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Водич за родитеље

Важне информације
    УПОЗОРЕЊЕ! Никада немојте да обављате мерења на 
детету које има пејсмејкер, уређај за непрекидно праћење 
глукозе или имплантирани или носиви електронски уређај.
    УПОЗОРЕЊЕ! Уређај Ventica® треба да се користи само 
онако како је описано у Водичу за родитеље. Уколико имате 
било која питања или недоумице, обратите се здравственом 
раднику који надзире мерење.
    УПОЗОРЕЊЕ! Уређај не сме да се покваси. Туширање 
и купање су забрањени када дете носи уређај Ventica®.
    УПОЗОРЕЊЕ! Сви други електронски уређаји, 
укључујући мониторе за бебе и мобилне телефоне, треба да 
буду удаљени најмање 30 cm од детета приликом мерења.
    УПОЗОРЕЊЕ! Држите уређај Ventica® ван домашаја 
деце и кућних љубимаца.
    УПОЗОРЕЊЕ! Електроде су намењене само за 
једнократну употребу и не смеју се користити више пута. 
Ако морате да поновите мерење, користите нови комплет 
електрода за свако мерење и замените батерије након 
2 ноћи.
Када не користите снимач, извадите батерије да избегнете 
цурење.

Решавање проблема
Лампица снимача наставља да трепери наранџастом 
бојом
Батерије су истрошене. Замените батерије према упутству 
ако желите да наставите са мерењем.

Желим да покренем ново мерење, али индикаторска 
лампица трепери наранџастом бојом када притиснем 
дугме
Снимач није правилно искључен ујутру, па и даље обавља 
мерење. Искључите снимач и покрените ново мерење.
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Напомена: Ако је здравствени радник изабрао режим аутоматског 
мерења у клиници, снимач уређаја Ventica се аутоматски укључује 
у 20.00 ч и искључује се у 08.00 ч. Не морате да притискате дугме 
да бисте покренули или зауставили мерење, тако да можете да 
прескочите слике 7, 8, 12 и 13. Проверите да ли плаво индикаторско 
светло трепери полако. Ако то није случај, замените батерије.
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