


 
i

 

System monitorowania poziomu glukozy we krwi 
Samodzielne monitorowanie poziomu glukozy we krwi jest integralną częścią 

terapii przeciwcukrzycowej, ale koszty wykonywania testów mogą to uniemożliwiać. 
Celem firmy ACON jest dostarczenie wysokiej jakości urządzenia pomiarowego za 

cenę, która umożliwi sprawdzanie poziomu glukozy tak często, jak będzie to 

konieczne. Razem możemy lepiej kontrolować Twoją cukrzycę i pozwolić, abyś 
cieszył się dłuższym i lepszym życiem. 

Witamy i dziękujemy za wybór systemu do monitorowania stężenia glukozy 

On Call
®
 Chosen. System monitorowania stężenia glukozy On Call

®
 Chosen 

zapewni Ci dokładne pomiary poziomu glukozy w świeżych próbkach krwi po 

wykonaniu zaledwie kliku prostych czynności. 

Aby zapewnić dokładność odczytów System monitorowania stężenia glukozy On 

Call
®
 Chosen, przestrzegaj następujących zaleceń: 

• Przeczytaj instrukcję przed użyciem systemu. 

• Używaj chipu kodującego, który dostarczany jest z każdym opakowaniem 

testów paskowych. 

• Z system monitorowania stężenia glukozy On Call
®
 Chosen używaj wyłącznie 

pasków On Call
®
 Chosen. 

• Tylko do diagnozy in vitro. System monitorowania poziomu glukozy 

przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego do monitorowania 

skuteczności programu kontroli cukrzycy. System nie powinien być stosowany 

do diagnozowania cukrzycy. 

• Do użytku przez pacjentów i personel medyczny. 

• System przeznaczony wyłącznie do badania świeżych próbek krwi pełnej przy 

wykorzystaniu testów paskowych On Call
®
 Chosen. 

• Jeśli pomiarów dokonujesz samodzielnie, skonsultuj się z lekarzem lub 

diabetologiem przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w programie leczenia 

cukrzycy lub zaleconej diecie. 

• Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Stosując się do poleceń zawartych w niniejszej Instrukcji użytkownika, będziesz 

mógł używać systemu monitorowania stężenia glukozy On Call
®
 Chosen w celu 

kontrolowania stężenia glukozy we krwi i lepszej walki z cukrzycą. 



 
ii

Spis treści 

Informacje wstępne………………………………………………………………… 1

Opis elementów systemu…………………………………………………………. 2

Glukometr On Call
®
 Chosen……………………………………………………… 4

Wyświetlacz glukometru………………………………………………………….. 5

Testy paskowe do badania poziomu glukozy On Call
®
 Chosen…………….. 7

Roztwór kontrolny glukozy On Call
®
 Chosen…………………………………… 9

Instalacja baterii…………………………………………………………………….. 11

Ustawienie glukometru przed badaniem……………………………………….. 12

Krok 1 – Kodowanie glukometru………………………………………………… 12

Krok 2 – Regulacja ustawień glukometru………………………………………. 12

Wykonanie testu kontroli jakości………………………………………………… 17

Badanie krwi…………………………………………………………………………. 20

Krok 1 – Pobranie kropli krwi…………………………………………………….. 20

Krok 2 – Pomiar poziomu glukozy we krwi…………………………………….. 25

Komunikaty "Hi" i "LO"……………………………………………………………. 27

Komunikaty "Hypo" i "Hyper"……………………………………………………. 28

Komunikat "Ketone"………………………………………………………………. 28

Korzystanie z pamięci glukometru………………………………………………. 29

Przeglądanie zapisanych pomiarów…………………………………………….. 29

Kasowanie pamięci……………………………………………………………….. 31

Przenoszenie zapisanych pomiarów……………………………………………. 31

Konserwacja…………………………………………………………………………. 33

Wymiana baterii…………………………………………………………………….33

Jak dbać o system monitorowania poziomu glukozy On Call
®
 Chosen…….. 33

Sugerowane pory pomiaru glukozy i pożądane wyniki……………………… 34

Porównanie wyników glukometru i wyników laboratoryjnych……………… 35

Rozwiązywanie problemów……………………………………………………….. 36

Charakterystyka techniczna………………………………………………………. 38

Gwarancja……………………………………………………………………………. 39

Indeks symboli………………………………………………………………………. 39

Indeks…………………………………………………………………………………. 40



 
1

Informacje wstępne 

Przed użyciem glukometru przeczytaj dokładnie instrukcję i zapoznaj się ze 

wszystkimi elementami systemu monitorowania poziomu glukozy On Call
®
 Chosen. 

W zależności od typu zakupionego On Call
®
 Chosen urządzenia może zaistnieć 

konieczność nabycia niektórych elementów oddzielnie. Prosimy sprawdzić 
specyfikację zawartości opakowania na bocznej ścianie pudełka, aby dowiedzieć 
się, jakie elementy wchodzą w skład zakupionego systemu. 

Chip kodujący 

Etui 

Nakłuwacz 

Testy paskowe 

Roztwór kontrolny 

Urządzenie do pomiaru 
glukozy (glukometr) 

Sterylny lancet Przezroczysta nasadka
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Opis elementów systemu  

1. Urządzenie do pomiaru glukozy (glukometr): odczytuje testy paskowe i 

wyświetla aktualny poziom glukozy we krwi.  

2. Testy paskowe: paski zawierające substancje chemiczne, których używa się 

wraz z glukometrem do badania stężenia glukozy we krwi.  

3. Chip kodujący: automatycznie kalibruje glukometr zawartym w nim kodem; 

chip wkładany jest w szczelinę glukometru.  

4. Nakłuwacz: stosowany wraz ze sterylnym lancetem do nakłucia opuszka 

palca, dłoni (u nasady kciuka) lub przedramienia w celu pobrania próbki krwi. 

Nakłuwacz pozwala ustawić różne głębokości nakłucia w celu 

zminimalizowania dyskomfortu, jaki może towarzyszyć tej czynności. 

Urządzenie posiada też funkcję usuwania zużytych lancetów. 

5. Przezroczysta nasadka: stosowana jest z nakłuwaczem i sterylnym lancetem 

do pobrania próbki krwi z przedramienia lub wewnętrznej strony dłoni. 

6. Sterylne lancety: stosowany jest z nakłuwaczem do pobrania próbki krwi. 

Sterylne lancety umieszcza się w nakłuwaczu przed każdym nakłuciem, a 

następnie wyrzuca zaraz po użyciu.  

7. Roztwór kontrolny: służy do weryfikacji poprawności funkcjonowania 

systemu monitorowania poziomu glukozy poprzez sprawdzenie testów 

paskowych i glukometru fabrycznie skalibrowanym kontrolnym roztworem 

glukozy. Roztwór kontrolny 1 zazwyczaj wystarcza do przeprowadzenia testu 

kontrolnego urządzenia i testów paskowych. Jeśli chcesz przeprowadzić 
dodatkowe próby kontrolne, możesz użyć Roztworu kontrolnego 0 lub 

Roztworu kontrolnego 2. Roztwory kontrolne 0, 1 i 2 dostępne są w Pakiecie 

Roztworów Kontrolnych On Call
®
 Chosen, który sprzedawany jest oddzielnie.  

8. Etui: służy do przenoszenia i przewożenia systemu do pomiaru stężenia 

glukozy. 

9. Instrukcja użytkownika: zapewni szczegółowe instrukcje w zakresie 

używania systemu monitorowania poziomu glukozy we krwi.  

10. Skrócona instrukcja obsługi: zawiera skrócony opis systemu monitorowania 

poziomu glukozy we krwi i zasad postępowania przy wykonywaniu badania. 

Instrukcje tę można przechowywać w etui.  

11. Karta gwarancyjna: winna zostać wypełniona i przesłana do dystrybutora, co 

jest podstawą udzielenia 5-letniej gwarancji na urządzenie. 
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Glukometr On Call
®
 Chosen 

Glukometr odczytuje testy paskowe i wyświetla aktualny poziom glukozy we krwi. 

Schemat ten pomoże ci zaznajomić się ze wszystkimi elementami glukometru.  

 

 

 

Chip kodujący

Przycisk M

Port danych

Port paska 

Wyświetlacz 

ciekłokrystaliczny

(LCD) 

Wyrzutnik paska 

Przycisk S 

Pasek pokrywy baterii 

Pokrywa baterii 

Otwórz chip kodujący 
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Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD): Wyświetla wyniki pomiarów i pomaga 

przejść przez kolejne etapy badania.  

Przycisk M: Przywołuje z pamięci wcześniej zapisane wyniki pomiary i inne 

funkcje wykonuje po wyborze w menu. 

Przycisk S: Służy do wyboru ustawień glukometru i wykonuje inne funkcje wyboru 

menu. 

Port paska: Do tego portu wkłada się testy paskowe w celu wykonania pomiaru 

glukozy.  

Wyrzutnik paska: Przesuń suwak do przodu, aby usunąć zużyty test paskowy. 

Uwaga: Próbki krwi i inne materiały użyte w badaniu należy usuwać we właściwy 

sposób. Wszystkie próbki krwi należy usuwać tak jak materiały zakaźne. Przy 

usuwaniu próbek krwi i innych materiałów użytych w badaniu należy przestrzegać 
obowiązujących przepisów. 

Pokrywa baterii: Zdejmij pokrywę, aby zainstalować dwie baterie CR2032 typu 

"pastylkowego". 

Pasek pokrywy baterii: Naciśnij pasek pokrywy, aby otworzyć pokrywę baterii. 

Otwór na chip kodujący: Służy do umieszczania w nim chipu kodującego.  

Port danych: Przesyła dane do komputera za pośrednictwem opcjonalnego kabla 

przesyłu danych, aby można było odczytać, przeanalizować i wydrukować dane 

zapisane w glukometrze. Kabel przesyłu danych można zamówić w ramach 

dodatkowych akcesoriów do systemu.  
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Wyświetlacz glukometru 

 

Symbol baterii: Informuje o konieczności wymiany baterii. 

Symbol kropli krwi / testu paskowego: Symbole te pojawiają się jednocześnie, 

informując, kiedy należy podać próbkę krwi. 

Znak hash (#): Pojawia się przy wyniku uzyskanym przy użyciu roztworu 

kontrolnego lub gdy zaznaczysz niepoprawny wynik – zapobiega to uwzględnieniu 

takich wyników przy obliczaniu średniej. 

Symbol roztworu kontrolnego: Oznacza wynik testu kontrolnego. Znak hash (#) 

zostanie wyświetlony również wtedy, gdy pojawi się symbol roztworu kontrolnego. 

Obszar wyników badania: Wskazuje numer kodu i wynik badania. 

