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Zanim zaczniesz
Przed wykonaniem pierwszego pomiaru st!"enia glukozy we krwi, nale"y dok#adnie przeczyta% niniejsz' instrukcj! obs#ugi i informacje 
do#'czone do pasków testowych OneTouch® Select™ oraz roztworu kontrolnego OneTouch® Select™. Nale"y zwróci% uwag! na ostrze"enia 
i+uwagi zawarte w tej instrukcji obs#ugi, oznaczone symbolem !. Wiele osób uwa"a za pomocne przed pierwszym pomiarem przy u"yciu 
próbki krwi, prze%wiczenie pomiaru przy pomocy roztworu kontrolnego. Patrz sekcja 6, Testowanie przy u"yciu roztworu kontrolnego.

Przeznaczenie
Glukometr OneTouch® Select™ jest przeznaczony do ilo&ciowych pomiarów poziomu glukozy (cukru) w &wie"o pobranej próbce krwi 
z+naczy( w#osowatych. Glukometr OneTouch® Select™ jest przeznaczony do przeprowadzania testów pozaustrojowych (in vitro) przez 
osoby chore na cukrzyc! w domu, a tak"e w profesjonalnych klinikach oraz jako pomoc przy monitorowaniu efektywno&ci kontroli 
poziomu glukozy we krwi. Nie stosuje si! ich do okre&lenia poziomu glukozy we krwi u noworodków.

Metoda pomiaru
Glukoza zawarta w próbce krwi miesza si! ze specjalnymi odczynnikami zawartymi na pasku testowym, wytwarzaj'c pr'd elektryczny. 
Wielko&% pr'du zmienia si! w zale"no&ci od ilo&ci glukozy w próbce krwi. Glukometr mierzy ten pr'd, oblicza poziom glukozy we krwi, 
wy&wietla wynik i przechowuje go w pami!ci.

UWAGA: W przypadku pyta( dotycz'cych glukometru OneTouch® Select™, nale"y skontaktowa% si! telefonicznie z dzia#em obs#ugi 
klienta LifeScan pod numerem 0 801 23 23 23.
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! Zapoznanie z glukometrem

Glukometr OneTouch® Select™

ZESTAW ZAWIERA:

a. Glukometr OneTouch® Select™ (z do#'czon' bateri')
b. Nak#uwacz
  Je!eli do"#czony jest inny typ nak"uwacza, zapoznaj 

si$ z oddzieln# instrukcj#, do niego do"#czon#.
c. Ja#owe ostrze 
d. Etui
e. Paski testowe OneTouch® Select™

Je&li w zestawie brakuje jakiegokolwiek 
elementu,+nale"y skontaktowa% si! telefonicznie 
z dzia#em obs#ugi klienta LifeScan pod numerem 
infolinii 0 801 23 23 23.

SPRZEDAWANE OSOBNO:
f. Prze$roczysta nakr!tka
g. Roztwór kontrolny OneTouch® Select™

a

b c

d

! UWAGA: Glukometr wraz z paskami testowymi nale!y przechowywa" poza zasi#giem dzieci. Ma$e elementy 
takie jak pokrywka baterii, bateria, paski testowe, ostrza, nak$adki zabezpieczaj%ce ostrze oraz nakr#tka &olki 
z'roztworem kontrolnym stwarzaj% ryzyko zad$awienia. Nie nale!y te! po$yka" !adnych innych elementów.

f

W celu uzyskania informacji o dost!pno&ci 
roztworu+kontrolnego, prosimy skontaktowa% si! 
telefonicznie z dzia#em obs#ugi klienta LifeScan 
pod numerem 0 801 23 23 23, poprzez stron! 
internetow' www.LifeScan.pl lub zapyta% o roztwór 
kontrolny w miejscu zakupu pasków testowych.

e

g
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ZAPOZNANIE Z GLUKOMETREM

Zapoznanie z glukometrem

PASEK TESTOWY

Kraw#d( do 
nanoszenia próbki

Okienko
kontrolne

Styki kontaktowe
Wsu( w szczelin! 
glukometru

GLUKOMETR

Wy)wietlacz

Przyciski „góra” i „dó$”
Wybór lub zmiana informacji

mg/dL jest jednostk' pomiarow', 
wst!pnie ustawion'

Wskazuje dost!pny 
wybór przy u"yciu 
przycisku „góra” lub „dó#”

Szczelina glukometru
Wsu( tutaj pasek testowy, 
aby w#'czy% glukometr celem 
wykonania pomiaru

Przycisk OK
 W#'cza/wy#'cza glukometr
 Potwierdza wybór menu
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W$%czanie glukometru
S' dwa sposoby w#'czania glukometru:
Aby wykona% pomiar, nale"y wsun'% pasek testowy tak g#!boko, jak to jest 
mo"liwe. Glukometr wykona szybkie sprawdzenie systemu, a nast!pnie 
w#'czy+si! wy&wietlacz. 
Albo
Przy wy#'czonym glukometrze naci&nij i przytrzymaj przez dwie sekundy 
przycisk , aby uzyska% dost!p do ekranu MENU G,ÓWNE. 

Sprawd$ czy ekran jest ca#kowicie czarny przez okres dwóch sekund. Je&li tak jest, wy&wietlacz pracuje prawid#owo. 
Je&li+glukometr nie w#'czy si!, zmie( bateri! glukometru. Patrz Wymiana baterii w sekcji 7.

Wy$%czanie glukometru
Jest wiele sposobów wy#'czenia glukometru:

 przez trzy sekundy.

  lub , aby pod&wietli% APARAT WY,. i nast!pnie naci&nij przycisk .
 

MENU G,ÓWNE przez naci&ni!cie przycisku , wówczas usuni!cie paska testowego nie spowoduje wy#'czenia glukometru.  
W takiej sytuacji nale"y skorzysta% z jednej z trzech metod przedstawionych powy"ej.

! OSTRZE*ENIE: Je&li widoczne s' 
jakiekolwiek jasne obszary wewn'trz 
czarnego ekranu startowego, mo"e 
to oznacza% problem z glukometrem. 
Skontaktuj si! z dzia#em obs#ugi klienta 
LifeScan pod numerem 0 801 23 23 23.
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" Ustawianie glukometru

Ustawianie j#zyka glukometru, daty i czasu
Na glukometrze mo"na zmienia% ustawienia wst!pnie skon*gurowane. Przed pierwszym u"yciem glukometru lub po wymianie baterii 
sprawd$ i zaktualizuj ustawienia. Aby mie% pewno&%, "e "'dane ustawienia zosta#y zapisane, wykonaj wszystkie czynno&ci opisane 
w+punktach 1 do 6 poni"ej.

! W$%cz glukometr
Przy wy#'czonym glukometrze naci&nij i przytrzymaj przycisk  przez dwie sekundy, aby uzyska% dost!p 
do+ekranu MENU G,ÓWNE.

" Przejd( do ekranu USTAWIENIA 
W przypadku korzystania z glukometru po raz pierwszy lub po wymianie baterii ekran USTAWIENIA 
uruchomi si! automatycznie.

W innych przypadkach na ekranie MENU G,ÓWNE naci&nij  lub , aby wybra% USTAWIENIA i naci&nij 
przycisk . Nast!pnie naci&nij przycisk  lub , aby wybra% USTAWIENIA APARATU. Aby potwierdzi% 
wybór, naci&nij przycisk .

Mo"esz tak"e nacisn'% kolejno MENU oraz przycisk , aby powróci% do ekranu MENU G,ÓWNE. Informacje 
na temat funkcji FLAGI/KOMENTARZE zawiera sekcja 4, Do#'czanie znaczników stanu posi#ków do 
wyników+pomiarów.

Na wy&wietlaczu pojawi' si! zapisane wst!pnie ustawienia: j!zyk, data, czas i jednostki. Je&li ustawienia s' 
poprawne, naci&nij przycisk , aby powróci% do ekranu MENU G,ÓWNE.

Je&li ustawienia j!zyk, daty lub czasu nie s' poprawne, wybierz ZMIANA i naci&nij przycisk .
 
# Wybór j#zyka 
Teraz naci&nij  lub , aby wybra% wymagany j!zyk i naci&nij przycisk .

UWAGA: Je"eli wybrany j!zyk jest niew#a&ciwy, naci&nij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk , 
aby+wy#'czy% glukometr. Nast!pnie ponownie w#'cz glukometr i rozpocznij od punktu 1.

APARAT WY!.

MENU G!óWNE
OSTATNI WYNIK

WSZYSTKIE WYNIKI
"REDNIE

USTAWIENIA

MENU

USTAWIENIA

USTAWIENIA  APARATU
OZNACZ. POSl!.

POLSKI
10/WRZ/07

17:30
mg/dL

OK
ZMIANA

USTAWIENIA

POLSKI
ENGLISH

J!ZYK
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$ Ustawianie daty
Na ekranie DATA I CZAS naci&nij przycisk  lub , aby zmieni% rok i naci&nij przycisk .

Naci&nij  lub , aby zmieni% miesi'c i naci&nij przycisk . 

