi za merjenje glukoze in zato pred uporabo ni treba 
vstaviti kodne kartice. Za merjenje holesterola je potrebna kodna kartica, ki mora 
biti nova za vsak paket merilnih lističev. V navodilih za uporabo so vse informacije 
o uporabi in vzdrževanju sistema Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus) za spremljanje 
glukoze in holesterola v krvi.   

Sistem Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus) za spremljanje glukoze in holesterola lahko 
meri glukozo in holesterol. Dodali smo tudi številne nove funkcije za lažje upravljanje 
z merilnimi rezultati, na primer opozorilo za hipoglikemijo (znižano koncentracijo 
glukoze v krvi) in hiperglikemijo (zvišano koncentracijo glukoze v krvi), oznako za 
merjenje pred obrokom in po njem, oznako za telesno dejavnost in oznako, da se bliža 
čas za odmerek zdravila/inzulina. Poleg tega vam osvetljena reža za merilni listič in 
osvetljen zaslon pomagata pri merjenju v temnejšem okolju.

V tem priročniku so vse informacije, potrebne za uporabo in vzdrževanje vašega 
novega merilnika. Prosimo, da jih pazljivo preberete.
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UPORABA

Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus) sistem za spremljanje glukoze in holesterola se 
uporablja za merjenje glukoze v sveži kapilarni polni krvi iz konice prsta, dlani ali 
podlahti in za merjenje holesterola v venski ali kapilarni polni krvi iz konice prsta. 
Merjenje z vzorcem iz alternativnega mesta odvzema lahko opravite samo med 
ustaljenim stanjem glukoze (ko ni hitrih sprememb njenih vrednosti). Preizkus se 
opravi zunaj telesa (in vitro diagnosticiranje).

Sistem je namenjen sladkornim bolnikom za osebno uporabo (za samokontrolo 
sladkorne bolezni) in zdravstvenemu osebju za strokovno uporabo v kliničnem okolju 
kot pomoč pri spremljanju glukoze in holesterola v krvi pri sladkorni bolezni. Sistem 
ni primeren za diagnosticiranje ali spremljanje sladkorne bolezni pri novorojenčkih.

POMEMBNO: 
 Izsušitev – huda izsušitev lahko povzroči netočen rezultat merjenja glukoze v krvi. 

Če sumite, da ste močno izsušeni, se obrnite na svojega zdravnika.
 Območje hematokrita: Rezultati merjenja glukoze v krvi so lahko netočni, če 

območje hematokrita presega 70 % ali je pod 10 %. Območje hematokrita, ki je višje 
od 55 % ali nižje od 30 %, lahko povzroči netočne rezultate merjenja holesterola.

 Primerno za samomeritev.
 Ni primerno za uporabo na novorojenčkih.
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MERILNI KOMPLET

Komplet Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus) vsebuje:

- merilnik Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus) s priloženima baterijama,
- prožilno napravo Wellion, 
- 10 lancet Wellion,
- torbico za shranjevanje,
- Navodila za uporabo,
- Slikovna navodila za lahek začetek.
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Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus) merilnik za glukozo in holesterol v krvi 
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Vhod za prenos podatkov

Vhod za prenos podatkov 

na osebni računalnik z 

USB-kablom, če je povezan 

z ustrezno programsko 

opremo.*

Reža za kodno kartico

Tu vstavite kodno kartico 

za holesterol.
Prostor za baterijo

Sprejme dve litijevi gumbni bateriji 

CR2032 3V.

Gumb za izmet (če ga merilnik ima)

Pritisnite, da odstranite merilni listič. Meril-

nik se bo nato samodejno izključil.

* Pravilno odčitavanje vaših podatkov lahko zagotovi le originalni USB-kabel Wellion GALILEO.
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O
L Puščični tipki

nastavljate merilnik.

vrednostmi v pomnilniku, 

ko ste v načinu priklic 

pomnilnika.

Osvetljena reža za merilni listič 

Tukaj vstavite merilni listič; 

osvetlitev olajšuje merjenje 

v temnem okolju ali v senci.

Potrditveni gumb »OK«

Za priklic pomnilnika stisnite in 2 sekundi držite gumb OK ali držite 

gumb 4 sekunde za vstop v način nastavitev; za ogled povprečnih dnev-

nih vrednosti v načinu priklic pomnilnika in za izbor določene funkcije v 

nastavitvah; za izklop merilnika stisnite in pridržite gumb OK.

Zaslon merilnika

Prikazuje merilne rezultate, 

vrednosti v pomnilniku, 

povprečja in druga sporočila.
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Zaslon merilnika

G
Chol

lu

GLU/CHOL – oznaka kaže, ali je 
merilnik nastavljen za merjenje 
glukoze ali holesterola.

Oznaka za telesno dejavnost 
- se pokaže, če rezultat 
označite z oznako telesna 
vadba ali pregledujete 
označene rezultate. 

Oznaka pred obrokom/
po obroku - se prikaže, da 
označite rezultat merjenja 
pred obrokom ali po njem 
ali pri ogledu označenih 
rezultatov.

Datum - kaže mesec in dan, 
levi številki kažeta datum, 
desni številki kažeta mesec.

Ura - prikazuje čas, levi številki označujeta 
uro, desni številki označujeta minute. 

Oznaka za zdravilo/inzulin 
- se prikaže, da označi 
rezultat, ki pomeni, da je 
blizu vnos zdravila/inzulina, 
ali če si ogledujete označene 
rezultate. 

Opozorilo »hypo« -
se prikaže v primeru:

mejno vrednost glukoze v krvi,

spodnji mejni vrednosti glukoze 
v krvi ali pod njo,

spodnji mejni vrednosti 
koncentracije glukoze v krvi ali 
pod njo.

Opozorilo »hyper«/zaznana ketoacidoza
se prikaže:

glukoze v krvi,
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mem - zapis pomeni, da je merilnik v načinu 
priklic pomnilnika. Številka, prikazana na 
osrednjem delu zaslona, je shranjeni merilni 
rezultat.

Osrednji del zaslona - 
prikazuje merilne 
rezultate, shranjene 
merilne rezultate, 
sporočila o napakah in 
druga sporočila.

AVG - zapis se prikaže, če 
pregledujete 1-, 7-, 14-, 30-, 
60- in 90-dnevno povprečje. To 
velja samo za vrednosti glukoze.

mg/dL, mmol/L - zapis pomeni 
merilno enoto za glukozo ali 
holesterol

Ctl - zapis pomeni, da 
je merilnik v načinu 
merjenja s kontrolno 
raztopino, ali da 
prikazuje rezultate 
merjenja s kontrolno 
raztopino.

Termometer - znak pomeni, da je 
merilnik zunaj svoje delovne tem-
perature. Merilnik ne bo deloval, če 
je temperatura zunaj tega območja. 
Prenesite merilnik v okolje s primer-
no temperaturo (na primer v zaprti 
prostor), počakajte 30 minut in šele 
potem začnite meriti.
Delovna temperatura
za merjenje glukoze 5 °C – 45 °C; 
za merjenje holesterola 18 °C – 38 °C.

Kapljica krvi in merilni listič - če sta obe oznaki 
osvetljeni, je merilnik pripravljen za merjenje.

Znak za opomnik 
- znak pomeni, 
da je VKLJUČEN 

opomnik.

Baterija - znak se zasveti, če je 
treba zamenjati baterijo.

Znak za okvaro 

merilnika
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Wellion CALLA-merilni listič za glukozo v krvi

 

Merilni listič Wellion GALILEO se uporablja samo za glukozo. Ima vgrajen biosenzor, 
ki lahko izmeri krvni sladkor v kapilarni polni krvi v le 5 sekundah in potrebuje zelo 
majhen krvni vzorec. Merilni rezultat se za lažjo primerjavo z laboratorijskimi rezultati 
sklicuje na plazmo.Nezadostni vzorec krvi sproži opozorilo, da za meritev ni dovolj krvi. 
To zagotavlja, da je vsak rezultat meritve natančen in pomemben.

