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Witamy

Dziękujemy za wybranie systemu monitorowania stężenia glukozy 
we krwi Optium Xido.

Niniejszy przewodnik zawiera opis ważnych czynności związanych z 
korzystaniem z systemu. Proszę przeczytać go uważnie.

System monitorowania stężenia glukozy we krwi Optium Xido 
może w znaczący sposób przyczynić się do lepszego kontrolowania 
i leczenia cukrzycy. System wykonuje zarówno pomiary stężenia 
glukozy (cukru) jak i ciał ketonowych we krwi. Wyniki pomiarów 
stężenia glukozy i ciał ketonowych we krwi mogą pomóc w 
zrozumieniu przebiegu cukrzycy oraz skutków, jakie wywołuje:

• Jedzenie

• Aktywność fizyczna

• Stres i choroba

• Leki przeciwcukrzycowe

Należy zawsze wykonywać pomiary stężenia glukozy i ciał 
ketonowych we krwi według zaleceń lekarza.
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W Polsce wszelkie pytania dotyczące systemu monitorowania 
stężenia glukozy we krwi Optium Xido prosimy kierować do Działu 
Obsługi Klienta, Infolinia, tel. 800 222 688. Jeśli skontaktowanie się 
z Działem Obsługi Klienta jest niemożliwe, proszę się zwrócić do 
swojego lekarza.

Prosimy odwiedzić nasz portal internetowy: www.xido.pl

Przed użyciem systemu monitorowania stężenia glukozy we krwi 
Optium Xido prosimy przeczytać następujące materiały:

• Przewodnik użytkownika

• Instrukcja obsługi paska testowego do pomiaru stężenia glukozy 
we krwi

• Instrukcja obsługi paska testowego do oznaczania stężenia ciał 
ketonowych we krwi

• Instrukcja obsługi nakłuwacza i inne informacje

• Karta gwarancyjna

WAŻNE: 
Każdy tekst w przewodniku użytkownika wydrukowany w 
ciemniejszym polu, takim jak tutaj, zawiera ważne informacje. 
Proszę zwracać szczególną uwagę na takie pola.
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Ważne informacje na temat 
systemu monitorowania 
stężenia glukozy we krwi 
Optium Xido
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▼Przeznaczenie

System Optium Xido: 

• Jest wskazany do stosowania w domu (użytkownik bez 
przygotowania medycznego) lub do stosowania przez personel 
medyczny jako środek pomocniczy w leczeniu 
pacjentów z cukrzycą.

• Jest przeznaczony do wykonywania pomiarów 
poza organizmem (diagnostyka in vitro) 
samodzielnie przez pacjenta lub przez pracownika 
służby zdrowia.

• Służy do pomiaru stężenia glukozy w świeżej, 
pełnej krwi (na przykład z opuszki palca).

• Służy do pomiaru stężenia ciał ketonowych w świeżej, pełnej 
krwi, wyłącznie z opuszki palca.

• Mierzy stężenie kwasu β-hydroksymasłowego (ketonów), 
najważniejszego z trzech ciał ketonowych obecnych 
w krwiobiegu.

• Służy wyłącznie do stosowania z paskami testowymi do pomiaru 
stężenia glukozy we krwi Optium Xido i z paskami testowymi  
do oznaczania stężenia ciał β-ketonowych we krwi Optium  
Xido. Wyniki uzyskane z użyciem innych pasków mogą  
być przekłamane.

Pytania?
Zadzwoń do Działu  

Obsługi Klienta:  
Infolinia 800 222 688*
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Personel medyczny: 
Bliższe informacje na temat typów próbek można znaleźć  
w instrukcji obsługi paska testowego.

Potencjalne ryzyko zakażenia:  
Personel medyczny korzystający z tego systemu do 
wykonywania analiz krwi u wielu pacjentów musi 
zawsze używać rękawiczek i powinien przestrzegać 
przepisów i procedur zatwierdzonych przez daną 
placówkę, dotyczących unikania zakażeń. 

Należy przeczytać instrukcje zawarte w niniejszym przewodniku 
użytkownika. Nieprzestrzeganie instrukcji spowoduje uzyskiwanie 
nieprawidłowych wyników. Przed użyciem glukometru należy 
przećwiczyć procedurę wykonywania pomiaru. Przy wykonywaniu 
pomiarów stężenia glukozy i ciał ketonowych we krwi należy 
przestrzegać zaleceń personelu medycznego.

Przy stosowaniu w obecności dzieci należy zachować ostrożność. 
Małe elementy mogą grozić zadławieniem.

Jak działa system monitorowania stężenia glukozy we krwi 
Optium Xido
Po wprowadzeniu paska testowego do glukometru na 
wyświetlaczu aparatu pojawia się komunikat nanoszenia próbki. 
Po naniesieniu próbki krwi lub próbki roztworu kontrolnego na 
pasek testowy, glukoza lub ciała ketonowe reagują ze związkami 
chemicznymi na pasku testowym. Ta reakcja generuje niewielki 
impuls elektryczny, który zostaje zmierzony. Wynik pojawia się na 
wyświetlaczu glukometru.

▼
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Zawartość zestawu Optium Xido
Glukometr Optium Xido 
Przewodnik użytkownika Optium Xido
– Zawiera informacje i wskazówki dotyczące systemu.
Etui
– Służy do przechowywania i przenoszenia glukometru oraz 
innych materiałów służących do monitorowania. 

Dany zestaw może także zawierać:

Dziennik
– Służy do zapisywania wyników pomiarów, wykonywanych 

czynności i leków.
Bezterminowa gwarancja
– Aby aktywować gwarancję, kartę należy wypełnić i 
odesłać pod wskazany adres. Wypełnienie tej karty pomaga 
zapewnić sobie uzyskanie wszelkich aktualizacji dotyczących 
glukometru Optium Xido. 
Nakłuwacz, lancety, instrukcja obsługi i inne informacje
Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi oraz 
instrukcja obsługi 
Artykuły nie załączone:

Roztwory kontrolne MediSense
Paski testowe do oznaczania stężenia ciał ketonowych we 
krwi oraz instrukcja obsługi
System zarządzania danymi

▼
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Objaśnienie funkcji glukometru

Wyświetlacz 

Wyświetla:
• Wyniki pomiaru stężenia glukozy i ciał ketonowych we krwi.
• Poprzednie wyniki pomiarów i komunikaty o błędach.
• Średnie wartości stężenia glukozy we krwi. 

WAŻNE: 
Po każdym włączeniu glukometru wyświetlany 
jest pełny zestaw ikon. Jest to tzw.ekran 
kontrolny. Za każdym razem gdy wyświetla 
się ekran kontrolny, należy spojrzeć na 
wyświetlacz glukometru, zwłaszcza przed 
sprawdzeniem stężenia glukozy lub ciał 
ketonowych we krwi. Ekran kontrolny pojawia 
się na wyświetlaczu na chwilę. 

Nie wolno używać glukometru jeśli ekran 
kontrolny nie wygląda dokładnie tak, jak na 
obrazku obok (na przykład jeśli widać „3” 
zamiast „8”). Glukometr może wskazywać 
nieprawidłowy wynik gdy zostanie użyty. 
Proszę zadzwonić do Działu Obsługi Klienta, 
aby uzyskać pomoc.

▼

Ekran kontrolny
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WAŻNE: 
Należy unikać wprowadzania 
kurzu, brudu, krwi, roztworu 
kontrolnego, wody lub 
jakiejkolwiek innej substancji  
do portu paska testowego.

Port paska 

Tu należy włożyć:
• Pasek testowy do pomiaru  

stężenia glukozy we krwi.
• Pasek testowy do oznaczania 

stężenia ciał ketonowych we krwi.
• Kabel przekazu danych 

(nie dołączony do zestawu) 
do przesyłania wyników 
do komputera.

 Przycisk Tryb 

Funkcje tego przycisku: 
• Włączanie i wyłączanie 

glukometru.
• Dostęp do opcji konfiguracji glukometru. 
• Dostęp i zapis ustawień glukometru.
• Dostęp do poprzednich wyników i średnich wartości.

 Przycisk Do przodu

 Przycisk Wstecz 

Funkcje tych przycisków:
• Przegląd i wybór ustawień glukometru.
• Przegląd wyników i średnich wartości.
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Przycisk 
Wstecz

Przycisk 
podświetleniaWyświetlacz

Port 
paska

Przycisk 
Tryb

Przycisk 
Do przodu
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Przycisk podświetlenia 

Funkcje tego przycisku:
• Włączanie i wyłączanie podświetlenia.

