1. ប្រដាប់វាស់ជាតិសរ្ត ក្នុងឈាម CareSens N POP

2. បន្ទះតេស្ត CareSens N POP

មគ្គុទ្ទេសន៍អំពីការប្រើប្រា
 ស់បានឆាប់រហ័ស

ប្រព័នតា
្ធ មដានជាតិសរ្ក ក្នុងឈាម

អេក្រង់
បង្ហាញលទ្ធផល,
សារ

កន្លែងភ្ជាប់
រុញបន្ទះតេស្តថ្មមៗ
  ដោយ
ដាក់កន្លែងភ្ជាប់ផ្ងារមុខឡ�ើងល�ើ 
ចូលទៅក្នុងរន្ធបន្ទះតេស្តនៃប្រដាប់វាស់

ប៊ូតង់S
ចុចប �ើក/បិទប ្រដាប់វាស់ និងធ្វើការ
ជ្រើសរ� ើសមឺមុយនិងប
 តូរ
្ ព័ត៌មាន

សន្ទះបញ្
ជា ក់ពីកម្រិតឈាម
ឆែកម�ើលទីនេះថាត�ើ មានសំណាកឈាម
គ្រប់គ្ រាន់ដែរឬទេ

ដាក់បញចូ្ ល

ចុងដែលត្រូវដាក់សំណាកឈាម
ត្រូវដាក់សំណាកឈាមទីនេះសម្រាប់ការធ្វើ
តេស្ត

រន្ធបន្ទះតេស្ត
ដាក់បន្ទះតេស្តចូល
ត្រង់នេ
 ះ

3. ឧបករណ៍ចាក់
ប៊ូតង់
ជ្រើសរ� ើស ឬបតូរ
្ ព័ត៌មាន

ចុងក្បាលដែលអាច
លៃតម្រូវបាន

រន្ធទិនន
្ន ័យ
ត្រូវបានប្រើដ �ើម្បីផ្ទេរទិនន
្ន ័យពី
ប្រដាប់វាស់ទ ៅក្នុងកុំព្យូទ័រតាម
រយៈខ្សែ

កន្លែងដា
 ក់មជុល
្

ម្ជុល

សន្ទះបញ្
ជា ក់ពីការ
ភ្ជាប់ឧបករណ៍

កន្លែងច
 ុចចេញ

ប៊ូតង់ប្រលែង

គូទរ ញ
ុ 
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4. ការរ�ៀបចំឧបករណ៍ចាក់

6. ចាក់យកឈាម

បន្ទះតេស្តដែលបានប្រើត្
 រូវបានដាក់ប
 ញចូ្ ល។
> ធ្វើតេ
 ស្តឡ�ើងវ ិញ ដោយប្រើបន្ទះតេស្តថមី។
្ 

យកសំណាកឈាម ដោយប្រើឧបករណ៍ចាក់
34 5 6 7

មួល ហ�ើយដោ
 ះចេញនូវចុងក្
 បាលដែលអាចលៃតម្រូវបាន

8. អេក្រង់ និងសា
 រ

ដាក់បញចូ្ លម្ជុលថ្មីឲ្យជាប់នឹងក
 ន្លែងដា
 ក់មជុល។
្
កាន់មជុល
្ ឲ្យ
ជាប់ល។
្អ មួលថ្មមៗ
  ដ�ើម្បីផ្តាច់សន្ទះការពារ។ រក្សាសន្ទះ
ទុកសម្រាប់ដាក់មជុល
្ បន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់។ ដាក់ផ្នែកត
ម្រូវខាងចុងភ្ជាប់ទៅនឹងកន្លែងដាក់មជុល។
្
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ជ្រើសរ� ើសយកជម្រៅពីមួយដល់ប្រា
 ំពីរ(1-7) ល�ើចុងដែល
អាចលៃតម្រូវបាននៃ
 ឧបករណ៍ចា
 ក់។ ជ្រើសរ� ើសជម្រៅដោយ
មូលផ្នែកខាងល�ើនៃ
 ចុងដែលអាចលែតម្រូវបាន រហូតទា
 ល់តែ
 
សញ្ញាព្រួញនៅចំលេខ។ គួរចាប់ផ្តើមក
 ំណត់យកលេខបី (3)។
ទាញគូទរ ញ
ុ រហូតទា
 ល់តែ
 ឧបករណ៍ឮ
 សូរក្រិក។
សន្ទះបញ្
ជា ក់ពីការភ្ជាប់ឧបករណ៍ប្តូរទៅជាព៌ណក្រ
 ហម។

