
Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να κάνετε σωστά τη μέτρηση 
σακχάρου στο κατοικίδιο σας και να έχετε ένα αξιόπιστο και ακριβές αποτέλεσμα: 

1. ΣΩΣΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Θερμοκρασία: Φύλαξη μεταξύ 0°C και 70°C, θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ 10°C και 
40°C, υγρασία: < 90%

2. ΣΩΣΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Θερμοκρασία: Φύλαξη μεταξύ 4°C και 30°C. Κλείστε το καπάκι του φυαλιδίου των 
ταινιών αμέσως για να μην περάσει σε αυτό υγρασία και απευθείας φως! Μην 
χρησιμοποιείται υγρές, κατεστραμμένες ή ληγμένες ταινίες.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ 
Σιγουρευτείτε οτι χρησιμοποιείτε το κατάλληλο τσιπ κωδικοποίησης για το είδος 
του κατοικίδιο σας. Ελέγξτε οτι ο κωδικός αριθμός που εμφανίζεται στην οθόνη 
ταιριάζει με τον κωδικό αριθμό στο τσιπ και στο φυαλίδιο ταινιών.

Κάντε τη μέτρηση χωρίς να σας αποσπούν την προσοχή. 

4. ΥΓΙΕΙΝΗ  
Πλύντε καλά τα χέρια σας και μην αγγίζετε τις ταινίες μέτρησης με υγρά ή λερωμένα χέρια. 
Το σημείο όπου γίνεται η λήψη αίματος πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό. Αν κάνετε 
τη λήψη αίματος από το χείλος του ζώου θα πρέπει να έχει 
περάσει λίγος χρόνος από την ώρα που έχει φάει.
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5. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
Προετοιμάστε το μετρητή WellionVet GLUCO CALEA και μια ταινία μέτρησης πριν κάνετε 
το τρύπημα για τη λήψη αίματος. Αν περάσει χρόνος από την ώρα του τρυπήματος, το 
αίμα γίνεται πιο πυχτό και μπορεί να μην φτάσει αρκετό δείγμα στη ζώνη αντίδρασης της 
ταινίας μέτρησης. 

6. ΛΗΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ  
Τα πιθανά σημεία για να πάρετε δείγμα αίματος είναι τα αυτιά, οι πατούσες ή το χείλος του 
ζώου. Συμβουλή: μπορείτε να τρίψετε απαλά τα αυτά πριν το τρύπημα ώστε να βελτιωθεί η 
ροή αίματος και να γίνει η λήψη πιο εύκολη. Το WellionVet GLUCO CALEA χρειάζεται μόλις 
0,5μl αίματος. Αποφύγεται να πιέσετε το σημείο όπου τρυπήσατε καθώς το αίμα μπορεί 
τότε να αραιώσει με υγρό των ιστών.

7. ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
Ακουμπήστε το άκρο της ταινίας μέτρησης στο δείγμα αίματος με ορθή γωνία. Η συσκευή 
θα κάνει ένα ήχο μόλις η λήψη του αίματος ξεκινήσει. 

8. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
Κρατήστε την ταινία μέτρησης σε επαφή με το αίμα μέχρι το παράθυρο της ταινίας γεμίσει 
πλήρως γύρω από τον άσπρο κύκλο. Το παράθυρο ελέγχου πρέπει να καλυφθεί πλήρως με 
αίμα πριν απομακρύνετε την ταινία μέτρησης από το δείγμα αίματος. 

Δεν είστε σίγουροι αν κάνατε σωστά τη μέτρηση; 

Το αποτέλεσμα του μετρητή ήταν απροσδόκητο ή δεν συνάδει με τα 
συμπτώματα του κατοικίδιου;

• Βεβαιωθείτε οτι ακολουθήσατε τις παραπάνω οδηγίες και επαναλαβετε τη 
μέτρηση. 

• Καλέστε τον κτηνίατρο σας
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