Kontaktne konice

Ta konec vstavite v režo za merilni 

listič na merilniku.

Območje za krvni vzorec

Območje, kjer se vsrka krvni vzorec 

ali kontrolna tekočina.

POMEMBNO

glukozo. Merilni lističi drugih blagovnih znamk z njim ne bodo delovali. 

XXX, zato 

plastenko z merilnimi lističi po vsaki uporabi takoj dobro zaprite. Če merilnih lističev niste 

uporabili, jih NE puščajte zunaj plastenke.
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Merilni lističi Wellion GALILEO za holesterol

 

Merilni listič Wellion GALILEO za holesterol se uporablja samo za holesterol. Ima vgrajen 
biosenzor, ki lahko izmeri holesterol v kapilarni polni krvi v le 90 sekundah in potrebuje 
zelo majhen krvni vzorec. Merilni rezultat se za lažjo primerjavo z laboratorijskimi 
rezultati sklicuje na plazmo.Nezadostni vzorec krvi sproži opozorilo, da za meritev ni 
dovolj krvi. To zagotovlja, da je vsak rezultat meritve natančen in pomemben.

Kontaktne konice

Ta konec vstavite v režo za meril-

ni listič na merilniku.

Območje za krvni vzorec

Območje, kjer se vsrka krvni vzorec  

ali kontrolna tekočina.
CHOL

POMEMBNO

holesterol. Merilni lističi drugih blagovnih znamk ne bodo delovali z merilnikom.

XXX. Ko ste 

merilnemu lističu odstranili aluminijsko folijo, ga morate uporabiti v 10 minutah. 
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NASTAVITEV NOVEGA SISTEMA 

Vstavljanje (ali menjava) baterij

Pred prvo uporabo merilnika Wellion GALILEO, ali če če se na zaslonu prikaže oznaka 
za baterijo XXxX, morate vstaviti bateriji.

Potrebovali boste:
- dve litijevi gumbni bateriji CR2032 3V,
- merilnik Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus).

Korak 1: Izključite merilnik. Na hrbtni strani merilnika odstrani-
te pokrov prostora za baterije tako, da ga potisnete in povleče-
te navzgor. Odstranite stari bateriji.

Korak 2: Vstavite novi bateriji z oznako »+« zgoraj. Bateriji se ne zaskočita, temveč se 
samo prislonita na kovinski stik in ju bo pokrov potisnil navzdol. Vstavite pokrov na 
svoje mesto in ga pritisnite, da se zaskoči.
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OPOMBA

če ste ga vključili, ker ste vstavili merilni listič, ali pritisnili na gumb OK. Če je nastavitev 

pravilna, jo potrdite s pritiskom na gumb OK. Če nastavitev ure in datuma ni pravilna, se 

pomaknite na funkcijo »nastavitev ure.«

trgovinah. Zmeraj imejte pri roki rezervni par baterij.

Nastavitev ure

Potrebovali boste:
merilnik Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus).

Korak 1: Stisnite in držite gumb OK, da se na zaslonu prikaže 
izpis »FunC«.

G
LU

/C
H

O
L



12

Korak 2: Spustite gumb OK in na merilniku se bosta izpisala 
trenutni datum in čas skupaj z utripajočim izpisom »SEt«. 
Pritisnite gumb OK, da vstopite v način nastavitev datuma in 
časa. 

Korak 3 – nastavitev meseca: Trenutno bo utripal mesec. 
S pritiskom na puščični tipki nastavite pravilni mesec.  
S pritiskom na gumb OK potrdite izbiro in se premaknite na 
nastavitev dneva.

Korak 4 – nastavitev dneva: Trenutno bo utripal dan. Pritiskajte 
puščični tipki, da izberete pravilni dan. S pritiskom na gumb 
OK potrdite izbiro in nadaljujte z nastavitvijo leta.

Korak 5 – nastavitev leta: Trenutno bo utripalo leto. Pritiskajte 
puščični tipki, da izberete pravilno leto. Pritisnite potrditveni 
gumb OK, da potrdite izbiro in se premaknite na nastavitev 
ure.
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Korak 6 – nastavitev ure: Na zaslonu bo utripala ura.  
S pritiskom na puščični tipki nastavite pravilno uro. Pritisnite 
na potrditveni gumb OK, da potrdite izbiro in se premaknite 
na nastavitev minut.

Korak 7 – nastavitev minut: Trenutno bodo utripale minute. 
S pritiskom na puščični tipki nastavite pravilne minute.  
S pritiskom na potrditveni gumb OK potrdite izbiro in na 
zaslonu bosta utripala datum in čas, ki ste ju ponovno nastavili.

S puščičnima gumboma se premaknite na naslednjo funkcijo, vstavite merilni listič in 
začnite meriti, ali pa pritisnite in držite gumb OK, da se na zaslonu prikaže izpis OFF in 
se merilnik izključi.

Med nastavljanjem merilnika lahko kadarkoli vstavite merilni listič in začnete meriti. 
Merilnik bo shranil vse spremembe, ki ste jih do takrat vnesli in potrdili z gumbom OK.
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Nastavitev opozorila za vrednosti glukoze zunaj ciljnega območja 

Merilnik Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus) za glukozo in holesterol ima funkcijo za 
nastavitev najvišjih in najnižjih mejnih vrednosti (hiperglikemija in hipoglikemija), ki 
vam pomagajo bolje razumeti svojo raven krvnega sladkorja in svoje glikemično stanje.

Na osnovi vrednosti, ki ste jih nastavili, se bo na zaslonu pojavil izpis »hypo«, če je 
rezultat merjenja glukoze pod najnižjo nastavljeno mejno vrednostjo glukoze (raven 
hipoglikemije), ali izpis »hyper«, če rezultat presega nastavljeno mejno vrednost 
glukoze (raven hiperglikemije).

Glede nastavitev opomnikov za svoje priporočene mejne vrednosti hiper- in 
hipoglikemije, se obrnite na svojega zdravnika ali zdravstveno osebje.

POMEMBNO

spremembi zdravljenja posvetovali s svojim zdravnikom ali zdravstvenim osebjem.  

nastavljeno mejno vrednostjo 180 mg/dL in opozorilo »hypo« z nastavljeno mejno 

vrednostjo 70 mg/dL. S spodnjimi koraki lahko spremenite te mejne vrednosti.

Potrebovali boste:
merilnik Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus).
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Korak 1: Stisnite in držite gumb OK, da se na zaslonu prikaže 
izpis »FunC«.

Korak 2: Spustite gumb OK in na merilniku se bosta izpisala 
trenutni datum in čas skupaj z utripajočim izpisom »SEt«. 
Pritiskajte puščična gumba, da se na zaslonu prikaže izpis »SEt« 
skupaj z izpisom »GLU hyper« (visoka vrednost glukoze)) ali »GLU 
hypo« (nizka vrednost glukoze). Z gumbom OK izberite želeno 
nastavitev.

Korak 3 - opozorilo »hyper«: Stisnite gumb OK, da vstopite v 
nastavitev mejne vrednosti »hyper«. S puščičnima gumboma 
spremenite prag opozorila in ga prilagodite osebnim zgornjim 
mejnim vrednostim.

Za merjenje holesterola lahko uporabite merilnik  
Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus) skupaj z merilnimi lističi 
Wellion GALILEO za holesterol (ki jih kupite posebej).

