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APARAT DE MĂSURARE A GLICEMIEI GL48 mg/dL (cod articol 463.66) 

 

• UȘOR ȘI SIMPLU DE UTILIZAT 

• AFIȘAJ AMPLU 

• FANTĂ ILUMINATĂ PENTRU INTRODUCEREA 
BENZII 

• DOUĂ BATERII DE TIP PASTILĂ CR2032 DEJA 
INTRODUSE 

• CU DISPOZITIV DE ÎNȚEPARE 

• CU CABLU PENTRU TRANSMITEREA DATELOR 

• FĂRĂ CODIFICARE (NU NECESITĂ CALIBRARE) 

• CANTITATEA de SÂNGE NECESARĂ: 0,5 μl  

• TIMP DE MĂSURARE: aprox. 5 SECUNDE 

• 900 DE VALORI STOCATE (CU DATA și ORA) 

• CALCULAREA VALORII MEDII: 7, 14, 30 și 90 ZILE 

• MARCAREA REZULTATELOR 

• INTERVALUL DE MĂSURARE: 20 – 630 mg/dL 

• OPRIRE AUTOMATĂ 

 

50 DE BENZI DE TEST PENTRU GL48/GL49 (cod articol 463.76) 

 

• PACHET DE BENZI DE TEST (2 flacoane de câte 25 
de benzi) 

• BANDĂ DE TEST MARE CU SĂGEATĂ PENTRU 
FACILITAREA INTRODUCERII 

• DURATĂ DE VALABILITATE: 24 DE LUNI DE LA 
DESCHIDEREA AMBALAJULUI  

• BANDA POATE FI ATINSĂ ORIUNDE (CU MÂINILE 
CURATE) FĂRĂ A FI DETERIORATĂ ÎN MOMENTUL 
EJECTĂRII  

• TASTĂ PENTRU EJECTAREA BENZII 
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APARAT DE MĂSURARE A GLICEMIEI BEURER GL48 ȘI BENZI DE 
TEST 
UTILIZAREA PRODUSULUI 

 

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE  
Bateriile sunt deja introduse în aparat. 
Trageți de protecția izolatoare pentru a o 
înlătura. 

 

SETĂRI DE BAZĂ 
Porniți aparatul folosind tasta de pornire/oprire 
(6) și apăsați tasta SET (SETARE) (8). 
Indicația anului apare intermitent; setați anul 
cu tastele laterale verzi „+” și „–” (9) și 
confirmați cu tasta SET (8). 
Procedați în același mod pentru a seta 
ziua – luna – orele – minutele. 

 

Continuați cu setarea limitei inferioare a 
intervalului glicemic normal (valoare sugerată 
80), a limitei superioare a intervalului glicemic 
normal (valoare sugerată 180) și a activării 
/dezactivării semnalului sonor (bip). 

 

PREGĂTIREA APARATULUI 
Introduceți în aparat banda de test, cu 
contactele în față, așa cum indică săgeata. 
Aparatul pornește. 

 

 

După aproximativ 3 secunde, pe ecran se 
afișează intermitent simbolul unei picături de 
sânge: aparatul este pregătit pentru măsurare. 

 
 

 

RECOLTAREA PROBEI DE SÂNGE 
După ce ați schimbat lanțeta de înțepare, 
puneți-o pe partea laterală a vârfului 
degetului și apăsați butonul de eliberare. 
Picătura de sânge trebuie să aibă o 
dimensiune de cel puțin 1,2 mm  
( • dimensiunea corectă a picăturii) 
Sângele nu trebuie să se prelingă pe deget. 
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Aplicați banda pe picătura de sânge, așa 
cum se indică în imagine, fără a scoate 
banda din aparat.  
Banda absoarbe automat sângele necesar 
pentru efectuarea testului, iar aparatul 
emite un semnal sonor. 

 

Atenție! Banda poate absorbi sânge numai 
prin canalul din vârf. Dacă sângele este 
plasat deasupra benzii sau sub aceasta, 
testul nu va fi efectuat în mod corect. 

