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Шановний користувачу! 

Дякуємо, що вибрали глюкометр марки AllChek™. Моніторинг рівня глюкози в крові 
є невід'ємною частиною лікування діабету. AllTest прагне допомогти вам 
контролювати свій стан, щоб ви могли жити здоровим і активним життям. 

Будь ласка, прочитайте цей посібник користувача, який допоможе оволодіти 
простими функціями глюкометра AllChek™. При правильному використанні, 
глюкометр надасть вам точні результати. 

Система моніторингу рівня глюкози в крові AllChek™ надасть Вам точні результати 
при тестуванні свіжої капілярної цільної крові. Цей прилад призначений для 
професійного використання в медичних установах або для самотестування при 
діабеті. Результати тесту є лише корисною інформацією та не є основою для 
постановки діагнозу. 

Важливі інструкції з безпеки перед використанням: 

 Не кидайте та не мочіть глюкометр. 

 Використовуйте прилад тільки відповідно до цього посібника користувача. 

 Використовуйте лише смужки для визначення глюкози в крові марки 
AllChek™ (надалі – тест-смужки). 

 Не використовуйте глюкометр, якщо він пошкоджений або працює неналежним 
чином. 

 Не кладіть нічого на глюкометр. 

 Якщо не вказано інакше у цьому посібнику, не допускайте потрапляння 
будь-чого всередину глюкометра. 

 Цей глюкометр можна використовувати лише для визначення рівня глюкози в 
крові з використанням зразків цільної крові. Не використовуйте зразки сироватки 
або плазми крові. 

 Важкохворі пацієнти, пацієнти з дегідратацією важкого ступеня, або з 
гіперосмолярним станом не повинні використовувати AllChek™. 

 AllChek™ не призначений для застосування до новонароджених. 

 Виймайте батарейку, якщо прилад не буде використовуватися протягом 
тривалого періоду часу. 

 Не використовуйте тест-смужки або контрольний розчин після закінчення 
терміну придатності. 

 Уникайте використання глюкометра поблизу приладів, які випромінюють 
електромагнітні хвилі, таких як ТВ, мобільні телефони, мікрохвильові печі, 
рентген-апарати. Уникайте електричного розряду, особливо в дуже сухому 
приміщенні. 
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Назва приладу: Глюкометр AllChek™  

Розміри: 83,6 мм (довжина) x 51,6 мм (ширина) x 15,3 мм (товщина) 

Діапазон визначення глюкози: 1,1-33,3 ммоль/л (20-600 мг/дл) 

Відображення результату: плазмовий еквівалент 

Мінімальний об’єм зразка: 0,6 мкл  

Час тестування: 5 секунд  

Батарейка: 1x CR 2032 3.0V батарейка таблеткового типу  

Термін служби батарейки: >1000 зчитувань  

Концентрація глюкози, одиниці: ммоль/л або мг/дл залежно від стандартів 
вашої країни.  

Зберігання пам’яті: 500 результатів тесту з вказаною датою та часом 

Автоматичне вимикання: відбувається через 2 хвилини  

Розміри дисплею: 40 мм x 42 мм  

Вага: близько 50 грамів (включаючи батарейку)  

Робоча температура: 5-45°C (41-113°F)  

Робоча вологість: 20-90% (без конденсації)  

Рівні гематокриту: 30-55%  

 

 

 

 

 

Примітка: Результати тестування можуть бути неточними при рівні 
гематокриту крові більше, ніж 55% або нижче 30%. Кров, що містить високі 
рівні вітаміну С або інших відновлювальних речовин, може призвести до 
неточних результатів випробувань. Рівні тригліцеридів вище 3000 мг/дл і 
холестерину вище 500 мг/дл призведуть до неточних результатів 
випробувань. 
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Специфікація 



 

 

Складові набору 

Складові: В залежності від того, який прилад AllChek™ ви придбали, може виникнути 
необхідність у придбанні деяких складових окремо. Будь ласка, перевірте перелік 
складових, який зазначений на упаковці, щоб дізнатися, які складові включені до 
придбаного приладу. 

Тест-смужки на 
глюкозу 

Контрольний 
розчин 

2 

Глюкометр 

Батарейка 

Ланцетний пристрій 

Ланцет 
Прозора 
кришечка 
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переноски 



  

Опис складових 
 

Прилад зчитує тест-смужки та відображає концентрацію глюкози в крові. 

Подивіться на цю схему, щоб ознайомитися з усіма складовими приладу. 

 
Отвір для тест-смужки: Тест-смужки вставляються в цю зону для виконання 
тестування. 

Дисплей: Показує результати тесту, налаштування та іншу інформацію. 

Кнопка «<»: Коли прилад вимкнений, утримуйте кнопку «<» для вмикання приладу 
та входу в меню налаштувань. 

Кнопка «M»: Коли прилад вимкнений, утримуйте кнопку «M» для входу у режим 
пам’яті. Ця кнопка також використовується для вибору/підтвердження. 

Кнопка «>»: Коли прилад вимкнений, утримуйте кнопку «>», щоб увійти в режим 
нагадування про тестування. 

Кришка батарейки: Зніміть кришку батарейки, щоб установити одну батарейку 
таблеткового типу CR 2032.  

Етикетка: Містить інформацію про прилад. 

Виштовхувач тест-смужки: Посуньте виштовхувач вгору, щоб викинути 
використану тест-смужку.  

Отвір для передачі даних: З використанням кабелю ви можете перенести дані з 
приладу на ваш персональний комп’ютер, проаналізувати та роздрукувати їх. (Якщо 
потрібен кабель, зверніться до служби підтримки клієнтів.)

Глюкометр 
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Отвір для 

тест-смужки 

Виштовхувач 

тест-смужки 

Дисплей 

Етикетка 

Кришка батарейки 

Отвір для передачі 
даних 

Кнопка «>» 

Кнопка «М» 

Кнопка «<» 



 

 
* Примітка: одиниці встановлені відповідно до стандартів вашої країни. Малюнки в цьому 
посібнику наведені в ммоль/л і можуть відрізнятися від вашого конкретного пристрою. 

Тест-смужки для глюкометра AllChek™ містять хімічні реагенти. Після того, як 
тест-смужка поміщена в отвір для тест-смужки та доданий зразок крові, кров 
автоматично просочує тестове вікно. Генерується перехідний електричний 
струм і цей струм вимірюється для визначення правильного зчитування рівня 
глюкози в крові. 
 