Komora baterii 

Tu jest zainstalowana bateria.
• Jeśli glukometr się nie włącza, należy 

sprawdzić, czy bateria jest prawidłowo 
zainstalowana.

• Instalowanie nowej baterii objaśniono 
w rozdziale 9.
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Pytania?

Zadzwoń do Działu  
Obsługi Klienta:  

Infolinia 800 222 688*

Konfiguracja glukometru 
Optium Xido

Stosowane przyciski 
Przycisk Tryb

Przycisk Do przodu

Przycisk Wstecz

Opcje konfiguracji 

Ustawianie dzwonka

Jeśli dzwonek jest włączony, będzie on dzwonić w chwili:
• Rozpoczęcia odliczania przy pomiarze. 
• Zakończenia odliczania przy pomiarze.

Ustawianie godziny, ustawianie daty

WAŻNE: Przed pierwszym użyciem glukometru należy 
sprawdzić, czy ustawiona godzina i data są prawidłowe. Pomoże 
to odnotować, kiedy wykonano pomiary i podejmować wraz z 
lekarzem świadome decyzje dotyczące leczenia. 
Ustawienie godziny i daty jest konieczne do przeglądania 
średnich wartości.

Ponowne ustawienie godziny i daty może być konieczne:
• Po wymianie baterii.
• Podczas podróży i przekraczania stref czasowych lub gdy strefa 

czasowa w danym miejscu zostaje zmieniona. 

Na ekranie „Ustawianie daty” ustawia się rok, miesiąc i dzień.

Ustawianie formatu godziny

Na ekranie „Ustawianie formatu godziny” wybiera się sposób 
wyświetlania godziny na wyświetlaczu glukometru. 

▼
▼
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Ustawianie formatu daty

Na ekranie „Ustawianie formatu daty” można wybrać sposób 
wyświetlania miesiąca i dnia na wyświetlaczu glukometru.
Jednostki pomiaru
Jednostki pomiaru stężenia glukozy we krwi są ustawione 
fabrycznie jako mg/dL.
Jednostkami pomiaru stężenia ciał ketonowych we krwi są 
wyłącznie mmol/L.

Jak ustawić dzwonek, datę, godzinę i 
przejrzeć jednostki pomiaru 

Przed rozpoczęciem, proszę zapamiętać: 
„Nacisnąć i przytrzymać” oznacza naciskanie 
przycisku przez co najmniej 2 sekundy. „Nacisnąć 
i zwolnić” oznacza naciśnięcie i szybkie 
zwolnienie przycisku. 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk , aby 
wyłączyć glukometr i zapisać ustawienia 
w dowolnej chwili. Glukometr wyłącza się 
automatycznie po 30 sekundach bezczynności.

Jeśli ustawienie na glukometrze nie wymaga 
zmiany, należy nacisnąć i zwolnić przycisk , 
aby przejść do następnej opcji konfiguracji.

Ustawianie dzwonka 

Ikona  oznacza, że dzwonek jest włączony.
Ikona  oznacza, że dzwonek jest wyłączony.

▼

Dzwonek wyłączony

Dzwonek włączony
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1 Aby włączyć glukometr, nacisnąć 
i przytrzymać przycisk .
Na wyświetlaczu pojawia się 
komunikat „dzwonek włączony”.  
Na ekranie miga ikona nut, 
a glukometr dzwoni.

2 Aby zmienić ustawienie dzwonka, należy 
jednokrotnie nacisnąć i zwolnić przycisk  

lub przycisk  .

3 Nacisnąć i zwolnić przycisk , aby 
zapisać ustawienie dzwonka i przejść  
do ustawiania czasu (godzina). 

Ustawianie godziny 

Godzina:

Oznaczenie godziny na ekranie miga.

1 Nacisnąć i zwolnić   przycisk, aby 
przesunąć godzinę do przodu. 

2 Jeśli podczas ustawiania przekroczy 
się właściwą godzinę, należy nacisnąć 
i zwolnić przycisk , aby przesunąć 
godzinę wstecz. 

3 Nacisnąć i zwolnić przycisk , aby 
zapisać godzinę i przejść do ustawiania 
minut. 



12

Ko
nf

ig
ur

ac
ja

  
gl

uk
om

et
ru

Minuty: 

Oznaczenie minut miga na ekranie. 

1 Nacisnąć i zwolnić przycisk , aby 
przesunąć minuty do przodu.

2 Jeśli podczas ustawiania przekroczy się 
właściwą minutę, należy nacisnąć i zwolnić 
przycisk , aby przesunąć minuty wstecz. 

3 Nacisnąć i zwolnić przycisk , aby zapisać 
minuty i przejść do ustawiania daty. 

Ustawianie daty 

Rok:

Oznaczenie Roku miga na ekranie. 

1 Nacisnąć i zwolnić przycisk , aby 
przesunąć rok do przodu. 

2 Jeśli podczas ustawiania przekroczy się 
właściwy rok, należy nacisnąć i zwolnić 
przycisk , aby przesunąć rok wstecz. 

3 Nacisnąć i zwolnić przycisk , aby zapisać 
rok i przejść do ustawiania miesiąca. 
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Miesiąc:

 Oznaczenie Miesiąca miga na ekranie.

1 Nacisnąć i zwolnić przycisk , aby 
przesunąć miesiąc do przodu. 

2 Jeśli podczas ustawiania przekroczy 
się właściwy miesiąc, należy nacisnąć 
i zwolnić przycisk , aby przesunąć 
miesiąc wstecz. 

3 Nacisnąć i zwolnić przycisk , aby zapisać 
miesiąc i przejść do ustawiania dnia. 

Dzień:

Oznaczenie Dnia miga na ekranie.

1 Nacisnąć i zwolnić przycisk , aby 
przesunąć dzień do przodu.

2 Jeśli podczas ustawiania przekroczy się 
właściwy dzień, należy nacisnąć i zwolnić 
przycisk , aby przesunąć dzień wstecz. 

3 Nacisnąć i zwolnić przycisk , aby 
zapisać dzień i przejść do ustawiania 
formatu godziny. 
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Opcja nr 1

Opcja nr 2

Ustawianie formatu godziny

Są do wyboru dwie opcje:

Opcja nr 1: Przy formacie 12-godzinnym 
wyświetla się AM (przed południem) i PM 
(po południu). 

Opcja nr 2: Przy formacie 24-godzinnym, 
AM ani PM nie są wyświetlane. 

1 Aby zmienić format godziny, należy 
jednokrotnie nacisnąć i zwolnić 
przycisk  lub przycisk . 

2 Nacisnąć i zwolnić przycisk , aby 
zapisać format godziny i przejść do 
ustawiania formatu daty. 

Ustawianie formatu daty

Są do wyboru dwie opcje:

Opcja nr 1: W przypadku formatu miesiąc-
dzień, „-" użyty jest jako separator daty. 

Przykład: „25 maja” jest wyświetlany  
jako „5-25”.

Opcja nr 2: W przypadku formatu dzień.
miesiąc, „•" użyta jest jako separator daty.

Przykład: „25 maja” jest wyświetlany  
jako „25.5”.

1 Aby zmienić format daty, należy 
jednokrotnie nacisnąć i zwolnić 
przycisk  lub przycisk . 

2 Nacisnąć i zwolnić przycisk , aby 
zapisać format daty i przejść do 
jednostek pomiaru. 

Opcja nr 1

Opcja nr 2
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Jednostki pomiaru stężenia glukozy we krwi 

Wszelkie pytania dotyczące jednostek pomiaru stężenia glukozy 
we krwi należy zgłaszać do swojego lekarza.

Ten ekran wyświetla jednostki pomiaru 
stężenia glukozy we krwi (mg/dL).

Nacisnąć i zwolnić przycisk , aby 
powrócić do Ustawiania dzwonka. 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk ,  
aby wyłączyć glukometr. 

Glukometr został skonfigurowany.
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Pytania?
Zadzwoń do Działu 
Obsługi Klienta:  
Infolinia 800 222 688*

Pomiary stężenia  
glukozy we krwi

▼
▼

Co będzie potrzebne
• Pasek testowy do pomiaru stężenia glukozy we krwi wraz 

z instrukcją obsługi
• Glukometr Optium Xido
• Nakłuwacz i nowy, sterylny lancet

Ważne informacje na temat pomiarów stężenia  
glukozy we krwi

• Nie wolno używać przeterminowanych pasków testowych. 
Należy sprawdzić datę ważności wydrukowaną na pudełku 
pasków testowych i na każdym opakowaniu foliowym paska 
testowego. Jeśli na pasku testowym jest wydrukowany tylko 
miesiąc i rok, data ważności jest 
ostatnim dniem tego miesiąca.

