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Wielofunkcyjny system 
monitorowania 

 
Drogi Użytkowniku urządzenia Keto-MojoTM GKI, 

dziękujemy za wybór urządzenia Keto-MojoTM GKI! System Keto-MojoTM GKI jest 

przeznaczony do łatwego badania poziomu glukozy/ketonów we krwi i pomaga 
utrzymać go pod kontrolą. 

 
Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania  
z urządzenia. Instrukcję obsługi użytkownika należy przechowywać w bezpiecznym 
miejscu; może okazać się przydatna w przyszłości. 

 
Jeszcze raz dziękujemy za wybór urządzenia Keto-MojoTM GKI. 

 
Zasada działania i przeznaczenie produktu 

Wielofunkcyjny system monitorowania Keto-MojoTM GKI jest przeznaczony do 
ilościowego pomiaru stężenia glukozy w świeżej, pełnej krwi 
kapilarnej/żylnej/tętniczej/noworodków oraz stężenia ketonów w świeżej, pełnej krwi 
kapilarnej/żylnej. Wielofunkcyjny system monitorowania Keto-MojoTM GKI opiera 
się na pomiarze prądu elektrycznego wygenerowanego przez reakcję pomiędzy 
glukozą/ketonami a odczynnikami znajdującymi się na elektrodzie paska testowego. 
Próbka krwi zostaje wprowadzona do końcówki paska testowego za pomocą 
zjawiska kapilarnego. Glukoza/keton w próbce wchodzi w reakcję z enzymem  
i mediatorem. Generowane są elektrony wytwarzające prąd, który stanowi dodatnią 
współzależność ze stężeniem glukozy/ketonu w próbce. Po upływie czasu reakcji 
wyświetlane jest stężenie glukozy/ketonów w próbce. Glukometr jest skalibrowany 
do osocza krwi. 

 
Wielofunkcyjny system monitorowania Keto-MojoTM GKI jest przeznaczony do 
stosowania zewnętrznie (diagnostyka in vitro) przez osoby w warunkach domowych 
oraz pracowników służby zdrowia w warunkach klinicznych, jako pomoc  
w monitorowaniu skuteczności kontroli cukrzycy. Urządzenie to nie powinno być 
używane do diagnozowania cukrzycy. Specjaliści mogą również badać próbki krwi 
noworodków, krwi żylnej i tętniczej. 
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  ROZDZIAŁ 1: ZROZUMIENIE PRZYRZĄDÓW DO POMIARU  

Ogólne informacje dotyczące glukometru 

 
Wielofunk  cyjny glukometr Keto-  MojoTM GKI i paski testowe  

 

Glukometr Keto-Mojo GKI 
odczytuje zarówno paski 
testowe glukozy, jak i 
ketonów, po włożeniu 
każdego z osobna. 

WYŚWIETLACZ 
Pokazuje wyniki 
badania, 
komunikaty i 
powiązane 
informacje. 

WSKAZÓWKA ODNOŚNIE 
PRÓBKI KRWI 

Miejsce aplikacji kropli 
krwi. 

PORT PASKA TESTOWEGO 
Wprowadź pasek testowy do portu 
znajdującego się w górnej części 
glukometru. 
Po włączeniu glukometru 
automatycznie uruchomi się 
podświetlenie portu paska 
testowego. 

PRZYCISK GŁÓWNY 
Wciśnij go, aby 
uruchomić/wyłączyć 
glukometr oraz aby 
aktywować funkcję GKI. 

PRZYCISKI BOCZNE 
Służą do przełączania 
się pomiędzy różnymi 
funkcjami i 
ustawieniami. 

KOŃCÓWKA ELEKTRODY 
Końcówkę tę wprowadza się 

do portu paska testowego 
glukometru Keto-Mojo, tak aby 

kolorowa strona skierowana 
była do góry. 
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Wyświetlacz glukometru 
Poniższy rysunek przedstawia wszystkie symbole, które pojawiają się na 
wyświetlaczu glukometru. Upewnij się, że wyświetlacz działa poprawnie. Wszystkie 
symbole powinny być wyraźne i dokładnie takie, jak na poniższym rysunku.  
W przeciwnym wypadku, skontaktuj się z Keto-Mojo w celu uzyskania dalszych 
wskazówek. 

 

 

Symbol Oznaczenie 
 

  
Lewy górny róg wyświetlacza – data 

 

    
Prawy górny róg wyświetlacza - rok lub godzina 

 

  Dzień, miesiąc 

 

 Nawiązana komunikacja Bluetooth 

 

 Niepowodzenie w nawiązaniu komunikacji Bluetooth 

 

 Ustawiony alarm 

 
 Tryb pomiaru poziomu glukozy we krwi 

GKI Tryb pomiaru GKI (indeksu glukozowo-ketonowego) 

 
 Tryb pomiaru poziomu ketonów we krwi 

 

 Wskazanie średniej wartości 

 

 Słaba bateria lub bateria wymaga wymiany 

 

 Historia wyników pomiarów 
 

 
Centralna część wyświetlacza, która wskazuje wyniki pomiarów lub 
kody błędów 
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Urządzenie jest gotowe do przeprowadzenia pomiaru 

 
 Ostrzeżenie o poziomie ketonów 

 

 Wskazanie, że niski wynik pomiaru poziomu glukozy może spowodować 
hipoglikemię 

 

 
Znacznik pomiaru przed posiłkiem 

 

 
Znacznik pomiaru po posiłku 

 

 
Wynik pomiaru kontrolnego 

 

 
Wyniki pomiarów są wyświetlane w postaci mg/dL lub mmol/L, zgodnie z 
lokalnie obowiązującymi przepisami. 