   

Дисплей 
Дата 

Значок «Заcтосуйте кров» 
Час     AM/PM 

Середнє значення 
за N днів 

Знак «Решітка» (#) 
Пам’ять 

Контрольний 
розчин 

Значок 

«Гіпо» 
□ □ о 
Q 

Значок N показань 

Низький заряд батарейки 

Без звуку 

Нагадування про 
вимірювання 

Нагадування про кетони 

Значок «Гіпер» 

Зона результатів 

Одиниці вимірювання 
глюкози* 

Значок 
перед їжею 

Значок 
після їжі 

Тест-смужки 

Зона для зразка  
Сюди додавати 
кров або 
контрольний 
розчин  

Зона для пальця Використовуйте цю зону для  
захвату смужки 

Цією стороною 
вставляйте в отвір для 

тест-смужки 
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Тестове вікно 
Перевірте чи 
достатню кількість 
зразка додано 



  

ВАЖЛИВО: 
Переконайтеся, що зразок крові нанесений на край тест-смужки, а не 
на верхню поверхню. Нанесення крові на верхню поверхню смужки 
призведе до неточних результатів.  

Додавайте зразок крові до краю смужки до тих пір, поки тестове вікно не 
заповниться. Глюкометр почне відлік лише тоді, коли є достатній об’єм крові. 
Якщо тестове вікно не заповнене, ви можете додати ще крові протягом 3 секунд. 
Якщо буде додано недостатньо крові, з'явиться помилка «Е-3» на дисплеї. Будь 
ласка, вийміть тест-смужку та використайте нову. Якщо ви бачите, що тестове 
вікно не заповнене, але підрахунок почався-таки, будь ласка, вийміть тест-смужку 

та використайте нову. 

 
На кожній упаковці тест-смужок зазначено номер серії (LOT), дату закінчення 

терміну придатності ( ) та діапазон контрольного розчину (CTRL 1 та CTRL 2). 
Використовуйте належні смужки, рекомендовані для вашого приладу. Використання 
неналежних смужок призведе до того, що прилад не увімкнеться або виникне 
помилка. 

 
Зберігання та поводження 
Прочитайте та дотримуйтесь умов зберігання та поводження, наведених нижче: 
*  Зберігайте тест-смужки в чистому, сухому середовищі при температурі 5-30°C 
(41-86°F). Уникайте впливу тепла та прямих сонячних променів. 
 Не охолоджуйте, не поміщайте в холодильник і не заморожуйте тест-смужки. 

Incorrect 

 

Правильно Неправильно 
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 Не зберігайте та не використовуйте смужки у вологому середовищі, наприклад у 
ванній кімнаті. 

 Не зберігайте прилад, тест-смужки або контрольний розчин поблизу відбілювача 
або мийних засобів, що містять відбілювач. 

 Закрийте кришку туби відразу після виймання тест-смужки. 

 Використовуйте тест-смужку відразу після її виймання з упаковки. 

 Не використовуйте прострочені тест-смужки. Це може призвести до неточних 

результатів. 

Порада: Етикетка тест-смужки містить дату закінчення терміну придатності у форматі 

рік-місяць. Наприклад, 2012-01 означає, що тест-смужки придатні до січня 2012 року. 

Спеціальні інструкції для тест-смужок, що 
продаються у тубі 

 Тест-смужки слід зберігати у щільно закритій тубі, яка надається. 

 Тест-смужки у ще невідкритій тубі стабільні протягом терміну придатності, 
зазначеного на етикетці туби, якщо зберігати при температурі 5-30°C. 

 Не переносьте тест-смужки з наданої туби в іншу ємність. Закрийте кришку туби 
відразу після виймання тест-смужки. 

 Нову тубу із тест-смужками можна використовувати протягом 6 місяців після 
першого відкриття. Будь ласка, запишіть дату першого відкриття туби та 
утилізуйте її через 6 місяців. 

   Спеціальні інструкції для тест-смужок, що 
продаються в індивідуальних упаковках 

 Розривайте упаковку обережно по лінії розриву. Не пошкоджуйте і не згинайте 
тест-смужку. 

 Використайте тест-смужку відразу після її виймання з упаковки. 

   Застереження щодо тест-смужок 
 Для діагностики in vitro. 

 Використовуйте тест-смужку відразу після її виймання з упаковки, інакше 
результати тестування можуть бути неточними. 

 Не використовуйте тест-смужки, які будь-яким чином розірвані, зігнуті або 
пошкоджені. Не використовуйте тест-смужки повторно. 

 Тримайте упаковку з тест-смужками подалі від дітей і домашніх тварин. 

 Зверніться до свого лікаря або фахівця з охорони здоров'я, перш ніж вносити 
будь-які зміни до плану лікування на основі результатів визначення рівня 
глюкози. 

 Докладнішу інформацію див. в інструкціях до тест-смужок.   
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Контрольний розчин – це розчин глюкози відомої концентрації, який 
використовується для підтвердження того, що глюкометр AllChek™ і тест-смужки 
працюють належним чином. Важливо регулярно проводити тест контролю якості, 
щоб бути впевненим, що ви отримуєте точні результати. 

Ви повинні проводити тест контролю якості у наступних випадках: 

 Перш ніж використовувати свій прилад для 
ознайомлення з його роботою. 

 З кожною новою партією приладу AllChek™ та при 
використанні нової туби зі смужками. 

 Під час підготовки нових користувачів до правильного 
використання глюкометра та тестового набору 
AllChek™. 

 У будь-який час, якщо отриманий несподіваний 
результат тестування. 

Див. стор. 12 для інструкцій щодо виконання тесту контролю якості. 

Зберігання та поводження 

Будь ласка, перегляньте наведені інструкції щодо зберігання та поводження: 

 Контрольний розчин зберігайте при температурі 5-30°C (41-86°F). 

 Не охолоджувати, не поміщати в холодильник і не заморожувати контрольний 
розчин. 

 Термін придатності контрольного розчину стосується лише невідкритого продукту. 
Термін придатності – останній день місяця, вказаного на етикетці флакона.  

 Уникайте впливу прямих сонячних променів та температури вище 30°C. 
Порада: Етикетка на контрольному розчині містить дату закінчення терміну придатності у 
форматі рік-місяць. Наприклад, 2012-01 означає, що він придатний до січня 2012 року. 

 Контрольний розчин можна використовувати протягом 6 місяців після першого 
відкриття флакона. Будь ласка, запишіть дату, коли флакон був вперше відкритий, 
і утилізуйте його через 6 місяців. Не використовуйте після закінчення терміну 
придатності. 

