
Ta navodila vam bodo pomagala pravilno izmeriti glukozo v krvi pri vaši živali, 
tako da boste dobili zanesljiv in natančen rezultat. 

1. PRAVILNO SHRANJEVANJE NAPRAVE
Temperatura: shranjevanje med 0⁰C in 70⁰C, temperaturno območje delovanja med 10⁰C 
in 40⁰C, relativna vlažnost:  < 90%

2. PRAVILNO SHRANJEVANJE MERILNIH LISTIČEV
Temperatura: med 4⁰C in 30⁰C. Vsebnik zaprite takoj, ko ste iz njega vzeli listič, da 
ne bi ostalih lističev izpostavili vlagi in sončni svetlobi. Ne uporabljajte mokrih 
in poškodovanih lističev ter lističev s pretečenim rokom uporabe. Rok uporabe 
merilnih lističev po odprtju vsebnika je 3 mesece.

3. UPORABA PRAVEGA KODNEGA ČIPA
Prepričajte se ali uporabljate kodni čip, ki je namenjen vrsti vaše živali in ki je 
priložen vsakemu novemu vsebniku z lističi. Preverite, ali se kodna številka na 
zaslonu merilnika ujema s kodno številko na kodnem čipu in na vsebniku lističev, 
ki jih trenutno uporabljate. 

Pri merjenju glukoze v krvi naj bo 
žival mirna in sproščena! 

4. HIGIENA  
Temeljito si umijte roke. Merilnih lističev ne prijemajte z mokrimi ali 
umazanimi rokami. Mesto vboda za pridobivanje krvnega vzorca naj bo 
čisto in suho. Če ste izbrali za mesto vboda notranjo stran 
ustnice, naj med hranjenjem in odvzemom krvi mine nekaj 
časa.
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5. VPLIV ČASOVNEGA RAZMIKA MED ODVZEMOM VZORCA IN MERITVIJO
Merilnik WellionVet GLUCO CALEA in merilni listič pripravite že pred odvzemom krvnega 
vzorca. Ko se kri prične strjevati, postane gostejša in tak vzorec le s težavo doseže reakcijsko 
območje na merilnem lističu.

6. ODVZEM KRVNEGA VZORCA  
Možna mesta vboda so: uhlji, blazinice na šapah ali notranja stran ustnice. Priporočilo: pred 
vbodom v uhelj mesto vboda nežno zmasirajte. Masaža spodbudi pretok krvi, tako da lažje 
pridobite primeren vzorec. Pri uporabi merilnika WellionVet GLUCO CALEA potrebujete 
za meritev samo 0,5 ųl krvi. Mesto vboda ne stiskajte preveč, saj bi se lahko krvni vzorec 
razredčil z medcelično tekočino.

7. VSRKANJE VZORCA KRVI 
S konico merilnega lističa se dotaknite kapljice krvi pod pravim kotom. Merilnik vas s 
piskom opozori, da se je začelo vsrkavanje krvi. 

8. PREVERJANJE NADZORNEGA OKNA  
 Merilni listič držite v krvi toliko časa, da je bel krog v nadzornem oknu popolnoma obdan 
s krvjo. Preden odmaknete testni listič od krvi še enkrat preverite, če je nadzorno okno 
popolnoma obdano s krvjo.

Niste prepričani, da je meritev opravljena pravilno? 

Ste dobili nepričakovan rezultat oziroma se rezultat ne ujema s 
simptomi vaše živali?

• Preverite, ali ste  upoštevali vsa zgoraj napisane navodila in ponovite 
meritev. 

• Kontaktirajte svojega izbranega veterinarja.
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