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Εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη

Σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης αίματος
Σύστημα παρακολούθησης  κετόνων

Επισκεφθείτε την παρακάτω 
ιστοσελίδα για να δείτε τις 
υποστηριζόμενες συσκευές / 
εφαρμογή λήψης (σάρωση του 
κώδικα QR για εύκολη πρόσβαση).

www.i-sens.com/smartlog
• Εύκολη μεταφορά δεδομένων 

μέσω σύνδεσης Bluetooth
• Ταινίες δοκιμής με βάση το 

GDH-FAD
• Αποτελεσματική διαχείριση του 

διαβήτη με σύμβολα ετικετών
• Εργαλείο εκτίναξης ταινιών για 

εύκολη εξώθηση 
χρησιμοποιημένων ταινιών



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το CareSens Σύστημα 
παρακολούθησης  της γλυκοζης αίματος και των κετόνων. Το 
σύστημα σας παρέχει γρήγορη και βολική διαγνωστική 
παρακολούθηση β-κετόνης , γλυκόζης αίματος  για διαγνωστική 
χρήση (δηλαδή εκτός του σώματος). Τα αποτελέσματα των 
δοκιμών μπορούν να σταλούν σε ένα smartphone μέσω 
ασύρματης σύνδεσης Bluetooth®.

Καλώς ήλθατε στο CareSens Σύστημα παρακολούθησης  
της γλυκοζης αίματος και των κετόνων.

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth χρησιμοποιείται από ορισμένα 
smartphones και πολλές άλλες συσκευές. Το CareSens Dual Meter 
χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για τη σύζευξη * 
και για την αποστολή των αποτελεσμάτων γλυκόζης σε ένα 
smartphone. 
Ο μετρητής Dual CareSens έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με 
την εφαρμογή SmartLog™ για κινητά. Όταν χρησιμοποιείτε το 
CareSens Dual System, προτείνουμε να αντιστοιχίσετε τον 
μετρητή CareSens Dual με το smartphone σας και να 
παρακολουθείτε τα αποτελέσματά σας.

*  Η διαδικασία δημιουργίας σύνδεσης μεταξύ δύο συσκευών 
Bluetooth. Ένα κλειδί πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα 
πρέπει να ανταλλάσσεται μεταξύ των δύο συσκευών. Αφού 
συνδυαστούν οι συσκευές, θα επικοινωνούν αυτόματα μεταξύ 
τους όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Bluetooth.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

•   Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί με 
οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του i-SENS.

•   Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σωστές τη στιγμή της 
εκτύπωσης. Ωστόσο, η i-SENS διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στις 
απαραίτητες αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, καθώς η 
πολιτική μας είναι συνεχής βελτίωση.


