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1. Информации за безбедност 
1.1 Важни безбедносни информации 

Прочитајте го целото упатство пред да ги користите вашиот CGMS. Ако не разбирате дел од 

содржината или имате какви било прашања, прашајте го добавувачот или вашиот лекар. 

Контраиндикации, предупредувања, мерки на претпазливост и други важни безбедносни 

информации може да се најдат во ова Упатство за употреба. 

Предупредување 

Овој уред не е дизајниран да го замени мерачот на гликоза во крвта. Системот мора да се користи 

со мерач на гликоза во крвта. 

•Не може да донесете одлука за третман само врз основа на Системите за континуирано следење 

на гликозата. Треба да бидете под надзор на лекар или да измерите гликоза во крвта од прст за да 

потврдите. 

• Главно се користи за откривање на движењата на гликозата. Симптомите поврзани со ниско или 

високо ниво на гликоза во крвта не треба да се игнорираат. Мерките за лечење треба да се 

спроведат под надзор на лекар или да го користите вашиот мерач на гликоза во крвта за да ги 

потврдите резултатите. 

•Треба да ја ажурирате калибрацијата на уредот во согласност cо ова упатство за да ги обезбедите 

перформансите на уредот. Перформансите на уредот не се проучени кога се калибрира поретко 

од препорачаното. 

• CGMS треба да се користи под надзор на лекар или корисниците треба да бидат обучени. 

• CT-Scan, X-Ray или MRI:  Кога мора на преглед со CT-Scan, рендген или MRI, отстранете го 

предавателот и потоа вратете го. Прекинот ќе предизвика повторно стабилизирање на сигналот од 

сензорот. Може да дојде до извесна загуба на податоци. Потребна е дополнителна BG 

калибрација. 

•Избегнувајте екстремна температура: Обидете се да не влегувате или да останувате во екстремна 

температура што е надвор од наведениот опсег на работата на системот. 

• Силни електромагнетни полиња: Избегнувајте силни електромагнетни полиња. 

Внимание | 

Подготовка и инсталирање на предавател и сензор: (Видете во упатството за CGMS за детали.) 
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1.2 Ознаки 

Симбол Значење на симбол 
 

Производител 

| EC | REP | Овластен претставник од  
Европската заедница 

©                          Водете се според упаството 

 

2. Претставување на производот 

2.1 Име на производ 

Софтвер за Систем за континуирано следење на гликозата 

2.2 Трговско име  

POCTech CGM APP 

2.3 Индикации 

Софтверот за CGMS упатува на откривање насоки и следење на нивото на гликоза кај корисници со 

дијабетес.  

2.4 Наменска употреба 

Софтверот за CGMS е мобилна апликација што се користи во комбинација со CGMS кои се 

произведени од POCTech Co., Ltd. Овој софтвер ќе се користи за собирање, трансформирање на 

сигналот во крвта собран од предавателот и приказ, складирање и анализирање на вредностите 

за нивото на гликоза и приказ на графикон во реално време. 

2.5 Цел на системите за континуирано следење на гликозата 

За детали видете во упатството за употреба на CGMS. 

2.6 Контраиндикации 

CT-Scan, X-Ray или MRI:  Кога мора да се изврши преглед со CT-Scan, рендген или MRI, отстранете 

го предавателот и потоа вратете го. Прекинот ќе предизвика повторно стабилизирање на сигналот 

од сензорот. Може да дојде до извесна загуба на податоци. Потребна е дополнителна BG 

калибрација. 

2.7 Единица за гликоза во крвта 
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 mmol/L или mg/dL 

2.8 Што прави POCTech CGM APP 

Паметен телефон што поддржува BLE (верзија 4.0 или понова) со преземање на POCTech CGM APP 

може да го замени приемникот на системите за континуирано следење на гликозата и се користи 

заедно со предавател и сензор. 

 

POCTech CGM APP е креирана да работи со вашиот паметен телефон, обезбедувајќи повеќе опции 

за следење на вашите движења и мониторинг на гликозата. Апликацијата е слична на сите други 

апликации. 

