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Dziękujemy za wybranie glukometru 
marki OneTouch®!

System kontroli poziomu glukozy we krwi OneTouch Select 
Plus Flex™ jest jednym z najnowszych, innowacyjnych 
produktów marki OneTouch®.

Glukometr OneTouch Select Plus Flex™ może łączyć 
się (synchronizować) z różnymi kompatybilnymi 
urządzeniami bezprzewodowymi, na których działają 
aplikacje pozwalające użytkownikowi przeglądać 
wyniki, prezentować je graficznie i rozpoznawać pewne 
prawidłowości. Wyniki z glukometru są przesyłane do 
kompatybilnych urządzeń przez BLUETOOTH® Smart 
(bezprzewodowo) lub za pośrednictwem kabla USB.

Każdy glukometr marki OneTouch® pozwala 
użytkownikowi sprawdzić poziom glukozy we krwi i 
kontrolować cukrzycę.

Niniejszy Przewodnik użytkownika to pełna instrukcja, 
w jaki sposób użytkować nowy glukometr oraz akcesoria do 
pomiarów. Zawiera on porady dotyczące pomiarów poziomu 
glukozy we krwi. Proszę przechowywać Przewodnik 
użytkownika w bezpiecznym miejscu, aby móc z niego 
w razie potrzeby skorzystać w przyszłości.

Mamy nadzieję, że produkty marki OneTouch® i usługi 
z nimi związane pozostaną częścią Państwa życia. 
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Symbole i ikony glukometru

Włączanie / wyłączanie

Słaba bateria

Rozładowana bateria

Roztwór kontrolny

Synchronizacja

Włączona funkcja BLUETOOTH® Smart

Pamięć wyników (poprzednie wyniki)

Nanieść próbkę

Strzałka wskaźnika zakresu

Tryb ustawień

Kompatybilne urządzenia 
bezprzewodowe

Strona internetowa www.LifeScan.pl zawiera informacje 
o urządzeniach bezprzewodowych kompatybilnych 
z glukometrem OneTouch Select Plus Flex™ oraz 
skąd/w jaki sposób ściągnąć aplikację na kompatybilne 
urządzenie bezprzewodowe.
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Pozostałe symbole i ikony

Uwagi i ostrzeżenia: Informacje dotyczące 
bezpieczeństwa odnaleźć można w Przewodniku 
użytkownika oraz w pozostałych materiałach 
dołączonych do systemu. 

Prąd stały 

Zapoznać się z Przewodnikiem użytkownika 

Wytwórca 

Numer partii 

Numer seryjny 

Zakres temperatur przechowywania 

Urządzenie do diagnostyki in vitro 

Nie używać ponownie 

Wyjałowiony promieniowaniem 

Nie utylizować z odpadami komunalnymi 

Data ważności 

Zawartość wystarczy na n pomiarów 

Certyfikat Underwriters Laboratories
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Przed rozpoczęciem użytkowania

Przed użyciem glukometru do pomiaru poziomu 
glukozy we krwi, należy dokładnie przeczytać niniejszy 
Przewodnik użytkownika i instrukcje dołączone do pasków 
testowych OneTouch Select® Plus, roztworu kontrolnego 
OneTouch Select® Plus i nakłuwacza OneTouch® Delica®.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

• Glukometr i nakłuwacz są przeznaczone do użytku 
przez jednego pacjenta. Nie należy użyczać urządzeń 
innym osobom, nawet członkom rodziny! Nie może być 
używany przez kilku pacjentów!

• Glukometr wraz z akcesoriami używany do pomiarów 
glukozy we krwi stanowi zagrożenie biologiczne i może 
potencjalnie przenosić choroby zakaźne nawet po jego 
wyczyszczeniu i dezynfekcji.
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Przeznaczenie

System kontroli poziomu glukozy we krwi OneTouch Select 
Plus Flex™ jest przeznaczony do ilościowych pomiarów 
poziomu glukozy (cukru) w świeżo pobranej próbce krwi 
z naczyń włosowatych opuszki palca. System ten jest 
przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta i nie 
należy go pożyczać innym osobom.

System kontroli poziomu glukozy we krwi OneTouch Select 
Plus Flex™ jest przeznaczony do przeprowadzania testów 
pozaustrojowych (in vitro) przez osoby chore na cukrzycę 
w warunkach domowych i w placówka służby zdrowia jako 
pomoc przy monitorowaniu efektywności kontroli poziomu 
glukozy we krwi.

System kontroli poziomu glukozy we krwi OneTouch Select 
Plus Flex™ nie powinien być wykorzystywany do 
rozpoznawania choroby, badań przesiewowych ani do 
wykonywania pomiarów u noworodków.

System kontroli poziomu glukozy we krwi OneTouch Select 
Plus Flex™ nie jest przeznaczony do badania pacjentów 
w stanie krytycznym, we wstrząsie, pacjentów odwodnionych 
ani z zespołem hiperglikemiczno-hiperosmolarnym.
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Metoda pomiaru

Glukoza zawarta w próbce krwi miesza się z enzymem 
oksydazą glukozową (patrz strona 105) zawartą w pasku 
testowym, przez który płynie prąd elektryczny o niskim 
natężeniu. Natężenie prądu zmienia się w zależności 
od ilości glukozy w próbce krwi. Glukometr mierzy ten 
prąd, oblicza poziom glukozy we krwi, wyświetla wynik 
i przechowuje go w pamięci.

Z glukometrem OneTouch Select Plus Flex™ należy używać 
tylko pasków testowych i roztworu kontrolnego OneTouch 
Select® Plus.

Technologia bezprzewodowa 
BLUETOOTH® Smart

Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH® Smart jest 
wykorzystywana przez niektóre smartfony, ale również 
przez inne urządzenia. Glukometr OneTouch Select 
Plus Flex™ wykorzystuje technologię bezprzewodową 
BLUETOOTH® Smart w celu połączenia urządzeń i 
przesłania wyników pomiarów glukozy do kompatybilnych 
urządzeń bezprzewodowych.

Glukometr OneTouch Select Plus Flex™ współpracuje 
z aplikacją mobilną OneTouch Reveal® i innymi aplikacjami 
pozwalającymi na analizę danych z glukometru.
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UWAGA: Niektóre aplikacje do analizy danych z glukometru, 
również aplikacja mobilna OneTouch Reveal®, mogą nie 
być dostępne w kraju użytkownika. Na stronie internetowej 
www.LifeScan.pl można sprawdzić, czy aplikacja mobilna 
OneTouch Reveal® jest dostępna w kraju użytkownika.

Strona internetowa www.LifeScan.pl zawiera informacje 
o urządzeniach bezprzewodowych kompatybilnych 
z glukometrem OneTouch Select Plus Flex™ oraz skąd/w 
jaki sposób ściągnąć aplikację na kompatybilne urządzenie 
bezprzewodowe.

Podczas korzystania z systemu OneTouch Select Plus Flex™, 
zaleca się połączenie glukometru OneTouch Select Plus 
Flex™ z kompatybilnym urządzeniem bezprzewodowym 
w celu monitorowania i analizy swoich wyników. Instrukcje 
wyjaśniające jak połączyć glukometr z urządzeniem 
bezprzewodowym można znaleźć na stronie 29.

Glukometr podlega międzynarodowym przepisom 
i wytycznym dotyczącym narażenia na fale radiowe oraz 
te przepisy i wytyczne spełnia. Ogólnie rzecz ujmując, 
regulacje te określają dwa warunki związane z działaniem 
glukometru:

1. Glukometr ten nie może powodować szkodliwych 
interferencji.

2. Glukometr powinien być odporny na jakiekolwiek 
interferencje, włączając takie, które mogą spowodować 
nieprawidłowe działanie.
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Powyższe wytyczne pomagają uniknąć wpływu glukometru 
na działanie innych, pobliskich urządzeń elektronicznych. 
Ponadto, inne urządzenia elektroniczne nie powinny wpływać 
na działanie glukometru.

W przypadku wystąpienia problemów glukometru 
z interferencjami, należy spróbować odsunąć glukometr od 
źródła interferencji. W celu rozwiązania problemu można 
również przemieścić urządzenie elektroniczne lub jego antenę 
w inne miejsce.

OSTRZEŻENIE: Za pomocą funkcji BLUETOOTH® Smart 
glukometr wysyła wyniki pomiarów do kompatybilnego 
urządzenia bezprzewodowego. W celu uniknięcia przesłania 
wyników innych osób do swojego kompatybilnego 
urządzenia bezprzewodowego, nie powinno się użyczać 
glukometru do pomiaru poziomu glukozy we krwi innym 
osobom. Glukometr ten jest przeznaczony do użytku przez 
jednego pacjenta. 

OSTRZEŻENIE: W miejscach, gdzie niedozwolone 
jest korzystanie z telefonów komórkowych, takich jak 
szpitale, niektóre gabinety lekarskie i samoloty, należy 
wyłączyć funkcję BLUETOOTH® Smart. Więcej informacji – 
strona 27.

Znak towarowy BLUETOOTH® Smart

Znak słowny BLUETOOTH® i logo należą do firmy Bluetooth 
SIG, Inc. i jakiekolwiek użycie tych znaków przez firmę 
LifeScan Scotland Ltd. odbywa się na podstawie licencji. Inne 
znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
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 1 Poznaj glukometr

System kontroli poziomu glukozy 
we krwi OneTouch Select Plus Flex™

Zestaw zawiera:

Glukometr OneTouch Select 
Plus Flex™ (dołączono 

litową baterię  
guzikową CR2032)

Nakłuwacz 
OneTouch® Delica®

Ostrza OneTouch® 
Delica®

Paski testowe 
OneTouch Select® Plus*
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1 Poznaj glukometr

UWAGA: W przypadku braku lub uszkodzenia 
jakiegokolwiek elementu zestawu, należy skontaktować  
się z Działem Obsługi Klienta w godzinach od 08:30 do 
16:30, od poniedziałku do piątku pod numerem 801232323 
lub odwiedzić stronę www.LifeScan.pl.

UWAGA: Jeżeli dołączony jest inny typ nakłuwacza, 
zapoznać się z oddzielną instrukcją dla tego nakłuwacza. 
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1 Poznaj glukometr

Roztwór kontrolny 
OneTouch Select® 

Plus Mid*

Paski testowe 
OneTouch Select® 

Plus*

*Roztwór kontrolny i paski testowe OneTouch Select® 
Plus są sprzedawane osobno. W celu uzyskania informacji 
o dostępności pasków testowych i roztworu kontrolnego 
należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta lub 
pracownikiem służby zdrowia.