Jednostka miary: Wyświetlacz będzie pokazywać tylko jedną jednostkę miary, 

której nie można zmienić. 
Symbol "przed posiłkiem": Pojawia się, jeśli wyświetlane są wyniki badania 

przed posiłkiem.  

Symbol "po posiłku": Pojawia się, jeśli wyświetlane są wyniki badania po posiłku. 

Symbol przypomnienia o badaniu: Pojawia się, aby przypomnieć o wykonaniu 

badania poziomu glukozy we krwi. 

Symbol hyper: Pojawia się, gdy stężenie glukozy we krwi jest powyżej ustawionego 

przez ciebie poziomu hiperglikemii (wysokiego poziomu cukru we krwi).  

Symbol hypo: Pojawia się, gdy stężenie glukozy we krwi jest poniżej ustawionego 

przez ciebie poziomu hipoglikemii (niskiego poziomu cukru we krwi). 

Keton: Pojawia się, gdy stężenie glukozy we krwi przekracza 16,7 mmol/L (300 

mg/dL). Jeśli pojawia się ten symbol, zalecane jest wykonanie badania na 

obecność ciał ketonowych. W sprawie badania na obecność ciał ketonowych 

skonsultuj się ze swoim lekarzem.  

Uwaga: Pojawienie się tego symbolu nie oznacza, że system wykrył obecność ciał 
ketonowych. System jedynie zaleca wykonanie badania na obecność ciał ketonowych. 

Miesiąc  Dzień  Godzina   Minuty 

Kod 

Symbol roztworu 

kontrolnego 

Obszar wyników badania 

Symbol przypomnienia 
o badaniu 

Symbol "przed posiłkiem"

Symbol "po posiłku" 

Jednostka miary 

Symbol Hipo     Symbol Hiper 

Keton

Pamięć

Znak hash (#)

Symbol baterii

Symbol kropli krwi / 
testu paskowego 
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CODE: Pojawia się wraz z kodem testu paskowego.  

MEM: Pokazuje wynik badania zapisany w pamięci. 

Używanie glukometru; środki ostrożności  

• Glukometr jest fabrycznie skalibrowany na wyświetlanie stężenia glukozy we 

krwi wyrażone w milimolach na litr (mmol/L) lub w miligramach na decylitr 

(mg/dL) w zależności od tego, która jednostka miary jest standardowo 

używana w twoim kraju. Tej jednostki miary nie można zmienić.  

• Należy uważać, aby do glukometru nie dostała się woda lub inne płyny. 

• Port testu paskowego należy utrzymywać w czystości.  

• Glukometr należy przechowywać w suchym miejscu i nie narażać go na zbyt 

niskie lub zbyt wysokie temperatury i zbyt niski lub zbyt wysoki poziom 

wilgotności. Nie pozostawiaj urządzenia w samochodzie.  

• Uważaj, aby urządzenia nie upuścić i nie zamoczyć. Jeśli upuścisz glukometr 

lub go zamoczysz, sprawdź urządzenie, wykonując test kontroli jakości. 

Instrukcje, jak wykonać test kontroli jakości, znajdziesz na stronie 17. 

• Nie rozkręcaj urządzenia. Rozkręcenie urządzenia spowoduje unieważnienie 

gwarancji. 

• Instrukcje dotyczące czyszczenia glukometru znajdują się w rozdziale Jak 

dbać o glukometr na stronie 33. 

• Urządzenie i wszystkie elementy systemu należy przechowywać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. 

Uwaga: Przy utylizacji glukometru i zużytych baterii należy przestrzegać 
obowiązujących przepisów. 

Ostrzeżenia w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej dotyczące 

wszystkich systemów glukometrów 

1. Urządzenie zostało sprawdzone na odporność na wyładowania 

elektrostatyczne, zgodnie z normą IEC 61000-4-2. Jednakże użycie tego 

urządzenia w suchym otoczeniu, szczególnie w obecności syntetycznych 

materiałów (ubiory z syntetycznych tkanin, dywany, wykładziny itp.), może 

spowodować powstanie szkodliwych wyładowań elektrostatycznych, które 

mogą z kolei być przyczyną powstania niemiarodajnych wyników. 

2. Urządzenie spełnia wymagania dotyczące emisji i odporności w zakresie 

kompatybilności elektromagnetycznej, zgodnie z normami EN61326-1 i 

EN61326-2-6. Urządzenia nie należy używać w bliskiej odległości od źródeł 
silnego promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowanie takie może 

zakłócać prawidłową pracę urządzenia. 

3. W przypadku zastosowań profesjonalnych przed użyciem urządzenia należy 

dokonać oceny otoczenia pod kątem promieniowania elektromagnetycznego. 
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Testy paskowe do badania poziomu glukozy On Call
®
 Chosen  

Testy paskowe On Call
®
 Chosen są cienkimi paskami zawierającymi substancje 

chemiczne, które są przeznaczone do współpracy z glukometrem On Call
®
 Chosen 

i wraz z nim służą do wykonywania pomiarów stężenia glukozy we krwi. Po 

włożeniu paska do glukometru krew nanoszona jest na końcówkę paska. 

Następnie krew jest automatycznie wchłaniana do komórki reakcyjnej, w której 

zachodzi reakcja, powodująca przepływ ładunków elektrycznych. Stężenie glukozy 

we krwi obliczane jest na podstawie przepływu ładunków elektrycznych, który 

wykrywa urządzenie pomiarowe. Wynik podawany jest na wyświetlaczu 

urządzenia. W celu uzyskania informacji na temat kalibracji wyników, przeczytaj 

ulotkę dołączoną do testów paskowych. 

 

WAŻNE: Próbka krwi winna znaleźć się wyłącznie na końcówce paska. Nie nanoś 
próbek krwi ani roztworu kontrolnego na górną powierzchnię paska, gdyż może to 

spowodować powstanie niemiarodajnego wyniku badania.  

Przytrzymaj kroplę krwi przy końcówce paska aż do całkowitego napełnienia okienka 

kontrolnego i do czasu, aż urządzenie rozpocznie pomiar. Jeśli pomimo podania krwi 

na pasek glukometr nie rozpocznie 

pomiaru, po trzech sekundach możesz 

podać drugą kroplę krwi. Jeśli okienko 

pomiarowe nie napełni się całkowicie, 

ale glukometr rozpocznie pomiar, nie 

podawaj więcej krwi na pasek. W 

przeciwnym razie możesz otrzymać 
komunikat błędu E-5 lub wynik będzie 

niemiarodajny. W takim przypadku, 

jeśli okienko pomiarowe nie napełni 

się całkowicie, ale glukometr 

rozpocznie pomiar, usuń pasek z 

urządzenia i rozpocznij nowe badanie 

z nowym paskiem.  

Końcówka testująca 
Tutaj nanieś krew lub roztwór kontrolny.

Okienko kontrolne 
Sprawdź, czy zaaplikowałeś 
wystarczającą ilość krwi. 

Paski kontaktowe 
Wsuń aż do oporu ten koniec testu 
paskowego do glukometru. 

NiepoprawniePoprawnie

NiepoprawniePoprawnie
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Kod 

 

Na każdym opakowaniu testów paskowych nadrukowany jest ich kod (CODE), 

numer serii (Lot), data przydatności do użycia przed otwarciem opakowania ( ) i 

zakres wartości do testów kontrolnych (CTRL 0, CTRL 1 and CTRL 2). 

Przechowywanie i postępowanie z testami paskowymi  

Prosimy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi przechowywania i postępowania 
z testami paskowymi:  

• Testy paskowe należy przechowywać w temperaturze pokojowej (2°C - 30°C). 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni 

słonecznych. 

• Nie wkładać do lodówki ani zamrażalnika.  

• Pasków nie należy przechowywać ani używać w wilgotnych pomieszczeniach, 

np. w łazience. 

• Glukometru, testów paskowych ani roztworu kontrolnego nie należy 

przechowywać obok substancji zawierających substancje wybielające.  

• Zamknij opakowanie pasków natychmiast po wyciągnięciu paska do badania.  

• Pasek należy użyć niezwłocznie po wyjęciu go z pojemnika. 

• Nie używaj pasków po upływie terminu przydatności do użycia wskazanego na 

opakowaniu. Używanie pasków po terminie przydatności do użycia może 

powodować otrzymanie niemiarodajnych wyników.  

Uwaga: Wszystkie terminy przydatności do użycia podane są w formacie 

Rok-Miesiąc. 2014-01 oznacza styczeń 2014 r. 

Specjalne instrukcje dotyczące testów paskowych w fiolce  

• Paski należy przechowywać w ochronnej, szczelnie zamkniętej fiolce, co 

spowoduje zachowanie ich pełnej przydatności do badań. 

• Nie przechowuj pasków inaczej niż w ochronnej fiolce. Paski należy 

przechowywać w oryginalnej, szczelnie zamkniętej fiolce.  

• Nie należy przekładać pasków do innych fiolek ani innych opakowań. 

• Fiolkę z paskami należy zamknąć natychmiast po wyciągnięciu paska do 

badania.  
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• Po otwarciu oryginalnie zamkniętej fiolki pasków można używać przez okres 6 

miesięcy. Termin przydatności pasków do użycia mija po 6 miesiącach od 

pierwszego otwarcia opakowania. Koniec terminu przydatności pasków do 

użycia należy zapisać na opakowaniu po jego pierwszym otwarciu. Wyrzuć 
otwartą fiolkę po 6 miesiącach od otwarcia. Używanie pasków po tym terminie 

może powodować otrzymanie niemiarodajnych wyników. 

Specjalne instrukcje dotyczące testów paskowych w torebkach foliowych  

• Rozedrzyj ostrożnie torebkę, zaczynając od wycięcia. Uważaj, aby nie 

uszkodzić ani nie pozaginać paska.  

• Użyj paska niezwłocznie po jego wyciągnięciu z torebki. 

Ostrzeżenia związane z testami paskowymi:  

• Tylko do użytku in vitro. Testy paskowe przeznaczone są wyłącznie do użytku 

zewnętrznego w celu sprawdzenia poziomu glukozy we krwi. 

• Nie należy używać pasków, które są podarte, zagięte lub w inny sposób 

zniszczone. Paski są jednorazowe; nie można ich wykorzystywać wielokrotnie. 

• Przed wykonaniem badania sprawdź, czy numer kodu znajdujący się na 

wyświetlaczu glukometru odpowiada numerowi znajdującemu się na fiolce lub 

torebce z paskami. 

• Opakowanie z paskami (fiolki lub torebki) należy trzymać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci i zwierząt.  