Naci&nij  lub , aby zmieni% dzie( i naci&nij przycisk .

% Ustawianie czasu w danym dniu
Naci&nij  lub , aby ustawi% godzin! i naci&nij przycisk .

Naci&nij  lub , aby ustawi% minuty i naci&nij przycisk .

UWAGA: Formaty daty i godziny zosta#y wst!pnie ustawione. Tych ustawie( nie mo"na zmienia%.

& Potwierdzanie ustawie+
Symbol OK jest pod&wietlony u do#u ekranu. Je&li ustawienia s' w#a&ciwe, naci&nij , aby potwierdzi%  
i zapisa% ustawienia oraz powróci% do ekranu MENU G,ÓWNE.

Je&li zachodzi potrzeba anulowania ustawie( i ponownego rozpocz!cia procesu ustawiania, naci&nij  lub , aby pod&wietli% menu ZMIANA 
i naci&nij przycisk . Ekran J-ZYK pojawi si! ponownie.

DATA I CZAS

CZAS:
   17 : 30

DATA:
  10 / WRZ /  2007

DATA I CZAS
DATA:
  10 / WRZ /  2007

CZAS:
   17 : 30

POLSKI
10/WRZ/07

17:30
mg/dL

OK
ZMIANA

USTAWIENIA

! UWAGA: Jednostki pomiarowe mg/dL s% wy)wietlane tutaj. Je)li na wy)wietlaczu widoczne s% jednostki mmol/L 
zamiast mg/dL, nale!y skontaktowa" si# z dzia$em obs$ugi klienta LifeScan pod numerem infolinii 0 801 23 23 23. 
Nie'mo!na zmienia" jednostek pomiaru. U!ycie niew$a)ciwych jednostek pomiaru mo!e przyczyni" si# do b$#dnej 
interpretacji poziomu glukozy we krwi oraz mo!e spowodowa" niew$a)ciwe leczenie.
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Kodowanie glukometru
! Przed wsuni#ciem paska testowego sprawd( kod na &olce z paskami testowymi
Numery kodowe s' u"ywane do kalibrowania glukometru z u"ywanymi w danym momencie paskami testowymi.

" Wsu+ pasek testowy, aby w$%czy" glukometr
Wyjmij pasek testowy z *olki, po czym natychmiast zamknij *olk!. Powierzchni! pasków mo"na dotyka% 
czystymi, suchymi r!koma. Nie zginaj, nie tnij ani nie zmieniaj w jakikolwiek sposób pasków testowych. 
Ka"dy pasek testowy nale"y u"y% natychmiast po wyj!ciu z *olki. Przy#ó" pasek testowy do szczeliny 
glukometru, jak zosta#o to pokazane na rysunku. Upewnij si!, "e trzy styki kontaktowe s' skierowane do 
przodu, a strza#ka wskazuje w dó# kraw!dzi paska przy#o"onej do szczeliny glukometru. Mo"liwie szybko 
wsu( pasek do &rodka.

Po wy&wietleniu czarnego ekranu startowego glukometr pokazuje kod z ostatniego pomiaru. Je&li kod 
glukometru nie jest identyczny z kodem *olki lub b#yska znak „––” zamiast wy&wietlanego numeru kodu, 
tak+jak to si! dzieje podczas pierwszego u"ycia glukometru, nale"y post!powa% zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w kroku 3, aby zmieni% kod liczbowy.

USTAW KOD

12
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! OSTRZE*ENIE: Kodowanie glukometru zgodne z kodem wydrukowanym na *olce z paskami testowymi jest istotne 
dla dok#adno&ci przeprowadzanych pomiarów. Przy ka"dym pomiarze nale"y sprawdzi%, czy numery kodów s' identyczne.

# Dopasuj kod wy)wietlany przez glukometr z kodem na &olce z paskami testowymi
Je&li kod z glukometru nie jest dopasowany do kodu na *olce z paskami testowymi, wówczas 
naci&nij  lub , aby dopasowa% do numeru kodu widocznego na *olce z paskami testowymi. 
Nowy numer kodowy b#yska na wy&wietlaczu przez trzy sekundy, a nast!pnie wy&wietlacz 
samoczynnie przechodzi do ekranu NA,Ó) PRÓBK-.

Je&li kod jest ju" dopasowany, naci&nij przycisk , aby przej&% do ekranu NA,Ó) PRÓBK-. 
Je&li nie nast'pi "adna zmiana w ci'gu pi!ciu sekund, wy&wietlacz przejdzie do ekranu 
NA,Ó)+PRÓBK-.

Glukometr jest teraz gotowy do wykonania pomiaru poziomu glukozy we krwi.

UWAGA:

*olce pasków testowych, wówczas nale"y wyj'% pasek testowy i ponownie uruchomi% procedur!, pocz'wszy od kroku 1.
 , aby+zmieni% na 

ekran NA,Ó) PRÓBK-.

NA!ó" PRóBK#

!
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OZNACZANIE POZIOMU GLUKOZY

# Oznaczanie poziomu glukozy

Przygotowanie do testu

Co jest potrzebne do wykonania testu: 
Glukometr OneTouch® Select™
Paski testowe OneTouch® Select™
Nak$uwacz
Sterylne ostrza

UWAGA:

Szczegó"owe informacje na temat 
glukometru w sekcji 8).

Nie nale"y otwiera% *olki z paskami testowymi do momentu, a" b!d' potrzebne do wykonania testu. Pasek testowy nale"y u"y% 
natychmiast po wyj!ciu z *olki.
Nie wk$ada" zu"ytego paska testowego ponownie do *olki.
Nie nale!y u"ywa% ponownie pasków testowych, na które naniesiono ju" raz próbk! krwi lub roztwór kontrolny. Paski s' przeznaczone 
do jednokrotnego pomiaru. 

Badanie krwi pobranej z opuszki palca

! OSTRZE*ENIE: 
 u"ywa% pasków testowych, je&li *olka zosta#a uszkodzona lub pozostawiona otwarta z dost!pem powietrza. Mo"e to by% powodem 

komunikatów o b#!dach lub b#!dnych wyników pomiarów. Je"eli *olka z paskami testowymi zostanie uszkodzona, nale"y natychmiast 
skontaktowa% si! z dzia#em obs#ugi klienta LifeScan pod numerem 0 801 23 23 23 lub skorzysta% ze strony internetowej www.LifeScan.pl.

Niemo"no&% przeprowadzenia testu mo"e opó$ni% decyzje leczenia i doprowadzi% do powa"nego stanu medycznego.

skóry i oczu.
Nie nale!y u"ywa% pasków testowych po up#ywie daty wa"no&ci wydrukowanej na opakowaniu lub daty przydatno&ci — 
w+zale"no&ci od tego, który termin up#ynie pierwszy, gdy" mo"e to spowodowa% niedok#adny wynik pomiaru.
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Pobieranie kropli krwi z opuszki palca
Przed wykonaniem testu nale!y dok$adnie umy" r#ce ciep$% wod% z myd$em. Nast#pnie nale!y je op$uka" i wysuszy".

! Zdejmij nakr#tk# 
z'nak$uwacza

" W$ó! sterylne ostrze
Mocno wci&nij ostrze 
w+uchwyt. 

# Odkr#" nasadk# 
zabezpieczaj%c% i zachowaj 
j% do u!ycia w przysz$o)ci 
Zdejmij nakr!tk! z nak#uwacza.

$ Regulacja g$#boko)ci nak$ucia
Aby ustawi% odpowiedni' g#!boko&% nak#ucia, obró% niebiesk' nakr!tk', a" do uzyskania prawid#owego 
ustawienia. Mniejsze liczby odpowiadaj' p#ytszemu nak#uciu, które mo"e by% mniej bolesne.

P#ytsze nak#ucia nale"y ustawia% u dzieci i wi!kszo&ci doros#ych. G#!bsze nak#ucia przeznaczone s' dla ludzi 
z+grub' skór'.

NAK,UWACZ

Przycisk zwalniaj%cy Nakr#tka 
nak$uwacza 
(do pobierania 
próbek z 
opuszki palca)

Sterylne ostrze
Ostrze

Nasadka zabezpieczaj%ca

Przycisk wysuwania/wsuwania
Wska(nik g$#boko)ci 
nak$ucia

Przezroczysta nakr#tka 
(do pobierania krwi 
z+przedramienia i d#oni), 
patrz Badanie krwi pobranej 
z przedramienia lub d"oni 
w+sekcji 3.

! OSTRZE*ENIE: Aby zmniejszy% ryzyko zaka"enia:

% Naci%ganie spustu nak$uwacza
Przesu( przycisk zwalniaj'cy do ty#u, a" us#yszysz klikni!cie. 

Nie szkodzi, je"eli klikni!cia nie by#o s#ycha%. Nak#uwacz móg# zosta% naci'gni!ty w chwili wk#adania ostrza.