Sprzedawane osobno:

Poniższe produkty są sprzedawane osobno:

Listę elementów zawartych w zestawie można znaleźć na 
opakowaniu kartonowym glukometru.
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1 Poznaj glukometr

OSTRZEŻENIE: Glukometr i akcesoria należy 
przechowywać poza zasięgiem dzieci. Małe elementy takie 
jak klapka baterii, baterie, paski testowe, ostrza, osłony 
zabezpieczające ostrza oraz nakrętka fiolki z roztworem 
kontrolnym stwarzają ryzyko zadławienia. Nie należy 
połykać żadnych elementów. 
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1 Poznaj glukometr

Glukometr

Prezentacja systemu kontroli 
poziomu glukozy we krwi 
OneTouch Select Plus Flex™
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1 Poznaj glukometr
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1 Poznaj glukometr

Pasek testowy

Pasek testowy OneTouch Select® Plus
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1 Poznaj glukometr

Funkcja oznaczenia zakresów pomiaru

Glukometr OneTouch Select Plus Flex™ automatycznie 
informuje użytkownika, czy bieżący wynik znajduje się 
poniżej zakresu, powyżej zakresu, czy w zakresie. Działa 
to w ten sposób, że glukometr wyświetla wynik oraz 
strzałkę wskaźnika zakresu, wskazującą na odpowiedni 
kolor oznaczenia zakresów pomiaru, znajdujący się pod 
ekranem. Strzałka wskaźnika zakresu wskazująca jeden 
z kolorów pomaga zinterpretować wyniki.



20

1 Poznaj glukometr

Trzy możliwe położenia wskaźnika zakresu 
na ekranie

Strzałka wskaźnika zakresu pojawi 
się poniżej wyniku po wykonaniu 
każdego pomiaru, a jej położenie 
zależeć będzie od ustawień 
górnej i dolnej granicy zakresu 
w glukometrze.

Zapoznaj się z poniższymi 
informacjami przed rozpoczęciem 
korzystania z funkcji oznaczenia 
zakresów pomiaru: 

• Glukometr posiada wstępnie 
ustawione granice zakresu 
pomiarów. Ustawiona 
fabrycznie dolna granica 
wynosi 70 mg/dL, a 
górna wynosi 180 mg/dL. 
W zależności od potrzeb można 
zmienić te wartości. Więcej 
informacji na temat fabrycznie 
ustawionych granic zakresów 
pomiaru oraz sposobu 
ustawienia własnych granic 
zakresu - strona 77.

Przykład
Wynik poniżej zakresu

Przykład
Wynik w zakresie

Przykład
Wynik powyżej zakresu
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1 Poznaj glukometr

• W przypadku zmiany granic zakresu, położenia strzałek 
wskaźnika zakresu przechowywane z wcześniejszymi 
wynikami w pamięci glukometru nie ulegną zmianie. 
Jednakże położenie strzałek wskaźnika zakresu dla 
wszystkich nowych pomiarów odzwierciedlać będzie  
tę zmianę.
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 2 Ustawianie glukometru

Ustawianie glukometru 

Włączanie glukometru

W celu włączenia glukometru 
wcisnąć i przytrzymać , aż 
pojawi się ekran startowy. Po 
włączeniu zwolnić przycisk .  
Glukometr można również włączyć,  
wkładając pasek testowy.

WAŻNE: 

Jeśli brakuje jakiegokolwiek segmentu na ekranie 
startowym, może to oznaczać problem z glukometrem. 
Należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod 
numerem 801232323.

UWAGA: Włączając nowy glukometr po raz pierwszy, 
używając paska testowego zamiast przycisku ,  
nie będzie możliwe wykonanie pomiaru do momentu 
zakończenia ustawień glukometru. 

Włączenie glukometru za każdym razem powoduje 
pojawienie się na kilka sekund ekranu startowego. 
Przez krótki czas powinny zostać wyświetlone wszystkie 
segmenty ekranu, informując o prawidłowej pracy 
glukometru. Jeśli glukometr nie włącza się, należy 
sprawdzić baterię. 
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2 Ustawianie glukometru

Pierwsze ustawienie glukometru

W celu włączenia glukometru, wcisnąć i przytrzymać ,  
aż pojawi się ekran startowy. Po włączeniu się glukometru 
zwolnić przycisk . Glukometr automatycznie poprosi 
użytkownika o ustawienie godziny i daty. Ikona SET [USTAW] 
pojawi się na ekranie glukometru, informując o zainicjowaniu 
trybu ustawień. 

Ustawianie godziny

Cyfry godziny zaczną migać

• Jeżeli wyświetlona godzina 
jest prawidłowa, wcisnąć 
przycisk , aby ją 
zatwierdzić.

• Jeżeli wyświetlona godzina nie jest prawidłowa, 
wcisnąć przycisk  lub , aby ją zmienić, 
a następnie , aby ją zatwierdzić.

Cyfry minut zaczną migać

• Jeżeli wyświetlone minuty 
są prawidłowe, wcisnąć 
przycisk , aby je 
zatwierdzić.

• Jeżeli wyświetlone minuty nie są prawidłowe, wcisnąć 
przycisk  lub , aby je zmienić, a następnie , aby 
je zatwierdzić.
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2 Ustawianie glukometru

Ustawianie daty

Po ustawieniu godziny glukometr automatycznie przejdzie 
do ustawiania daty.

Rok zacznie migać

• Jeżeli wyświetlony rok 
jest prawidłowy, wcisnąć 
przycisk , aby go 
zatwierdzić.

• Jeżeli wyświetlony rok nie 
jest prawidłowy, wcisnąć 
przycisk  lub , aby go 
zmienić, a następnie , 
aby go zatwierdzić.

Miesiąc zacznie migać

• Jeżeli wyświetlony miesiąc 
jest prawidłowy, wcisnąć 
przycisk , aby go 
zatwierdzić.

• Jeżeli wyświetlony miesiąc 
nie jest prawidłowy, 
wcisnąć przycisk  
lub , aby go zmienić, 
a następnie , aby go 
zatwierdzić.
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2 Ustawianie glukometru

Dzień zacznie migać

• Jeżeli wyświetlony dzień 
jest prawidłowy, wcisnąć 
przycisk , aby go 
zatwierdzić. 

• Jeżeli wyświetlony dzień 
nie jest prawidłowy, 
wcisnąć przycisk  lub 

, aby go zmienić, a 
następnie , aby go 
zatwierdzić.

W tym momencie 
urządzenie jest gotowe 
do wykonania pomiaru. 
Więcej w części Pomiar 
poziomu glukozy we krwi 
w rozdziale 3. 

UWAGA: Po ustawieniu glukometru pojawi się ekran 
z trzema kreskami. Po wykonaniu pomiaru poziomu 
glukozy, zamiast tych trzech kresek pojawi się ostatni 
wynik wraz z datą i godziną, kiedy pomiar został 
wykonany. 
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2 Ustawianie glukometru

Zmiana ustawień godziny i daty

Istnieje możliwość zmiany godziny i daty w glukometrze. 
Wcisnąć i przytrzymać przycisk , aby włączyć glukometr. 
Następnie wcisnąć i przytrzymać równocześnie przyciski  
i . Pojawi się ekran SET [USTAW]. Więcej – strona 76.

Po zmianie ustawień, na ekranie wyświetli się ostatni 
wynik.
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2 Ustawianie glukometru

Łączenie z kompatybilnym 
urządzeniem bezprzewodowym 

Włączanie i wyłączanie funkcji 
BLUETOOTH® Smart

W celu połączenia glukometru z kompatybilnym 
urządzeniem bezprzewodowym należy włączyć funkcję 
BLUETOOTH® Smart. Symbol  pojawi się na ekranie 
glukometru po włączeniu funkcji BLUETOOTH® Smart. 
Jeżeli symbol  nie jest widoczny na ekranie, to oznacza, 
że funkcja BLUETOOTH® Smart jest wyłączona.

• W celu włączenia funkcji BLUETOOTH® Smart wcisnąć 
równocześnie przyciski  i .

• W celu wyłączenia funkcji BLUETOOTH® Smart wcisnąć 
równocześnie przyciski  i .

Symbol  oznacza, że 
funkcja BLUETOOTH® 
Smart jest włączona

UWAGA: Funkcja BLUETOOTH® Smart wyłączy się 
automatycznie podczas pomiaru poziomu glukozy we krwi.
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2 Ustawianie glukometru

Ogólne informacje nt. połączenia 
glukometru z innym urządzeniem 
bezprzewodowym

Glukometr OneTouch Select Plus Flex™ posiada 
funkcję komunikowania się z innymi kompatybilnymi 
urządzeniami bezprzewodowymi. Urządzenia powinny 
znajdować się w odległości nie większej niż 8 metrów od 
siebie, aby możliwe było połączenie i przesłanie wyników. 
Przed połączeniem glukometru z innym bezprzewodowym 
urządzeniem należy zainstalować mobilną aplikację 
OneTouch Reveal®.

UWAGA: Niektóre aplikacje do analizy danych 
z glukometru, również aplikacja mobilna OneTouch 
Reveal®, mogą nie być dostępne w kraju użytkownika.  
Na stronie internetowej www.LifeScan.pl można 
sprawdzić, czy aplikacja mobilna OneTouch Reveal®  
jest dostępna w kraju użytkownika.

Z jednym kompatybilnym urządzeniem bezprzewodowym 
można połączyć kilka glukometrów OneTouch Select 
Plus Flex™. Na przykład, jedno kompatybilne urządzenie 
bezprzewodowe można połączyć z glukometrem 
używanym w domu i drugim – używanym w pracy. W celu 
połączenia kilku glukometrów należy powtórzyć czynności 
opisane na stronie 29. 
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Instrukcja łączenia urządzeń

1. Rozpocząć od włączenia glukometru za pomocą 
przycisku .

2. Funkcję BLUETOOTH® Smart włącza się, wciskając 
jednocześnie przyciski  i .

Pojawi się symbol ,  
oznaczający, że funkcja 
BLUETOOTH® Smart jest 
włączona. 

3. Uruchomić aplikację mobilną OneTouch Reveal® 
i postępować zgodnie z instrukcjami połączenia 
glukometru z kompatybilnym urządzeniem 
bezprzewodowym.

Z jednym glukometrem OneTouch Select Plus Flex™ 
można połączyć kilka kompatybilnych urządzeń 
bezprzewodowych. W celu połączenia kilku 
kompatybilnych urządzeń bezprzewodowych należy 
powtórzyć instrukcje dla każdego z nich.
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4. Odnaleźć „OneTouch” i ostatnie 4 znaki numeru 
seryjnego glukometru na wyświetlaczu kompatybilnego 
urządzenia bezprzewodowego, aby prawidłowo 
zidentyfikować swój glukometr.
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5. Na żądanie aplikacji mobilnej OneTouch Reveal® 
glukometr wyświetli sześciocyfrowy numer PIN.

Wprowadzić numer PIN do kompatybilnego urządzenia 
bezprzewodowego za pomocą jego klawiatury.

Przykładowy numer PIN 
na ekranie glukometru

WAŻNE:  

Dopilnować, żeby numer PIN wprowadzany do 
kompatybilnego urządzenia bezprzewodowego 
był identyczny z numerem wyświetlanym przez 
glukometr. Jeżeli PIN pojawił się na ekranie glukometru 
nieoczekiwanie, unieważnić żądanie numeru PIN, 
wkładając pasek testowy w celu wykonania pomiaru lub 
wciskając przycisk , aby przełączyć w tryb pamięci.

6. Odczekać, aż kompatybilne urządzenie bezprzewodowe 
powiadomi o połączeniu się z glukometrem. 
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Synchronizacja w celu bezprzewodowego 
przesłania wyników do aplikacji mobilnej 
OneTouch Reveal®

Po połączeniu glukometru z kompatybilnym urządzeniem 
bezprzewodowym, jest on gotowy do wysłania wyników do 
aplikacji mobilnej OneTouch Reveal®.