• Zanim zdecydujesz się wprowadzić jakiekolwiek zmiany w stosowanej terapii 

w wyniku uzyskiwanych odczytów stężenia glukozy we krwi, skonsultuj się z 

lekarzem lub innym właściwym pracownikiem służby zdrowia. 

Więcej informacji na temat składu chemicznego pasków i inne wiadomości na ich 

temat znajdziesz w ulotce dołączonej do pasków. 

Roztwór kontrolny glukozy On Call
®
 Chosen  

Roztwór kontrolny glukozy On Call
®
 Chosen jest roztworem glukozy o 

określonym stężeniu. Używa się go w celu potwierdzenia, że 

urządzenie pomiarowe i testy paskowe On Call
®
 Chosen razem 

działają poprawnie oraz że przeprowadzasz badanie w sposób 

prawidłowy. Ważne jest, aby test kontrolny systemu przeprowadzać 
regularnie, aby mieć pewność, że uzyskiwane wyniki są miarodajne. 

Test kontroli jakości poziomu glukozy należy wykonać:  

• Przed pierwszym użyciem glukometru, aby zaznajomić się z jego 

obsługą. 

• Przed użyciem nowego opakowania testów paskowych. 

• Gdy podejrzewasz, że urządzenie pomiarowe lub paski nie działają poprawnie.  
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• Gdy podejrzewasz, że otrzymany wynik jest niedokładny lub gdy wynik nie jest 

współmierny z twoim samopoczuciem. 

• Jeśli sądzisz, że urządzenie pomiarowe jest uszkodzone.  

• Po czyszczeniu urządzenia pomiarowego. 

• Przynajmniej raz w tygodniu. 

Instrukcje, jak wykonać test kontroli jakości, znajdziesz na stronie 17.  

Przechowywanie i postępowanie 

Prosimy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi przechowywania i postępowania 

z roztworem:  

• Roztwory kontrolne należy przechowywać w temperaturze pokojowej (2°C - 

30°C). 

• Nie wkładać do lodówki ani zamrażalnika.  

• Jeśli roztwór jest zimny, przed użyciem należy odczekać, aż osiągnie 

temperaturę pokojową. 

• Roztwór należy użyć przed upływem terminu przydatności do użycia 

nienaruszonego opakowania, który jest podany na butelce. 

• Uwaga: Wszystkie terminy przydatności do użycia podane są w formacie 

Rok-Miesiąc. 2014-01 oznacza styczeń 2014 r. 

• Roztwór kontrolny można używać w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego 

otwarcia butelki. Data ważności roztworu kontrolnego upływa 6 miesięcy od 

daty pierwszego otwarcia. Należy zapisać datę ważności na etykiecie po 

otwarciu butelki. 

Środki ostrożności przy użyciu roztworu kontrolnego: 

• Tylko do użytku in vitro. Roztwory kontrolne przeznaczone są wyłącznie do 

użytku zewnętrznego. Nie połykać i nie podawać drogą iniekcji.  

• Mocno wstrząsnąć przed użyciem.  

• Najbardziej miarodajne wyniki otrzymuje się, wykonując próby w temperaturze 

10°C - 40°C.  

• Zakresy kontrolne uwidocznione na fiolce z paskami lub plastikowej torebce 

nie są twoimi zalecanymi zakresami poziomu glukozy we krwi. O zalecany dla 

ciebie zakres poziomów glukozy we krwi zapytaj swojego lekarza.  

• Nie dotykaj testem paskowym do czubka butelki z roztworem kontrolnym.  

• Używaj roztworu kontrolnego tej samej marki, jaka była dostarczona w 

zestawie. 

Więcej informacji znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania roztworu 

kontrolnego 
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Instalacja baterii 

Twój glukometr nie ma zainstalowanych baterii. Urządzenie wymaga dwóch baterii 

CR 2032 3,0 V typu "pastylkowego". Baterie znajdują się w etui i należy je 

zainstalować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

1. Odwróć glukometr "do góry nogami" i znajdź pokrywę baterii. Naciśnij pasek 

pokrywy, aby otworzyć pokrywę baterii.  

 

2. Włóż dwie baterie CR 2032 3,0 V typu "pastylkowego", umieszczając je na 

plastikowej taśmie. Biegun dodatni baterii (+) winien znaleźć się na górze.  

 

3. Zamknij pokrywę baterii, przyciskając ją, aż się zatrzaśnie.  
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Ustawienie glukometru przed badaniem 
Przed wykonaniem badania należy przeprowadzić poniższe czynności:  

Krok 1 – Kodowanie glukometru  
Za każdym razem gdy dokonujesz zmiany opakowania testów paskowych, musisz 
do urządzenia pomiarowego włożyć nowy chip kodujący, który dostarczany jest 
wraz z paskami. 

1. Wyciągnij chip kodujący z opakowania pasków. Porównaj kod znajdujący się 

na chipie z kodem wydrukowanym na fiolce (torebce) z testami paskowymi. 

Jeśli numery tych kodów są różne, wyniki badań wykonywanych glukometrem 

mogą być niedokładne. Jeśli numer kodu znajdujący się na chipie nie 

odpowiada numerowi wydrukowanemu na fiolce (torebce) z paskami, prosimy 

o niezwłoczne skontaktowanie się z dystrybutorem. 

2. Przy wyłączonym glukometrze wsuń chip kodujący do otworu na chip, 

znajdującym się w urządzeniu. Powinien łatwo dać się wsunąć i zatrzasnąć. 
Chip kodujący powinien cały czas znajdować się w urządzeniu. Nie wyciągaj 

go aż do momentu rozpoczęcia używania nowego opakowania pasków. 

 

3. Włącz glukometr poprzez włożenie do niego testu paskowego. Na środku 

ekranu urządzenia pojawi się numer kodu. Jeśli numer kodu znajdujący się na 

chipie nie odpowiada numerowi, który pojawi się na wyświetlaczu, prosimy o 

niezwłoczne skontaktowanie się z miejscowym dystrybutorem. 

Uwaga: Jeśli do urządzenia zostanie włożony pasek, a urządzenie nie będzie 

mieć w pamięci numeru kodu, na wyświetlaczu pojawi się migający komunikat 

w postaci "---" oraz "CODE". 

Krok 2 – Regulacja ustawień glukometru  
Przed pierwszym użyciem glukometru należy dokonać ustawień, zgodnie z 

poniższymi instrukcjami.  

1. Ustawienie trybu glukometru: Wciśnij przycisk S i przytrzymaj go przez 2 

sekundy, aby wprowadzić urządzenie w tryb ustawień. Przy pierwszym 

włączeniu urządzenie automatycznie ustawi się w tryb ustawień, niezależnie 

od tego, jak zostanie włączone. 

2. Zegar: Ustaw tryb 12- lub 24-godzinny. Zmiany trybu zegara dokonuje się 

przyciskiem M. Wciśnij przycisk S, aby zatwierdzić wybór, a następnie przejdź 
do ustawienia roku, miesiąca i dnia. 

Uwaga: Zegar trzeba ponownie ustawiać po każdej wymianie baterii. 
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3. Data: Na górze wyświetlacza pojawi się rok. Zmiany roku dokonuje się 

przyciskiem M. Wciśnij przycisk S, aby zatwierdzić wybór roku, a następnie 

przejdź do ustawienia miesiąca. Zmiany miesiąca dokonuje się przyciskiem M. 

Wciśnij przycisk S, aby zatwierdzić wybór miesiąca, a następnie przejdź do 

ustawienia dnia. Zmiany dnia dokonuje się przyciskiem M. Wciśnij przycisk S, 

aby zatwierdzić wybór dnia, a następnie przejdź do ustawienia czasu. 

 

4. Czas: Godzina pojawi się na górze wyświetlacza. Ustaw prawidłową godzinę 

przyciskiem M. wciśnij przycisk S, aby zatwierdzić wybór godziny i przejść do 

ustawień minut. Ustaw minuty przyciskiem M. wciśnij przycisk S, aby 

zatwierdzić wybór godziny i 

przejść do ustawienia 

oznaczników posiłków. 

5. Oznacznik posiłków: Urządzenie 

dostarczane jest z zablokowaną 

funkcją oznacznika posiłków. 

Użytkownik może funkcję 

oznacznika posiłków zablokować 
lub odblokować. Na dużym 

środkowym segmencie 

wyświetlacza będą pojawiać się 

słowa "On" (włączony) lub "Off" 

(wyłączony). Oznaczenia "before 

meal" (przed posiłkiem) i "after 

meal" (po posiłku) będą pojawiać 
się tak, jak wskazano poniżej  

LUB

Rok Miesiąc Dzień 

LUB  

Godzina Godzina

LUB 

Minuta Minuta
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Zmiany trybu oznacznika posiłków między "On" (włączony) i "Off" (wyłączony) 
dokonuje się przyciskiem M. Wciśnij przycisk S, aby zatwierdzić wybór. 

6. Funkcja dźwiękowa: Urządzenie dostarczane jest z włączoną funkcją 
dźwiękową. Urządzenie wyda jeden krótki dźwięk po włączeniu, po wykryciu 
próbki i wtedy, gdy wynik jest gotowy. Urządzenie może wydać trzy krótkie 
dźwięki, które będą oznaczać albo ostrzeżenie, albo błąd systemu. Jeśli 
urządzenie sygnalizuje błąd, sprawdź jego oznaczenie na wyświetlaczu, aby 
dowiedzieć się, gdzie tkwi problem.  

 

Zmiany trybu sygnału dźwiękowego między "On" (włączony) i "Off" (wyłączony) 
dokonuje się przyciskiem M. Wciśnij przycisk S, aby zatwierdzić wybór.  

7. Wskaźnik ketonów: Urządzenie dostarczane jest z wyłączoną funkcją ketonów. 
Zmiany trybu wskaźnika ketonów między "On" (włączony) i "Off" (wyłączony) 
dokonuje się przyciskiem M. Wciśnij przycisk S, aby zatwierdzić wybór. Jeśli 
wskaźnik ketonów jest włączony, i jeśli wynik badania przekracza 16,7 mmol/L 
(300 mg/dL), na wyświetlaczu pojawi się komunikat: "Ketone?"  