 
 Temperatura nieodpowiednia do przeprowadzania pomiaru 

 

Uwagi: 

Wielofunkcyjny glukometr Keto-MojoTM GKI został wstępnie skonfigurowany tak, aby sygnał 

dźwiękowy glukometru aktywował się w następujących sytuacjach: 

• Podczas włączania glukometru. 
• Podczas ustawiania rodzaju pomiaru. 

• Podczas ustawiania daty i godziny. 

• Po wprowadzaniu paska testowego i kiedy pasek ten będzie gotowy do nałożenia na 
niego kropli krwi lub płynu kontrolnego. 

• Po naniesieniu na pasek testowy odpowiedniej ilości krwi lub płynu kontrolnego. 
• Po zakończeniu pomiaru. 

• Jeśli podczas operacji wystąpi jakikolwiek błąd. 

 

Używanie glukometru i środki ostrożności 

• Glukometr jest wstępnie skonfigurowany tak, aby wyświetlać stężenie glukozy/ketonów we 
krwi w milimolach na litr (mmol/L) lub miligramach na decylitr (mg/dL), w zależności od tego, 
która jednostka miary jest standardowa w danym kraju. Natomiast jeśli chodzi o stężenie 
ketonów we krwi, glukometr jest wstępnie ustawiony na milimole na litr (mmol/L). Jednostki 
tej nie można zmienić. 

• Nie wolno dopuścić do przedostania się wody lub innych płynów do wnętrza glukometru. 

• Utrzymuj port do wprowadzania pasków testowych w czystości. 

• Glukometr należy utrzymywać w stanie suchym i unikać wystawiania go na działanie 
ekstremalnych temperatur lub wilgoci. Nie należy pozostawiać go  
w samochodzie. 

• Należy unikać upuszczenia i zamoczenia glukometru. Jeśli upuścisz lub zamoczysz 
glukometr, sprawdź go przeprowadzając pomiar kontrolny. Aby uzyskać dalsze wskazówki, 
przejdź do rozdziału Pomiar kontrolny. 

• Nie rozkładaj glukometru na części. Rozebranie go na części będzie skutkowało utratą 

gwarancji. 

• Aby uzyskać więcej informacji na temat czyszczenia glukometru, przejdź do rozdziału 
Dbałość o glukometr. 

• Glukometr i wszystkie jego elementy przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
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Potencjalne zagrożenie biologiczne 

Pracownicy służby zdrowia lub osoby używające tego systemu pomiarowego 

na wielu pacjentach powinny stosować procedurę kontroli zakażeń 

zatwierdzoną przez ich placówkę. Wszystkie produkty lub przedmioty, które 

mają kontakt z ludzką krwią, nawet po ich oczyszczeniu powinny być 

traktowane jako potencjalnie mogące przenosić choroby wirusowe. 

Uwaga: Podczas utylizacji glukometru i zużytych baterii należy stosować 
odpowiednie środki ostrożności i przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów. 

 

Wszystkie ostrzeżenia w zakresie systemów do pomiaru glukozy w odniesieniu 
do Dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 

1. Przyrząd ten został przetestowany pod kątem odporności na wyładowania 
elektrostatyczne zgodnie z normą IEC 61000-4-2. Jednakże, używanie tego 
przyrządu w suchym środowisku, szczególnie jeśli obecne są materiały 
syntetyczne (syntetyczna odzież, dywany itp.) może powodować szkodliwe 
wyładowania elektrostatyczne, które mogą powodować błędne wyniki 
pomiarów. 

2. Przyrząd ten spełnia wymagania dotyczące emisji i odporności opisane  
w normach EN61326-1 i EN61326-2-6. Nie należy używać tego przyrządu  
w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego. Może ono 

zakłócać prawidłową pracę glukometru. 
3. W przypadku profesjonalnego użytku, przed uruchomieniem urządzenia należy 

dokonać oceny środowiska elektromagnetycznego. 

 

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 

• Nie należy używać glukometru, jeśli zostanie on ochlapany lub zanurzony w 
wodzie. 

• Paski testowe i lancety są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. 
• Nie należy aplikować krwi na płaską powierzchnię paska testowego. 
• Sprawdź daty ważności i daty przydatności do użycia znajdujące się na torebce 

foliowej / pudełku z paskami testowymi oraz na etykiecie butelki z płynem 
kontrolnym. 

• Używaj wyłącznie pasków testowych Keto-MojoTM do pomiaru poziomu 
glukozy/ketonów we krwi przeznaczonych do wielofunkcyjnego glukometru Keto-
MojoTM GKI. 

