
Glukosmätarsystem

Bruksanvisning

System för blodsockermätning



Introduktion
2in1.Smart glukosmätare används i kombination med en iPhone för att mäta blodsocker 
var som helst och när som helst.

2in1.Smart använder operativsystemet på din iPhone och är lätt att använda. Automatisk 
kodning ger resultat med hög tillförlitlighet. Systemet skall bara användas för att testa 
blodsocker och skall endast användas med nytaget kapillärt blod.

Systemet är framtaget för att användas för egentestning i hemmet och i 
sjukvårdsfaciliteter. 

2in1.Smart glukossystem är framtaget för att användas för kvantitativa mätningar av glukos på 
nytaget kapillärt helblod från fingerspetsen, underarmen, överarmen, handen, låret eller vaden, 
som en hjälp för att själv kunna ta hand om sin diabetes.

2in1.Smart är avsedd för att endast användas av en person och bör inte delas med någon annan 
för att testa glukos. 

    2in1.Smart är framtagen för egentestning utanför kroppen (endast in vitro diagnostik) för 
personer med diabetes.

2in1.Smart bör inte användas för att diagnosticera eller göra s.k. screening av diabetes eller 
användas på nyfödda barn. Provtagning på alternativa provtagningsställen bör endast utföras när 
glukosnivåerna är stabila, alltså när glukosnivåerna inte förändrar sig snabbt.

2in1.Smart glukosmätare stöder Apple iPhone 3GS, 4, 4S, iPod Touch 4:e generationen, iPad och 
iPad 2 (iOS 5.0).

* iPad, iPhone och iPod Touch är varumärken hos Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

Funktioner
1. 2in1.Smart använder telefonens ström och behöver inga batterier.
2. Mätaren behöver inga inställningar för att kunna användas.
3. Telefonen sparar alla testresultat och visar informationen i olika användbara format. Du 

behöver inte bära med dig en extra loggbok.
4. Det krävs liten mängd blod (0.5μL) och resultatet visas efter 5 sekunder.
5. 2in1.Smart är godkänd för alternativa provtagningsställen (AST=Alternative Site Testing), vilket 

ger fler möjligheter och mindre smärta.

Testprincip
2in1.Smart glukossystem är baserat på mätning av en liten elektrisk ström, som skapas i 
reaktionen mellan glukos i blodprovet och reagenser på mätstickan. Den här strömmen förändras 
beroende på halten glukos i blodet. Glukoskoncentrationen i blodprovet beräknas baserat på den 
elektriska strömmen och visas sedan på skärmen.



2in1.Smart glukossystem innehåller
1. 2in1.Smart glukosmätare.
2. Applikation/programvara till iPhone, som laddas ner från iTunes Appstore.
3. 2in1.Step-Smart blodglukos teststickor.

För att kunna utföra en mätning behövs också blodprovstagare och lansett.

Installering av applikationen
2in1.Smart glukossystem kan endast användas tillsammans med 2in1.Smart-applikationen (app) 
för iPhone. Appen för 2in1.Smart laddas ner gratis från iTunes Appstore.

För att ladda ner direkt till din iPhone, tryck på Appstore-ikonen och välj ”sök” längst ner på 
skärmen. Skriv sedan in ”2in1 smart” i sökfältet. Välj ”2in1 smart” i listan som kommer upp och 
ladda ner den som vilken annan app som helst.
Det går också bra att ladda ner 2in1.Smart-appen genom att använda iTunes.

Test av blodsocker

Steg 2.
Stick in 2in1.Smart glukosmätaren i iPhones hörlursuttag, på toppen av telefonen. Nu 
visas ett fönster för volymkontroll på skärmen. Se till att volymen är på maximum så 
att mätaren får tillräckligt med ström. Ett vitt sken kommer att börja lysa i mätaren och 
”Insert Strip” kommer att visas på skärmen.

Steg 1.
Tryck på appen 2in1.Smart i din iPhone, för att starta programmet. Om appen 
inte är installerad, se avsnittet ”Installering av applikationen” i den här manualen.

Steg 3.
Håll mätstickan med elektrodsidan uppåt. Sätt in den sida av mätstickan där 
elektroden sitter, i mätaren så långt det går, genom att trycka försiktigt hela 
vägen in tills det tar stopp. Tvinga inte in mätstickan i mätaren.

