
Стрілка-покажчик
Тест-смужка вставляється до 
порту стрілкой-покажчиком до 
глюкометру, при цьому стрілка 
знаходиться зверху.

Рекомендується брати пробу в межах 1,4 - 2,5 мкл. Проба крові більше 4,0 мкл 
може бути занадто великою та забруднити глюкометр. Проба крові менш ніж 
1,4 мкл може призвести до неправильного результату аналізу.

 

Призначення

Система контролю рівня глюкози у крові

Система контролю глюкози в крові  призначена тільки для зовнішньої 
діагностики in-virto (для самоконтролю та професійного використання). 
Результати вимірювань, проведених за допомогою системи  , є 
еквівалентними результатам аналізу рівня глюкози в плазмі крові, отриманим 
в лабораторних умовах. Для проведення аналізу Вам потрібна проба 
капілярної крові з кінчика пальця, долоні або плеча, яку Ви можете отримати 
за допомогою відповідного ланцетного пристрою. Проконсультуйтеся зі своїм 
лікарем про те, як правильно користуватися системою. Наша сервісна служба 
також завжди готова прийти Вам на допомогу.
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1.

Комплект Системи контролю рівня глюкози у крові2.

Вступ
Компанія BIONIME дякує Вам за вибір нашої системи контролю рівня глюкози у 
крові . Перед тим як Ви почнете користуватися приладом, уважно 
прочитайте цю інструкцію. В ній Ви знайдете всю необхідну інформацію; 
вказівки, що містяться в інструкції, допоможуть Вам правильно провести 
аналіз.

Rightest®

  7. Інструкція з використання  
      ланцетного пристрою *
  8. Щоденник обліку вимірювань
  9. Гарантійний талон + візитка для 

екстрених випадків 
10. Елемент живлення (батарейка) 

CR2032 (встановлена у глюкометр)
11. Футляр * 

Test Strips
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(різні види комплектів можуть мати різний склад предметів. Предмети, 
відзначені , можуть бути відсутніми у деяких типах комплектів)＊

Глюкометр Rightest®3.

Дисплей
Відображає результати 
вимірювань і дає логічні 
підказки

Порт для тест-смужки
Вставте тест-смужку, Ви 
почуєте клацання

Головна кнопка
Служить для вмикання / 
вимикання глюкометра. 
Виводить на дисплей різні 
режими. 

Кришка відсіку 
для батарейки  
Якщо необхідно 
поміняти 
батарейки, 
відкривається 
ковзким рухом 
униз.

Увага4.

- 
- глюкометр  GM110 може працювати тільки з тест-смужками 

Rightest®  (такі ж самі смужки, що використовуються з глюкометром 
GM300). Ні в якому разі не використовуйте тест-смужки інших виробників.

- Система контролю рівня глюкози в крові  призначена для здійснення 
самоконтролю. Пристрій не може використовуватися для діагностування 
цукрового діабету. 

- Система контролю рівня глюкози  не призначена для вимірювання 
рівня глюкози у крові немовлят. 

- Система контролю рівня глюкози у крові  призначена для 
проведення аналізу тільки на основі цільної капілярної крові. Не 
використовуйте артеріальну кров. 

- Не проводьте вимірювань принаймні 30 хвилин, якщо температура 
навколишнього середовища кардинально змінилася.

- Не забувайте правила захисту навколишнього середовища при утилізації 
використаних батарейок.

- До комплекту входять дрібні предмети, які можуть призвести до удушення 
при ковтанні маленькими дітьми.

- Не піддавайте пристрій впливу вологи. Не занурюйте прилад у воду, не 
тримайте під струменем води.

- Для проведення вимірювань за допомогою системи  необхідна 
мінімальна проба крові - 1,4 мкл : (      )

Перед тим як почати користуватися системою, прочитайте всі інструкції.

 GS300
Rightest®

Rightest®

Rightest®

Rightest®

Rightest®

Зразки проб крові: 1,0мкл        1,4 2,0 3,0мкл          мкл         мкл        ,0мкл 4

Тест-смужка (тест-смужка GS300)Rightest® 5.