Korak 4 - opozorilo »hypo«: Stisnite gumb OK za vstop v 
nastavitev mejne vrednosti »hypo«. S puščičnima gumboma 
spremenite prag in ga prilagodite svojim osebnim spodnjim 
mejnim vrednostim. Z gumbom OK potrdite izbiro.
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S puščičnima gumboma izberite naslednjo funkcijo, ki jo 
želite nastaviti, ali vstavite merilni listič in začnite meriti, ali 
pa pritisnite in držite gumb OK, da se na zaslonu prikaže izpis 
OFF in se merilnik izključi.

Med nastavljanjem merilnika lahko kadarkoli vstavite merilni listič, da začnete meriti. 
Merilnik bo shranil vse spremembe, ki ste jih do takrat vnesli in potrdili z gumbom OK.

VKLOP/IZKLOP ZVOKA

Če izključite opozorilni zvok, lahko spregledate veliko pomembnih sporočil merilnika, 
kot sta na primer potrditev ali sporočilo o napaki. 

Potrebovali boste:
merilnik Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus).

Korak 1: Stisnite in držite gumb OK, da se na zaslonu prikaže 
izpis »FunC«.

Korak 2: S puščičnima gumboma se pomaknite do nastavitev in 
stisnite gumb OK, da vstopite v nastavitev. 
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Korak 3: S puščičnima gumboma izberite možnost ON (VKLOP) 
ali OFF (IZKLOP) in potrdite izbiro s pritiskom na gumb OK. 

S puščičnima gumboma se premaknite na naslednjo funkcijo, 
vstavite merilni listič in začnite meriti, ali pa pritisnite in držite 
gumb OK, da se na zaslonu prikaže izpis OFF. 

Med nastavljanjem merilnika lahko kadarkoli vstavite merilni 
listič, da začnete meriti. Merilnik bo shranil vse spremembe, ki 
ste jih do takrat vnesli in potrdili z gumbom OK.
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Nastavitev opomnikov

Na merilniku Wellion GALILEO lahko nastavite največ 6 opomnikov, 3 za glukozo in 3 za 
holesterol. V privzeti nastavitvi so vsi opomniki izključeni. Za nastavitev opomnika mora 
biti najprej nastavljena ura.
Ko bo zazvonil opomnik za glukozo GLU, se bo vključil merilnik in neprekinjeno piskal. 
Ko bo zazvonil opomnik za holesterol CHOL, se bo merilnik vključil, 3-krat zapiskal in 
naredil premor .... in to ponavljal. Opomnik bo ugasnil, če boste pritisnili na potrditveni 
gumb OK ali vstavili merilni listič.
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Potrebovali boste:
merilnik Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus).

Korak 1: Stisnite in držite gumb OK, da se na zaslonu prikaže 
izpis »FunC«.

Korak 2: Spustite gumb OK in na merilniku se bosta izpisala trenutni datum in čas 
skupaj z utripajočim izpisom »SEt«. Pritiskajte puščična gumba, da se bo na zaslonu 
pojavil simbol XXX skupaj z izpisom »SEt«. Stisnite gumb OK za vstop v nastavitev 
opomnikov.

Korak 3: Na zaslonu bo utripal izpis »Glu« ali »Chol«. Če želite 
opomnik nastaviti na merjenje glukoze, se s puščičnima 
gumboma pomaknite na GLU in z gumbom OK potrdite izbiro 
GLU. Če želite nastaviti opomnik za merjenje holesterola, se s 
puščičnima gumboma pomaknite na CHOL in z gumbom OK 
potrdite izbiro CHOL.

Korak 4: Na zaslonu se bo izpisalo stanje opomnika 1 (v 
privzeti nastavitvi je opomnik nastavljen na OFF). Vključite ga 
lahko s pritiskom na gumb OK in nato s puščičnima gumboma 
izberete želeno nastavitev.
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Korak 5: Pritisnite na potrditveni gumb OK in ura bo začela 
utripati. S puščičnima gumboma nastavite uro. Stisnite gumb 
OK za potrditev izbire in se pomaknite na nastavitev minut.

Korak 6: Trenutno bodo utripale minute. S pritiskom na 
puščični tipki nastavite pravilne minute. Pritisnite gumb OK, 
da potrdite izbiro, in se premaknite na nastavitev opomnika 2.

Korak 7: S koraki od 4 do 6 nastavite opomnika 2 in 3.  

S koraki od 3 do 6 nastavite opomnik za holesterol. 

S puščičnima gumboma se premaknite na naslednjo funkcijo, ki jo želite nastaviti, 
ali vstavite merilni listič in začnite meriti, ali pa pritisnite in držite gumb OK, da se na 
zaslonu prikaže izpis OFF.

Med nastavljanjem merilnika lahko kadarkoli vstavite merilni listič, da začnete 
meriti. Merilnik bo shranil vse spremembe, ki ste jih do takrat vnesli in potrdili z 
gumbom OK.
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KODIRANJE MERILNIKA

Preden začnete meriti holesterol morate merilnik Wellion GALILEO GLU/CHOL (Plus) 
kodirati. Kodiranje je proces, s katerim programirate merilnik za nov paket merilnih 
lističev za holesterol in zagotovite točne merilne rezultate. Nova kodirna kartica je 
priložena vsakemu paketu merilnih lističev Wellion GALILEO za holesterol.

Potrebovali boste:

OPOMBA

potekel. Preverite rok zapadlosti XX, ki je natisnjen na škatli in na foliji merilnih lističev.

Korak 1: V paketu z merilnimi lističi Wellion GALILEO za 
holesterol poiščite kodno kartico.

Korak 2: Preverite, ali se kodna številka na kodni kartici 
ujema s kodno številko na paketu z merilnimi lističi. 123 Code
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Korak 3: V režo za kodno kartico vstavite kodno kartico 
tako, da bo kodna številka na zgornji strani, in jo močno 
potisnite v režo na hrbtni strani merilnika.

Korak 4: Stisnite in držite gumb OK ali vstavite merilni listič, 
da vključite merilnik, ki bo nato shranil kodo v pomnilnik.

Korak 5 – Potrditev kodne številke: 
V merilnik vstavite merilni listič za holesterol tako, da bo reakcijsko območje obrnjeno 
navzgor in da bodo kontaktne konice do konca potisnjene v merilnik. Merilnik se bo 
samodejno vključil.

Korak 6: Na prikazovalniku se bo izpisala trimestna kodna številka. Preverite, ali se 
kodna številka na zaslonu merilnika ujema s kodno številko na plastenki merilnih 
lističev. Povsod morajo biti vse številke enake.

1
2

3

AB 000000
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  0
3/

20
16
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POMEMBNO

v katerem je priložena. Če boste uporabili kodno kartico iz drugega paketa merilnih lističev 

Wellion GALILEO za holesterol ali merilne lističe kakšne druge blagovne znamke, merilni 

rezultati ne bodo točni. 
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OPOMBA

paketu z merilnimi lističi, rezultati ne bodo točni.

strani 53.

Najprej vstavite merilni listič (oglejte si poglavja »Merjenje glukoze« na strani 32,

»Merjenje holesterola« na strani 42 ali »Merjenje s kontrolno raztopino« na strani 22), ali pa 

pritisnite na gumb OK in ga držite, da se na zaslonu prikaže izpis »OFF« in se merilnik izključi.

MERJENJE S KONTROLNO RAZTOPINO

Merjenje s kontrolno raztopino za glukozo 

Namen merjenja s kontrolno raztopino za glukozo je oceniti delovanje sistema  
Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus) za spremljanje glukoze in holesterola v krvi s 
kontrolno raztopino z znano koncentracijo glukoze. Kontrolno tekočino kupite 
posebej.
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Merjenje s kontrolno raztopino morate opraviti:

 
Wellion GALILEO ne delujejo pravilno,

Potrebovali boste:
- kontrolno raztopino Wellion GALILEO za glukozo (stopnja 0, stopnja 1 ali stopnja 2),
- merilnik Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus),
- nov merilni listič Wellion GALILEO GLU za glukozo.