 

Забелешка: Апликацијата 

1.работи само со паметни телефони со Bluetooth 4.0 или понова верзија.. 

2. се поврзува со Предавателот во ексклузивен режим. Предавателот не комуницира со други 

Bluetooth уреди во исто време. 

3. мора да се користи заедно со производите произведени од POCTech. 

4. може да биде потребно ажурирање на верзијата одвреме-навреме. 

2.9 Како да се постави POCTech CGM APP? 

Преземете ја апликацијата POCTech CGM APP од App Store или Play Store. Инсталирајте ја следејќи 

ги упатствата на вашиот телефон. Доколку инсталацијата е успешна, иконата на POCTech ќе се 

појави на вашиот телефон. 

3. Главен екран 

3.1 Дефиниција за интерфејс 
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3.2 Главно мени 

Копче Функција 

 

Главно мени на сензор (стандардно); 

 
Мени за поставки 

 

Мени за внес од корисникот 

 
Мени за преглед/експорт на податоци 
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Кликнете тука за да вклучите/исклучите Sensor 
Search Одете во Sensor Search/Connect 

 

3.3 Подмени 

 

3.3.1. Мени за поставки 
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Мени бр. Ставка од менито Подесувања... 

1 

Предупредување 
On / Off 
Вклучен/Исклучен 

Изберете Audio, Vibrate, Sound+ Vibrate или 
Off 

2 
Поставка на 
предупредување 

Поставете предупредување за високо ниво и 
ниско ниво 

3 
Поставка на 
единица 

Изберете mmol/L или mg/dL 

4 Пренос 
Default исклучено. Ако се отвори, ќе емитува 

гликоза интерно. 

5 Помош Обезбедете упатство за употреба. 

5 За POCTech CGM 
Обезбедете информации за 
Производителите, Ознаки, Верзија, итн, 

 

Забелешка 

За поголем опис за функцијата Settings (Подесувања), погледнете во Дел 12. 

3.3.2. Мени за внесување на корисникот 



12 

 

 

Мени бр. Ставка од менито Внеси ИЛИ Евидентирај... 

1 
Реф. Внес на гликоза во 

крвта (BG) Евидентирај гликоза во крвта од прст 

2 Евидентирај настан Евидентирај настани, како што се оброк, 

инсулин, лек или вежбање 
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3.3.3. Мени за преглед/извоз на податоци 

 

 

 

 

 



14 

 

Мени бр. Ставка од менито 
Избери View OR Export / Прикажи ИЛИ Извоз... 

1 Преглед и Експорт на 
податоци 

Изберете (history record) историја на запис и 

прегледајте го графиконот за гликоза 

вкрвта 2 24-часовно 
Преклопување 

Изберете (history record) историја на запис и 
и прегледајте го за гликоза со 24 часа 
преклопување 

3 Погледни извештај Изберете (history record) историја на запис и 

генерирајте извештаи за пациент 

4 AGP извештај 
Пријавете усогласеност со AGP 
спецификациите 

5 Сподели логови Системските дневници во текот на носењето 

 

Забелешка 

Повеќе детали за опис на функцијата (Review Data) Преглед на податоци, погледнете во Дел 11. 

3.4 Икони 

 

Индикатор за предупредување: Sound + Vibration/ Звук + 
Вибрација 

 

Индикатор за предупредување: Sound/ Звук 

 Индикатор за предупредување: Vibration/ Вибрација 

 

Индикатор за предупредување: No Sound or Vibration/ Без 
Звук или Вибрација 

 Потсетување за калибрација 

 Укажува на статус на абнормална струја. 
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Ја претставува состојбата на опоравување од абнормална 
струја. 

 Укажува на статус над или под поставената граница. 

 

 Укажува на вбризгана гликоза во крвта. 

 Укажува на евидентиран настан Оброк. 

 
Укажува на најавен настан Инсулин. 

 Укажува на најавен настан Лек. 

