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Kära Wellion CALLA Mini ägare,

Tack för valet av Wellion CALLA Mini blodsockermätare. För att hjälpa dig 

att övervaka din blodsockernivå designade vi Wellion CALLA Mini blod-

sockermätare att vara noggrann och enkel att använda.  

Din nya Wellion CALLA Mini blodsockermätare är utformad med bekväm-

lighet och precision i åtanke för att göra ditt liv enklare. No Code funktionen 

eliminerar kodningsfel och ser till att dina testresultat är korrekta vid varje 

prov. All information som behövs för att använda och underhålla din nya 

mätare finns med i den här handboken. Läs den noga.

Wellion CALLA Mini blodsockermätare är en bärbar batteridriven mätare 

avsedd att användas som ett hjälpmedel för personer med diabetes och för 

sjukvårdspersonal för att övervaka glukoskoncentrationen i helblod.

Avsedd användning: Wellion CALLA Mini blodsockermätare är avsedd 

för kvantitativ mätning av glukos i färskt kapillärt helblodsprov som tas 
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från fingertopparna. Testning sker utanför kroppen (in vitro-diagnostik).  

Wellion CALLA Mini blodsockermätare är avsedd för både självtestning av 

personer med diabetes och professionell användning av sjukvårdspersonal i 

en klinisk miljö, som ett stöd för övervakning av glukosnivåer i diabetes melli-

tus. Den är inte avsedd för diagnos av diabetes eller för neonatal användning.

VIKTIGT:

Om du misstänker att du är allvarligt uttorkad, kontakta din läkare omedelbart.

Om du har frågor eller helt enkelt behöver mer information, vänligen 

kontakta vår auktoriserade representant eller besök vår webbplats på  

www.medtrust.se.  

Tack igen för valet av Wellion CALLA Mini blodsockermätare.
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Ditt Wellion CALLA Mini blodsockermätningspaket innehåller följande:

Wellion CALLA Mini blodsockermätare

Wellion Blodprovstagare 

10 Wellion Lansetter

Liten väska

Bruksanvisning
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Wellion CALLA Mini mätare

Mätarfönster
Visar dina blodsockertestresultat, 

minnesvärden, medelvärden och 

andra meddelanden.

Öppning för teststicka
För in teststickan för att slå på 

mätaren.

Pilknappar 
Tryck på pilknapparna för att gå in i inställningsläge under, för att navigera 

genom lagrade testvärden och medelvärden eller när du ställer in mäta-

ren.

OK-knapp
Tryck och håll inne för att slå på 

eller av mätaren.
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Batterifack
Innehåller ett 3V lithium 

Wellion CALLA Mini mätare

Dataanslutning
Anslut datakabeln för att överföra resultaten till en dator (datakabel 

och programvara säljs separat *).

*

x x 0 0 0 0 0 1
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Wellion CALLA teststicka för blodsocker

 

Wellion CALLA teststickor är glukosspecifika, biosensor-baserade testrem-

sor som kan testa glukos i kapillärt helblod så snabbt som på 6 sekunder 

och kräver mycket litet blod. 

No Code funktionen eliminerar fel i testet på grund av felaktig kodning 

eller kalibrering. Testresultatet är plasmarefererat för enkel jämförelse med 

labbresultat. Mätaren har en avkänning för underfyllning som varnar dig när 

det inte finns tillräckligt med blod för att utföra ett test, så att du kan försäkra 

dig om att varje avläsning du får är ett korrekt och meningsfullt resultat.

Kontaktpunkter

Sätt denna ände i öpp-

ningen för teststickor på 

mätaren.

Öppning för blodprov

Applicera blod eller 

kontrolllösning här
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 VIKTIGT:

med Wellion CALLA Mini blodsockermätare. Andra märken av 

teststickor fungerar inte med mätaren.

viktigt att stänga locket på teststicksburken omedelbart och ordentligt 

efter varje användning. Förvara oanvända testremsor i originalburken. 