1. Uruchomić aplikację mobilną OneTouch Reveal® 
w kompatybilnym urządzeniu bezprzewodowym

2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk , aby włączyć 
glukometr i upewnić się, że funkcja BLUETOOTH® Smart 
jest WŁĄCZONA, o czym informuje symbol ( )

W razie potrzeby równocześnie nacisnąć przyciski  i , 
aby włączyć funkcję BLUETOOTH® Smart.

Symbol synchronizacji  
( ) miga na ekranie 
glukometru. Komunikat 
„Synchronizacja danych” 
pojawi się w aplikacji, 
informując o komunikacji 
z glukometrem. 

Synchronizacja danych

Po zakończeniu synchronizacji, symbol synchronizacji 
zniknie, komunikat „Synchronizacja danych” zniknie 
z aplikacji, a aplikacja wyświetli listę wszystkich nowych 
wyników przesłanych z glukometru. 
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UWAGA: Włożenie paska testowego do glukometru 
w trakcie przesyłania wyników spowoduje anulowanie 
transferu wszystkich zapisanych wyników. Na ekranie 
pojawi się migający symbol . Można przejść do 
wykonania pomiaru.

Wyłączanie glukometru

Glukometr można wyłączyć na trzy sposoby:

• Wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk 
, aż do wyłączenia glukometru.

• Wyjąć pasek testowy.

• Glukometr wyłączy się samoczynnie po dwóch 
minutach braku aktywności.

UWAGA: Glukometr podejmie próbę przesłania 
wyników do 4 godzin po pomiarze za pomocą 
BLUETOOTH® Smart. Więcej – strona 57.
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Pomiar poziomu glukozy we krwi 

UWAGA: Wiele osób uważa za pomocne, aby przed 
pierwszym pomiarem przy użyciu próbki krwi przećwiczyć 
pomiar przy pomocy roztworu kontrolnego. Więcej – 
strona 62. 

Przygotowanie do pomiaru

Akcesoria potrzebne do wykonania pomiaru: 

Glukometr OneTouch Select Plus Flex™ 

Paski testowe OneTouch Select® Plus 

Nakłuwacz OneTouch® Delica® 

Sterylne ostrza OneTouch® Delica® 

 3 Wykonanie pomiaru

UWAGA: 

• Korzystać jedynie z pasków testowych OneTouch 
Select® Plus. 

• Przed wykonaniem pomiaru glukometr i paski testowe 
powinny mieć podobną temperaturę.

• Nie przeprowadzać pomiaru w przypadku wystąpienia 
kondensacji (skraplania wody) na glukometrze. Przed 
przystąpieniem do pomiaru przenieść glukometr i paski 
testowe do chłodnego, suchego miejsca i odczekać, aż 
powierzchnia glukometru wyschnie.
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• Przechowywać paski testowe w chłodnym, suchym 
miejscu w temperaturze pomiędzy 5 °C a 30 °C. 

• Nie należy otwierać fiolki pasków testowych do 
momentu, aż nie będą potrzebne do wykonania 
pomiaru. Pasek testowy należy użyć natychmiast 
po wyjęciu z fiolki, zwłaszcza w warunkach wysokiej 
wilgotności. 

• Po użyciu należy natychmiast zamknąć fiolkę w celu 
uniknięcia jej zanieczyszczenia i zniszczenia.

• Nieużywane paski testowe należy przechowywać tylko 
w oryginalnej fiolce.

• Po wykonaniu pomiaru nie wkładać zużytego paska 
testowego ponownie do fiolki.

• Nie należy używać ponownie paska testowego, na 
który naniesiono już raz próbkę krwi lub roztwór 
kontrolny. Paski testowe są przeznaczone do 
jednokrotnego użycia.

• Nie wykonywać pomiaru za pomocą zagiętego lub 
uszkodzonego paska testowego. 

• Całą powierzchnię pasków można dotykać czystymi, 
suchymi rękoma. Nie zginać, nie ciąć ani nie 
modyfikować w jakikolwiek sposób pasków testowych.

WAŻNE: Jeżeli w pomiarze pomaga druga osoba, 
glukometr, nakłuwacz i zatyczkę należy zawsze wyczyścić 
i zdezynfekować przed użyciem. Więcej – strona 80.
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UWAGA: Nie zaleca się porównywać wyników pomiarów 
glukozy we krwi uzyskanych za pomocą różnych 
glukometrów. Wyniki uzyskane za pomocą różnych 
glukometrów mogą się różnić między sobą i nie stanowią 
wiarygodnego kryterium oceny prawidłowości działania 
danego glukometru. W celu sprawdzenia dokładności 
swojego glukometru należy okresowo porównywać 
wyniki z glukometru z wynikami uzyskanymi w badaniu 
laboratoryjnym. Więcej informacji – strona 100.

WAŻNE: 

• Nie korzystać z glukometru OneTouch Select Plus 
Flex™, jeżeli wiadomo lub podejrzewa się, że w próbce 
krwi pacjenta znajduje się PAM (pralidoksyna), 
ponieważ wyniki pomiarów takiej próbki mogą być 
niewiarygodne. 

• Nie używać pasków testowych, jeśli fiolka została 
uszkodzona lub pozostawiona otwarta z dostępem 
powietrza. Może to być powodem komunikatów błędu 
lub błędnych wyników pomiarów. Jeśli fiolka pasków 
testowych jest uszkodzona, należy natychmiast 
skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod 
numerem 801232323.
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• Jeśli nie można przeprowadzić pomiaru ze względu 
na problem z akcesoriami, należy skontaktować się 
z lekarzem. Utrudnienia w przeprowadzeniu pomiaru 
mogą opóźnić decyzje terapeutyczne i doprowadzić do 
poważnego pogorszenia stanu zdrowia.

• Paski testowe zawierają środek osuszający, który jest 
szkodliwy w razie wdychania lub połknięcia i może 
powodować podrażnienie skóry i oczu.

• Nie należy używać pasków testowych po upływie daty 
ważności wydrukowanej na fiolce. 
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Nakłuwacz OneTouch® Delica®
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UWAGA: 

• Z nakłuwaczem OneTouch® Delica® należy stosować 
TYLKO ostrza OneTouch® Delica®. 

• Jeżeli dołączony jest inny typ nakłuwacza, zapoznać 
się z oddzielną instrukcją dla tego nakłuwacza. 

• System kontroli poziomu glukozy we krwi OneTouch 
Select Plus Flex™ nie został zbadany pod kątem 
oznaczania próbek krwi z alternatywnych miejsc 
wkłucia. Podczas pomiaru za pomocą niniejszego 
systemu korzystać jedynie z próbek krwi pobranych 
z opuszek palców. 

• Nakłuwacz OneTouch® Delica® nie zawiera 
elementów potrzebnych do pobrania próbek krwi 
z alternatywnych miejsc wkłucia. Nakłuwacza 
OneTouch® Delica® nie powinno się używać do 
uzyskiwania próbek krwi z przedramienia lub dłoni 
wraz z glukometrem OneTouch Select Plus Flex™. 
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Środki ostrożności związane z pobraniem 
próbki krwi

WAŻNE: 

W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia i zachorowania na 
chorobę przenoszoną przez kontakt z krwią: 

• Miejsce pobrania próbki należy przed pobraniem 
koniecznie umyć ciepłą wodą i mydłem, spłukać 
i wysuszyć. 

• Nakłuwacz jest przeznaczony do użytku przez jedną 
osobę. Nigdy nie wolno używać ostrza ani nakłuwacza 
wspólnie z inną osobą.

• Zawsze do nakłucia należy stosować nowe, sterylne 
ostrze.

• Glukometr i nakłuwacz należy zawsze utrzymywać 
w czystości (więcej – strona 80). 

• Glukometr i nakłuwacz są przeznaczone do użytku 
przez jednego pacjenta. Nie należy go używać wspólnie 
z innymi, nawet członkami rodziny! Nie może być 
używany przez kilku pacjentów! 

• Glukometr wraz z akcesoriami używany do pomiarów 
glukozy we krwi stanowi zagrożenie biologiczne. Cały 
system używany przez pacjenta może być źródłem 
chorób zakaźnych, nawet po jego wyczyszczeniu 
i dezynfekcji. 
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Przygotowanie nakłuwacza

1. Zdjąć zatyczkę nakłuwacza 

Zdjąć zatyczkę, obracając ją 
w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara, 
a następnie pociągnąć. 
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2. Włożyć sterylne ostrze do nakłuwacza 

Wyrównać ostrze zgodnie 
z instrukcją na obrazku 
tak, aby pasowało ono 
do uchwytu nakłuwacza. 
Wcisnąć ostrze aż zaskoczy 
na swoim miejscu i zostanie 
zamocowane w nakłuwaczu. 

Przekręcić o pełny obrót 
osłonę zabezpieczającą, 
aż oddzieli się ona od 
ostrza. Zachować osłonę 
zabezpieczającą do czasu 
wyjęcia i utylizacji ostrza. 
Więcej – strona 59. 
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3. Nałożyć zatyczkę nakłuwacza 

Nałożyć zatyczkę z powrotem na nakłuwacz, przekręcić ją 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zabezpieczyć. 

Nie dokręcać zbyt mocno. 
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4. Ustawić głębokość nakłucia 

Nakłuwacz posiada siedem 
głębokości nakłucia, 
ponumerowanych od 1 do 
7. Mniejsze cyfry oznaczają 
płytsze nakłucie, a większe 
cyfry oznaczają głębsze 
nakłucie. Płytsze nakłucia 
są odpowiednie dla dzieci i 
większości dorosłych. Głębsze 
nakłucia przeznaczone są dla osób z grubszą skórą lub ze 
zgrubieniami. Ustawić odpowiednią dla siebie głębokość 
nakłucia. 

UWAGA: Płytsze nakłucie opuszki palca może być mniej 
bolesne. W pierwszej kolejności należy spróbować 
płytszego ustawienia i następnie stopniowo zwiększać 
głębokość nakłucia, aż do momentu uzyskania próbki krwi 
o odpowiedniej wielkości.

5. Naciągnąć przycisk 
napinający nakłuwacza 

Przesunąć przycisk napinający 
do tyłu, do momentu 
kliknięcia. Jeśli nie nastąpiło 
kliknięcie, nakłuwacz mógł już 
być przygotowany do nakłucia 
w chwili wkładania ostrza. 
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Przygotowanie glukometru

1. Wsunąć pasek testowy, aby włączyć glukometr

Włożyć pasek testowy do portu paska testowego, tak aby 
listwy kontaktowe były skierowane do użytkownika. 

UWAGA: Nie jest wymagane 
dodatkowe kodowanie 
glukometru. 

Na ekranie pokaże się 
migająca ikona kropli krwi 
( ). Teraz można zbliżyć 
próbkę krwi do paska 
testowego.
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Pobieranie kropli krwi z opuszki palca

Za każdy razem należy wybrać inne miejsce do nakłucia.

Powtarzanie nakłucia w tym samym miejscu może 
powodować bolesność i powstawanie zgrubień.

Przed wykonaniem pomiaru należy dokładnie umyć ręce 
ciepłą wodą z mydłem. Następnie należy je dokładnie 
opłukać i wysuszyć.

