
1 FreeStyle Precision Neo i korthet

Loggbok

Knappen Upp

Strömknapp

• Används för att slå på 
och av mätaren och 
återvända till 
startskärmen

USB-port

• Sätt i en datakabel här för 
att ladda upp mätresultat 
till en dator (ett 
datahanteringssystem 
krävs)

Port för teststickor

• Sätt i en teststicka här

Teststicka

• Sätt i teststickan i mätarenAppliceringsyta

• Tillför blod eller kontrollösning till den vita 
appliceringsytan på teststickans ände

Teckenfönstret

• Visar mätarens startskärm 
(visas här)

• Visar dina mätresultat och 
annan viktig information

Knappen Ned

2 Symboler på mätaren

Symbol Betyder Symbol Betyder

Loggbok Insulindos vid frukost

Mätaren klar för applicering av 
provet

Insulindos vid lunch

Resultat för kontrollösning Insulindos vid middag

Enheter insulin Test vid fasta

Insulin Keton

Långtidsverkande insulindos på 
morgonen

Svagt batteri

Långtidsverkande insulindos på 
kvällen

Ansluten till dator

Inställning av insulindos Inställningsläge

Låg blodglukos eller mönster Hög blodglukos eller mönster

3 Snabbstart – testa ditt blodsocker

1. Tvätta och torka händerna före och efter 
testning.

Obs! Kontrollera teststickans utgångsdatum.

2. Sätt i stickan.

3. Gör ett stick på teststället och tillför blod.

4. Granska resultatet.

För mer information om hur man utför ett test, se 
avsnitt 7.

4 Avsedd användning

FreeStyle Precision Neo övervakningssystem för blodsocker och ketoner är endast avsett för 
användning utanför kroppen (in vitro-diagnostiskt bruk) för självtestning eller professionell 
användning som ett hjälpmedel för diabetesvård.
Används för att mäta glukos (socker) i färska helblodsprover som tagits från fingrar, 
underarm, överarm eller tummens bas. Används för att mäta ketoner (β-hydroxismörsyra) 
endast i färska helblodsprover från fingrarna.

Detta system kan också underlätta diabetesvården genom att ge användaren 
rekommendationer om insulindos(er) baserat på data som angetts av sjukvårdspersonal.

VIKTIGT!

•	Använd	endast	FreeStyle	Precision	blodsockerteststickor	och	FreeStyle	Precision	
blod-β-ketonteststickor. Andra teststickor kan ge felaktiga resultat.

•	 Se	teststickans	bruksanvisning	för	mer	information	om	provtyper.

•	 Läs	anvisningarna	i	denna	inställningsguide.	Underlåtelse	att	följa	
instruktionerna kan leda till felaktiga resultat. Öva testförfarandet innan 
mätaren används.

•	 Följ	sjukvårdspersonalens	råd	vid	test	av	blodsockernivåer	och	blodketonnivåer.

•	 Iaktta	försiktighet	vid	användning	nära	barn.	Små	delar	kan	utgöra	en	
kvävningsrisk.

VIKTIGT!

•	 En	teststicka	får	endast	användas	en	gång.

•	 Läs	teststickans	bruksanvisning	innan	du	gör	ditt	första	blodsocker-	eller	
ketontest. Den innehåller viktig information, och talar om hur teststickorna ska 
förvaras och hanteras.

•	Mätaren	och	dess	tillbehör	är	avsedda	att	användas	av	en	enda	person.	

•	 Se	bipacksedeln	till	blodprovstagaren	för	detaljerande	anvisningar	om	hur	man	
använder blodprovstagaren.

•	Placera	inte	urin	på	teststickan.		

Kontrollera dina ketoner:
•	när	du	är	sjuk

•	när	ditt	blodsockervärde	är	över	13,3	mmol/L

•	när	du	och	sjukvårdspersonalen	tycker	att	det	är	nödvändigt

5 Lär känna din mätare

Slå på och av mätaren
Gör så här för att slå på mätaren:
•	 Tryck	på	  eller
•	 Sätt	i	en	teststicka

Gör så här för att stänga av mätaren:
•	 Tryck	och	håll	 	 intryckt	i	3	sekunder	eller
•	Gör	ingenting	på	2	minuter

Kontrollera mätarens skärm varje gång den slås på

Mätarens skärm avstängd Mätarens skärm ska vara helt svart när den är avstängd. 
Varje gång du slår på mätaren visas en vit starttestskärm 
i	1	sekund.