Lämna inga teststickor utanför burken när den inte används.

engångsbruk.

avfallsbehållare.
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Mätarfönster

Bloddroppssymbol 
(mätaren redo för 
testning) 

Testresultat, lagrade 
testresultat, medelvärden, 
nedräkning, meddelanden

Timmar/Minuter 

Temperatursymbol  
(för varmt, för kallt)

Symbol för lågt batteri

Symbol för medelvärde 

Minnessymbol 

Måttenhet

Ljudsymbol 

Symbol för väckarklocka 
elektronik fungerar) 

Symbol för 
kontrollvätska

Teststickssymbol  
(mätaren är redo att  
sätta in en teststicka) 
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Sätta i (eller byta) batteriet

Batterierna måste sättas in innan du använder din Wellion CALLA Mini mä-

tare för första gången eller när batterisymbolen              Visas på mätarens 

display. 

Material som du behöver:

Din Wellion CALLA Mini mätare 

Steg 1:

Öppna batteriluckan.

Steg 2:

Sätt i ett nytt batteri till batterifacket med „+“ vänt uppåt Sätt tillbaka batte-

riluckan i mätaren ordentligt.

x x 0 0 0 0 0 1
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     :

-

rierna bytas .

-

rollera tid och datum, när du slår på mätaren eller sätter i en teststicka. 

Om tid och datum är korrekt, tryck på OK . Om tid och datum inte är 

korrekt, justera dessa.
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Inställning av klockan

Material du behöver:

Din Wellion CALLA Mini

Steg 1: Tryck och håll in OK-knappen för att slå på mätaren.

Steg 2: Släpp OK-knappen och mätaren kommer att köra en systemkontroll 

automatiskt. “ ” visas på displayen innan du går in i huvudläge.

Om ett felmeddelande visas, se avsnittet ”Lösa problem“.

-

nappen         två gånger tills du kan se klocksymbolen        .

     :

kommer test-eller kontrollresultat inte att lagras i mätarens minne.
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Steg 3 – Ställ in år: 

-

vänd         eller        knapparna för att välja rätt år. Tryck på OK-knappen för att 

bekräfta ditt val och gå vidare för att ställa in månad.

Steg 4 - Ställ in månad: 

Den aktuella månaden blinkar. Använd         eller         knapparna för att välja 

rätt månad. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val och gå vidare för 

att ställa in dag.

Den aktuella dagen blinkar. Använd         eller         knapparna för att välja rätt 

dag. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val och gå vidare för att ställa 

in tidsformatet.

Steg 6 - Välj tidsformat (12h/24h): Tidsformatet blinkar. Använd XXX eller 

XXX knapparna för att välja tidsformat. Tryck på OK-knappen för att bekräf-

ta ditt val och gå vidare för att ställa in timme. 



Steg 7 - Ställ in timme:

Den aktuella timmen blinkar. Använd          eller           knapparna för att välja 

rätt timme. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val och för att avance-

ra att ställa in minuterna.

Steg 8 - Ställ minuter:

Den aktuella minuten blinkar. Använd        eller        knapparna för att välja 

rätt minuter. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val och avsluta tids-

inställningen .

Sätt i en teststicka och börja testa, eller stäng av mätaren genom att trycka 

och hålla OK-knappen tills fönstret visar OFF. 

     :

-

nom att sätta i en teststicka. De ändringar du har gjort hittills kommer 

att memoreras i mätaren.
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Sätta  ljud

ljudet kommer leda till att du missar viktiga meddelanden från din mätare 

- t.ex. bekräftelse eller felmeddelanden.

Material du behöver: Din Wellion CALLA Mini mätare 

Steg 1: Bläddra igenom inställningarna tills du kommer till ljudinställning, 

tryck på OK knappen för att välja ljudinställning. Ljudsymbolen          syns 

och aktuell ljudstatus visas på skärmen.

Steg 2: Använd          eller         för att slå på eller av ljudet. Tryck på OK-knap-

pen för att bekräfta ditt val.

Sätt i en teststicka och börja testa, eller stäng av mätaren genom att trycka 

och hålla OK-knappen tills displayen visar OFF.
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     :

-

nom att sätta i en teststicka. De ändringar du har gjort hittills kommer 

att memoreras i mätaren

Inställning av alarm 

Din Wellion CALLA Mini mätare har 3 ställbara alarm. Alla alarm är förinställ-

da som avstängda. Följ instruktionerna nedan för att ställa in dina alarm.