 

8. Wskaźnik hyper: Urządzenie dostarczane jest z wyłączoną funkcją "hyper". 
Zmiany trybu wskaźnika "hyper" między "On" (włączony) i "Off" (wyłączony) 
dokonuje się przyciskiem M. Wciśnij przycisk S, aby zatwierdzić wybór. Kiedy 
wskaźnik "hyper" jest wyłączony, wciśnięcie przycisku S spowoduje przejście 
do następnego ustawienia "hypo". Kiedy wskaźnik "hyper" jest włączony, 
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wciśnięcie przycisku S spowoduje przejście do 
ustawienia poziomu wskaźnika "hyper". Będąc w trybie 
ustawiania poziomu wskaźnika "hyper", wciśnij 
przycisk M w celu ustawienia poziomu "hyper", 
następnie wciśnij przycisk S, aby przejść do ustawienia 
wskaźnika "hypo". 
Uwaga: Urządzenie pozwala na ustawienie poziomu 
hiperglikemii od 6,7 mmol/L (120 mg/dL). Ustawiony 
poziom hiperglikemii musi być wyższy od ustawionego 
poziomu hipoglikemii. Skonsultuj się z lekarzem, aby 
dowiedzieć się, na jaką wartość należy ustawić poziom hiperglikemii, czyli 
wysokiego poziomu cukru we krwi, w twoim przypadku.  

9. Wskaźnik hypo: Urządzenie dostarczane jest z wyłączoną funkcją "hypo". 
Zmiany trybu wskaźnika "hypo" między "On" (włączony) i "Off" (wyłączony) 
dokonuje się przyciskiem M. Wciśnij przycisk S, aby zatwierdzić wybór. Kiedy 
wskaźnik "hypo" jest wyłączony, wciśnięcie przycisku S spowoduje przejście 
do ustawienia funkcji przypominania o wykonaniu 
badania. Kiedy wskaźnik "hypo" jest włączony, 
wciśnięcie przycisku S spowoduje przejście do 
ustawienia poziomu wskaźnika "hypo". Będąc w trybie 
ustawiania poziomu wskaźnika "hypo", wciśnij przycisk 
M w celu ustawienia poziomu "hypo", następnie wciśnij 
przycisk S, aby przejść do ustawienia funkcji 
przypominania o wykonaniu badania. 

Uwaga: Urządzenie pozwala na ustawienie poziomu 

hipoglikemii do 5,6 mmol/L (100 mg/dL). Ustawiony poziom hiperglikemii musi 

być wyższy od ustawionego poziomu hipoglikemii. Skonsultuj się z lekarzem, 

aby dowiedzieć się, na jaką wartość należy ustawić poziom hipoglikemii, czyli 

niskiego poziomu cukru we krwi, w twoim przypadku. 

10. Przypomnienie o wykonaniu badania: Funkcja ta jest przydatnym sposobem 

przypomnienia o konieczności przeprowadzenia badania poziomu glukozy. 

Można ustawić od 1 do 5 przypomnień dziennie. Urządzenie fabrycznie ma te 

funkcje wyłączoną. Aby z niej korzystać, należy najpierw ją uruchomić.  

• Zmiany trybu funkcji przypominania o badaniu między "On" (włączony) i 

"Off" (wyłączony) dokonuje się przyciskiem M. Wciśnij przycisk S, aby 

zatwierdzić wybór. Kiedy funkcja przypominania o badaniu jest wyłączona, 

wciśnięcie przycisku S spowoduje przejście do ustawienia drugiego 

przypomnienia. Kiedy funkcja przypominania o badaniu jest włączona, 

wciśnięcie przycisku S spowoduje przejście do ustawienia czasu 

pierwszego przypomnienia. Zmiany ustawienia czasu przypominania 

dokonuje się przyciskiem M. (Czas ustawia się co 15 minut). Wciśnij 

przycisk S w celu zatwierdzenia ustawienia pierwszego przypomnienia i 

przejścia do ustawienia drugiego przypomnienia.  

• Kiedy funkcja przypominania o badaniu jest wyłączona przy ustawianiu 

drugiego przypomnienia, wciśnięcie przycisku S spowoduje przejście do 

ustawienia trzeciego przypomnienia. Kiedy funkcja przypominania o 

badaniu jest włączona, wciśnięcie przycisku S spowoduje przejście do 
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ustawienia czasu drugiego przypomnienia. Zmiany ustawienia czasu 

przypominania dokonuje się przyciskiem M. (Czas ustawia się co 15 minut). 

Wciśnij przycisk S w celu zatwierdzenia ustawienia drugiego przypomnienia 

i przejścia do ustawienia trzeciego przypomnienia. 

• Powtórz te same czynności w przypadku ustawień przypomnienia nr 3, 4 i 5. 

• Ustawienie piątego przypomnienia zakończy procedurę ustawień, a 

urządzenie wyłączy się. 

Jeśli zostaną ustawione przypomnienia o badaniu (jedno lub więcej), symbol 

przypomnienia będzie zawsze widoczny na wyświetlaczu po włączeniu 

urządzenia. Przykładowy wygląd wyświetlacza pokazano poniżej.  

 

W ustawionym czasie urządzenie wyda pięć dźwięków, następne pięć 
dźwięków 5 minut później, i ponownie po kolejnych 5 minutach, jeśli do 

urządzenia nie zostanie włożony test paskowy lub nie zostanie naciśnięty 

dowolny przycisk. Funkcja ta będzie działać również wtedy, gdy funkcja 

dźwięku jest wyłączona.  

Kiedy urządzenie zacznie wydawać sygnał przypominający o wykonaniu 

badania, na wyświetlaczu pojawi się ustawiona data i godzina, a także symbol 

paska. Symbol przypomnienia o badaniu będzie migać. Przykładowy wygląd 

wyświetlacza pokazano poniżej.   

 

UWAGA: 

• Jeśli przy ustawianiu wartości przytrzyma się przycisk M, ustawienie to 

będzie przebiegać szybciej.  

• Użytkownik może na dowolnym etapie ustawień wcisnąć i przytrzymać 
przez 2 sekundy przycisk S, co spowoduje przerwanie procedury ustawień i 

wyłączenie się urządzenia, za wyjątkiem przypadku ustawiania roku, daty i 

czasu pierwszy raz po wymianie baterii. 
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Wykonanie testu kontroli jakości 
Test kontroli jakości potwierdza, że urządzenie i paski działają razem we właściwy 

sposób oraz że wykonujesz badanie w prawidłowy sposób. Ważne jest, aby 

przeprowadzić taki test:  

• Przed pierwszym użyciem glukometru. 

• Przed użyciem nowego opakowania testów paskowych. 

• Gdy podejrzewasz, że urządzenie pomiarowe lub paski nie działają poprawnie.  

• Gdy podejrzewasz, że otrzymany wynik jest niedokładny lub gdy wynik nie jest 

współmierny z twoim samopoczuciem. 

• Jeśli sądzisz, że glukometr jest zepsuty.  

• Po czyszczeniu glukometru. 

• Przynajmniej raz w tygodniu. 

1. Włóż test paskowy do portu paska w glukometrze, paskami kontaktowymi do 

przodu i wierzchnią częścią do góry. (Włóż pasek tak daleko, jak się da, ale bez 

wciskania go na siłę.) Spowoduje to włączenie się glukometru i wszystkich 

części jego wyświetlacza. Jeśli funkcja dźwiękowa jest włączona, rozlegnie się 

sygnał oznaczający włączenie się glukometru.  

        

2. Sprawdź, czy na wyświetlaczu włączyły się wszystkie jego segmenty (patrz 

rysunek powyżej). 

3. Po przeprowadzeniu testu wyświetlacza system przejdzie w tryb badania. Na 

wyświetlaczu pojawi się data, czas oraz migający symbol paska i próbki krwi. 

Na środku wyświetlacza pojawi się numer kodu. 

Porównaj kod wyświetlany na wyświetlaczu z kodem 

(CODE) wydrukowanym na fiolce (torebce) z testami 

paskowymi. Jeśli numer jest inny, odszukaj chip 

kodujący, który dostarczony jest wraz z opakowaniem 

pasków i włóż go do urządzenia. Nie wykonuj testu, 

jeśli numery nadal się nie zgadzają. Do 

przeprowadzenia testu będziesz potrzebować nowego 

opakowania pasków. 

Migający symbol paska i próbki krwi oznacza, że pasek został włożony 

prawidłowo i można nanieść kroplę krwi.   

Uwaga: Jeśli pasek zostanie włożony nieprawidłowo, urządzenie nie włączy się. 
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4. Wciśnij przycisk M, aby oznaczyć badanie jako test 

wykonany z roztworem kontrolnym. Po wciśnięciu 

przycisku M na wyświetlaczu pojawi się symbol 

roztworu kontrolnego. 

 

5. Dobrze wstrząśnij butelką z roztworem kontrolnym, 

lekko ją ściśnij i usuń pierwszą kroplę, która z niej 

wypłynie. Jeśli końcówka będzie zapchana, delikatnie 

postukaj nią o czystą, twardą powierzchnię, a następnie 

znowu wstrząśnij butelką. Wyciśnij drugą małą kroplę na 

czystą, niepochłaniającą cieczy powierzchnię. Przytknij 

koniec testu paskowego do kropli roztworu kontrolnego. 

Jeśli funkcja dźwiękowa jest włączona, usłyszysz sygnał 
oznaczający, że test rozpoczął się.  

Uwaga: 

• Nie nakładaj kropli roztworu kontrolnego na test paskowy bezpośrednio z 

butelki.  

• Jeśli pomimo podania roztworu kontrolnego na test paskowy urządzenie 

pomiarowe nie rozpocznie pomiaru, po trzech sekundach podaj drugą 

kroplę roztworu kontrolnego na pasek. 

6. Po podaniu wystarczającej ilości roztworu kontrolnego urządzenie rozpocznie 

odliczanie od 5 do 1, a następnie wyświetli wynik. Wynik uzyskany przy 

pomocy roztworu kontrolnego powinien znajdować się w zakresie poziomów 

podanych na opakowaniu pasków (fiolce lub torebce). Jeśli tak będzie, 

oznacza to, że system pomiaru stężenia glukozy działa prawidłowo i że 

właściwie wykonałeś wszystkie czynności.  

       

Wynik wyświetlany jest jako mmol/L lub mg/dL, w zależności od tego, która 

jednostka miary jest najczęściej używana w twoim kraju. 

Uwaga: Zakres poziomów stężenia glukozy podany na opakowaniu pasków 

jest zakresem wyłącznie przewidzianym do wykonywania testów kontrolnych. 

Nie jest to zalecany zakres stężenia glukozy we krwi.  
7. Za pomocą przycisku usuń zużyty test paskowy z glukometru. Na wyświetlaczu 

powinien widnieć znak hash (#) informujący o tym, że badanie było testem 
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kontrolnym. Oznacza to, że wynik pomiaru nie będzie 
uwzględniony w średniej obliczanej na podstawie 7-, 14-, 
30-, 60- i 90-dniowych pomiarów. Znak hash (#) zostanie 
wyświetlony również przy przeglądaniu wyników 
zapisanych w pamięci urządzenia. 
Jeżeli wynik testu kontrolnego nie mieści się we 
wskazanym zakresie wyników kontrolnych:  
• Sprawdź, czy dokonujesz weryfikacji wyniku z 

właściwym zakresem poziomów. Wynik uzyskany 
przy pomocy roztworu kontrolnego nr 1 powinien 
znajdować się w zakresie poziomów kontrolnych nr 1 podanych na 
opakowaniu pasków (fiolce lub torebce). 