Om du ser några vita segment på den svarta, avstängda 
skärmen, eller några svarta segment på den vita 
testskärmen kan det vara något problem med mätaren. 
Kontakta Kundtjänst.

Obs! Om mätarens batteri är svagt kommer  
att visas på mätaren, både när den är avstängd och på 
skärmen för starttestet.

Starttestskärmen

➧

6 Ställa in mätaren

Följ nedanstående steg för att bekräfta att datum och tid är korrekt inställda.

Ställa in tid

1. Starta med mätaren avstängd (ingen teststicka 
införd)

•	 Tryck	på	  för att slå på mätaren

2. Tryck och håll tiden (11:50) på skärmen i 
3 sekunder	tills	skärmen	ändras.

 

(t.ex.	1:23	PM)

(t.ex.	13:23)

3.	 Ställ	in	tidsformat	(12	timmars-	eller	
24-timmarsformat)

•	 Tryck	på	  eller  för att ändra

•	 Tryck	på	  för att fortsätta

Obs! Din mätare kan visa antingen 12 timmars 
(1:23 PM) eller 24 timmars (13:23) tidsformat. Om 
du föredrar 12-timmarsformat finns det inget ”AM”. 
Om du ställer in tid på eftermiddagen, fortsätt att 
trycka tills  ”PM” visas.

4. Ställa in timme

•	 Timme	blinkar.	Tryck	på	  eller  för att 
ställa in timme

•	 Tryck	på	  för att fortsätta

5. Ställa in minuter

•	Minuter	blinkar.	Tryck	på	  eller  för att 
ställa in minuter

•	 Tryck	på	  för att fortsätta

minut

timme

minut

timme

Ställa in datum

6. Ställa in månad

•	Månad	blinkar.	Tryck	på	  eller  för att 
ställa in månad

•	 Tryck	på	  för att fortsätta

7. Ställa in dag

•	Dag	blinkar.	Tryck	på	  eller  för att ställa 
in dag

•	 Tryck	på	  för att fortsätta

8. Ställa in år

•	 Tryck	på	  eller  för att ställa in år

•	 Tryck	på	  för att spara. Inställningen är klar

månad

dag

månad

dag

10 Visa loggboken

Mätarens	loggbok	kan	lagra	upp	till	1	000	händelser	–	inklusive	blodsocker-,	keton-	och	
kontrollösningsresultat, insulindoser och annan information från mätaren.

Visa loggbokshändelser

1. Tryck på  på startskärmen för att visa dina 
loggbokshändelser.

Exempel:

Blodsockerresultat

2. Tryck på  för att bläddra igenom dina 
loggbokshändelser.

Enheter 
insulin

Insulindos

Fasteresultat

-
Resultat för kontrollösning

Visa dina blodsockermedelvärden

1. Tryck på  på startskärmen för att öppna 
loggboken.

2. I loggboken kan du när som helst trycka på   
för att visa ditt 7-dagars medelvärde. [  ]

•	 Tryck	på	  för	att	visa	14-dagars	medelvärdet.	  
[  ]

•	 Tryck	på	  för	att	visa	30-dagars	medelvärdet.	  
[  ]

•	 Tryck	på  för att återvända till 
loggbokshändelserna.

Anm:
•	Medelvärdena	inkluderar	inte	

kontrollösningsresultat.

•	 Kontrollösningsresultat	som	inte	är	märkta	
som kontrollösningstester kan leda till att 
medelvärdena blir felaktiga.

•	  visas på mätarens skärm när det inte 
finns några aktuella händelser eller medelvärden 
att visa.

•	  blodsockermätresultat inkluderas som 
1,1 mmol/L vid beräkning av medelvärden.

•	  blodsockermätresultat inkluderas som 
27,8 mmol/L vid beräkning av medelvärden.

Tryck på  eller  för att 
bläddra genom 7-, 14- och 
30-dagars medelvärden.