• Użyć pasek testowy natychmiast po 
wyjęciu go z opakowania foliowego. 

• Nie wolno używać paska testowego, 
który jest wilgotny, zgięty, zadrapany 
lub uszkodzony.

• Nie wolno używać paska testowego, 
którego opakowanie foliowe jest przebite lub rozdarte.

• Przed wykonaniem pomiaru stężenia glukozy we krwi należy 
odczekać, aż glukometr i pasek testowy osiągną zalecany zakres 
temperatury roboczej dla danych pasków testowych. Zakres 
temperatury roboczej paska testowego podano w rozdziale „O 
czym jeszcze powinienem wiedzieć?” w instrukcji obsługi danego 
paska testowego do pomiaru stężenia glukozy we krwi.

• Należy przeczytać instrukcję obsługi nakłuwacza.

Przykład:  
Data ważności 
31 marca 2012

45001
D5

A138

2012/03
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Jak wykonać pomiar stężenia glukozy we krwi

Czynności wstępne

1 Przygotować nakłuwacz.

2 Umyć ręce i miejsce pobrania próbki 
ciepłą wodą z mydłem i całkowicie 
je wysuszyć.

3 Otworzyć opakowanie foliowe paska testowego przy 
nacięciu i rozerwać, aby wyjąć pasek testowy.

4 Ze stykami kontaktowymi (3 czarne linie) 
skierowanymi do góry, wprowadzić pasek 
testowy do portu paska.

5 Wsunąć pasek testowy do oporu.

 Glukometr włącza się automatycznie.

 Na wyświetlaczu pojawiają się kolejno następujące 
komunikaty:

▼
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• Ekran kontrolny – należy pamiętać o 
sprawdzeniu, czy wszystkie elementy 
przedstawione na obrazku obok pojawiły 
się na wyświetlaczu. (Więcej informacji  
na temat ekranu kontrolnego zawiera 
rozdział 1.)

• Godzina, miesiąc i dzień (jeśli są ustawione) 

 Jeśli data i godzina nie zostały ustawione, 
zamiast liczb wyświetlą się myślniki.

• LOT 45001 (SERII 45001) i symbole 
nanoszenia próbki  i , wskazujące, że 
glukometr jest gotowy do naniesienia krwi 
na pasek testowy do pomiaru stężenia 
glukozy we krwi. 

Uwaga: LOT 45001 (SERII 45001) powinna się zgadzać z numerem 
LOT na opakowaniu aktualnie stosowanych pasków testowych  
do pomiaru stężenia glukozy we krwi. 
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Uzyskanie kropli krwi

Uzyskać kroplę krwi za pomocą nakłuwacza.

Zalecenia dotyczące uzyskiwania próbki krwi

• Aby uzyskać próbkę z alternatywnej 
okolicy ciała (przedramię, ramię lub 
podstawa kciuka) należy użyć nakłuwacza 
odpowiedniego do alternatywnego 
miejsca. Wyniki uzyskane dla próbek z 
alternatywnych okolic ciała podlegają 
ograniczeniom.

• Przed uzyskaniem próbki krwi z opuszki 
palca, przedramienia, ramienia lub 
podstawy kciuka, należy się upewnić,  
że miejsce pobrania próbki jest czyste, 
suche i ciepłe. Aby ogrzać miejsce 
pobrania próbki, należy przemyć je  
ciepłą wodą, energicznie masować  
skórę przez kilka sekund lub przyłożyć  
do niej ciepły kompres.

• Przed nakłuciem palca lub podstawy 
kciuka należy zwiesić ramię, aby poprawić 
dopływ krwi.

• Aby uzyskać próbkę krwi z ramienia, 
należy nakłuć mięsistą okolicę z dala 
od kości. Unikać obszarów mocno 
owłosionych.

• Unikać ściskania miejsca nakłucia.

• Próbkę krwi należy natychmiast nanieść 
na pasek testowy.

Uwaga: Zobacz ważne informacje dotyczące pobierania 
próbek z alternatywnych miejsc nakłucia na stronie 51.

Pobieranie próbki z  
opuszki palca

Pobieranie próbki  
z ramienia

Pobieranie próbki z 
przedramienia

Pobieranie próbki z 
podstawy kciuka
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Pasek stanu

Odliczanie

Lancety i nakłuwacz

• Lancety służą wyłącznie do jednorazowego użytku. Należy 
użyć nowego lancetu do każdego pomiaru.

• Zużyty lancet należy wyrzucić w odpowiedni sposób. 
Należy go włożyć do pustego pojemnika odpornego 
na przebicie, takiego jak plastikowy karton po mleku 
lub butelka po detergencie.

• Nie wolno nigdy używać nakłuwacza lub lancetu, 
z którego korzystała inna osoba.

Nanoszenie kropli krwi na pasek testowy

1 Dotknąć kroplą krwi białego pola na końcu 
paska testowego. Kropla krwi zostaje 
wchłonięta przez pasek testowy.

Uwaga: Jeśli glukometr wyłączy się przed naniesieniem 
krwi na pasek testowy, należy wyjąć pasek testowy z 
glukometru i spróbować ponownie.

2 Dotykać kroplą krwi końca paska testowego aż do 
chwili, gdy glukometr rozpocznie pomiar. Glukometr 
rozpoczyna pomiar, gdy:
• Rozlega się sygnał dźwiękowy, jeśli dzwonek  

jest włączony.
• Wyświetlacz wyświetla pasek stanu.
• Następnie wyświetlacz wyświetla  

odliczanie.

Uwaga: Nie wolno wyjmować paska 
testowego z glukometru ani zmieniać jego 
położenia podczas odliczania.
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Prawidłowy

✔

WAŻNE: Jeśli odliczanie się nie 
rozpoczyna:

Co to oznacza:

Być może na pasek testowy nałożono 
zbyt małą ilość krwi.

Co należy zrobić:

• Należy nanieść drugą kroplę krwi na 
pasek testowy. Należy sprawdzić w 
instrukcji obsługi paska testowego, ile 
sekund może upłynąć do naniesienia 
drugiej kropli.

• Jeśli odliczanie nadal się nie rozpoczyna 
lub jeśli została przekroczona liczba 
sekund przeznaczona na naniesienie 
drugiej kropli, należy wyrzucić 
pasek testowy, wyłączyć glukometr 
i spróbować ponownie, używając 
nowego paska testowego.

3 Pod koniec odliczania:

• Jeśli dzwonek jest włączony, należy 
czekać na sygnał.

• Wynik pomiaru stężenia 
glukozy we krwi pojawia się 
na wyświetlaczu.

• Wynik zostaje zapisany w pamięci 
glukometru. Można także zapisać 
wynik w swoim dzienniku.
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Wyłączanie glukometru

1 Wyjęcie paska testowego z portu paska 
testowego wyłącza glukometr. Można 
wykorzystać otwarte opakowanie foliowe, 
aby wyrzucić w nim zużyty pasek testowy.

2 Pasek testowy należy wyrzucić w 
odpowiedni sposób. 

Uwaga: Można także wyłączyć glukometr naciskając i 
przytrzymując przycisk . Jeśli glukometr nie zostanie 
wyłączony lub pasek testowy nie zostanie wyjęty,  
glukometr wyłączy się automatycznie po 60 sekundach.

Co oznaczają wyniki

Wynik „LO” (niskie)

Co to oznacza:

Glukometr ustalił, że wynik pomiaru stężenia  
glukozy we krwi jest niższy niż 20 mg/dL lub  
może występować problem z paskiem testowym. 

Co należy zrobić:

Należy ponownie wykonać pomiar stężenia 
glukozy we krwi, używając nowego paska 
testowego. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się 
ponownie LO (niskie) należy natychmiast 
skontaktować się ze swoim lekarzem.

Wynik 300 mg/dL lub wyższy

Jeśli Twój wynik pomiaru stężenia glukozy  
we krwi wynosi 300  mg/dL lub jest wyższy,  
na wyświetlaczu miga napis KETONES?

▼
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Co należy zrobić:

Jeśli dany pacjent sprawdza stężenie ciał 
ketonowych w ramach programu kontroli i leczenia 
cukrzycy, zaleca się sprawdzanie stężenia ciał 
ketonowych we krwi.

Wynik “HI” (wysokie)

Co to oznacza:

Glukometr ustalił, że wynik pomiaru stężenia 
glukozy we krwi jest wyższy niż 500 mg/dL lub 
może występować problem z paskiem testowym.

Co należy zrobić:

Należy ponownie wykonać pomiar stężenia 
glukozy we krwi, używając nowego paska 
testowego.