• Sprawdź termin przydatności do użycia pasków i roztworu kontrolnego. 
Sprawdź, czy opakowanie z paskami lub butelka z roztworem kontrolnym 
nie były otwarte ponad 6 miesięcy wcześniej. Wyrzuć przeterminowane 
testy paskowe i roztwory kontrolne. 

• Sprawdź temperaturę, w jakiej wykonujesz próbę – powinna być w zakresie 
10°C - 40°C.  

• Sprawdź, czy opakowanie z paskami oraz butelka z roztworem kontrolnym 
były szczelnie zamknięte. 

• Porównaj kod wyświetlany na wyświetlaczu z kodem (CODE) 
wydrukowanym na fiolce lub foliowej torebce z testami paskowymi. 

• Sprawdź, czy używasz roztworu kontrolnego tej samej marki, jaka była 
dostarczona w zestawie. 

• Sprawdź, czy postępowałeś zgodnie z zasadami przeprowadzania próby 
kontrolnej. 

Wykonaj ponownie test kontrolny, zwracając uwagę na wyżej wyszczególnione 
uwagi i zalecenia. Jeśli wynik nadal będzie poza wartościami zakresu 
umieszczonego na fiolce z paskami lub foliowej torebce, może to oznaczać, że 
twoje urządzenie do pomiaru glukozy nie działa prawidłowo. Skontaktuj się z 
dystrybutorem w celu otrzymania dalszej pomocy.  
Do wykonywania testów kontrolnych dostępne są zestawy zawierające trzy kontrolne 
roztwory glukozy, które oznaczone są w następujący sposób: Roztwór kontrolny 0, 
Roztwór kontrolny 1 i Roztwór kontrolny 2. Do sprawdzenia poprawności działania 
urządzeń praktycznie zawsze wystarcza Roztwór kontrolny 1. Jeśli uważasz, że 
urządzenie lub paski nie działają poprawnie, możesz również wykonać próby z 
Roztworem kontrolnym 0 lub 2. Zakresy dla Roztworów kontrolnych 0, 1 i 2 
umieszczone są na fiolce z testami paskowymi lub na torebce foliowej. Powtórz kroki 
od 4 do 6, używając Roztworu kontrolnego 0 lub Roztworu kontrolnego 2. 
Wyniki próby przeprowadzonej z Roztworem kontrolnym 0 powinny mieścić się w 
zakresie kontrolnym 0, wyniki próby przeprowadzonej z Roztworem kontrolnym 1 
powinny mieścić się w zakresie kontrolnym 1, a wyniki próby przeprowadzonej z 
Roztworem kontrolnym 2 powinny mieścić się w zakresie kontrolnym 2. Jeśli wyniki 
prób kontrolnych nie mieszczą się w podanych zakresach, NIE używaj tego 
systemu do pomiarów stężenia glukozy we krwi, gdyż istnieje 
prawdopodobieństwo, że system nie działa poprawnie. Jeśli nie uda ci się usunąć 
problemu, skontaktuj się z dystrybutorem. 
Prosimy o kontakt z dystrybutorem celem uzyskania dalszych informacji na temat 
zestawu Kontrolnych Roztworów Glukozy On Call

®
 Chosen, w skład których 

wchodzi Roztwór kontrolny 0, Roztwór kontrolny 1 i Roztwór kontrolny 2.  
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 Badanie krwi 
Poniżej znajdują się informacje i wskazówki dotyczące użycia glukometru, testów 

paskowych, nakłuwacza i sterylnych lancetów w celu wykonania badania stężenia 

glukozy we krwi. 

Krok 1 – Pobranie kropli krwi  
System monitorowania poziomu glukozy On Call

®
 Chosen wymaga małej kropli 

krwi, którą można pobrać z opuszka palca, dłoni (u nasady kciuka) lub z 

przedramienia. Przed badaniem wybierz odpowiednią, czystą i suchą 

powierzchnię do jego przeprowadzenia. Zapoznaj się wcześniej z zasadami 

postępowania i sprawdź, czy posiadasz wszystkie elementy niezbędne do 

pobrania próbki krwi.  

WAŻNE: Przed wykonaniem badania oczyść miejsce pobrania próbki wacikiem 

nasączonym alkoholem lub wodą z mydłem. Jeśli jest to konieczne, ogrzej miejsce 

pobrania próbki ciepłą wodą, aby zwiększyć przepływ krwi. Dokładnie wytrzyj ręce i 

miejsce pobrania próbki do sucha. Miejsce pobrania próbki nie może być 
zanieczyszczone żadnymi kremami lub płynami kosmetycznymi. 

 

Pobranie próbki z opuszka palca 

Dostosuj głębokość nakłucia, tak aby zmniejszyć uczucie dyskomfortu. Do 

pobierania próbek z opuszka palca nie używa się przezroczystej nakładki.  

1. Odkręć osłonę z korpusu nakłuwacza. Włóż sterylny lancet do nakłuwacza, 

wsuwając go do oporu. 

       

Cylinder napinający 

Przycisk usuwania lancetu

Przycisk zwalniający 

Uchwyt lancetu

Sterylny lancet

Przezroczysta nakładka 
(do próbek pobieranych z 

przedramienia i dłoni) 

Tuleja

zabezpieczająca

Ustawienie głębokości 
nakłucia 

Osłona nakłuwacza
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2. Mocno trzymając nakłuwacz, przekręć tuleję zabezpieczającą aż do jej 

poluzowania. Następnie zsuń ją z lancetu. Zachowaj tuleję, aby później 

wyrzucić w niej zużyty lancet. 

3. Ostrożnie nakręć z powrotem osłonę zabezpieczającą. Uważaj, aby nie 

dotykać odsłoniętej końcówki nakłuwającej lancetu. Sprawdź, czy osłona jest 

dobrze osadzona na nakłuwaczu. 

       

4. Ustaw głębokość nakłucia poprzez obrót osłony nakłuwacza. Nakłuwacz 

pozwala w sumie na ustawienie 11 różnych głębokości nakłucia. Aby w 

maksymalnym stopniu zmniejszyć uczucie dyskomfortu w czasie nakłucia, 

należy ustawić jak najmniejszą głębokość nakłucia, które zapewnia uzyskanie 

wystarczającej kropli krwi. 

       

Stopnie regulacji: 

0 - 1,5 skóra delikatna 

2 - 3,5 skóra normalna 

4 - 5  skóra gruba lub stwardniała 

Uwaga: Większy nacisk nakłuwacza na palec również zwiększy głębokość 
nakłucia. 

5. Odciągnij cylinder napinający nakłuwacza, aby przygotować je do pracy. 

Możesz usłyszeć "kliknięcie". Nakłuwacz jest teraz załadowany i gotowy do 

pobrania kropli krwi. 
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6. Przed wykonaniem badania umyj ręce chusteczką nasączoną alkoholem lub wodą 
z mydłem. Jeśli jest to konieczne, ogrzej miejsce pobrania próbki ciepłą wodą, aby 

zwiększyć przepływ krwi. Wysusz dokładnie ręce. Wymasuj kilkukrotnie dłoń od 

nadgarstka do końców palca w celu pobudzenia krążenia krwi. 

       
7. Przyłóż nakłuwacz do miejsca nakłucia, tak aby osłona urządzenia spoczywała 

na palcu. Wciśnij przycisk zwalniający, aby dokonać nakłucia. Podczas 

uruchamiania nakłuwacza powinieneś usłyszeć "kliknięcie". Delikatnie, ruchem 

masującym od podstawy palca w kierunku jego końca, wyciśnij odpowiednią 

ilość krwi. Uważaj, aby nie rozetrzeć kropli krwi na placu. 

Aby dodatkowo zmniejszyć ból, zalecamy nakłuwanie bocznej strony 

opuszków. Zalecamy również rotacyjne zmiany miejsc nakłuwania. 

Powtarzanie nakłuwania tego samego miejsca może spowodować, że stanie 

się ono bolesne i zgrubiałe.  

         

Pobranie próbki z przedramienia i dłoni  

Okolice przedramienia i dłoni są mniej unerwione niż opuszki palców. Możesz 

zauważyć, że pobieranie próbek krwi z tych rejonów jest mniej bolesne niż z 

opuszków palców. Zasady postępowania przy pobieraniu próbek krwi z 

przedramienia lub dłoni są inne. Aby pobierać próbki z tych miejsc, musisz 

skorzystać z przezroczystej nakładki. Użycie przezroczystej nakładki powoduje, że 

nie ma możliwości regulacji głębokości nakłucia.  

WAŻNE: Musisz wiedzieć, że są istotne różnice między próbkami pobranymi z 

opuszka palca, dłoni lub przedramienia. Ważne informacje o próbkach 

pobieranych z przedramienia i dłoni w celu pomiaru poziomu glukozy we krwi: 

• Skonsultuj się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia, zanim 

zdecydujesz się na badanie z wykorzystaniem próbek pobranych z 

przedramienia lub dłoni. 

• Kiedy poziom glukozy we krwi szybko się zmienia (np. po posiłku, po podaniu 

insuliny lub po ćwiczeniach fizycznych), krew pobrana z opuszka palca może 

wykazać te zmiany szybciej niż krew pobrana z innych części ciała. 
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• Próbki krwi należy pobierać z opuszka, jeśli pobranie następuje w ciągu 2 

godzin od posiłku, przyjęcia insuliny lub zakończenia ćwiczeń fizycznych, oraz 

w każdym przypadku, gdy czujesz, że poziom glukozy szybko się zmienia. 

• Powinieneś wykonać test na próbce z opuszka palca w każdym przypadku, 

gdy podejrzewasz pojawienie się stanu hipoglikemii lub znajdziesz się w stanie 

nieświadomości hipoglikemicznej.  

Informacje na temat instalacji lancetu i "ładowania" nakłuwacza znajdują się w 

rozdziale o pobieraniu próbek z opuszka palca. 

1. Nakręć przezroczystą nakładkę na nakłuwacz. 

 

2. Wybierz miejsce do nakłucia na przedramieniu lub dłoni. Wybierz takie miejsce 

na przedramieniu lub dłoni, które jest miękkie, a także suche i czyste, z dala od 

kości, wolne od widocznych żył i owłosienia. 