Застереження щодо контрольного розчину 
- Для діагностики in vitro. Контрольний розчин призначений для тестування лише 
поза тілом. Не ковтати та не вводити ін’єкційно. 
- Перед застосуванням контрольний розчин треба добре струсити. 
- Тестування контролю якості повинні проводитися при температурі 15-30°C.  
- Не торкайтеся флаконом контрольного розчину до тест-смужки. 
- Використовуйте лише контрольний розчин, рекомендований для вашого приладу. 
- Контрольні діапазони, вказані на упаковці тест-смужок, не є рекомендованими для 
вашого рівня глюкози в крові. Ваш особистий діапазон глюкози повинен визначатися 
лікарем. 

Контрольний розчин 
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Налаштування приладу перед 
використанням 

Глюкометр AllChek™ вимагає використання батарейки таблеткового типу CR 
2032 3.0V. Ви можете знайти її в упаковці. Для встановлення виконайте 
наведені нижче дії: 
1. Поверніть прилад задньою стороною, щоб відкрити кришку батарейки, як 

показано на малюнку.  

 
Щоб налаштувати прилад, виконайте наведені нижче дії: 

Налаштування часу 

Під час першого використання приладу, будь ласка, встановіть час, щоб 
забезпечити належну роботу пам'яті.  

1. Натисніть та утримуйте кнопку «<» протягом 2 секунд, щоб увійти в меню 
налаштувань системи. 

2. На дисплеї відобразиться місяць, день і рік. У верхній правій частині екрана 
почне блимати рік. Натисніть кнопку «<» або «>» для зміни року, а потім 
кнопку «M», щоб зберегти свій вибір. 

 
 

Встановлення батарейки 

Налаштування приладу 

 

2. Вставте батарейку. Переконайтеся, що сторона зі знаком (+) спрямована 
вгору. Закрийте кришку батарейки та переконайтеся, що вона закрита 
щільно. 
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3. На дисплеї з'явиться місяць і день у верхньому лівому куті. Змініть місяць і 
день, натискаючи кнопки «<» або «>». Натисніть «M», щоб зберегти. 

4. Далі встановіть правильний час. За промовчуванням прилад покаже час у 
24-годинному режимі. Натисніть «M», щоб зберегти правильний час. Тепер 
ви зможете змінити режим відображення в форматі 24 або 12 годин, 
натиснувши кнопку «<» або «>». Натисніть «M», щоб зберегти і перейти до 
наступного кроку. 

 

 

 

 

Налаштування звуку 
У меню налаштувань звуку можна вмикати та вимикати звук приладу. Натисніть 
«<» або «>», щоб увімкнути або вимкнути звук. Натисніть кнопку «M», щоб 
зберегти налаштування. 

 

 

 
 
 
 
 
При ввімкненому звуку прилад подасть звуковий сигнал коли: 
a. Прилад вмикається             d. З’являється помилка 
b. Зразка крові достатньо       e. Функція нагадування про тест активована 
c. Результати тесту відображаються 
 
Ви почуєте один звуковий сигнал при вмиканні приладу, коли зразок крові є 
достатнім і коли результати тестування відображаються. У разі виникнення 
помилки ви почуєте 2 коротких звукових сигнали. Будь ласка, зверніться до 
таблиці помилок, що міститься в цьому посібнику.  

Після вибору налаштувань звуку прилад увійде в налаштування сигналів для 
високого та низького рівнів глюкози.  
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Налаштування сигналів для високого та низького 
рівнів глюкози 
Прилад має попереджувальні сигнали про високий (HYPER) та низький (HYPO) 
рівні цукру в крові. Ви повинні встановити високий та низькій попереджувальні 
сигнали згідно з рекомендаціями лікаря. Коли результат тесту буде нижче за 
значення HYPO (прилад може бути встановлений на максимальне значення 
HYPO 5,6 ммоль/л (100 мг/дл)), на дисплеї з'явиться символ «HYPO». Коли 
результат тесту вище значення HYPER (прилад можна встановити на 
мінімальне значення HYPER 6,7 ммоль/л (120 мг/дл)), на дисплеї з'явиться 
символ «HYPER». 
Налаштування HYPER та HYPO за промовчуванням вимкнено. 

 

 

 

Щоб змінити значення ліміту для сигналу HYPO (або вимкнути), натисніть 
кнопки «<» або «>», а потім кнопку «M», щоб зберегти. Далі, змініть значення 
ліміту HYPER (або вимкніть), натиснувши кнопки «<» або «>», а потім кнопку 
«M», щоб зберегти. Прилад увійде в налаштування попередження щодо тесту 
на кетони. 

Налаштування попередження щодо тесту на кетони 
Щоб увімкнути або вимкнути попередження щодо тесту на кетони в крові, 
натисніть кнопки «<» або «>», а потім кнопку «M», щоб зберегти. Якщо увімкнено 
функцію попередження щодо тесту на кетони в крові, у верхній правій частині 
дисплея з'явиться символ «KETONE?», коли результати тесту будуть вищі за 
16,7 ммоль/л (300 мг/дл). 

Після вибору налаштування попередження щодо тесту на кетони, система 
увійде до налаштування маркера їжі. 
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Налаштування маркера їжі 
 

Прилад має функцію маркера їжі, яка дозволяє відзначати результат тесту як до, 
так і після їжі. Щоб увімкнути або вимкнути функцію маркера їжі, натисніть 
кнопки «<» або «>», а потім кнопку «M», щоб зберегти. Після вибору цього 
налаштування прилад вимкнеться. 
 

 
  
 

 

Налаштування сигналів нагадування про тест 
Можна запрограмувати до 10 різних сигналів нагадування про тест, які будуть 
нагадувати вам про регулярне виконання тестів на глюкозу в крові. Можна також 
увімкнути або вимкнути будь-який сигнал з нагадувань.  

Коли прилад вимкнено, довго натискайте кнопку «>», щоб увійти в 
налаштування сигналу нагадування про тест. Натисніть кнопку «<» або «>», щоб 
вибрати номер сигналу, який ви хотіли б вибрати, а потім натисніть кнопку «M» 
для підтвердження. Тепер ви можете вибрати час (годину/хвилину), який ви 
хочете встановити, натискаючи кнопку «<» або «>» і «M» для 
підтвердження/збереження. Після збереження часу прилад вимкнеться. 

 

 

 

11 

або 

або 



 

 

 

   

 
Примітка: Якщо ви утримуєте кнопку «<» або «>», цифри будуть зменшуватися 
або збільшуватися швидше. 

Порада: Після заміни батарейки потрібно провести знову налаштування року, 
дати та часу. Інші налаштування зберігаються у пам'яті приладу.  