Вхід для забору крові
Місце, де крапля крові надходить у тест-
смужку. Щоб провести аналіз, необхідно 
лише 1,4 мкл крові.

Контакти електродів
Термінали подачі сенсорних     
сигналів. 

Електроди із 
благородних металів
Електрохімічний сенсор

Встановлення елементу живлення (батарейки)6.

Ви купуєте комплект з вже встановленою однією батарейкою 
CR2032 на 3В. Одна нова батарейка в нормі забезпечує 
проведення 1000 вимірювань. Щоб почати користуватися 
глюкометром, витягніть пластикову плівку та натисніть головну 
кнопку. Як тільки батарейка почне розряджуватися, на дисплеї 
буде безупинно з'являтися значок "        " Бажано мати про 
запас нову батарейку, щоб поміняти стару, як тільки 
з'явиться сигнал.

Настроювання режимів глюкометра - дата, час, одиниця вимірювання7.

ПРИМІТКА
- Після того, як Ви будете утримувати головну кнопку протягом 2 секунд, 

дисплей виключиться; не звертайте на це уваги. Продовжуйте тримати 
кнопку, поки не ввійдете в режим настроювання.

- швидке натискання на головну кнопку дозволяє змінювати 
настроювання, утримання кнопки протягом 2 секунд підтверджує 
вибір при настроюванні. Якщо Ви натиснете та будете утримувати 
кнопку більше 5 секунд, пристрій вийде з режиму настроювання та 
повернеться до режиму часу.

1. Відкрутіть наконечник з пристосуванням для визначення глибини проколу
2. Щільно встановіть новий одноразовий ланцет у гніздо.  
3. Відкрутіть захисний наконечник ланцета і поки відкладіть його. Не 

викидайте його, він знадобиться Вам по закінченню вимірювання.
4. Прикрутіть наконечник ланцетного пристрою на місце. 

5. Виберіть необхідну глибину проколу, повертаючи верхівку 
пристрою до необхідного віконця. Глибина проколу 
розрахована відповідно до типів шкіри: 

   "         " для м'якої та тонкої шкіри; 
   "         " для шкіри середньої товщини;
    "         " для товстої чи мозолистої шкіри.

7. Вимийте руки теплою водою з милом та 
ретельно висушіть їх.

8. Дістаньте нову тест-смужку з флакона і 
негайно закрийте кришку.

9. Вставте тест-смужку в порт глюкометра 
покажчиком догори.

12. Поява на дисплеї миготливої позначки краплі вказує на 
готовність тест-смужки до одержання крові для аналізу. 

13. Прикладіть ланцетний пристрій до бічної поверхні 
подушечки пальця і натисніть кнопку для проколу. 
Найкраще робити прокол на середньому чи безіменному 
пальці. Натисніть кнопку для проколу.

Ручка тест-смужки
Тримайте смужку 
тут для того, щоб 
вставити її у 
глюкометр

Тест-віконце
Це віконце має жовтий колір. Коли до 
нього надходить кров для аналізу, 
воно поступово стає червоним.

КорпусГніздо ланцету

Глюкометр  працює за допомогою тест-смужок GS300, 
тобто таких самих, як і глюкометр  GM300. Тому не забувайте 
перевіряти код, який вказаний на флаконі з тест-смужками. Потім 
перевірте код на дисплеї глюкометру. Номер у нижньому правому куті 
дисплея – це номер від 0 до 9, який відповідає номеру коду тест-смужок, 
як вказано у таблиці нижче:

Rightest®
Rightest®

 GM110 

Код смужок 
Номер п/п

454
5

413
4

155
3

114
2

134
1

434
0

414
6

455
7

154
8

433
9

УВАГА!
- Небезпека вибуху, якщо 
- Виконуйте правила утилізації використаних батарейок.

Серійний номер 
глюкометра

УВАГА!
- Закрийте щільно флакон відразу ж після того, як дістанете звідти тест-

смужку.
- Забороняється вторинне використання смужок.
- Не користуйтеся тест-смужками з терміном придатності, що закінчився.
- На етикетці флакона рекомендується записувати дату відкриття 

флакону. Не використовуйте смужки після 3 місяців після відкриття 
флакону.