Ditt medelvärde

Antalet tester i 
detta medelvärde

Förbereda testet
1. Välj ett testställe.

För att testa blodsocker kan du välja fingrarna, underarmen, överarmen eller tummens bas som 
testställe.

Använd endast blodprover från fingertoppen för att testa blodketoner.

Obs! Undvik födelsemärken, vener, ben och senor. Blåmärken kan uppstå vid teststället. 
Överväg att välja ett annat ställe om blåmärken uppstår.

2. Tvätta händerna och teststället med tvål och varmt vatten.

•	 Skölj	och	torka	noga.

•	Använd	inte lotion eller kräm på teststället.

3. Kontrollera teststickans utgångsdatum.

Använd inte teststickor som gått ut eftersom de kan ge felaktiga resultat.

Använd inte blodprover från alternativa ställen när:

•	du	tror	att	ditt	blodsocker	är	lågt	eller	ändras	snabbt

•	du	har	diagnostiserats	med	hypoglykemi	utan	förkänning

•	 resultat	från	alternativa	ställen	inte	stämmer	med	hur	du	mår

•	du	ska	äta	en	måltid,	ta	insulin	eller	motionera	inom	två	timmar

Utföra blodsocker- eller blodketontest

1. Öppna teststickans folieförpackning vid skåran 
och riv neråt för att ta ut teststickan.

2. För in teststickan i mätaren tills det tar stopp. Detta 
startar mätaren.
Anm:
•	 Var	noga	med	att	kontrollera	att	mätarens	skärm	

fungerar ordentligt varje gång du slår på mätaren. 
Om du ser några vita segment på den svarta, 
avstängda skärmen, eller några svarta segment 
på den vita testskärmen kan det vara problem med 
mätaren. (Se avsnitt 5, Lär känna din mätare, för mer 
information.)

•	Mätaren	stängs	av	efter	3	minuters	inaktivitet.	Ta	
bort och sätt tillbaka den oanvända teststickan för att 
starta om mätaren.

 blinkar, vilket betyder att mätaren är redo för att du 
tillför prov till teststickan.

Obs!	KET	visas	på	skärmen	om	du	har	satt	i	en	lila	
blodketonsticka.
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7 Testa ditt blodsocker eller blodketoner

8 Förstå blodsockermätresultat och mönster

3. Ta ett blodprov.

Använd blodprovstagaren för att ta ett blodprov.

(Se blodprovstagarens bruksanvisning för mer 
information.)

4. Applicera blod på teststickan.

För bloddroppen till det vita området på teststickans 
ände. Blodet dras in i teststickan.

Håll	blodet	mot	teststickan	tills	du	ser	3	korta	streck	
på mätarens skärm. Det betyder att du har tillfört 
tillräckligt med blod.

Anm:
•	Om	du	testar	blodsocker	kommer	du	att	se	en	

nedräkning på 5 sekunder. Om du testar blodketoner 
kommer du att se en nedräkning på 10 sekunder.

•	 Ta	inte bort teststickan från mätaren under 
nedräkningen.

•	Om	nedräkningen	inte	startar	har	du	kanske	inte	
applicerat tillräckligt med blod på teststickan. Se 
teststickans bruksanvisning för instruktioner om 
ny applicering. Om nedräkningen fortfarande inte 
startar ska den använda teststickan tas bort och 
kasseras på rätt sätt. Starta ett nytt test med en ny 
teststicka.

➧

-
Exempel på blodsockerresultat

Exempel på blodketonresultat

5. Visa resultatet.

Testet är klart när resultatet visas på mätarens skärm 
(exempel nedan). Resultatet sparas i minnet.

Obs! Om du ser en  betyder det att mätaren kan 
föreslå en ny måltidsinsulindos. Ignorera detta om du 
inte ska äta och ta din måltidsinsulindos.

6. Tryck och håll in  för att stänga av mätaren. 
Kassera den använda teststickan på korrekt sätt.

Mätaren	visar	blodsockerresultaten	i	mmol/L.	Denna	mätenhet	är	förinställd.	Du	kan	inte	ändra	den	här	inställningen.