POMEMBNO

ali stopnja 2) in merilne lističe Wellion GALILEO za glukozo v krvi. Z drugimi blagovnimi 

znamkami kontrolne tekočine rezultati ne bodo natančni.

rokom uporabe.
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Korak 1: V merilnik vstavite merilni listič  
Wellion GALILEO za glukozo v krvi z navzgor 
obrnjenim reakcijskim območjem. Pazite, da 
kontaktne konice dobro potisnete v merilnik. 
Plastenko zaprite takoj, ko ste iz nje vzeli merilni 
listič.

Korak 2: Na zaslonu utripajo oznake »Glu«, krvna kapljica in merilni listič.

Korak 3: Stisnite puščični gumb, da vstopite v način 
merjenja s kontrolno raztopino. Na zaslonu se bo prikazal 
izpis »Ctl«.

Korak 4: Stisnite kapljico kontrolne tekočine za glukozo (stopnja 0, stopnja 1, stopnja 2) 
na čisto, suho in nevpojno podlago. Kontrolne raztopine ne nanašajte neposredno iz 
stekleničke na merilni listič. Stekleničko s kontrolno tekočino zaprite takoj po uporabi.
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dneva odprtja minilo več kot 3 mesece, jo zavrzite.

temperaturi od 4 °C do 30 °C.
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Korak 5: Primite merilnik in se z robom reakcijskega območja 
merilnega lističa dotaknite kontrolne raztopine. Kontrolna 
raztopina se bo samodejno vsrkala v merilni listič.

Korak 6: Na zaslonu se bo začelo odštevanje. Po 5 
sekundah se bo na prikazovalniku izpisal rezultat merjenja 
s kontrolno raztopino. Ob njem se bo pojavila oznaka »Ctl«.

POMEMBNO

XX, natisnjen na plastenki z merilnimi lističi in njeni embalaži.

XXX  .  Plastenko z merilnimi lističi hranite 

na suhem in hladnem mestu.

prvem odprtju zavrzite plastenko in preostanek merilnih lističev.

merjenja počakajte 10 do 15 minut, da se merilnik prilagodi novi temperaturi. Merilnik ne bo 

začel merjenja, če bo zaznal temperaturo, ki je zunaj tega območja.
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Korak 7: Rezultat na zaslonu primerjajte s kontrolnim merilnim območjem, natisnjenim 
na plastenki z merilnimi lističi. Če odčitek ni v kontrolnem območju, natisnjenem na 
plastenki, si oglejte poglavje »Odpravljanje napak pri merjenju s kontrolno tekočino«. 

Korak 8: S pritiskom na gumb za izmet (če ga merilnik ima) ali ročno odstranite 
uporabljeni merilni listič in ga odvrzite v primerni zabojnik za odpadke. Merilnik se bo 
samodejno izključil. Merilnik bo nehal delovati tudi po 2 minutah nedejavnosti.
Z enakimi koraki opravite meritve s kontrolno raztopino drugih stopenj.

OPOMBA

z oznako »Ctl«.

POMEMBNO



27

Merjenje s kontrolno raztopino za holesterol 

Namen merjenja s kontrolno raztopino za holesterol je oceniti delovanje sistema 
Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus) za spremljanje glukoze in holesterola v krvi s 
kontrolno raztopino z znano koncentracijo holesterola. Kontrolno raztopino kupite 
posebej. 
Merjenje s kontrolno raztopino morate opraviti:

 
Wellion GALILEO za holesterol ne delujejo pravilno,

Potrebovali boste:
- Wellion GALILEO-kontrolno tekočino za holesterol ( stopnja 1 ali stopnja 2),
- merilnik Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus),
- nov merilni listič Wellion GALILEO za holesterol.
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POMEMBNO

XX, natisnjen na foliji merilnega lističa in na embalaži.

POMEMBNO

in merilne lističe Wellion GALILEO za holesterol. Z drugimi blagovnimi znamkami kontrolne 

tekočine rezultati ne bodo natančni.

rokom uporabe.

dneva odprtja minilo več kot 3 mesece, jo zavrzite.

temperaturi od 4 °C do 30 °C.

Korak 1: Pred začetkom merjenja s kontrolno tekočino za holesterol si oglejte poglavje 
»Kodiranje merilnika« na strani 20.

Korak 2: V merilnik vstavite merilni listič Wellion GALILEO za holesterol z navzgor 
obrnjenim reakcijskim območjem. Pazite, da kontaktne konice potisnete do konca 
reže v merilniku. 
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XX . Plastenko z merilnimi lističi 

hranite na suhem in hladnem mestu.

začetkom merjenja počakajte 10 do 15 minut, da se merilnik prilagodi novi temperaturi. 

Merilnik ne bo začel merjenja, če bo zaznal temperaturo, ki je zunaj tega območja.
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Korak 3: Na prikazovalniku se bo izpisala trenutna kodna 
številka in prikazala oznaka »Chol«. Preverite, ali se kodna 
številka na zaslonu merilnika ujema s kodno številko 
na kodni kartici in embalaži merilnih lističev. Na sredini 
prikazovalnika se bosta pojavili utripajoči oznaki za krvno 
kapljico in merilni listič.

Korak 4: Stisnite puščični gumb, da vstopite v način merjenja s kontrolno raztopino. Na 
zaslonu se bo prikazal izpis »Ctl«.

Korak 5: Stisnite kapljico kontrolne tekočine za holesterol 
(stopnja 1, stopnja 2) na čisto, suho in nevpojno podlago. 
Kontrolne tekočine ne nanašajte neposredno iz stekleničke 
na merilni listič. Stekleničko s kontrolno tekočino zaprite takoj po uporabi.
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Korak 6: Primite merilnik in se z robom reakcijskega območja merilnega lističa 
dotaknite kapljice kontrolne raztopine. Kontrolna raztopina se bo samodejno vsrkala 
v merilni listič.

Korak 7: Na zaslonu se bo začelo odštevanje. Po 8 sekundah 
se bo na prikazovalniku izpisal rezultat merjenja s kontrolno 
raztopino in ob njem se bo pojavila oznaka »Ctl«.

Korak 8: Rezultat na zaslonu primerjajte s kontrolnim merilnim območjem, natisnjenim 
na embalaži z merilnimi lističi. Če odčitek ni v kontrolnem območju, natisnjenem na 
embalaži merilnih lističev, si oglejte poglavje »Odpravljanje napak pri merjenju s 
kontrolno tekočino«. 

Korak 9: S pritiskom na gumb za izmet (če ga merilnik ima) ali ročno odstranite 
uporabljeni merilni listič in ga odvrzite v primerni zabojnik za odpadke. Merilnik se bo 
samodejno izključil. Merilnik bo nehal delovati tudi po 2 minutah nedejavnosti.
Z enakimi koraki opravite meritve s kontrolno raztopino drugih stopenj.
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OPOMBA

z oznako »Ctl«.
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POMEMBNO
Merilni lističi so za enkratno uporabo         .

Odpravljanje težav pri merjenju s kontrolno raztopino 

Če je rezultat meritve s kontrolno tekočino zunaj kontrolnega območja (previsok ali preni-
zek), so vzroki lahko naslednji:

Možni vzroki: Kaj storiti …

blagovno znamko 

kontrolne tekočine.

potekel rok uporabe, 

je onesnažena ali 

uporabljate poškodovane 

merilne lističe.

pravilno.

bila shranjena na primerni 

temperaturi.