Тестування контролю якості проводиться для перевірки правильності роботи 
глюкометра та тест-смужок, а також для забезпечення точності результатів 
тестування. Будь ласка, проведіть тест контролю якості в таких ситуаціях: 
• Якщо ви підозрюєте, що прилад або тест-смужки не працюють належним 

чином. 
• Якщо ви підозрюєте, що ваші результати тесту неточні, або якщо вони не 

відповідають вашому самопочуттю. 
• Якщо ви підозрюєте, що прилад пошкоджено.  

Сигнал нагадування звучить протягом 1 хвилини, а 
потім повторюється з інтервалом в 5 хвилин. 
Сигнал скасовується, якщо вставлена тест-смужка 
або натискається будь-яка кнопка. 

Коли ввімкнено сигнал нагадування про тест, на 
екрані з'явиться символ будильника. Приклад 
показаний на малюнку: 

 

Коли лунає сигнал нагадування про тест, на дисплеї 
відображається: 

Тести контролю якості 
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1. Вставте тест-смужку повністю в отвір для тест-смужки і прилад 
автоматично увімкнеться. Якщо звук увімкнено, ви почуєте звуковий 
сигнал і всі значки на дисплеї з'являться одночасно. 

  
2. На екрані з'явиться дата, час та блимаючий значок «Застосуйте 

кров». Значок тест-смужки та блимаючий значок краплі крові показує, 
що тест-смужка була вставлена правильно. 

Порада: Якщо тест-смужка вставлена неправильно, прилад не 
увімкнеться. 

3. Натисніть кнопку «M», щоб промаркувати тест контролю якості, і на 
дисплеї з'явиться значок контрольного розчину. 
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4. Струсніть флакон з контрольним розчином, обережно витисніть 

контрольний розчин, видаліть першу краплю, а другу краплю капніть на 
чисту неабсорбуючу поверхню. Тепер торкніться другої краплі зоною для 
зразка тест-смужки. Не допускайте контакту флакона з тест-смужкою. Якщо 
звук увімкнено, прилад подасть звуковий сигнал, повідомляючи, що 
застосовано достатньо контрольного розчину. 

Поради: 

• Якщо утворилася велика бульбашка, витріть її чистим бавовняним 
папером, а потім виконайте наступні кроки. 

• Якщо однієї краплі контрольного розчину не вистачає для заповнення 
тестового вікна, додайте ще одну краплю протягом 3 секунд. В іншому 
випадку видаліть тест-смужку і спробуйте ще раз. 

5. Після застосування достатньої кількості контрольного розчину дисплей 
відраховує 5 секунд і результат тестування контрольного розчину 
відображається на екрані. Якщо 
результат тестування контрольного 
розчину потрапляє в діапазон 
референтних значень, який 
надрукований на упаковці (CTRL 1 – 
на тубі з тест-смужками або 
індивідуальній упаковці смужки), це 
означає, що прилад працює 
нормально і система працює 
належним чином. 

 
6. Після закінчення тестування, за допомогою виштовхувача вийміть 

тест-смужку, глюкометр автоматично вимкнеться. 



  

Коли одночасно відображаються символи « » та «#», це результати 
тестування контрольного розчину, які не будуть включені у середній результат 
за 7, 14, 30, 60 або 90 днів. Коли ви будете дивитися історію свого тестування, 
результати тестування контрольного розчину не будуть відображатися.  

Якщо результати тестування контрольного розчину знаходяться поза межами 
референтного діапазону: 

 Перевірте, що ви порівнюєте з правильним діапазоном. Результати 
контрольного розчину 1 повинні узгоджуватися з діапазоном CTRL 1, 
надрукованим на тубі з тест-смужками (або на індивідуальній упаковці).  

 Перевірте термін придатності тест-смужки і контрольного розчину. 
Переконайтеся, що упаковки вперше відкриті не більше 6 місяців тому. 
Викиньте будь-які прострочені тест-смужки та контрольні розчини. 

 Переконайтеся, що ви проводите тестування при правильній температурі (в 
межах 15-30°С).  

 Переконайтеся, що туба з тест-смужками і флакон контрольного розчину були 
щільно закриті. 

 Переконайтеся, що ви використовуєте правильну марку контрольного 
розчину. 

 Переконайтеся, що ви правильно дотримуєтеся інструкцій посібника 
користувача. 

Після перевірки всіх вищезазначених умов повторіть тест контролю якості з 
новою тест-смужкою. Якщо результати перевірки контролю якості все ще 
знаходяться за межами діапазону, надрукованого на тубі з тест-смужками (або 
на індивідуальній упаковці), це може бути проблема з приладом. Зверніться до 
свого дистриб’ютора. 

У наявності є два рівні контрольних розчинів, позначених як Контрольний розчин 
1 і Контрольний розчин 2. Контрольний розчин 1 є достатнім для більшості 
випадків самотестування. Якщо ви вважаєте, що прилад або смужки працюють 
неправильно, ви також можете пройти тестування 2-го рівня. Діапазони обох 
(CTRL 1 та CTRL 2) зазначені на тубі з тест-смужками (або на індивідуальній 
упаковці). Просто повторіть кроки з 4 по 6, використовуючи Контрольний розчин 
2. Для підтвердження результатів дані тестування Контрольного розчину 1 
повинні входити в діапазон CTRL 1, а тестування Контрольного розчину 2 
повинні входити в діапазон CTRL 2. Якщо результати контрольного розчину не 
потрапляють у відповідні діапазони, НЕ використовуйте систему для тестування 
крові, оскільки система може працювати неправильно. Якщо ви не можете 
вирішити проблему, зверніться за допомогою до вашого дистриб’ютора. 

Зверніться до вашого дистриб’ютора, щоб придбати контрольний розчин. Кожна 
упаковка контрольного розчину містить як Контрольний розчин 1, так і 
Контрольний розчин 2.   
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Тестування вашої крові 

Наступні кроки показують, як використовувати прилад, тест-смужки, ланцетний 
пристрій і стерильні ланцети для вимірювання концентрації глюкози в крові. 
Основні кроки наступні: 

Крок 1: Вставте тест-смужку лицьовою стороною догори в отвір для 
тест-смужки. Прилад автоматично ввімкнеться та показуватиме значок 
тест-смужки, заблимає значок «Застосуйте кров». 

Крок 2: Виберіть місце для забору крові. Зазвичай забирають мінімальну 
кількість крові з пальців, рук або передпліч. Злегка доторкніться до 
краплі крові краєм зони для зразка. Виконайте тестування протягом 
двох хвилин або прилад автоматично вимкнеться. 

