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ਤੁਰੰਤ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡ

ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

1. ਕੇਅਰਸੇਨਸ ਐਨ ਪੀਓਪੀ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮਾਨੀਟਰ 

ਐਸ ਬਟਨ
ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਨੂ 
ਚੋਣਾ ਂਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਡੇਟਾ ਪੋਰਟ
ਕੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਤੋਂ 
ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਡੇਟਾ ਟ੍ਾਸਂਫਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ

 ਬਟਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਜਾ ਂ
ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਡਡਸਪਲੇ
ਨਤੀਜੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ ਦਾ ਪੋਰਟ
ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ 
ਪਾਓ ਇੱਥੇ

ਨੋਟ : ਇਹ ਜਾਚਂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੀਟਰ 
ਦੀ ਿਡਸਪਲੇ ਸਕ੍ੀਨ ਤੇ ਿਦਸ ਿਰਹਾ ਿਚੱਤਰ ਉੱਪਰਲੇ ਿਚੱਤਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਦਂਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਿਡਸਪਲੇ 
ਸਕ੍ੀਨ ਿਚੱਤਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂੀ ਤਾ ਂਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਮੀਟਰ 
ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਿਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਕੇਅਰਸੇਨਸ ਐਨ ਪੀਓਪੀ ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ

ਅੰਦਰ ਪਾਓ

ਕੌਂਟੈਕਟ ਬਾਰਸ
ਕੌਂਟੈਕਟ ਬਾਰਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ ਨੂੰ 
ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ ਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਹੌਲੀ ਿਜਹਾ ਧੱਕਾ ਿਦਓ

ਪੁਸ਼ਟੀ ਡਿੰਡੋ
ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਕੀ ਖੂਨ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਨਮੂਨਾ ਲਗਾਇਆ 
ਿਗਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਚਂ ਕਰੋ

ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੱੁਕਰ
ਜਾਚਂ ਲਈ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਓ

3. ਲੈਂਡਸੰਗ ਡਡਿਾਇਸ

ਸਮਾਯੋਜਨ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨੋਕ ਲੈਂਸੇਟ ਹੋਲਡਰ

ਸਲਾਈਡਡੰਗ ਬੈਰਲ
ਡਰਲੀਜ਼ ਬਟਨ

ਡਨਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਲੈਂਸੇਟ 
ਲੋਡ ਪੁਸ਼ਟੀ ਡਿੰਡੋ

4. ਲੈਂਡਸੰਗ ਡਡਿਾਇਸ ਨੂੰ ਡਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਸਮਾਯੋਜਨ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨੋਕ ਦੇ ਪੇਚ ਖੋਲੋ੍ ਅਤੇ ਉਤਾਰੋ।

ਲੈਂਸੇਟ ਹੋਲਡਰ ਿਵੱਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਲੈਂਸੇਟ ਨੂੰ ਪਿਕਆਈ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਲੈਂਸੇਟ ਨੂੰ 
ਪਿਕਆਈ ਨਾਲ ਫੜੋ। ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਡਸਕ ਨੂੰ ਿਖੱਚ ਕੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹੌਲੀ 
ਿਜਹਾ ਘੁਮਾਓ। ਲੈਸੇਂਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਧੱਕਣ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
ਿਡਸਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਲੈਂਿਸੰਗ ਿਡਵਾਇਸ ਨੋਕ ਨੂੰ ਬਦਲੋ।

1 2 3 4 5 6 7

ਲੈਂਿਸੰਗ ਿਡਵਾਇਸ ਦੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਇਕ-ਤੋਂ-ਸੱਤ (1-7) 
ਦੀ ਇੱਛਤ ਡੰੂਘਾਈ ਚੁਣੋ। ਸਮਾਯੋਜਨ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨੋਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਿਹੱਸੇ 
ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੁਮਾ ਕੇ ਡੰੂਘਾਈ ਚੁਣੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਿਟੰਗ ਸੰਿਖਆ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦਂੀ। ਿਤੰਨ (3) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੈਿਟੰਗ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਿਕੱਤੀ 
ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
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ਸਲਾਈਿਡੰਗ ਬੈਰਲ ਉੱਤੇ ਲੈਂਿਸੰਗ ਿਡਵਾਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿਖੱਚ ਕੀ ਕੌਂਕ ਕਰੋ 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਡਵਾਇਸ ਕਿਲੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