Aby krew podpłynęła pod skórę w miejscu wybranym do nakłucia, rozmasuj to 

miejsce energicznie, aż poczujesz, że staje się ciepłe.  

       

3. Przyłóż nakłuwacz do wybranego miejsca nakłucia. Przyciśnij przezroczystą 

nakładkę do miejsca nakłucia i przytrzymaj ją w tej pozycji przez kilka sekund. 

Wciśnij przycisk zwalniający nakłuwacz, ale nie odstawiaj od razu urządzenia 

od miejsca nakłucia. Trzymaj nakłuwacz w miejscu nakłucia aż do momentu, 

gdy zobaczysz, że utworzyła się wystarczająca kropla krwi. 
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Wyciąganie lancetu  

1. Odkręć osłonę nakłuwacza. Połóż tuleją zabezpieczającą lancet na twardej 

powierzchni. Następnie ostrożnie wsuń lancet do tulei zabezpieczającej. 

2. Wciśnij przycisk zwalniający nakłuwacz, aby mieć pewność, że lancet znajduje 

się w pozycji wysuniętej. Przesuń przycisk usuwania lancetu do przodu, aby 

wyciągnąć zużyty lancet. Załóż z powrotem osłonę korpusu nakłuwacza. 

       

Środki ostrożności w zakresie używania lancetu  

• Nie używaj lancetu, który nie ma tulei zabezpieczającej lub jeśli po wyjęciu z 

opakowania tuleja będzie poluzowana. 

• Nie używaj lancetu, jeśli jego końcówka jest zakrzywiona lub wygięta. 

• Postępuj ostrożnie z lancetem po odsłonięciu jego końcówki.  

• Nakłuwaczem ani lancetami nie wolno dzielić się z innymi osobami. 

• Aby zmniejszyć ryzyko infekcji spowodowane wcześniejszym użyciem 

nakłuwacza, zawsze używaj nowego, sterylnego lancetu. Nie używaj lancetów 

wielokrotnie. 

• Uważaj, aby nie zabrudzić nakłuwacza lub lancetów kosmetykami, olejkami lub 

innymi środkami lub substancjami. 

Pobieranie i przygotowywanie próbek przez zawodowy personel medyczny. 

Patrz: ulotka dołączoną do testów paskowych.  
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Krok 2 – Pomiar poziomu glukozy we krwi  

Uwaga: Włożenie w dowolnym czasie nowego testu paskowego, za 

wyjątkiem przypadków, gdy urządzenie jest w trybie przesyłu danych 

(szczegóły na stronie 31), spowoduje, że urządzenie automatycznie ustawi 

się w tryb wykonywania badania.  

1. Włóż test paskowy do portu paska w glukometrze 

stykami do przodu i wierzchnią częścią do góry. 

Spowoduje to włączenie się glukometru i uruchomienie 

wszystkich segmentów wyświetlacza. Jeśli funkcja 

dźwiękowa jest włączona, rozlegnie się sygnał 
oznaczający włączenie się glukometru. 

 

2. Sprawdź, czy na wyświetlaczu włączyły się wszystkie 

jego segmenty (patrz rysunek wyświetlacza)  

 

3. Porównaj kod wyświetlany na wyświetlaczu z kodem 

(CODE) wydrukowanym na fiolce (torebce) z testami 

paskowymi. Jeśli numer jest inny, odszukaj chip 

kodujący, który dostarczony jest wraz z opakowaniem 

pasków i włóż go do glukometru. Nie wykonuj badania, 

jeśli numery nadal się nie zgadzają. Do 

przeprowadzenia badania będziesz potrzebować 
nowego opakowania pasków. 

 

4. Migający symbol paska i próbki krwi oznacza, że pasek 

został włożony prawidłowo i można na niego nanieść 
kroplę krwi. Jeśli pasek zostanie włożony 

nieprawidłowo, urządzenie nie włączy się. 

 

5. Przyłóż próbkę krwi do końcówki testu paskowego. 

Jeśli funkcja dźwiękowa jest włączona, usłyszysz 

sygnał oznaczający, że pomiar rozpoczął się. Jeśli 
pomimo przyłożenia kropli krwi do testu paskowego 

glukometr nie rozpocznie pomiaru, po trzech 

sekundach przyłóż drugą kroplę krwi do paska. 

NIE WOLNO: 

• przykładać krwi do jego przedniej ani tylnej części. 

• wcierać krwi w test paskowy.  

• przyciskać palcem do testu paskowego. 
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6. Urządzenie rozpocznie odliczanie od 5 do 1, a następnie wyświetli wynik 

pomiaru. Po zakończeniu pomiaru glukometr wyda jeden dźwięk. Twój poziom 

stężenia glukozy we krwi będzie wyświetlony na wyświetlaczu, wraz z 

jednostką miary, datą i czasem pomiaru. 

 

Wyniki pomiarów stężenia glukozy są automatycznie zapisywane w pamięci 

glukometru. Aby zaznaczyć nieważne wyniki, a przez to uniemożliwić ich 

uwzględnienie w obliczaniu średnich z 7-, 14-, 30-, 60- i 90-dniowych 

pomiarów, należy jednocześnie wcisnąć przyciski M i S. Na wyświetlaczu 

pojawi się symbol hash (#), który będzie oznaczać, że dany wynik nie zostanie 

włączony do obliczania średniej z 7-, 14-, 30-, 60- i 90-dniowych pomiarów. 

Jeśli przypadkowo zaznaczysz wynik jako nieważny, wciśnij przycisk M, aby 

zlikwidować zaznaczenie. Po oznaczeniu nieważnego wyniku znakiem hash 

(#), wciśnij przycisk S, aby potwierdzić wybór unieważnienia wyniku. Po 

oznakowaniu wyniku jako nieważny wykonaj nowe badanie przy użyciu 

nowego paska. 

Jeśli włączona jest funkcja oznaczania badania w odniesieniu do spożywania 

posiłków, po wyświetleniu wyniku oznacz go jako "przed posiłkiem" lub "po 

posiłku", lub jako wynik nieważny. 

• Wciśnij przyciski M i S jednocześnie, aby wyświetlić symbol "przed 

posiłkiem", wskazując, że badanie zostało wykonane przed przyjęciem 

posiłku. 

• Wciśnij ponownie przycisk M, aby wyświetlić symbol "po posiłku", 

wskazując, że badanie zostało wykonane po przyjęciu posiłku. 

• Wciśnij ponownie przycisk M, aby wyświetlić symbol hash (#), wskazując, 

że wynik jest nieważny. 

• Wciśnij ponownie przycisk M, aby skasować wszystkie wymienione wyżej 

symbole. 

       

LUB
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Po dokonaniu odpowiedniego wyboru wciśnij przycisk S, aby potwierdzić 
wybór symbolu "przed posiłkiem", "po posiłku", symbolu hash (#) 

oznaczającego wynik nieważny lub brak wyboru któregokolwiek z tych symboli. 

Po oznakowaniu wyniku jako nieważny wykonaj nowe badanie przy użyciu 

nowego paska. 

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat błędu, poszukaj jego opis w 

rozdziale Usuwanie problemów na stronie 36. Jeśli na wyświetlaczu pojawi 

się komunikat "HI" lub "LO", sprawdź znaczenie tych komunikatów poniżej. 

7. Po sprawdzeniu wyniku zapisz ważny wynik w notatniku, wraz z datą i czasem 

badania. Porównaj wynik z wartościami określonymi jako pożądane przez 

twojego lekarza. Sprawdź proponowane czasy badania i pożądane wyniki na 

stronie 34 oraz własne zapiski w celu uzyskania dalszych informacji na temat 

swoich pożądanych poziomów stężenia glukozy we krwi. 

8. Za pomocą przycisku usuń zużyty test paskowy z 

glukometru. 

Uwaga: Próbki krwi i inne materiały użyte w badaniu 

należy usuwać we właściwy sposób. Wszystkie próbki 

krwi należy usuwać tak, jak materiały zakaźne. Przy 

usuwaniu próbek krwi i innych materiałów użytych w 

badaniu należy przestrzegać obowiązujących 

przepisów. 

Komunikaty "Hi" i "LO"  

System zapewnia dokładny pomiar stężenia glukozy w zakresie 0,6 - 33,3 mmol/L 

(10 - 600 mg/dL). Komunikaty "Hi" i "LO" wskazują, że wynik nie mieści się w tym 

zakresie. 

Komunikat "Hi" pojawi się, gdy stężenie glukozy we krwi przekracza 33,3 mmol/L 

(600 mg/dL). W takim przypadku należy powtórzyć badanie, aby wyeliminować 
ewentualne błędy jego wykonywania. Jeśli jesteś pewien, że system działa 

poprawnie i że nie popełniasz błędów w czasie wykonywania badania, a przy 

kolejnych pomiarach otrzymujesz komunikat "Hi", oznacza to że masz poważny 

stan hiperglikemii (wysokiego poziomu glukozy we krwi). Musisz niezwłocznie 

skonsultować się z lekarzem. 

Komunikat "LO" pojawi się, gdy stężenie glukozy we krwi jest poniżej 0,6 mmol/L 

(10 mg/dL). W takim przypadku należy powtórzyć badanie, aby wyeliminować 
ewentualne błędy popełnione w czasie jego wykonywania. Jeśli jesteś pewien, że 

system działa poprawnie i że nie popełniasz błędów w czasie wykonywania 

badania, a przy kolejnych pomiarach otrzymujesz komunikat "LO", oznacza to że 

masz poważny stan hipoglikemii (niskiego poziomu glukozy we krwi). Powinieneś 
niezwłocznie wykonać działania, które lekarz zalecił w przypadku hipoglikemii. 
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Komunikaty "Hypo" i "Hyper"  

Komunikat "Hypo" pojawia się, gdy stężenie glukozy we krwi jest poniżej 

ustawionego przez ciebie poziomu hipoglikemii (niskiego poziomu cukru we krwi). 

Komunikat "Hyper" pojawia się, gdy stężenie glukozy we krwi jest powyżej 

ustawionego przez ciebie poziomu hiperglikemii (wysokiego poziomu cukru we krwi). 

       

Komunikat "Ketone"  

Komunikat "Ketone?" pojawia się w czasie, gdy stężenie glukozy we krwi 

przekracza 16,7 mmol/L (300 mg/dL). Jeśli pojawia się ten symbol, zalecane jest 

wykonanie badania na obecność ciał ketonowych. W sprawie badania na 

obecność ciał ketonowych skonsultuj się ze swoim lekarzem.  