Крок 3: Прилад визначає, що кількість крові достатня, відраховує 5 секунд та 
відображає результати тестування на глюкозу. Результати 
автоматично зберігаються в історії. Посуньте виштовхувач тест-смужки, 
щоб викинути тест-смужку і прилад автоматично вимкнеться.  

 
Перед тестуванням спочатку ознайомтеся з тим, як забирати кров, а потім 

виберіть чисте і сухе місце для проведення тесту. 

ВАЖЛИВО: 
Перед проведенням тестування продезінфікуйте місце забору зразка, 

використовуючи спирт або мильну воду. Використовуйте теплу воду для 

збільшення кровотоку, якщо це необхідно. Висушіть руки та місце забору 

зразка, щоб бути впевненим, що залишки мила відсутні. 

Прозора кришечка: Використовуйте для зразка з кисті або руки 

  

Забір крові 

Регулятор глибини 

Кришка ланцетного 
пристрою 

Ланцет 

Захисний 
ковпачок 

Тримач 
ланцета 

 Механізм зводу 

мехаHHexrf cT  

 

Кнопка спуску  
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Тестування крові з пальця: 

Відрегулюйте глибину проникнення, щоб зменшити дискомфорт. Для забору 

зразка вам не потрібна прозора кришечка.
 

1. Зніміть кришку з ланцетного 
пристрою. Вставте ланцет у 
тримач ланцета до упору. 
 

3. Обережно встановіть кришку 
ланцетного пристрою на ланцетний 
пристрій, не торкаючись кінчика 
голки ланцета.

 

 

  

 
 
 
 

4. Відрегулюйте глибину проколу, 
обертаючи регулятор глибини 
(ланцетний пристрій має 5 
налаштувань глибини проколу). Щоб 
зменшити дискомфорт, виберіть 
найнижче налаштування, яке все ще 
дає достатній зразок крові. 

 

2. Відкрутіть захисний ковпачок з 
ланцета, зберігайте його для 
утилізації ланцета. 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування глибини: 

1 та 2:    для ніжної шкіри 

3:            для нормальної шкіри  

4 та 5:    для товстої шкіри або з 
мозолями 

Примітка: Збільшення тиску 
ланцетним пристроєм на палець 
також збільшує глибину проколу. 
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5. Потягніть за механізм зводу, поки не 
почуєте клацання. Тепер ланцетний 
пристрій готовий та може 
використовуватися для забору 
крові.  

  

6. Перед взяттям зразка крові, 
вимийте руки або використайте 
спиртовий тампон для очищення. 
Миття рук гарячою водою збільшує 
циркуляцію крові. Можна також 
промасажувати від зап’ястя до 
пальця, щоб посприяти кращому 
кровообігу. 

 

  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
7. Упираючи ланцетний пристрій у 

місце проколювання, натисніть 
кнопку спуску і відкладіть 
ланцетний пристрій. Масажуйте 
повільно від основи пальця до 
кінчика, щоб збільшити об’єм 
зразка. Витріть першу краплю 
крові і використовуйте другу 
краплю для тест-смужки. 

  

Порада: Для зменшення болю 
проколюйте пальці з того боку, 
де менше нервових закінчень. 
Змінюйте місця проколів 
наскільки можливо, щоб 
прискорити загоювання ран та 
зменшення мозолів.

18 



  

Тестування крові з передпліччя або долоні 

Забір зразків крові з долоні або передпліччя може бути менш болісним, ніж з 
кінчиків пальців, тому що тут менше нервових закінчень. Процедура забору 
зразків з долоні або передпліччя дещо інша. Для цього типу забору крові вам 
знадобиться прозора кришечка. Не можна регулювати глибину проколу за 
допомогою прозорої кришечки. 
ВАЖЛИВО: Існують важливі відмінності між зразками з передпліччя, долоні та 
пальців, які ви повинні знати. Важлива інформація про тестування крові на 
глюкозу з передпліччя та долонь: 
 Коли рівні глюкози в крові швидко змінюються, наприклад, після їжі, дози 

інсуліну або фізичних навантажень, кров з кінчиків пальців може показувати 
ці зміни швидше, ніж кров з інших ділянок. 

 Тестування з використанням крові з пальців необхідно проводити протягом 2 
годин після прийому їжі, дози інсуліну або фізичного навантаження і 
будь-коли, якщо ви відчуваєте, що рівень глюкози швидко змінюється. 

 Ви повинні проводити тестування крові з кінчиків пальців у будь-який час, 
коли виникає занепокоєння з приводу гіпоглікемії, або ви страждаєте від 
незнання про гіпоглікемію.  

Будь ласка, ознайомтеся з пунктами 1-3 та 5 «Тестування крові з пальця», щоб 
дізнатися, як встановлювати ланцети у тримач ланцета. 

  

1. Накрутіть прозору кришечку на 
ланцетний пристрій. 

2. Виберіть місце для забору зразка на 
передпліччі або долоні, яке є сухим і 
чистим. Не вибирайте ділянку біля 
кістки, видимих вен або волосся. 
Щоб свіжа кров підійшла до 
поверхні для забору, масажуйте 
ділянку енергійно, поки вона не 
стане теплою. 

3. Розташуйте ланцетний пристрій 
на місці проколу. Натисніть і 
утримуйте прозору кришечку в 
місці проколу кілька секунд. 
Натисніть кнопку спуску 
ланцетного пристрою, але не 
відразу прибирайте ланцетний 
пристрій з місця проколу. 
Продовжуйте утримувати 
ланцетний пристрій, упираючи в 
місце проколу, поки не 
переконаєтеся, що утворився 
достатній зразок крові. 
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Застереження щодо ланцета: 

 Не використовуйте ланцет, якщо захисний ковпачок нещільно закритий або 
відсутній. 

 Не використовуйте ланцет, якщо голка зігнута. 

 Будьте обережні, коли відкрита голка ланцета. 

 Не користуйтеся спільно ланцетами з іншими людьми. 

 Щоб уникнути перехресного забруднення, завжди використовуйте новий 
стерилізований ланцет. Не використовуйте ланцети повторно. 

 Уникайте забруднення ланцетів лосьйоном для рук, мийними засобами, 
олією та іншими залишками. 

Нагадування: 

 Ланцетними пристроями і ланцетами не можна користуватися спільно. 
Ланцетні пристрої та ланцети повинні використовуватися індивідуально для 
кожної людини. 

 Очищуйте ваш ланцетний пристрій до і після використання спиртом або 
дезінфікуючою серветкою. Обов'язково очистіть частину пристрою, що 
торкається пальця. Не занурюйте ланцетний пристрій у воду. 

 Контролюйте надлишкову кровотечу і дезінфікуйте рану після використання.  