Je"eli w Twoim zestawie nie ma pokazanego tutaj nak#uwacza, poszukaj wyja&nienia w instrukcji u"ytkowania. 
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& Wsu+ pasek testowy, aby w$%czy" glukometr
Wprowad$ pasek testowy do szczeliny glukometru (zgodnie z rysunkiem) tak, aby trzy styki by#y skierowane  
do Ciebie.

Je&li kod z glukometru nie pasuje do kodu z fiolki z paskami testowymi, patrz Kodowanie glukometru w sekcji 2.

Gdy na ekranie pojawi si! napis NA,Ó) PRÓBK-, mo"esz nanie&% próbk! krwi.

' Nak$uj palec
Doci&nij mocno nak#uwacz do bocznej powierzchni palca. Naci&nij przycisk zwalniaj'cy.

( Uzyskanie kropli krwi
Delikatnie &ci&nij palec, a" uzyskasz okr'g#' kropl! krwi. Je&li krew rozmazuje si! lub 
p#ynie, NIE u"ywaj tej próbki. Wytrzyj miejsce nak#ucia i delikatnie masuj'c uzyskaj 
nast!pn' kropl! lub nak#uj nowe miejsce.

NA!ó" PRóBK#

!

Przybli!ona wielko)"
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Nanoszenie kropli krwi i odczytywanie wyników
Po pobraniu próbki krwi i wy&wietleniu przez glukometr ekranu NA,Ó) PRÓBK-, glukometr jest gotowy do pomiaru poziomu glukozy we krwi. 
Je&li glukometr nie wy&wietla ekranu NA,Ó) PRÓBK-, usu( bezu"yteczny pasek testowy i ponownie uruchom proces pomiaru. Patrz+Pobieranie 
kropli krwi z opuszki palca w sekcji 3.

! Wst#pne czynno)ci przy nanoszeniu próbki krwi
Trzymaj'c palec w pozycji wyprostowanej i bez ruchu, przesu( glukometr w kierunku kropli krwi.

Nie nak#adaj kropli krwi na wierzchni' cz!&% paska testowego.

Nie trzymaj glukometru i paska testowego poni"ej kropli krwi. Mo"e to spowodowa% wp#yni!cie kropli krwi do 
szczeliny glukometru, powoduj'c jego uszkodzenie.

" Nanie) próbk#
Pasek testowy ustaw na wysoko&ci kropli krwi, tak aby w'ski kanalik na kraw!dzi 
paska testowego prawie dotyka# do powierzchni kropli krwi.

Delikatnie przy#ó" kanalik do kropli krwi.

Nale"y pami!ta%, aby nie naciska% paskiem testowym na opuszk! palca ani nie dopu&ci% do 
cz!&ciowego wype#nienia paska.

Nie rozmazywa% i nie zgarnia% kropli krwi przy u"yciu paska testowego.
Nie dokrapla% wi!cej krwi na pasek testowy po wcze&niejszym na#o"eniu.
Nie porusza% paskiem testowym podczas pomiaru.

# Poczekaj, a! okienko kontrolne nape$ni si# ca$kowicie
Po wp#yni!ciu kropli krwi do w'skiego kana#u okienko kontrolne powinno wype#ni% si! ca#kowicie.

Ca#kowite nape#nienie okienka kontrolnego oznacza, "e na#o"ono 
wystarczaj'c' ilo&% krwi. Odsu( pasek testowy od kropli krwi 
i+poczekaj, a" glukometr odliczy od 5 do 1.

! OSTRZE*ENIE: Je&li próbka krwi nie wype#ni#a ca#kowicie okienka pomiarowego, mo"e wy&wietli% si! komunikat B,.D 5 lub wynik 
pomiaru mo"e by% niedok#adny. Patrz Wykrywanie i rozwi#zywanie usterek w sekcji 8. W takiej sytuacji nale"y wyrzuci% pasek testowy 
i+ponownie wykona% pomiar przy u"yciu nowego paska testowego.

Opuszki palca

Okienko kontrolne 
jest pe$ne

Pe$ne Niepe$ne

W%ski kanalik
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$ Odczytywanie wyniku na glukometrze
Na wy&wietlaczu pojawia si! poziom glukozy we krwi razem z jednostk' pomiaru oraz dat' i godzin' pomiaru. 
Wyniki pomiaru poziomu glukozy we krwi s' automatycznie zapisywane w pami!ci glukometru.

Komunikaty o b$#dach
Je"eli na ekranie zamiast wyniku pojawi si! komunikat o B,AD, patrz Wykrywanie i rozwi#zywanie usterek w sekcji 8.

Po otrzymaniu wyniku
Po przeczytaniu wyniku mo"na:

do+wyników pomiarów.
 , aby przej&% do ekranu MENU G,ÓWNE, patrz sekcja 5, Przegl'danie poprzednich 

wyników i+obliczanie warto&ci &rednich.

Usuwanie zu!ytego ostrza
Zdejmij nakr!tk! z nak#uwacza. Umie)" nasadk# zabezpieczaj%c% ostrze na twardej powierzchni 
i'wci)nij w ni% ostrze. Usu( ostrze i umie&% w pojemniku przeznaczonym na ostre przedmioty. 
Zdejmij+nakr!tk! z nak#uwacza.

Utylizacja zu!ytego ostrza i paska testowego
Nale"y pami!ta% o wyrzucaniu zu"ytych ostrzy po ka"dym u"yciu, aby unikn'% zranienia si! ostrzem. Zu"yte 
paski testowe i ostrza mog' lokalnie by% uznawane za materia# stanowi'cy zagro"enie biologiczne. W celu 
odpowiedniej ich utylizacji nale"y przestrzega% zalece( lekarza lub przepisów lokalnych.

(przyk$ad)! OSTRZE*ENIE: Je&li przeprowadzono pomiar w temperaturze w dolnym zakresie temperatur 

mo"e by% zani"ony w porównaniu z aktualnym poziomem glukozy. W tej sytuacji nale"y jak najszybciej 
powtórzy% pomiar w wy"szej temperaturze otoczenia, przy u"yciu nowego paska testowego.

! UWAGA: Je)li jednostka mg/dL nie wy)wietla si# razem z wynikiem pomiaru, nale!y 
skontaktowa" si# telefonicznie z dzia$em obs$ugi klienta LifeScan pod numerem infolinii 
0 801 23 23 23 lub poprzez stron# internetow% www.LifeScan.pl. U!ycie niew$a)ciwych 
jednostek pomiaru mo!e przyczyni" si# do b$#dnej interpretacji poziomu glukozy we krwi 
oraz mo!e spowodowa" niew$a)ciwe leczenie.
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! OSTRZE*ENIE:
Wyniki wskazuj%ce na niski poziom glukozy we krwi

(niski poziom glukozy we krwi). W takim wypadku nale"y natychmiast zastosowa% si! do zalece( swojego lekarza. Chocia" taki wynik 
mo"e by% wynikiem b#!du pomiaru, bezpieczniej jest zje&% najpierw co& s#odkiego, a nast!pnie wykona% ponownie pomiar.

uzyskiwany wynik mo"e by% zani"ony. Powtórz pomiar w wy"szej temperaturze otoczenia, przy u"yciu nowego paska testowego.

Odwodnienie i wyniki wskazuj%ce na niski poziom glukozy we krwi

odwodniony, powinien natychmiast skontaktowa% si! z lekarzem.

Wyniki wskazuj%ce na wysoki poziom glukozy we krwi

wówczas rozwa"y% powtórzenie pomiaru. Je"eli obawiasz si!, "e masz hiperglikemi!, skontaktuj si! ze swoim lekarzem.

na powa"n' hiperglikemi! (bardzo wysoki poziom glukozy we krwi). Ponownie oznacz u siebie poziom glukozy. Je"eli komunikat 
WYSOKA GLUKOZA pojawi si! znów, oznacza to, "e masz powa"ny problem z kontrol' poziomu glukozy. Niezw#ocznie skonsultuj si! 
z lekarzem i post!puj wed#ug jego zalece(.

Powtarzanie si# ró!ni%cych si# od spodziewanych wyników pomiaru poziomu glukozy

Patrz+sekcja 6, Testowanie przy u"yciu roztworu kontrolnego.

ze wszystkimi zaleceniami zawartymi w instrukcji obs#ugi glukometru, nale"y skontaktowa% si! z lekarzem. Nigdy nie nale"y 
lekcewa"y% objawów ani robi% znacznych zmian w programie kontroli poziomu glukozy bez konsultacji z lekarzem.

Nieprawid$owa liczba czerwonych krwinek

Interpretacja nieoczekiwanych wyników testu
Te uwagi maj' zastosowanie w przypadku, gdy wyniki pomiaru s' ni"sze lub wy"sze od spodziewanych.

Badanie krwi pobranej z przedramienia lub d$oni

Glukometr OneTouch® Select™ umo"liwia pobranie próbki 
krwi z+przedramienia lub d#oni. Pobieranie kropli krwi z tych 
„alternatywnych miejsc” mo"e by% mniej bolesne ni" z opuszki palca. 

! OSTRZE*ENIE: Przed rozpocz!ciem pobierania próbek 
z+przedramienia lub d#oni nale"y skontaktowa% si! z lekarzem.