Material du behöver:  

Din Wellion CALLA Mini mätare

Steg 1: Tryck på         eller         knapparna i inställningsmenyn tills alarmsym-

bolen blinkar.

Steg 2: Tryck på OK-knappen och ange inställning för Alarm 1.
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ändra inställning och slå på / av Alarm 1

ställa in timmen. Tryck på          eller        för att ändra timme. Tryck på OK för 

att bekräfta ditt val.

ditt val.

     :

ställa in nästa larm. 

-

träda permanent för att indikera att alarm är inställt. 
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Syftet med kontrollösningstest är att validera prestanda på Wellion CALLA 

Mini blodsockermätning med hjälp av testlösning med en känd nivå av 

glukos.

Det rekommenderas att utföra kontrollösningstest när: 

Material som du behöver: 

Din Wellion CALLA Mini mätare

Wellion CALLA kontrollösning  Level 0/1/2
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VIKTIGT :

 

Wellion CALLA teststickor. Andra märken av kontrollösning kommer 

att ge felaktiga resultat.

datumet löpt ut

då den öppnas, kassera oanvänd kontrollösning tre månader efter 

öppnandet. 

 Förvara kontrollösningar i rumstemperatur

som är tryckt på burken för teststickor och förpackningen.

ordentligt.

på en torr, sval plats.
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den. 6 månader efter öppningsdagen, kassera burken och eventuella 

återstående teststickor.

användning. Din mätare kommer inte att börja testa om det är utanför 

detta temperaturområde.

Steg 1: Sätt i en Wellion CALLA teststicka i mätaren. Se till att teststickans 

kontaktpunkter infogas hela vägen in i mätaren. Stäng teststicksburken 

omedelbart efter att du tagit ut en sticka. 

Steg 2: “ ” visas på skärmen. Vänta på tills symbolerna teststicka och 

blinkande bloddroppe visas på mätarens display. 
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absorberande yta. Applicera inte kontrollösning på teststickan direkt från 

flaskan. Sätt tillbaka kapsylen på flaskan med kontrollösning omedelbart 

efter användning.  

kontrollösningen. Lösningen kommer automatiskt att su-

tills det piper.

-

tatet för kontrollösning att visas på mätarens display.  

-

rande nivå tryckt på teststicksburken eller förpackning-

en. Om avläsningen inte faller inom intervallet tryckt på 

teststicksburken eller förpackningen, se kapitel „Kon-

trollösning Felsökning“.
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Steg 7: Avlägsna och kassera den använda teststickan i därför avsett kärl. 

Mätaren stängs av automatiskt efter att testremsan har avlägsnats eller 

Testa andra nivåer av kontrollösning genom att upprepa stegen ovan. 

-

kerade med ctl.

medelvärden. 
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Kontrollösning Felsökning 

Om ditt kontrollösningstest är utanför intervallet (för hög eller för låg), beror 

det kanske på följande: 

Möjliga orsaker Vad du kan göra ... 

används

rumstemperatur

kontrollösning 

-

lösning. 

-

tum flaskan med kontrollösning och burken 

teststicka. Om resultatet fortfarande är utan-

för tillåtet intervall, använd en ny flaska med 

kontrollösning och testa igen.

-

serade återförsäljare.



-

kontroll.

Material som du behöver:

Din Wellion CALLA Mini mätare 

Blodprovstagare med en ren, oanvänd lansett 

Innan du börjar, se till att: 

ditt nya system“, och ”Test med kontrollösning“ för detaljer.

torka väl.

-

ren kommer inte att testas utanför detta område och kommer att visa       . 
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Förbered din blodprovstagare

Steg 1: Skruva av den justerbara toppen på 

blodprovstagaren och sätt i en ny lansett genom att 

trycka ner den ordentligt till stopp.

Steg 2: Vrid loss skyddet på lansetten. Skruva tillbaka 

toppen på blodprovstagaren. 

Lansetthållare

Lansett

Avtryckare

1

Grunt

2 3 4 6

Skjutbar cylinder

topp (fingertopp)

Stickdjup

7 8 9

Djupt

10
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grundaste stickdjupet och 10 det djupaste). 

tillbaka spärrarmen med den andra handen tills du 

hör ett klickljud och blodprovstagaren är klar att 

användas. Frigöringsknappen är nu färgad röd, så du 

enkelt kan kontrollera om blodprovstagaren är redo 

för provtagning.