Видалення ланцета 

1. Відкрутіть кришку ланцетного 
пристрою. Міцно вставте голку у 
захисний ковпачок. 

2. Витягніть ланцет з тримача 
ланцета. Будь ласка, 
правильно утилізуйте 
використаний ланцет. 
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1. Вставте тест-смужку в отвір для тест-смужки до упору і прилад 

автоматично увімкнеться. Якщо звук увімкнено, ви почуєте звуковий 
сигнал і всі значки на дисплеї з'являться одночасно. Якщо смужка 
вставлена зоною для зразка вниз, прилад не вмикається. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Тест-смужка вставлена правильно, коли ви бачите значок 
тест-смужки та блимає значок краплі крові. Якщо тест-смужка 
неправильно вставлена, прилад не увімкнеться – повторіть описані 
вище дії. 

3. Застосуйте кров у зону для зразка тест-смужки. Якщо звук увімкнено, 
прилад подасть звуковий сигнал, який повідомляє, що було 
застосовано достатньо крові, і прилад почне вимірювання. 

 
 
   

НЕ РОБИТИ: 

 Не наносити кров на передню або задню частину тест-смужки. 

 Не розмазувати краплю крові по тест-смужці. 

 Не натискати пальцем на тест-смужку.  

Тестування глюкози в крові 
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Під час вимірювання на дисплеї почнеться відлік 5 

секунд. Якщо звук увімкнено, тест закінчиться зі 

звуковим сигналом. Якщо ви застосували зразок крові, 

але прилад не починає відлік часу, ви можете додати 

другу краплю крові протягом 3 секунд. 

Якщо натиснути кнопку «>», результати тесту будуть позначені значком «#». 

Результати, позначені значком «#», не будуть використовуватися в середніх 

розрахунках за 7, 14, 30, 60 або 90 днів. Якщо ви випадково позначили ваш 

результат значком «#», просто натисніть кнопку «>» знову, щоб скасувати 

маркування. Після маркування результату значком «#», будь ласка, 

проведіть тестування з новою смужкою. 

Якщо увімкнено налаштування до/після прийому їжі, можна натиснути 

кнопку «<», щоб позначити зчитування перед чи після прийому їжі, як 

показано на малюнку: 

Натисніть кнопку «M» для підтвердження. 

4. 
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Якщо відображається код помилки, перевірте інструкції з Вирішення 

проблем (стор. 32). Якщо відображається символ «HI» або «LO», 

зверніться до розділу Повідомлення ―HI‖ та ―LO‖ (стор. 25). 

5. Занотуйте ваші результати у вашому блокноті з датою та часом і 

порівняйте їх з цільовими значеннями, визначеними лікарем. (Див. 

Рекомендований час тестування та цільові значення на стор. 24). 

6. Після завершення тестування посуньте виштовхувач тест-смужки, щоб 
викинути тест-смужку, і глюкометр автоматично вимкнеться. 
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Інтерпретація результатів тестування 

Рекомендований час тестування та цільові 
значення 
Відстеження концентрацій глюкози за допомогою регулярного тестування 
глюкози в крові є важливою частиною лікування діабету. Ваш лікар допоможе 
вам визначитися з нормальним цільовим діапазоном для ваших рівнів глюкози і 
частоту проведення тестування відповідно до вашої ситуації.  

Рекомендований час для тестування включає: 

• Коли ви прокинулись (перед прийомом їжі)     • Перед сніданком 

• Через 1-2 години після сніданку                       • Перед обідом 

• Через 1-2 години після обіду            • Перед і після фізичних навантажень 

• Перед вечерею                                  • Через 1-2 години після обіду 

• Перед сном                                        • Після перекусу 

• О 2-3 годині ранку (якщо ви приймаєте інсулін) 

Більша частота тестування може знадобитися, коли: 

 Ви підбираєте дозування ліків. 

 Ви вважаєте, що рівень глюкози може бути занадто високим або занадто 
низьким. 

 Ви почуваєте себе погано. 

 

Нормальні показники рівня глюкози в крові (ADA Clinical Practice 
Recommendations, 2011). _________________________________________  

Час                     Цільові діапазони (мг/дл) Цільові діапазони (ммоль/л) I 

Пустий шлунок 70-100 3,9-5,6 

Через 2 години після 
прийому їжі <140 <7,8 

(Примітка: 1 ммоль/л = 18 мг/дл)  

Скільки разів на день я повинен проводити тестування? 
Тип діабету Кількість тестувань на пустий шлунок I 

Tип 1 Мінімум 3 рази на день 

Tип 2 
Тестуйте часто, щоб досягати ваших цільових 

значень 

Пренатальний діабет Мінімум 2 рази на день 
 
Дослідження показують, що вимірювання рівня глюкози в крові принаймні три 
рази на день допоможе вам контролювати рівень глюкози. Будь ласка, 
обговоріть кількість і час тестування з лікарем. 

Записуйте рівень цукру в крові та іншу важливу інформацію у вашому блокноті. 
Візьміть свої записи під час відвідування лікаря. Це допоможе йому зрозуміти 
ваш стан і допомогти змінити ваш план лікування.  
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Ваш глюкометр може точно виміряти концентрацію глюкози в крові від 1,1 до 
33,3 ммоль/л (20-600 мг/дл). Повідомлення «HI» та «LO» вказують, що 
результати тестування знаходяться за межами цього діапазону. 

Якщо відображається «HI», це вказує на те, що результат тесту вище 33,3 
ммоль/л (600 мг/дл). Ви повинні знову повторити тест, щоб переконатися, що у 
процедурі не було зроблено жодної помилки. Якщо ви впевнені, що ваш 
глюкометр працює належним чином, жодних помилок не було, а результати 
тесту все ще показують «HI», то ви можете бути в стані важкої гіперглікемії, будь 
ласка, негайно зверніться до свого лікаря.  

 

 

 

Якщо відображається «LO», це означає, що результат тесту нижче 1,1 ммоль/л 
(20 мг/дл). Ви повинні знову повторити тест, щоб переконатися, що у процедурі 
не було зроблено жодної помилки. Якщо ви впевнені, що ваш глюкометр 
працює належним чином, жодних помилок не було, а результати тесту все ще 
показують «LO», то ви можете бути в стані важкої гіпоглікемії, будь ласка, 
негайно зверніться до свого лікаря. 

Повідомлення «HYPO» та «HYPER»  
 

Якщо відображається «HYPO», це вказує на те, що результат тесту нижче 
межі гіпоглікемії, яку ви встановили в налаштуваннях. 

Якщо відображається «HYPER», це вказує на те, що результат тесту вище 
межі гіперглікемії, яку ви встановили в налаштуваннях.  