Przeprowadzaj%c badanie:

Przed lub wi!cej ni" dwie godziny po: 

 
z pompy insulinowej

U!yj próbki krwi z: 

 
opuszki palca, przerramienia lub d#oni
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! OSTRZE*ENIE: Nie nale"y przeprowadza% badania próbki z przedramienia lub d#oni, gdy:

po wstrzykni!ciu szybko dzia#aj'cej insuliny, lub po bolusie z pompy insulinowej. Badanie przy u"yciu próbki pobranej 
z+opuszki palca mo"e wykry% hipoglikemi! lub reakcj! insulinow', szybciej ni" badanie przy u"yciu próbki krwi pobranej 
z przedramienia lub d#oni.

insulinowej, po wysi#ku *zycznym lub gdy odnosisz wra"enie, "e poziom glukozy we krwi gwa#townie si! zmienia.

Jest to szczególnie wa"ne, je&li badana osoba cierpi na zaburzenia &wiadomo&ci wywo#ywane hipoglikemi' (brak 
symptomów wskazuj'cych na reakcj! insulinow').

D$o+Przedrami#

! OSTRZE*ENIE: Przed pobraniem próbki nale!y koniecznie umy" miejsce nak$ucia wod% i myd$em.

Pobieranie próbki krwi
Pozyskiwanie próbki krwi z przedramienia lub d#oni ró"ni si! od pozyskiwania takiej próbki z opuszki palca. Aby uzyska% kropl! 
krwi odpowiedni' do wykonania testu, post!puj wed#ug poni"szych instrukcji. 

Dok$adnie wyp$ucz i osusz.

Przezroczysta nakr!tka jest u"ywana wy#'cznie do pobierania próbki krwi z przedramienia i d#oni. 
Odkr!% niebiesk' nakr!tk! i nakr!% nakr!tk! przezroczyst'.

! W$ó! ostrze i zatrza)nij na nim przezroczyst% nakr#tk#
Ostro"nie wprowad$ nowe sterylne ostrze. Zatrza&nij na nim przezroczyst' nakr!tk!.

" Regulacja g$#boko)ci nak$ucia
Aby uzyska% wystarczaj'c' ilo&% krwi do testu, konieczne mo"e si! okaza% g#!bsze nak#ucie. 

Obró% przezroczyst' nakr!tk! w kierunku wi!kszych cyfr, aby zwi!kszy% g#!boko&% nak#ucia.

Pamietaj, aby naci'gn'% spust nak#uwacza.

# Wybór miejsca pobrania próbki
 

Pomasuj wybrane miejsce, aby zwi!kszy% ukrwienie.

 
które mog' spowodowa% rozmazanie próbki krwi.
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Przedrami#  
lub d$o+

Przedrami#  
lub d$o+

D$o+Przedrami#

D$o+Przedrami#

$ Nak$uj przedrami# lub d$o+

Poczekaj, a! powierzchnia skóry pod przezroczyst% nakr#tk% zmieni kolor  
(gdy'krew zgromadzi si# pod skór%). Jest to oznak% wystarczaj%cego przep$ywu  
krwi do pobrania prawid$owej próbki.

miejsce+pobrania.

upewnij si!, "e kropla krwi ma wystarczaj'c' wielko&% (oko#o ).

% Zabierz nak$uwacz
Ostro"nie odsu( nak#uwacz od skóry. Nie rozmazuj kropli krwi.

Je&li pobierana kropla krwi p#ynie lub rozszerza si! z powodu kontaktu z w#osem lub lini' papilarn' d#oni, takiej próbki nie 
nale"y u"ywa%. Spróbuj nak#u% bardziej g#adkie miejsce.

Je&li wyst'pi' zasinienia lub trudno&ci z pobraniem próbki, rozwa" pobranie próbki z opuszki palca. Mo"e zaj&% potrzeba 
omówienia z lekarzem zmiany miejsc nak#ucia.

& Nanie) próbk# na pasek testowy
Trzymaj przedrami! lub d#o( nieruchomo i drug' r!k' przystaw górn' 
kraw!d$ paska testowego do kropli krwi.

Badanie krwi pobranej z opuszki palca w sekcji 3, aby uzyska% 
wi!cej informacji na temat nanoszenia próbki krwi na pasek testowy.

Interpretacja nieoczekiwanych wyników testu w sekcji 3, aby 
uzyska% wi!cej informacji na temat nieoczekiwanych wyników testu.

Badanie krwi pobranej z opuszki palca w sekcji 3, aby uzyska% 
wi!cej informacji na temat utylizacji zu"ytego ostrza.
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$ Do"#czanie znaczników stanu posi"ków do wyników pomiarów

Do$%czanie znaczników stanu posi$ków do wyników pomiarów
Glukometr OneTouch® Select™ umo"liwia do#'czanie znaczników stanu posi#ków do wyników pomiaru poziomu glukozy we krwi.

W$%czanie lub wy$%czanie funkcji znaczników/komentarzy

Aby w#'czy% lub wy#'czy% znaczniki stanu posi#ków:
! Z poziomu MENU G,ÓWNE naci)nij  lub , aby wybra" USTAWIENIA
Aby potwierdzi% wybór, naci&nij przycisk .

" Na ekranie USTAWIENIA wybierz pozycj# OZNACZ. POSI,.
Aby potwierdzi% wybór, naci&nij przycisk .

# Naci)nij  lub , aby pod)wietli" wybór odpowiedzi
Zaznacz TAK, je&li wybrano zmian! ustawienia lub NIE, je&li wybrano dotychczasowy stan. 

Naci&nij przycisk , aby potwierdzi% wybór i powróci% do ekranu MENU G,ÓWNE.

 Zalecenie Korzy!"

Znacznik  Dodawanie znacznika stanu posi#ków do  
stanu  ka"dego wyniku pomiaru poziomu  
posi$kow glukozy we krwi.

Zalecamy skontaktowanie si! z lekarzem w celu poznania, w jaki sposób znaczniki stanu posi#ków mog' pomóc choremu 
w+walce z cukrzyc'.

Znaczniki stanu posi#ków mo"na do#'cza% zaraz po dokonaniu pomiaru poziomu glukozy we krwi, przed wyj!ciem zu"ytego paska 
testowego z glukometru. Znaczniki stanu posi#ków mo"na tak"e mody*kowa% podczas przegl'dania poprzednich wyników.

Nie jest mo"liwe do#'czanie znacznika stanu posi#ków do wyniku zaznaczonego jako test przy u"yciu roztworu kontrolnego.

Funkcj! t! mo"na w#'czy% lub wy#'czy%. Aby funkcj! mo"na by#o stosowa%, musi by% najpierw w#'czona. Instrukcje, patrz 
W"#czanie lub wy"#czanie funkcji znaczników/komentarzy w tej sekcji.

MENU

USTAWIENIA

USTAWIENIA APARATU
OZNACZ. POSl!.

TERAZ USTAW NA: W!.

ZMIENI" NA WY!.?

NIE
TAK

OZNACZ. POSl!.

Umo"liwia #'czenie efektów "ywienia z wynikami poziomu 
glukozy we krwi.

Umo"liwia uzyskanie oddzielnych &rednich z pomiarów 
otrzymanych przed i po posi#kach.
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Dodawanie lub zmienianie znacznika stanu posi$ków
Je&li funkcja znaczników stanu posi#ków jest w#'czona, w prawym dolnym rogu ekranu wyników, w momencie wy&wietlania wyników 
b#yska przycisk ze strza#k' do góry, w celu przypomnienia o wprowadzeniu znacznika stanu posi#ków. Aby doda% lub zmieni% znacznik 
stanu posi#ków nale"y:

! Podczas przegl%dania wyników nacisn%" , aby wy)wietli" ekran OZNACZ. POSI,. 

" Naci)nij  lub , aby pod)wietli" PRZED POSI,K. lub PO POSI,K.
Je&li podj!to decyzj! o nie przydzieleniu znacznika do tego wyniku, wybierz BRAK OZNACZ.

# Aby potwierdzi" wybór, naci)nij przycisk 
Wybrany znacznik stanu posi#ków wy&wietli si! na ekranie wyników poni"ej wyniku.

UWAGA: Dokonywanie pomiaru po posi#ku mo"e wykaza%, w jaki sposób spo"yta "ywno&% wp#ywa na poziom glukozy we krwi. 
Te+wyniki mo"na oznaczy% jako PO POSl,K. i s' one zwykle otrzymywane dwie godziny po rozpocz!ciu posi#ku. Lekarz mo"e 
zasugerowa%+inny czas dokonywania pomiarów po posi#ku lub sposób wykorzystania tej funkcji.

BRAK OZNACZ.

OZNACZ. POSl!.

PRZED POSl!K.
PO POSl!K.

