
Призначення.
Система контролю рівня глюкози в крові Rightest™ призначена для контролю рівня глюкози в капілярній 
цільній крові (КК) яку узято з кінчика пальця, долоні або передпліччя і допомагає відстежити ефективність 
заходів щодо лікування діабету в домашніх і клінічних умовах. 
Тест-смужки Rightest™ призначені для проведення діагностики поза організмом (in vitro).
Система Rightest™ тестує КК і розраховує рівень глюкози еквівалентний рівню глюкози в плазмі 
(коефіцієнт = 1,12). Отриманий результат є еквівалентним результату аналізу, отриманому в лабораторії 
(або за допомогою лабораторного обладнання).
Тест-смужки GS550 Rightest™  призначені для використання тільки з глюкометром Rightest™ GM550. 
Опис процедури вимірювання. 
Підготовка ланцетного пристрою. 
1) Тримайте регулятор глибини проколу в одній руці, а корпус – в іншій. Відтягніть регулятор назад. Коли 
з'явиться зазор між регулятором і корпусом, потягніть їх в різні боки. 
2) Зніміть ковпачок.
3) Міцно вставте новий одноразовий ланцет в утримувач.
4) Відкрутіть захисний наконечник з вістря знімного ланцета. 
5) Закрийте ланцетний пристрій, встановивши верхню частину (ковпачок) на місце. 
6) Глибина проколу регулюється  поворотом регулятора для вибору проколу до глибини, вказаної у віконці. 
Установки базуються на типі шкіри: “            ” для тендітної або тонкої шкіри;  “             ” для середньої 
шкіри; “           ” для товстої або грубої шкіри. 
7) Утримуючи пристрій за корпус лівою рукою, правою відтягніть поршень - механізм буде зведено. 
Відпустіть поршень, він автоматично повернеться в своє початкове положення усередині корпусу.
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ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ ТЕСТ-СМУЖКАМИ 
ДЛЯ КОНТРОЛЮ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ  

Проведення тесту. 
1) Вимийте руки теплою водою з милом і 

ретельно витріть їх. 
2) Витягніть одну тест-смужку з флакона. 

Негайно закрийте флакон.
3) Вставте смужку в порт глюкометра 

індикатором вгору. 

4) Поки світиться індикатор краплі, у вас є 2 хвилини, щоб нанести зразок крові на тест-смужку. 
5) Прикладіть ланцетний пристрій до бічної поверхні подушечки пальця і натисніть кнопку для проколу 
пальця.
Приклад розміру зразків:

6) Доторкніться  ділянкою забору крові до краплі та утримуйте її до появи звукового сигналу (якщо гучність 
включена) і повного наповнення кров'ю контрольного віконця. Якщо контрольне віконце не повністю 
заповнене кров'ю або тест не почався, видаліть тест-смужку і зробіть тест ще раз з новою смужкою. 
7) На екрані ви побачите зворотний відлік часу. Через 5 секунд з'являться результати тестування.
8) Витягніть тест-смужку з глюкометра. Дотримуйтеся місцевого законодавства відносно утилізації 
тест-полосок. 

За детальнішою інформацією про те, як користуватися глюкометром, ланцетним пристроєм і 
як оцінювати результати тестування, зверніться до  Посібника користувача.
Результати тестів.
- Результати тесту рівня глюкози в крові показані на екрані глюкометра в мг/дл чи ммол/л залежно від 

установок вашого глюкометра. 
- Якщо результати вимірювання рівня глюкози в крові незвичайно низькі або високі, або у Вас виникли сумніви 

щодо отриманих результатів, повторіть тест з новою смужкою. Ви також можете провести Тест Контролю 
Якості з контрольним розчином Rightest™ для перевірки Вашого глюкометра і тест-смужок. Якщо ж 
результати тесту залишаються незвично високими або низькими, негайно зверніться до свого лікаря. 

- Якщо Ви відчуваєте симптоми, несумісні з отриманими результатами при тому, що Ви дотримувалися всіх 
інструкцій, вказаним в Керівництві, негайно зв'яжіться з Вашим лікарем. 

- Глюкометр Rightest™ виводить на дисплей результати від 10 до 600 мг/дл або від 0.6 до 33.3 ммол/л. Якщо 
значення ваших результатів нижче 10 мг/дл (0.6 ммол/л) або тест-смужка не повністю покрилася кров'ю, на 
екрані з'явиться напис «Lo». Зробіть ще раз тест з новою смужкою. Якщо Ви все ще отримуєте результат 
«Lo», Вам потрібно негайно звернутися до лікаря.

