
مصرف كننده گرامى

مدل يوتل  خون  قند  تست  دستگاه  انتخاب  براى  شما  از  تشكر  با 
(AGM01)آوان 

دستگاه تست قند خون آوان براى آزمايش ميزان گلوكز خون طراحى شده و
كمك مى كند تا  قند خون خود را در هر لحظه تحت كنترل داشته باشيد. 

اين دستگاه داراى تاييديه اداره كل تجهيزات پزشكى سازمان غذا و داروى
ايران مى باشد. قبل از استفاده از دستگاه، راهنماى كاربر را به دقت مطالعه كنيد.
راهنماى كاربرى به شما كمك مى كند تا با روش استفاده از دستگاه سنجش
و پايش قند خون آوان آشنا شده و بهترين نتيجه را از هر آزمون دريافت كنيد.
راهنماى كاربر را در يك مكان مطمئن نگهـداريد تا براى استفاده احتمالى

در آينده در دسترس باشد.

كاربرد اصلى دستگاه 
دستگاه تست قند خون آوان براى اندازه گيرى غلظت گلوكز (قند) در خون
بر اساس اندازه گيرى تازه مويرگى طراحى شده است. آزمايش قنـد خون 
جريان الكتريكى ناشى از واكنش گلوكز خون با واكنش دهنده ها در الكترود
موئينـگى خـاصيت  طريق  از  خـون  نمـونه  مى پذيـرد.  انجـام  تست  نـوار 
از سرانگشت به نــوك نــوار تست كشيــده شده، گلوكز موجــود در آن
با يك آنزيم واسط واكنش داده و در جريان اين واكنش الكترون توليد شده
و جريان الكترونيكى در مدار ايجاد مى شود. جريان توليد شده توسط دستگاه
اندازه گيرى شده و به واحـد ميليگرم در دسـى ليتـر (mg/dl) گزارش داده

مى شود.
دستگاه تست قند خون آوان براى استفاده خانگى توسط افراد عادى و استفاده
بيمارستانى توسط متخصصان در محيط هاى بيمارستانى، به عنوان تسهيل گر

براى كنترل ميزان غلظت گلوكز خون افراد در نظر گرفته شده است.
نكته قابل توجه اينكه اين دستگاه نبايد براى تشخيص ابتالء يا عدم ابتالء به 

بيمارى ديابت استفاده شود.
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آشنايى با دستگاه

نماى كلى دستگاه
دستگاه تست قند خون آوان و نوار تست آن

فصل اول

كليد كشويى
خروج نوار تست

محل قرار
گيرى
خون

 micro-usb درگاه 

كليد فشارى
(عقب)

كليد فشارى
(جلو)

صفحه نمايش

محل ورود نوار

انتهاى الكترود
نوار تست از اين قسمت وارد

دستگاه مى شود

دكمه
خاموش/روشن
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صفحه نمايش دستگاه
تصوير زير تمام نماد هايى كه ممكن است بر روى صفحه نمايشگر ظاهر شود را نشان مى دهد.
براى اطمينان از اينكه صفحه نمايش به درستى كار مى كند، هنگام خاموش بودن دستگاه،
دكمه    و    را به طور همزمان به مدت 3 ثانيه براى ديدن صفحه نمايش كامل، فشار داده و
نگهداريد. تمام بخش هاى صفحه نمايش براى 10 ثانيه ظاهر مى شوند. اگر براى بيش از10 ثانيه
نياز به بررسى صفحه نمايش داريد، براى بار مجدد دكمه    و    را به مدت 3 ثانيه به طور همزمان
فشار داده و نگهداريد؛ تمام بخش ها بايد روشن و درست مانند تصوير زير باشد. در غير اين صورت

براى دريافت راهنمايى، با شماره پشتيبانى و خدمات پس از فروش تماس بگيريد.

پيغام
نشان دهنده تاريخ در قسمت فوقانى و چپ نمايشگر

نشان دهنده ساعت در قسمت فوقانى و راست نمايشگر

نشانگر روز و ماه

هشدار زمانى فعال است

نشان دهنده مقدار ميانگين نتايج تست قند خون

باترى نياز به تعويض دارد

نشان دهنده نتيجه تست و يا كد خطا

دستگاه آماده نمونه گيرى و شروع تست است

نتيجه تست با محلول كنترل

هشدار كتون (قند خون باال)

نشانگر نتيجه تست قبل از غذا

نشانگر نتيجه تست بعد از غذا

نتايج به صورت ميلى گرم/ دسى ليتر نشان داده مى شوند

دما براى انجام تست خارج از محدوده طبيعى است

خطر افت قند خون

نماد

Ketone?

d/m/d

A

mg/dl

Hypo

mmol/dl
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توجه
بوق زير صداى  موارد  در  است،  تنظيم شده  پيش  بوق،  با صداى  قند خون  دستگاه تست 

از دستگاه خواهيد شنيد: را 

• روشن كردن دستگاه

• نوار تست وارد دستگاه شده و براى تست آماده است 

• مقدار خون بر روى نوار تست براى انجام تست كافى است

• تست انجام شد

• آالرم، هنگامى كه زمان هشدار را فعال كرده ايد

• اگر خطايى در حين عمليات انجام آزمون رخ دهد

از دستگاه استفاده  ايمنى مهم هنگام  اطالعات 

(mg/dl) ليتر  بر دسى  ميليگرم  واحد  به  را  گلوكز خون  غلظت  قند خون  تست  دستگاه 
اندازه گيرى مى كند.

• از ريختن آب و يا ساير مايعات به داخل دستگاه پرهيز كنيد.
• قسمت ورودى نوار تست را تميز نگهداريد.

• دستگاه را خشك نگه داشته و از قرار دادن آن در معرض گرما يا رطوبت شديد اجتناب كنيد.
• دستگاه را درخودرو و زيرتابش مستقيم نورخورشيد، بدون كيف آن رها نكنيد.

• دستگاه به رطوبت زياد و ضربه حساس است. در صورت افتادن دستگاه و يا خيس شدن،
كنيد. حاصل  اطمينان  دستگاه  صحيح  عملكرد  از   15 صفحه  راهنمـاى  از  استفاده  با 

• از بازكردن دستگاه خوددارى كنيد. در غير اين صورت گارانتى آن باطل خواهد شد.
• براى تميز كردن دستگاه، به قسمت مراقبت از دستگاه (صفحه 27) مراجعه كنيد.