10/WRZ/07               17:30

PO POSl!K.
mg/dL
104
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% Przegl#danie poprzednich wyników i obliczanie warto$ci $rednich

Przegl%danie poprzednich wyników i obliczanie warto)ci )rednich
Po uko(czeniu pomiaru naci&nij przycisk , aby przej&% do ekranu MENU G,ÓWNE. Je&li glukometr jest wy#'czony, naci&nij i przytrzymaj 
przycisk , aby go w#'czy%. Na ekranie MENU G,ÓWNE mo"na wybra%:

Naci&nij  lub .

Ostatni wynik
Glukometr wy&wietli najnowszy wynik. Naci&nij przycisk , aby powróci% do ekranu MENU G,ÓWNE.

W celu dodania lub zmiany znacznika stanu posi#ków, patrz sekcja 4, Do#'czanie znaczników stanu 
posi#ków do wyników pomiarów. 

Wszystkie wyniki
Glukometr wy&wietla cztery wyniki jednocze&nie w kolejno&ci przeprowadzania pomiarów, pocz'wszy od najnowszego. Dla ka"dego 
wyniku pomiaru glukometr wy&wietla dat! i godzin! pomiaru. Wyniki mog' tak"e zawiera% nast!puj'ce symbole:

HI je&li wynik jest powy"ej 600 mg/dL
LO je&li wynik jest poni"ej 20 mg/dL
K je&li wynik otrzymano na podstawie testu roztworu kontrolnego
– je&li wynik jest oznaczony PRZED POSl,K.
+ je&li wynik jest oznaczony PO POSl,K.

Glukometr zapisuje maksymalnie 350 wyników pomiaru poziomu glukozy we krwi i/lub testów roztworu 
kontrolnego. Je&li pami!% jest pe#na, najnowszy dodany wynik zast!puje najstarszy.

Celem przejrzenia szczegó#ów wyników dla danej osoby, naci&nij  lub , aby pod&wietli% "'dany wynik, a nast!pnie naci&nij  
przycisk+ . W celu dodania lub zmiany znacznika stanu posi#ków, patrz sekcja 4, Do#'czanie znaczników stanu posi#ków do wyników 
pomiarów. Aby powróci% do listy wszystkich wyników dla danej osoby, naci&nij przycisk .

Aby przejrze% najnowsze wyniki, naciskaj nadal , do momentu pod&wietlenia najnowszego wyniku na wy&wietlaczu.

Aby przejrze% starsze wyniki, naci&nij , do momentu pod&wietlenia MENU. Naciskanie i przytrzymanie  lub  pozwala na szybkie 
przewijanie wyników. Aby powróci% do menu g#ównego, pod&wietl MENU, nast!pnie naci&nij przycisk .

-rednie
Je&li funkcja znaczników stanu posi#ków jest w#'czona, glukometr wy&wietla trzy typy &rednich:

Aby wybra% wymagany typ &redniej z wyników, nacisnij  lub , aby pod&wietli% wybór, nast!pnie 
naci&nij przycisk .

APARAT WY!.

MENU G!óWNE
OSTATNI WYNIK

WSZYSTKIE WYNIKI
"REDNIE

USTAWIENIA

MENU

WSZYSTKIE WYNIKI

08/GRU
07/GRU
06/GRU
05/GRU

mg/dL
10:01

  17:21
  14:08
  08:33

128
 HI

119
124

K
+

-

MENU

WSZYSTKIE !R. WYNIKI

OST A TNIE 7 DNI
OST A TNIE 14 DNI
OST A TNIE 30 DNI

mg/dL
120
138
194

10/WRZ/07               17:30

PO POSl!K.
mg/dL
104

Jednostka pomiaru

CzasData
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$ Przesy$anie danych
Post!puj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi razem z oprogramowaniem OneTouch® DMS, aby pobra% wyniki z glukometru.

Po wys#aniu z komputera do glukometru polecenia uruchomienia pobierania, wy&wietlacz glukometru pokazuje komunikat „PC”, 
wskazuj'cy "e glukometr jest w trybie komunikacji. Nie mo"na wykona% pomiaru, gdy glukometr jest w trybie komunikacji.

Kabel interfejsu

Przesy$anie danych do komputera
Glukometr mo"na u"ywa% z oprogramowaniem OneTouch® Diabetes Management Software (DMS) do zapisywania rejestrów i uzyskiwania 
modeli pomocnych w planowaniu posi#ków, wysi#ku *zycznego i doboru leków. Oprogramowanie OneTouch® DMS umieszcza informacje 
pobrane z glukometru w tabelach i na wykresach. Je"eli jest Pan/Pani aktualnym u"ytkownikiem glukometru OneTouch® DMS, wówczas 
do korzystania z glukometru OneTouch® Select™ konieczne mog' by% dodatkowe aktualizacje programowe. Prosimy skontaktowa% si! 
z+dzia#em obs#ugi klienta LifeScan pod numerem 0 801 23 23 23.

! Pozyskanie wymaganego oprogramowania i kabla
Aby uzyska% informacje dotycz'ce zamawiania i korzystania z oprogramowania OneTouch® Diabetes Management Software, skontaktuj 
si! z dzia#em obs#ugi klienta LifeScan pod numerem infolinii 0 801 23 23 23.

" Instalacja oprogramowania na komputerze
Post!puj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi razem z oprogramowaniem OneTouch® DMS i kablem interfejsu OneTouch®.

# Przygotowanie do przesy$ania danych
Upewnij si!, "e glukometr jest w#'czony. Pod#'cz kabel interfejsu OneTouch® do portu COM lub USB w komputerze. Nast!pnie pod#'cz 
drugi koniec kabla do portu do przesy#ania danych w glukometrze.

! UWAGA: Aby unikn%" ryzyka pora!enia pr%dem, nie wk$ada" paska testowego, gdy glukometr jest po$%czony 
z'komputerem za pomoc% kabla interfejsu OneTouch®.

Glukometr wy&wietli &rednie dla okresów 7-, 14- oraz 30-dniowych, licz'c od bie"'cej daty. U góry 
wy&wietlacza pokazuje si! wybrany typ &redniej. Na ekranie &rednich z wyników, wynik WYSOKA GLUKOZA 
jest podawany dla warto&ci powy"ej 600 mg/dL, a wynik NISKA GLUKOZA jest podawany dla warto&ci 
poni"ej 20 mg/dL. Wyniki z testów przy u"yciu roztworu kontrolnego nie wchodz' do &redniej.

Na ka"dym ekranie wy&wietlaj'cym &rednie, naci&nij przycisk , aby przej&% z powrotem do poprzedniego 
ekranu. Aby powróci% do menu g#ównego, pod&wietl MENU, nast!pnie naci&nij przycisk . Aby powróci% 
do+menu g#ównego, naci&nij przycisk .

UWAGA:
Nie u"ywa% &rednich z wyników  

do podejmowania natychmiastowych decyzji o sposobie leczenia.
 

na podstawie okresów 7-, 14- i+30-dniowych, uwzgl!dniaj'c ustawienie bie"'cej daty.

W celu przegl'dania &rednich dla ró"nych pór dnia lub ró"nej liczby dni, mo"na pos#u"y% si! oprogramowaniem  
OneTouch® Diabetes+Management Software. Patrz Przesy"anie danych do komputera w tej sekcji.

MENU

!REDNIE

WSZYSTKIE !R. WYNIKI
!REDNIE PRZED POSl"K.
!REDNIE PO POSl"K.

MENU

!REDNIE PRZED POSl"K.

OST A TNIE 7 DNI
OST A TNIE 14 DNI
OST A TNIE 30 DNI

mg/dL
120
138
194
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& Testowanie przy u%yciu roztworu kontrolnego

Kiedy nale!y wykonywa" test z roztworem kontrolnym
U"ytkownik mo"e sprawdzi% swój glukometr i paski testowe za pomoc' roztworu kontrolnego OneTouch® Select™. 

Roztwór kontrolny OneTouch® Select™ zawiera znan' ilo&% glukozy i jest u"ywany do sprawdzenia poprawnej pracy 
glukometru i pasków testowych. Zapami!taj, którego roztworu kontrolnego u"yto.

! OSTRZE*ENIE: Nie po#yka% roztworu kontrolnego; produkt nie jest przeznaczony do spo"ycia. Nie nale"y stosowa% 
roztworu kontrolnego na powierzchni! skóry ani wkrapla% do oczu, gdy" mo"e powodowa% podra"nienia.

Pomiar przy u"yciu roztworu kontrolnego nale"y wykona%:
 –  zawsze po otwarciu nowej *olki z paskami testowymi;
 –  w razie w'tpliwo&ci zwi'zanych z prawid#owym 

dzia#aniem glukometru lub pasków testowych;
 –  gdy wyniki pomiarów cz!sto ró"ni' si! od 

spodziewanych;
 –  w przypadku upuszczenia lub uszkodzenia glukometru.

UWAGA: 

OneTouch®+Select™ z glukometrem OneTouch® Select™.

nale"y upewni% si!, czy glukometr, paski testowe i roztwór 
kontrolny znajduj' si! w temperaturze pokojowej.

dat! przydatno&ci (data otwarcia plus trzy miesi'ce).