• Używaj wyłącznie płynu kontrolnego Keto-MojoTM do pomiaru poziomu 
glukozy/ketonów we krwi przeznaczonych do wielofunkcyjnego glukometru Keto-
MojoTM GKI. 
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  ROZDZIAŁ 2: KONFIGURACJA SYSTEMU  

Przed pierwszym użyciem glukometru lub w przypadku wymiany baterii należy 
sprawdzić i zaktualizować ustawienia glukometru. 

 

Ustawianie daty i godziny 

1. Wejdź do trybu konfiguracji i ustaw zegar 

Aby wejść w ustawienia, przy wyłączonym glukometrze wciśnij i przytrzymaj 

przycisk zasilania przez ponad 2 sekundy do czasu, aż glukometr wyda sygnał 

dźwiękowy. Wciśnij przycisk znajdujący się z lewej strony glukometru, aby ustawić 

zegar na tryb 12 lub 24-godzinny, a następnie wciśnij przycisk zasilania, aby 

zapisać wybór. Teraz możesz przejść do ustawiania daty. 

  

 
2. Ustaw datę 

Na wyświetlaczu zacznie migać rok. Wciskaj przycisk znajdujący się z lewej strony 
glukometru aż ustawisz właściwy rok. Aby potwierdzić swój wybór, wciśnij przycisk 
wł./wył., aż glukometr wyda sygnał dźwiękowy. 

 
Następnie migać będzie miesiąc. Wciskaj przycisk umieszczony z lewej strony 
glukometru, aż wyświetli się właściwy miesiąc. Aby potwierdzić swój wybór, wciśnij  
i przytrzymaj przycisk zasilania, aż glukometr wyda sygnał dźwiękowy. 

 
Teraz migać będzie dzień. Wciskaj przycisk znajdujący się z lewej strony 
glukometru, aż ustawisz właściwy dzień. Następnie, aby potwierdzić swój wybór, 
wciśnij przycisk zasilania, aż glukometr wyda sygnał dźwiękowy. 
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3. Ustaw godzinę 

Po ustawieniu prawidłowej daty, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania aż 
glukometr wyda sygnał dźwiękowy, teraz migać będzie godzina. Wciskaj przycisk 
znajdujący się z lewej strony glukometru, aż ustawisz właściwą godzinę. Następnie, 
aby potwierdzić swój wybór, wciśnij przycisk zasilania, aż glukometr wyda sygnał 
dźwiękowy. 

 
Następnie migać będzie wskaźnik minut. Wciskaj przycisk umieszczony z lewej 
strony glukometru, aż ustawisz właściwą minutę. 

 
 

Uwaga: 

Przed pierwszym użyciem glukometru do pomiaru należy ustawić prawidłową datę  
i godzinę, tak aby zapewnić, że wyniki zapisane w pamięci będą wyświetlane  
z prawidłową datą i godziną. 

 
Ustaw powiadomienia dźwiękowe 

Po ustawieniu godziny wciśnij przycisk zasilania, aż glukometr wyda sygnał 
dźwiękowy, a symbol powiadomienia dźwiękowego zacznie migać. Wciskaj przycisk 
umieszczony z lewej strony glukometru, aby włączyć [ON] lub wyłączyć [OFF] 
powiadomienia dźwiękowe. Wciśnij przycisk zasilania, aby zapisać ustawienie. 
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Ustaw alarm pomiaru 

Po konfiguracji powiadomień dźwiękowych, glukometr wejdzie w ustawienia alarmu 

pomiaru - funkcję, która będzie przypominać użytkownikom o wykonaniu pomiaru. 

Możesz ustawić maksymalnie 5 takich alarmów na dzień. Jeśli ustawisz 5 alarmów 

(A1, A2, A3, A4 i A5), glukometr wstępnie ustawi twoje alarmy na następujące 

godziny (które możesz każdorazowo zmienić, według swoich potrzeb): 

A1 7:00  A2 9:00  A3 14:00  A4 18:00  A5 22:00 

Zanim ustawisz godzinę, wyświetlany będzie symbol  oraz „OFF” [wyłączony],  

a symbol „A1” będzie migać. Wciśnij boczny przycisk, aby włączyć lub wyłączyć 

funkcję alarmu, a następnie przycisk zasilania, aby zapisać swój wybór. 

  

 
Jeśli wybierzesz „On” [włączony], godzina zacznie migać, wyświetlacz dalej będzie 

pokazywał „A1” i  . Wciśnij boczny przycisk, aby wybrać godzinę. Wciśnij 

przycisk zasilania, aby potwierdzić wybór. 

Wskaźnik minut będzie migał, wciskaj przycisk boczny, aby wybrać spośród 

wartości: 00, 15, 30 lub 45. Są to jedyne opcje dla ustawień minut. Wciśnij przycisk 

zasilania, aby zapisać. 

 

Na wyświetlaczu miga teraz kolejny alarm „A2” ze statusem „OFF” [wyłączony]. 
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Możesz ustawić ten alarm wciskając przycisk boczny, który zmieni jego status na włączony. 