1. Nakłuć palec

Docisnąć zdecydowanie 
nakłuwacz do bocznej 
powierzchni palca. Nacisnąć 
przycisk zwalniający. Odsunąć 
nakłuwacz od palca. 
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2. Pobrać kulistą kroplę krwi 

UWAGA: Jeśli krew rozmaże się 
lub ścieknie, nie powinno się 
używać tej próbki. Wysuszyć 
miejsce nakłucia i delikatnie 
wycisnąć kolejną kroplę krwi  
lub nakłuć nowe miejsce.

Należy delikatnie ścisnąć 
i/lub masować opuszkę 
palca, aż pojawi się kulista 
kropla krwi.
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Nanoszenie kropli krwi i odczytywanie 
wyników

 Przygotowanie do naniesienia próbki krwi

Trzymając palec w pozycji 
wyprostowanej i bez ruchu, 
przysunąć glukometr i pasek 
testowy do kropli krwi.

Nie nakładać kropli krwi 
na wierzchnią część paska 
testowego.

Nie trzymać glukometru i paska 
testowego poniżej kropli krwi. Może 
to spowodować wpłynięcie krwi do 
portu paska testowego, powodując 
uszkodzenie glukometru. 

Nie dopuścić do dostania się krwi 
do portu danych.
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Nanoszenie próbki

Przysunąć pasek testowy do kropli krwi w taki sposób,  
aby wąski kanalik na krawędzi paska testowego prawie 
dotykał powierzchni kropli krwi.

Delikatnie zbliżyć kanalik do 
powierzchni kropli krwi.
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• Nie przyciskać paska testowego zbyt mocno do miejsca 
nakłucia. W przeciwnym wypadku kanalik może nie 
wypełnić się prawidłowo. 

• Nie rozmazywać i nie zgarniać 
kropli krwi przy użyciu paska 
testowego.

• Nie dokładać więcej krwi na 
pasek testowy po wcześniejszym 
nałożeniu kropli krwi.

• Nie poruszać paskiem testowym 
w glukometrze podczas pomiaru. 
W przeciwnym wypadku może pojawić się komunikat 
błędu lub glukometr może wyłączyć się.

• Nie wyjmować paska testowego do momentu 
wyświetlenia wyniku, gdyż spowoduje to wyłączenie 
się glukometru.
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Odczekać, aż okno kontrolne wypełni się całkowicie.

Kropla krwi zostanie zassana do wąskiego kanalika, a okno 
kontrolne powinno wypełnić się całkowicie.
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WAŻNE:  

Jeśli próbka krwi nie wypełni całkowicie okna kontrolnego, 
może wyświetlić się komunikat błędu lub wynik pomiaru 
może być niedokładny. W takiej sytuacji należy wyrzucić 
zużyty pasek testowy i ponownie wykonać pomiar przy 
użyciu nowego paska testowego.

Całkowite wypełnienie okna kontrolnego oznacza, że 
nałożono wystarczającą ilość krwi. Pojawi się ekran 
odliczania. W tym momencie można odsunąć pasek 
testowy od kropli krwi i odczekać, aż glukometr odliczy 
czas (około 5 sekund). 

Ekran odliczania
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Przeglądanie wyniku

Na ekranie pojawi się wynik 
pomiaru razem z jednostką miary 
oraz datą i godziną pomiaru. 
Poniżej wyświetlonego wyniku 
poziomu glukozy glukometr pokaże 
również strzałkę wskaźnika zakresu 
informującą, czy wynik jest poniżej 
zakresu, powyżej zakresu czy 
w zakresie (więcej – strona 19). 
Strzałka wskaże właściwy kolor 
oznaczenia zakresów pomiaru, co 
ułatwi interpretację wyniku pomiaru.

Przykład
Wynik poniżej 

zakresu

Przykład
Wynik w zakresie

Przykład
Wynik powyżej 

zakresu

WAŻNE: 

Nie należy podejmować pochopnych 
decyzji terapeutycznych na podstawie 
funkcji 3 - kolorowego oznaczenia 
zakresów pomiaru. Decyzje 
terapeutyczne należy opierać na 
liczbowej wartości wyniku oraz 
zaleceniach lekarza, a nie jedynie na 
podstawie wskazanego zakresu. 

OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy wyświetlaną jednostką 
miary jest mg/dL. Jeżeli na ekranie pojawia się mmol/L 
zamiast mg/dL, przerwać korzystanie z glukometru i 
skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
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Interpretacja nieoczekiwanych wyników 
pomiaru

Poniższe ostrzeżenia mają zastosowanie w przypadku, gdy 
wyniki pomiarów są wyższe lub niższe od spodziewanych.

WAŻNE: 

Wyniki poniżej zakresu

Jeśli wynik pomiaru jest niższy 
niż 70 mg/dL lub wyświetla 
się komunikat LO (niski) 
(oznaczający, że wynik nie 
przekracza 20 mg/dL), może to oznaczać wystąpienie 
hipoglikemii (niski poziom glukozy we krwi). W takim 
wypadku może zachodzić potrzeba pilnej reakcji zgodnie 
z zaleceniami lekarza. Chociaż taki wynik może być rezultatem 
błędu pomiaru, bezpieczniej jest najpierw podjąć zalecane 
przez lekarza czynności, a następnie powtórzyć pomiar.

UWAGA: Jeżeli wynik pomiaru glukozy nie przekracza 
20 mg/dL, zarówno komunikat LO (niski) jak i strzałka 
wskaźnika zakresu zaczną migać na ekranie glukometru.

WAŻNE: 

Odwodnienie i wyniki poniżej zakresu 

Fałszywie zaniżone wyniki glikemii można otrzymać 
w przypadkach znacznego odwodnienia. Jeśli pacjent 
czuje się poważnie odwodniony, powinien natychmiast 
skontaktować się z lekarzem. 
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WAŻNE: 

Wyniki powyżej zakresu 

• Jeżeli wynik pomiaru przekracza 180 mg/dL, może to 
oznaczać hiperglikemię (wysoki poziom glukozy we 
krwi) i należy wówczas rozważyć powtórzenie pomiaru. 
W przypadku obawy wystąpienia hiperglikemii, należy 
skontaktować się ze swoim lekarzem.

• Komunikat HI (wysoki) 
wyświetla się, gdy wynik 
przekroczy 600 mg/dL. 
Może to wskazywać na 
poważną hiperglikemię 
(bardzo wysoki poziom 
glukozy we krwi). Należy ponownie wykonać pomiar 
poziomu glukozy we krwi. Jeżeli komunikat HI (wysoki) 
pojawi się ponownie, oznacza to poważny problem 
z kontrolą poziomu glukozy. Niezwłocznie należy 
skonsultować się z lekarzem i postępować według  
jego zaleceń.

UWAGA: Jeżeli wynik pomiaru glukozy przekracza 
600 mg/dL, zarówno komunikat HI (wysoki) jak i strzałka 
wskaźnika zakresu zaczną migać na ekranie glukometru.
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WAŻNE: 

Powtarzanie się nieoczekiwanych wyników pomiaru

• Jeżeli nieoczekiwane wyniki powtarzają się, należy 
sprawdzić glukometr oraz paski testowe przy użyciu 
roztworu kontrolnego.

• Jeżeli wystąpią objawy, które nie są spójne 
z otrzymanymi wynikami pomiaru poziomu glukozy, 
a postępowano zgodnie ze wszystkimi instrukcjami 
zawartymi w niniejszym Przewodniku użytkownika, 
należy skontaktować się z lekarzem. Nigdy nie należy 
lekceważyć objawów ani wprowadzać znacznych 
zmian w schemacie kontroli cukrzycy bez konsultacji 
z lekarzem.

Liczba czerwonych krwinek

Poziom hematokrytu (procentowa zawartość czerwonych 
krwinek we krwi), który jest bardzo wysoki (powyżej 
55%) lub bardzo niski (poniżej 30%) może być powodem 
błędnych wyników.



57

3 Wykonanie pomiaru

Przesyłanie wyników do aplikacji

Jeżeli funkcja BLUETOOTH® Smart w glukometrze jest 
włączona, o czym informuje symbol BLUETOOTH® Smart 
( ), glukometr automatycznie prześle ostatni wynik 
do każdego połączonego kompatybilnego urządzenia 
bezprzewodowego.

UWAGA: Przed przesłaniem wyniku aplikacja musi być 
uruchomiona a kompatybilne urządzenie bezprzewodowe – 
połączone z glukometrem. Więcej – strona 28. 

UWAGA: Jeżeli funkcja BLUETOOTH® Smart w glukometrze 
jest wyłączona lub glukometr znajduje się poza zasięgiem, 
wynik nie zostanie przesłany do kompatybilnego urządzenia 
bezprzewodowego. Wynik taki zostanie zapisany w pamięci 
glukometru z bieżącą datą i godziną oraz zostanie przesłany 
do aplikacji podczas najbliższej synchronizacji. Przesłane 
wyniki są również zapisywane w pamięci glukometru. 
W celu synchronizacji aplikacja na kompatybilnym 
urządzeniu bezprzewodowym musi być uruchomiona.

W celu upewnienia się, że wyniki pomiaru glukozy są 
prawidłowo przesłane do aplikacji, należy włączyć funkcję 
BLUETOOTH® Smart i sprawdzić, czy:

• Kompatybilne urządzenie bezprzewodowe i glukometr 
są włączone, a aplikacja jest uruchomiona.

• Glukometr jest prawidłowo połączony z kompatybilnym 
urządzeniem bezprzewodowym.
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• Funkcja BLUETOOTH® na obu urządzeniach jest 
włączona (symbol ) i znajdują się one w odległości 
nieprzekraczającej 8 metrów od siebie.

• Glukometr podejmie próbę transmisji wyników 
przez kolejne 4 godziny po wykonaniu pomiaru, 
nawet jeśli sprawia on wrażenie wyłączonego. Jest 
to symbolizowane znakiem BLUETOOTH® Smart ( ) 
pozostającym na ekranie glukometru. 

Przykład

Jeżeli nadal niemożliwe jest przesłanie wyników do 
kompatybilnego urządzenia bezprzewodowego, proszę 
skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem 
801232323.

UWAGA: Włożenie paska testowego do glukometru 
w trakcie przesyłania wyników spowoduje anulowanie 
transferu wszystkich zapisanych pomiarów. Na ekranie 
pojawi się symbol . Można przystąpić do pomiaru 
poziomu glukozy. 
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Korzystanie z glukometru bez 
synchronizacji z aplikacją

Z glukometru można korzystać bez kompatybilnego 
urządzenia bezprzewodowego lub aplikacji. Nadal można 
mierzyć poziom glukozy we krwi i przeglądać do 500 
ostatnich wyników zapisanych w glukometrze.

1. Zdjąć zatyczkę nakłuwacza 

Zdjąć zatyczkę, obracając ją 
w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara,  
a następnie pociągnąć. 

Usuwanie zużytego ostrza

UWAGA: Nakłuwacz posiada przycisk wysuwania ostrza, 
dlatego nie ma potrzeby wyciągania go ręcznie.
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2. Zabezpieczyć końcówkę ostrza 

Przed wyjęciem ostrza umieścić osłonę zabezpieczającą 
ostrze na twardej powierzchni i wcisnąć ostrze we wklęsłą 
część osłony. 