 

Ostrzeżenia i ograniczenia  

Patrz: ulotka dołączoną do testów paskowych 
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Używanie pamięci glukometru 
Glukometr automatycznie zapisuje w pamięci do 300 wyników badań. Każdy zapis 

obejmuje wynik badania, jego datę i czas wykonania. Jeśli liczba zapisów osiągnie 

300, z pamięci wykasowywane są najstarsze zapisy, co zapewni miejsce w 

pamięci na zapisy najnowsze.  

System oblicza również średni wynik na podstawie 7-, 14-, 30-, 60- i 90-dniowych 

pomiarów. 

Przeglądanie zapisanych pomiarów  
Aby przejrzeć zapisane wyniki:  

1. Wciśnij przycisk M, aby włączyć glukometr i wejść w tryb pamięci. Na 

wyświetlaczu pojawi się najnowszy zapis i symbol "MEM". 

 

2. Jeśli używasz glukometru po raz pierwszy, na wyświetlaczu pojawią się trzy 

poziome kreski (– – –), symbol "MEM" i jednostka miary. Oznacza to, że w 

pamięci nie ma zapisanych żadnych wyników pomiarów. 

 

3. Przy wynikach wyświetlanych z pamięci glukometru podawane też będą data i 

czas wykonania badania. Symbol hash (#) będzie oznaczać, że dany wynik nie 

zostanie włączony do obliczania średniej z 7-, 14-, 30-, 60- i 90-dniowych 

pomiarów. 

4. Przeglądu zapisanych wyników dokonuje się przez przyciskanie przycisku M. 

Wciśnięcie przycisku S umożliwi przegląd wyników uśrednionych. Na ekranie 

pojawi się informacja "DAY AVG" (średnia dzienna). 

Uwaga: Jeśli nie chcesz przeglądać uśrednionych wyników, naciśnij ponownie 

przycisk S, co spowoduje wyłączenie się glukometru.  

LUB

LUB
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5. Gdy glukometr znajduje się w trybie uśrednionych wyników: 

● Jeśli funkcja znacznika posiłków jest wyłączona, przyciskanie przycisku M 

powoduje wyświetlanie kolejno średnich z 7-, 14-, 30-, 60- i 90-dniowych 

pomiarów. 

● Jeśli funkcja znacznika posiłków jest włączona, przyciskanie przycisku M 

powoduje wyświetlanie wyników ogólnych, badań przed posiłkiem i badań 

po posiłku z 7-, 14-, 30-, 60- i 90-dniowych pomiarów. System obliczy 

średnią, którą wybrałeś. Na wyświetlaczu pojawi się również określenie 

liczby zapisów uwzględnionych przy obliczaniu średniej. 

Uwaga: Do średniej pomiarów badań przed posiłkiem i po posiłku włączane 

są tylko te zapisy, które były odpowiednio oznaczone jako "przed posiłkiem i 

"po posiłku". Do obliczania ogólnych średnich z 7-, 14-, 30-, 60- i 

90-dniowych pomiarów brane są pod uwagę wszystkie zapisane wyniki. 

 

6. Jeśli w pamięci znajdują się zapisy z mniejszej ilości dni niż 7, 14, 30, 60 lub 90, 

wtedy wszystkie dostępne wyniki, za wyjątkiem oznaczonych znakiem hash (#), 

będą brane pod uwagę przy obliczaniu średniej. 

Jeżeli używasz glukometru pierwszy raz, na wyświetlaczu nie pojawią się 

żadne wyniki. Oznacza to, że w pamięci nie ma zapisanych żadnych wyników 

pomiarów. Jeśli wyników badań nie oznaczyłeś jako wykonane "przed 

posiłkiem" lub "po posiłku", przy próbie wyświetlenia średnich wyników przed 

posiłkiem i po posiłku nie pojawi się żadna wartość. Oznacza to, że w pamięci 

nie ma zapisanych żadnych wyników pomiarów "przed posiłkiem" lub "po 

posiłku". 

7. Wciśnij przycisk S, aby wyłączyć wyświetlacz. 

Uwaga: Wyniki testów kontrolnych nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu 

średnich. Przy przeglądaniu zapisanych w pamięci wyników, wartości 

pomiarów kontrolnych będą oznaczone symbolem hash (#), co będzie 

oznaczać, że nie zostaną one włączone do obliczania średniej z 7-, 14-, 30-, 

60- i 90-dniowych pomiarów.  

LUB
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Kasowanie pamięci  
Przy kasowaniu pamięci należy zachować szczególną ostrożność. Skasowanej 

pamięci nie da się odtworzyć. Kasowanie pamięci – zasady postępowania: 

1. Gdy glukometr jest wyłączony, wciśnij przycisk M i przytrzymaj go dwie 

sekundy. Spowoduje to włączenie się glukometru i przejście w tryb kasowania 

pamięci.  

 

2. Aby skasować pamięć, wciśnij teraz jednocześnie przyciski M i S i przytrzymaj 

je dwie sekundy. 

3. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "MEM" i oznaczenie "– – –", co będzie 

oznaczać, że zawartość pamięci została wykasowania. Glukometr wyłączy się 

po kilku chwilach.  

 

4. Jeśli wszedłeś w tryb kasowania pamięci, ale chcesz z niego wyjść bez jej 

kasowania, wciśnij przycisk S. Spowoduje to wyłączenie się glukometru bez 

kasowania danych zapisanych w pamięci. 

Przenoszenie zapisanych pomiarów 

Dane zapisane w pamięci glukometru można przenieść do komputera osobistego 

wykorzystującego system operacyjny Windows przy użyciu kabla przesyłu danych 

i oprogramowania (wyposażenie opcjonalne). 

1. Zainstaluj oprogramowanie na komputerze zgodnie z instrukcjami zestawu 

Diabetes Management Software. 

2. Wciśnij przyciski M i S i, aby wejść w tryb przesyłu danych. Gdy glukometr 

przejdzie w tryb przesyłu danych, na wyświetlaczu pojawi się napis "PC". 
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3. Uruchom oprogramowanie na komputerze i włącz tryb przesyłu danych. Aby 

wykonać tę operację, przeczytaj instrukcje obsługi oprogramowania. 

4. W czasie przesyłu danych wyświetlacz glukometru będzie wyświetlał 
komunikaty "to" i "PC". Oznacza to, że dane są przesyłane z glukometru do 

komputera.  

5. Po zakończeniu przesyłu danych wyświetlacz glukometru wyświetli komunikaty 

"END" i "PC", po czym wyłączy się.  

        

6. Jeśli wszedłeś w tryb przesyłu danych, ale chcesz z niego wyjść bez 

wykonywania przesyłu, wciśnij przycisk S. Spowoduje to wyłączenie się 

urządzenia i wyjście z trybu przesyłu danych. 

 

Szczegółowe instrukcje na temat przesyłu danych znajdują się w ulotce dołączonej 

do pakietu oprogramowania Diabetes Management Software. 
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Konserwacja 

Aby uzyskiwać jak najdokładniejsze pomiary, należy odpowiednio dbać o 

glukometr i cały system.  

Wymiana baterii  

Kiedy miga ikona baterii ( ), oznacza to, że baterie są prawie całkowicie 

wyładowane i należy je jak najszybciej wymienić na nowe. Jeśli baterie będą na 

tyle wyczerpane, że wykonanie badania poziomu glukozy we krwi nie będzie 

możliwe, na wyświetlaczu pojawi się błąd "E-6". Glukometr nie będzie działać bez 

wymiany baterii. 

Opis postępowania:  

1. Sprawdź, czy glukometr jest wyłączony. 

2. Odwróć glukometr "do góry nogami" i znajdź pokrywę 

baterii. Naciśnij pasek pokrywy, aby otworzyć 
pokrywę baterii. 

3. Wyciągnij stare baterie i wyrzuć je. Włóż dwie nowe 

baterie CR 2032 3,0V typu "pastylkowe", 

umieszczając je na plastikowej taśmie. Biegun 

dodatni baterii (+) powinien znaleźć się na górze. 

4. Zamknij pokrywę baterii, przyciskając ją aż się 

zatrzaśnie. 

5. Po wymianie baterii sprawdź i ustaw zegar, tak aby wskazywał właściwy dzień i 

godzinę. Patrz rozdział Ustawienie glukometru przed badaniem na stronie 12. 

Jak dbać o system monitorowania poziomu glukozy  

On Call
®
 Chosen  

Glukometr 

Glukometr On Call
®
 Chosen nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych 

ani specjalnego czyszczenia. Do przetarcia glukometru z zewnątrz wystarczy 

wilgotna ściereczka i łagodny środek czyszczący. Należy uważać, aby przez port 

paska i port danych nie przedostały się do środka płyny, krew lub zabrudzenia. 

Zaleca się, aby glukometr po użyciu schować do etui i tam go trzymać. 
Glukometr On Call

®
 Chosen jest precyzyjnym przyrządem pomiarowym. Należy 

obchodzić się z nim ostrożnie.  

Nakłuwacz 

Jeśli nakłuwacz wymaga oczyszczenia, należy do tego użyć miękkiej ściereczki i 

wody z delikatnym mydłem. Po czyszczeniu nakłuwacz należy dokładnie wysuszyć. 
Nie zanurzać nakłuwacza w płynach.  

Więcej informacji znajduje się w ulotce dołączonej do nakłuwacza. 
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Sugerowane pory pomiaru glukozy i 
pożądane wyniki 

Regularne kontrolowanie stężenia glukozy we krwi jest ważną częścią twojej terapii 

przeciwcukrzycowej. Lekarz pomoże ci ustalić normalne wartości poziomu glukozy 

dla twojego przypadku. Pomoże ci również ustalić, w jakich okresach dnia i jak często 

powinieneś wykonywać pomiary. Sugerowane czasy wykonania badania: 

• Po obudzeniu się (poziom na czczo)  

• Przed śniadaniem 

• 1 – 2 godziny po śniadaniu 

• Przed obiadem 

• 1 – 2 godziny po obiedzie 

• Przed ćwiczeniami fizycznymi 

• Przed kolacją  

• 1 – 2 godziny po kolacji 

• Przed pójściem spać  

• Po zjedzeniu przekąski 

• O godzinie 2 lub 3 rano, jeśli przyjmujesz insulinę  

Może zaistnieć konieczność częstszego wykonywania badań, jeśli1:  

• Rozpoczynasz przyjmowanie nowego leku przeciwcukrzycowego lub 

zmieniasz sposób przyjmowania starego. 

• Uważasz, że stężenie glukozy we krwi w danej chwili jest zbyt wysokie lub zbyt 

niskie.  

• Czujesz się chory lub nie czujesz się dobrze przez dłuższy czas. 