Jeśli na wyświetlaczu ponownie pojawi się HI (wysokie), należy 
natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem.

Jeśli dany pacjent sprawdza stężenie ciał ketonowych w ramach 
programu kontroli i leczenia cukrzycy, zaleca się sprawdzanie 
stężenia ciał ketonowych we krwi. 

Komunikat „E-3”

Co to oznacza:

Wynik pomiaru stężenia glukozy we krwi może 
być zbyt niski, aby system mógł go odczytać lub 
może występować problem z paskiem testowym.

Co należy zrobić:

Należy ponownie wykonać pomiar stężenia 
glukozy we krwi, używając nowego paska 
testowego. Jeśli komunikat E-3 ponownie 
pojawi się na wyświetlaczu, należy natychmiast skontaktować 
się ze swoim lekarzem.
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Komunikat „E-4”

Co to oznacza: 

Wynik pomiaru stężenia glukozy we krwi może 
być zbyt wysoki, aby system mógł go odczytać 
lub może występować problem z paskiem 
testowym.

Co należy zrobić: 

Należy ponownie wykonać pomiar stężenia glukozy  
we krwi, używając nowego paska testowego. Jeśli  
komunikat E-4 ponownie pojawi się na wyświetlaczu,  
należy natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem.

WAŻNE: 
Powtórzenie pomiaru stężenia glukozy we krwi z użyciem  
nowego paska testowego zaleca się w następujących  
przypadkach:
• Wyświetlacz wyświetla LO (niskie).
• Uzyskano niski wynik pomiaru stężenia glukozy we krwi, lecz nie 

występują objawy niskiego stężenia glukozy we krwi.
• Glukometr wyświetla niezwykle niski wynik pomiaru stężenia 

glukozy we krwi, poniżej 50 mg/dL.
• Wyświetlacz wyświetla HI (wysokie).
• Uzyskano wysoki wynik pomiaru stężenia glukozy we krwi, lecz  

nie występują objawy wysokiego stężenia glukozy we krwi.
• Glukometr wyświetla niezwykle wysoki wynik pomiaru stężenia 

glukozy we krwi, powyżej 300 mg/dL.
• Wynik budzi wątpliwości.
• Glukometr wyświetla komunikat o błędzie (na przykład E-4).

WAŻNE: 
Nieprawidłowy wynik może mieć poważne konsekwencje 
zdrowotne. Przed każdą zmianą swojego programu leczenia 
cukrzycy należy porozumieć się z lekarzem.
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Pomiary stężenia ciał  
ketonowych we krwi

Ważne jest, aby sprawdzać stężenie ciał ketonowych  
we krwi w następujących przypadkach:

• Podczas choroby.
• Stężenie glukozy we krwi jest wyższe niż 300 mg/dL.
• Uzyskujesz nieoczekiwane wyniki pomiarów stężenia glukozy 

we krwi.
• Pacjent ustalił z lekarzem, że jest to konieczne.

Co będzie potrzebne 
• Pasek testowy do oznaczania stężenia ciał ketonowych we 

krwi wraz z instrukcją obsługi.

• Glukometr Optium Xido.
• Nakłuwacz i nowy, sterylny lancet.

Ważne informacje o pomiarach stężenia ciał 
ketonowych we krwi
• Dokładniejsze informacje na temat paska testowego do 

oznaczania stężenia ciał ketonowych we krwi należy sprawdzić 
w jego instrukcji obsługi przed wykonaniem pomiaru.

• Nie wolno używać przeterminowanych pasków testowych. 
Należy sprawdzić datę ważności wydrukowaną na  
pudełku pasków testowych i na każdym opakowaniu  
foliowym paska testowego. 

• Nie wolno nanosić moczu na  
pasek testowy do oznaczania  
stężenia ciał ketonowych we krwi.

• Użyć pasek testowy natychmiast  
po wyjęciu go z opakowania  
foliowego. 

▼
▼

75001
D5

A17

2012/03

Przykład:  
Data ważności 
31 marca 2012

Pytania?
Zadzwoń do Działu  

Obsługi Klienta:  
Infolinia 800 222 688*
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• Nie wolno używać paska testowego, który jest wilgotny, zgięty, 
zadrapany lub uszkodzony.

• Nie wolno używać paska testowego, którego opakowanie foliowe 
jest przebite lub rozdarte.

• Każdego paska testowego można użyć tylko raz.
• Przed wykonaniem pomiaru stężenia ciał ketonowych we krwi 

należy odczekać, aż glukometr i pasek testowy osiągną zalecany 
zakres temperatury roboczej dla danego paska testowego. Zakres 
temperatury roboczej paska testowego podano w rozdziale „O czym 
jeszcze powinienem wiedzieć?” w instrukcji obsługi paska testowego 
do oznaczania stężenia ciał ketonowych we krwi. 

• Należy przeczytać instrukcję obsługi nakłuwacza.
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▼ Jak wykonać pomiar stężenia ciał ketonowych we krwi

Czynności wstępne

1 Przygotować nakłuwacz.

2 Umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i 
całkowicie je wysuszyć.

3 Wyjąć pasek testowy z opakowania  
foliowego. 

4 Ze stykami kontaktowymi (3 czarne linie) skierowanymi do 
góry, wprowadzić pasek testowy do portu paska.

5 Wsunąć pasek testowy do oporu.

Glukometr włącza się 
automatycznie 
Na wyświetlaczu pojawiają się 
kolejno następujące komunikaty: 
•  Ekran kontrolny – należy pamiętać o 

sprawdzeniu, czy wszystkie elementy 
przedstawione na obrazku obok 
pojawiły się na wyświetlaczu. (Więcej 
informacji na temat ekranu kontrolnego 
zawiera rozdział 1.)

 Uwaga: Instrukcje otwierania foliowego opakowania pasków 
testowych zamieszczono na stronie 17.
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• Godzina, miesiąc i dzień (jeśli są ustawione) 

 Jeśli data i godzina nie zostały ustawione, 
zamiast liczb wyświetlą się myślniki.

• CODE 75001 (KOD 75001) i symbole 
nanoszenia próbki .

Uwaga: CODE 75001 (KOD 75001) powinien 
odpowiadać numerowi LOT na pudełku 
aktualnie stosowanych pasków testowych do 
oznaczania stężenia ciał ketonowych we krwi.

• KETONE i symbole nanoszenia próbki  ,  
oznaczające, że glukometr jest gotowy 
do naniesienia krwi na pasek testowy do 
oznaczania stężenia ciał ketonowych we krwi. 

Uzyskanie kropli krwi

Uzyskać kroplę krwi za pomocą nakłuwacza. 

WAŻNE: Paski testowe do oznaczania stężenia 
ciał ketonowych we krwi nie zostały zbadane 
pod kątem pomiaru próbek pobranych z 
alterantywnych miejsc nakłucia. Do pomiaru 
stężenia ciał ketonowych we krwi należy 
stosować wyłącznie próbki krwi pobrane 
z opuszki palca.

Zalecenia dotyczące uzyskiwania kropli krwi
• Przed uzyskaniem kropli krwi z opuszki palca należy się upewnić, 

że miejsce pobrania próbki jest czyste, suche i ciepłe. Aby rozgrzać 
miejsce pobrania próbki, należy przemyć je ciepłą wodą lub 
energicznie masować skórę przez kilka sekund.

Pobranie próbki z 
opuszki palca
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• Przed nakłuciem opuszki palca należy zwiesić ramię, aby 
poprawić dopływ krwi.

• Próbkę krwi należy natychmiast nanieść na pasek testowy.

Lancety i nakłuwacz
• Lancety służą wyłącznie do jednorazowego użytku. Należy 

użyć nowego lancetu do każdego pomiaru.
• Zużyty lancet należy wyrzucić w odpowiedni sposób. Należy 

go włożyć do pustego pojemnika odpornego na przebicie, 
takiego jak plastikowy karton po mleku lub butelka po 
detergencie.

• Nie wolno nigdy używać nakłuwacza lub lancetu, z którego 
korzystała inna osoba. 

Nanoszenie kropli krwi na pasek testowy

1 Dotknąć kroplą krwi białego pola na końcu 
paska testowego. Kropla krwi zostaje 
wchłonięta przez pasek testowy.

Uwaga: Jeśli glukometr wyłączy się przed naniesieniem 
krwi na pasek testowy, należy wyjąć pasek testowy z 
glukometru i spróbować ponownie.

2 Dotykać kroplą krwi końca paska  
testowego aż do chwili, gdy glukometr 
rozpocznie pomiar. Glukometr rozpoczyna 
pomiar, gdy:
• Rozlega się sygnał dźwiękowy,  

jeśli dzwonek jest włączony.
• Wyświetlacz wyświetla pasek  

stanu.
• Następnie wyświetlacz wyświetla 

odliczanie.