Låga blodsockerresultat

Om du ser... Betyder Gör så här

Visas	när	resultatet	är	under	3,9	mmol/L	eller	
det målområde som ställts in på mätaren av 
din sjukvårdspersonal.

Följ sjukvårdspersonalens råd för 
behandling av lågt blodsocker.

Ett mönster med lågt blodsocker har 
utvecklats.
Om	2	låga	resultat	har	inträffat	under	de	
senaste	5	dagarna	OCH	båda	ligger	inom	
samma	3-timmars	tidsperiod	kommer	
mätaren att visa en blinkande .

Följ sjukvårdspersonalens råd för 
behandling av lågt blodsocker.

Visas	när	resultatet	är	under	1,1	mmol/L

Mycket lågt blodsocker eller
Det kan vara fel på teststickan.

Upprepa	testet	med	en	ny	teststicka.	
Kontakta omedelbart sjukvårdspersonalen 
om resultatet är LO (låg).

Obs! Om du ser felmeddelandet E-3 eller E-4 ska du läsa avsnittet Felmeddelanden i denna inställningsguide.

En fast 
röd pil

En blinkande 
röd pil

VIKTIGT! Kontakta sjukvårdspersonalen om du har symtom som inte stämmer överens med dina mätresultat, och du har följt 
instruktionerna i denna inställningsguide.

Höga blodsockerresultat

Om du ser... Betyder Gör så här

Visas	när	resultatet	är	högre	än	13,3	mmol/L	
eller det målområde som ställts in på mätaren 
av sjukvårdspersonalen.

Följ sjukvårdspersonalens råd för 
behandling av högt blodsocker.

Ett mönster med högt blodsocker har 
utvecklats.
Om	3	höga	resultat	har	inträffat	inom	de	
senaste	5	dagarna	OCH	alla	ligger	inom	
samma	3-timmarsperiod	visar	mätaren	en	
blinkande .

Följ sjukvårdspersonalens råd för 
behandling av högt blodsocker.

Blodsockernivån är högre än eller lika med 
13,3	mmol/L.

Kontrollera blodketon om kontroll 
av ketoner är en del av ditt 
diabetesbehandlingsprogram.

Visas	när	resultatet	är	högre	än	27,8	mmol/L

Mycket högt blodsocker eller
Det kan vara fel på teststickan.

Upprepa	testet	med	en	ny	teststicka.
Kontakta omedelbart sjukvårdspersonalen 
om resultatet är HI (hög).

VIKTIGT! Mätaren	visar	resultat	från	1,1–27,8	mmol/L.	Låga	eller	höga	blodsockerresultat	kan	tyda	på	ett	potentiellt	allvarligt	medicinskt	tillstånd.

En fast 
gul pil

En blinkande 
gul pil

Mätaren	visar	ketonresultat	i	mmol/L,	från	0,0–8,0	mmol/L.	Denna	mätenhet	är	förinställd.	Du	
kan inte ändra den här inställningen.

Blodketoner	förväntas	ligga	under	0,6	mmol/L.2 Höga blodketoner kan orsakas av sjukdom, 
fasta, kraftig motion eller okontrollerade blodsockernivåer.1-3

Gör om blodketontestet med en ny blodketonteststicka när:

•	HI	(hög)	visas	i	teckenfönstret

•	ditt	resultat	är	ovanligt	högt

•	du	ifrågasätter	ditt	resultat

•	ditt	blodketonresultat	är	0,0	mmol/L,	men	ditt	blodsocker	är	högre	än	16,7	mmol/L

VIKTIGT! Följ råden från sjukvårdspersonalen innan du gör ändringar i ditt 
diabetesbehandlingsprogram.

Teckenfönster Betyder Gör så här

Resultatet ligger mellan  
0,6–1,5	mmol/L

Högt blodketon.
Ett problem som kräver 
läkarvård kan förekomma.

Följ sjukvårdspersonalens 
instruktioner.

Resultatet är högre än  
1,5	mmol/L.

Det kan finnas en risk att du 
utvecklar diabetesketoacidos 
(DKA).2-6

Kontakta omedelbart 
sjukvårdspersonalen.