- Якщо результати Вашого тесту вище 600 мг/дл (33.3 ммол/л), на екрані з'явиться напис «Hi». Зробіть тест ще 
раз з новою тест-смужкою. Якщо Ви все ще отримуєте результат «Hi», Вам негайно треба звернутися до 
лікаря.       

Очікувані значення. (1) 

Запобіжні засоби.
- Перевірте термін придатності тест-смужок на флаконі. Не використовуйте тест-смужки з терміном 

придатності, що минув. 
- Після витягання тест-смужки негайно закривайте флакон. 
- Не використовуйте контрольний розчин з вичерпаним сром придатності. 
- Не згинайте і не скручуйте тест-смужки, це може призвести до некоректних результатів тесту.
- Не використовуйте тест-смужки ще раз. 
- Не використовуйте ланцети ще раз. Утилізуйте ланцети належним чином. 
- Якщо глюкометр Rightest™ і смужки перенесли зміни температури, почекайте 30 хвилин перед тим, як 

почати тест.
Попередження.
-  Бережіть тест-смужки або флакони від дітей. Вони можуть заподіяти задуху. Якщо дитина випадково 

проковтнула тест-смужку або інші дрібні предмети – негайно зв'яжіться з лікарем. 
Обмеження.
-  Високий вміст ліпідів  (жирів) у пробі крові може вплинути на результати тестів. Щоб дізнатися про 

вірогідність таких порушень, пацієнт під спостереженням лікаря  повинен провести тести в лікарні і отримати 
дані про базовий рівень глюкози в крові, перш ніж почати контроль глюкози в домашніх умовах. Ці базові 
цифри потрібно періодично перевіряти в клінічній лабораторії. 

- Значення глюкометра можуть значно відрізняться від «реального рівня глюкози» в гіперглікемічному-гіпер-
смолярному стані, за наявності або відсутності кетозу. Тяжкохворих пацієнтів слід тестувати з граничною 
обережністю. 

9) Щоб витягнути ланцет, зніміть з ланцета ковпачок для вибору 
глибини проколу. Не торкаючись  використаного ланцета, 
увіткніть вістря ланцетного пристрою в захисний наконечник 
використаного ланцета. Утримуючи кнопку спуску ланцета 
однією рукою, потягніть за ланцет іншою рукою, та безпечно 
витягуйте використаний знімний ланцет в біологічно захищену 
ємність з міцними стінками.  

Мінімальний розмір зразку - 1.0 мкл для проведення 
тесту на глюкометрі. Зразок, який більше ніж 3.0 мкл 
може засмітити глюкометр. 

Альтернативні місця відбору крові для проведення тестів - долоня або 
передпліччя    
- Для проведення тесту з використанням зразка, отриманого з альтернативного 

місця, розташуйте прозорий ковпачок на ланцеті.
- Для посилення потоку крові декілька секунд масажуйте місце проколу долоні 

або передпліччя.  
- Відразу ж після масажу зони проколу, натисніть і утримуйте ланцет з прозорим 

ковпачком біля руки або передпліччя. 
- Потім натисніть кнопку для проколу. 
- Продовжуйте утримувати ланцет на руці або передпліччі, поступово 

підвищуйте тиск протягом декількох секунд до появи достатнього зразка крові.  
У деяких випадках результати аналізу глюкози в крові, взятої з альтернатив-
них місць, можуть значно відрізнятися від результатів з пальця.

Утримуйте 
декілька секунд 

Кнопка для 
проколу пальця 

РІВЕНЬ  ГЛЮКОЗИ В КРОВІ НАТЩЕСЕРЦЕ
Рівень глюкози
Від 70 до 109 мг/дл (3.9 до 6.1 ммол/л)

Від 109 до 125 мг/дл (6.1 to 6.9 ммол/л)

126 мг/дл (7.0 ммол/л) и вище

Показники
Нормальний рівень глюкози натщесерце 

Порушений рівень глюкози натщесерце (стан переддіабету) 

Діабет

Зміни рівня глюкози в пробі крові, взятої з пальця, проявляються швидше, ніж у пробі крові, взятої з альтернатив-
них місць. Використовуйте пробу крові з пальця при різкому погіршенні стану і завжди, коли існує ймовірність 
гіпоглікемії і особливо, коли у Вас спостерігається безсимптомна гіпоглікемія.