- Зберігайте тест-смужки в прохолодному сухому місці і не піддавайте їх 
впливу прямого сонячного світла та спеки.

- Більш докладну інформацію можна знайти в Інструкції з використання 
тест-смужок контролю глюкози у крові  GS300.Rightest®

3. Закрийте кришку відсіку ковзким рухом до клацання.
4. Глюкометр почне виконувати само-тест, всі символи на 

дисплеї почнуть міготити.
5. Натисніть головну кнопку, само-тест глюкометра закінчиться, і 

Ви ввійдете у режим настроювання.

1. Переверніть глюкометр, рухом униз відкрийте 
кришку відсіку для батарейки.

2. Встановіть батарейку. Перевірте, чи батарейка 
встановлена вірно.

Поршень

Кнопка проколу

Проведення аналізу вмісту глюкози8.

10. Виберіть номер коду, що зазначений на флаконі з 
тест-смужками, шляхом натискання кнопки 
глюкометра. Символ «код» буде мерехтіти 2 
секунди, а потім дисплей увійде до режиму 
вимірювання. 

6. Утримуючи пристрій однією рукою, іншою 
відтягніть поршень -  механізм буде зведено. 
Відпустіть поршень, він автоматично 
повернеться у своє первісне положення. 

11. Переконайтеся, що номер коду, який мигає на дисплеї глюкометра, 
відповідає коду, зазначеному на флаконі з тест-смужками. 

      Якщо це не так, тисніть на кнопку глюкометра, поки не 
      оберете необхідну цифру коду перед початком 
      вимірювання.

1 2 3 4

5

6 7

12

13

Модель

Пластикова плівка
Вийміть плівку, щоб 
почати 
використовувати 
глюкометр

1. Глюкометр   
2. Тест-смужки   (0/10/25 шт.) *
3. Посібник для користувача   
4. Інструкція з застосування тест-

смужок  *
5. Ланцетний пристрій  *
6. Одноразові стерильні ланцети (10 

шт.) *

Rightest®
Rightest®

Rightest®

Rightest®
Rightest®

Ви можете увійти у режим настроювання одним із 2 наступних способів:
1. Після зміни батарейки
     Після того, як Ви виймете батарейку, натискайте головну кнопку декілька 

разів, доти, поки на дисплеї не буде жодного зображення. Після цього 
виконайте всі необхідні дії по встановленню батарейки. Після встановлення 
батарейки пристрій проводитиме само-тест. Натисніть головну кнопку, щоб 
зупинити само-тест та увійти в режим настроювання.

2. Із батарейкою
     Натисніть головну кнопку та увімкніть глюкометр. Потім тисніть на кнопку 

протягом 5 секунд, поки не почуєте звуковий сигнал. Він означає, що Ви 
увійшли до режиму настроювання. На дисплеї з'являться настройки дати. 

4. Вибір варіанту часового формату: 12Н/24Н (12 годин/24 години).
     Коли формат часу мигає, натисніть головну 
     кнопку і встановіть потрібний формат часу. 
     Потім утримуйте цю кнопку натиснутою 
     протягом 2 секунд, щоб підтвердити 
     настроювання. Переходьте до настроювання 
     години.

5. Настроювання години 
     Коли година мигає, натискайте головну кнопку, поки не 

з'явиться потрібна година. Потім утримуйте цю кнопку 
натиснутою протягом 2 секунд, щоб підтвердити 
настроювання. Переходьте до настроювання хвилин.

1. Настроювання року
     Натисканням на головну кнопку виберіть потрібний Вам рік, коли формат 

року мигає. Потім натисніть та утримуйте головну кнопку 
     протягом 2 секунд, щоб підтвердити вибраний рік. Кожне 
     коротке натискання на головну кнопку переводить на 
     наступний осередок року. Повторюйте ці дії доти, поки 
     потрібний рік не буде встановлений. Після цього переходьте 
     до настроювання місяця.