3. Wysunąć ostrze 

Przesunąć przycisk wysuwania 
ostrza do przodu, aż ostrze 
wysunie się z nakłuwacza. 
Przesunąć przycisk wysuwania 
ostrza do pierwotnej pozycji. 

Jeśli ostrze nie zostanie 
wysunięte, należy ponownie 
naciągnąć przycisk napinający, 
a następnie ponownie 
przesunąć przycisk wysuwania 
ostrza do przodu. 
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4. Nałożyć zatyczkę nakłuwacza 

Nałożyć zatyczkę z powrotem na nakłuwacz, przekręcić ją 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zabezpieczyć. 

Nie dokręcać zbyt mocno. 

Ważne jest, aby zawsze do pobrania próbki krwi używać 
nowe ostrze. Nie pozostawiać ostrza w nakłuwaczu. 
Pozwoli to uniknąć zakażenia i bólu opuszek palców. 
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Utylizacja zużytego ostrza i paska 
testowego

Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przypadkowego 
zranienia się i po każdym użyciu wyrzucić ostrze. Zużyte 
ostrza i paski testowe mogą być uznawane za odpady 
biologiczne niebezpieczne. W celu odpowiedniej ich 
utylizacji należy przestrzegać zaleceń lekarza lub 
przepisów lokalnych. 

Dokładnie umyć ręce za pomocą mydła i wody po 
skorzystaniu z glukometru, pasków testowych i 
nakłuwacza. 

Test z roztworem kontrolnym 

Środki ostrożności związane z testem 
z roztworem kontrolnym

Roztwór kontrolny OneTouch Select® Plus służy do 
sprawdzenia, czy glukometr i paski testowe działają 
prawidłowo oraz czy pomiar wykonywany jest w sposób 
poprawny. (Roztwór kontrolny jest sprzedawany osobno.)

UWAGA: 

• Po pierwszym otwarciu nowej fiolki z roztworem 
kontrolnym, zapisać datę przydatności na etykiecie 
fiolki. Instrukcje, w jaki sposób wyznaczyć datę 
przydatności, znajdują się w instrukcji roztworu 
kontrolnego lub na etykiecie fiolki. 
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• Zaraz po użyciu należy dokładnie zakręcić fiolkę 
z roztworem kontrolnym w celu uniknięcia jej 
zanieczyszczenia lub uszkodzenia.

• Nie należy otwierać fiolki pasków testowych do 
momentu, aż nie będą potrzebne do wykonania 
pomiaru. Pasek testowy należy użyć natychmiast 
po wyjęciu z fiolki, zwłaszcza w warunkach wysokiej 
wilgotności. 

• Testy z użyciem roztworu kontrolnego należy wykonać 
w temperaturze pokojowej (20-25 °C). Przed testem 
należy upewnić się, czy glukometr, paski testowe 
i roztwór kontrolny znajdują się w temperaturze 
pokojowej. 

WAŻNE: 

• Nie połykać ani nie spożywać roztworu kontrolnego.

• Nie należy nanosić roztworu kontrolnego na 
powierzchnię skóry ani wkraplać do oczu, gdyż może 
on powodować podrażnienia.

• Nie należy używać roztworu kontrolnego po upływie 
daty ważności (wydrukowanej na etykiecie fiolki) 
lub daty przydatności, w zależności od tego, który 
termin upłynie pierwszy, gdyż może to być przyczyną 
niedokładnego wyniku testu. 
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Test z użyciem roztworu kontrolnego 
należy wykonać:

• Zawsze po otwarciu nowej fiolki z paskami testowymi

• W razie podejrzenia nieprawidłowego działania 
glukometru lub pasków testowych

• W przypadku powtarzania się nieoczekiwanych 
wyników poziomu glukozy we krwi

• Po upuszczeniu lub uszkodzeniu glukometru

Przygotowanie glukometru do testu 
z roztworem kontrolnym

1. Wsunąć pasek testowy, aby włączyć glukometr

Włożyć pasek testowy do portu paska testowego tak, aby 
listwy kontaktowe były skierowane do użytkownika.
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Przygotowanie roztworu kontrolnego

1. Przed zdjęciem zakrętki delikatnie potrząsnąć fiolką

2. Odkręcić zakrętkę fiolki i położyć ją na płaskiej 
powierzchni tak, aby jej górna część była skierowana  
do góry 

3. Wycisnąć pierwszą kroplę 
roztworu kontrolnego - nie 
używać jej do testu 

2. Odczekać, aż na ekranie 
pokaże się migająca ikona 
kropli krwi ( ).

3. Wcisnąć przycisk  lub 
 i przytrzymać go, aż na 

ekranie pokaże się ikona 
roztworu kontrolnego ( ).
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4. Przetrzeć końcówkę fiolki 
z roztworem kontrolnym 
i górną część zakrętki za 
pomocą czystej, wilgotnej 
chusteczki lub ściereczki 

5. Wycisnąć kroplę 
w zagłębienie w zakrętce 
znajdującej się w jej górnej 
części lub na inną, czystą, 
niechłonną powierzchnię 
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Nanoszenie roztworu kontrolnego

1. Przytrzymać glukometr 
w taki sposób, aby wąski 
kanalik przy górnej krawędzi 
paska testowego znajdował 
się pod niewielkim kątem 
w stosunku do kropli 
roztworu kontrolnego

3. Odczekać, aż kanalik 
w pasku testowym wypełni 
się całkowicie

2. Zbliżyć krawędź paska testowego do kropli roztworu 
kontrolnego
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Przeglądanie wyniku testu z roztworem 
kontrolnym

Po nałożeniu roztworu 
kontrolnego, glukometr 
odliczy czas do zakończenia 
testu. Wynik wyświetli się 
razem z datą, godziną, 
jednostką miary i symbolem 

 (roztwór kontrolny), a następnie zostanie zapisany 
w glukometrze.

Wyniki testów z roztworem kontrolnym można 
sprawdzić podczas przeglądania zapisanych wyników 
w glukometrze.

WAŻNE: Przystępując do testu roztworu kontrolnego, 
dopilnować wciśnięcia przycisku  lub  i przytrzymania 
go aż do momentu, gdy na ekranie pokaże się ikona 
roztworu kontrolnego . Na ekranie może pojawić się 
błąd , jeżeli roztwór kontrolny zostanie naniesiony 
na pasek testowy bez przestrzegania instrukcji, której 
opis rozpoczyna się na strona 64. Więcej informacji – 
strona 97.
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Sprawdzanie, czy wynik mieści się 
w zakresie

Przykładowy zakres
Roztwór kontrolny  

OneTouch Select® Plus  
Mid zakres kontroli  

102-138 mg/dL

Zakres wyników dla 
roztworu kontrolnego 
OneTouch Select® Plus 
Mid jest nadrukowany 
na każdej fiolce pasków 
testowych. Porównać 
wynik wyświetlany na 
glukometrze z zakresem 
roztwory kontrolnego 
OneTouch Select® Plus Mid 
wydrukowanym na fiolce 
pasków testowych. 

W przypadku gdy wynik 
testu z roztworem 
kontrolnym znajduje 
się poza wskazanym 
zakresem, należy 
powtórzyć test z nowym 
paskiem testowym.

WAŻNE: 

Zakres wyników dla roztworu kontrolnego nadrukowany 
jest na fiolce z paskami testowymi i służy wyłącznie do 
oceny testów z roztworem kontrolnym. Wyniki te nie 
są zalecanymi wartościami poziomu glukozy we krwi 
pacjenta.
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Powody otrzymywania wyników poza 
zakresem

Otrzymywanie wyników niemieszczących się w zakresie 
może być spowodowane: 

• Nieprzestrzeganiem instrukcji wykonywania testu 
z użyciem roztworu kontrolnego

• Zanieczyszczeniem roztworu kontrolnego, upłynięciem 
terminu ważności lub przydatności

• Uszkodzeniem paska testowego lub fiolki z paskami 
testowymi, upłynięciem ich terminu ważności lub 
przydatności

• Różną temperaturą glukometru, pasków testowych  
i/lub roztworu kontrolnego podczas wykonywania  
testu z użyciem roztworu kontrolnego

• Problemem związanym z glukometrem

• Zanieczyszczeniem lub skażeniem zakrętki roztworu 
kontrolnego
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WAŻNE:  

Jeżeli wyniki testów z roztworem kontrolnym nadal 
wykraczają poza zakres wydrukowany na fiolce z paskami 
testowymi, nie należy używać glukometru, pasków 
testowych ani roztworu kontrolnego. Należy skontaktować 
się z Działem Obsługi Klienta pod numerem 801232323.

Czyszczenie zakrętki roztworu kontrolnego

Oczyścić zakrętkę roztworu kontrolnego za pomocą czystej, 
wilgotnej chusteczki lub ściereczki. 
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2. W celu przeglądania wyników wcisnąć , aby przejść 
do poprzedniego wyniku i , aby przejść do następnego 
wyniku

Przeglądanie zapisanych wyników 
w glukometrze

Glukometr przechowuje 500 ostatnich wyników pomiarów 
glukozy we krwi i testów z użyciem roztworu kontrolnego 
oraz wyświetla je w kolejności ich wykonania. Podczas 
pracy w trybie pamięci na ekranie pojawi się symbol ( ).

1. Jeżeli glukometr jest wyłączony, nacisnąć i przytrzymać 
, aby włączyć tryb pamięci

Symbol ( ) oznacza, że przeglądane są wcześniejsze 
wyniki.

Symbol ( ) informuje, czy wynik znajdował się 
poniżej, powyżej czy też w zakresie, wskazując odpowiedni 
kolorowy wskaźnik zakresów pomiaru.
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Przesyłanie danych do komputera

Glukometr współpracuje z oprogramowaniem do analizy 
wyników pomiaru, które umożliwia w sposób graficzny 
śledzenie kluczowych czynników wpływających na poziom 
cukru we krwi. Aby dowiedzieć się więcej na temat 
aplikacji do analizy wyników pomiarów dostępnych dla 
Państwa, należy skontaktować się z Działem Obsługi 
Klienta w godzinach od 08:30 do 16:30, od poniedziałku 
do piątku pod numerem 801232323 lub odwiedzić stronę 
www.LifeScan.pl.

Sprzęt należy podłączać jedynie do komputera 
z certyfikatem UL 60950-1 ( ).

W celu przesłania danych z glukometru należy 
postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi razem 
z oprogramowaniem. W celu przesłania wyników do 
komputera, do podłączenia glukometru OneTouch Select 
Plus Flex™ potrzebny będzie standardowy kabel micro USB 
(niedołączony do zestawu).
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Po wysłaniu z komputera 
do glukometru polecenia 
uruchomienia pobierania 
danych, ekran glukometru 
pokaże migający symbol 
synchronizacji ( )  
wskazujący, że glukometr znajduje się w trybie 
komunikacji.

Nie wkładać paska testowego, gdy glukometr jest 
podłączony do komputera.

Jeżeli niemożliwe jest przesłanie wyników do komputera, 
proszę skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod 
numerem 801232323.
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Zmiana godziny i daty

Istnieje możliwość zmiany godziny i daty w glukometrze 
po zakończeniu ustawień. Wcisnąć i przytrzymać 
przycisk , aby włączyć glukometr. Następnie wcisnąć 
i przytrzymać równocześnie przyciski  i . Pojawi się 
ekran SET [USTAW], a godzina zacznie migać.