Postępuj podobnie w przypadku pozostałych alarmów. 

Uwaga: Jeżeli glukometr jest włączony o czasie alarmu, alarm ten nie włączy się. 

Ustaw znacznik posiłku 

Po ustawieniu funkcji alarmu pomiarów, na wyświetlaczu migać zaczną symbole 

   wraz ze słowem „On” [włączony]. Wciśnij boczny przycisk, aby włączyć lub wyłączyć 
funkcję znacznika posiłku, a następnie przycisk zasilania, aby zapisać swój wybór. 

 

Ustaw ostrzeżenie o hipoglikemii 

Po ustawieniu znacznika posiłku, możesz skonfigurować funkcję ostrzegania  

o hipoglikemii, która uruchomi się w sytuacji zagrożenia hipoglikemią (zbyt niski poziom 

glukozy we krwi). 

Po potwierdzeniu wyboru ustawienia alarmu pomiarów, na wyświetlaczu migać zaczną 

symbole  wraz ze słowem „On” [włączony]. Wciśnij boczny przycisk, aby włączyć lub 

wyłączyć funkcję ostrzegania o hipoglikemii, a następnie przycisk zasilania, aby zapisać swój 

wybór. Jeśli włączysz funkcję ostrzegania o hipoglikemii, na wyświetlaczu pokaże się 

wartość 70 mg/dL wraz z symbolem „GLU”. Wciśnij przycisk zasilania, aby zapisać. 

Uwagi: 

• Skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia, który pomoże Ci zdecydować, jaki poziom 

glukozy we krwi jest prawidłowy dla twojego stanu zdrowia. 

• W przypadku używania glukometru przez pracowników służby zdrowia, prawidłowy poziom 

glukozy we krwi może różnić się w zależności od osoby. Dlatego zaleca się wyłączanie 

funkcji ostrzegania o hipoglikemii podczas używania glukometru w placówce medycznej. 

 

Ustaw ostrzeżenie o poziomie ketonów 

Po ustawieniu funkcji ostrzegania o hipoglikemii, na wyświetlaczu migał będzie się  

symbol                , wraz ze słowem „On” [włączony]. Wciśnij boczny przycisk, aby włączyć lub 

wyłączyć funkcję ostrzegania o poziomie ketonów, a następnie przycisk zasilania, aby zapisać 

swój wybór. 
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Jeśli włączysz ostrzeżenie o poziomie ketonów, wraz z innymi symbolami 

ustawionymi wcześniej na wyświetlaczu pojawi się również symbol            . 

Po ustawieniu funkcji ostrzegania o poziomie ketonów, wyświetlacz pokaże 

wszystkie symbole Twoich wcześniejszych ustawień. Wciśnij przycisk zasilania,  

a glukometr wyłączy się. 

 

Po zakończeniu konfiguracji, jeśli chcesz zmienić ustawienia, wciśnij i przytrzymaj 

przycisk zasilania, gdy glukometr jest wyłączony, a następnie wejdź w tryb 

ustawień. 

 

Parowanie glukometru ze smartfonem 
Parowanie wielofunkcyjnego glukometru Keto-MojoTM GKI ze smartfonem pozwala 

na łatwą komunikację pomiędzy tymi urządzeniami. Odległość pomiędzy 

glukometrem a smartfonem powinna wynosić maksymalnie 5 metrów. Przed 

rozpoczęciem parowania twojego glukometru ze smartfonem, pobierz aplikację 

Keto-MojoTM App. 

Uwaga: Aplikacja Keto-MojoTM App jest kompatybilna z oprogramowaniem 

Android, wersje 4.1 i wyższe, oraz iOS, wersje 8.0 i wyższe. 

                 OSTRZEŻENIE 

Nie paruj swojego smartfona z glukometrami innych osób. 

 
Aby sparować smartfon ze swoim glukometrem, uruchom glukometr i postępuj według 

poniższych kroków: 

1. Włącz glukometr. 

2. Włącz Bluetooth w smartfonie. 

3. Wyszukaj urządzenia o nazwie Keto-MojoTM GKI. To jest twój glukometr. 

4. Kliknij na pozycję, która odpowiada twojemu wielofunkcyjnemu glukometrowi  
Keto-MojoTM GKI. 

5. Wprowadź kod dostępu do glukometru za pomocą klawiatury. Kod dostępu to 

ostatnie 5 cyfr numeru seryjnego, który znajduje się na odwrocie glukometru. 

6. Kliknij „Paruj”. 
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  ROZDZIAŁ 3: PRZEPROWADZANIE POMIARU  

Przed wykonaniem pomiaru skonfiguruj swój glukometr w prawidłowy sposób  

i przygotuj wszystkie niezbędne przybory. Są to: wielofunkcyjny glukometr Keto-

MojoTM GKI, paski testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi Keto-MojoTM, 

paski testowe do pomiaru poziomu ketonów we krwi Keto-MojoTM, nakłuwacz  

i lancety. 