ПРИМІТКА
- Якщо Ви не робитимете ніяких установок протягом 2 хвилин, 

глюкометр вийде з режиму настроювання та автоматично вимкнеться.
- Якщо Ви захочете вийти з режиму настроювання на будь-якому етапі 

установок, натисніть та утримуйте головну кнопку протягом 
  5 секунд. Всі поточні установки будуть збережені.

Посібник для користувача

Дуже важливо регулярно вимірювати рівень глюкози в крові. Результати 
аналізів дадуть Вам інформацію про всі зміни в організмі, і про те, як різні 
фактори впливають на перебіг Вашого діабету. Глюкометр , який 
відзначається ретельно продуманою конструкцією і точними результатами, 
допоможе Вам контролювати діабет більш надійно і просто.

Rightest®

Натисніть та тримайте доти, поки не 
ввійдете в режим установки (у ході цієї 
операції відбувається тимчасове 
відключення живлення приладу).

6. При зміні батарейки необхідно заново встановити час та дату. Див. розділ 
«Настроювання дати, часу та одиниць вимірювання». Результати попередніх 
аналізів зберігаються у пам'яті. 

3. Настроювання дню
     Натисканням на головну кнопку виберіть потрібний Вам день, коли формат 

дню мигає. Потім натисніть та утримуйте головну кнопку 
     протягом 2 секунд, щоб підтвердити вибраний день. Кожне 
     коротке натискання на головну кнопку переводить на 
     наступний осередок дню. Повторюйте ці дії доти, поки 
     потрібний день не буде встановлений. Після цього 
     переходьте до настроювання часового формату.

6. Настроювання хвилин
     Натисканням на головну кнопку виберіть потрібні Вам хвилини, коли формат 

хвилин мигає. Потім натисніть та утримуйте головну кнопку протягом 2 
секунд, щоб підтвердити вибрані хвилини. Кожне коротке натискання на 
головну кнопку переводить на наступний 

     осередок хвилини. Повторюйте ці дії доти, 
     поки потрібні хвилини не будуть встановлені. 
     Після цього переходьте до настроювання

Наконечник з пристосуванням для 
визначення глибини проколу

2. Настроювання місяця.
     Коли формат місяця мигає, натискайте головну кнопку, доки 

не з'явиться потрібний Вам місяць. Потім утримуйте цю 
кнопку натиснутою протягом 2 секунд, щоб підтвердити 
настроювання. Переходьте до настроювання дня.

і
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38,0 мм x 29,0 мм  

-10 ~ 60°С (14 ~ 140°F)

Монітор

Площа дисплею

Умови зберігання глюкометра

Вага глюкометра 43,0 г із батарейкою

РК-дисплей

Умови зберігання тест-смужок 4 ~ 30°С (39 ~ 86°F), < 90% відносної 
вологості

Отримання зразка крові з альтернативних місць (долоня, передпліччя)
1. Візьміть прозорий наконечник, виконайте пункти 1-4.
2. Помасуйте місце проколу (на долоні або на 
     передпліччі) протягом декількох секунд.
3. Одразу після масажу притисніть ланцетний 
     пристрій з прозорим наконечником до місця 
     проколу.
4. Натисніть кнопку для проколу.
5. Утримуйте ланцетний пристрій біля місця 
     проколу, поступово збільшуючи тиск на шкіру, 
     протягом декількох секунд - поки не виступить 
     потрібний об'єм крові.
6. Виконуючи пункти 16-19, утилізуйте використаний ланцет.

1. Коли температура навколишнього середовища виходить за межі, 
припустимі для вимірювання тест-смужкою, тобто від 0 до +9°С (32 ~ 48°F) чи 
від +41 до +50°С (106 ~ 122°F), на дисплеї почне миготіти 

    попереджувальний сигнал "      "  При такому сигналі можна 
    продовжувати проводити вимірювання, але отриманий резуль
    тат може бути неточним. Повторіть вимірювання в умовах, де 
    температура відповідає необхідним вимогам: від +10 до +40°С 
    чи 50 ~ 104°F.