(ii) Контрольний розчин: 

(i) Зразок цілісної венозної крові:
P-01
100

42.5 (2.4)
0.8 (0.04)

1.8%

P-02
100

100.9 (5.6)
1.1 (0.06)

1.1%

P-03
100

140.6 (7.8)
1.6 (0.09)

1.1%

Глюкометри:

Рівні глюкози:

P-04
100

207.1 (11.5)
3.5 (0.19)

1.7%

P-05
100

375.2 (20.8)
6.4 (0.36)

CS-L
100

40.7 (2.2)
1.2 (0.06)

3.0%

CS-N
100

103.9 (5.8)
2.2 (0.12)

2.1%

CS-H
100

289.7 (16.0)
4.3 (0.24)

1.5%

У межах   ± 5 мг/дл
У межах   ± 10 мг/дл
У межах   ± 15 мг/дл

У межах  ± 5 мг/дл
У межах  ± 10 мг/дл
У межах  ± 15 мг/дл
У межах  ± 20 мг/дл

Таблиця 2: представляє результати контролю глюкози вище 75 мг/дл.

55.8% (53/95)
75.8% (72/95)
91.6% (87/95)
96.8% (92/95)

55.8% (53/95)
75.8% (72/95)
89.5% (85/95)
96.8% (92/95)

49.5% (47/95)
71.6% (68/95)
91.6% (87/95)
97.9% (93/95)

78.9% (15/19)
100% (19/19)
100% (19/19)

78.9% (15/19)
94.7% (18/19)
100% (19/19)

42.1% (8/19)
78.9% (15/19)
94.7% (18/19)

- Рекомендується бути обережним і при інтерпретації значень глюкози в крові нижче 50 мг/дл (2.8 ммол/л) або 
вище 250 мг/дл (13.9 ммол/л). При набутті таких значень глюкози - негайно зверніться до лікаря. 

- Через певні інтервали рекомендується порівнювати результати глюкометра з  одночасно отриманими 
лабораторними результатами на одному і тому ж зразку крові. Для порівняльного аналізу необхідно 
використовувати метод, вживаний в клінічних лабораторіях, при якому використовується гексокіназа або 
глюкозооксидаза.    

- Фторид не можна використовувати як антикоагулятор при взятті зразків крові для тесту. 
- Руки і пальці, забруднені цукром від їжі або напоїв можуть привести до завищених результатів. 
- Результати вимірювань глюкози в крові відрізняються від результатів цільної крові і плазми. 
- Зберігання тест-смужок поблизу відбілювача або продуктів, що містять відбілювач може вплинути на 

результати, що проводяться за допомогою тест-смужок Rightest™.
- Тест-смужки Rightest™  призначені для проведення тестів на капілярній цільній крові. Не використовуйте 

сироватку або плазму. 
- Значення тестів можуть бути хибні, якщо вони проводяться у високогірній місцевості, вище 3048 метрів над 

рівнем моря (10000 футів).
- Гематокрит нижче 30% може призвести до завищення результатів, а гематокрит вище 60% може призвести 

до заниження результату.
- Сильне зневоження можеі привести до неточних занижених результатів. 
- Глюкометр Rightest™ не був перевірений на новонароджених, тому його не можна використовувати для 

новонароджених. 
- Не робіть  тести контролю глюкози в крові при температурі нижче 10 ºС (50 ºF) або вище 40 ºС (104 ºF), і 

вологості нижче 10% або вище 90%.

Зберігання та догляд.
- Зберігайте тест-смужки в оригінальному закритому кришкою флаконі при температурі від  4 ºС до 30 ºС 
  (39 ºF - 86 ºF) і відносній вологості  до 90%. Не заморожуйте.
- Після того, як ви дістанете тест-смужку, негайно закривайте кришку флакона. Не залишайте флакон 

відкритим. Якщо тест-смужка пробула поза флаконом довгий час, вона може ввібрати вологу і це стане 
причиною некоректних результатів. 

- Коли Ви відкриваєте новий флакон з тест-смужками, пишіть дату відкриття на етикетці. Використовуйте 
тест-смужки протягом 3 місяців після першого відкриття флакона або до дати закінчення терміну придатності 
(яка подія буде першою). 

Діапазон вимірювань. 
Діапазон вимірювань глюкометра Rightest™ складає 10 - 600 мг/дл або 0.6 - 33.3 ммол/л.
Розділ контролю якості.
Зверніться до розділу контролю якості у Вашій Інструкції Користувача.
Можливі проблеми і обслуговування. 
За детальнішою інформацією про помилки і можливі проблеми зверніться до розділу «Можливі Проблеми» 
у Вашій Інструкції Користувача Rightest™.   
З усіх питань та проблем що виникають з продукцією Rightest™ звертайтеся у сервісну службу Bionime.