Instrukcje na temat ustawiania godziny i daty – strona 23. 

Po zakończeniu ustawień na ekranie wyświetli się ostatni 
wynik. Zmieniona godzina i data wyświetlą się po 
wykonaniu nowego pomiaru poziomu glukozy i pojawieniu 
się jego wyniku na ekranie.

UWAGA: Wykonanie pomiaru poziomu glukozy we krwi 
będzie niemożliwe, aż do zakończenia zmiany godziny 
i daty. 

UWAGA: Aplikacja mobilna OneTouch Reveal® na 
kompatybilnym urządzeniu bezprzewodowym sprawdza 
i aktualizuje godzinę i datę w glukometrze podczas każdej 
synchronizacji. Należy często sprawdzać godzinę i datę 
w kompatybilnym urządzeniu bezprzewodowym, aby mieć 
pewność, że są one prawidłowe. Więcej informacji można 
znaleźć w instrukcji aplikacji.
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Zmiana granic zakresu

Glukometr wykorzystuje dolną i górną granicę zakresu, aby 
poinformować użytkownika, czy wynik mieści się poniżej 
ustawionego zakresu, powyżej tego zakresu, czy też  
w zakresie. Glukometr posiada wstępnie ustawione granice 
zakresu, które można zmienić. Ustawiona fabrycznie dolna 
granica wynosi 70 mg/dL, a górna wynosi 180 mg/dL.  
W celu edycji ustawionych fabrycznie granic zakresu należy 
wcisnąć i przytrzymać równocześnie przyciski  i  .  
Pojawi się ekran SET [USTAW] z bieżącą dolną granicą 
zakresu, a liczba i strzałka wskaźnika zakresu będą migać. 

UWAGA: Ustawione przez użytkownika dolna i górna 
granica zakresu dotyczą wszystkich wyników pomiarów 
glukozy. Dotyczy to również pomiarów wykonanych przed 
i po posiłkach, po przyjętych lekach oraz przed lub po 
innych aktywnościach, które mogą mieć wpływ na poziom 
glukozy we krwi.

WAŻNE:  

Właściwą dla każdego pacjenta dolną i górną granicę 
zakresu należy omówić z lekarzem. Podczas ustalania lub 
zmiany granic zakresu należy rozważyć takie czynniki, jak 
styl życia i rodzaj zastosowanej terapii cukrzycy. Nigdy nie 
należy istotnie modyfikować schematu leczenia cukrzycy 
bez konsultacji z lekarzem.
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1. Sprawdzić wyświetloną, fabrycznie ustawioną dolną 
granicę zakresu pomiaru

• Aby zaakceptować 
fabrycznie ustawioną  
dolną granicę zakresu, 
wcisnąć .

• W celu zmiany fabrycznie 
ustawionej dolnej granicy 
zakresu wcisnąć  lub , aby zmienić wartość w 
przedziale 60 mg/dL-110 mg/dL, a następnie wcisnąć .

2. Sprawdzić wyświetloną, 
fabrycznie ustawioną górną 
granicę zakresu

• Aby zaakceptować 
fabrycznie ustawioną  
górną granicę zakresu, 
wcisnąć .

• W celu zmiany fabrycznie ustawionej górnej granicy 
zakresu wcisnąć  lub , aby zmienić wartość w 
przedziale 90 mg/dL-300 mg/dL, a następnie wcisnąć .

Glukometr opuści tryb ustawień, a na ekranie wyświetli się 
ostatni wynik. 
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UWAGA: Zmienione granice zakresu dotyczyć będą tylko 
przyszłych wyników pomiarów. Zmiana granic zakresu nie 
wpłynie na sposób wyświetlania wyników wykonanych 
wcześniej pomiarów. 

UWAGA: Wykonanie pomiaru poziomu glukozy będzie 
niemożliwe, aż do zakończenia zmiany granic zakresu. 

UWAGA: Do zmiany granic zakresu przechowywanych 
w glukometrze można wykorzystać aplikację mobilną 
OneTouch Reveal® zainstalowaną na kompatybilnym 
urządzeniu bezprzewodowym. Więcej informacji można 
znaleźć w instrukcji aplikacji.
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Czyszczenie i dezynfekcja

Czyszczenie i dezynfekcja to dwie różne czynności i obie 
te czynności należy wykonywać. Czyszczenie jest częścią 
normalnej dbałości i konserwacji urządzenia. Czynność 
tę należy wykonywać przed dezynfekcją, ponieważ 
czyszczenie nie zabija zarazków. Dezynfekcja jest jedynym 
sposobem ograniczenia narażenia na zachorowanie. 
Informacje o czyszczeniu – strona 80, informacje 
o dezynfekcji - strona 82.

Przechowywanie glukometru

Przechowywać glukometr, paski testowe, roztwór 
kontrolny i inne elementy w etui. Przechowywać 
w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze pomiędzy 
5 °C a 30 °C. Nie schładzać. Przechowywać wszystkie 
elementy z dala od bezpośredniego światła słonecznego 
i źródeł ciepła. 

Czyszczenie glukometru i nakłuwacza

Glukometr i nakłuwacz należy czyścić zawsze jeżeli są 
brudne oraz przed dezynfekcją. Czyścić glukometr co 
najmniej raz w tygodniu. Do czyszczenia wykorzystać płyn 
do mycia naczyń o standardowym stężeniu oraz miękką 
ściereczkę. Przygotować łagodny roztwór detergentu, 
mieszając 2,5 mL płynu do mycia naczyń o standardowym 
stężeniu w 250 mL wody. 
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• Nie używać alkoholu ani 
innego rozpuszczalnika.

• Nie należy dopuszczać do 
przedostania się cieczy, 
brudu, kurzu, krwi lub 
roztworu kontrolnego do 
portu paska testowego ani 
portu danych. (Więcej – 
strona 16.)

• Nie rozpylać roztworu 
czyszczącego na glukometr 
ani nie zanurzać go w żadnej 
cieczy.

1. Trzymając glukometr tak, aby port paska testowego 
skierowany był w dół, przetrzeć za pomocą miękkiej 
ściereczki nasączonej wodą z delikatnym detergentem 
zewnętrzną powierzchnię glukometru i nakłuwacza

Wycisnąć nadmiar roztworu 
czyszczącego ze ściereczki przed 
przetarciem glukometru. Przetrzeć 
zewnętrzną powierzchnię zatyczki.
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Dezynfekcja glukometru i nakłuwacza

Glukometr i nakłuwacz należy okresowo dezynfekować. 
Wyczyścić glukometr i nakłuwacz przed dezynfekcją. 
Do dezynfekcji wykorzystać standardowy wybielacz 
przeznaczony dla gospodarstw domowych (zawierający 
co najmniej 5,5% podchlorynu sodu jako składnika 
aktywnego)*. Przygotować roztwór złożony w 1 części 
z domowego środka wybielającego i 9 części wody.

*Przestrzegać zaleceń producenta w zakresie stosowania 
i przechowania wybielacza.

2. Wytrzeć do sucha za 
pomocą czystej, miękkiej 
ściereczki
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1. Trzymać glukometr tak, aby port paska testowego 
skierowany był w dół 

Za pomocą miękkiej ściereczki 
nasączonej takim roztworem 
przetrzeć zewnętrzną 
powierzchnię glukometru 
i nakłuwacza, pozostawiając 
te powierzchnie wilgotnymi. 
Wycisnąć nadmiar roztworu 
czyszczącego ze ściereczki 
przed przetarciem glukometru.

2. Po przetarciu przykryć na 1 minutę dezynfekowane 
powierzchnie miękką ściereczką nasączoną roztworem 
wybielacza

Następnie wytrzeć za pomocą 
czystej, wilgotnej, miękkiej 
ściereczki.

Dokładnie umyć ręce za 
pomocą mydła i wody po 
dezynfkecji glukometru 
i nakłuwacza.

W przypadku zauważenia śladów zużycia, proszę 
skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod  
numerem 801232323.
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Wymiana baterii

Glukometr OneTouch Select Plus Flex™ jest zasilany jedną 
litową baterią guzikową CR2032. 

WAŻNE: Używać tylko litowe baterie guzikowe CR2032 
w glukometrze. Nie stosować akumulatorków. Użycie 
nieprawidłowego rodzaju baterii może być przyczyną 
wykonania przez glukometr mniejszej liczby pomiarów  
niż zwykle. 

Jeżeli glukometr nie włącza się, może zajść potrzeba 
wymiany baterii. Instrukcje znajdują się poniżej. 

OSTRZEŻENIE: Zawartość niektórych baterii może wyciec, 
co może uszkodzić glukometr lub spowodować wcześniejsze 
niż zwykle rozładowanie baterii. Natychmiast wymienić 
nieszczelną baterię.

UWAGA: Po wymianie baterii 
użytkownik zostanie poproszony 
o ustawienie godziny i daty, 
jak podczas pierwszorazowego 
włączenia glukometru. 

1. Wyjąć starą baterię 

Na początek wyłączyć 
glukometr. Zdjąć klapkę baterii, 
zsuwając ją w dół. 
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Pociągnąć taśmę baterii, aby  
wyjąć baterię. 

Nie wyjmować baterii, gdy 
glukometr jest podłączony do 
komputera. 

2. Włożyć nową baterię 

Położyć na taśmie jedną litową 
baterię guzikową CR2032 ze 
znakiem plus (+) skierowanym  
do góry. 

Jeżeli glukometr nie włącza się po wymianie baterii, 
sprawdzić poprawność instalacji baterii. Jeżeli glukometr 
nadal się nie włącza, skontaktować się z Działem Obsługi 
Klienta pod numerem 801232323.
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3. Nałożyć klapkę baterii, 
nasuwając ją w górę na 
glukometr

5. Utylizacja baterii 

Utylizację baterii należy przeprowadzać zgodnie 
z miejscowymi przepisami ochrony środowiska. 

4. Sprawdzić ustawienia glukometru 

Wyjęcie baterii glukometru nie ma wpływu na zapisane 
wyniki. Jednakże należy sprawdzić ustawienia daty 
i godziny. 
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 8 Rozwiązywanie 
problemów z systemem

Komunikaty i błędy

Glukometr OneTouch Select Plus Flex™ wyświetla 
komunikaty, gdy wystąpią problemy z paskiem testowym, 
z glukometrem lub gdy poziom glukozy przekroczy 
600 mg/dL lub spadnie poniżej 20 mg/dL. Niewłaściwe 
użycie może być przyczyną niedokładnego wyniku bez 
generowania komunikatu błędu. 

UWAGA: Jeżeli glukometr jest włączony, ale nie działa 
(zawiesił się), należy skontaktować się z Działem Obsługi 
Klienta pod numerem 801232323.

Co to oznacza?

Pacjent może mieć bardzo 
niski poziom glukozy we krwi 
(poważna hipoglikemia), niższy 
niż 20 mg/dL.

UWAGA: Jeżeli wynik pomiaru glukozy nie przekracza 
20 mg/dL, zarówno komunikat LO (niski) jak i strzałka 
wskaźnika zakresu zaczną migać na ekranie glukometru.