Результати аналізу з'являються на дисплеї в mmol/l чи mg/dl у залежності від 
того, яку одиницю вимірювання Ви вибрали. Перш ніж внести будь-які зміни в 
програму лікування діабету, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Якщо показники вмісту глюкози незвичайно високі чи низькі, чи якщо Ви 
сумніваєтеся в них, повторіть вимірювання з новою тест-смужкою.
Якщо й у цьому випадку результати вимірювань залишаються незвичайно 
високими чи низькими, негайно зверніться до свого лікаря. 

Er1 - Тест-смужка була вживана чи ушкоджена. 
Візьміть іншу тест-смужку з флакону.

Помилки, пов'язані з елементом живлення
1. Символ  мерехтить на дисплеї, якщо 

батарейка майже розряджена. Замініть 
батарейку якнайшвидче. Ви все ще можете 
зробити вимірювання.

"       "

Помилки, пов'язані з температурою середовища
Для того, щоб одержувати точні результати, проводіть 
вимірювання при температурі від +10 до + 40°С (50 ~ 104°F).

Глюкометр  показує результати в межах від 0,6 до 33,3 
mmol/l чи від 10 до 600 mg/dl. Якщо результат вимірювання 
нижче 0,6 mmol/l (10 mg/dl), на дисплеї з'явиться "      "  
(низький). Повторіть вимірювання ще раз з новою тест-смужкою. 
Якщо Ви знову одержите результат "      " (низький), негайно 
звертайтеся до свого лікаря.
Якщо результат тесту більше найвищого показника, 
передбаченого системою (вище 33,3 mmol/l чи 600 mg/dl), на 
дисплеї з'явиться значок "      "  (високий); повторіть вимірювання 
ще раз з новою тест-смужкою. Якщо у Вас знову з'явиться 
результат "      "  (високий), Вам необхідно негайно звернутися до 
свого лікаря. 

Rightest®

2. Якщо Ви перемістилися з середовища, де температура 
виходила за межі, передбачені можливостями глюкометра, в 
інше середовище з припустимою температурою, зачекайте 
30 хвилин, перш ніж робити вимірювання.

3. Коли температура нижче 0°С (32°F) чи вище +50°С (122°F), 
глюкометр не в змозі робити вимірювання. На дисплеї 
з'явиться мигання сигналу "           ". Перемістіть глюкометр в 
середовище з температурою від +10 до +40°С (50 ~ 104°F) та 
за 30 хвилин здійсніть вимірювання знову.

Повідомлення про помилки і виявлення несправностей11.

УВАГА!
- Кожного разу перед застосуванням перевіряйте строк  придатності 

тест-смужок. Не використовуйте тест-смужки із терміном придатності, 
що закінчився.

- Використовуйте тест-смужку одразу ж після того, як Ви дістали її з 
флакону.

- Забороняється вторинне використання тест-смужок.
- Не проводьте вимірювань принаймні 30 хвилин, якщо температура 

навколишнього середовища кардинально змінилася.
- Переконайтеся, що код на дисплеї глюкометра збігається з кодом на 

флаконі із тест-смужками, якими Ви користуєтесь .
- Слідкуйте, щоб крапелька крові попадала тільки у вхід 
   для забору крові.
- Не крапайте кров'ю на вхід забору крові та не наносіть 
  пробу крові за допомогою шприцу або інших сторонніх 
  предметів. Такі дії можуть забруднити або навіть 
  зіпсувати пристрій. 

тільки для діагностики in vitro (поза організмом)

Температурні обмеження

Біологічні ризики

Rev. Date: 2017-08

Виробник

IVD Використати до

Метод стерилізації за допомогою іррадіації

Технічна несправність глюкометра
Якщо глюкометр не вмикається, виконайте наступні дії:
1. Відкрийте відсік для батарейки, витягніть батарейку
2. Зачекайте 5 хвилин та встановіть нову батарейку. 

Якщо після виконання цих дій глюкометр не працює, зверніться до сервісного 
центру, адреса якого вказана у гарантійному талоні.