Uwaga: Nie wolno wyjmować paska testowego  
z glukometru ani zmieniać jego położenia podczas 
odliczania.

Pasek stanu
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WAŻNE: Jeśli odliczanie się nie rozpoczyna:

Co to oznacza: 

Być może na pasek testowy nałożono zbyt małą ilość krwi.

Co należy zrobić:

• Należy nanieść drugą kroplę krwi na 
pasek testowy. Należy sprawdzić w 
instrukcji obsługi paska testowego, ile 
sekund może upłynąć do naniesienia 
drugiej kropli.

• Jeśli odliczanie nadal się nie 
rozpoczyna lub jeśli została 
przekroczona liczba sekund 
przeznaczona na naniesienie drugiej kropli, należy wyrzucić 
pasek testowy, wyłączyć glukometr i spróbować ponownie, 
używając nowego paska testowego.

3 Pod koniec odliczania:

•  Jeśli dzwonek jest włączony, należy czekać 
na sygnał.

• Wynik pomiaru stężenia ciał ketonowych 
pojawia się na wyświetlaczu ze słowem 
KETONE.

• Wynik jest zapisywany w pamięci glukometru 
jako wynik pomiaru stężenia ciał ketonowych 
we krwi. Można także zapisać wynik w swoim dzienniku.

Wyłączanie glukometru

1 Wyjęcie paska testowego z portu paska 
testowego wyłącza glukometr. Można 
wykorzystać otwarte opakowanie foliowe, 
aby wyrzucić w nim zużyty pasek testowy.
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Odliczanie
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2 Pasek testowy należy wyrzucić w odpowiedni sposób.

Uwaga: Można także wyłączyć glukometr 
naciskając i przytrzymując przycisk .  
Jeśli glukometr nie zostanie wyłączony 
lub pasek testowy nie zostanie wyjęty, 
glukometr wyłączy się automatycznie 
po 60 sekundach.

Co oznaczają wyniki
Stężenie ciał ketonowych we krwi powinno być poniżej 
0,6 mmol/L.2 Stężenie ciał ketonowych we krwi może być wyższe 
podczas choroby, postu, intensywnych ćwiczeń fizycznych lub  
jeśli stężenie glukozy we krwi nie jest pod kontrolą.1-3

Gdy:
• Wynik pomiaru stężenia ciał ketonowych we krwi mieści się 

w przedziale od 0,6 do 1,5 mmol/L, a wynik pomiaru stężenia 
glukozy we krwi jest wyższy niż 300 mg/dL:

Co to oznacza:

Może występować problem wymagający pomocy lekarskiej.

Co należy zrobić:

Zgłoś się do swojego lekarza. Zastosuj się do jego wskazówek 
dotyczących postępowania w dniu choroby. 
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Gdy:
• Wynik oznaczenia stężenia ciał ketonowych we krwi jest 

wyższy niż 1,5 mmol/L, a wynik pomiaru stężenia glukozy we 
krwi jest wyższy niż 300 mg/dL:

Co to oznacza:

Pacjent może być zagrożony cukrzycową kwasicą ketonową 
(DKA).2-6

Co należy zrobić:

Natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem.

Wynik “HI” (wysokie)

Co to oznacza:

Glukometr ustalił, że wynik oznaczenia stężenia 
ciał ketonowych we krwi jest wyższy niż 
8,0 mmol/L lub mógł wystąpić problem z 
paskiem testowym.

Co należy zrobić:

Ponownie wykonać oznaczenie stężenia ciał 
ketonowych we krwi, używając nowego paska 
testowego. Jeśli na wyświetlaczu ponownie 
pojawi się HI (wysokie), należy natychmiast 
skontaktować się ze swoim lekarzem.
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Komunikat „E-4”

Co to oznacza:

Być może istnieje problem związany z paskiem 
testowym.

Co należy zrobić:

Ponownie wykonać oznaczenie stężenia ciał 
ketonowych we krwi, używając nowego 
paska testowego. Jeśli komunikat E-4 
ponownie pojawi się na wyświetlaczu, należy 
natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem.

WAŻNE: Powtórzenie pomiaru stężenia ciał ketonowych 
we krwi z użyciem nowego paska testowego do oznaczania 
stężenia ciał ketonowych we krwi zalecane jest w następujących 
przypadkach:
• Na wyświetlaczu pojawia się HI (wysokie)

• Uzyskany wynik jest niezwykle wysoki

• Wynik budzi wątpliwości

• Wynik pomiaru stężenia ciał ketonowych we krwi wynosi 
0,0 mmol/L, lecz stężenie glukozy we krwi jest wyższe niż 
300 mg/dL

WAŻNE: Nieprawidłowy wynik może mieć poważne 
konsekwencje zdrowotne. Przed każdą zmianą swojego 
programu leczenia cukrzycy należy porozumieć się z lekarzem.
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ROZDZIAŁ 5

Wykonywanie pomiaru 
za pomocą roztworu 
kontrolnego

Pytania?
Zadzwoń do Działu 
Obsługi Klienta:  
Infolinia 800 222 688*

Do czego służy pomiar za pomocą roztworu kontrolnego?
Pomiar za pomocą roztworu kontrolnego potwierdza, że dany 
glukometr i paski testowe działają prawidłowo. Pomiar za pomocą 
roztworu kontrolnego jest podobny do  
pomiaru stężenia glukozy lub ciał ketonowych  
we krwi, z tą różnicą, że jest wykonywany z  
użyciem roztworu kontrolnego MediSense.  
Do pomiaru za pomocą roztworu  
kontrolnego nie używa się kropli krwi. 

Kiedy zalecane jest wykonanie pomiaru  
za pomocą roztworu kontrolnego?
• Gdy glukometr jest używany po raz pierwszy.
• Aby się upewnić, że dany glukometr i paski  

testowe działają prawidłowo.
• Przy otwarciu nowego pudełka pasków testowych.

Ważne informacje na temat pomiaru za pomocą 
roztworu kontrolnego

• Dokładniejszych informacji, gdzie można nabyć roztwory kontrolne, 
udzieli Państwu Dział Obsługi Klienta.

• Dokładniejsze informacje na temat roztworów kontrolnych zawiera 
instrukcja obsługi roztworu kontrolnego.

• Roztwory kontrolne MediSense można stosować do pomiarów 
stężenia glukozy lub ciał ketonowych za pomocą roztworu 
kontrolnego.

▼
▼

▼

Po
m

ia
r z

a 
po

m
oc

ą 
 

ro
zt

w
or

u 
ko

nt
ro

ln
eg

o



35

 Uwaga: Instrukcje otwierania foliowego opakowania pasków 
testowych zamieszczono na stronie 17.

• Nie wolno używać roztworu kontrolnego jeśli upłynął jego 
termin ważności. Sprawdzić datę ważności wydrukowaną na 
butelce z roztworem kontrolnym.

• Przy pierwszym otwarciu butelki z roztworem kontrolnym 
należy odliczyć 90 dni do przodu i wpisać tę datę na butelce 
z roztworem kontrolnym, nierozmazywalnym, niezmywalnym 
pisakiem. Po tej dacie należy wyrzucić wszelki pozostały 
roztwór.

• Wyniki pomiarów uzyskane za pomocą roztworu kontrolnego 
nie odzwierciedlają w żaden sposób stężenia glukozy ani ciał 
ketonowych we krwi danej osoby.

• Nie wolno połykać roztworu kontrolnego.
• Nie wolno wstrzykiwać roztworu kontrolnego ani używać go 

jako kropli do oczu.

Co będzie potrzebne
• Glukometr Optium Xido
• Pasek testowy Optium Xido do pomiaru stężenia glukozy we 

krwi lub pasek testowy do pomiaru ciał β-ketonowych we krwi 
oraz jego instrukcja obsługi

• Roztwory kontrolne MediSense oraz instrukcja obsługi

Jak wykonać pomiar za pomocą  
roztworu kontrolnego 

Czynności wstępne

1 Umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i 
całkowicie je wysuszyć.

2 Wyjąć pasek testowy z opakowania foliowego.

▼
▼
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3 Ze stykami kontaktowymi (3 czarne linie) 
skierowanymi do góry, wprowadzić pasek 
testowy do portu paska. 

4 Wsunąć pasek testowy do oporu.

Glukometr włącza się automatycznie.