 

Повідомлення «HI» та «LO»  
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Примітки: 

 Цей вимірювальний пристрій використовується тільки для діагностики in 
vitro і може використовуватися тільки з тест-смужками AllChek™. 
Використання інших тест-смужок може призвести до неправильних 
результатів тестування. 

 Цей прилад можна використовувати лише для визначення рівнів глюкози в 
крові у зразках цільної крові. Не використовуйте зразки сироватки або 
плазми крові. 

 Цей прилад не призначений для застосування до новонароджених. 

 Цей прилад може використовуватися при значеннях гематокриту (HCT) від 
30% до 55%. Будь ласка, не використовуйте цей прилад для тестування, 
якщо ваше значення гематокриту знаходиться поза цим діапазоном. 

 Аномально високі рівні вітаміну С (аскорбінової кислоти) або інших 
відновлювальних речовин призведуть до помилково високих показників 
глюкози в крові. 

 Жирні речовини, такі як тригліцериди менше 3000 мг/дл або холестерин 
менше 500 мг/дл, не впливають значно на результати тестування глюкози в 
крові. 

 Важкохворі пацієнти, пацієнти з важкою дегідратацією або з 
гіперосмолярним станом (з кетозом або без нього) не повинні 
використовувати глюкометр AlIChek™. 

 Цей прилад придатний тільки для клінічних скринінгових тестів або 
сімейного самоконтролю. Результати тестування не можна назвати 
підтвердженими. Для того, щоб забезпечити точність результатів, 
результати випробувань можуть бути додатково підтверджені іншими 
методами, такими як біохімічні методи. 

 Як і всі інші діагностичні реагенти, результати тестування повинні бути 
співставлені з діагнозом лікаря з урахуванням інших клінічних симптомів. 

 Обережно утилізуйте відходи, які виникають при тестуванні глюкози в крові, 
відповідно до місцевих законів і правил, оскільки зразки крові вважаються 
біологічно небезпечними. 

 Діабетичні пацієнти, які отримують діаліз, не повинні використовувати 
глюкометр AllChek™ та його тест-смужки.  

Попередження щодо тесту на кетони в крові: якщо 
на дисплеї відображається «KETONE?», це вказує 
на необхідність зробити аналіз на наявність кетонів 
у крові, оскільки результати тестування на глюкозу 
в крові перевищують 16,7 ммоль/л (300 мг/дл). 

Будь ласка, зверніться до свого лікаря. 
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Глюкометр може зберігати до 500 результатів тестування з зазначеним часом і 
датою. Якщо вже існують 500 результатів тестування, новий результат 
перезапише найдавніший. Глюкометр також здатний обчислювати середні 
значення збережених результатів за 7, 14, 30, 60 і 90 днів.  
 

 
2. Одночасно відображається збережений 

результат тесту разом з відповідним часом і 
датою. Середні результати тесту, позначені 
значком «#», не включатимуться в середні за 7, 
14, 30, 60 і 90 днів. 

3. Натисніть кнопку «<» або «>», щоб переглянути 
всі збережені результати тестування. 

4. Натисніть кнопку «M» ще раз, щоб увійти в екран 
середніх значень. Відобразиться кількість днів 
(«DAY AVG») і кількість показань («READINGS»), 
що використовуються в середньому розрахунку. 
Якщо дані не були записані, прилад вимкнеться.   

Пам’ять приладу 

Режим пам’яті 

1. Натисніть кнопку «M» для входу в режим пам'яті. 

Буде відображено значок « » і останній результат 
тестування. 

Якщо глюкометр використовується вперше, на 

дисплеї з’явиться «—» та « ». Дата не буде 
показана при першому тестуванні.  
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Натисніть кнопку «M» ще раз, а потім за 

допомогою кнопок «<» або «>» прокрутіть середні 
значення за 7, 14, 30, 60 і 90 днів. Натисніть 
кнопку «M», щоб побачити середні показники, 
позначені перед їжею та після їжі. Прилад буде 
обчислювати середні значення відповідно до 
вибраних параметрів і покаже, скільки записів 
використовується для розрахунку середнього 
значення. 

 
 
 

Будьте уважні при використанні функції очистки пам'яті, тому що дія 
незворотна. Після видалення пам'яті вона не може бути відновлена.  
Очистка пам'яті знищить усі записи тестування. 

 

1. Коли ви в режимі пам'яті, натискайте кнопки «<» та «>» 
одночасно, щоб увійти в режим очистки пам’яті. 

 

 

 

 

2. Натисніть «M», щоб підтвердити, що ви хотіли б, щоб усі 
записи були видалені. Одночасно відображатимуться 

значки « » і «---», а прилад автоматично вимкнеться 
через кілька секунд. 

3. Якщо ви хочете перервати функцію видалення пам'яті, ви 
можете скасувати її, натиснувши кнопки «<» та «>» 
замість кнопки «M». Пам'ять не очищуватиметься.

5. 

T 
DAY AVG 

6. 

7. 

Якщо прилад не використовувався деякий час, 
за який розраховується середнє значення, то він 
не покаже середнє значення. 

В кінці натисніть «M» востаннє, щоб вимкнути 
прилад. 

Примітка: Результати тесту, позначені як тест 
контролю якості або з символом «#», не 
використовуються в розрахунку середнього 
значення. 

Очистка пам’яті 

28 



 

 

Глюкометр здатний передавати дані пам'яті на персональний комп'ютер. Для 
правильного підключення до комп'ютера зверніться до інструкцій програмного 
забезпечення. 

Порівняння результатів приладу та 
лабораторних досліджень 

Ваш глюкометр і лабораторні дослідження визначають концентрацію глюкози в 
сироватці або плазмі крові. Однак відмінності між цими двома способами є 
нормою і результати вашого приладу та результати лабораторних досліджень 
можуть дещо відрізнятися. На результати концентрації глюкози можуть 
впливати ряд факторів і умов, але ці фактори та умови не впливають на 
результати випробувань біохімічних аналізаторів. 

За нормальних умов різниця між вимірюваннями за допомогою вашого приладу 
та результатами лабораторних досліджень знаходиться в межах, дозволених 
національними стандартами.  

Щоб бути впевненим у розумному порівнянні результатів вашого приладу та 
лабораторних результатів, дотримуйтесь цих інструкцій: 

1. Переконайтеся, що прилад працює правильно. 

2. Порівняння будуть більш точними, якщо ви не будете їсти принаймні чотири 
години (бажано вісім годин) перед тестуванням. 

3. Принесіть у лабораторію глюкометр, тест-смужки та контрольний розчин. 