Обмеження
- Тест-смужки Rightest® призначені для вимірювань глюкози за пробою 

капілярної цільної крові. Не використовуйте сироватку або плазму.
- Неправильні результати вимірювання можна одержати в місцях, 

розташованих вище 3048 метрів над рівнем моря.
- Сильне зневоднювання та надмірна втрата води організмом можуть 

спричинити невірні занижені результати вимірювання.
- Система контролю рівня глюкози у крові Rightest® не призначена для 

вимірювання глюкози в немовлят.
- Вимірювання глюкози можуть бути неточними за незвичайної концентрації 
   Сечової кислоти >  ( > )  

Холестирину >  ( >  )
 0.54ммоль/л 9.0 мг/дл

13 ммоль/л 500 мг/дл

Гарантія
Корпорація ВІОNІМЕ надає на глюкометр Rightest® гарантію 5 років з часу 
продажу, за умови дотримування правил користування прибором. 
Протягом гарантійного періоду корпорація BIONIME безкоштовно 
відремонтує чи замінить глюкометр (за своїм вибором).

Гарантія діє тільки у випадку пред'явлення в сервісний центр правильно 
заповненого гарантійного талона з печаткою торгової організації.

Гарантія не поширюється на ушкодження і дефекти, що виникли в результаті 
будь-якого неправильного поводження, нещасних випадків, недотримання 
рекомендацій. Посібника для користувача чи самостійних спроб відкрити і/чи 
відремонтувати прилад.

Гарантія не поширюється на ланцетний пристрій, одноразові стерильні 
ланцети, тест-смужки Rightest®, батарейки та інші складові частини системи 
контролю рівня глюкози у крові.

Термін служби глюкометра 10  років. Протягом цього терміну гарантується
використання приладу по призначенню за умовою дотримання правил 
експлуатації, згідно рекомендацій. Посібника для користувача. З огляду на
якість, надійність і ступінь безпеки приладу, фактичний термін служби може 
перевищити офіційний. 

Гарантійні зобов'язання діють на підставі Закону про захист прав споживача  і 
регулюються чинним Законодавством і Конституцією. 

Помилка, пов'язана з невчасним нанесенням проби крові
Не наносіть пробу крові у вхід для забору крові доти, поки на 
дисплеї не з'явилась позначка "      " , оскільки глюкометр 
виконує внутрішній контрольний тест. Якщо не дотримуватися 
цього правила, на дисплеї з'явиться позначка "          " та "      " 
Видаліть тест-смужку та проведіть вимірювання з новою.

Технологія вимірювання

Проба крові

Кількість крові для аналізу

Амплітуда вимірювання 

Оксидазний електрохімічний сенсор

Капілярна цільна кров

1,4 мікролітри

Вимикається автоматично після 2 хвилин 
бездіяльності, або натисканням та 
утриманням протягом 2 секунд кнопки "     "

150 результатів вимірювань глюкози у 
крові з датою і часом

0,6-33,3 ммоль/л (10-600 мг/дл)

8 секундЧас проведення вимірювання

Місткість пам'яті

Операційна температура
 
Операційна відносна вологість 

10 ~ 40°C ( 50 ~ 104°F)

10 - 90 % 

Гематокріт

Забезпечення енергії

35 - 48 %

Одна батарейка типу CR2032 

Технічні характеристики

2. Символ "       " та "        " мерехтять разом, коли батарейка 
розряджена. Глюкометр вже не здатен проводити 
вимірювання. Замініть батарейку негайно. 

Перегляд результатів вимірювань та середніх показників10.

Слідкуйте, щоб проба крові вкривала всю 
поверхню тест-віконця, адже недостатня 
кількість крові може призвести до невірного 
результату. Повторіть вимірювання з новою 
тест-смужкою. Недостатня кількість 

крові для аналізу
Достатня кількість 
крові для аналізу

Як виглядає тест-віконце9.

УВАГА!
Не торкайтеся краплею крові до входу для забору крові на тест-смужці 
доти, поки на дисплеї не з'явиться позначка "     " Глюкометр проводе 
внутрішній контрольний тест, і якщо Ви нанесете пробу крові занадто 
рано, на дисплеї з'явиться позначка крапельки та повідомлення про 
помилку "         " . Це буде означати, що Ви дарма зіпсували тест-смужку. 