• دستگاه تست قند خون را در دسترس كودكان قرار ندهيد.
• هنگام تعويض باترى مورد استفاده، احتياط هاى الزم را مد نظر قرار دهيد.
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 هشدارهاى پيشگيرانه ايمنى الكتريكى دستگاه

IEC 61000-4-2 1. دستگاه جهت ايمنى در برابر تخليه الكتريسيته ساكن مطابق دستور العمل
آزمايش شده است.

با اين حال، استفـاده از دستگاه در محيط هاى خشـك، به ويژه در حضور الياف مصنوعى (لباس
مصنوعى، فرش و غيره) ممكن است منجر به تخليه الكتريسيته ساكن شود. 

2. دستگاه با الزامات و دستور العمل هاى ايمنى  EN61326-1 و EN61326-2-6 سـازگارى
كامل دارد. استفاده از دستگاه در نزديكى منابع  الكترومغناطيس به عملكرد دستگاه صدمه مى زند.
3. براى نتيجه گيرى ايده آل از دستگاه، حتى االمكان ميزان امواج الكترومغناطيس محيط بايد

قبل از استفاده، اندازه گيرى و مشخص شود.

اطالعات ايمنى قابل توجه:
• نوارهاى تست را هميشه در قوطى مخصوص نوار نگهداريد. درب قـوطى نوار را بالفاصله پس از

برداشتن نوار تست ببنديد.
• در صورت خيس بودن دستگاه از آن استفاده نكنيد.

• قبل و بعد از آزمايش، دست ها را بشوييد و خشك كنيد.
• از تماس دست مرطوب و يا آغشته به الكل با نوارهاى تست جدا خوددارى كنيد.

• نوارهاى تست و سوزن هاى النست يكبار مصرف هستند.
 • از ريختن مستقيم قطره خون مورد آزمايش برروى قسمت مسطح نوارتست بپرهيزيد.

• تاريخ انقضاء را بررسى كرده و برچسب قوطى نوار را كنترل كنيد.
• از نوار تست هاى استاندارد با برند AVAN و سازگار با دستگاه AVAN استفاده كنيد.

• پس از آزمايش توسط دستگاه، از تجويز رژيم غذايى و دارو به طور خودسرانه پرهيزكرده و نتيجه
را با پزشك خود در ميان بگذاريد.

• در صورت عدم استفاده و محافظت از دستگاه مطابق با دستورالعمل هاى سازنده، كاركرد دستگاه
با مشكل مواجه خواهد شد.

درصورت استفاده در مراكز درمانى، افرادى كه از اين دستگاه براى بيماران مختلف استفاده مى كنند، بايد
 از دستورالعمل هاى مراقبتى مخصوص پيروى كنند. تمام اشياء و وسايلى كه به هرطريقى در تماس
 با خون انسان قرار مى گيرند، حتى پس از تميز كردن، قادر به انتقال بيمارى هاى عفونى هستند.
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تنظيمات و استفاده
در صورتى كه باترى دستگاه خود را تعويض كرده ايد و يا براى اولين بار است كه دستگاه را
روشن مى كنيد، بايستى با ورود به قسمت تنظيمات دستگاه، زمان و تاريخ را تنظيم نماييد.

تنظيم تاريخ و زمان
ورود به حالت تنظيم دستگاه و تنظيم زمان:

براى ورود به محيط تنظيمات دستگاه، هنگام خـاموش بودن، كليـد   (كه در قسمت فوقـانى و
چپ دستگاه تعبيه شده است) را به مدت 3 ثانيه نگهداريد تا صداى بوق را از دستگاه بشنويد.
مطابق شكل زير بر روى صفحه نمايش، ساعت به صورت چشمك زن در خواهد آمد. براى تنظيم

آن از دكمه    يا    استفاده كرده و با كليد    ساعت انتخاب شده را تثبيت نماييد.

 
بالفاصله اعداد مربوط به دقيقه شمار بر روى صفحه نمايشگر به طور چشمك زن در خواهند آمد.

به طريق مشابه با كليد    يا     دقيقه مورد نظر را تاييد و با فشردن كليد    آن را ثبت كنيد.

فصل دوم

توجه
قبل از شروع به كار دستگاه، از تنظيم درست زمان و تاريخ دستگاه خود اطمينان حاصل كنيد.

ذخيره نتايج آزمون هاى قبلى با ثبت زمان در دستگاه ذخيره مى شوند. 
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تنظيم تاريخ
پس از تنظيم نحوه نمــايش تاريخ، نشـــانگر سال بر روى صفحه نمايش چشمك خواهد زد.

براى تنظيم از   يا   استفاده كرده و براى ثبت تغييرات انجام شده كليد    را فشار دهيد.

نشانگر ماه بر روى صفحه نمايشگر بعد از تنظيم سال، به صورت چشمك زن در خواهـد آمد.
به طـريق مشابه براى تنظيم از   يا   استفاده كنيد و براى ثبت تغييرات انجام شده كليـد

را فشار دهيد. 

پس از تنظيم ماه، نشانگر روز به حالت چشمك زن در خواهد آمد. براى تنظيم از   يا    استفاده
كنيد و براى ثبت تغييرات انجام شده كليد    را فشار دهيد.

تنظيم نحوه نمايش زمان و تاريخ
پس از تنظيم دقيقه شمار، عالمت m/d  بر روى صفحه نمايش به حالت چشمك زن در خواهد

آمد. نحوه نمايش مورد نظر را با فشردن    يا    تنظيم كرده و با فشردن دكمه    ثبت كنيد.
(m/d  براى حالت روز/ ماه و d/m  براى حالت ماه/ روز)



(L-2) و حالت پيشرفته (L-1) تنظيم دستگاه براى حالت پايه
دستگاه تست قند خون آوان، به طور پيش فرض در حالت پايه (L-1) تنظيم شده است.
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(L-1) حالت ساده

ميانگين نتايج7 روزه،14روزه و 30 روزه
قابليت ثبت 900 نتيجه تست در حافظه
قابليت عالمت گذارى قبل و بعد از غذا

ميانگين 30 روزه نتايج قند خون قبل و بعد از غذا
قابليت تنظيم هشدار زمان انجام تست 

هشدار افت قند خون
هشدار باال بودن قند خون

خالصه نتايج 7 روز هفته

در اين حالت دستگاه قابليت ثبت
900 نتيجه را در حافظه خود دارد

(L-2)حالت پيشرفته

پس از تنظيم تاريخ دستگاه، شما تنظيمـات حالت ساده (L-1) را به پايان رسانده ايد. دراين
حالت عالمت L-1 بر روى صفحـه نمايشگـر چشمك خواهد زد، براى ماندن در حالت پايه

كليد   را فشار دهيد.