 
Przygotowanie paska testowego 

1. Przed rozpoczęciem pomiaru dokładnie umyj i osusz dłonie. 

2. Wyjmij pasek testowy z torebki foliowej. 
3. Włóż pasek testowy do glukometru tak, jak pokazuje strzałka. 

 

4. Na wyświetlaczu pojawi się symbol paska testowego z migającą kroplą krwi, 
który oznaczał będzie, że glukometr jest gotowy do przeprowadzenia pomiaru. 

 

Uwaga: 

Sprawdź datę ważności i przydatności do użycia znajdujące się na torebce foliowej 
z paskami testowymi. Wszystkie daty ważności są nadrukowane w formacie rok-
miesiąc. 2021-01 oznacza styczeń 2021 r. Upewnij się, że pasek testowy nie jest 

uszkodzony. Przed pomiarem, przetrzyj miejsce nakłucia wacikiem nasączonym  
w alkoholu lub umyj je wodą z mydłem, a następnie osusz. Upewnij się, że na 

pasku testowym nie ma żadnych pozostałości kremu, balsamu itp. 

 

Przygotowanie nakłuwacza 

W przypadku pobierania próbek z opuszka palca, należy dostosować głębokość 
wkłucia tak, aby zmniejszyć dyskomfort. Nie potrzebujesz przezroczystej nasadki 
do pobierania próbek z opuszka palca. 

 
1. Odkręć osłonkę nakłuwacza. Włóż sterylny lancet do nakłuwacza i wciśnij go 

aż całkowicie osiądzie w nakłuwaczu. 



11 

 

  

Uwaga: Z nakłuwaczem Keto-MojoTM można stosować WYŁĄCZNIE sterylne lancety 
Keto-MojoTM. 

 
2. Przytrzymaj mocno lancet w nakłuwaczu i przekręcaj nasadkę ochronną 

lancetu do momentu aż się poluzuje, a następnie zdejmij ją z lancetu. 
Zachowaj nasadkę ochronną do utylizacji zużytego lancetu. 

3. Ostrożnie przykręć osłonkę z powrotem do nakłuwacza. Unikaj kontaktu  
z igłą. Upewnij się, że osłonka jest prawidłowo zamocowana na nakłuwaczu. 

 

4. Dopasuj głębokość nakłucia, obracając osłonkę nakłuwacza. Istnieje kilka 
różnych ustawień głębokości nakłuwania. By zmniejszyć dyskomfort, użyj 
ustawienia najpłytszego wkłucia, za pomocą którego wciąż będziesz mógł 
uzyskać wystarczającą ilość krwi do przeprowadzenia pomiaru. 

Regulacja: 

1 do delikatnej skóry  

2 i 3 do normalnej skóry 

4 i 5 do zrogowaciałej lub grubej skóry 

Uwaga: Większa siła nacisku nakłuwacza zwiększa również głębokość wkłucia. 
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Pobieranie kropli krwi i przeprowadzanie pomiaru 

1. Odciągnij tłok nakłuwacza. Możesz usłyszeć „kliknięcie”, które wskazuje, że 

nakłuwacz jest teraz załadowany i gotowy do wkłucia. 

 

2. Dociśnij nakłuwacz do opuszka palca, tak aby osłonka nakłuwacza go dotykała. 

Wciśnij przycisk zwalniający, aby nakłuć opuszek palca. Powinieneś usłyszeć 

kliknięcie, które oznacza uruchomienie się nakłuwacza. 

 

3. Delikatnie pomasuj palec w kierunku od dłoni do opuszka, żeby uzyskać 
wystarczającą ilość krwi do przeprowadzenia pomiaru. Unikaj rozmazania się 
kropli krwi. Aby maksymalnie zredukować ból, wkłucia dokonuj po bocznej 
stronie opuszka palca. Pomiar przeprowadź natychmiast po wypłynięciu kropli 
krwi. 

4. Niezwłocznie dotknij kroplę krwi końcówką paska testowego. Krew przez 

końcówkę zostanie przeniesiona na pasek testowy. Upewnij się, że próbka 

krwi znajduje się na całej powierzchni okienka na końcówce paska testowego. 

Przytrzymaj końcówkę paska testowego w kontakcie z kroplą krwi, aż 

glukometr wyda sygnał dźwiękowy. 
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Potencjalne zagrożenie biologiczne 
Zużyte paski testowe należy utylizować w taki sam sposób, jak odpady medyczne. 

Uwaga: 

Jeśli próbka krwi nie znajdzie się na całej powierzchni okienka na końcówce paska 

testowego, nie dodawaj drugiej kropli. Wyrzuć pasek testowy i powtórz pomiar 
używając nowego paska testowego. 

 

5. W przypadku pomiaru poziomu glukozy, glukometr odlicza od 5 do 1, 
natomiast w przypadku pomiaru poziomu ketonów, odliczanie 
przeprowadzane jest od 9 do 1. Wynik pomiaru pojawi się na wyświetlaczu. 
Wynik ten zostanie automatycznie zapisany w pamięci glukometru. Nie należy 
dotykać paska testowego podczas odliczania, ponieważ mogłoby to 
spowodować wystąpienie błędu. 

