Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές Multicheck

Λειτουργίες
Γλυκόζη
Χοληστερόλη
Ουρικό Οξύ
Εύρος 20
Μέτρησης
~ 600 mg/dL
(1.1 ~ 33.3 mmol/L)
100 ~ 400 mg/dL
(2.5 ~ 10.4 mmol/L)
3 ~ 20 mg/dL
(179 ~ 1190 μmol/L)
Βαθμονόμηση
Χρόνος Μέτρησης

Ισοδύναµο πλάσµατος
6 δευτερόλεπτα
150 δευτερόλεπτα
6 δευτερόλεπτα

Χωρητικότητα Μνήμης 200 αποτελέσματα
* 50 αποτελέσματα
* 50 αποτελέσματα
μέτρησης
μέτρησης
μέτρησης
Συνθήκη Λειτουργίας
Θερμοκρασία, Υγρασία 57.2 ~ 104°F (14 ~ 40°C)
85% Σχετική Υγρασία
Συνθήκη Αποθήκευσης Μετρητή
(Συνθήκη Μεταφοράς)
Θερμοκρασία, Υγρασία 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C)
95% Σχετική Υγρασία
Όγκος Δείγματος
4
μL
15
μL
4 μL

Τύπος Δείγματος
Τριχοειδικό Πλήρες Αίμα
Εύρος Αιματοκριτή
30 ~ 50%
Παροχή Τροφοδοσίας 1.5V (AAA) x 2
Διάσταση Μετρητή
HxWxD (mm)
88 x 64 x 22
Οθόνη
LCD display (35 x 45 mm)
Βάρος
60 γραμμ. χωρίς τις Μπαταρίες
Διάρκεια Ζωής Μπαταρίας
Περισσότερο από 1000 φορές
Τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε
Βιοαισθητήρας με ηλεκτρόδια
* Θα υπάρχουν 100 μνήμες για τη χοληστερόλη εάν ο μετρητής σας δεν έχει καμία
λειτουργία για το ουρικό οξύ.
* Θα υπάρχουν 100 μνήμες για το ουρικό οξύ εάν ο μετρητής σας δεν έχει καμία λειτουργία
για τη χοληστερόλη.
* * Ο μετρητής Kernel MultiCheck έχει δοκιμαστεί ως προς την ασφάλεια και την
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και έχει εγκριθεί σύμφωνα με την απαίτηση EN
61010-1/EN 61010-2-101/EN 60601-1-2/EN 61326. Περιεχόμενα
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Η κάθε συσκευασία περιέχει:
♦ 1 Μετρητή Kernel MultiCheck
♦ Εγχειρίδιο Χρήστη Kernel MultiCheck στα Ελληνικά
♦ Συνοπτικό Οδηγό Χρήσης στα Ελληνικά
♦ 1 Στυλό Λήψης Αίματος (Συσκευή με Σκαριφιστήρες)
♦ Ημερολόγιο λειτουργίας
♦ Θήκη
♦ Σκαριφιστήρες
♦ Ταινία Ελέγχου
♦ Δύο Μπαταρίες ΑΑΑ
♦ Ταινίες Μέτρησης (προαιρετικά)
♦ Κάρτα προϊόντος

Οδηγίες Χρήσης
Το μυστικό του μετρητή Multicheck της Kernel βρίσκεται στην πολύ εύκολη χρήση που
επιτρέπει σε πολύ σύντομο χρόνο να μάθετε τα επίπεδα των τιμών
Γλυκόζης
,
Χοληστερίνης
ή
Ουρικού οξέος
στο αίμα.

Βήμα 1
Λαμβάνετε δείγμα αίματος από το δάχτυλό σας.

Βήμα 2
Τοποθετείτε μία σταγόνα στην Ταινία Μέτρησης και την εισάγετε στον Μετρητή.
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Βήμα 3

Αποτελέσματα για Γλυκόζη: 6 δευτερόλεπτα
Αποτελέσματα για Χοληστερίνη: 150 δευτερόλεπτα
Αποτελέσματα για Ουρικό Οξύ: 6 δευτερόλεπτα Αποκτήστε το σετ μέτρησης που σας ενδιαφέρει κ

Εξυπηρέτηση Πελατών
Η εξυπηρέτηση πελατών μας περιλαμβάνει:
(1) Οι πελάτες μας έχουν δικαίωμα στη δωρεάν επισκευή και την αντικατάσταση των
ανταλλακτικών
. Εάν έχετε προβλήματα με το
προϊόν, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα / αντιπρόσωπο για περισσότερες
πληροφορίες. Εντούτοις αποκλείονται οι ακόλουθες ζημίες οι οποίες προέκυψαν από
εσφαλμένη χρήση ή ατυχήματα (όπως το χτύπημα, η υγρασία, η μη εξουσιοδοτημένη
επισκευή, η αποσυναρμολόγηση και οι φυσικές καταστροφές).
(2) Η εταιρία Kernel Int'l Corp. δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ατυχήματα και
επιδείνωση της ασθένειας που προέκυψε από την εσφαλμένη χρήση της συσκευής από τον
αγοραστή / χρήστη χωρίς τις οδηγίες των επαγγελματιών (π.χ. ιατρικό προσωπικό). Οι
καταναλωτές δεν μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση εν προκειμένω.
(3) Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης λεπτομερώς πριν χρησιμοποιήσετε το
μετρητή Multicheck. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση , παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
στο 2510 391910 .
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