Na wyświetlaczu pojawiają się kolejno następujące 
komunikaty:

• Ekran kontrolny – należy pamiętać o 
sprawdzeniu, czy wszystkie elementy 
przedstawione na obrazku obok pojawiły 
się na wyświetlaczu (więcej informacji 
o autoteście wyświetlacza podano w 
rozdziale 1).

• Godzina, miesiąc i dzień (jeśli są ustawione)

 Jeśli data i godzina nie zostały ustawione, 
zamiast liczb wyświetlą się myślniki.

• LOT 45001 (SERII 45001) oraz symbole 
nanoszenia próbki  i .

 
Uwaga: CODE 75001 (KOD 75001) i  

, a następnie  i  zostaną 
wyświetlone jeśli jest wykonywany pomiar 
stężenia ciał ketonowych za pomocą roztworu kontrolnego.

Uwaga: Numer LOT-CODE wyświetlany na wyświetlaczu 
powinien odpowiadać numerowi LOT na pudełku 
aktualnie używanych pasków testowych.
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5 Aby oznaczyć dany pomiar jako pomiar 
za pomocą roztworu kontrolnego, należy 
jednokrotnie nacisnąć i zwolnić przycisk . 

 pojawia się na wyświetlaczu.

WAŻNE: Jeśli pomiar nie zostanie oznaczony jako pomiar za 
pomocą roztworu kontrolnego, zostanie on zapisany w pamięci 
glukometru jako osobisty wynik pomiaru stężenia glukozy lub 
stężenia ciał ketonowych we krwi. Może to wpłynąć na średnie 
wartości stężenia glukozy we krwi danego pacjenta.

Nanoszenie roztworu kontrolnego na pasek testowy

1 Obrócić butelkę z roztworem kontrolnym do góry dnem 
trzy do czterech razy, aby wymieszać roztwór.

2 Zdjąć zakrętkę.

3 Nanieść kroplę roztworu kontrolnego na 
białe pole na końcu paska testowego. 
Roztwór kontrolny zostaje wchłonięty przez pasek testowy.

4 Nadal dotykać paska testowego kroplą roztworu 
kontrolnego do chwili, gdy glukometr rozpocznie pomiar.
Glukometr rozpoczyna pomiar, gdy:
• Rozlega się sygnał dźwiękowy, jeśli dzwonek jest włączony.
• Wyświetlacz wyświetla pasek stanu.
• Następnie wyświetlacz wyświetla odliczanie.

Pasek stanu

Odliczanie
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Uwaga: Nie wolno wyjmować paska testowego z glukometru ani 
zmieniać jego położenia podczas odliczania.

Jeśli odliczanie nie rozpocznie się, należy wyjąć i wyrzucić użyty pasek 
testowy, wyłączyć glukometr i spróbować ponownie, używając nowego 
paska testowego.

5 Pod koniec odliczania:

• Jeśli dzwonek jest włączony, należy czekać na 
sygnał.

• Wynik pomiaru za pomocą roztworu 
kontrolnego pojawia się na wyświetlaczu.

Uwaga: Jeśli wykonywany jest pomiar stężenia ciał 
ketonowych za pomocą roztworu kontrolnego, wraz z 
wynikiem pomiaru wyświetlone zostanie także słowo 
KETONE. 

• Wynik zostaje zachowany w pamięci 
glukometru jako wynik pomiaru za 
pomocą roztworu kontrolnego. Wynik 
należy zapisać w swoim dzienniku jako 
wynik uzyskany za pomocą roztworu 
kontrolnego.

Ketony

Glukoza

38
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Wyłączanie glukometru

1 Wyjęcie paska testowego z portu paska  
testowego wyłącza glukometr. Można  
wykorzystać otwarte opakowanie foliowe,  
aby wyrzucić w nim zużyty pasek testowy.

2 Pasek testowy należy wyrzucić w  
odpowiedni sposób.

Uwaga: Można także wyłączyć 
glukometr naciskając i przytrzymując 
przycisk  . Jeśli glukometr nie 
zostanie wyłączony lub pasek testowy 
nie zostanie wyjęty, glukometr wyłączy 
się automatycznie po 60 sekundach.

Co oznaczają wyniki
Należy porównać wynik kontrolny z zakresem „Oczekiwane wyniki 
przy użyciu roztworów kontrolnych MediSense”, które zawiera:
• Instrukcja obsługi pasków testowych do pomiaru stężenia 

glukozy we krwi w przypadku pomiaru stężenia glukozy za 
pomocą roztworu kontrolnego.

• Instrukcja obsługi pasków testowych do oznaczania stężenia 
ciał ketonowych we krwi w przypadku pomiaru stężenia ciał 
ketonowych za pomocą roztworu kontrolnego.

Jeśli wynik pomiaru za pomocą roztworu kontrolnego 
mieści się w określonym zakresie: 
Co to oznacza
Glukometr i paski testowe funkcjonują prawidłowo.
Jeśli wynik pomiaru za pomocą roztworu kontrolnego nie 
mieści się w określonym zakresie:
Co to oznacza
Glukometr i paski testowe być może nie funkcjonują prawidłowo.
Co należy zrobić
Powtórzyć pomiar z użyciem nowego paska testowego, dbając o 
dokładne wykonanie instrukcji dotyczących pomiaru za pomocą 
roztworu kontrolnego. Jeśli wynik nadal nie mieści się w podanym 
zakresie, należy się skontaktować z Działem Obsługi Klienta.
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ROZDZIAŁ 6

Przeglądanie i 
wykorzystanie wyników
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Pytania?
Zadzwoń do Działu 
Obsługi Klienta:  
Infolinia 800 222 688*

▼ Co może pokazać glukometr?
Pamięć

Pamięć glukometru Optium Xido przechowuje do 450 zdarzeń. 
Jest to zestawienie wyników pomiarów za pomocą roztworu 
kontrolnego, wyników pomiarów stężenia glukozy i ciał 
ketonowych we krwi danej osoby oraz innych informacji 
dotyczące aparatu. 

Na wyświetlaczu glukometru można przejrzeć do 450 
najnowszych zdarzeń. 

Średnie wartości stężenia glukozy

Można obejrzeć średnie wartości ze wszystkich wyników pomiaru 
stężenia glukozy we krwi z ostatnich 7, 14 lub 30 dni. Średnie 
wartości nie uwzględniają wyników pomiarów za pomocą 
roztworu kontrolnego, jeśli te pomiary zostały oznaczone jako 
takie. (Bliższe informacje na temat oznaczania pomiarów za 
pomocą roztworu kontrolnego podano w rozdziale 5.)

WAŻNE: 
• Aby przeglądać średnie wartości stężenia glukozy we krwi, 

musisz ustawić datę i godzinę przed wykonaniem pomiaru.
• Jeśli nie oznaczysz pomiarów za pomocą roztworu kontrolnego, 

może to wpłynąć na średnie wartości stężenia glukozy we krwi.

• Średnie wartości stężenia glukozy we krwi nie uwzględniają 
wyników pomiarów stężenia ciał ketonowych we krwi, 
wyników pomiarów stężenia glukozy za pomocą 
roztworu kontrolnego, wyników pomiarów 
stężenia ciał ketonowych za pomocą roztworu 
kontrolnego ani wyników, które nie wskazują 
godziny, miesiąca i dnia. 

• Jeśli brak jest poprzednich średnich wyników 
pomiarów stężenia glukozy we krwi, wyświetlacz 
wyświetla trzy myślniki.

➡
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Jak zobaczyć wyniki zachowane w Pamięci

1 Należy rozpocząć przy wyłączonym glukometrze. Upewnić 
się, że nic nie ma w porcie paska.

2 Nacisnąć i zwolnić przycisk . 

• Na wyświetlaczu pojawia się ekran 
kontrolny.

• Następnie wyświetlacz glukometru 
wyświetla najnowszy wynik pomiaru, 
wraz z jednostką pomiaru, godziną, 
miesiącem i dniem uzyskania  
wyniku. (Aby ustawić właściwą  
datę i godzinę, należy wykonać kolejne 
czynności opisane w rozdziale 2.)

Obok wyniku pomiaru stężenia 
glukozy we krwi zachowanego w 
Pamięci będą wyświetlone litery MEM.

Obok wyniku pomiaru stężenia ciał 
ketonowych we krwi zachowanego 
w Pamięci będą wyświetlone litery 
KET MEM.

▼

Wynik pomiaru stężenia 
ciał ketonowych 

zachowany w Pamięci

Wynik pomiaru 
stężenia glukozy 

zachowany w Pamięci
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Wynik pomiaru stężenia 
glukozy za pomocą 

roztworu kontrolnego 
zachowany w Pamięci

Wynik pomiaru stężenia 
ciał ketonowych za 
pomocą roztworu 

kontrolnego 
zachowany w Pamięci

Wynik pomiaru za pomocą roztworu kontrolnego w Pamięci 
jest wyświetlany wraz z butelką z roztworem kontrolnym, pod 
warunkiem, że pomiar  
został oznaczony jako  
pomiar za pomocą  
roztworu kontrolnego. 