Jak wykona" test z roztworem kontrolnym
Rozpocznij procedur! z wy#'czonym glukometrem. Je&li glukometr zosta# w#'czony w celu zmiany ustawie( lub przegl'dania 
poprzednich wyników, wy#'cz go.

! Przed wsuni#ciem paska testowego sprawd( kod na fiolce z paskami testowymi

" Wsu+ pasek testowy, aby w$%czy" glukometr
Upewnij si!, "e trzy styki kontaktowe s' skierowane do przodu, a strza#ka wskazuje w dó# 
kraw!dzi paska przy#o"onej do szczeliny glukometru. Mo"liwie szybko wsu( pasek do &rodka. 
Nie zginaj paska testowego.

# Dopasuj kod wy)wietlany przez glukometr z kodem na fiolce z paskami testowymi
Je&li kod z glukometru nie jest dopasowany do kodu na *olce z paskami testowymi, wówczas 
naci&nij  lub , aby dopasowa% do numeru kodu widocznego na *olce z paskami testowymi. 
Nowy numer kodowy b#yska na wy&wietlaczu przez trzy sekundy, a nast!pnie wy&wietlacz 
samoczynnie przechodzi do ekranu NA,Ó) PRÓBK-.

Je&li kod jest ju" dopasowany, naci&nij przycisk , aby przej&% do ekranu NA,Ó) PRÓBK-. Je&li 
nie nast'pi "adna zmiana w ci'gu pi!ciu sekund, wy&wietlacz przejdzie do ekranu NA,Ó) PRÓBK-.

$ Oznacz pomiar jako test roztworu kontrolnego
Naci&nij , aby zmieni% ekran NA,Ó) PRÓBK- na NA,Ó) KONTROL-. Pomiar nale"y oznaczy% 
przed na#o"eniem roztworu kontrolnego. Po zako(czeniu testu nie mo"na zmieni% oznaczenia.

Glukometr jest teraz gotowy do przeprowadzenia testu przy u"yciu roztworu kontrolnego.

NA!ó" KONTROL#

!
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! OSTRZE*ENIE: Zakres wyników dla roztworu kontrolnego umieszczony na *olce z paskami testowymi jest prawid#owy wy#'cznie 
dla roztworu kontrolnego OneTouch® Select™. Wyniki te nie s' prawid#owymi warto&ciami poziomu glukozy we krwi pacjenta.

! OSTRZE*ENIE: Je&li pomiary w dalszym ci'gu b!d' dawa#y wyniki poza zakresem umieszczonym na etykiecie *olki z paskami 
testowymi, nie nale!y u"ywa% glukometru, pasków testowych albo roztworu kontrolnego.

% Przygotowanie i na$o!enie roztworu kontrolnego
Przed ka"dym testem wstrz'&nij *olk! z roztworem kontrolnym. Zdejmij nakr!tk! i &ci&nij *olk!, aby 
usun'% pierwsz' kropl!. Nast!pnie przetrzyj ko(cówk! czyst' chusteczk' lub &ciereczk'. Przytrzymaj *olk! 
odwrócon'+i delikatnie wyci&nij wisz'c' kropl!.

Wpu&% kropl! roztworu kontrolnego do w'skiego kanaliku na 
górnej kraw#dzi paska testowego. Upewnij si!, "e okienko 
kontrolne nape#ni si! ca#kowicie. Roztworu kontrolnego nie 
mo"na nak#ada% na p#ask' stron! paska testowego.

& Odczyt wyniku
Po wype#nieniu si! okienka kontrolnego glukometr zacznie odlicza% od 5 do 1.

Wynik testu z roztworem kontrolnym wy&wietli si! na wy&wietlaczu razem 
z dat', godzin', jednostk' pomiaru i komunikatem TEST KONTROLNY. 
Wyniki testu przy u"yciu roztworu kontrolnego mo"na ogl'da% na li&cie 
poprzednich wyników, ale nie s' one uwzgl!dniane w &redniej z wyników.

' Sprawdzanie, czy wyniki mieszcz% si# w zakresie
Ka"da *olka z paskami testowymi ma wydrukowany na etykiecie zakres roztworu kontrolnego OneTouch® Select™. Nast!pnie porównaj 
wynik wy&wietlany na glukometrze z zakresem dla roztworu kontrolnego OneTouch® Select™ wydrukowanym na &olce z'paskami 
testowymi. 

Je&li otrzymane wyniki nie mieszcz' si! w tym zakresie, mo"liwe jest, "e glukometr i paski testowe nie pracuj' poprawnie. Wówczas 
powtórz test z roztworem kontrolnym.

Wyniki niemieszcz'ce si! w zakresie mog#y powsta% ze wzgl!du na:

UWAGA: Du"e znaczenie ma to, aby porówna% wynik oznaczenia testu z roztworem kontrolnym 
z+prawid#owym zakresem kontrolnym, wydrukowanym na *olce pasków testowych, w przeciwnym 
razie mo"e wydawa% si!, "e wynik jest nieprawid#owy.

(przyk$adowe zakresy)

OneTouch® 
Select™ 105–158 mg/dL 

10/WRZ/07               17:30

TEST KONTROLNY
mg/dL
104

OKIENKO KONTROLNE

GÓRNA 
KRAW.D/

Na$o!y" kropl# tutaj

W0SKI KANALIK
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' Dba"o$& o glukometr

Wymiana baterii
Glukometr OneTouch® Select™ korzysta z jednej litowej baterii CR 2032 o napi!ciu 3,0 V 
(lub równowa"nej). Baterie na wymian! mo"na znale$% w typowych sklepach z bateriami. 
Glukometr jest dostarczany z za#o"on' bateri'.

Informacje odno&nie konieczno&ci wymiany baterii, patrz Wykrywanie i rozwi#zywanie 
usterek w sekcji 8.

! Wyj#cie starej baterii
Rozpocznij procedur! z wy#'czonym glukometrem. Otwórz pokrywk! baterii i poci'gnij za tasiemk! baterii.

" Wk$adanie nowej baterii
Bateri! skierowan' znakiem „+” w Twoj' stron!, umie&% w pojemniku z pod#o"on' tasiemk'. Naci&nij bateri! 
a" do zatrza&ni!cia spinacza baterii. W#ó" dwie zak#adki pokrywki baterii w dopasowane otwory i naci&nij do 
do#u, a" do momentu us#yszenia klikni!cia zatrza&ni!tej pokrywki.

Je&li glukometr nie w#'cza si! po wymianie baterii glukometru, sprawd$ poprawno&% biegunowo&ci baterii, 
zorientowanej wed#ug znaku „+”. Je&li glukometr nadal si! nie w#'cza, zawiadom dzia# obs#ugi klienta 
LifeScan pod numerem infolinii 0 801 23 23 23 lub skorzystaj ze strony www.LifeScan.pl.

# Sprawdzenie ustawie+ glukometru
Wyj!cie baterii glukometru nie ma wp#ywu na zapisane wyniki. Jednak"e mo"e zaistnie% potrzeba ponownej kon*guracji ustawie( 
glukometru. Patrz Ustawianie j$zyka glukometru, daty i czasu w sekcji 2.

$ Utylizacja baterii
Utylizacj! baterii nale"y przeprowadza% zgodnie z miejscowymi przepisami ochrony &rodowiska.

 Zu"yte baterie nale"y utylizowa% lub usuwa% w ramach lokalnego systemu zbiórki baterii oraz zgodnie z miejscowym prawem 
i+przepisami dot. ochrony &rodowiska naturalnego. Baterie zawieraj' &rodki chemiczne, które w przypadku uwolnienia mog' 
negatywnie wp#ywa% na &rodowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Symbol przekre&lonego pojemnika na odpady wskazuje, 
"e+nale"y przeprowadza% selektywn' zbiórk! baterii.

Bateria glukometru

! UWAGA: Aby unikn%" ryzyka pora!enia pr%dem, nie nale!y zmienia" baterii, gdy 
glukometr jest po$%czony z komputerem za pomoc% kabla interfejsu OneTouch®.

Bateria glukometru
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Dba$o)" o glukometr
Glukometr OneTouch® Select™ nie wymaga specjalnej piel!gnacji.

Przechowywanie glukometru
Po ka"dym u"yciu przechowuj glukometr, paski testowe, roztwór kontrolny i inne elementy w etui. Ka"dy element przechowuj w+ch#odnym, 

nie wolno ich zamra"a%. Trzymaj z dala od bezpo&redniego &wiat#a s#onecznego 
i+grzejników.

Po u"yciu natychmiast dok#adnie zamknij *olk! z paskami testowymi i/lub roztworem kontrolnym, w celu unikni!cia zanieczyszczenia lub 
zniszczenia. Paski testowe przechowuj tylko w oryginalnej *olce. Nie otwieraj *olki z paskami testowymi, dopóki nie jeste& gotowy do 
przeprowadzenia pomiaru. 