4. Переконайтеся, що час між випробуваннями з приладом та лабораторією не 
перевищує 15 хвилин. 

5. Вимийте і висушіть руки перед забором зразка крові. 

6. Переконайтеся, що ви уважно слідуєте інструкціям у цьому посібнику. 

Результати тестування можуть показувати невеликі відхилення, це може бути 
викликано наступними причинами: 

Вміст кисню в крові і кількість еритроцитів можуть бути різними у різних людей і 
навіть у однієї людини. Глюкометр AllChek™ перевіряє концентрацію глюкози в 
крові для найширшого кола людей. Якщо показники крові користувача 
потрапляють у середину діапазону, результат буде ідеальним. Інакше будуть 
незначні відхилення. (Відхилення мають бути в межах, дозволених місцевими 
нормами.)  

Передача даних пам’яті 
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Технічне обслуговування 

Для отримання найкращих результатів рекомендується проводити належне 
технічне обслуговування приладу. 

 
*  Зберігайте отвір для тест-смужки чистим. 

* Утримуйте прилад сухим. Не допускайте потрапляння рідин у корпус. 
Уникайте екстремальних температур і вологості. 

* Не залишайте прилад у вашому автомобілі. 

* Уникайте падіння приладу. Якщо ви випадково впустили його, виконайте 
перевірку контролю якості (див. стор. 12), щоб перевірити, чи система працює 
належним чином. 

* Тримайте прилад і складові набору подалі від дітей і домашніх тварин. 

* Не розбирайте прилад. Після розбирання прилад не підлягає гарантії. 

* Щоб утилізувати прилад і батарейку належним чином, дотримуйтеся місцевих 
правил. 
 

Прилад використовує 1 батарейку таблеткового типу CR 2032 3.0V. Коли 
прилад відображає символ батарейки (« »), це означає, що вона розряджена і 
вам слід замінити батарейку якомога швидше. Код помилки «E-6» означає, що 
батарейка повністю розряджена і ви не зможете користуватися приладом, доки 
батарейку не буде замінено. 

Як замінити батарейку: 

1. Переконайтеся, що прилад вимкнено. 

2. Відкрийте кришку батарейки на задній панелі глюкометра. 

3. Вийміть стару батарейку та замініть на нову батарейку таблеткового типу CR 
2032 3.0V, переконавшись, що позитивна (+) сторона направлена вгору. 

4. Встановіть назад кришку батарейки. 

5. Після заміни батарейки, можливо, знадобиться повторно ввести деякі 
налаштування в меню налаштувань (для отримання додаткової інформації 
див. стор. 8). 
  

Зберігання 

Заміна батарейки 
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> Глюкометр 

За звичайних умов спеціальне очищення не потрібно. При необхідності 
застосовуйте м'який мийний засіб і воду, використовуючи м'яку вологу тканину. 
Будьте обережні, щоб всередину не потрапили вода, бруд, кров або 
контрольний розчин. Рекомендуємо зберігати прилад у чохлі після 
використання. 

Ваш глюкометр є точним приладом. Будь ласка, поводьтесь з ним обережно. 

> Ланцетний пристрій 

За потреби використовуйте м'яку вологу тканину, зволожену милом і гарячою 
водою, щоб витерти поверхню. Не занурюйте ланцетний пристрій у воду.  

Очистка 
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Вирішення проблем 
Прилад має вбудовані повідомлення, які сповіщають вас про проблеми. Коли 
з'являються повідомлення про помилку, запишіть номер помилки, вимкніть 
прилад, а потім виконайте наступні інструкції. 

Дисплей Причини Вирішення 

Прилад не 
вмикається 

Батарейка може бути 
пошкоджена або розряджена Замініть батарейку. 

Прилад дуже холодний 
Доведіть прилад до кімнатної 
температури протягом 30 хвилин, 
потім використовуйте. 

Е-2 

Тест-смужка волога, 
забруднена або вживана 

Помилка самотестування 
приладу 

Зразок нанесений на 
тест-смужку занадто рано 

Переконайтеся, що термін 
придатності смужки не закінчився, 
смужка не волога або вживана. 
Якщо тест-смужка в нормальному 
стані, вийміть батарейку на 30 
секунд і повторно проведіть тест з 
новою смужкою. Якщо проблема 
залишається, зверніться до служби 
підтримки клієнтів. 

E-3 Недостатній об’єм зразка 

Проведіть тестування з новою 
смужкою. Переконайтеся, що 
достатньо крові для заповнення 
тестового вікна.  

Е-4 
Тест-смужка вийнята під час 
тестування 

Повторіть тест і переконайтеся, що 
тест-смужка залишається на місці. 

E-5 
Температура перевищує 
нормальний робочий 
діапазон (5°C - 45°C) 

Перейдіть у місце з нормальною 
робочою температурою та 
повторіть тестування. 

 
Заряд батарейки низький, 
але вона ще може бути 
використана для 20 
тестувань 

Наступні 20 результатів все ще 
будуть точними, але батарейку 
потрібно замінити якомога швидше. 

Е-6 
Батарейка повністю 
розряджена – проведення 
тестування неможливе 

Замініть батарейку та повторіть 
тестування. 

HI 
Прилад зафіксував рівень 
глюкози, який перевищує 
діапазон визначення  

Повторіть тестування. Якщо знову 
з’являється «HI», негайно 
зверніться до вашого лікаря. 

LO 
Прилад зафіксував рівень 
глюкози, який є нижчим за 
діапазон визначення  

Повторіть тестування. Якщо знову 
з’являється «LO», негайно 
зверніться до вашого лікаря. 
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Гарантія 

Будь ласка, заповніть гарантійний талон, який надається разом із цим 
виробом, і відправте його поштою вашому дистриб’ютору, щоб 
зареєструвати вашу покупку. Будь ласка, зберігайте квитанцію про 
купівлю та інші пов'язані з цим документи на придбання. Якщо прилад 
виходить з ладу з будь-якої причини, крім явного зловживання, протягом 
гарантійного терміну, ми відремонтуємо або замінимо його безкоштовно. 
Будь ласка, запишіть дату покупки.  

Дата покупки: ______________________________ 

Примітка: Гарантія стосується лише глюкометра і не включає батарейку. 

▼ Графічні символи 

Читайте інструкцію з 

використання 

Використати до 

Виробник 

Біонебезпечно 

Номер за каталогом 

Одноразове використання 

Для діагностики in vitro 

Номер партії 

Стерилізовано за 
допомогою радіації 

Контрольний діапазон 

Не утилізувати разом з 
побутовим сміттям 
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