 Укажува на најавен настан Вежбање. 

 

Гликозата во крвта е во стабилна состојба 

 

Гликозата во крвта умерено се зголемува 

 
Гликозата во крвта брзо се зголемува 

 

 

Гликозата во крвта умерено се намалува 

 

Гликозата во крвта брзо се намалува 

 

 

Гликозата во крвта брзо се намалува и е под или блиску до 
долната граница 
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 Open or On / Отвори или Вклучи 

 
Close or Off / Затвори или Исклучи 

 

Предавателот е поврзан. 

 

 
Предавателот е исклучен. 

 Итно предупредување за Ниско/Високо ниво 

 Предвидливо предупредување за Ниско/Високо ниво 

 

Предупредување – Синхронизирање 

 

4. Започнете нов тест 

4.1 Поставување сензорот  

Подготовка и поставување на сензорот. 

(За детали види Подготовка на сензор од Упатството за CGMS.) 

4.2 Стартување на апликацијата POCTech CGM 

Кликнете на SOFTWARE ICON/ИКОНА за софтвер на телефонот за отворање на апликацијата. 

4.3 Подготвување на предавателот 

Подгответе го предавателот. Инсталирајте батерија CR1620. 

(За детали видeте Подготовка на предавател од Упатството за CGMS) 

4.4 Поврзување на апликацијата со предавателот 
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4.4.1 Кликни на “Click Here to turn sensor Search/On/Off >>>” / „Кликнете овде за да вклучите 

пребарување/вклучување/исклучување на сензорот >>>“ за да одите на пребарување на сензор. 

 

4.4.2 Вклучете  Bluetooth на телефонот, доколку е исклучен, потоа кликнете „Search“ и оставете 

неколку секунди апликацијата да го најде предавателот. Серискиот број на активниот предавател 

ќе се појави на листата; 
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4.4.3 Изберете го бројот на предавателот (потврдете ID на предавателот) за поврзување со 

кликнување на наведениот број на предавателот за да се појави дијалог-рамка. 
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4.4.4. Потоа избери „OK“, апликацијата ќе изврши процес на ракување и ќе се поврзе со 

предавателот. Откако ќе се заклучи, започнува процес на иницијализација и прозорец кој 

прикажува часовник кој одбројува. 
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4.5 Веднаш инсталирајте го предавателот на сензорот. 

(За детали видете Инсталација на предавател од Упатството за CGMS.) 

5. Калибрација 

5.1 По иницијализацијата системот треба да се калибрира. 

5.2 Како да се калибрира 

Чекор 1: Кога ќе заврши иницијализацијата, ќе се прикаже појавувачки прозорец кој ќе побара да 

внесете вредност на гликоза во крвта од прстот за да го калибрирате сензорот; 

 

Чекор 2: Измерете ја гликозата во крвта од прстот, внесете ја BG вредноста во рок од 5 минути. 
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Чекор 3: Притиснете „OK“ за да потврдите. 

 

Забелешка 

При мерење на гликоза во крвта од прст, важно е тоа да се направи што е можно попрецизно. 

Задолжително измијте ги и исушете ги рацете. 

Може повторно да ја проверите точноста на внесот на BG со отворање на Менито за кориснички 

внес (User Input Menu) 

 

5.3 Следна рекалибрација 

Следи Табела 5.4, за рекалибрации за време на мониторингот. Внесете мерење на шеќер во крвта 

(BG) преку прст од (User Input Menu) Менито за кориснички внес или при одговор на барањето за 

калибрација. 
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5.4 Кога да се калибрира 

Следете ја табелата подолу за да направите рутинска калибрација 

Ден Време на рекалибрација 

Почетен ден Cal 1, по иницијализацијата 

Cal 2, пред вечера или пред спиење 
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2 ден Cal 1, шеќер во крвта (BG) на гладно (пред појадок) 

Cal 2, пред вечера 

3. ден и потоа Само шеќер во крвта (BG)  на гладно (еднаш секој 

ден) 

 

Забелешка: Додадете дополнителна калибрација ако се сомневате на очигледно отстапување на 

сензорот. 