Steg 4.
Nu visas ”Apply Sample”. Applicera blod på mätstickan genom att hålla mätstickan 
rakt med änden mot bloddroppen. När mätstickan är full med blod, slutar den suga 
av sig själv. Se till att mätstickan är helt fylld med blod innan du tar bort mätstickan 
från bloddroppen.



Varning!
Om ditt blodsockervärde är högre än 33.3 mmol/l, kommer ”HIGH” att visas på 
skärmen.
Om ditt blodsockervärde är lägre än 0.6 mmol/l, kommer ”LOW” att visas på 
skärmen.

Varning!
Använda mätstickor och lansetter kan anses som farligt biologiskt avfall där du bor. Se till att följa 
lokala föreskrifter för korrekt kassering.

Steg 5.
Mätaren kommer nu att visa en analysprocess, som varar i 5 sekunder.

Steg 6.
Ditt blodsockervärde visas nu på skärmen och sparas automatiskt i din iPhone.

Steg 7.
Det går att lägga till en notering till ett testresultat genom att trycka på en ikon 
(”före måltid, efter måltid, träning, medicinering, stress”) eller genom att skriva in 
en kommentar i textfältet.

4.4  mmol/l

Steg 8.
Ta bort den använda mätstickan och tryck på ”save” för att lagra 
testresultatet. Även om du inte gör detta, sparar telefonen värdet i 
resultatlistan automatiskt.



Oväntade resultat
Glukosvärden lägre än 2.8 mmol/L eller högre än 13.9 mmol/L kan indikera ett potentiellt 
allvarligt sjukdomstillstånd. Om glukosvärdet är lägre än 2.8 mmol/L eller högre än 13.9 
mmol/L, bör den professionella sjukvården kontaktas omedelbart.

Förväntade resultat
Förväntade värden för personer som inte har diabetes (gäller ej för gravida kvinnor):
Fastande: Mindre än 5.6 mmol/L
2 timmar efter måltid: Mindre än 7.8 mmol/L

Ta aldrig några medicinska beslut utan att först ha konsulterat läkare och/eller fått rätt 
utbildning.

Kontrolltest
Kontrollvätskorna för 2in1.Smart glukosmätare innehåller en känd glukoshalt och används 
för att kontrollera så att mätaren och mätstickorna fungerar korrekt. Kontrollvätskorna finns 
tillgängliga separat.

Användningsområde för kontrollvätskorna
1. Träna på att göra test med 2in1.Smart glukosmätare utan att använda blod.
2. Varje gång du öppnar en ny burk mätstickor.
3. Om du misstänker att mätstickorna eller mätaren inte fungerar korrekt.
4. Om du har upprepat oväntatde testresultat med blod.
5. Om mätaren har tappats, blivit utsatt för vätska eller blivit skadad på annat sätt.

Avläsning av testresultat
Testresultaten sparas av iPhone. Det går att läsa av resultaten oavsett om mätaren är 
ansluten till telefonen eller inte.

Steg 1.
När appen 2in1.Smart är startad visas resultaten i en lista. Det senast 
tagna provet visas högst upp i listan. Värdena visas i mmol/l i Sverige.

Steg 2.
Genom att trycka på ett resultat visas detaljerad information av det 
testet.

För att gå tillbaka till resultatlistan, tryck på ”list” uppe till vänster på 
skärmen.

För att e-posta värden, tryck ”skicka-knappen” uppe till höger på 
skärmen. Tryck sedan på den värden du vill skicka och tryck sedan på 
”Send”. Nu är den förinlagda e-postadressen inlagd automatiskt i 
adressfältet för mottagare, det går bra att ändra eller lägga till 
mottagare innan du skickar.



" Steg 3.
" När resultatlistan visas och du vrider telefonen till 
" landskapsläge, visas en graf. På den horisontella axeln visas tid 
" och på den vertikala axeln visas glukosvärdena. Grafen ger en 
" snabb överblick över testresultaten och medelvärdet.

Steg 4.
Genom att trycka på knapparna (”day, 7days, 14days, 30days, 
60days”) överst i skärmen, ändras zoom-läget och medelvärdet 
för den valda perioden.

Steg 5.
Genom att trycka på skärmen visas tid, datum och glukosvärdet 
för varje angiven punkt.

För att e-posta grafens värden, tryck på ”skicka-knappen” uppe 
till höger på skärmen.

" Steg 6.
" " " " För att komma tillbaka till resultatlistan, vrid tillbaka telefonen till 
" " " " upprätt läge.



Problemsökning

Problem Möjlig orsak Lösning

Mätaren går inte in i 
testläge när den är isatt i 
telefonen.