Om avtryckaren inte visar rött, dra tillbaka spärrarmen

igen tills frigöringsknappen ändrar färg till rött.

VIKTIGT:

kontaminering och smittorisk. Om du använder spritsudd för att göra 

rent fingret, se till att fingret torkat ordentligt innan du testar dig.
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Genomför ett blodsockertest

Steg 1: Ta ut en Wellion CALLA teststicka från teststicksburken och stäng 

burken omedelbart. För in teststickan för att slå på mätaren. Vänta tills sym-

bolen med teststicka och blinkande bloddroppe visas på mätarens display. 

    VIKTIGT:

Kontrollera sista utgångsdatumet på burken med teststickorna och 

förpackningen.

burken med teststickorna på ett torrt och svalt ställe.

6 månader efter att du först öppnade burken skall den slängas 

tillsammans med kvarvarande teststickor.
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droppe blod. ”Mjölka”  inte eller kläm runt stickstället. 

-

ka ömma fingrar. För att undvika förhårdnader, byt finger varje gång.

Steg 2 - test från fingertoppen:  

tryck på avtryckningsknappen för att sticka hål på fingret. 

Steg 3:  För försiktigt teststickan till blodsdroppen i vin-

kel. Teststickan suger upp blodet genom kapillärkraft. 

och indikerar att teststickan har fått tillräckligt med blod 

för att genomföra testet. 

Steg 4: Displayen räknar ner och efter 6 sekunder visas ditt blod-

sockertestresultat i displayen.
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Mätaren stängs av automatiskt.   

Steg 6: Avlägsna den använda lansetten från blodprovstagaren. Du kan an-

vända utskjutaren för att undvika nålsticksskador. Tryck utskjutaren framåt 

med tummen och dra samtidigt lansetthållaren bakåt för att ta ut den an-

vända lansetten. Släng lansetten i därför avsett kärl.

 

33,3 mmol/L eller under 1,1 mmol/L. Testa igen och använd en fing-

-

samma, ring omedelbart till din vårdgivare.

    VIKTIGT:

Kasta använda teststickor och lansetter i enlighet med dina lokala gäl-

lande bestämmelser i tillämpliga fall.
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Blodsockervärdet varierar beroende på födointag, medicin, hälsa, stress 

och motion. Den ideala intervallet för vuxna utan diabetes bör vara:

1

Det är viktigt att rådgöra med din läkare eller sjukvårdspersonal för att be-

stämma lämpligt målintervall för dig.

S11-S61.
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Vad gör du om du får ett för högt eller för lågt resultat?

dig sjuk:

kontakta din läkare.

får ett resultat som är högre än 13,9 mmol/L eller under 2,8 mmol/L och du 

-

ning“.

-

vårdspersonal.
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-

CALLA Mini mätaren lagrar automatiskt upp till 300 test-och kontrollresultat 

med datum och tid. Dessutom ger mätaren alltså 7, 14, 21 och 30 dagar i 

genomsnitt för att hjälpa dig att bättre kunna hålla koll på din blodsockernivå. 

Du måste ställa in din mätarens datum och tid för att använda minne och 

medelvärdesfunktion, se kapitel ”Ställ in ditt nya system“. Mätaren kommer 

inte ihåg några test-eller kontrollresultat om datum och tid inte är inställda.

 

Material som du behöver: 

Din Wellion CALLA Mini mätare

Steg 1: Slå på mätaren genom att trycka och 

hålla knappen OK. “ ” visas på skärmen innan 

-

symbolen visas trycker du på pilknappen XXX 
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en gång, och ”mem“ visas i det övre vänstra hörnet av skärmen. Tryck på 

”OK“ för att välja ”mem“-läge.

Steg 2: Mätaren visar det senast sparade resultatet. Tryck på knappen XXX 

för att bläddra igenom resultat.