Предупредување | 

Внесување погрешни вредности на гликоза во крвта (BG)  или чекање повеќе од 5 минути пред 

внесување, може да влијае на точноста на сензорот. 

Предупредување | 

Може да има значителни разлики помеѓу гликозата во крвта од прст и во поткожна течност во 

периоди на брзи промени на гликозата во крвта. 

Предупредување | 

Перформансите на овој производ со поретки калибрации не се проучени. 

Забелешка 

1. Времето на калибрација мора да биде во период на стабилна состојба на гликоза! 

2. Избегнувајте калибрирање во рок од два часа по оброк или инјекција со инсулин. 

3. Не калибрирајте кога до вредноста на гликозата ќе се појави стрелка која оди брзо горе/долу. 

4. Ако калибрирате во период на нестабилна состојба, Реф.-BG ќе се смета за неважечки. Ве 

молиме направете го тоа подоцна. 
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5. Ако заборавите на време да извршите калибрација, направете го тоа пред следниот оброк.  

6. Отчитувањата може да бидат различни, особено кога гликозата брзо варира 

 • Кога „Читање на мерачот-Читање на ресиверот чита *100%“>50%. измијте ги рацете и земете 

втора вредност од прстот. 

• Ако и втората вредност од прстот е слична на првата, калибрирајте пред следниот оброк. 

Предупредување 

Ако се внесе неточна референтна вредност на гликоза во крвта може да доведе до неточни BG 

резултати. 

6. Внесување настан 

Корисникот треба да води целосен дневник за активности со внесување на сите вежби, оброци, 

лекови и инсулин, во текот на носењето на сензорот. Тоа помага да се идентификуваат ефектите 

од настаните врз промена на нивотна гликозата. 

Чекор 1: Кликнете на (User Icon) иконата Корисник. 

Чекор 2: Кликнете (Log Event) Евидентирање настан . 



25 

 

 



26 

 

Чекор 3: Изберете го настанот што сакате да го внесете. Потоа изберете OK за потврда. 
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Чекор 3: Откако настанот е внесен, ќе се прикаже обоена ознака на графиконот за гликоза, на 

пример Meal/ „Оброк“. 

 

7. Карактеристики на екранот на допир 

7.1 Стрелка за движење на гликоза во крвта 
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7.2 Боја на графиконот за гликоза во крвта 

Графиконот за гликоза е црвен кога нивото на гликоза е под долниот праг, портокалов кога е над 

горниот праг, а зелен во нормален опсег. 
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7.3 Гликоза во крвта во хипер/хипо состојби и предупредувања 

Кога сте во Хипер или Хипо статус, “ ” ќе се појави на APP интерфејсот како предупредување дека 

гликозата во крвта е премногу ниска или е премногу висока. 

Предупредување за хипогликемија: кога се предвидува дека нивото на гликозата ќе биде 

пониско од 55,8 mg/dL во рок од 20 мин. ќе се појави на APP интерфејсот „ ” со предупредување за 

предвидување хипогликемија: време од неколку мин. Вистинското време на предупредување се 

пресметува врз основа на движењето на промените на гликозата, не на фиксната вредност. 

Предвидување хипергликемија: кога се предвидува дека нивото на гликозата ќе биде повисоко 

од 270 mg/dL во рок од 20 минути, „ ” на APP интерфејсот ќе се појави со предупредување за 

предвидување хипергликемија: време на предупредување од неколку мин. Вистинското време на 

предупредување се пресметува врз основа на движење на промена на гликозата во крвта, не на 

фиксна вредност. 

Итно предупредување за хипогликемија: кога вредноста на гликозата е помала од 55,8 mg/dL, „ ” 

на APP интерфејсот ќе се појави заедно со звук и вибрации за да ве предупреди дека сте во 

сериозна хипогликемија. Звукот и вибрациите нема автоматски да исчезнат додека гликозата е 

повисока од 55,8 mg/dL, освен ако телефонот не е поставен на тивок режим. 