3 Aby przejrzeć poprzednie wyniki,  
należy jednokrotnie nacisnąć i zwolnić  
przycisk  dla każdego wyniku. 

4 Po dotarciu do ostatniego wyniku  
w Pamięci, wyświetlacz wyświetla  
trzy myślniki. 

5 Aby powrócić do poprzednio  
oglądanego wyniku, należy nacisnąć  
i zwolnić przycisk  jednokrotnie  
dla każdego wyniku. 

Pr
ze

gl
ąd

an
ie

  
w

yn
ik

ów



43

Jak wyświetlić średnie wartości

WAŻNE:
• Wyniki wyświetlane jako LO (niskie) podczas pomiarów stężenia 

glukozy we krwi są uwzględniane w uśrednionych wartościach 
pomiaru stężenia glukozy we krwi jako 20 mg/dL.

• Wyniki wyświetlane jako HI (wysokie) podczas pomiarów 
stężenia glukozy we krwi są uwzględniane w uśrednionych 
wartościach pomiaru stężenia glukozy we krwi jako 500 mg/dL.

▼

1 W Pamięci, można w dowolnej chwili  
nacisnąć i zwolnić przycisk , aby  
zobaczyć średnią z 7 dni wyników  
pomiarów stężenia glukozy we krwi.

Uwaga: n oznacza, ile pomiarów wykonano w 7-, 14-, 
lub 30-dniowym okresie uśrednienia.

2  Można jednokrotnie nacisnąć  
i zwolnić przycisk , aby zobaczyć  
średnią wyników pomiarów stężenia  
glukozy we krwi z 14 dni.

3 Ponownie nacisnąć i zwolnić  
przycisk , aby zobaczyć średnią  
wyników pomiarów stężenia  
glukozy we krwi z 30 dni. Po  
ponownym naciśnięciu i zwolnieniu  
przycisku , wyświetlacz pokaże  
średnią z 7 dni.
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4  Można nacisnąć i zwolnić przycisk  
 w dowolnej chwili, aby powrócić 

do Pamięci.

5 Nacisnąć i przytrzymać przycisk ,  
aby wyłączyć glukometr. W innym 
przypadku glukometr wyłącza się po 
30 sekundach.

Przesyłanie wyników do komputera
Pobranie wyników pomiarów przez 
komputer wymaga kompatybilnego systemu 
zarządzania danymi. Bliższe informacje można 
uzyskać w naszym portalu internetowym lub 
w Dziale Obsługi Klienta. 

▼
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ROZDZIAŁ 7

Pytania?
Zadzwoń do Działu 

Obsługi Klienta:  
Infolinia 800 222 688*

 

Wyświetlacz glukometru może niekiedy wyświetlać komunikaty 
o błędach.

Na kilku następnych stronach opisano komunikaty o błędach, 
które mogą się pojawić na wyświetlaczu glukometru, wraz z 
objaśnieniami, co oznaczają i co należy zrobić.

Zrozumienie komunikatów 
o błędach i rozwiązywanie 
sygnalizowanych problemów

Temperatura jest zbyt 
wysoka lub zbyt niska, 
aby system działał 
prawidłowo. 

• Przenieść glukometr 
i paski testowe do 
pomieszczenia, w 
którym temperatura jest 
odpowiednia i ponownie 
wykonać pomiar, z 
użyciem nowego paska 
testowego. Może być 
konieczne odczekanie, 
aż glukometr 
przystosuje się do 
nowej temperatury. 
Odpowiednie zakresy 
temperatury roboczej 
można znaleźć w 
instrukcji obsługi  
danego opakowania 
pasków testowych.

• Jeśli komunikat o błędzie 
pojawi się ponownie, 
należy skontaktować 
się z Działem Obsługi 
Klienta.

 Komunikat Co to Co należy   
  oznacza zrobić 
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 Komunikat Co to  Co należy   
  oznacza zrobić

Ko
m

un
ik

at
y 

 
o 

bł
ęd

ac
h

Błąd aparatu.

Wynik pomiaru 
stężenia glukozy we 
krwi może być zbyt 
niski, aby system 
go odczytał.

LUB 

Być może istnieje 
problem z paskiem 
testowym do pomiaru 
stężenia glukozy 
lub ciał ketonowych 
we krwi.

Wynik pomiaru 
stężenia glukozy we 
krwi może być zbyt 
wysoki, aby system 
go odczytał.

LUB

Być może istnieje 
problem z paskiem 
testowym do pomiaru 
stężenia glukozy 
lub ciał ketonowych 
we krwi.

• Wyłączyć glukometr, po 
czym ponownie wykonać 
poprzednie czynności 
pomiarowe. 

• Jeśli komunikat o błędzie 
pojawi się ponownie, 
należy skontaktować 
się z Działem Obsługi 
Klienta.

• Ponownie przeczytać 
instrukcje wykonania 
pomiaru.

• Ponownie wykonać 
pomiar, z użyciem 
nowego paska 
testowego. 

• Jeśli komunikat o 
błędzie pojawi się 
ponownie, natychmiast 
skontaktować się 
z lekarzem.

• Ponownie wykonać 
pomiar, z użyciem 
nowego paska 
testowego. 

• Jeśli komunikat o 
błędzie pojawi się 
ponownie, natychmiast 
skontaktować się 
z lekarzem.
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Krew zbyt wcześnie 
nałożona na pasek 
testowy. 

Błąd aparatu.

Nie wymaga 
kodowania.

LUB

Pasek testowy może 
być uszkodzony, 
zużyty lub glukometr 
go nie rozpoznaje.

• Ponownie przeczytać 
instrukcje wykonania 
pomiaru. 

• Ponownie wykonać 
pomiar, z użyciem 
nowego paska testowego.

• Jeśli komunikat o błędzie 
pojawi się ponownie, 
należy skontaktować się z 
Działem Obsługi Klienta.

• Ponownie wykonać 
pomiar, z użyciem 
paska testowego 
przeznaczonego do 
stosowania z Optium 
Xido. 

• Jeśli komunikat o błędzie 
pojawi się ponownie, 
należy skontaktować 
się z Działem Obsługi 
Klienta.

• Ponownie wykonać 
pomiar, z użyciem 
paska testowego 
przeznaczonego 
do stosowania z 
Optium Xido. 

• Jeśli komunikat o błędzie 
pojawi się ponownie, 
należy skontaktować 
się z Działem Obsługi 
Klienta.

 Komunikat Co to  Co należy   
  oznacza zrobić
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Błąd aparatu.

Błąd aparatu.

• Wyjąć pasek testowy, 
wyłączyć glukometr i 
ponownie spróbować 
wykonać pomiar.

• Jeśli komunikat o błędzie 
pojawi się ponownie, 
należy skontaktować 
się z Działem Obsługi 
Klienta.

 • Wyjąć pasek testowy, 
wyłączyć glukometr i 
ponownie spróbować 
wykonać pomiar. 

• Jeśli komunikat o błędzie 
pojawi się ponownie, 
należy skontaktować 
się z Działem Obsługi 
Klienta.
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 Komunikat Co to  Co     
  oznacza należy zrobić
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ROZDZIAŁ 8

Dane techniczne i 
ograniczenia dotyczące 
glukometru
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Pytania?