Co należy zrobić?

Może to wymagać natychmiastowej reakcji. Chociaż 
taki komunikat może być rezultatem błędu pomiaru, 
bezpieczniej jest najpierw zjeść coś słodkiego, a  
następnie powtórzyć pomiar. Zawsze postępować  
zgodnie z zaleceniami lekarza.
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Co to oznacza?

Pacjent może mieć 
bardzo wysoki poziom 
glukozy we krwi (poważna 
hiperglikemia), wyższy niż 
600 mg/dL.

UWAGA: Jeżeli wynik pomiaru glukozy przekracza 
600 mg/dL, zarówno komunikat HI (wysoki) jak i strzałka 
wskaźnika zakresu zaczną migać na ekranie glukometru.

Co należy zrobić?

Wykonać pomiar poziomu glukozy we krwi. Jeżeli 
ponownie wyświetli się komunikat HI (wysoki), 
niezwłocznie należy skonsultować się z lekarzem 
i postępować według jego zaleceń.
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Co to oznacza?

Glukometr jest zbyt nagrzany 
(powyżej 44 °C), aby 
przeprowadzić pomiar.

Co należy zrobić?

Przenieść glukometr i paski testowe do chłodniejszego 
miejsca. Włożyć nowy pasek testowy, gdy glukometr 
i paski testowe osiągną temperaturę w zakresie roboczym 
(10-44 °C). Jeżeli komunikat HI .t (wysoka temperatura) 
się nie powtórzy, można przystąpić do wykonania pomiaru.

Jeżeli komunikat ten nadal się wyświetla, należy 
skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod  
numerem 801232323.
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Co to oznacza?

Glukometr jest zbyt 
wychłodzony (poniżej 10 °C), 
aby przeprowadzić pomiar.

Co należy zrobić?

Przenieść glukometr i paski testowe do cieplejszego 
miejsca. Włożyć nowy pasek testowy, gdy glukometr 
i paski testowe osiągną temperaturę w zakresie roboczym 
(10-44 °C). Jeżeli komunikat LO.t (niska temperatura) się 
nie powtórzy, można przystąpić do wykonania pomiaru.

Jeżeli komunikat ten nadal się wyświetla, należy 
skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod  
numerem 801232323.
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Przykładowy kod 
błędu na ekranie

Komunikaty błędów

Jeżeli wystąpi problem z glukometrem, może pojawić się 
jeden z sześciu komunikatów błędów. Wraz z numerem 
błędu w lewym górnym rogu ekranu glukometru wyświetli 
się również kod błędu. Jeżeli nie można rozwiązać 
problemu z glukometrem, należy skontaktować się 
z Działem Obsługi Klienta pod numerem 801232323. 
Pracownik działu sprawdzi numer i kod błędu, aby pomóc 
rozwiązać problem. 
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Co to oznacza?

Wystąpił problem 
związany z glukometrem.

Co to oznacza?

Przyczyną wyświetlenia tego 
komunikatu błędu może 
być zużyty pasek testowy, 
problem z glukometrem lub 
z paskiem testowym.

Co należy zrobić?

Nie używać glukometru. Należy skontaktować się z Działem 
Obsługi Klienta pod numerem 801232323.

Co należy zrobić?

Powtórzyć pomiar z nowym paskiem testowym. Więcej 
w części Nanoszenie próbki na stronie 49 oraz w części 
Nanoszenie roztworu kontrolnego na stronie 67. Jeżeli 
komunikat ten nadal się wyświetla, należy skontaktować 
się z Działem Obsługi Klienta pod numerem 801232323.



94

Rozwiązywanie problemów z systemem8

Co to oznacza?

Próbkę nałożono, zanim 
glukometr był gotowy do 
pomiaru.

Co należy zrobić?

Powtórzyć pomiar z nowym paskiem testowym. Nanieść 
próbkę krwi lub roztworu kontrolnego dopiero po 
pojawieniu się na ekranie migającego symbolu . Jeżeli 
komunikat ten nadal się wyświetla, należy skontaktować 
się z Działem Obsługi Klienta pod numerem 801232323.
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Co to oznacza?

Glukometr wykrył problem 
z paskiem testowym. Możliwą 
przyczyną jest uszkodzenie 
paska testowego.

Co należy zrobić?

Powtórzyć pomiar z nowym paskiem testowym. 
Więcej informacji o wykonywaniu pomiaru glukozy we 
krwi – strona 34. Więcej informacji o wykonywaniu 
testu z roztworem kontrolnym – strona 64. Jeśli 
ten komunikat błędu nadal się wyświetla, należy 
skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod 
numerem 801232323.
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Co to oznacza?

Przyczyną może być:

• Nałożono niewystarczającą 
ilość krwi lub roztworu 
kontrolnego bądź dodano 
próbkę po rozpoczęciu 
odliczania przez 
glukometr.

• Mogło dojść do uszkodzenia lub poruszenia się paska 
testowego podczas pomiaru.

• Nieprawidłowo naniesiono próbkę.

• Możliwy problem z glukometrem.

Co należy zrobić?

Powtórzyć pomiar z nowym paskiem testowym. 
Więcej informacji o wykonywaniu pomiaru glukozy we 
krwi – strona 34. Więcej informacji o wykonywaniu 
testu z roztworem kontrolnym – strona 64. Jeśli 
ten komunikat błędu nadal się wyświetla, należy 
skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod 
numerem 801232323.
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Co to oznacza?

Glukometr wykrył problem 
z paskiem testowym. 
Możliwą przyczyną jest 
nałożenie niewłaściwego 
rodzaju próbki na pasek 
testowy, niezgodnie z 
żądaniem glukometru o 
próbkę krwi lub roztworu 
kontrolnego.

Co należy zrobić?

Powtórzyć pomiar z nowym paskiem testowym. 
Więcej informacji o wykonywaniu pomiaru glukozy we 
krwi – strona 34. Więcej informacji o wykonywaniu 
testu z roztworem kontrolnym – strona 64. Jeśli 
ten komunikat błędu nadal się wyświetla, należy 
skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod 
numerem 801232323.
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Co to oznacza?

Napięcie baterii jest za niskie, 
aby przeprowadzić pomiar.

Co należy zrobić?

Niezwłocznie wymienić baterię.

Co to oznacza?

Napięcie baterii jest niskie, 
ale wystarczające na 
przeprowadzenie pomiaru. 
Migająca ikona niskiego 
stanu baterii ( ) nadal 
będzie się pojawiać, aż do 
wymiany baterii. 

Co należy zrobić?

W krótkim czasie wymienić baterię glukometru.
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Co to oznacza?

Brak wyniku w pamięci. 
Sytuacja taka występuje 
w przypadku użycia 
glukometru po raz pierwszy 
lub po wybraniu opcji 
usunięcia wszystkich 
wyników po przesłaniu ich  
na komputer.

Co należy zrobić?

Skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, aby zgłosić 
takie zdarzenie, chyba że glukometr jest używany po raz 
pierwszy. Nadal można wykonywać pomiary poziomu 
glukozy we krwi lub test z roztworem kontrolnym oraz 
uzyskać dokładny wynik. Skontaktuj się z Działem 
Obsługi Klienta pod numerem 801232323.
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 9 Szczegółowe informacje 
na temat glukometru

Porównywanie wyników uzyskanych za 
pomocą glukometru z wynikami badań 
laboratoryjnych

Wyniki otrzymane za pomocą glukometru OneTouch Select 
Plus Flex™ i z badań laboratoryjnych są podawane 
w jednostkach względem osocza. Jednakże, wyniki 
z glukometru mogą różnić się od laboratoryjnych ze względu 
na normalne (dopuszczalne) odchylenie. Wynik otrzymany 
za pomocą glukometru OneTouch Select Plus Flex™ uznaje 
się za dokładny, gdy nie odbiega o więcej niż 15 mg/dL 
od wyniku otrzymanego w badaniu laboratoryjnym przy 
stężeniu glukozy poniżej 100 mg/dL oraz nie różni się 
o więcej niż 15% od badania laboratoryjnego, gdy stężenie 
glukozy wynosi co najmniej 100 mg/dL.
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9 

Na wyniki otrzymane za pomocą glukometru mogą 
wpływać czynniki, które nie odgrywają takiej samej roli 
w przypadku badań laboratoryjnych. Lista czynników, 
które mogą powodować różnice pomiędzy wynikiem 
otrzymanym za pomocą glukometru a wynikiem badania 
laboratoryjnego może obejmować:

• Niedawno spożyty posiłek. Sytuacja taka może 
spowodować, że wynik badania krwi z opuszki palca 
będzie do 70 mg/dL wyższy niż wynik badania 
laboratoryjnego wykorzystujący krew pobraną z żyły.1

• W przypadku hematokrytu powyżej 55% lub poniżej 30%.

• Ciężkie odwodnienie.

Więcej informacji w instrukcji pasków testowych 
OneTouch Select® Plus.

1Sacks, D.B.: "Carbohydrates." Burtis, C.A., and Ashwood 
E.R. (ed.), Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 
Philadelphia: W.B. Saunders Company (1994), 959.
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O czym pamiętać porównując pomiary 
wykonane za pomocą glukometru 
z badaniem w laboratorium

Przed wizytą w laboratorium:

• Przeprowadzić test z użyciem roztworu kontrolnego, 
aby upewnić się, że glukometr działa prawidłowo. 

• Nie spożywać posiłków co najmniej 8 godzin przed 
badaniem krwi.

• Zabrać glukometr i akcesoria ze sobą do laboratorium.
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Pomiar glukometrem OneTouch Select Plus 
Flex™ w laboratorium:

• Przeprowadzić pomiar w ciągu 15 minut od badania 
laboratoryjnego. 

• Użyć jedynie świeżo pobranej próbki krwi 
włośniczkowej z opuszki palca. 

• Postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami 
zawartymi w niniejszym Przewodniku użytkownika, 
dotyczącymi wykonywania pomiaru poziomu glukozy 
we krwi. 
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Porównywanie wyników uzyskanych za 
pomocą różnych glukometrów

Nie zaleca się porównywać wyników pomiarów glukozy we 
krwi uzyskanych za pomocą tego glukometru z wynikami 
uzyskanymi na innym glukometrze. Wyniki uzyskane za 
pomocą różnych glukometrów mogą się różnić między 
sobą i nie stanowią wiarygodnego kryterium oceny 
prawidłowości działania danego glukometru.
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Dane techniczne

Metoda oznaczenia Biosensor oksydazy glukozowej

Automatyczne 
wyłączenie

Dwie minuty od ostatniej czynności

Dane znamionowe 
baterii

3,0 V prądu stałego (litowa bateria 
guzikowa CR2032) 

Rodzaj baterii Jedna wymienialna litowa bateria 
guzikowa 3-woltowa CR2032 (lub 
odpowiednik)

Źródło materiału 
biologicznego

Aspergillus niger

Technologia 
BLUETOOTH® Smart:

Zakres częstotliwości: 2,4-2,4835 GHz
Moc maksymalna: 0,4 mW
Zakres odległości roboczej: minimum 
8 metrów (bez przeszkód)
Kanały robocze: 40 kanałów
Szyfrowanie danych: 128-bitowy AES 
(Advanced Encryption Standard)

Kalibracja Względem osocza

Typ portu danych Micro USB kompatybilny z USB 2.0

Pamięć 500 wyników pomiarów
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Zakresy robocze Temperatura: 10-44 °C
Wilgotność względna: 10-90% bez 
kondensacji
Wysokość n.p.m.: do 3048 metrów
Hematokryt: 30-55%

Zakres wyników 20-600 mg/dL

Próbka Świeża krew włośniczkowa

Objętość próbki 1,0 µL

Wymiary 52(szer.) × 86(dług.) × 16(grub.) 
milimetrów

Czas pomiaru Średni czas pomiaru wynosi 5 sekund

Jednostka miary mg/dL

Waga Około 50 gramów
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Dokładność systemu

Zgodnie z normą ISO 15197:2013 [E] wyniki 
otrzymywane za pomocą glukometru mogą różnić się 
o 15 mg/dL od metody laboratoryjnej, gdy stężenie 
glukozy jest niższe niż 100 mg/dL oraz o maksymalnie 
15% od metody laboratoryjnej, gdy stężenie glukozy 
wynosi 100 mg/dL lub więcej. Próbki pochodzące 
od 100 pacjentów zostały przetestowane zarówno 
z zastosowaniem systemu OneTouch Select Plus Flex™, 
jak i urządzenia laboratoryjnego - analizatora poziomu 
glukozy YSI 2300.