براى تغييرحالت دستگاه به حالت پيشرفته(L-2)، هنگام چشمك زدن با استفاده ازكليدهاى
    يا    حالت دستگاه را به L-2 تغيير داده و با فشردن كليد   حالت پيشرفته را انتخاب كنيد.

چنـانچه تصميم به استفـاده از دستگاه در حـالت پايه را داريد، در همين لحظـه تنظيمـات
مورد نياز را به اتمام رسـانده ايد. با فشـردن دكمه    دستگاه را خاموش كنيد. با وارد كردن
نوارتست در دستگـاه، عالمت يك نوار به همـراه يك قطـره خـون بر روى صفحـه نمـايشگر
چشمك خواهد زد كه بيانگر آماده بودن دستگاه براى شروع فرآيند تست در حالت پايه است.



تنظيم هشدار افت قندخون
با انتخاب حالت پيشرفته دستگاه، مى توانيد هشدار افت قند خون را فعـال كنيد. اين هشدار به

شما اطالع مى دهد كه ميزان قند خون شما از حد مجاز پايين تر است.
شما همچنين مى توانيد ميزان قند خونى را كه دستگاه در آن به شما هشدار مـى دهد را در

محدوده mg/dl          تنظيم نماييد.
بعد از انتخاب حالت پيشرفته، عالمت         كه نمايانگر هشدار افت قند خون است به همراه
عالمت"on" ، به حالت چشمك زن در خواهند آمد. براى خاموش و يا روشن كردن هشـدار

از    يا    استفاده كرده و براى تثبيت آن كليد   را فشار دهيد.

توجه
براى تنظيم سطح هشدار افت قند خون با پزشك خود مشورت كنيد تا سطح مناسب را براى
شرايط شما پيشنهاد دهد. درصورت استفاده در مراكز درمانى، به دليل اينكه آستانه قند خون
افراد مورد آزمايش متفاوت است، پيشنهـاد مى شود تا هشـدار افت قنـد خون براى استفـاده

در مراكز درمانى غير فعال باشد.
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Hypo

در صورتى كه هشدار افت قند خون را فعال كرده باشيد، صفحه نمـايش عـدد mg/dl    را
نشان مى دهد. براى تنظيـم مقـدار سطح هشـدار از    يا    استفاده كـرده و براى تثبيت آن

كليد   را فشار دهيد. 
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تنظيم هشدار قند خون باال
بعداز انجام تنظيم هشدار افت قندخون، عالمت             به همراه عالمت"on"برروى صفحه
نمايشگر به صورت چشمك زن در خواهند آمد. با فشردن كليدهاى    يا    هشدار باال بودن

قند خون را فعال و يا غير فعال كرده و با دكمه    آن را تثبيت كنيد.

Ketone?

چنـانچه هشـدار باال بودن قند خـون روشن باشد، درصـورتى كه غلظت گلـوكز خون باالتر و يا
مسـاوى 300mg/dl تشخيـص داده شـود عالمت               در زير نتيجـه آزمون نشـان داده

خواهد شد.
Ketone?

هشدار زمان تست اين دستگاه به طور پيش فرض غير فعال است. دستگاه قابليت تنظيم 5 عدد
هشدار (A1 A2 A3 A4 A5) در روز را دارد. زمان هاى زير به طور پيش فرض براى هشدار

زمانى تنظيم شده اند:
A1 7:00     A2 9:00     A3 14:00     A4 18:00    A5 22:00

تنظيم هشدار زمانى
هشـدار زمـانى، زمـان انجام آزمـون را در طـول روز به شمـا يادآورى مى كنـد. شما مى توانيد تا
5 هشدار را در طى روز در دستگاه خود تنظيم نماييد. هنگـامى كه زنگ هشـدار به صـدا درآيد
عالمت     بر روى صفحه نمايشگر، چشمـك خـواهد زد. هنگـام هشـدار، دستگاه 20 مرتبه بوق
خواهد زد كه در اين زمان شما مى توانيد براى قطع كـردن آن يك نوار تست را در دستگاه قرار 

داده و يا يكى از دكمه هاى دستگاه را به دلخواه فشار دهيد.
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توجه
درصورتى كه هنگام رسيدن زمان هشدار، دستگاه روشن باشد، دستگاه بوق نخواهد زد.

پس از تنظيم هشـدار باال بودن سطـح قنـد خون، عالمت     به همـراه "OFF"  بر روى صفحه
نمايشگر ظاهر مى شوند و نشانگر"A1" به صورت چشمك زن در خواهد آمد. با فشردن كليدهاى

    يا     هشدار را خاموش و يا روشن كرده و با كليد     تغييرات انجام شده را ثبت كنيد.

در صورتى كه حالت "ON" و يا حالت فعال را انتخــاب نماييد، عالمت"A1" به همـراه سـاعت
به حالت چشمك زن ظاهر خواهند شد و نشانگر     بر روى صفحه نمايشگر ثابت خواهد ماند.

در اين حالت با فشردن كليدهاى    يا     ساعت هشدار مورد نظر خود را تنظيم كرده و با فشردن
كليد    آن را تثبيت كنيد.

 

پس از تنظيم ساعت، نشانگر دقيقه به صورت چشمك زن در خواهد آمد، به طريق مشابه با فشردن
كليد هاى   يا   دقيقه هشدار مورد نظر خود را تنظيم كرده و با فشردن كليد    آن را تثبيت كنيد.

پس از تنظيم دقيقه، عالمت  چشمـك زن "A2" به همراه نشانگر     و عالمت "OFF" بر روى
صفحه نمايشگر ظاهر خواهند شد.
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با فشـردن دكمـه هاى    يا     مى توانيد زمان هشدار دوم را روشن و يا خاموش كرده و به طريق
مشابه باال، زمان هشدار را تنظيم نماييد.

در همين لحظه و با به پايان رساندن تنظيمات زمان هشـدار، تنظيمات حـالت پيشرفته به پايان
رسيده و عالمت L-2  به همراه نشانگر هاى حالت پيشرفته بر روى صفحه نمايش دستگاه ظاهر

خواهند شد.