GALILEO za glukozo (stopnja 0, stopnja 1 in stopnja 2) ali 

kontrolno raztopino Wellion GALILEO za holesterol (stopnja 

1 in stopnja 2).

do 45 °C in holesterol pri temperaturi od 18 °C do 38 °C.

raztopino preverite rok uporabe in datum odprtja.

zmeraj zunaj merilnega območja, uporabite novo plastenko 

in ponovite meritev. 

predstavnika, če imate kakršnakoli vprašanja.
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MERJENJE GLUKOZE V KRVI

Potrebovali boste:
- merilnik Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus),
- merilni listič Wellion GALILEO za glukozo v krvi,
- prožilno napravo s sterilno, neuporabljeno lanceto.

Pred začetkom merjenja:

poglavjih »Nastavitev novega sistema« in »Izvedite merjenje s kontrolno raztopino«. 

tega območja, merilnik ne bo deloval, in na zaslonu se bo prikazala oznaka za 
termometer. Merilnik premaknite v prostor s temperaturo od 5 °C do 45 °C in pred 
začetkom ponovnega merjenja počakajte 10 do 15 minut. 

merilnik in prožilno napravo dobro očistiti in razkužiti, preden ga začne uporabljati 
druga oseba.
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Priprava prožilne naprave 

OPOZORILO

sterilno lanceto.

lancet lahko povzroči prenos bolezni.

uporabljate alkoholne robčke, pazite, da se površina posuši pred vzorčenjem krvi.

Korak 1: Z milom in vodo operite vbodno mesto in ga dobro osušite. Topla voda spod-
buja pretok krvi in olajša vzorčenje krvi.

Korak 2: 10 do 15 minut imejte roko spuščeno in masirajte 
zapestje, dlan in nazadnje prst. To bo pospešilo pretok krvi.

Korak 3: Odvijte nastavljivo kapico prožilne naprave in vanjo 
trdno potisnite lanceto, da se ta popolnoma usede v napravo.

Korak 4: Odvijte zaščitni pokrovček na lanceti. V smeri urinega 
kazalca privijte nastavljivo kapico nazaj na lanceto. 
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Korak 5: Na nastavljivi kapici nastavite dolžino vboda (1 je najplitkejši, 
10 je najgloblji vbod).

Korak 6: Z eno roko držite lanceto in z drugo potegnite ročico 
za napenjanje. Ko zaslišite zvok »klik«, je prožilna naprava prip-
ravljena za uporabo.

Gumb za izmet je zdaj obarvan rdeče, tako da lahko preprosto 
preverite, ali je prožilna naprava pripravljena za vzorčenje krvi.

Če gumb za izmet ni rdeče obarvan, povlecite ročico za nape-
njanje in počakajte, da se gumb obarva rdeče.

NAMIG

si za odvzem krvi vsakič izberite drugo mesto.
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Pomembna informacija o merjenju z vzorcem iz alternativnega mesta odvzema (AST)

Sistem Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus) za spremljanje glukoze in holesterola v 
krvi lahko meri glukozo v krvi tudi z vzorci krvi, odvzetimi na drugih mestih telesa, 
na primer iz dlani ali podlakti (meritev z vzorcem iz alternativnega mesta odvzema; 
AST – angl. alternative site testing). Vzorčenje krvi iz alternativnega mesta odvzema 
je lahko manj boleče kot vzorčenje iz prsta, vendar se lahko zaradi fiziološke razlike 
med konico prsta, dlanjo ali podlaktjo1, rezultat meritve s krvjo iz alternativnega mesta 
odvzema (AST) pod določenimi pogoji pomembno razlikuje od rezultatov meritve s 
krvjo iz prsta. Preden začnete uporabljati alternativno mesto odvzema, se posvetujte s 
svojim zdravnikom ali zdravstvenim osebjem.

AST (meritev s krvjo iz alternativnega mesta odvzema) opravite SAMO v naslednjih obdobjih:

zadnjega obroka),

Merjenja s krvjo iz alternativnega mesta odvzema ne smete nikoli uporabiti za 
umerjanje merilnikov z neprekinjenim spremljanjem glukoze (CGM – continuous 
glucose monitoring). 
Merjenja iz alternativnega mesta odvzema ne smete nikoli uporabiti za izračun 
inzulinskih odmerkov.
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VZORCA KRVI IZ ALTERNATIVNEGA MESTA ODVZEMA NE smete uporabiti v naslednjih primerih:

znižan krvni sladkor);

S svojim zdravnikom se posvetujte, ali je merjenje z vzorcem krvi iz alternativnega 
mesta odvzema za vas primerno. 

 1. Shu M, Osamu F, Kazuhiro H, Yoshihito A: Hypoglycemia Detection Rate Differ s Among Blood Glucose Monitoring Sites. Diabetes Care 28(3):708–709, 200 

POMEMBNO

vašim počutjem, uporabite kri iz prsta. 
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Merjenje glukoze v krvi

Korak 1: Iz plastenke vzemite merilni listič Wellion GALILEO za glukozo v krvi in jo takoj 
zaprite. Vstavite merilni listič, da se merilnik vklopi.
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POMEMBNO
-

rabnosti        , natisnjen na plastenki z merilnimi lističi in njeni embalaži.

XXX . Plastenko z merilnimi lističi hra-

nite na suhem in hladnem mestu.

-

čev zavrzite 6 mesecev po datumu odprtja.

zaslonu utripati oznaka za kapljico krvi.

Korak 2: Počakajte, da začnejo na zaslonu utripati izpis 
»Glu« ter oznaki za krvno kapljico in merilni listič.

Korak 3: Vzorčenje krvi
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NAMIG

»molzite« ali stiskajte področja okrog vbodnega mesta.

mesto, da preprečite nastanek otrdele kože.

Za merjenje s krvjo iz dlani ali podlakti:
Meritev opravite le v primeru, da sta od zadnjega obroka, zadnjega zdravila za 
sladkorno bolezen ali telesne dejavnosti minili vsaj dve uri. Izberite mesto vboda na 
dlani ali podlakti. Izogibajte se venam, dlakam, telesnim znamenjem, kostem in kitam.

Za merjenje iz dlani ni potrebno drgniti kože ali »črpati« z napravo. Prožilno napravo 
močno pritisnite ob vbodno mesto in pritisnite na gumb za sprostitev. 

Za merjenje s krvjo iz podlakti močno drgnite vbodno mesto, da se ogreje in se poveča 
pretok krvi. Prožilno napravo trdno pritisnite na vbodno mesto in stisnite gumb za 
sprostitev. Naprava mora biti v nenehnem stiku s kožo, ko 2- do 3-krat z njo pritisnete 

Za merjenje s krvjo iz konice prsta:
Pridržite prožilno napravo ob strani blazinice prsta in stisnite 
gumb za sprostitev, da naredite vbod.



39

na vbodno mesto in popustite pritisk, ne da bi jo dvignili s kože. Ko je krvi za velikost 
konice peresa, dvignite napravo naravnost navzgor in pazite, da ne razmažete krvi.

Korak 4: Z merilnim lističem se pod rahlim kotom nežno 
dotaknite kapljice krvi. Merilni listič deluje kot slamica in vase 
vsrka kri. V krvni kapljici ga pustite, dokler merilnik s piskom ne 
oznani, da je v merilnem lističu dovolj krvi za meritev.

Korak 5: Na zaslonu se bo začelo odštevanje. Po petih sekundah se bo rezultat merjenja 
glukoze v krvi izpisal na prikazovalniku.