Dokładność wyników z systemu dla 
stężeń glukozy <100 mg/dL

Wartość procentowa (i ilościowa) wyników uzyskanych 
za pomocą glukometru, które były zgodne z badaniem 
laboratoryjnym 

W zakresie 
±5 mg/dL

W zakresie 
±10 mg/dL

W zakresie 
±15 mg/dL

67,2%  
(121/180)

93,3%  
(168/180)

96,7%  
(174/180)
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Dokładność systemu dla stężeń 
glukozy ≥100 mg/dL

Wartość procentowa (i ilościowa) wyników uzyskanych 
za pomocą glukometru, które były zgodne z badaniem 
laboratoryjnym

W zakresie ±5% W zakresie ±10% W zakresie ±15% 
63,3%  

(266/420)
95,5%  

(401/420)
99,8%  

(419/420)

Dokładność systemu dla stężeń 
glukozy w przedziale 26,6 mg/dL 
i 482,0 mg/dL

Wartość procentowa (i ilościowa) wyników uzyskanych 
za pomocą glukometru, które były zgodne z badaniem 
laboratoryjnym

W zakresie ±15 mg/dL lub ±15%
98,8% (593/600)

UWAGA: Gdzie 26,6 mg/dL oznacza najniższą wartość 
referencyjną dla glukozy a 482,0 mg/dL oznacza najwyższą 
wartość referencyjną dla glukozy (wartość YSI).
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Dokładność pomiaru wykonanego  
przez użytkownika

Badanie oceniające poziom glukozy w próbkach krwi 
włośniczkowej uzyskanych z opuszków palców przez 
174 niewykwalifikowane osoby, dało następujące 
rezultaty:

100,0% zgodności w zakresie ±15 mg/dL z badaniami 
laboratoryjnymi dla stężeń glukozy poniżej 100 mg/dL  
oraz 95,9% zgodności w zakresie ±15% z badaniami 
laboratoryjnymi dla stężeń glukozy co najmniej 
100 mg/dL.

96,6% z całkowitej liczby próbek mieściło się 
w zakresie ±15 mg/dL lub ±15% względem wyników 
badań laboratoryjnych.
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Statystyki regresji

Próbki były testowane dwukrotnie z każdej z trzech partii 
pasków testowych. Wyniki badania wskazują, że system 
OneTouch Select Plus Flex™ uzyskuje porównywalne 
wyniki z badaniem laboratoryjnym.

Liczba 
pacjentów 

Liczba 
testów 

Współczynnik 
nachylenia 

Punkt 
przecięcia 
(mg/dL)

100 600 0,98 -0,13

95% CI dla 
współczynnika 

nachylenia

95% CI dla 
punktu 

przecięcia 
(mg/dL)

Błąd stand. 
(Sy.x)  

(mg/dL)

R2

0,97 do 0,98 -1,48 do 1,21 9,02 0,99
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Precyzja

Powtarzalność w serii (zbadano 300 próbek krwi żylnej 
na poziom glukozy)

Dane uzyskano za pomocą glukometru OneTouch Select 
Plus Flex™.

Docelowy 
poziom 
glukozy 
(mg/dL)

Średni 
poziom 
glukozy 
(mg/dL)

Odchylenie 
standardowe 

(mg/dL)

Współczynnik 
zmienności  

(%)

40 46,21 1,66 3,58

65 70,39 1,89 2,69

120 123,56 2,65 2,15

200 193,22 3,54 1,83

350 350,02 7,41 2,12

Z badania wynika, że największa zmienność, jaką 
zaobserwowano pomiędzy paskami testowymi dla 
badania krwi wyniosła 4,5 mg/dL SD lub mniej dla stężeń 
glukozy poniżej 100 mg/dL lub 4,5% CV lub mniej dla 
stężeń glukozy co najmniej 100 mg/dL.
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Precyzja całkowita (600 badań z roztworem 
kontrolnym na poziom glukozy)

Dane uzyskano za pomocą glukometru OneTouch Select 
Plus Flex™.

Zakresy 
poziomu 
glukozy 
(mg/dL)

Średni 
poziom 
glukozy 
(mg/dL)

Odchylenie 
standardowe 

(mg/dL)

Współczynnik 
zmienności 

(%)

Niski  
(30-50)

45,45 1,23 2,71

Średni  
(96-144)

110,44 2,01 1,82

Wysoki  
(280-420)

365,84 6,04 1,65
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Aktualizacja oprogramowania

Firma LifeScan będzie informować użytkownika 
o dostępnych aktualizacjach oprogramowania. 
Oprogramowanie glukometru OneTouch Select Plus 
Flex™ można zaktualizować, podłączając urządzenie do 
komputera PC za pomocą kabla USB oraz odwiedzając 
stronę www.LifeScan.pl i postępując krok po kroku zgodnie 
z instrukcjami. Aktualizacje oprogramowania nie będą 
miały wpływu na ustawienia i dane użytkownika zapisane 
w glukometrze.

Gwarancja

Firma LifeScan udziela dożywotniej gwarancji na glukometr 
OneTouch Select Plus Flex™. Gwarancji udziela się 
wyłączenie pierwszemu użytkownikowi i nie można jej 
przenosić na inne osoby. 
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Normy elektryczne i bezpieczeństwa

Ten glukometr jest zgodny z normą CISPR 11: Klasa B 
(tylko fale rozchodzące się promieniowo). Emisja użytej 
energii jest niska i prawdopodobnie nie powoduje 
zakłóceń w pracy sprzętu elektronicznego znajdującego 
się w pobliżu. Glukometr przetestowano na odporność 
na wyładowania elektrostatyczne, jak określono w 
normie IEC 61326-2-6. Glukometr ten jest odporny na 
pole elektromagnetyczne zgodnie z normą IEC 61326-1 
i 61326-2-6.

Glukometr ten spełnia wymagania dotyczące 
odporności na pole elektromagnetyczne w zakresie 
częstotliwości i na poziomie testowym określonym 
w międzynarodowym standardzie ISO 15197.

Korzystanie z tego glukometru w pobliżu sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, będącego źródłem 
promieniowania elektromagnetycznego może być 
przyczyną zakłóceń w prawidłowym działaniu 
tego glukometru. Zaleca się unikanie pomiarów 
w bliskiej odległości od źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego.

Nie korzystać z systemu w miejscach, gdzie stosuje się 
rozpylane aerozole lub gdzie podaje się tlen.
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Niniejszym firma LifeScan Europe GmbH oświadcza, że 
typ urządzenia radiowego OneTouch Select Plus Flex™ jest 
zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji 
zgodności UE jest dostępna na poniższej stronie internetowej: 
www.onetouch.com/doc  
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Badanie próbek krwi z alternatywnych miejsc wkłucia 39
Baterie 84
Baterie, wymiana 84
Czyszczenie glukometru i nakłuwacza 80
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Dezynfekcja glukometru i nakłuwacza 82
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Funkcja oznaczenia zakresów pomiaru 19
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Hiperglikemia 55, 89
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Nakłuwacz OneTouch® Delica® 12, 38, 41, 80
Nieoczekiwane wyniki pomiaru 54, 56
Nieprawidłowa liczba czerwonych  
krwinek (hematokryt) 101, 106
Numer seryjny 30
Odwodnienie 54, 101
Oprogramowanie, analiza wyników pomiarów 73
Ostrzeżenie o rozładowanej baterii 98
Pasek testowy 18, 45, 64
Pasek testowy, listwy kontaktowe 18
Pasek testowy, nanoszenie kropli krwi 48, 49
Pierwsze ustawienie glukometru 23, 28
PIN 31
Porównywanie wyników uzyskanych za pomocą 
glukometru z wynikami badań laboratoryjnych 100
Port danych 16
Poziom glukozy we krwi, pomiar 34
Procedura badania krwi pobranej z opuszki palca  34
Przechowywanie glukometru 80
Przesyłanie danych do komputera 73
Przeznaczenie 6
Przyciski glukometru 16
Roztwór kontrolny 64
Roztwór kontrolny, data przydatności i ważności 62, 63
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Roztwór kontrolny, test 62, 68, 70
Sprawdzenie ekranu 22
Symbole 3, 4
Synchronizacja 32, 57
Temperatura 34, 35, 63, 70, 80, 90, 91, 106
Ustawianie granic zakresu 77
Ustawienia 23, 26, 76
Ustawienie daty 24, 26
Ustawienie godziny 23, 26
Utylizacja, ostrza i paski testowe 62
Włączanie glukometru 22, 45, 64
Wyłączanie glukometru 33
Wyniki, przeglądanie pamięci 72
Zakażenie, ograniczanie ryzyka 40
Zmiana daty 76
Zmiana godziny 76
Zmiana granic zakresu 77
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Zawartość objęta jednym lub więcej niż jednym z następujących 
patentów amerykańskich: 5,708,247, 5,951,836, 6,241,862, 6,284,125, 7,112,265, 
7,462,265 oraz 7,807,031. Użytkowanie niniejszego urządzenia do monitorowania 
jest chronione jednym lub więcej spośród następujących patentów amerykańskich: 
6,413,410, 6,733,655, 7,250,105, 7,468,125, 8,066,866 oraz 8,093,903. Zakup 
niniejszego urządzenia nie jest jednoznaczny z przyznaniem licencji na użytkowanie w 
zakresie tych patentów. Licencja taka jest przyznawana wyłącznie, jeśli urządzenie jest 
używane z paskami testowymi OneTouch® Select® Plus. Żaden inny dostawca pasków 
testowych poza firmą LifeScan nie jest upoważniony do przyznania takiej licencji. 
Dokładność pomiarów glukometrów LifeScan przy zastosowaniu pasków testowych 
innych niż paski firmy LifeScan nie została oceniona przez  
firmę LifeScan.

Data rew.: 04/2019

AW 06986803A

Urządzenie do samodzielnego 
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we krwi jest zgodne z poniższymi 
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