14

با فشردن دكمه   دستگاه خود را پس از اتمام تنظيمات خاموش كرده و يا با واردكردن نوار تست
به درون دستگاه و مشاهده عالمت نوار به همراه قطره خـون چشمك زن، دستگاه را براى شروع

فرآيند تست در حالت پيشرفته آماده كنيد.

توجه
چنانچه  قصد خروج از حالت تنظيم دستگاه را داريد، حداقل يكى از تنظيمات دستگاه
را انجام داده و سپس كليد    را نگه داشته و فشار دهيد تا يكى از حـالت هاى دستگاه

(L-1 يا L-2) بر روى صفحه نمايش ظاهر شود، سپس كليد    را  يك مرتبه فشار داده 
تا دستگاه از حالت تنظيم خارج شده و خاموش شود.
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انجام تست
ابتدا دستگاه خود را مطابق آنچه گفته شد تنظيـم كرده و هرآنچـه از لوازم دستـگاه را كه براى

انجام تست نياز داريد، در دسترس قرار دهيد.
اين موارد شامل دستگاه تست قندخون، نوارهاى تست، قلم خونگيرى و سوزن النست مى باشند.

 
آماده سازى نوار تست

1- قبل از شروع به انجام تست دست هاى خود را شسته و كامال خشك نماييد.
2- از درون قـوطى نوارهـاى تست، نوار تست قنـد خون را بيـرون آورده و سپس درب قوطى را 

محكم ببنديد.
3- نوار تست را در جهت فلش هاى نشان داده شده در درون دستگاه وارد كنيد. پس از واردكردن

نوار، دستگاه بوق زده و روشن مى شود. 

4- عالمت نوار به همراه يك قطره خون به حالت چشمك زن بر روى صفحه نمايش دستگاه ظاهر
خواهد شد، در اين حالت دستگاه براى انجام تست آماده است.

توجه
قبل از استفـاده از نوارهـاى تست، حتمـا به تـاريخ انقضـاء درج شده برروى محفظـه 

نگهدارنده توجه كنيد. تمامى تاريخ انقضاء ها با فرمت روز/ ماه/ سال چاپ شده اند.
21-1-1398 بيانگر به پايان رسيـدن زمان استفـاده از محصـول درروز بيست و يكـم

فصل سوم
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توجه
از سوزن هاى مخصوص قلم خونگيرى براى انجام تست استفاده كنيد.

2. با نگهداشتن قلم خونگيرى در دستـان خود، درپوش دايره شكل محافظ سوزن النست را با 
چرخاندن و به بيرون كشيدن، از سوزن جدا كنيد.

3. در پوش قلم خونگيرى را به آرامى و با دقت روى قلم خونگيرى گـذاشته و آن را ببنديد.
از تماس با سوزن بپرهيزيد. از سفت شدن درپوش بر روى قلم اطمينان حاصل كنيد.

فروردين ماه سال 1398 مى باشد. نوارهاى تست دستگاه تست قنـد خـون آوان بعد
از اولين مرتبه باز شدن، 6 ماه زمان استفاده دارند. هنگام بازكردن قوطى نوار زمان 

بازكردن را بر روى قوطى نوارهاى تست، درمحل مربوطه يادداشت نماييد.
از سالم بودن نوارهاى تست قبل از انجام آزمون اطمينان حاصل كنيد. قبل از شروع   

تست، انگشت خود را حتى االمكان با الكل و يا با آب گرم و صابون كامال بشوييد.
استفـاده از آب گـرم به روانى جـريان خون در دست هاى شما كمـك كرده و فراينـد
آزمون را تسهيل مى كند. دست ها را كامال خشك كـرده و از عـدم وجود رطـوبت و يا
ماده ضد عفونى كننده بر روى انگشتان خود اطمينان حاصل فرماييد و سپس تست را

انجام دهيد.
* از تماس دست مرطوب يا آغشته به الكل با نوارهاى تست جدا خوددارى كنيد.

(Lancing Device) آماده سازى قلم خونگيرى

مشخصات سوزن النست جهت استفاده در قلم خونگيرى:
قلم خونگيــرى به گونـه اى طـراحى شده است كه مى تـوانــد كليه النست هــاى 4 طرفـه و يا
به اصطالح 4 پر را در خـود جـاى دهد. پيشنهـاد مى گـردد از النسـت با گيـج 30 ( 30G) كه
داراى برش سوزن دقيق ترى است استفاده گردد، تا نفوذ سوزن به داخل پوست راحت تر صورت پذيرد.
براى نمونه گيرى از سر انگشت، عمق نفوذ سوزن را براى راحتى در فرآيند خونگيرى تنظيم نماييد.

1. درپوش قلم خونگيرى را به آرامى بچرخانيد تا از دستگاه جدا شود. النست استريل را در داخل
قلم خونگيرى قرار داده و با فشار از قرار گرفتن درست آن در قلم اطمينان حاصل كنيد.
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4. با چرخاندن درپوش قلم خونگيرى، عمق نفوذ سوزن النست را تعيين كنيد. در مجموع 5 درجه 
براى عمق نفوذ هاى مختلف قـابل تنظيـم است. براى راحتى بيشتر، پايين تريـن درجه را انتخاب 

كنيد. (در اين حالت نيز، مقدار نمونه مناسب براى انجام آزمون را خواهيد داشت)

تنظيم عمق نفوذ:
0 و 1 براى پوست هاى حساس و نازك

2 و 3 براى پوست هاى با ضخامت معمولى
4 و 5 براى پوست هاى ضخيم

توجه
با فشار دادن قلم خونگيرى به انگشت، عمق نفوذ افزايش پيدا خواهد كرد.

دريافت نمونه قطره خون و انجام تست
1. با به عقب كشيدن انتهاى قلم و شنيدن صداى
"كليـك" از دستگـاه، قلم خـونگيرى آماده پرتاب

سوزن النست براى نمونه گيرى است.

2. قلم را از قسمت درپوش به آرامى برروى سطح
انگشتــى كه قصـد نمــونه گيـرى از آن را داريـد
قرار داده، ضامن را فشـار داده تا صـداى "كليك"
از قلم شنيده شود و سوزن النست به سر انگشت 

شما برخورد كند.