Текстуалниот предупредување нема да исчезне автоматски додека гликозата не биде повисока од 

55,8 mg/dL. 

Итно предупредување за хипергликемија: кога вредноста на гликозата е повисока од 270 mg/dL, 

„ ” на APP интерфејсот ќе се појави за да ве предупреди дека сте во сериозна хипергликемија. 

Звукот и вибрациите нема автоматски да исчезнат додека гликозата не биде помала од 270 mg/dL, 

освен ако телефонот не е поставен на тивок режим. 

Текстуалниот предупредување нема автоматски да исчезне додека гликозата не биде помала од 

270 mg/dL. 
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7.4 Вртење на страницата лево/десно 

Лизгањето со прстот лево или десно секогаш поместува по една страница. 
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7.5 Преглед на точката на вредност на гликозата 

Допрете на која било точка од графиконот за гликоза, ќе се прикаже вредноста на гликозата на таа 

точка. 

8. Предупредување за хипогликемија и 

хипергликемија 

Предупредувањето (сигнал или вибрации) за Хипогликемија или Хипергликемија може да биде 

придружено со појавувачки прозорец како што е прикажан подолу. Можете да кликнете на 

Cancel/ „Откажи“ за да го затворите или „OK“ за да го прекинете потсетувањето за 20 минути. 
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9. Завршување на сесијата на сензорот 

9.1 Автоматко завршување 

Системот е програмиран да собира податоци до 10/14 денови. Автоматски го прекинува 

собирањето податоци кога ќе заврши за 10/14 дена. 

9.2 Присилно запирање 

Ако сакате предвреме да ја запрете сесијата на сензорот, кликнете на линијата“Click Here to turn 

sensor Search/On/Off >>>” / „Кликнете овде за да вклучите пребарување/вклучување/исклучување 

на сензорот >>>“ и изберете “Force Stop”/ „Присилно запирање“. 

Прозорецот “If Sensor is off, the test will be terminated. Please be careful.” / „Ако сензорот е 

исклучен, тестот ќе се прекине. Ве молам бидете внимателни." ќе биде прикажан. Изберете „OK“ 

за да завршите. 

 

10. Отстранување на сензорот заедно со 

предавателот 
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(За детали види Подготовка на предавател од Упатството за CGMS.) 

11. Преглед на податоци 

Кликнете на иконата Мени и ќе можете да ги прегледате податоците. 

11.1 Сигнал од сензорот 

Сигналот од сензорот е за отстранување проблеми кога постои сомневање за абнормалност. 

11.2 Преглед и извоз на податоци 

Прегледајте податоци од историјата на сензорот. Корисникот може да ги експортира падатоците 

од датотека во „TXT“  формат преку копчето Export. Корисникот може да ги најде соодветните 

податоци за следење преку дадената патека. 

11.3 24-часовно преклопување 

Прикажува 24-часовно преклопување на избрана датотека со податоци од сензорот. 

 

11.4  Приказ на извештај 

Отворете го менито со податоци и изберете „Прикажи извештај“ за да отворите список со 

датотеки. Изберете фајл за да видите целосен збирен извештај за следење на пациентот. 
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11.5 Споделување податоци 

За да пристапите до Cloud платформата внесете www.poctechcgm.com во пребарувачот. Се 

препорачува да се најавите преку компјутер, препорачан пребарувач е Google Chrome. 

Прво, треба да го регистрирате вашиот кориснички акаунт на Cloud платформата, со користење на 

вашата лична е-пошта за да се регистрирате и да го поврзете SN бројот на вашиот уред 

(предавател). Можете да ги споделите вашите податоци откако ќе се најавите на Cloud 

платформата.  