Korak 6 – Izberite oznako pred obrokom/po obroku: 
Ko so na zaslonu izpisani rezultati meritve in je merilni listič ŠE VEDNO V MERILNIKU, 
se lahko odločite, ali boste rezultat shranili s kakšno oznako ali brez nje. S puščičnima 
gumboma izberite oznako XXX pred obrokom,  XX  po obroku, ali prazno (= brez oznake 
obroka). Z gumbom OK potrdite izbiro in se premaknite na nastavitev opomnika 2.

Korak 7 – Izberite oznako za telesno vadbo 
Potem ko ste izbrali oznako za obrok, bo na zaslonu začela utripati oznaka XXX za 

POMEMBNO

prsta.
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telesno dejavnost. S puščičnima gumboma izberite oznako ali pustite brez oznake. 
Pritisnite na potrditveni gumb OK, da potrdite izbiro in se premaknite na izbiro oznake 
za zdravilo/inzulin.

Korak 8 – Izberite oznako za zdravilo/inzulin
Potem ko ste izbrali oznako za telesno dejavnost, bo na zaslonu začel utripati znak za 
zdravilo/inzulin XX. S puščičnima gumboma izberite oznako ali pustite brez oznake. Z 
gumbom OK potrdite izbiro in merilnik bo shranil rezultat v pomnilnik. 

Korak 9: S pritiskom na gumb za izmet (če ga merilnik ima) ali ročno odstranite 
uporabljeni merilni listič in ga odvrzite v primerni zabojnik za odpadke. Merilnik se bo 
samodejno izključil. Merilnik bo nehal delovati tudi po 2 minutah nedejavnosti.

Korak 10: Odstranite uporabljeno lanceto iz prožilne naprave. Uporabite lahko tudi 
gumb za izmet, da preprečite poškodbe z uporabljeno iglo. S palcem ga potisnite naprej 
in odvrzite lanceto v ustrezni zabojnik.

OPOMBA

nastavili; oglejte si poglavje »Nastavitev mejnih vrednosti«.

uporabljali. Če ne boste izbrali nobene oznake, preden ga boste izključili, bo brez nje 

shranjen tudi rezultat.
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OPOZORILO

območja merjenja merilnika (nad 600 mg/dL ali pod 20 mg/dL (nad 33,3 mmol/l ali pod  

1,1 mmol/l)). Ponovite merjenje s krvjo iz konice prsta. NE merite s krvjo iz dlani ali podlakti. 

Če boste še zmeraj dobili enak rezultat, takoj pokličite svojega zdravnika ali zdravstvenega 

delavca.

(33,3 mmol/l) ali 20 mg/dl (1,1 mmol/l), vendar ga merilnik ne bo upošteval za povprečne 

vrednosti.

POMEMBNO

boleznijo, ki se prenaša s krvjo. Prosimo, da upoštevate lokalna priporočila o pravilnem 

ravnanju z medicinskimi odpadki.

MERJENJE HOLESTEROLA V KRVI

Potrebovali boste:
- merilnik Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus),
- nov merilni listič Wellion GALILEO za holesterol,
- prožilno napravo s sterilno, neuporabljeno lanceto.
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Pred začetkom merjenja:

poglavjih »Nastavitev novega sistema« in »Merjenje s kontrolno raztopino za holesterol«.

območja, merilnik ne bo deloval in na zaslonu se bo pojavil znak za temperaturo. Merilnik 
premaknite v prostor s temperaturo od 18 °C do 38 °C in pred začetkom ponovnega 
merjenja počakajte 10 do 15 minut.

in prožilno napravo dobro očistiti in razkužiti, preden ga začne uporabljati druga oseba.

Priprava prožilne naprave  (Oglejte si strani 33 in 34) 

Merjenje holesterola

Korak 1: Pred začetkom merjenja s kontrolno raztopino za holesterol v krvi, si oglejte 
razdelek »Kodiranje merilnika« na strani 20.

Korak 2: Merilni listič Wellion GALILEO za holesterol izvlecite iz aluminijaste folije. 
Vstavite merilni listič, da se merilnik vklopi.
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Korak 3: Na prikazovalniku se bo izpisala trenutna kodna 
številka in prikazala oznaka »Chol«. Preverite, ali se kodna 
številka na zaslonu merilnika ujema s kodno številko na kodni 
kartici in embalaži merilnih lističev. Na sredini prikazovalnika 
merilnika bodo nato utripale oznake za krvno kapljico in 
merilni listič.

G
LU

/C
H

O
L

Chol

POMEMBNO
-

nosti XX, natisnjen na foliji merilnega lističa in na embalaži.

XXX . Plastenko z merilnimi lističi 

hranite na suhem in hladnem mestu.

zaslonu utripati znak za kapljico krvi.

Korak 4 – Vzorčenje krvi
Za merjenje s krvjo iz konice prsta: Pridržite prožilno napravo 
ob konici prsta in stisnite gumb za sprostitev, da naredite 
vbod.
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NAMIG

»molzite« ali stiskajte področja okrog vbodnega mesta.

mesto, da preprečite nastanek otrdele kože.

Korak 5: Z merilnim lističem se pod rahlim kotom nežno dotaknite 
kapljice krvi. Merilni listič deluje kot slamica in vase vsrka kri. V 
krvni kapljici ga pustite, dokler merilnik ne začne odštevati, kar 
pomeni, da je v merilnem lističu dovolj krvi za meritev.

Korak 6: Na zaslonu se bo začelo odštevanje. Po 8 sekundah se bo na prikazovalniku 
izpisal rezultat merjenja holesterola v krvi.

OPOZORILO

merilnega območja merilnika(nad 400 mg/dL (10,3 mmol/l) ali pod 100 mg/dL (2,6 mmol/l)). 

Ponovite meritev s krvjo iz konice prsta. Če boste še zmeraj dobili enak rezultat, takoj pokličite 

svojega zdravnika ali zdravstveno osebje.

samodejno shranil kot 400 mg/dL (10,3 mmol/l) ali 100 mg/dL (2,6 mmol/l).
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POMEMBNO

boleznijo, ki se prenaša s krvjo. Prosimo, da upoštevate lokalna priporočila o pravilnem 

ravnanju z medicinskimi odpadki.

Korak 7: S pritiskom na gumb za izmet (če ga merilnik ima) ali ročno odstranite 
uporabljeni merilni listič in ga odvrzite v primerni zabojnik za odpadke. Merilnik se bo 
samodejno izključil. Merilnik bo nehal delovati tudi po 2 minutah nedejavnosti.

Korak 8: Odstranite uporabljeno lanceto iz prožilne naprave. Uporabite lahko tudi 
gumb za izmet, da preprečite poškodbe z uporabljeno iglo. Gumb za izmet s palcem 
potisnite naprej in odvrzite lanceto v ustrezni zabojnik.

RAZUMEVANJE MERILNIH REZULTATOV

Razumevanje rezultatov za glukozo v krvi

Vrednost glukoze v krvi se bo spreminjala glede na zaužito hrano, zdravila, ki jih 
uživate, zdravstveno stanje, stres in telesno dejavnost. Idealne vrednosti pri osebi brez 
sladkorne bolezni so2:
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Pomembno je, da se pogovorite s svojim zdravnikom ali zdravstvenim osebjem in 
določite vam ustrezne ciljne vrednosti glukoze.

Kaj storiti, če je odčitek glukoze v krvi previsok ali prenizek 
Če merilnik prikaže rezultate, ki so označeni »HI« (VISOKO) ali »LO« (NIZKO), ali če 
rezultat presega vašo najvišjo ali najnižjo mejno vrednost in se počutite bolni: 

kontrolno tekočino«). 

previsok ali prenizek, se takoj obrnite na svojega zdravnika.