3. انگشت خود را از پايين به باال به آرامى ماساژ دهيد تا مقدار خـون مناسب براى انجـام آزمون
به دست آيد. از آلوده كردن قطره خون و يا ريختن آن جلوگيرى كنيد. اولين نمونه خون را با استفاده

از دستمال تميز پاك كرده و جهت نتيجه گيرى دقيق تر، آزمون را با نمونه دوم انجام دهيد.
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4. بالفاصله سر نوار تست را بر روى قطـره خون دوم قرار دهيد. قطـره خون بر روى نوار كشيده
خواهد شد. از آغشته شدن نوار تست به خون اطمينان حاصل كرده و نوار را تا زمانى كه دستگاه

به نشانه كافى بودن حجم خون بوق هشدار بزند، بر روى قطره خون نگهداريد.

توجه
در صورتى كه نوار تست به مقدار خون مورد نياز آغشته نشد، از ريختن مجدد، قطـره
خون خـوددارى كرده و در اين حـالت با گذاشتن نوار تست جديد در دستگـاه مجددا

نمونه خون جديد را توسط آن تست كنيد.
1. دستگـاه تست قند خـون پس از 5 ثانيه و با شمـارش معكـوسى كه بر روى صفحه نمـايشگر
نشان داده مى شود، بوق زده و نتيجــه آزمـون را نشان خـواهد داد. نتيجه به صورت خودكار در
حافظه دستگاه ذخيره خـواهد شد. توجـه داشته باشد كه در طـى فرآينـد شمـارش معكـوس از

دست زدن به نوار تست خوددارى كنيد. در غير اين صورت نتيجه با خطا همراه خواهد شد.

توجه
در صورتى كه حالت پيشرفته (L-2) را انتخاب كرده ايد، با نگهداشتن نوار تست درون
دستگاه مى توانيد نتيجـه تست را عالمت گـذارى كنيد. در غيـراين صـورت با بيرون
كشيدن نـوار، دستـگاه به صورت خـودكار خـاموش خواهد شد. براى بيرون كشيدن

نوار تست، راهنماى" خارج كردن نوار تست استفاده شده" را در قسمت بعـدى مطالعه
كنيد. در صورتى كه دستگاه بيشتر از 2 دقيقه غير فعال باشد، خاموش خواهد شد.

عالمت گذارى نتيجه تست
درصورتى كه دستگـاه در حـالت پيشرفته (L-2) تنظيـم شده باشد، شما مى توانيـد نتيجه تست
را با توجه به قبل و يا بعد از غذا بودن زمان آزمون، عالمت گذارى كنيد. بعد از پايان تست، دستگاه

دو نشانگر را بر روى صفحه نمايش نشان خواهد داد.
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نتيجه تست قبل از غذا. نشانگر انجام تست قبل از غذا
نتيجه تست بعد از غذا. نشانگر انجـام تست بعد از غذا

بعد از فرآيند تست و نمايان شدن نتيجه آن، نشانگرهاى    "نتيجه قبل از غذا" و    "نتيجه بعد از
غذا" بر روى صفحه نمايش ظاهر خواهند شد و نشانگر ها به صورت چشمك زن درخواهند آمد.
با فشار دادن دكمه    يا    نشانگر مورد نظر را انتخاب كرده و با فشردن دكمه    آن را ثبت كنيد.
در صورتى كه قصد نشانه گـذارى نتيجه تست خـود را نداريد، كافيست نـوار تست را از دستگاه
خـارج كنيد تا نتيجه تست به صورت خـودكار در حافظـه دستگـاه ثبت شده و خـامـوش شود.

نوار تست استفاده شده را از دسترس خارج كرده و دور بياندازيد.

خارج كردن نوار تست استفاده شده
با لغزاندن كليد خارج كننده نوار به سمت جلوى دستگـاه، نوار از دستگـاه خـارج شده و پس از

صداى بوق دستگاه خاموش خواهد شد.

نوار تست استفاده شده زباله عفونى محسوب مى شود. از نحوه امحاء مناسب
آن اطمينان حاصل كنيد.

ميزان قند خون افراد با توجه به رژيم غذايى، داروهاى مصرفى، ميزان استرس و همچنين انجـام
دادن ورزش با يكديگر متفاوت است. هدف از سنجش قند خون، مقايسه سطح گلوكز خون افراد
با سطح نرمال آن است؛ همانطور كه گفته شد اين ميـزان ممكن است براى افراد متفـاوت باشد؛
به همين دليل براى آگاهى از سطح قند خون مناسب خود، حتما با پزشك خود مشورت نماييد.
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توجه
LO 50 خوانده شد، و يا عالمتmg /dl  در صورتى كه ميزان قند خون شما كمتر از •
بر روى صفحه نمايش مشاهده شد، در اولين زمان ممكن با پزشك خود تماس بگيريد.
HI 250  خوانده شد، و يا عالمتmg /dl  در صورتى كه ميزان قند خون شما بيشتر از •
را بر روى صفحه نمايشگر دستگاه مشاهده گرديد، در اولين زمان ممكن با پزشك خود

تماس بگيريد.
• با توجه به نتيجه آزمون و قبل از مشاوره با پزشك خود، در روند درمان خود تغييرى

ايجاد نكنيد.
• در صورتى كه قصد نشانه گذارى نتيجه تست خود را داريد، بايستى قبل از خارج كردن

نوار تست از دستگاه اين كار را انجام دهيد.

نتايج غيرقابل انتظار
در صورتى كه نتيجه تست بر خالف انتظار شما است و به نظر نادرست مى آيند:

• تاريخ انقضـاى نـوارهاى تست را كنترل كنيد؛ از باز نمـاندن درب قوطى نـوار تست به مـدت
بيش تر از 6 ماه اطمينان حاصل كنيد.

• دماى استاندارد انجام تست بين 5 تا 45 درجه سانتيگراد است. از شرايط استاندارد دماى انجام
تست اطمينان حاصل كنيد.

• از محكم بودن نوارهاى تست اطمينان حاصل كنيد.
• از نگهدارى نوارهاى تست در شرايط خشك و خنك اطمينان حاصل كنيد.

• بعد از خارج كردن نوار تست از قوطى آن، حتما از آن استفاده كرده و آن را به قوطى باز نگردانيد.
• تست قند خون خود را مطابق دستورالعمل گفته شده انجام دهيد.

پس از اتمام مراحل باال، در صورتى كه مشكل همچنان ادامه دارد، جهت راهنمايى بيشتر، با خدمات
پس از فروش تماس بگيريد.