Медицински лица или останати можат да ја видат состојбата на вашата гликоза во крвта и 

истовремено може да ја споделите преку вашиот кориснички акаунт Медицински лица или 

останати се најавуваат на платформата и можат да ги гледаат податоците за вашата гликоза во 

реално време. Во текот на носењето, проверете дали мрежата на вашиот телефон е вклучена и тоа 

ќе ве чини одреден мрежен сообраќај, а потоа вашите податоци може да се пренесат на 

платформата на облак. На приемникот не е достапно споделување. 

12. Settings/Поставки 

Кликнете Settings/ Поставки за да ја отворите страницата за поставки. 
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12.1 Прилагодување на предупредувањата на апликацијата 

Кога ќе добиете CGM предупредување, како за хипогликемија, абнормален сигнал, вашиот 

паметен телефон ѕвони и вибрира. Прилагодете ги предупредувањата или исклучете ги според 

вашите потреби. 

Забелешка: 

Ако вибрациите и/или звучникот на вашиот телефон не функционираат правилно, може да 

пропуштите предупредување. Бидете внимателни при прилагодување на оваа функција или 

следете ги упатствата на вашиот лекар. 

Откако ќе го исклучите предупредувањето, може да пропуштите сериозно ниско или високо ниво 

на гликоза. 

 

12.2 Поставување предупредувања за високи/ниски вредности 

Предупредување за стандардна висока вредност е поставено на 11,1 mmol/L (200 mg/dL), а 

предупредување за ниска вредност е поставено на 3,9 mmol/L (70 mg/dL). Кликнете „Поставување“ 

за да ја отворите следната страница за поставување на високите и ниските вредности за 

предупредување според вашите услови или советите на лекарот. 
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Забелешка 

За да добивате предупредувања, мора: 

- да потврдите дека апликацијата не е исклучена. 

-Вклучете Bluetooth. 

-Исклучете ја функцијата “Do Not Disturb” / „Не вознемирувај“ на телефонот 

12.3 Исклучување на предупредувањето со звук и вибрации 

Ако сакате можете да го исклучите предупредувањето со звук и вибрации. Имајте предвид дека 

кога предупредувањето е исклучено, може да пропуштите предупредување за хипогликемија и 

хипергликемија. Прозорецот кој се појавува останува активен дури и ако сте ги исклучиле звукот и 

вибрациите 
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13. Одржување 

13.1 Проверете дали е вклучен Bluetooth на вашиот паметен телефон. 

Вашиот предавател коуницира со вашата POCTech CGM APP преку Bluetooth безжичната 

комуникација. 

Избегнувајте користење на режими за штедење енергија што може да го исклучат Bluetooth. 

13.2 Управувајте со апликацијата за да останете активни 

Апликацијата мора секогаш да работи во позадина и може да ја празни батеријата на вашиот 

паметен телефон. 

Исклучете што повеќе апликации за вашата POCTech CGM АPP да работи во позадина. 

POCTech CGM APP и предавателот се дизајнирани да ги вчитаат сите податоци дури и кога APP 

повремено ќе се исклучи. Секојпат кога ќе кликнете за да ја видите APP, таа повторно ќе се поврзе 

и ќе ги вчита сите податоци што биле пропуштени за време на исклучувањето. 

13.3 Постојано носете го со себе вашиот паметен телефон  

Се препорачува постојано да го носите телефонот. Функцијата за предупредувње нема да биде 

достапна кога предавателот не е поврзан. Откако повторно ќе биде поврзан, ќе ги вчита сите 

податоци што биле пропуштени. 

13.4 Никогаш не чистете го кешот на апликацијата POCTech CGM  

Никогаш не чистете го кешот на POCTech CGM APP за време на мониторингот или ќе се појави 

голема грешка што може да бара ресетирање на сензорот и сите зачувани податоци ќе бидат 

избришани. 

13.5 Ажурирање на верзијата на софтверот 

Бидејќи хардверот на мобилните телефони ќе се ажурира брзо, POCTech APP може да се користи 

континуирано најмалку 2 години откако ќе биде пуштен во продажба. Се препорачува навремено 

да се ажурира најновата верзија. 
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13.6 Решавање проблеми 

Бр. 
 