 

CITIREA REZULTATULUI 
Numărătoarea inversă de 5 secunde 
pornește automat.  
Rezultatul apare pe afișaj cu data, ora și o 
bară în dreptul segmentelor de culoare 
roșie, verde și galbenă 

Bara ajută la interpretarea rezultatului: Bară 
deasupra segmentului de culoare roșie = 
glicemie scăzută 
Bară deasupra segmentului de culoare verde 
= glicemie normală 
Bară deasupra segmentului de culoare 
galbenă = glicemie ridicată 

 

 

 

Marcarea rezultatului (opțional) 
Puteți marca rezultatul cu ajutorul „tastei 
măr”: apăsați o dată pentru „înainte de 
masă”, de două ori pentru „după masă”, de 
3 ori pentru marcare generală și de 4 ori 
pentru a anula marcarea. Marcarea nu este 
obligatorie. 
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EJECTAREA BENZII 
Utilizați tasta laterală de ejectare pentru a 
scoate banda fără a o atinge. 
Aparatul se oprește automat. 

 

MEMORAREA VALORILOR 
Măsurătorile sunt salvate automat cu data și 
ora (max. 900 de măsurători). Pentru a afișa 
valorile din memorie: porniți aparatul cu 
tasta de pornire/oprire și apăsați tastele 
verzi laterale „+” sau „-”. Între dată și oră se 
afișează simbolul jurnalului. 

 

MEDIA VALORILOR 
Se poate afișa valoarea medie a glicemiei 
din ultimele 7, 14, 30 și 90 de zile.  Porniți 
aparatul folosind tasta de pornire/oprire și 
apăsați de două ori tasta „+”. Apăsați tastele 
verzi „+” și „-” pentru a afișa valorile medii 
cu marcaj sau fără marcaj. 

 

TRANSMITEREA VALORILOR LA COMPUTER 
ȘI APP 
Conectați glucometrul la PC cu ajutorul 
cablului furnizat. Puteți transfera datele la 
aplicația de pe smartphone folosind 
software-urile Glucomemory, 
HealthManager și HealthManagerPro 
Uploader. GL48 transmite la Smart Digital 
Clinic și Glooko. 
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Document disponibil în                          

 

Faceți clic aici pentru a urmări video-ul demonstrativ- link 

WWW.beurer-medical.it   

SERVICIUL PENTRU CLIENȚI BEURER MEDICAL ITALIA 
PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

Număr gratuit al serviciului pentru clienți

 

• Disponibil non-stop, pe toată durata anului 

• Între orele 08:00 și 13:00 și între orele 14:00 și 18:00 
 

www.beurer-medical.it 
 

service-it@beurer-medical.de 

 

 
  

PREVEDERI PRIVIND ELIMINAREA CORESPUNZĂTOARE A MATERIALELOR UZATE  
După utilizare, aruncați benzile de test și lanțetele într-un recipient rezistent. 
Pentru eliminarea benzilor de test și a lanțetelor, respectați cu strictețe măsurile de 
precauție generale în vigoare cu privire la manevrarea sângelui. Eliminați cu atenție 
toate probele de sânge și materialele cu care dvs. sau pacienții dvs. ați/au intrat în 
contact, pentru a preveni vătămarea și infectarea altor persoane. Toate componentele 
aparatului de măsurare și ale accesoriilor acestuia pot intra în contact cu sângele uman și prin 
urmare pot constitui o sursă de infecție. 
 
Eliminați bateriile uzate și complet descărcate la centrele de colectare specializate, la 
centrele de colectare a deșeurilor toxice sau la magazinele de electronice. Eliminarea bateriilor 
este o cerință legală. 

http://www.beurer-medical.it/
http://www.beurer-medical.it/
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Bateriile care conțin substanțe toxice sunt marcate cu următoarele simboluri: 
Pb = baterie care conține plumb, 
Cd = baterie care conține cadmiu, 
Hg = baterie care conține mercur. 
Pentru a proteja mediul, la sfârșitul ciclului său de viață, aparatul și cablul de 
conectare nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, ci trebuie predate la 
centrele de colectare specializate. Eliminați acest aparat în conformitate cu Directiva 
europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). În caz de 
nelămuriri, contactați autoritățile locale competente pentru eliminarea deșeurilor. 
Husa din material textil poate fi eliminată împreună cu deșeurile generale sau conform 
instrucțiunilor autorităților locale 
 