Visas när resultatet är högre än 
8,0	mmol/L.

Mycket hög blodketon.
eller
Det kan vara fel på 
teststickan.

Upprepa	testet	med	
en ny teststicka. 
Kontakta omedelbart 
sjukvårdspersonalen om 
resultatet är HI (hög).
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Ett kontrollösningstest ska genomföras när du ifrågasätter dina 
resultat och vill bekräfta att mätaren och teststickorna fungerar 
korrekt.

VIKTIGT!

•	Använd	endast	MediSense	glukos-	och	ketonkontrollösningar	med	mätaren.

•	Kontrollösningsresultaten	ska	ligga	inom	det	intervall	för	kontrollösning	som	är	
tryckt på teststickans bruksanvisning.

•	Kontrollera	att	LOT-numret	som	står	tryckt	på	teststickans	folieförpackning	och	
bruksanvisningen överensstämmer.

•	Kontrollösningen	får	ej	användas	efter	utgångsdatum.	Kassera	kontrollösningen	
3	månader	efter	det	att	den	öppnats	eller	på	det	utgångsdatum	som	står	tryckt	
på	flaskan,	det	som	inträffar	först.	(Exempel:	Öppnad	15	april,	kassera	15	juli.	
Skriv kasseringsdatum på flaskans sida.)

•	 Intervallet	för	kontrollösningar	är	ett	målområde	enbart	för	kontrollösning,	inte	
för blodsockernivåer.

•	 Sätt	tillbaka	locket	ordentligt	på	flaskan	omedelbart	efter	användning.

11 Glukos- och ketonkontrollösningar

Genomföra ett kontrollösningstest

1. Öppna teststickans folieförpackning vid skåran 
och riv neråt för att ta ut teststickan.

2. Sätt i teststickan tills mätaren slås på.

Anm:
•	 Var	noga	med	att	kontrollera	att	mätarens	skärm	

fungerar ordentligt varje gång du slår på mätaren. Om 
du ser några vita segment på den svarta, avstängda 
skärmen, eller några svarta segment på den vita 
testskärmen kan det vara problem med mätaren. (Se 
avsnitt 5, Lär känna din mätare, för mer information.)

•	Mätaren	stängs	av	efter	3	minuters	inaktivitet.	Ta	
bort och sätt tillbaka den oanvända teststickan för att 
starta om mätaren.

VIKTIGT! (fortsättning)

•	 Tillsätt	inte	vatten	eller	någon	annan	vätska	till	kontrollösningen.

•	Kontrollösningsresultatet	återger	inte	din	blodsockernivå.

•	Kontakta	kundtjänst	för	information	om	hur	kontrollösningar	kan	anskaffas.
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 blinkar, vilket betyder att mätaren är redo för att du 
tillför prov till teststickan.

Obs!	KET	visas	på	skärmen	om	du	har	satt	i	en	lila	
blodketonsticka.

3. Tryck på och håll nedåtpilen intryckt i 
3 sekunder	för	att	markera att testet är ett 
kontrollösningstest.  visas. Mätaren är nu klar 
för applicering av kontrollösning på teststickan.

VIKTIGT! Mätresultatet sparas i minnet som ett blodsockerresultat om 
det inte är markerat som ett kontrollösningstest. Detta kan påverka ditt 
blodsockermedelvärde.

4. Applicera kontrollösning på teststickan.

Skaka flaskan med kontrollösning för att blanda 
lösningen. Applicera en droppe kontrollösning på det 
vita området på teststickans ände i det område som 
visas. Kontrollösningen dras in i teststickan.

5. Håll kontrollösningen mot teststickan tills:

•	Du	ser	3	korta	streck	i	mätarens	teckenfönster.	
Det betyder att du har tillfört tillräckligt 
med kontrollösning och att mätaren läser av 
kontrollösningen.

Anm:
•	 Om	du	testar	med	en	teststicka	för	blodsocker	ser	

du en nedräkning på 5 sekunder. Om du testar med 
en teststicka för blodketoner ser du en nedräkning 
på 10 sekunder.

•	 Ta	inte bort teststickan från mätaren under 
nedräkningen.