Додаткова інформація для медичних працівників
Принцип виявлення.(2) 
Глюкоозоксидаза і ферроціанид калію, що містяться в тест-смужці, реагують з глюкозою в зразку крові і 
створюють електричний струм, пропорційний кількості глюкози в зразку крові. Глюкометр вимірює силу 
струму і переводить значення у відповідну концентрацію глюкози.
Характеристики.
Точність.
Точність оцінювалася включаючи (i) зразок цільної венозної крові (ii) 3 рівні контрольного розчину протягом 10 
днів, на 10 глюкометрах і 1 партії тест-смужок. 

Точність.
Точність системи контролю рівня глюкози в крові Rightest™ була продемонстрована порівнянням показників 
рівня глюкози в цільній крові (еквівалент по плазмі) отриманих за допомогою глюкометра Rightest™ з 
показниками рівня глюкози в плазмі, отриманих на лабораторному устаткуванні. 
У вимірюваннях  взяли участь 114 пацієнтів. Кожен пацієнт проводив вимірювання свого рівня глюкози на 
зразку (узятому з кінчика пальця, долоні, передпліччя) за допомогою глюкометра Rightest™. Другий відбір 
зразків проводився через п'ять хвилин після цього і з них отримували плазму в лабораторії.  Плазма 
аналізувалася за допомогою лабораторного інструменту  Olympus AU640. Дев'яносто сім відсотків значень 
глюкометра Rightest було отримано в діапазоні ± 20% значень Олімпуса при концентрації глюкози ≥75 мг/дл і 
в межах  ±15 мг/дл при концентрації глюкози ＜75 m\ мг/дл. Результати і відмінності між двома методами, 
системою Rightest і Olympus AU640 (як методом) приведені в таблицях нижче.

Таблиця 1: представляє результати контролю глюкози нижче 75 мг/дл.

* Критерії прийому ISO15197 такі, що 95% всіх відмінностей в значеннях має бути в межах ±15 мг/дл для 
значень глюкози менше 75 мг/дл, і в межах ±20% для показників глюкози більше 75 мг/дл. 
Примітка: При порівнянні результатів глюкометра з лабораторними результатами, різниця показників нижче 
75 мг/дл виражена в мг/дл, тоді як різниця показників вище 75 мг/дл порівнюється у відсотках.
Втручання.
Наступні компоненти можуть заважати при вимірюваннях глюкози при вказаній концентрації:
Сечова кислота > 16 мг/дл (> 0.96 ммол/л)
Реагенти.
Кожна тест-смужка містить наступні реагенти:
Що хімічно неактивні становлять  45.7%
Ферріционід калія   39.5%
Глюкоозоксидаза (Aspergillus niger) (GOD) 14.8% 

Посилання. 
1) Діабетична інформація – Американська Асоціація Клінічної Хімії (AACC) електронна  версія,   24 березня, 

2010 сайт ww.labtestsonline.org/understanding/analytes/glucose/test.html
2) Діагноста діабету in Vitro: Приймаючи виклик. Клінічна Хімія 45:9, 1596-1601 (1999).  
Опис позначень.

ПРИМІТКА
- Не використовуйте глюкометр поблизу джерел сильного електромагнітного випромінювання, щоб 

уникнути впливу на коректність роботи. 
- Бережіть глюкометр від попадання пилу, води і будь-якої рідини. 

(1) Кількість тестів (n)
(2) Серед.значення  мг/дл (ммол/л)
(3) SD мг/дл (ммол/л)
(4) CV (%)

(1) Кількість тестів (n)
(2) Серед.значення  мг/дл (ммол/л)
(3) SD мг/дл (ммол/л)
(4) CV (%)

Відмінності діапазону 
значень між Olympus
і  глюкометром Rightest™

Відсоток (і кількість) зразків по яких різниця між значеннями глюкометра 
Rightest™ і значеннями Olympus була в межах, вказаних в першому стовпці.
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Символ Значення

Обмеження температури

Використати до/ 
термін придатності 

Не використовувати у випадку 
пошкодження упаковки

Дата виробництва 

Код переробки

Символ Значення
Медичний прилад для діагностики
In vitro (поза організмом)

Не для повторного 
використання
Ознайомтесь з інструкціями 
по використанню

Захищати від сонячного 
світла

Захищати від вологи

Символ Значення

Код партії 

Виробник

Марка CE0197

Біологічні ризики

Уповноважений представник в
Європейському Союзі