 

Wyrzucanie zużytego paska testowego 

Możesz usunąć i wyrzucić pasek testowy za pomocą wyrzutnika pasków. 

Glukometr wyłącza się automatycznie po sygnale dźwiękowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wątpliwe lub niespójne wyniki: 

Jeśli wynik pomiaru poziomu glukozy/ketonów we krwi nie odpowiada twojemu 
samopoczuciu, należy: 

• Sprawdzić datę ważności paska testowego. 

• Upewnić się, że temperatura w pomieszczeniu podczas pomiaru poziomu glukozy 

wynosi od 5 do 45°C, oraz od 7,5 do 45°C w przypadku pomiaru poziomu 

ketonów. 

• Upewnić się, że pasek testowy był przechowywany w chłodnym, suchym miejscu. 

• Upewnić się, że pasek testowy został wykorzystany natychmiast po wyjęciu go  

z torebki foliowej. 

• Upewnić się, że zastosowałeś się do procedury wykonywania pomiaru. 

• Przeprowadzić pomiar kontrolny z wykorzystaniem płynu kontrolnego (Patrz 

rozdział Przeprowadzanie pomiaru kontrolnego). 

Po sprawdzeniu wszystkich powyższych warunków, powtórz pomiar używając 

nowego paska testowego. Jeśli nadal masz problem, skontaktuj się natychmiast  

z firmą Keto-Mojo w celu uzyskania dalszych wskazówek. 
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Usuwanie zużytego lancetu 

Odkręć osłonkę nakłuwacza. Umieść nasadkę ochronną lancetu na twardej 
powierzchni i ostrożnie wprowadź do niej igłę lancetu. 

Wciśnij przycisk zwalniający, aby upewnić się, że lancet jest wysunięty. Przesuń 
przycisk wyrzucający do przodu, aby usunąć zużyty lancet. Nałóż osłonkę na 
nakłuwaczu. 

 
 

 
 

 Ostrzeżenie: 

• Nie należy używać lancetu, jeśli po wyjęciu z opakowania zauważysz, że brakuje 

nasadki ochronnej lub że jest ona poluzowana. 

• Nie używaj lancetu, jeśli igła jest skrzywiona. 

• Bądź ostrożny za każdym razem, kiedy igła jest nieosłonięta. 

• Aby zapobiec możliwym zakażeniom, nigdy nie używaj lancetów ani nakłuwacza 

na innych osobach. 

• Aby zredukować ryzyko zakażenia spowodowane używaniem urządzenia przez 

inne osoby, zawsze używaj nowego, sterylnego lancetu. Nie używaj lancetów 

ponownie. 

• Unikaj kontaktu nakłuwacza lub lancetów z kremami do rąk, olejkami, brudem itp. 

 
Pomiar z miejsca alternatywnego 
Próbki krwi do pomiaru poziomu glukozy mogą być pobierane z miejsc innych nic 

opuszki palców. Pomiar z użyciem krwi z miejsca alternatywnego, takiego jak 

przedramię lub dłoń, może dać całkiem inne wyniki poziomu glukozy/ketonów niż  

w przypadku pomiaru z opuszka palca. 

 

Potencjalne zagrożenie biologiczne 
Aby zapobiec zranieniu lub zakażeniu innych ludzi, zużyty lancet wyrzucaj zawsze 
we właściwy sposób. 
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Różnice takie zdarzają się, kiedy poziom glukozy we krwi gwałtownie się zmienia, np. po 

posiłku, po podaniu insuliny, w trakcie lub po ćwiczeniach fizycznych. 

Obszar przedramienia lub dłoni posiada mniej zakończeń nerwowych niż opuszek palca. 

Stąd też pobieranie krwi z tych obszarów może wydać ci się mniej bolesne niż w przypadku 

pobierania krwi z opuszka palca. Procedura pobierania próbki krwi z przedramienia i dłoni 

jest inna. Do poboru krwi z takich miejsc potrzebujesz przezroczystej nasadki. Przezroczystą 

nasadką nie reguluje się głębokości wkłucia. Uwaga: nie można wykonywać pomiaru 

poziomu ketonów we krwi z alternatywnego miejsca. 

 
Aby włożyć lancet i załadować nakłuwacz, postępuj według Kroku 1 i 2 z rozdziału 

„Przygotowanie nakłuwacza”. 

3. Przykręć przezroczystą nasadkę do nakłuwacza. 

4. Wybierz alternatywne miejsce, tzn. przedramię lub dłoń. Miejsce wkłucia powinno być 

miękkie, czyste, suche i nieowłosione. Nie powinno ono znajdować się w pobliżu kości 

oraz nie powinno być na nim widocznych żył. Aby pod powierzchnię skóry w miejscu 

wkłucia podpłynęła świeża krew, przez kilka sekund masuj to miejsce energicznie, aż 

poczujesz, że staje się ono cieplejsze. 