خارج كردن سوزن النست استفاده شده
درپوش قلم خونگيرى را به آرامى باز كرده، درپوش ايمنـى سوزن النست را بر روى سطح صافى 

قرار داده و سوزن النست را به آرامى در آن قرار داده و فشار دهيد.
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از نحوه دورانداختن مناسب سوزن النست ها، به منظور جلوگيرى از استفاده و يا 
زخمى شدن افراد ديگر اطمينان حاصل كنيد.

از مصرف سوزن النست هايى كه فاقد درپوش سوزن هستند، جدا خوددارى كنيد.
در صورتى كه سوزن النست خم شده و يا تغيير شكل پيدا كرده از آن استفاده نكنيد.

هشدار

- هنگامى كه درپوش ايمنى سوزن النست را جهت استفاده از آن جدا مى كنيد، براى استفاده از آن
به منظور عدم برخورد با اشياء، احتياط كنيد.

- به منظـور جلوگيـرى از بيمـارى هاى عفـونى، از استفـاده مشتـرك سـوزن النسـت و يا قلـم
خونگيرى با ديگران خوددارى كنيد.

- به منظور كاهش خطر انتقال بيمارى، پس از استفاده اول و براى استفاده هاى بعدى، ازسوزن
النست استريل جديد استفاده كرده و از استفاده مجدد سوزن النست قبلى جدا خوددارى كنيد.
- از آلوده كردن قلم خونگيرى به هرگونه آلودگى و يا مايعاتى مانند روغن و روان كننده بپرهيزيد.

نمونه گيرى از نقاط ديگر
بجاى نوك انگشتان، مى توان از ساير نقـاط بدن براى خونگيـرى استفاده كرد. اين نقاط شـامل
روى بازو و كف دست مى باشند. بايد توجه داشت كه نتيجه حاصل از نمونه خون اين نقاط ممكن
است با نتيجه حاصل از سرانگشت متفـاوت باشد. اين تفـاوت به خصـوص در مواقعـى كه تغييـر
قند خون سـريع باشد بيشتر است. هنگـام تزريق انسـولين، بعد از صـرف غـذا و يا بعد از ورزش
تغييرات سطح قند خون بسيار سريـع خواهـد بود. روى بازو و كف دستـان برخالف سرانگشتان،
داراى پايانه هـاى عصبى كمتـرى هستند از اين رو نمونه گيرى در اين نقاط ممكن است با درد

كمترى همراه باشد. بايد توجه داشت گرفتن نمونه از اين نقاط با سر انگشت تفاوت دارد.
دراين نقاط بايستى از عميق ترين حالت نفوذ دستگاه استفـاده شده و عمق نفـوذى براى اين نقاط 
تعيين نشود. مطابق دستورالعمل 1 و 2 در قسمت آماده سازى قلم خونگيرى، ابتدا سوزن النست

را وارد قلم خونگيرى كنيد.

ضامن پرتاب سوزن النست قلم را فشـار داده تا از رهـا بودن سوزن النست اطمينان حاصل كنيد.
سپس كليد كشويى را كه روى بدنه قلم خونگيرى قرار دارد به سمت جلو كشـيده تا سوزن النست

از دستگاه به بيرون پرتاب شود.
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3. درپوش قلم خونگيرى را ببنديد.

4. ناحيه اى را به دلخواه از روى بازو و يا كف دستان خود براى نمونه گيرى انتخاب كنيد. دقت
داشته باشيد كه اين ناحيه بايستى داراى بافت نرم، تميز، به دور از استخـوان، بدون مـو و بدون
چربى و يا عرق باشد. پس از انتخاب محل نمونه گيرى، به آرامى محل مورد نظر را ماساژ دهيد

تا جريان خون در محل نمونه گيرى جريان يابد.

5. قلم خـونگيـرى را بر روى سطح پوست قـرار داده و در حـالى كه درجـه اى براى عمـق نفـوذ
تعيين نكرده ايد، براى چند ثانيه به محل نمونه گيرى فشار دهيد؛ ضامن قلم خونگيرى را فشار

داده تا سوزن النست پرتاب شود و تا هنگامى كه ميزان خون مناسب تـامين شود، قلم را بر روى
محل نگهداريد.

توجه
• براى اطمينان از اينكه نمونه گيرى از روى بازو و يا كف دستان براى شما مناسب است،

با پزشك خود مشورت كنيد.
• در صورتى كه افت قند خون و يا پايين بودن سطح قند خون در بدن شما بدون عالئم
بيرونى رخ مى دهد (نشانه هاى افت قند خون در شما ظاهر نمى شود) از انجام تست

در اين نقاط خوددارى كنيد.
• محل تست بايستى تميز، بدون مو، به دور از رگ هاى برجسته زير پوستى به دور از
چربى پوستى و آلودگى هاى سطحى باشد. ابتدا سطح مورد نظر را با آب گرم و صابون

شسته و سپس آن را براى انجام تست كامال خشك كنيد.
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• در صورتى كه قصد نمونه گيرى از اين نقاط را داريد، انجام آن را به حداقل دو ساعت
بعد از هر يك از فعاليت هاى زير موكول كنيد:

  صرف غذا           ورزش            خوردن دارو        

استفاده از حافظه دستگاه
دستگاه تست قند خون قابليت ذخيـره سـازى 900 عدد نتيجه را به همراه روز و تاريخ آن دارد.
نتايج از جديدترين نتيجه به قديمى ترين نتيجه در دستگاه ذخيره خواهند شد. همچنين دستگاه

ميانگين نتايج  7 روزه، 14 روزه و 30 روزه را محاسبه كرده و نمايش خواهد داد.

توجه
• درصورتى كه حافظه دستگاه از قبل 900 عدد را داشته باشد، نتيجه جديد پس از

ذخيره سازى، آخرين نتيجه را پاك خواهد كرد.
• تنظيم بودن درست زمان و تاريخ دستگاه به منظور ذخيره سازى و نمايش درست 
اطالعات ضروريست؛ پس از تعويض باترى دستگاه، زمان و تاريخ دستگاه را به درستى

تنظيم نماييد.

:(L-1) نمايش نتايج در حالت پايه
هنگام خاموش بودن دستگاه، با فشار دادن دكمه     و شنيدن صداى بوق، دستگاه روشن شده و
عالمت نوار تست بر روى صفحه نمايش ظاهر خواهد شد. با فشار دادن مجدد دكمه      ميانگين
نتايج 7 روزه شما به همراه تعداد تست هاى انجام شده در قسمت راست فوقـانى صفحه نمـايش
ظاهر خواهد شد. در صورتى كه بالفاصله بعد از انجام تست نياز به مشاهده ميانگين 7 روزه داريد
هنگامى كه نتيجه تست بر روى صفحـه نمايش ظاهـر شده، دكمه    را براى مشاهده ميـانگيـن

7 روزه فشار دهيد.