Sprawdzanie daty wa!no)ci lub stopnia uszkodzenia pasków testowych i roztworu kontrolnego
Paski testowe i roztwór kontrolny maj' dat! wa"no&ci wydrukowan' na *olkach. Po pierwszym otwarciu *olki z paskami testowymi 
lub+roztworem kontrolnym na etykiecie *olki, w miejscu do tego przeznaczonym, nale"y wpisa% dat! przydatno&ci (data otwarcia plus 
trzy+miesi'ce).

Czyszczenie glukometru
Aby wyczy&ci% glukometr, przetrzyj go z zewn'trz mi!kk' szmatk' zamoczon' w wodzie z #agodnym &rodkiem czyszcz'cym. Nie'u!ywaj 
do+czyszczenia glukometru alkoholu lub innego rozpuszczalnika.

Nie dopuszczaj do przedostania si! cieczy, brudu, kurzu, krwi lub roztworu kontrolnego do wn!trza glukometru poprzez szczelin! 
glukometru lub portu do przesy#ania danych. Nigdy nie rozpylaj roztworu czyszcz'cego na glukometr ani nie zanurzaj go w cieczy.

Czyszczenie nak$uwacza i przezroczystej nakr#tki
Aby wyczy&ci% te elementy, przetrzyj je mi!kk' szmatk' zamoczon' w wodzie z #agodnym &rodkiem czyszcz'cym. Nak#uwacza nie wolno 
zanurza% w jakichkolwiek cieczach.

w+tym roztworze. Na 30 minut zanurz w tym roztworze wy$%cznie nakr#tki. Po dezynfekcji lekko przemyj obydwa elementy wod' 
i+wysusz je.

! OSTRZE*ENIE: Nie nale!y u"ywa% pasków testowych lub roztworu kontrolnego po up#ywie daty wa"no&ci wydrukowanej na 
opakowaniu lub daty przydatno&ci — w zale"no&ci od tego, który termin up#ynie pierwszy, gdy" mo"e to spowodowa% niedok#adny 
wynik pomiaru.
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( Wykrywanie i rozwi#zywanie usterek oraz szczegó"owe informacje o glukometrze

Wykrywanie i rozwi%zywanie usterek
Glukometr OneTouch® Select™ wy&wietla komunikaty w razie problemów z paskiem testowym, z glukometrem lub gdy 
poziom glukozy we krwi jest wy"szy ni" 600 mg/dL lub ni"szy ni" 20 mg/dL. Komunikaty nie s' wy&wietlane we wszystkich 
przypadkach wykrycia problemu. Niew#a&ciwe u"ycie mo"e by% przyczyn' niedok#adnych wyników i b#!dnych komunikatów.

 Komunikat Co on oznacza Co nale!y zrobi"

U pacjenta mo"e wyst'pi% bardzo niski 
poziom glukozy we krwi (powa"na 
hipoglikemia), poni"ej 20 mg/dL.

W takim wypadku nale!y 
natychmiast zastosowa" si# do 
zalece+ swojego lekarza. Chocia" 
taki komunikat mo"e by% wynikiem 
b#!du pomiaru, bezpieczniej jest zje&% 
najpierw co& s#odkiego, a nast!pnie 
wykona% ponownie pomiar.

U pacjenta mo"e wyst'pi% bardzo 
wysoki poziom glukozy we krwi 
(powa"na hiperglikemia), wy"szy 
ni"+600 mg/dL.

Nale"y ponownie sprawdzi% poziom 
glukozy. Je&li ponownie wy&wietli si! 
komunikat WYSOKA GLUKOZA, istotne 
jest, aby w tym wypadku niezw#ocznie 
skonsultowac si! z lekarzem 
i+przestrzega% jego zalece(.

Wynik testu roztworu kontrolnego jest 
poni"ej 20 mg/dL.

Nale"y wykona% ponownie test przy 
u"yciu roztworu kontrolnego i nowego 
paska testowego. Je&li ponownie 
wy&wietli si! komunikat NISKA 
GLUKOZA, NIE nale"y u"ywa% tego 
glukometru.

Wynik testu roztworu kontrolnego jest 
powy"ej 600 mg/dL. 

Nale"y wykona% ponownie test przy 
u"yciu roztworu kontrolnego i nowego 
paska testowego. Je&li ponownie 
wy&wietli si! komunikat WYSOKA 
GLUKOZA, NIE nale"y u"ywa% tego 
glukometru.

Glukometr jest zbyt gor'cy 

prawid#owo.

Nale"y odczeka% kilka minut i w#o"y% 
nowy pasek testowy. Je&li nie 
wy&wietli si! komunikat B,.D TEMP., 
glukometr teraz dzia#a w zakresie 
temperatury+pracy.

Glukometr jest zbyt zimny 

prawid#owo.

Nale"y odczeka% kilka minut i w#o"y% 
nowy pasek testowy. Je&li nie 
wy&wietli si! komunikat B,.D TEMP., 
glukometr teraz dzia#a w zakresie 
temperatury+pracy.

OSTRZE!ENIE

NISKA GLUKOZA
PONI!EJ 20 mg/dL

OSTRZE!ENIE

WYSOKA GLUKOZA
POWY!EJ 600 mg/dL

TEST KONTROLNY

OSTRZE!ENIE

NISKA GLUKOZA
PONI!EJ 20 mg/dL

TEST KONTROLNY

OSTRZE!ENIE

WYSOKA GLUKOZA
POWY!EJ 600 mg/dL

OSTRZE!ENIE

PATRZ INSTRUKCJA

B!"D TEMP.

TEMP. ZA WYSOKA

OSTRZE!ENIE

PATRZ INSTRUKCJA

B!"D TEMP.

TEMP. ZA NISKA

OSTRZE!ENIE

ZADZWO" DO SERWISU

B!"D 1
PROBLEM Z APARATEM

To jest problem zwi'zany 
z+glukometrem.

Nie nale"y u"ywa% tego glukometru. 

    UWAGA: W tej sekcji, ekrany z komunikatem „PATRZ INSTRUKCJA” oznaczaj', "e nale"y sprawdzi% 
w+Instrukcji+obs#ugi.
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Przyczyn' wy&wietlenia tego komunikatu 
o+b#!dzie jest zu"yty pasek testowy lub 
problem z glukometrem.

Nale"y powtórzy% test z nowym paskiem 
testowym; patrz sekcja 3, Oznaczanie 
poziomu+glukozy. 

Próbk! na#o"ono, gdy glukometr jeszcze nie by# 
na to gotowy.

Nale"y powtórzy% test z nowym paskiem 
testowym. Nale"y umie&ci% próbk! krwi lub 
roztwór kontrolny wy#'cznie po wy&wietleniu 
na ekranie komunikatu NA,Ó) PRÓBK- lub 
NA,Ó) KONTROL-.

Przyczyn# mo$e by":
Pacjent mo"e mie% wysoki poziom glukozy 
we krwi oraz dokonano pomiaru w niskiej 
temperaturze, w dolnych warto&ciach zakresu 

lub,

Mo"e to by% problem z paskiem testowym. 
Na przyk#ad mog#o nast'pi% uszkodzenie 
lub poruszenie paska podczas dokonywania 
pomiaru. 
lub,

Nieprawid#owo naniesiono próbk!.
lub,

Mo"e to by% problem zwi'zany z+glukometrem. 

Je"eli test by# wykonywany w ch#odnym 
miejscu, nale"y powtórzy% test z nowym 
paskiem testowym w ciep#ym &rodowisku; 
patrz sekcja+3, Oznaczanie poziomu glukozy.  

Je"eli test by# wykonywany w miejscu o 
temperaturze normalnej lub podwy"szonej, 
nale"y powtórzy% test z nowym paskiem 
testowym; patrz sekcja 3, Oznaczanie 
poziomu+glukozy.

Je"eli próbka by#a nieprawid#owo naniesiona, 
nale"y zapozna% si! z informacjami na temat 
nanoszenia próbki krwi (patrz sekcja 3, 
Oznaczanie poziomu glukozy) lub oznaczania 
roztworu kontrolnego (patrz sekcja 6, 
Testowanie przy u"yciu roztworu kontrolnego) 
i powtórzy% test z nowym paskiem testowym.

 Komunikat Co on oznacza Co nale!y zrobi"

OSTRZE!ENIE

POWTóRZ TEST Z
NOWYM PASKIEM

B!"D 5
B"#D PASKA LUB

MA"O KRWI

OSTRZE!ENIE

POWTóRZ TEST Z
NOWYM PASKIEM

B!"D 2
PROBLEM Z APARATEM

LUB PASKIEM

OSTRZE!ENIE

PATRZ INSTRUKCJA

B!"D 4
PROBLEM Z PASKIEM

OSTRZE!ENIE

POWTóRZ TEST Z
NOWYM PASKIEM

B!"D 3
APARAT NIE BY"

GOTOWY

Glukometr wykry# problem z paskiem 
testowym. Mo"liw' przyczyn' jest uszkodzenie 
paska testowego lub nieca#kowite nape#nienie 
okienka kontrolnego.