•	 Om	nedräkningen	inte	startar,	ska	du	ta	bort	och	
kassera teststickan, stänga av mätaren och försöka 
igen med en ny teststicka.

➧

Exempel:
6. Visa resultatet.

Testet är klart (exempel visas) när resultatet visas i 
mätarens teckenföster. Resultatet lagras i minnet som 
ett kontrollösningsresultat.

Jämför kontrollösningsresultatet med området som 
finns tryckt i bruksanvisningen för blodsocker- eller 
blodketonteststickan. Resultatet ska ligga inom 
området.

Obs! KET	visas	med resultatet om ett test med 
ketonkontrollösning utförs.

Kontrollösningsresultat utanför området:

•	Gör	om	testet	om	kontrollösningens	resultat	ligger	
utanför området som är tryckt på teststickans 
bruksanvisning.

•	 Sluta	använda	mätaren	om	kontrollösningens	
resultat kontinuerligt ligger utanför området som 
är tryckt på teststickans bruksanvisning. Kontakta 
Kundtjänst.

12 Överföra mätarens data till en dator

Det krävs ett kompatibelt datahanteringssystem för att överföra data från mätaren till en 
dator.	Du	kommer	också	att	behöva	en	mikro-USB-kabel	för	att	ansluta	mätarens	USB-port	till	
din dator.

Kontakta kundtjänst för mer information.

VARNING! För att undvika risken för elektrisk stöt ska du aldrig göra ett blodsockertest 
medan mätaren är ansluten till datorn.

13 Felmeddelanden

15 Felsökning

Betyder Gör så här

1. Teststickan 
sätts in i 
stickporten, 
men inget 
händer.

Teststickan är inte korrekt eller inte helt införd i mätaren 1.	 Sätt	in	teststickan	i	mätaren	tills	det	tar	stopp,	med	kontaktstrecken	(3	svarta	linjer)	uppåt.	
Detta slår på mätaren.

2. Kontakta kundtjänst om mätaren ändå inte startar.

Inga batterier är isatta, batterierna är isatta på fel sätt Se	avsnitt	14	Ta	hand	om	din	mätare om hur man sätter i batterier på rätt sätt.

Batterierna är slut Byt batterier. Återställ datum och tid om det behövs.

Mätaren	kan	vara	ansluten	till	en	dator	(PC	visas	i	mätarens	teckenfönster) Koppla bort mätaren från datorn.

Problem med teststickan Försök med en ny teststicka.

Problem med mätaren Kontakta Kundtjänst.

2. Testet 
startar 
inte efter 
applicering 
av 
blodprovet.

Blodprovet är för litet 1. Se teststickans bruksanvisning för instruktioner om ny applicering.
2. Gör om testet med en ny teststicka.
3. Kontakta kundtjänst om testet fortfarande inte startar.

Prov applicerat efter att mätaren stängts av 1. Granska testinstruktionerna.
2. Gör om testet med en ny teststicka.
3. Kontakta kundtjänst om testet fortfarande inte startar.

Problem med mätaren eller teststickan 1. Gör om testet med en ny teststicka.
2. Kontakta kundtjänst om testet fortfarande inte startar.

17 Mätarens specifikationer

14 Ta hand om din mätare

Meddelande Betyder Gör så här

Temperaturen är för hög eller 
för låg för att mätaren ska 
fungera korrekt

1.	Flytta	mätaren	och	teststickan	
till en plats där temperaturen är 
inom teststickans driftområde. (Se 
teststickans bruksanvisning för 
lämpligt område.)

2.	Vänta	tills	mätaren	och	
teststickan anpassas till den nya 
temperaturen.

3.	Gör	om	testet	med	en	ny	teststicka.
4.	Kontakta	kundtjänst	om	felet	visas	

igen.

Fel på mätaren 1.	Stäng	av	mätaren.
2.	Gör	om	testet	med	en	ny	teststicka.
3.	Kontakta	kundtjänst	om	felet	visas	

igen.

Meddelande Betyder Gör så här

Bloddroppen är för liten
eller
Felaktig testprocedur
eller
Det kan vara ett fel på 
teststickan

1.	Granska	testinstruktionerna.
2.	Gör	om	testet	med	en	ny	teststicka.
3.	Kontakta	kundtjänst	om	felet	visas	

igen.