”Nil“ visas om det inte finns några sparade testresultat i minnet

Steg 3: Tryck på knappen       för att bläddra till medelvärden. Det första 

genomsnittvärdet kommer att vara värdet för 7 dagar. Fortsätt att trycka på 

XXX för att bläddra igenom 14, 21 och 30 dagars genomsnitt

Steg 4: Tryck och håll in OK-knappen för att stänga av mätaren när du är klar 

eller infoga en teststicka för att börja testa.



skärmen i tillägg till ”mem“. 

till och det äldsta att raderas.
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Skötsel av din CALLA Mini mätare är lätt. Följ dessa enkla riktlinjer och din 

mätare fungerar som den ska.

med ett milt rengöringsmedel. 

eller håll den under rinnande vatten.

Förvaring och försiktighetsåtgärder

-

da elektroniken.
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-

värmekälla eller i en extremt varm eller kall bil.

såsom badrum eller kök.

att det är ordentligt stängt.

tekniska problem eller frågor, ring vår auktoriserade återförsäljare för 

hjälp.

finns i närheten. Syntetiska kläder, mattor, etc., kan orsaka skadlig statisk 

elektricitet i en torr miljö.

garageportsöppnare, radiosändare, eller elektrisk utrustning som är käl-

lor för elektromagnetisk strålning, eftersom dessa kan störa användning-

en av mätaren.
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Detta avsnitt beskriver meddelanden och felkoder som du kan stöta på när 

du använder din Wellion CALLA mini-mätare och teststickor.

Vad du ser Vad det betyder Vad du ska göra

 Minnesfel

i mätaren.

distributören.

 Teststicksfel
i mätaren.

tills du ser den blinkande bloddroppen inn-

an du tillsätter blodprov eller kontrollösning.

-

la distributören.
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Inte tillräckligt 

med blod -

sockertest“

Testresultatet 

är högre än 

33,3 mmol/L

-

tet med en ny teststicka. Om resultatet fort-

-

vårdspersonal.

Testresultatet 

är lägre än  

1,1 mmol/L 

-

tet med en ny teststicka. Om resultatet är 

fortfarande är LO, kontakta din läkare eller 

sjukvårdspersonal.
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Lågt batteri
batteriet“

Det finns inga 

resultat lagra-

de i mätaren

ett blodsockertest“

Test har utförts 

utanför tem-

peraturområ-

det.

-

ter innan den nått rätt temperatur.
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-

terial och utförande under en period av två år från inköpsdatum. Garantin 

är förlorad om instrumentet missbrukas, underhålls dåligt eller manipuleras. 

Ansvar under denna garanti är begränsad till reparation av defekta delar 

häva köpeavtalet föreligger endast om även ersättning visar sig vara defekt. 

Andra anspråk än dessa kommer inte att behandlas.

Tillverkarens ansvar är begränsat till reparation eller utbyte och inte i något 

fall skall tillverkaren vara ansvarig för följdskador eller förlust eller säkerheter.

Garantin gäller inte om skadan beror på felaktig användning, försummelse, 

otillåten modifiering eller reparation, misshandel, manipulering, mänskliga 

misstag eller användning under extrema förhållanden. Denna garanti ute-

sluter uttryckligen förbrukningsmaterial. Garantitiden kan inte förlängas.
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Teststickor: Wellion CALLA Teststickor för blodglukos

Testområde: 1,1-33,3 mmol/L

Testtid: 6 sekunder 

Typ av bildskärm: Stor LCD-skärm 

Minne: 300 testresultat med datum och tid

Dimensioner: 48 x 78 x 17 mm

Vikt: 34g (inkl. batterier)

Batteritid: 1000 tester kontinuerlig användning eller 1 år
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För ytterligare information, se bipacksedel Wellion CALLA teststickor.  

Mätning av alternativa stickställen (AST) underarm möjlig.

SYMBOLER
 

sista i denna månad)

(LOT) Batchnummer 

Temperaturområde

Se bruksanvisningen  

In vitro-diagnostisk medicinsk 
utrustning

Försiktighet, se medföljande dokument

Artikelnummer

Förvaras inte i direkt solljus/direkt ljus

Får ej återanvändas

Använd inte om förpackningen är 
skadad

Förvaras torr
 
Tillverkare

In vitro diagnostik, Medicinsk 
utrustning för självtestning

T O L 

i 

2

D V I 

REF

FOR SELF-
TESTING
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C˚30
F˚86
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