បន្ទាប់ពីសញ្ញា
symbol app បង្ហាញល�ើអ េក្រង់ត្
 រូវដាក់
សំណាកឈាមន ៅខាងចុងតូចនៃ
 បន្ទះតេស្ត រហូតទាល់តែ
ប្រដាប់វាស់បញ្ចេ ញសំឡេង ប៊ីប។
 ប្រសិនប �ើសន្ទះបញ្
ជា ក់ពី
កម្រិតឈាមមិនពេញទេនោះ សារ Er4 នឹងប
 ង្ហាញឲ្យឃ�ើញ។

សំណាកឈាមមានកំហាប់ខ្ពស់ខ
 ុសធម្មតា ឬមានបរ ិមាណមិន
គ្រប់គ្ រាន់។
> ធ្វើតេ
 ស្តឡ�ើងវ ិញ បន្ទាប់ពីដាក់បញចូ្ លបន្ទះតេស្តថមី។
្ 
សារកំហុសនេះអាចលេចចេញ ពេលបន្ទះតេស្តជាតិសរ្ក មិន
ត្រូវគ្នា ត្រូវបានយកមកប្រើ ជំនួសឲ្យបន្ទះតេស្តជាតិសរ្ក ក្នុង
ឈាមនៃប្រដាប់វាស់CareSens N។
> ធ្វើតេ
 ស្តឡ�ើងវ ិញ ដោយប្រើប្រា
 ស់បន្ទះតេស្តនៃប្រដាប់វាស់
CareSens N។

សំណាកល្អ សំណាកមិន
គ្រប់គ្ រាន់

លទ្ធផលតេស្តនឹងបង្ហាញឲ្យឃ�ើញ បន្ទាប់ពីប្រដាប់វាស់រាប់ចុះ
ពីលេខ5 ដល់1។លទ្ធផ
 លនឹងរ ក្សាទុកដោយស្វ័យប្រវតិ្តក្នុង
ខួរក្បាលរបស់ប្រដាប់វាស់។

គ្មា នបញ្
ហា ជាមួយនឹងប ្រដាប់វាស់ទេ។
> កុំប្រើប្រា
 ស់ប្រដាប់វាស់។ទាក់ទងអ្នកត
 ំណាងលក់i-SENS
ពេញសិទិ្ធរបស់អ
 ្នក។
 

7. ការបោះចោលមជុល
្ ដែលបានប្រើរច
ួ 

5. ការរ�ៀបចំប្រដាប់វាស់ និងបន្ទះតេស្ត
លាងសម្អា ត
ដៃរបស់អ្នក និង
កន្លែងចា
 ក់យក
សំណាកឈាម។
លាងជម្រះ និង
ទុកឲ
 ្យសងួត
្ ល។
្អ 

សំណាកឈាម ឬថ្នា ំទឹកធ្វើតេ
 ស្ត ត្រូវបានដាក់ មុនពេលលេច
ចេញសញ្ញា
 នេះ។
> ធ្វើតេ
 ស្តឡ�ើងវ ិញដោយប្រើបន្ទះតេស្តថមី ហ�
្
ើយរង់ចាំរហូត
ទាល់តែសញ្ញា  លេចចេញមុនពេលចាក់យកសំណាក
ឈាម ឬសំណាកទឹកថ្នា ំធ ្វើតេ
 ស្ត។

ដាក់បញចូ្ លបន្ទះ
តេស្ត ដោយ
ដាក់កន្លែង
ភ្ជាប់បែរមុខឡ�ើង
ល�ើ។ សញ្ញា
នឹងប
 ង្ហាញល�ើ
អេក្រង់។

យកមេដៃចុចត្រ
 ង់កន្លែងសម្រាប់រញ
ុ មជុល
្ ចេញ ដ�ើម្បីយកម្ជុល
ដែលបានប្រើរច
ួ បោះចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅក្នុងធុងផ្ទុ
 កវត្ថុ
ជីវដែ
 លបង្កគ្រោះ

ថ្នា ក់។

សីតុណ្ហភាពក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេ
 ស្តគឺមាន សីតុណ្ហភាពក្នុងអំឡុងពេលធ្វើតេ
 ស្តគឺមាន
កម្រិតខ្ពស់ជាងចន្លោះសីតុណ្ហភាព
កម្រិតទាបជាងចន្លោះសីតុណ្ហភាព
ប្រតិបតិ្តការ។
ប្រតិបតិ្តការ។
> ប្តូរទៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពក្នុងចន្លោះប្រតិបតិ្តការ(5-50˚C) និងធ្វើតេ
 ស្តឡ�ើង
វ ិញ បន្ទាប់ពីប្រដាប់វាស់និងបន្ទះតេស្តបានចុះ/ឡ�ើងដ
 ល់ចន្លោះសីតុណ្ហភាពប្រតិបតិ្ត
ការ។

មគគុទ្
្ ទេសន៍ឲ្យ

ប្រព័នតា
្ធ មដានជាតិសរ្ក ក្នុងឈាម

ចេះប្រើប្រា
 ស់ភ្លាមៗ
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