Zadzwoń do Działu 
Obsługi Klienta:  

Infolinia 800 222 688*

Rozmiar
Długość:

Szerokość:

Grubość:

7,47 cm
5,33 cm
4,32 cm
1,63 cm

Ciężar 40-46 gramów

Źródło zasilania Jedna bateria litowa CR 2032 (pastylkowa)

Żywotność baterii Około 1000 pomiarów

Pamięć Do 450 zdarzeń, w tym wyniki pomiarów 
za pomocą roztworu kontrolnego, wyniki 
pomiarów stężenia glukozy i stężenia ciał 
ketonowych we krwi danej osoby oraz inne 
informacje dotyczące aparatu

Temperatura 
przechowywania:

Aparat:
Paski testowe:  

Roztwór kontrolny:

-25 °C do 55 °C
Zobacz instrukcję obsługi paska testowego
Zobacz instrukcję obsługi roztworu 
kontrolnego

Zakres pomiaru stężenia 
glukozy we krwi

Zobacz instrukcję obsługi paska testowego 
do pomiaru stężenia glukozy we krwi

Zakres pomiaru 
oznaczania stężenia ciał 
ketonowych we krwi

Zobacz instrukcję obsługi paska testowego 
do oznaczania stężenia ciał ketonowych 
we krwi

Zakres wartości dla 
roztworu kontrolnego

Zobacz instrukcję obsługi paska testowego 
do pomiaru stężenia glukozy lub ciał 
ketonowych we krwi

Wysokość n.p.m. 
systemu

Badania kliniczne wykazały, że wysokości do 
2195 metrów (7200 stóp) nad poziomem 
morza nie wpływają na wyniki
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Funkcje - Monitorowanie stężenia glukozy we krwi

-  Monitorowanie stężenia ciał ketonowych 
we krwi

- Pamięć: 450 zdarzeń

-  Uśrednianie stężeń glukozy: Średnie 
wartości z 7 dni, 14 dni i 30 dni

-  Oznaczanie i pomiary za pomocą roztworu 
testowego

-  Podświetlenie: Jeśli aparat jest włączony –  
pozostaje włączone podczas odliczania, 
wyłącza się w 30 sekund po wyświetleniu 
wyniku. Jeśli aparat jest wyłączony – 
pozostaje wyłączone podczas odliczania, 
pozostaje wyłączone podczas przesyłania 
danych

-  Dzwonek: Jeśli aparat jest włączony – 
dzwoni w chwili rozpoczęcia i zakończenia 
odliczania

Port danych Tak

Zakres pomiarowy 
aparatu

Temperatura:

Wilgotność względna:
10 °C do 50 °C

10% do 90%, bez skraplania

Zakres pomiarowy 
systemu

Temperatura:

Wilgotność względna:

Zakres pomiarowy systemu to zakres 
pomiarowy aktualnie używanych pasków 
testowych. Zobacz rozdział „O czym jeszcze 
powinienem wiedzieć?” w instrukcji obsługi 
paska testowego 

10% do 90%, bez skraplania
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▼Ważne informacje dotyczące wykorzystania próbek 
krwi pobranych z przedramienia, ramienia lub 
podstawy kciuka:

• Przed rozpoczęciem korzystania z któregokolwiek 
z alternatywnych miejsc pobierania krwi do pomiaru 
stężenia glukozy we krwi należy skontaktować się 
z lekarzem.

• Pobieranie krwi z któregokolwiek z alternatywnych miejsc 
nakłucia może spowodować niewielkie posiniaczenie i 
może pozostawić ślady, które ustąpią po krótkim czasie.

• W niektórych przypadkach wyniki pomiaru z użyciem 
krwi pobranej z alternatywnych obszarów ciała mogą się 
różnić od wyników uzyskanych z użyciem krwi pobranej 
z opuszki palca. Zdarza się tak, gdy stężenie glukozy we 
krwi szybko się zmienia (na przykład po spożyciu posiłku, 
po przyjęciu insuliny lub podczas wysiłku fizycznego lub 
po nim).

• Krew z alternatywnych miejsc nakłucia należy pobierać 
przed lub w ponad dwie godziny po posiłku, przyjęciu 
insuliny lub wysiłku fizycznym.

• Nie wolno używać do pomiaru krwi pobranej 
z alternatywnych miejsc nakłucia, gdy: 

1. Isnieje podejrzenie, że stężenie glukozy we krwi jest 
niskie lub szybko się zmienia.

2. Zdiagnozowano u Ciebie nieświadomość hipoglikemii,

3. Wyniki pomiaru z użyciem krwi pobranej z 
alternatywnych obszarów ciała są niezgodne z Twoim 
samopoczuciem,

4. Nie upłynęły dwie godziny od spożycia posiłku, 
przyjęcia insuliny bądź wysiłku fizycznego, lub

5. Wykonywane jest oznaczenie stężenia ciał ketonowych 
we krwi.
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ROZDZIAŁ 9

Jak dbać o glukometr
Pytania?
Zadzwoń do Działu 
Obsługi Klienta:  
Infolinia 800 222 688*

▼
▼

Czyszczenie glukometru
Glukometr należy przechowywać w jego etui. Należy unikać 
wprowadzania brudu, kurzu, krwi, roztworu kontrolnego 
lub płynu do portu paska testowego glukometru. Czyścić 
zewnętrzną obudowę glukometru wilgotną ściereczką i 
łagodnym mydłem.
Personel medyczny: Dopuszczalne roztwory czyszczące to m.in.:
• 70% alkohol izopropylowy, lub
• Mieszanina 1 części amoniaku na 9 części wody, lub
•  Mieszanina 1 części wybielacza domowego użytku na  

9 części wody

WAŻNE:
Nie wolno podejmować prób czyszczenia portu paska. 
Nie wolno wylewać płynu na port paska ani na przyciski. 
Nie wolno zanurzać glukometru w wodzie ani w żadnym 
innym płynie. 

Wymiana baterii glukometru
Gdy glukometr wymaga wymiany baterii, 
wyświetlacz wyświetla jeden z dwóch 
komunikatów:
To oznacza, że bateria jest bliska 
wyczerpania. Można nadal korzystać z 
glukometru, a wyniki pomiarów będą zgodne z 
prawdą. Jednak podświetlenie nie będzie działać. 
Na tym etapie zalecana jest wymiana baterii.
To oznacza, że bateria musi zostać wymieniona.
Glukometr nie nadaje się do użytku. Glukometr 
wyłączy się automatycznie.

WAŻNE:
Nie wolno wyjmować zużytej baterii dopóki nie jest dostępna 
nowa bateria do zainstalowania. Po zainstalowaniu nowej baterii 
może być konieczne ponowne ustawienie godziny i daty.

➡

➡
Ja

k 
db

ać
 o

  
gl

uk
om

et
r



53

Ja
k 

db
ać

 o
  

gl
uk

om
et

r

1 Delikatnie nacisnąć kciukiem pokrywę baterii 
i wypchnąć ją do góry.

2  Unieść pokrywę baterii, wyjmując ją z 
glukometru.

3 Aby wyjąć baterię należy wypchnąć ją do góry, 
aby uwolnić baterię.

4 Włożyć nową baterię litową CR 2032 (pastylkę), 
ze znakiem plus (+) skierowanym do góry. 

Jak wymienić baterię glukometru
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5 Umieścić nacięcia na pokrywie baterii w 
odpowiednich wytłoczonych obszarach.

6 Delikatnie pchać pokrywę baterii, aż do usłyszenia 
kliknięcia. 

7 Nacisnąć i przytrzymać przycisk , aby  
włączyć glukometr. Jeśli glukometr się nie 
włącza, należy ponownie zapoznać się z 
kolejnymi czynnościami instalowania baterii 
i ponownie zainstalować baterię.

8 Sprawdzić datę i godzinę na glukometrze. Data i godzina mogą 
wymagać ustawienia na nowo. (Patrz rozdział 2, Konfiguracja 
glukometru Optium Xido).

9 Należy koniecznie utylizować zużytą baterię zgodnie z 
przepisami ustalonymi przez władze lokalne.

Dyrektywa Europejska dotycząca baterii wymaga osobnej 
zbiórki zużytych baterii, celem ułatwienia recyklingu  
i ochrony środowiska. Baterie w niniejszym produkcie 
należy wyjąć i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami 
dotyczącymi osobnej zbiórki zużytych baterii.

Utylizacja baterii
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Pomoc

Firma Abbott Laboratories, Abbott Diabetes Care dba o 
zapewnienie Ci pomocy. Zadzwoń do nas jeśli masz jakiekolwiek 
pytania dotyczące glukometru Optium Xido:

Bezpłatna Infolinia 800 222 688

www.xido.pl

▼
Pytania?

Zadzwoń do Działu 
Obsługi Klienta:  

Infolinia 800 222 688*

ROZDZIAŁ 10
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Objaśnienia symboli

Istnieją specjalne symbole związane z systemem monitorowania stężenia 
glukozy we krwi Optium Xido:

▼

Dopuszczalny zakres temperatury

Kod partii

Termin ważności

Znak CE

Przestroga

Nie używać ponownie

Numer katalogowy

Dyrektywa Europejska dotycząca baterii wymaga 
osobnej zbiórki zużytych baterii, celem ułatwienia 
recyklingu i ochrony środowiska. Baterie w 
niniejszym produkcie należy wyjąć i zutylizować 
zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi 
osobnej zbiórki zużytych baterii.
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Data produkcji

Nie wolno pić

Producent

Sprawdzić w instrukcji obsługi

To opakowanie nadaje się do recyklingu

Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro

Sterylizowane promieniowaniem 
(tylko lancety)

Zagrożenia biogiczne
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