 
 
 
 
 
 

5. Przyłóż nakłuwacz do alternatywnego miejsca. Dociśnij i przez kilka sekund przytrzymaj 

przezroczystą nasadkę na alternatywnym miejscu wkłucia. Wciśnij przycisk zwalniający 

nakłuwacza, jednak nie odrywaj jeszcze nakłuwacza od alternatywnego miejsca. Nadal 

przytrzymuj nakłuwacz, aż do momentu, kiedy zauważysz, że wypłynęła kropla krwi. 

 
 
 
 
 
 

Uwagi: 

• Aby dowiedzieć się, czy możesz korzystać z alternatywnych miejsc wkłucia, skonsultuj się z 
pracownikiem służby zdrowia. 

• Nie zaleca się wykonywania pomiaru z miejsca alternatywnego, jeśli nie jesteś pewien, czy cierpisz 
na hipoglikemię (nie rozpoznajesz żadnych objawów lub nie możesz stwierdzić, kiedy 
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twój poziom glukozy jest niski). Jeśli twój poziom glukozy we krwi jest niski, należy 

skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia. 

• Do pomiaru z miejsca alternatywnego wybierz miękki obszar skóry niepokrytej włosami, 

pieprzykami ani widocznymi żyłam. Umyj to miejsce ciepłą wodą z mydłem, opłucz a 

następnie dokładnie osusz. 

• Pomiar z miejsca alternatywnego wykonuj dopiero po upływie przynajmniej 2 godzin od: 

ꞏ posiłku ꞏ zażycia leków ꞏ wysiłku fizycznego 

 
 

Pomiar GKI 

Wejdź do trybu pomiaru GKI, wykonaj pomiar poziomu glukozy oraz ketonów we krwi, 
a jednocześnie otrzymasz wynik GKI (indeksu glukozowo-ketonowego). 

1. Uruchamianie trybu pomiaru GKI 

Po uruchomieniu się wyświetlacza, wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 

sekundy - symbole GKI i paska zaczną migać. Następnie ponownie wciśnij przycisk 
zasilania, aby potwierdzić. 

2. Przeprowadzanie pomiaru poziomu glukozy we krwi 

Na początku pojawi się symbol paska testowego wraz z „GLU” oraz „GKI”, co będzie 
oznaczać, że glukometr jest gotowy do przeprowadzenia pomiaru poziomu glukozy we 
krwi. 

Włóż pasek testowy Keto-MojoTM do pomiaru poziomu glukozy do glukometru tak, jak 

pokazuje strzałka. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Następnie, na wyświetlaczu pojawi się symbol paska testowego z migającą kroplą 

krwi, który oznaczał będzie, że glukometr jest gotowy do przeprowadzenia pomiaru. 
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Dotknij kroplę krwi końcówką paska testowego. Krew poprzez końcówkę zostanie 

przeniesiona na pasek testowy. Upewnij się, że próbka krwi znajduje się na całej 

powierzchni okienka na końcówce paska testowego. Przytrzymaj końcówkę paska 

testowego w kontakcie z kroplą krwi, aż glukometr wyda sygnał dźwiękowy. 

Glukometr będzie odliczał 5 sekund, a po sygnale dźwiękowym na wyświetlaczu 

pokaże się wynik poziomu glukozy w twojej krwi. Wynik ten będzie wyświetlał się 

przez 1 sekundę, a następnie zostanie automatycznie zapisany w pamięci 

glukometru. Teraz glukometr przejdzie do trybu pomiaru poziomu ketonów we krwi. 

  

Jeśli włożysz nieodpowiedni pasek testowy, glukometr wyświetli następujący 
komunikat o błędzie: 

 
3. Przeprowadzanie pomiaru poziomu ketonów we krwi 

Glukometr uruchamia tryb pomiaru poziomu ketonów we krwi. Pojawią się symbole 

paska testowego, „KET” oraz „GKI”, co będzie oznaczać, że glukometr jest gotowy 

do przeprowadzenia pomiaru poziomu ketonów we krwi. 
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Włóż pasek testowy Keto-MojoTM do pomiaru poziomu ketonów do glukometru tak, 

jak pokazuje strzałka. Aby wykonać pomiar GKI, odstęp czasu pomiędzy pomiarem 

poziomu glukozy a pomiarem poziomu ketonów powinien być krótszy niż 3 minuty. 

Jeśli odstęp ten będzie dłuższy niż 3 minuty, glukometr wyjdzie z trybu GKI i tryb 

ten zostanie dezaktywowany. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Następnie, na wyświetlaczu pojawi się symbol paska testowego z migającą kroplą 

krwi, który oznaczał będzie, że glukometr jest gotowy do przeprowadzenia pomiaru. 

Niezwłocznie dotknij kroplę krwi końcówką paska testowego. Krew poprzez 

końcówkę zostanie przeniesiona na pasek testowy. Upewnij się, że próbka krwi 

znajduje się na całej powierzchni okienka na końcówce paska testowego. 

Przytrzymaj końcówkę paska testowego w kontakcie z kroplą krwi, aż glukometr 

wyda sygnał dźwiękowy. 