با فشار دادن دكمه    نتايج قبلى به ترتيب از جديدترين به قديمى ترين، به همراه تاريخ انجـام
تست ظاهر خواهند شد. با فشار دادن     يا     مى توانيد نتايج مختلف را مشاهده كنيد.
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هنگامى كه كلمه END  بر روى صفحه ظاهر شود، شما تمامى نتايج خود را مشاهده كرده ايد.
:(L-2) مشاهده نتايج حالت پيشرفته

هنگام خاموش بودن دستگاه با فشار دادن دكمه    دستگاه را روشن كرده و با فشار دادن مجدد
    ميانگين 7 روزه كه همراه تعداد تست ها و تاريخ آنها است را مشاهده خواهيد كرد.

با فشار دادن دكمه   ميانگين نتايج 14 روزه در وسط صفحه به همراه تعداد تست ها در قسمت
فوقانى و راست صفحه نشان داده مى شود.

با فشار دادن مجدد دكمه   ميـانگين نتـايج 30 روزه در وسط صفحه به همـراه تعـداد نتايج در
قسمت فوقانى و راست نشان داده مى شوند.
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با فشار دادن مجدد دكمه   ميانگين نتايج 30 روزه قبل از صرف غذا به نمايش در خواهد آمد.

با فشار دادن مجدد دكمه   ميانگين نتايج 30 روزه بعد از صرف غذا نشان داده مى شود.

با فشار دادن مجدد دكمه   كلمه END بر روى صفحه نمايش ظاهر خواهد شد. دكمه   را
فشار دهيد تا دستگاه خاموش شود. دستگاه بعد از 2 دقيقه به طور خودكار خاموش خواهد شد.
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نگهدارى و عيب يابى دستگاه تست قند خون
تعويض باترى ها

تعويض باترى ها هنگامى كه دستگاه به طور مستمر عالمت        را نشان دهد و يا هنگامى كه
دستگاه عالمت        را نشان دهد و خاموش مى شود الـزامى است. براى اين دستگاه مى بايستى 

از باترى هاى سكه اى مدل 2032 استفاده شود.

فصل چهارم

1. قبل از تعويض باترى، دستگاه را خاموش كنيد.
2. درب محفظه باترى پشت دستگاه و به صورت كشويى تعبيه شده است؛ ابتدا درب را به سمت

داخل فشار داده و سپس به سمت پايين بكشيد تا باز شود.
3. باترى هاى قديمى را از دستگاه خارج كنيد.

توجه:
بعد از تعويض باترى، دستگاه هشدار تنظيم زمان و تاريخ را نشان خواهد داد. 

زمان و تاريخ دستگاه را به درستى تنظيم كنيد.

mg/dL mg/dL

4. باترى جديد را در جايگاه خود قرار داده و محكم كنيد.
5. درپوش باترى را بر روى ريـل خـود قرار داده و با هل دادن به سمت باال آن را در جـاى خود

محكم كنيد.
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باترى را از دسترس كودكان دور نگهداريد. باترى هاى ليتيومى سمى هستند. درصورت
بلعيده شدن بالفاصله با پزشك خود تماس بگيريد.

باترى را بعد از استفاده مطابق قوانين زيست محيطى دور بياندازيد.

نگهدارى از دستگاه تست قند خون و متعلقات
دستگاه تست قند خون

دستگاه تست قند خون آوان نياز به دستورالعمل خاصى جهت نگهدارى ندارد. در صورت لزوم با
استفاده از دستمال نخى مى توانيد بيرون دستگاه و بدنه آن را تميز كنيد. از ورود آب، خون و يا
هرنوع مايعاتى ديگرى به داخل دستگاه از محل ورود نوار تست و يا هر ورودى ديگرى به دستگاه
اجتناب كنيد. توصيه مى شود بعد از هر بار استفاده، دستگاه را در درون كيف مخصـوص حمـل

خود گذاشته و در آن نگهدارى كنيد.

قلم خونگيرى

قلم خونگيرى دستگاه را با استفاده از پارچه نخى، آب گرم و صابون تميز كرده و در صورت لزوم
با  الكل ايزوپروپيل70 درصد ضـد عفـونى كنيـد. از داخل كـردن كامـل قلم خونگيـرى در آب

خوددارى كنيد.
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ميزان قند خون باالتر از 250mg/dl و كمتر از 50mg/dl نشان دهنده شرايط هشدار از لحاظ پزشكى مى باشد.

عالمتمعنىراه حل

نوار تست استفاده شده را با نوار تست جديد جايگزين كرده،

هنگامى كه با وارد كردن نوار، دستگاه بوق زد و عالمت چشمك زن

قطره خون مشاهده شد، نمونه را تست كنيد.

قطره خون قبل از ظاهر شدن 

عالمت چشمك زن قطره خون بر روى صفحه

 نمايش، بر روى نوار منتقل شده است.

نوار تست جديد را داخل دستگاه كرده و براى شروع تست

منتظر عالمت قطره خون چشمك زن

بر روى صفحه نمايش باشيد.
نوار تست استفاده شده

نوار تست را با نوار جديدى جايگزين كنيد. اطمينان

حاصل كنيد از نوارهاى مخصوص آوان استفاده مى كنيد.
نوار تست اشتباه است

نوار تست را با نوار جديدى جايگزين كنيد. اطمينان حاصل

كنيد نمونه وارد شده، خون تازه انسان باشد.
نمونه نادرست است

دستگاه را به محيطى كه دماى آن در محدوده دمايى مناسب

است انتقال داده و به مدت 20 دقيقه جهت يكسان سازى

دماى دستگاه با دماى محيط صبر كنيد.
دما در محدوده مجاز نيست

باترى ها را تعويض كرده و دستگاه را مجددا راه اندازى كنيد.

چنانچه مشكل ادامه داشت با واحد خدمات

پس از فروش تماس بگيريد.

مشكل سخت افزارى يا نرم افزارى

دستان خود و ناحيه نمونه گيرى را به دقت بشوييد.

HI تست را با نوار جديد انجام دهيد. در صورتى كه با عالمت

مواجه شديد در اولين فرصت با پزشك خود تماس بگيريد.