Oczekiwane poziomy stężenia glukozy we krwi osób bez cukrzycy
2
: 

Czas Zakres (mg/dL) Zakres (mmol/L) 

Na czczo i przed posiłkami 70-100 3,9-5,6 

2 godziny po posiłku Poniżej 140 Poniżej 7,8 

Skonsultuj się z lekarzem w celu ustalenie poziomów glukozy właściwych dla Ciebie.  
Pory dnia Twój docelowy zakres stężenia glukozy 

Po obudzeniu się (poziom na czczo)  

Przed posiłkami  

2 godziny po posiłku  

Przed pójściem spać 
O godzinie 2 lub 3 rano  

Inny  

(Uwaga: 1 mmol/L = 18 mg/dL) 

W dzienniku zapisuj wyniki pomiarów glukozy wraz z dodatkowymi informacjami. 

Kiedy będziesz szedł do lekarza, weź ze sobą dziennik z zapiskami, co pomoże 

ustalić skuteczność kontroli twojego przypadku cukrzycy. Ułatwi to tobie i lekarzowi 

podjęcie decyzji dotyczących planu kontroli choroby. 
 

1. Jennifer Mayfield and Stephen Havas, “Self-Control: A Physician’s Guide to Blood Glucose Monitoring 

in the Management of Diabetes – An American Family Physician Monograph” 

2. ADA Clinical Practice Recommendations, 2011 
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Porównanie wyników glukometru i wyników 

laboratoryjnych  

Zarówno wyniki uzyskiwane przy pomocy glukometru On Call
®
 Chosen, jak i wyniki 

laboratoryjne odnoszą się do stężenia glukozy w surowicy lub osoczu krwi. Wyniki 

te mogą się różnić z powodu normalnych odchyleń. Różnice w wynikach nie są 

niczym zaskakującym, jednak w normalnych warunkach wykonywania badań nie 

powinny one przekraczać 20%. Informacje na temat precyzji i dokładności badań 

wykonywanych przy zastosowaniu glukometru podane są w ulotce dołączonej do 

opakowania pasków On Call
®
 Chosen. Aby zapewnić odpowiednie warunki do 

przeprowadzenia porównań, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. 

 

Zanim wybierzesz się do laboratorium:  

• Weź ze sobą do laboratorium glukometr, testy paskowe i roztwór kontrolny. 

• Sprawdź, czy glukometr jest czysty.  

• Wykonaj test kontroli jakości, aby sprawdzić, czy system działa poprawnie. 

• Porównanie będzie najdokładniejsze, jeśli przed badaniem nie będziesz 

niczego jeść przez przynajmniej cztery godziny (lub lepiej nawet osiem 

godzin). 

 

W laboratorium: 

• Przed pobraniem próbki umyj ręce. 

• Próbki do badania laboratoryjnego i badania własnym glukometrem powinny 

być pobrane w odstępie nie większym niż 10 minut. Zapewni to miarodajne 

porównanie wyników. 

• Do badania własnym glukometrem nie można wykorzystywać krwi z probówek 

laboratoryjnych, w których znajduje się fluorek lub inna substancja 

zapobiegająca krzepnięciu krwi. Spowodowałoby to uzyskanie fałszywie 

niskich wyników. 
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Rozwiązywanie problemów 

Glukometr informuje o problemach technicznych za pośrednictwem komunikatów 

wyświetlanych na ekranie. Kiedy pojawi się komunikat o błędzie, zapisz jego 

numer, wyłącz glukometr i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.  

Wyświetlacz Przyczyna Rozwiązanie 

Glukometr 

nie chce się 

włączyć 

Uszkodzona lub rozładowana 

bateria 
Wymień baterie 

Glukometr jest zbyt zimny 

Jeśli glukometr był wystawiony na 

działanie niskiej temperatury lub 

przechowywany w zimnym 

pomieszczeniu, pozostaw go na 30 minut, 

aby osiągnął temperaturę pokojową.  

 
Wewnętrzny błąd kontroli zasilania

Wyciągnij baterie na 30 sekund, włóż je z 

powrotem i ponownie włącz glukometr. 

Jeśli problem będzie się powtarzał, 
skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem. 

 
Wewnętrzny błąd kontroli kalibracji

Aby zresetować glukometr, wyłącz go lub 

wyciągnij pasek. Następnie włącz 

glukometr ponownie. 

Jeśli problem będzie się powtarzał, 
skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

 

Test paskowy został usunięty w 

trakcie badania 

Powtórz badanie. W czasie badania 

pasek musi cały czas pozostawać 
wewnątrz glukometru. 

 

Próbka została podana na pasek 

zbyt wcześnie 

Powtórz badanie i podaj próbkę dopiero, 

gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona 

paska i kropli krwi. 

 

Test paskowy jest zabrudzony lub 

był wcześniej używany 

Powtórz badanie, używając nowego 

paska. 

 

Zbyt mała próbka 
Powtórz badanie i podaj taką ilość próbki, 

która wypełni okienko kontrolne. 

Błąd podania próbki: zbyt późne 

podanie dodatkowej ilości próbki 

Powtórz badanie i podaj taką ilość próbki, 

aby wypełnić okienko kontrolne w ciągu 3 

sekund. 

 
Temperatura przekroczyła 

temperaturę roboczą glukometru 

Przejdź do chłodniejszego pomieszczenia 

i powtórz badanie.  

 

Temperatura jest poniżej 

temperatury roboczej glukometru 

Przejdź do cieplejszego pomieszczenia i 

powtórz badanie. 
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Wyświetlacz Przyczyna Rozwiązanie 

 

Bateria jest rozładowana, ale 

wystarczy na przeprowadzenie 

jeszcze 20 badań 

Wyniki badań będą dokładne, ale wymień 

baterie możliwie jak najszybciej. 

 

Bateria jest rozładowana. Badanie 

będzie możliwe dopiero po 

wymianie baterii 

Wymień baterie i powtórz badanie. 

 

Brak chipu kodującego w 

glukometrze 

Włóż do glukometru chip kodujący, który 

dostarczany jest z opakowaniem testów 

paskowych. 

 

Uszkodzony chip kodujący lub chip 

został wyciągnięty w czasie 

badania 

Jeśli chip kodujący jest uszkodzony, użyj 

nowego chipu kodującego o właściwym 

numerze i przeprowadź badanie.  

Jeśli chip został usunięty w czasie 

badania, sprawdź czy jego numer jest 

zgodny z numerem na opakowaniu 

pasków i ponownie przeprowadź badanie.

 

Awaria systemów elektronicznych 

glukometru 

Jeśli problem będzie się powtarzał, 
skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem. 

 

Do urządzenia włożono chip 

kodujący inny niż On Call
® 

Chosen 

Komunikat informuje o włożeniu do 

glukometru niewłaściwego chipu 

kodującego. W systemie monitorowania 

stężenia glukozy On Call
® 

Chosen należy 

używać wyłącznie chipów kodujących On 

Call
® 

Chosen. Jeśli problem będzie się 

powtarzał, skontaktuj się z lokalnym 

dystrybutorem. 

 
Błąd przesyłu danych 

Wystąpił błąd w przesyłaniu danych do 

komputera. 

Szczegółowe instrukcje rozwiązywania 

problemów związanych z przesyłem 

danych znajdują się w ulotce dołączonej 

do pakietu oprogramowania Diabetes 

Management Software.   

 
Błąd testu paskowego 

Powtórz badanie i podaj taką ilość próbki, 

aby wypełnić okienko kontrolne w ciągu 3 

sekund. 

Nie dotykaj testu paskowego w czasie, 

gdy system dokonuje pomiaru. 

Pamiętaj, że próbka powinna być próbką 

świeżej krwi o odpowiednim poziomie 

hematokrytu. Próbka nie może być niczym 

zanieczyszczona. Jeśli problem będzie się 

powtarzał, skontaktuj się z lokalnym 

dystrybutorem. 
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Charakterystyka Techniczna 
 

Cecha Specyfikacja 

Zakres pomiarów: 0,6 – 33,3 mmol/L (10 - 600mg/dL) 

Kalibracja wyników 

Przeliczenie na zawartość glukozy w osoczu; kalibracja z 

wykorzystaniem analizatora stężenia glukozy firmy YSI, 

Model 2300 STAT PLUS, który jest zgodny z normą 

NIST 

Próbka Patrz: ulotka dołączona do testów paskowych. 

Minimalna wielkość próbki 0,8 μL 

Czas wykonania badania: 5 sekund 

Zasilanie Dwie baterie CR 2032 3,0 V typu "pastylkowego" 

Żywotność baterii 
Minimum 3 000 pomiarów (nie uwzględniając przesyłu 

danych i alarmów przypominających o badaniu) 

Jednostka pomiaru stężenia 

glukozy 

Glukometr jest fabrycznie skalibrowany na wyświetlanie 

stężenia glukozy we krwi wyrażonego w milimolach na 

litr (mmol/L) lub w miligramach na decylitr (mg/dL) w 

zależności od tego, która jednostka miary jest 

standardowo używana w twoim kraju. 

Pamięć Zapis do 300 wyników wraz z data i godziną pomiaru 

Automatyczne wyłączenie 2 minuty po ostatniej wykonanej czynności 

Wymiary glukometru 91,0 mm × 58,0 mm × 20,0 mm 

Wymiary wyświetlacza 40,2 mm × 36,0 mm 

Waga 66 g (wraz z bateriami) 

Temperatura robocza 5 - 45ºC (41-113 °F ) 

Robocza wilgotność względna 10 – 90% 

Zakres hematokrytu Patrz: ulotka dołączoną do testów paskowych. 

Port danych 
9600 bodów, 8 bitów danych, 1 bit zakończenia 

transmisji danych, bez kontroli parzystości 
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Gwarancja 

Prosimy o wypełnienie karty gwarancyjnej dołączonej do produktu i odesłanie jej 

do dystrybutora celem rejestracji zakupu. 

Jeśli w ciągu pięciu (5) lat glukometr przestanie działać z powodu innego niż 

oczywiste naruszenie zasad użytkowania, dokonamy jego bezpłatnej wymiany na 

nowy glukometr. Dla własnej informacji zapisz również tutaj datę zakupu 

urządzenia. 

Data zakupu: ________________________________________________ 

Uwaga: Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego zakupu glukometru. 

Gwarancja nie dotyczy baterii. 
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Indeks symboli 

 Sprawdź instrukcje użytkowania 

 Tylko do diagnozy in vitro 

Przechowywać w temperaturze 2 - 30 °C (36 - 86 °F) 

 Wystarcza na <n> testów 

 Termin przydatności do użycia: 

 Numer serii 

 Producent 

 Autoryzowany przedstawiciel 

 Wysterylizowano przez napromieniowanie 

CODE Numer kodu 

 Zakres kontroli 

REF Nr katalogowy 

Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi 
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