Blodsockernivån kan vara 
för hög för att avläsas av 
systemet
eller
Det kan vara ett fel på 
teststickan

1.	Gör	om	testet	med	en	ny	teststicka.
2.	Kontakta	kundtjänst	om	felet	visas	

igen.

Blod applicerades för snabbt 
på teststickan

1.	Granska	testinstruktionerna.
2.	Gör	om	testet	med	en	ny	teststicka.
3.	Kontakta	kundtjänst	om	felet	visas	

igen.

Meddelande Betyder Gör så här

Fel på mätaren 1.	Kontrollera	att	du	använder	rätt	sticka	
för den här mätaren. (Se teststickans 
bruksanvisning för att verifiera att 
din sticka är kompatibel med den här 
mätaren.)

2.	Gör	om	testet	med	en	teststicka	som	
ska användas med din mätare.

3.	Kontakta	kundtjänst	om	felet	visas	
igen.

Ingen kodning krävs
eller
Teststickan kan vara skadad, 
använd eller den känns inte 
igen av mätaren

1.	Kontrollera	att	du	använder	rätt	
teststicka för den här mätaren. (Se 
teststickans bruksanvisning för att 
verifiera att din sticka är kompatibel 
med den här mätaren.)

2.	Gör	om	testet	med	en	teststicka	som	
ska användas med din mätare.

3.	Kontakta	kundtjänst	om	felet	visas	
igen.

Fel på mätaren 1.	Stäng	av	mätaren.
2.	Gör	om	testet	med	en	ny	teststicka.
3.	Kontakta	kundtjänst	om	felet	visas	

igen.

Byta batterier

Du kommer att se följande skärm när batterierna är svaga.

Obs! Mätarens inställningar och loggboksinformation sparas när du 
byter batterierna.

Steg Åtgärd

1. Vänd på mätaren och skjut upp batteriluckan på sidan 
på det sätt som visas.

VIKTIGT! Efter att du sett denna varning för första gången kan du 
göra	ytterligare	cirka	28	tester	innan	du	behöver	byta	batterierna.

VARNING! Batterier ska förvaras utom räckhåll för små barn. Kontakta omedelbart 
sjukvårdspersonal om de sväljs.

Steg Åtgärd

2. Ta ut de gamla batterierna.

3. Installera nya batterier med (+) uppåt.

Obs! 2 utbytesbara CR 2032 knappcellsbatterier 
används i mätaren.

4. Skjut in batteriluckan på plats tills det klickar.

Obs! Nästa gång du slår på mätaren kan du få en 
uppmaning att återställa tid och datum. (Se avsnitt 6, 
Ställa in mätaren.)

Obs! När du inte längre behöver mätaren ska du ta ut batterierna och kassera dem och mätaren i 
enlighet med lokala bestämmelser.

EU-direktivet	om	batterier	kräver	separat	insamling	av	förbrukade	batterier	i	
syfte att underlätta återvinning och för att skydda miljön. Batterierna i denna 
produkt ska avlägsnas och kasseras i enlighet med lokala bestämmelser för 
separat insamling av förbrukade batterier.

Rengöra din mätare

Steg Åtgärd

1 Rengör utsidan av mätaren med hjälp av en fuktig trasa och:

•	milt	rengöringsmedel/mild	tvål	och	vatten	eller

•	70 %	isopropylalkohol	eller

•	 en	blandning	av	1	del	hushållsblekmedel	och	9	delar	vatten

2 Låt mätaren torka.

VIKTIGT! Sänk inte	ned	mätaren	i	vatten	eller	annan	vätska.	Undvik	att	
få damm, smuts, blod, kontrollösning, vatten eller något annat ämne i 
mätarens	port	för	teststickor	och	USB-port.

16 Loggning av insulindos

Inledning
Med den här funktionen kan du logga insulindoserna så att de registreras i loggboken. Du kan 
aktivera den här funktionen när som helst.

Ställa in loggning av insulindos

1. På startskärmen, tryck och håll  intryckt	i	3	
sekunder tills  visas. Loggning av insulindos är 
nu aktiverat.

Obs! För att stänga av denna funktion upprepar du 
detta steg.