5. ਮੀਟਰ ਅਿੇ ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਡਿਆਰ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਂਅਤੇ 
ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਥਾ ਂਨੂੰ ਧੋਵੋ। 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾ ਂਹੰਗਾਲੋ 
ਅਤੇ ਸੁਕਾ ਲਓ।

ਕੌਂਟੈਕਟ ਬਾਰਸ ਦਾ ਮੂੰਹ 
ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਇਕ 
ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ 
ਪਾਓ। ਸਕ੍ੀਨ ਉੱਤੇ  
ਿਚੰਨ੍ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ।

6. ਖੂਨ ਲਗਾਉਣਾ
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ਲੈਂਿਸੰਗ ਿਡਵਾਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸਕ੍ੀਨ ਉਤੇ  ਿਚੰਨ੍ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ 
ਦੇ ਤੰਗ ਿਸਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਟਰ ਬੀਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ 
ਅਸੁਭਾਿਵਕ ਲੇਸਲਾਪਣ (ਗਾੜ੍ਾਪਣ ਅਤੇ ਿਚਪਿਚਪਾ) ਜਾ ਂਨਾਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਵੰਡੋ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੀ, ਤਾ ਂER4 ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਦਿਸ਼ਤ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਤੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਖੜਵੀਂ ਿਦਸ਼ਾ 
ਿਵੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ 
ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।

ਚੰਗਾ 
ਨਮੂਨਾ

ਨਾਕਾਫੀ  
ਨਮੂਨਾ

ਮੀਟਰ ਦੇ 5 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਉਲਟੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਚਂ ਨਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰ 
ਆਏਗਾ। ਮੀਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਿਵੱਚ ਨਤੀਜਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

7. ਿਰਿੇ ਗਏ ਲੈਂਸੇਟ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ

ਲੈਂਸੇਟ ਉੱਤੇ ਰੱਿਖਅਕ ਢੱਕਣ ਲਗਾਓ।

ਵਰਤੇ ਗਏ ਲੈਂਸੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਉਿਚਤ ਬਾਇਓਹਾਜ਼ਰਡ ਡੱਬੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ 
ਲੈਂਸੇਟ ਇਜੰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਹਂ ਵੱਲ ਧੱਕਾ ਿਦਓ।

8. ਡਡਸਪਲੇ ਅਿੇ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਕ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
> ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਜਾਚਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ।

 ਿਚੰਨ੍ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਖੂਨ ਜਾ ਂਕੰਟ੍ੋਲ ਸੌਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 
ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।
> ਜਾਚਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਓ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜਾ ਂ

ਕੰਟ੍ੋਲ ਸੌਲੂਸ਼ਨ ਨਮੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਂਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
 ਿਚੰਨ੍ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਲੇਸਦਾਰ ਹੈ ਜਾ ਂਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ 
ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।
> ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਚਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ।

ਇਕ ਤਰੁੱਟੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਅਰਸੇਨਸ ਐਨ ਬਲੱਡ 
ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲਤ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ ਵਰਤੀ 
ਜਾਦਂੀ ਹੈ।
> ਇਕ ਕੇਅਰਸਨਸ ਐਨ ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਚਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ।
ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਿਸਆ ਹੋਈ ਹੈ।
> ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਿਰਤ i-SENS ਿਵਕਰੀ ਨੁਮਾਇਦੰੇ 

ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜਾਚਂ ਦੌਰਾਨ ਿਬਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰੁੱਟੀ ਆਈ।
> ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਜਾਚਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ। ਜੇਕਰ ਿਿਰ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਰਿਹੰਦੀ 

ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਿਰਤ i-SENS ਿਵਕਰੀ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜਾਚਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਸੰਚਾਲਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 
ਉੱਤੇ ਸੀ।

ਜਾਚਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਸੰਚਾਲਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ।

> ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਜਾਓ ਿਜੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸੰਚਾਲਨ (5-50ºC) ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਜਾਚਂ ਪੱਟੀਆ ਂਦੇ 
ਸੰਚਾਲਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਚਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ।
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