Seu medidor CONTOUR®PLUS
®

Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea

Entrada para
Tiras de Teste

Sempre lave e seque bem as mãos com
água e sabão antes e depois do teste e da
manipulação do medidor, do lancetador
ou das tiras de teste.
Botão de
Memória
(ligar/desligar, memória
e configuração)

Use somente as Tiras de
Teste CONTOUR®PLUS

Segunda-Chance
de teste

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA

4. Gire e retire a tampa
redonda de proteção
da lanceta.

ADVERTÊNCIA

Tela
Botões de
rolagem
para cima/
para baixo

3. Insira a lanceta
firmemente no
lancetador até que
pare por completo.

Consulte o Manual do Usuário do
CONTOUR®PLUS e o encarte da
embalagem do lancetador para obter
instruções completas.

Extremidade Quadrada Cinza:
Insira a tira de teste com a
extremidade cinza voltada para
cima.
Entrada da Amostra:
Amostra de sangue absorvida
nesta extremidade.

5. Recoloque a tampa.

CUIDADO: O lancetador fornecido com o
kit é indicado para autoteste por um único
paciente. Não deve ser usado em mais de
uma pessoa devido ao risco de infecção.

6. Gire a rosca da tampa
cinza para ajustar
a profundidade de
punção preferida.
7. Insira a extremidade
cinza da tira de teste
na entrada da tira no
medidor.
O medidor ligará e a
imagem de uma tira de teste com uma
gota de sangue piscando aparecerá na
tela do medidor. O medidor agora está
pronto para o teste.

Teste Básico - Pontas dos Dedos
1. Remova a tampa do
lancetador.
2. Segure a lanceta
MICROLET® e gire a
tampa protetora ¼ de
volta, sem retirá-la.

8. Pressione firmemente
o lancetador no local
da punção e, em
seguida, pressione o
botão de disparo.
Aperte sua mão e seu dedo na direção do local
da punção para formar uma gota de sangue.
9. Imediatamente toque a
ponta da tira de teste
na gota de sangue.
Mantenha a tira de
teste na gota de
sangue até que o
medidor emita bipes.
Se a primeira gota
de sangue não for
Teste na ponta
suficiente, o medidor
do Dedo
soará duas vezes.
Você terá cerca de
30 segundos para
aplicar mais sangue à
mesma tira.
Seu resultado será
exibido após uma
contagem regressiva de
5 segundos.
10. Para desligar o
medidor, remova a tira
de teste.

Descarte a tira de teste como lixo hospitalar,
ou conforme recomendado por profissionais
de saúde.
CUIDADO:
• O lancetador fornecido com o seu
kit não é adequado para uso por
profissionais de saúde. Não deve ser
usado em mais de uma pessoa devido
ao risco de infecção.
• Para retirar a lanceta do lancetador,
consulte as instruções detalhadas no
encarte da embalagem do lancetador.
• A imagem do lancetador é para fins de
ilustração apenas.

Caso precise de ajuda, ligue para o
Serviço de Atendimento ao Consumidor do
seu país.
Consulte a contracapa do manual do
usuário para ver as informações de contato.

www.diabetes.ascensia.com
11/22/19 10:34PM
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Potencial
Todas as partes do kit são consideradas
contaminantes.
Profissionais de saúde ou pessoas que
usam este sistema em vários pacientes
devem seguir o procedimento de controle
de infecção preconizado pelo serviço
de saúde.
Todos os produtos ou objetos que
entram em contato com sangue humano,
mesmo após limpeza, devem ser tratados
como se pudessem transmitir doenças
infecciosas.
O usuário deverá seguir as
recomendações para prevenção de
doenças transmissíveis pelo sangue
em ambientes hospitalares, conforme
potencial de risco.
Para obter informações sobre patentes e
licenças relacionadas, consulte
www.patents.ascensia.com
© 2019 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Todos os direitos
reservados.
Ascensia, o logotipo Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour,
Glucofacts e o logotipo No Coding (Já Codificado) são marcas
comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Ascensia
Diabetes Care Holdings AG.
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Como Usar no Modo Avançado
Como Configurar seu
Medidor para o Modo Avançado
Para configurar seu medidor para o
modo avançado e ter vantagens com os
marcadores de refeição e outros recursos
disponíveis:
1. Pressione M para ligar seu medidor.
2. Pressione e segure ▲ ou ▼ por
3 segundos.
3. L-1 piscará.
4. Pressione ▲ ou ▼ para
mudar para L-2.
5. Pressione M para configurar.

Caso precise de ajuda, ligue para o
Serviço de Atendimento ao Consumidor do
seu país.
Consulte a contracapa do manual do
usuário para ver as informações de contato.

www.diabetes.ascensia.com

Códigos e Símbolos de Erros

Depois de realizar um teste e visualizar os resultados, use os marcadores no monitor:
Para Marcar
Resultados
Pré-Refeição
marca um resultado de
teste efetuado antes
de uma refeição.
Pressione ▲ or ▼.
Pós-Refeição
marca um resultado de
teste efetuado
após uma refeição.
Pressione ▲ or ▼.

Você Verá

(Piscando)

(Piscando)

Para
Configurar

Pressione
M

Pressione
M

Você Verá

O Que Significa

Como Usar o Lembrete

O resultado é marcado
como teste antes da
refeição. Pressione M
novamente para definir
um lembrete de realizar
teste depois da refeição.

Quando o lembrete soar, o medidor será ligado e você verá
o resultado do teste efetuado
antes da refeição.

O resultado será marcado
como teste depois da
refeição.

Pressione qualquer botão
uma única vez para silenciar
Livro de Registros
O resultado será marcado o lembrete e duas vezes para
marca qualquer
desligar o medidor.
na memória como único.
Pressione
resultado como sendo
Você deverá anotar essa
Faça outro teste de sangue e
M
único, ou diferente
(Piscando)
informação em seu livro
marque-o com um
marcador
de alguma maneira.
de registros.
de teste depois da refeição
Pressione ▲ or ▼.
(veja o gráfico à esquerda).
Define um lembrete (pré-fixado em 2 horas) para efetuar um teste depois da refeição. Consulte o manual do usuário para obter instruções
completas sobre como usar os marcadores e ajustar os tempos de lembretes.

Consulte o manual do usuário para obter a
lista completa.
E1
E2

E3

E11

Temperatura fora da faixa.
Houve um problema no
preenchimento completo da tira
de teste.
Teste novamente usando uma
nova tira de teste.
O medidor detectou uma tira
de teste usada, ou uma solução
controle errada foi utilizada.
Teste novamente usando uma
nova tira de teste.
Resultado anormal.
Teste novamente usando uma
nova tira de teste.
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