تست را با استفاده از نوار جديد انجام دهيد.

در صورت مشاهده عالمت LO در اولين

فرصت ممكن با پزشك خود تماس بگيريد.

راهنماى عيب يابى

600نتيجه تست، باالتر از mg/dl        است

10نتيجه تست، كمتر از mg/dl      است
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عالئم ظاهرى قند خون باال / پايين
در صورتى كه از عالئم قنـد خـون باال و يا قند خـون پايين آگـاهى داشته باشيد، تفسيـر نتيجه
حاصل از فرايند تست براى شما با سهولت بيشترى همراه است. انجمن ديابت امريكا موارد زير را

به عنوان عالئم ظاهرى سطح قندخون شناسايى و اعالم كرده است:

عالئم ظاهرى قند خون باال

• تكرر ادرار
• تشنگى مداوم

• تارى ديد
• خستگى مداوم

• احساس گرسنگى 

كتواسيدوز

• نفس نفس زدن 
• حالت تهوع و استفراغ

• خشك شدن دهان

در صورت مشاهده هركدام از عوامـل باال، قنـدخون خود را توسـط دستـگاه
اندازه گيـرى كـرده و در صـورتى كه ميــزان آن از 50mg/dl كمتـر و يا از

250mg/dl  بيشتر بود، بالفاصله با پزشك خود تماس بگيريد.

عالئم افت سطح قند خون

• لرزش بدن
• تعريق بدن
• تپش قلب
• تارى ديد
• سرگيجه

• غش كردن
• تحريك پذيرى

• تشنج
• گرسنگى شديد
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فصل 5

اطالعات فنى
مشخصات دستگاه 

ويژگى مشخصات

محدوده اندازه گيرى

جواب آزمون

نمونه قابل اندازه گيرى

حداقل حجم نمونه خون

زمان انجام تست

منبع قدرت

عمر باترى

واحد اندازه گيرى گلوكز خون

حافظه

خاموش شدن خودكار

ابعاد

اندازه صفحه نمايش

وزن

محدوده دمايى مجاز

محدوده رطوبتى مجاز

محدوده مجاز هماتوكريت

درگاه تبادل اطالعات

معادل قند خون پالسما

خون تازه

 0.5µL

31mm × 37 mm

تقريبا 47 گرم ( به همراه باترى)

5-45°C

10-90%

20-70%

Micro USB

5 ثانيه

CR 2032 3.0 Vدو عدد باترى سكه اى

12 ماه/1000 عدد تست

(mg/dl) ميليگرم بر دسى ليتر

نتيجه 900 تست به همراه زمان و تاريخ

بعد از 2 دقيقه بدون كار با دستگاه

82.5mm × 52 mm × 18.2 mm
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عالئم اختصارى

اجزاء و قطعات با اين عالمت، نبايد در سطل زباله انداخته شوند و بايستى
مطابق دستور العمل خاص امحاء شوند

مفهوم

به راهنماى كاربرى مراجعه گردد

دستگاه تشخيصى آزمايشگاهى

مشخصات سازنده دستگاه

تاريخ توليد

محدوده مجاز دمايى كاركرد دستگاه

تعداد دفعات قابل استفاده

تاريخ انقضاء

 شماره سرى محصول

استريل شده تحت فرايند پرتودهى

شماره كاتالوگ

مدل

يكبار مصرف

اخطار، هشدار

عالمت

 

 

 

محدوديت هاى استفاده
• اين دستگاه قابليت تشخيص بيمارى ديابت را نداشته و نمى توان با اتكاء به نتايج آن خودسرانه

دارويى مصرف كرد.
با پزشك معتمد بايستى پس از مشورت نهايى  • تفسيرنهايى نتيجه گزارش شده از دستگاه، 

صورت پذيرد.
• از آنجا كه اين دستگاه در مراكز درمانى قابليت استفاده دارد، بايستى توجه شود كه چنانچه خون
در لوله هاى آزمايشى كه داراى مـاده هاى ضد انعقاد سديم هپارين (Sodium heparin) و يا
ليتيوم هپـارين (Lithium heparin) هستند، نگهدارى مى شود، بايستى حـداكثر ظرف مدت
10 دقيقه بعد از نگهدارى در اين لوله ها مورد تست قرار گيرند. از انجام تست با نمونه خونى كه با
uoride ، sodium oxalate� sodium و يا EDTA تركيب شده است بايستى خوددارى

گردد.
• بازه اندازه گيرى دستگاه 600mg/dl-10 مى باشد.
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• درصد بسيار باال (باالى %70) و يا پايين (زير %20) هماتوكريت خون (Hematocrit) ممكن
است در نتيجه گزارش داده شده خطا ايجاد كند. جهت اطالع از ميزان هماتوكريت بايستى با

پزشك مشورت گردد.
• در صورت وجود مقادير زيادى ويتاميـن C  و يا ساير مواد كاهنده در خون، ممكن است نتيجه

اندازه گيرى شده با خطا همراه باشد.
• چربى خون (وجود ترى گليسريد تا حد 3000mg/dl و كلسترول تا حد  500mg/dl ) بر روى 

نتيجه تست تاثير قابل توجهى نخواهد داشت.
• با توجه به تست هاى انجام شده دستگاه تست قند خون آوان تا ارتفاع 3048 مترى از سطح

دريا قابليت استفاده را دارد.
• بيمارانى كه داراى بيمارى حاد بوده و يا خطر مرگ آنها را تهديد مى كند، نبايستى از دستگاه 

تست قند خون آوان استفاده كنند.
• پيشنهاد مى گردد بيمارانى كه تحت اكسيژن درمانى(Oxygen therapy) هستند، از اين

دستگاه استفاده نكنند.
،(patient in shock)در طراحى اين دستگاه از نمونه خون بيمارانى كه دارى شوك شده اند •

داراى كـم آبى شـديـد هستنـد (severe dehydration) و يا داراى قنـد خـون بسيـار باال 
(Hyperosmolar state) هستند استفاده نشده است؛ لذا پيشنهـاد مى گردد اين دستگاه

جهت انجام تست بر روى اين افراد مورد استفاده قرار نگيرد.
• از آنجا كه سوزن النست زباله عفونى محسوب مى گردد، بديهى است بايستى جهت امحاء

سوزن النست و ساير ملحقات در تماس مستقيم با خون، دقت الزم صورت پذيرد.
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