2. American Diabetes Association Position Statement: Standards of Medical Care in Diabetes—2015. Diabetes Care 2015; 38 (Suppl.1).

POMEMBNO

bolnikih v šoku.

hiperosmolarnim stanjem s ketozo ali brez nje.
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POMEMBNO

merjenja holesterola v krvi.

Da bi zagotovili točne rezultate, ne zaužijte ničesar vsaj osem (8) ur pred merjenjem 

holesterola.

Razumevanje rezultatov za holesterol v krvi

Visoka raven holesterola v krvi je pomemben dejavnik bolezni srca in ožilja. Toda ta 
ne povzroča nobenih bolezenskih znakov in zato se ljudje s povišanim holesterolom 
v krvi ne počutijo bolni. Ker se mnogi ljudje ne zavedajo, da imajo previsoko raven 
holesterola, je stalno spremljanje zelo pomembno. O svoji vrednosti holesterola se 
posvetujte s svojim zdravnikom.

Skupna raven holesterola 3:
< 200 mg/dL (5,2 mmol/L)  Zaželeno
200-239 mg/dL (5,2 – 6,2 mmol/L)  Zgornja meja
≥240 mg/dL (6,2 mmol/L)   Visoko

Če se visoki rezultati ponavljajo, se posvetujte s svojim zdravnikom ali zdravstvenim 
delavcem.

3. U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES: High Blood Cholesterol- What You Need to Know. NHLBI publication No.05-3290, June 2005.
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PREGLEDOVANJE ODČITKOV V POMNILNIKU

Pregledovanje shranjenih odčitkov in 1-, 7-, 14-, 30-, 60-, 90-dnevnega povprečja 
merjenja glukoze v pomnilniku

Merilnik Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus) lahko shrani do 500 merilnih in kontrolnih 
rezultatov za glukozo z datumom in uro. Merilnik za lažje in boljše spremljanje ravni 
krvnega sladkorja izračunava tudi 1-, 7-, 14-, 30-, 60-, 90-dnevno povprečje. Pred 
uporabo pomnilnika morate nastaviti datum in čas ter vključiti funkcijo izračunavanja 
povprečja; oglejte si poglavje »Nastavitev novega sistema«. Če datuma in ure ne boste 
nastavili, merilnik ne bo shranjeval merilnih ali kontrolnih rezultatov.

Potrebovali boste:
merilnik Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus).

Korak 1: Pritisnite in držite gumb OK, da se merilnik vključi in se na zaslonu prikaže 
izpis »mem« (pomnilnik). Ko začne utripati izpis »Glu«, potrdite izbiro s pritiskom na 
gumb OK.

Korak 2: Na zaslonu se bodo pojavili najnovejši merilni rezultati. S smernim gumbom s 
puščico navzgor si lahko ogledate rezultate od najnovejšega do najstarejšega. Ko boste 
prišli do zadnjega rezultata v pomnilniku,se bo merilnik spet vrnil na prvo vrednost.
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Korak 3 – Pregledovanje dnevnega povprečja: Stisnite gumb OK za vstop v 
pregledovanje dnevnega povprečja. Najprej je prikazano 1-dnevno povprečje. S 
puščičnima gumboma se pomikajte po 1-, 7-, 14-, 30-, 60-, 90-dnevnem povprečju.

Ko nehate pregledovati pomnilnik ali dnevno povprečje, lahko vstavite merilni listič in 
začnete meriti, ali pa stisnite gumb OK in izključite merilnik.

Pregledovanje shranjenih rezultatov za holesterol

Merilnik Wellion GLU/CHOL (plus) lahko samodejno shrani do 100 merilnih in kontrolnih 
rezultatov z datumom in uro. Pred uporabo pomnilnika morate nastaviti datum in čas; 
oglejte si poglavje »Nastavitev novega sistema«. Če datuma in ure ne boste nastavili, 
merilnik ne bo shranjeval merilnih ali kontrolnih rezultatov.

OPOMBA

podatki dnevnih povprečij, se bodo na zaslonu prikazale tri črtice (---).

pomnilnik kot 600 mg/dL ali 20 mg/dL (33,3 mmol/l ali 1,1 mmol/l) (in jih ne bo upošteval 

v povprečju).
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Potrebovali boste:
merilnik Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus).

Korak 1: Pritisnite in držite gumb OK, da se merilnik vključi in se na zaslonu prikaže izpis 
»mem«. Nato se s puščičnima gumboma pomaknite na oznako »Chol« in z gumbom 
OK potrdite izbiro.

Korak 2: Na zaslonu se bodo pojavili najnovejši merilni rezultati. S smernim gumbom s 
puščico navzgor si lahko ogledate rezultate od najnovejšega do najstarejšega.

Ko nehate pregledovati pomnilnik, lahko vstavite merilni listič in začnete meriti ali pa 
stisnite gumb OK in izključite merilnik.

OPOMBA

 

v pomnilnik kot 600 mg/dl (33,3 mmol/l) ali 20 mg/dl (1,1 mmol/l) za glukozo in  

400 mg/dl (10,3 mmol/l) ali 100 mg/dl (2,6 mmol/l) za holesterol.
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Prenos podatkov

V vhod za prenos podatkov vstavite USB-kabel. Na zaslonu merilnika se bo prikazala 
oznaka »PC« (osebni računalnik).

Za prenos podatkov sledite navodilom sistema za upravljanje podatkov (DMS – Data 
Management System) O nakupu sistema za upravljanje podatkov se pozanimajte pri 
pooblaščenem predstavniku.

OPOMBA

Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus) združljiv z njegovim sistemom upravljanja podatkov 

(DMS).

VZDRŽEVANJE MERILNIKA 

Vzdrževanje merilnika Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus) je preprosto. Za pravilno 
delovanje upoštevajte spodnja navodila.

Čiščenje merilnika

jo navlažili z blago raztopino detergenta.
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ne izpirajte pod tekočo vodo.

Shranjevanje in previdnostni ukrepi

tla, lahko poškodujejo elektroniko.

merjenje glukoze in na temperaturi od 18 °C do 38 °C za merjenje holesterola.

vira toplote ali v zelo vročem ali hladnem avtomobilu.

lahko izpostavljeni veliki vlagi, kot sta na primer kopalnica in kuhinja.

jo dobro zaprli.

umetnih vlaken. Sintetična oblačila, preproge itd. lahko v suhem okolju povzročijo 
škodljivo sproščanje statične elektrike.
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radijskih oddajnikov in sprejemnikov, daljinskih upravljalnikov garažnih vrat, radijskih 
oddajnikov ali druge električne ali elektronske opreme, ki so vir elektromagnetnega 
sevanja, ker lahko motijo pravilno delovanje.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Ta razdelek podrobno opisuje sporočila, ki se prikažejo na prikazovalniku, in oznake 
napak, ki se lahko pojavijo pri uporabi merilnika Wellion GALILEO GLU/CHOL (plus) in 
merilnih lističev Wellion GALILEO GLU/CHOL.

Sporočilo Kaj to pomeni Kaj morate storiti

E 1 Že uporabljen 
ali onesnažen 
merilni listič.

Odstranite merilni listič in ponovite meritev  
z novim merilnim lističem. Pred nanosom krvi ali 
kontrolne raztopine počakajte, da začne na zaslonu 
utripati znak za kapljico krvi.

E 2 V merilnem lističu 
ni dovolj krvnega 
vzorca za začetek 
merjenja.

Odstranite merilni listič in ponovite meritev z novim 
merilnim lističem. Oglejte si poglavje »Merjenje gluko-
ze v krvi« ali »Merjenje holesterola v krvi«.
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Sporočilo Kaj to pomeni Kaj morate storiti

E 3 Med odšteva-
njem odstranite 
merilni listič.