Nale"y powtórzy% test z nowym paskiem 
testowym. Nale"y zapozna% si! z informacjami 
dotycz'cymi nanoszenia próbki krwi 
(patrz+sekcja+3, Oznaczanie poziomu glukozy) 
lub oznaczania roztworu kontrolnego 
(patrz+sekcja+6, Testowanie przy u"yciu 
roztworu kontrolnego).

OSTRZE!ENIE

PATRZ INSTRUKCJA

S!ABA BATERIA
 BATERIA DO WYMIANY

Napi!cie baterii jest niskie, ale wystarczaj'ce 
na przeprowadzenie pomiaru.

Ten komunikat wy&wietli si! po raz pierwszy 
przy w#'czeniu glukometru, je&li napi!cie 
baterii wystarcza na przeprowadzenie tylko 
100+pomiarów. Nale"y nacisn'% przycisk ,  
aby kontynuowa%, ale nale"y pami!ta%, "eby 
wymieni% bateri! przy najbli"szej okazji.
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Szczegó$owe informacje na temat glukometru
Porównywanie wyników z glukometru z wynikami otrzymanymi w laboratorium
Wyniki pomiarów otrzymane z glukometru OneTouch® Select™ s' skalibrowane przy u"yciu osocza. U#atwia to choremu i lekarzowi porównanie 
wyników z glukometru z wynikami testów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. Je&li u"yto innego typu glukometru — takiego, 
który zapewnia wyniki skalibrowane przy u"yciu krwi — mo"na zauwa"y%, "e wyniki pomiarów z glukometru OneTouch® Select™ s' 

Wyniki pomiarów z glukometru OneTouch® Select™ i wyniki testów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych s' przedstawiane 
w jednostkach skalibrowanych przy u"yciu osocza. Jednak"e wyniki z glukometru mog' ró"ni% si! od laboratoryjnych ze wzgl!du na 
normalne (dopuszczalne) odchylenie. Na wyniki z glukometru mog' wp#ywa% czynniki i warunki, które nie wyst!puj' w przypadku testów 
laboratoryjnych wykonanych w ten sam sposób. 

pomiaru przeprowadzonego w warunkach laboratoryjnych. Wyst!puj' okre&lone sytuacje, które mog' przyczyni% si! do zwi!kszenia przedzia#u 

 Pacjent spo"y# posi#ek. Poziom glukozy we krwi pobranej z opuszki palca mo"e by% wy"szy o 70 mg/dL w porównaniu z pobran' próbk' krwi 
z+"y#y (próbka krwi "ylnej) u"ytej w te&cie laboratoryjnym.1

W+tej sytuacji nale"y jak najszybciej powtórzy% pomiar w wy"szej temperaturze otoczenia, przy u"yciu nowego paska testowego.

Informacje na temat dok#adno&ci i precyzji danych oraz wa"ne uwagi dotycz'ce ogranicze( mo"na znale$% w ulotce dostarczanej razem 
z+paskami testowymi.

1. Sacks, D.B.: “Carbohydrates.” Burtis, C.A., and Ashwood, E.R. (ed.), Tietz Textbook of Clinical Chemistry.  Philadelphia: W.B. Saunders Company (1994), 959.

OSTRZE!ENIE

PATRZ INSTRUKCJA

S!ABA BATERIA
WYMIE" BAT. JU!!

 Komunikat Co on oznacza Co nale!y zrobi"

Napi!cie baterii jest niskie, ale wystarczaj'ce na 
przeprowadzenie pomiaru.

Po wy&wietleniu komunikatu S,ABA BATERIA /  
BATERIA DO WYMIANY, ta ikona nadal b!dzie 
wy&wietla% si! na ekranie, a" do momentu 
wymiany baterii. Je&li ikona baterii wy&wietli 
si! po raz pierwszy, oznacza to wystarczaj'c' 
moc do przeprowadzenia 100 pomiarów. Wyniki 
pomiarów s' nadal dok#adne, ale nale"y wymieni% 
bateri! przy najbli"szej okazji.

Napi!cie baterii glukometru nie pozwala na 
przeprowadzenie pomiaru.

Nale"y wymieni% bateri! glukometru.

–––

MENU

WSZYSTKIE WYNIKI

04/GRU
03/GRU

01/GRU

mg/dL
  09:44

12:23
       

10:12

LO
90

- - -
HI

+

–

Brak wyniku w pami!ci wyst!puje w przypadku 
u"ycia glukometru po raz pierwszy lub po 
pobraniu wszystkich danych na komputer.
lub

Glukometr nie mo"e wywo#a% tego wyniku. 
Ten+wynik nie zostanie uwzgl!dniony 
w+obliczeniu &rednich.

Nadal mo"na przeprowadzi% pomiar poziomu 
glukozy i uzyska% dok#adny wynik. Nale"y 
skontaktowa% si! z dzia#em obs#ugi klienta LifeScan 
pod numerem 0 801 23 23 23, aby przedstawi% to 
zdarzenie, je&li nie wyst'pi#o ono podczas:
1.  Pierwszego u"ycia glukometru lub;
2.   Zaraz po pobraniu wyników z glukometru.

Glukometr nie mo"e wywo#a% tego wyniku. 
Ten+wynik nie zostanie uwzgl!dniony 
w+obliczeniu &rednich.

Nadal mo"na przeprowadzi% pomiar poziomu 
glukozy i uzyska% dok#adny wynik, ale nale"y 
skontaktowa% si! z dzia#em obs#ugi klienta 
LifeScan pod numerem infolinii 0 801 23 23 23 
lub poprzez stron! internetow' www.LifeScan.pl, 
aby przedstawi% to zdarzenie.

10/WRZ/07               17:30

mg/dL
104
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WYKRYWANIE I ROZWI"ZYWANIE USTEREK ORAZ SZCZEGÓ!OWE INFORMACJE O GLUKOMETRZE

Normy elektryczne i bezpiecze+stwa
Ten glukometr jest zgodny z norm' CISPR 11: 2003, klasa B (Fale rozchodz'ce si! tylko promieniowo). Emisja u"ytej energii jest niska 
i prawdopodobnie nie powoduje zak#óce( w pracy sprz!tu elektronicznego znajduj'cego si! w pobli"u. Glukometr przetestowano na 
odporno&% przebicia elektrostatycznego na poziomie 3, jak okre&lono w normie IEC 61000-4-2. Glukometr przetestowano na odporno&% 
zak#óce( na cz!stotliwo&ciach radiowych w zakresie cz!stotliwo&ci 80 MHz do 2,5 GHz przy 3 V/m, jak okre&lono w normie IEC 61000-4-3.

Znamionowy stopie( ochrony: IP31

Gwarancja
Firma LifeScan udziela trzyletniej gwarancji od daty zakupu na glukometr OneTouch® Select™, dostarczony bez wad materia#owych i usterek 
monta"owych. Gwarancji udziela si! wy#'cznie pierwszemu nabywcy i nie mo"na jej przenosi% na inne osoby.

Aby zwi!kszy% maksymalnie szans! dok#adnego porównania wyników otrzymanych z glukometru i w warunkach laboratoryjnych, nale"y 
post!powa% zgodnie z kilkoma podstawowymi wskazówkami:

Przed wizyt# w laboratorium

Nie spo"ywa% posi#ków co najmniej osiem godzin przed pomiarem krwi.

Podczas przebywania w laboratorium

 
we krwi przy u"yciu glukometru.

Zakres podawanych 
wyników

20–600 mg/dL 

Kalibracja Wzgl!dem osocza
Próbka

w#osowatych
Czas testu 5 sekund
Metoda oznaczenia Biosensor oksydazy glukozy
/ród$o zasilania 
glukometru

 Jedna wymienna litowa bateria 
3,0 V CR 2032 (lub równowa"na) 

Jednostka pomiaru mg/dL
Pami#" 350 wyników pomiaru poziomu 

glukozy we krwi lub wyników 
testu roztworu kontrolnego

Automatyczne 
wy$%czenie

2 minuty od ostatniej czynno&ci

Wymiary 90 mm x 55,54 mm x 21,7 mm
Waga  ok. 52,21 g, z bateri'
Zakresy robocze  

 
Wysoko&% n.p.m.: do 3048 metrów 

Dane znamionowe 
baterii

1 x 3,0 V d.c., 60 mA 
(1 x bateria CR 2032) 
            pr'd sta#y

Dane techniczne

Symbole

  Ostrze"enia i uwagi. Informacje dodatkowe na temat uwag dotycz'cych bezpiecze(stwa mo"na znale$% w Instrukcji obs#ugi 
i+informacjach do#'czonych do glukometru oraz eksploatacyjnych materia#ów do pomiarów.

 Niskie napi!cie baterii

 Pr'd sta#y

  Producent

 Numer seryjny

  Numer partii

  Baterie s' gromadzone i usuwane oddzielnie

 Urz'dzenie medyczne do diagnostyki in vitro

  Data wa"no&ci

  Wyja#owiony promieniowaniem

 Zakres temperatur przechowywania

 Zapozna% si! z podr!cznikiem u"ytkownika

!  Zawarto&% wystarcza na <n> testów

2  Nie u"ywa% ponownie