2in1.Smart behöver ha 
högsta möjliga volym för att 
fungera.

Höj volymen till maximum.

Mätaren är inte helt insatt i 
telefonen.

Sätt in mätaren igen och se 
till att den går hela vägen 
in.

En del använder skal till sin 
iPhone, som kan göra att 
mätaren inte går hela 
vägen in.

Ta bort skalet och sätt in 
mätaren hela vägen in.

Om inget av detta hjälper, 
kontakta distributören.

Trasig mätare. Kontakta distributören.

Mätaren går inte in i 
testläge när en mätsticka är 
insatt.

Mätstickan är isatt upp-och-
ner eller på annat sätt 
felaktigt insatt i mätaren.

Ta ut mätstickan och sätt in 
den med textsidan upp och 
sidan med elektrod in i 
mätaren.

Blod eller annat objekt sitter 
i mätaren.

Kontakta distributören.

Mätaren startar inte 
analysen när blod har 
applicerats på mätstickan.

För liten mängd blod. Gör om testet med en ny 
mätsticka och tillräcklig 
mängd blod.

Trasig mätare eller fel på 
mätstickorna.

Kontakta distributören.

Skötsel
Förvaring av systemet
Förvara mätare, mätstickor och kontrollvätskor i ett skyddande fodral i lägre temperatur än 
32°C. Förvara inte något av systemets artiklar i kylskåp och utsätt dem inte för direkt solljus eller 
hetta.

Håll mätaren utom räckhåll för små barn. Om ett barn skulle svälja mätaren, konsultera 
omedelbart en läkare. Montera inte isär eller ändra på mätarens fysiska struktur.
Utsätt inte mätaren för yttre våld. Tappa inte mätaren och trampa inte på den.
Mätaren är inte vattentät. Tvätta den inte och ta inte på den med våta händer.

För att undvika att utsätta mätstickorna för onödig fukt eller andra skador, sätt tillbaka locket 
ordentligt på mätsticksburken och kontrollvätskorna direkt efter användning. Förvara endast 
mätstickorna i sin originalförpackning (burk).



Rengöring av mätaren
För att rengöra mätaren, torka av utsidan med mjuk, fuktad textil eller papper och något skonsamt 
rengöringsmedel. Använd inte alkohol, tinner eller slipmedel.
Se till att det inte kommer in vätskor, smuts, damm, blod eller kontrollvätska i mätaren där man 
sätter in mätstickan.

Varning!
Undvik att utsätta mätaren för höga temperaturer, hög luftfuktighet, regn och/eller damm vid 
användning eller förvaring. Om mätaren har utsatts för extrema temperaturer, använd den inte 
förrän den har varit i rumstemperatur i minst 20 minuter.

Hållbarhet för mätstickor och kontrollvätskor
Mätstickor och kontrollvätskor har utgångsdatum skrivet på utsidan av förpackningen och på 
utsidan av burkarna/flaskorna. Vid öppning första gången av en burk mätstickor eller flaska med 
kontrollvätska, bör öppningsdatumet skrivas på utrymmet för text på burken/flaskan. Hållbarheten 
för öppnad förpackning är 3 månader från öppningsdatum.

Varning!
Använd inte mätstickor eller kontrollvätskor efter angivet utgångsdatum eller mer än 3 månader 
från öppningsdatum. Vid förekommande fall kan resultaten vara avvikande.
Använd inte mätstickorna om burken är skadad eller stått öppnad utan lock en längre tid. Detta 
kan ge felaktiga testresultat eller resultat som är högre än det verkliga värdet.

Garanti
Tillverkaren VPD Inc., garanterar att din 2in1.Smart glukosmätare inte har några fabrikationsfel för 
en tid av 3 år, från leveransdatum. Garantin gäller endast för förstagångsanvändaren av mätaren 
och kan inte överföras till annan användare.

_____________________________________________________________________________

2in1. Smart glukossystem tillverkas 
av

VPD, Bled, d.o.o.
Pot na Lisice 4, 4260 Bled

Slovenia, EU
Tel.: +386 4 574 50 70
Fax: +386 4 574 50 71

Exklusiv återförsäljare åt VPD i Sverige, Norge, 
Danmark och Finland är

MedCam AB
Stora vägen 31
513 33 Fristad

Tel: 033-23 30 50
Fax: 033-23 3059

E-post: info@medcam.se
Hemsida: www.medcam.se