Ponovite meritev z novim merilnim lističem. Oglej-
te si poglavje »Merjenje glukoze v krvi« ali »Merje-
nje holesterola v krvi«.

E 4 Merilnik je zaznal 
neprimerne 
pogoje.

Premaknite merilnik v okolje s temperaturo od 5 °C 
do 45 °C za merjenje glukoze ali od 18 °C do 38 °C 
za merjenje holesterola in počakajte 10 do 15 minut, 
da se ogreje na novo temperatura. Oglejte si tudi 
poglavje »Shranjevanje in previdnostni ukrepi«.

E 5 Okvara merilnika

-
čenega predstavnika.

HI 
(VISOKO) 
(z oznako 
»Glu«).

Rezultat merjenja 
glukoze presega 
600 mg/dL  
(33,3 mmol/l).

Umijte in osušite si roke ter ponovite merjenje z 
novim merilnim lističem. Če je rezultat še zmeraj 
»HI« (VISOKO), se takoj obrnite na svojega zdravni-
ka ali zdravstveno osebje.

LO 
(NIZKO) 
(z oznako 
»Glu«)

Rezultat merjenja 
glukoze je nižji 
kot 20 mg/dL  
(1,1 mmol/l).

Umijte in osušite si roke ter ponovite merjenje z 
novim merilnim lističem. Če je rezultat še zmeraj 
»LO« (PRENIZKO), se takoj obrnite na svojega zdrav-
nika ali zdravstveno osebje.
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HI 
(VISOKO) 
(z oznako 
»Chol«).

Rezultat merje-
nja holesterola 
presega  
400 mg/dL  
(10,3 mmol/l).

Umijte in osušite si roke ter ponovite merjenje z 
novim merilnim lističem. Če je rezultat še zmeraj 
»HI« (VISOKO), se takoj obrnite na svojega zdravni-
ka ali zdravstveno osebje.

LO 
(NIZKO) 
(z oznako 
»Chol«)

Rezultat merjenja 
holesterola je 
nižji kot 100 mg/
dL (2,6 mmol/l).

Umijte in osušite si roke ter ponovite merjenje z 
novim merilnim lističem. Če je rezultat še zmeraj 
»LO« (NIZKO), se takoj obrnite na svojega zdravnika 
ali zdravstveno osebje.

Skoraj prazna 
baterija.

Zamenjajte bateriji po navodilih v razdelku »Vsta-
vljanje (ali menjava) baterij.«

End  
(Konec)

V merilniku ni 
shranjenih rezul-
tatov.

Oglejte si razdelek »Nastavitev novega sistema«.

(Oglejte si poglavje »Merjenje glukoze v krvi« in 
»Merjenje holesterola«).

»Temperatura 
zunaj merilnega 
območja.«

Premaknite merilnik v okolje s temperaturo od  
5 °C do 45 °C za merjenje glukoze ali od 18 °C do  
38 °C za merjenje holesterola in počakajte 10 do  
15 minut, da se ogreje na novo temperaturo.
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FOR SELF-
TESTING

OZNAKE
 

(EXP) Rok uporabe (velja do zadnjega dneva v mesecu) 

(LOT) Številka serije  

Temperaturne omejitve

Glejte Navodila za uporabo. 

In vitro diagnostični medicinski pripomoček

Pozor, glejte spremno dokumentacijo.

Kataloška številka

Ne hranite na sončni/neposredni svetlobi.

Za enkratno uporabo.

Ne uporabite, če je poškodovana embalaža.
 
Proizvajalec 

in vitro-diagnostika, medicinski aparat za samotestiranje

Software Version RDM0079-005-01 Rev 1.01
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TEHNIČNI PODATKI O IZDELKU

Način merjenja: Glukoza in holesterol

Gumb za izmet: Samo model plus

Osvetljena reža za merilni listič: Da

Merilna metoda: Biosenzor

Merilni lističi: Merilni lističi Wellion GALILEO za glukozo v krvi

 Merilni lističi Wellion GALILEO za holesterol

Meritveno območje: 20–600 mg/dL (1,1–33,3 mmol/l) za merjenje glukoze,  

 100–400 mg/dL (2,6–10,3 mmol/l) za merjenje holesterola

Merilni čas: 5 sekund za merjenje glukoze

 90 sekund za merjenje holesterola

Umerjanje: Plazma

Velikost krvnega vzorca: ≥ 0,5 μL za merjenje glukoze, ≥ 3,6 μL za merjenje holesterola

Območje hematokrita: 10–70 % za merjenje glukoze, 30–55 % za merjenje holesterola

Oznaka dogodka: Pred obrokom/po obroku, 
 telesna dejavnost, 
 zdravilo/inzulin

Opozorila: Opozorilo na hipoglikemijo ali hiperglikemijo, 
 opozorilo na premajhen vzorec

Vrsta zaslona: Zaslon VA z osvetlitvijo ozadja

Pomnilnik (z datumom in časom): 500 rezultatov merjenja glukoze, 
 100 rezultatov merjenja holesterola
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Povprečje rezultatov: 1, 7, 14, 30, 60 and 90 days averaging for glucose test 

Velikost: 60 D X 90 Š X 20 V (mm)

Teža: 67 g (vključno z baterijama)

Bateriji: 2 litijevi gumbni bateriji CR2032 3V

Življenjska doba baterije: 1000 neprekinjenih meritev ali 1 leto

Samodejni izklop: Po 2 minutah nedejavnosti

Delovna temperatura: 5 °C do 45 °C za merjenje glukoze, 
 18 °C do 38 °C za merjenje holesterola

Relativna vlažnost: 20–90 % za merjenje glukoze, 
 <85 % za merjenje holesterola

Opomniki: 3 za merjenje glukoze, 3 za merjenje holesterola

Pogoji shranjevanja/prevoza: Merilnik od -20 °C do +50 °C
 Merilni lističi za glukozo od 4 °C do 30 °C  
 Merilni lističi za holesterol od 4 °C do 30 °C

Za več informacij si oglejte navodila za uporabo merilnih lističev Wellion GALILEO za glukozo ali merilnih 

lističev Wellion GALILEO za holesterol. 

Razvrstitev v skladu s standardom IEC/EN 61010-2-101
Elektromagnetna združljivost: 
Ta naprava ustreza zahtevam standarda o elektromagnetni združljivosti (EMC) EN 61326
Direktiva EU/razvrstitev: 98/79 / ES Priloga II, Seznam B; samotestiranje
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GARANCIJA PROIZVAJALCA

Proizvajalec jamči za neoporečnost materialov in proizvodne napake merilnika 
GALILEO GLU/CHOL (plus) za glukozo in holesterol v krvi za obdobje dveh (2) let od 
dneva nakupa. Garancija je neveljavna, če se merilnik nepravilno uporablja, zanemarja, 
ali če je bil odprt.

Garancija je omejena na popravilo okvarjenih delov ali – po dogovoru s proizvajalcem 
– na zamenjavo merilnika. Pravica do odpovedi nakupa velja samo v primeru, da ima 
nadomestni merilnik napako. Drugi zahtevki ne bodo sprejeti. MED TRUST garancija se 
omejuje na popravilo ali zamenjavo naprave. MED TRUST v nobenem primeru ne more 
biti odgovoren za dodatno ali posledično škodo ali izgubo.

Garancija je neveljavna, če se merilnika ne uporablja pravilno in če ga popravljajo 
ali spreminjajo nepooblaščene osebe. Ta garancija izrecno ne vključuje potrošnega 
materiala.

Garancijske dobe ni mogoče podaljšati.
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In vitro diagnostični 
medicinski pripomoček

MED TRUST Handelsges.m.b.H.
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