
Tato doporučení vám pomohou správně změřit hladinu cukru v krvi vašeho 
domácího zvířátka. Získáte tím spolehlivé a přesné výsledky: 

1. SPRÁVNÉ ULOŽENÍ PŘÍSTROJE
Teplota: přístroj uchovávejte při teplotě od 0°C do 70°C. Provozní teplota přístroje je od 
10°C do 40°C, relativní vlhkost: < 90 %

2. SPRÁVNÉ ULOŽENÍ TESTOVACÍCH PROUŽKŮ
Teplota: od 4°C do 30°C. Po vyjmutí testovacího proužku z nádobky ji ihned opět 
uzavřete, abyste zabránili vniknutí vlhkosti a slunečního světla k testovacím 
proužkům! Nepoužívejte vlhké, poškozené nebo prošlé testovací proužky.

3. POUŽITÍ SPRÁVNÉHO KÓDOVACÍHO ČIPU 
Ujistěte se, že používáte vždy jen ten kódovací čip, který dostáváte s každou 
novou nádobkou s testovacími proužky. 

Ujistěte se, že kódové číslo zobrazené na displeji glukometru 
se shoduje s kódovým číslem na čipu a s kódovým číslem na 

nádobce s testovacími proužky.

4. HYGIENA  
Důkladně si umyjte ruce. Nikdy nesahejte na testovací proužky mokrýma nebo 
špinavýma rukama. Místo vpichu, kde budete odebírat vzorek krve, musí být 
suché a čisté. Budete-li odebírat krev z pysku, musí to být až po určité době 
od příjmu potravy.
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5. ČASOVÉ SOUVISLOSTI  
Než odeberete vzorek krve, připravte si glukometr WellionVet GLUCO CALEA a testovací 
proužek. Jakmile se krev začne srážet a zhoustne, již těžko dosáhne reakční zóny 
testovacího proužku.

6. ODEBRÁNÍ VZORKU KRVE  
Vhodná místa k odběru kapky krve jsou uši, tlapky nebo pysky zvířete.
Doporučení: Před vpichem můžete ucho jemně promasírovat. Usnadní to vytvoření kapky 
krve po vpichu. Glukometr WellionVet GLUCO CALEA potřebuje pro měření velmi malou 
kapku krve, jen 0,5 μl. Nemačkejte místo vpichu, neboť hrozí naředění krve mezibuněčnou 
tekutinou.

7. NASÁTÍ VZORKU KRVE 
Pod strmým úhlem přiložte hrot testovacího proužku ke kapce krve. Glukometr pípne a 
upozorní tak, že začíná nasávání krve testovacím proužkem. 

8. VIZUÁLNÍ KONTROLA MĚŘICÍHO OKÉNKA  
Držte testovací proužek u kapky krve tak dlouho, dokud se měřicí okénko zcela nezaplní 
krví až po bílý kroužek. Toto měřicí okénko musí být zcela zaplněno krví. Teprve pak můžete 
sundat testovací proužek od vzorku krve v místě vpichu. 

Nejste si jisti, zda jste měřili správně? 

Naměřili jste neočekávaný výsledek anebo se výsledek nijak neshoduje se 
zdravotními příznaky vašeho zvířátka?

• Ujistěte se, že jste dodrželi všechny výše uvedené pokyny a opakujte 
měření. 

• Obraťte se na svého veterináře.
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