Приказ 
на икони 

Друг приказ Причина Мерка 

1 

 

 Прекината врска  
помеѓу апликацијата и 
предавателот 

Кликнете на ХХХ   за 
повторно да се поврзете 
или почекајте повторно 
да се поврзете 

2 

 

Грешка во сигнал на 
сензор! 

Грешка во струја: 
Iw<4 ||Iw>300 

1. Почекајте 
опоравување. 
2. Променете го 
сензорот ако не може да 
се опорави повеќе од 15 
минути. 

3  Батерија на 
предавателот празна! 

Батерија на предавател 
празна 

Променете ја батеријата. 

4  Дефект на предавателот. 
Ве молиме прекинете ја 
сесијата. 

Лош контакт со 
батеријата на 
предавателот 

Контактирајте ја 
службата за корисници 

5  Вклучете Bluetooth. Системски Bluetooth е 
исклучен 

Вклучете Bluetooth 

6  Рекалибрирајте кога 
гликозата ќе биде 
стабилна. 

Нестабилност на 
движењето 

Почекајте 
стабилизирање на 
движењето и повторно 
внесете ги параметрите 

7  Поврзувањето не успеа, 
обидете се повторно. 

Поврзувањето не успеа Поврзете се повторно 
или рестартирајте го 
Bluetooth и повторно 
поврзете се 

8  Абнормални податоци Кога струјата е 
абнормална, обидете 
се да внесете 
референца. 

1. Почекајте 
опоравување. 
2. Променете го 
сензорот ако не може да 
се опорави повеќе од 15 
минути. 

9  Нема доволно валидни 
податоци за генерирање 
на овој извештај! 

Приказ на податоци од 
историја и извештаи 
кога сензорот е 
правилно поврзан 

Извештајот ќе се 
генерира откако ќе се 
внесе првиот BG. 

10  Грешка во потписот! 
 
Ве молиме преземете ја 
оригиналната 
апликација! 

APP е манипулирана и 
не е преземена и 
инсталирана од 
официјални канали 

Преземете преку Google 
Play или официјалната 
веб-страница. 

11  Не може да работи на 
рутиран мобилен 
телефон или симулатор! 

Мобилните телефони 
се рутирани или 
направен е обид за тоа 

Инсталирајте на 
нерутиран телефон 
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Предупредување | 

Сите зачувани податоци ќе се избришат откако ќе ја деинсталирате апликацијата POCTech CGM. 

14. Перформанси 

 14.1 Перформанси на софтверот 

 

Ставки Перформанси 

1 Интервал на излез на податоци 1 податок/3 мин 

2 Пресметување на време на одговор Во рок од 1 секунда 

3 Степен на интегритет на податоци над 95% 

4 Број на симултана врска 1 

 

14.2 Стабилност и точност 

Стабилноста и точноста зависат од CGMS сензорот и вашата калибрација. 

(За детали видете го CGM Упатството за употреба.) 

Можете да ја добиете најнова верзија на Упатството на www.poctechcorp.com 

15. Информации за производителот 

Zhejiang POCTech Co., Ltd. 

No. 1633 Hongfeng Road, Building 11 & 12, 

Huzhou City 313000 ,Zhejiang , China 

Prolinx GmbH 

Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf , Germany 

© Zhejiang POCTech Co., Ltd. Сите права се задржани. 

Упатството може да се промени без претходна најава. Кога ќе дојде до тоа, ќе биде објавено ново 

издание на ова упатство. 

Најнова верзија на Упатството за употреба на POCTech CGM APP можете да ја добиете на 
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www.poctechcorp.com 

Ако ви треба помош, контактирајте го локалниот дистрибутер, исто и ако ви треба упатство за 

употреба во печатена форма кое е бесплатно. 

Верзија: V20211229  

 

ТЕХНОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје 

Бул. АВНОЈ 12 бр. 1 зграда А5-4, влез 1 кат ПР 

1000 Скопје 

        Република С. Македонија 