18 1918. Додержуйтесь правил утилізації 
використаних гострих предметів. 

19. Після завершення вимірювання поверніть 
наконечник з пристосуванням для 
визначення глибини у первісне положення.

Er2 - Глюкометр працює неправильно. 
            Замініть батарейку. Якщо сигнал помилки 
            продовжує з'являтися на дисплеї, зверніться до 

сервісного центру.

Порівняння результатів з лабораторними аналізами
Результати, отримані за допомогою системи , можуть відрізнятися від 
результатів, отриманих у лабораторіях. Це припустимо. Причиною відмінності 
можуть стати різні фактори, що присутні при проведенні вимірювання. 
Результати можуть відрізнятися на 20% і більше ( див. Інструкцію з 
використання тест-смужок Rightest® ). Особливо значимим є той факт, що 
протягом короткого проміжку часу у людини можливі істотні зміни рівня 
глюкози в крові.
При проведенні порівняльного аналізу дуже важливо врахувати, скільки часу 
пройшло після прийняття їжі чи фізичного навантаження. Вживання лікарських 
препаратів, сильне зневоднювання організму і стресові ситуації також 
впливають на ці показники.

Rightest® 

Зберігання глюкометра
Зберігайте глюкометр в місці, захищеному від пилу, води та інших рідин, та у 
футлярі, якщо Ви ним не користуєтеся протягом довгого часу.

Чищення глюкометра
Протирайте зовнішню поверхню глюкометра вологою тканинною серветкою з 
м'яким миючим засобом. Не допускайте потрапляння вологи до порту для 
тест-смужки.

Тривалість роботи елемента 
живлення

Розміри глюкометра

Енергозбереження

Опис позначень:

Товар відповідає розпорядженню по діагностичним медичним пристроям in 
virto (поза організмом) 98/79/EC. ( CE0197 )

16. Відкрутіть наконечник ланцетного пристрою. Візьміть ланцетній пристрій 
як олівець і застроміть ланцет в захисний 

       наконечник ланцета. 
17. Натискаючи кнопку проколу однією рукою, 
       іншою відтягніть поршень пристрою – 
       використаний ланцет буде автоматично 
       видалено.

16
1

2

17

14 15

14. Доторкніться крапелькою крові до входу для забору крові на тест-смужці
тримайте, поки не почуєте звуковий сигнал, і поки тест-віконце не 
заповниться повністю кров'ю. Якщо тест-віконце заповнено кров'ю не 
повністю і/чи  вимірювання не починається, видаліть тест-смужку і 
повторіть вимірювання з новою. 

15. Як тільки кров надійде у тест-смужку, на дисплеї з'явиться режим 
зворотного відліку. Результат вимірювання виводиться на дисплей за 8 
секунд.

Якщо у Вас спостерігаються симптоми, що не узгоджуються з результатами 
вимірювання рівня глюкози у крові, і Ви абсолютно точно додержувалися усіх 
вказівок цієї інструкції, негайно зверніться до свого лікаря.

Приблизно 1000 аналізів

95,0 мм x 43,8 мм x 12,8 мм

Притисніть на 
декілька секунд

Натисніть кнопку

Er3 - При проведенні вимірювання глюкометр не розуміє 
прийняті сигнали; почніть вимірювання заново.

LOT номер партії   тільки для одноразового використання

ЕС представник  WEEE  

знак відповідності європейським директивам 
якості (з номером уповноваженого органу)

Для самоконтролю

- Тест на глюкозу може бути неточним через ненормальну концентрацію
Аскорбінова кислота     5 мг / дл (0,28 ммоль / л);
Допамін HCl        2 мг / дл (0,11 ммоль / л);
Леводопа     3 мг / дл (0,15 ммоль / л);
Толазамід      15 мг / дл (0,48 ммоль / л);
Холестерин      500 мг / дл (12,93 ммоль / л);
Глутатіон        60 мг / дл (1,95 ммоль / л);
Гемоглобін       6000 мг / дл (0,94 ммоль / л);
Сечова кислота      9 мг / дл (0,54 ммоль / л).
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