Hur man använder loggning av insulindos
För	långtidsverkande	insulin	och/eller	insulin	vid	frukost,	lunch	eller	middag.

1. På startskärmen, tryck på . 

2. Välj typ av insulindos.

Använd nedanstående diagram och tryck på 
knappen för den dos du vill logga.

3. Tryck på  eller  för att ange den faktiska 
dosen.

2. Tryck på  eller  för att ange den faktiska 
dosen.

3. Tryck på  för att logga dosen.

betyder att du tagit dosen

Analysmetod Amperometri

Automatisk 
avstängning

Minst två minuters inaktivitet

Batterilivslängd Upp	till	3 000	tester

Mätområde
För	blodsockertestning	1,1–27,8	mmol/L
För	blodketontestning	0,0–8,0	mmol/L

Minne
Upp	till	1	000	händelser,	inklusive	blodsocker-,	blodketon-	och	
kontrollösningsresultat, insulindoser och annan information från 
mätaren

Minsta datorkrav
Systemet	får	endast	användas	med	EN60950-1-betecknade	
datorer.	Använd	en	USB-certifierad	kabel

Relativ fuktighet vid 
drift

10 %	till	90	%	(icke	kondenserande)

Driftstemperatur
Mätare:	10	°C	till	50	°C	(50	°F	till	122	°F)
System: Se teststickans bruksanvisning

Strömkälla Två	CR	2032	litiumbatterier	(knappcell)

Storlek
5,97	cm	(b)	x	8,68	cm	(l)	x	0,87	cm	(d) 
2,35	tum	(b)	x	3,42	tum	(l)	x	0,34	tum	(d)

Förvaringstemperatur -20	°C	till	60	°C	(-4	°F	till	140	°F)

Systemhöjd Se teststickans bruksanvisning

Vikt 33	g	till	37	g	(1,2	uns	till	1,3	uns)	inklusive	batterier

Obs! Se teststickans bruksanvisning för teststickans specifikationer.

Elektromagnetisk	kompatibilitet	(EMC):	Freestyle	Precision	Neo	mätare	har	testats	för	både	elektrostatiska	urladdningar	och	
radiofrekvensstörningar. Emissionerna är låga och kommer sannolikt inte att störa annan elektronisk utrustning i närheten. 
För att begränsa radiofrekvensstörningar ska FreeStyle Precision Neo mätare inte användas i närheten av mobiltelefoner 
eller sladdlösa telefoner, radiosändare eller annan elektrisk eller elektronisk utrustning som utgör källa till elektromagnetisk 
strålning,	eftersom	sådana	kan	störa	mätarens	korrekta	funktion.	Undvik	att	använda	enheten	i	mycket	torra	miljöer,	
eftersom elektrostatiska urladdningar från syntetmaterial (t.ex. mattor) kan orsaka skada. 

18 Övriga symboler

Symbol Betyder Symbol Betyder

Se bruksanvisningen Varning

Temperaturbegränsning Sista användningsdatum

Tillverkare In vitro diagnostisk, 
medicinteknisk	utrustning 

CE-märkning Katalognummer

Batchkod Lämnas till återvinning

Får ej återanvändas Serienummer

Tillverkningsdatum Steriliserad med strålning
(endast lansetter)

Får ej drickas

EU-direktivet	om	batterier	kräver	separat	insamling	av	förbrukade	batterier	i	syfte	
att underlätta återvinning och för att skydda miljön. Batterierna i denna produkt ska 
avlägsnas och kasseras i enlighet med lokala bestämmelser för separat insamling av 
förbrukade batterier.
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4. Tryck på  för att logga dosen.

betyder att du tagit dosen

Hur man loggar extra direktverkande insulindoser
(t.ex. mellanmål, korrigering vid läggdags, mm.)

1. På startskärmen, tryck och håll  intryckt i 
3 sekunder	tills	skärmen	ändras.

frukost Måltidsinsulin

lunch Måltidsinsulin

middag Måltidsinsulin

kväll Långtidsverkande insulin

morgon Långtidsverkande insulin
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