 

Glukometr będzie odliczał 10 sekund, a po sygnale dźwiękowym na wyświetlaczu 

pokaże się wynik poziomu ketonów w twojej krwi. Wynik ten będzie wyświetlał się 
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przez 3 sekundy, a następnie zostanie automatycznie zapisany w pamięci 

glukometru. Teraz glukometr przejdzie do trybu pomiaru GKI. 

 

Jeśli włożysz nieodpowiedni pasek testowy, glukometr wyświetli następujący 
komunikat o błędzie: 

 

 

4. Zrozumienie wyniku GKI 

Sekundę po uzyskaniu wyniku GKI, glukometr wyświetli go i zapisze w pamięci. 

 

CZYM JEST INDEKS GLUKOZOWO-KETONOWY? 

Indeks glukozowo-ketonowy (GKI) to stosunek poziomu glukozy do poziomu 
ketonów podany w postaci określonej wartości. Ale co ważniejsze, jest to marker 
biologiczny do śledzenia zdrowia metabolicznego, jak również poziomu ketozy. 

 
DLACZEGO GKI JEST WAŻNE? 

Wyniki pomiarów poziomu glukozy lub ketonów dają szybki podgląd w określonym 
momencie, co oznacza, że na odczyty te mogą niezależnie wpływać bezpośrednie 
czynniki, takie jak stres, który powoduje wzrost poziomu glukozy we krwi, lub 
bogaty w tłuszcz posiłek, który może powodować wzrost poziomu ketonów. 

GKI daje lepszy obraz stanu metabolicznego i stanu ketozy, ponieważ obliczenia 
GKI uwzględniają zmienne i tym samym normalizują je, dając dokładniejszy, 
bardziej stabilny obraz. 

Traktuj GKI jak narzędzie. W przemyśle medycznym staje się ono coraz 
ważniejszym środkiem do monitorowania ketozy leczniczej, która jest  
z powodzeniem wykorzystywana do leczenia przewlekłych chorób. 
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KIEDY I JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ POMIARY? 

Pomiary poziomu glukozy i ketonów we krwi należy przeprowadzać od 2 do 3 godzin po 
posiłkach i, jeśli to możliwe, dwa razy dziennie. Wykonywanie pomiarów dwa razy dziennie 
najlepiej pokazuje, jaki wpływ na GKI ma dieta. 

Pomiar z użyciem płynu kontrolnego 

Po co przeprowadzać pomiary kontrolne? 
Przeprowadzanie pomiaru kontrolnego daje pewność, że twój glukometr i paski testowe 
działają w prawidłowy sposób dając wiarygodne wyniki pomiarów. Pomiar kontrolny należy 
przeprowadzić w następujących sytuacjach: 
• Przynajmniej raz w tygodniu 

• Po otwarciu nowego opakowania pasków testowych 

• Kiedy chcesz sprawdzić działanie glukometru i pasków testowych 

• Jeśli twoje paski testowe były przechowywane w ekstremalnych temperaturach lub w 
wilgotnych warunkach 

• Po czyszczeniu glukometru 

• Jeśli upuściłeś glukometr 
• Jeśli wynik pomiarów nie odpowiada twojemu samopoczuciu 

 
O płynach kontrolnych... 

• Aby zapoznać się z funkcjonowaniem urządzenia, korzystaj wyłącznie z płynów 
kontrolnych Keto-MojoTM (o normalnym lub wysokim stężeniu) do pomiaru poziomu 
glukozy/ketonów. 

• Wyniki pomiarów przeprowadzonych z użyciem płynu kontrolnego nie są uwzględniane 
podczas wyliczania średniej wartości twoich pomiarów. 

• Wszystkie daty ważności są nadrukowane w formacie rok-miesiąc. 2021-01 oznacza 
styczeń 2021 r. 

• Nie należy używać roztworu kontrolnego, którego data ważności lub data przydatności do 
użycia upłynęła (roztwór kontrolny straci swoją ważność 6 miesięcy po pierwszym 
otwarciu butelki). 

• Wstrząsnąć butelkę przed użyciem. 

• Po każdym użyciu butelkę należy dokładnie zamknąć. 

 
Przeprowadzanie pomiaru kontrolnego 
1. Wyjmij pasek testowy z torebki foliowej. 
Uwaga: Zawsze sprawdzaj datę ważności pasków testowych. Nie używaj przeterminowanego 
paska testowego. 
2. Włóż pasek testowy do glukometru tak, jak pokazuje strzałka. 

 
 

3. Glukometr włącza się po sygnale dźwiękowym. Na wyświetlaczu pojawi się symbol paska 
testowego z migającą kroplą krwi, który oznaczał będzie, że glukometr jest gotowy do 
przeprowadzenia pomiaru. 
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4. Wstrząśnij mocno butelką z płynem kontrolnym. Delikatnie ściśnij butelkę  

z płynem kontrolnym i upuść pierwszą kroplę. Wyciśnij drugą małą kroplę na czystą, 
nieabsorpcyjną powierzchnię. 

 
 

Uwaga: Nie wyciskaj płynu kontrolnego na pasek testowy bezpośrednio z butelki. 

 
5. Niezwłocznie dotknij kroplę płynu kontrolnego końcówką paska testowego. Płyn 

kontrolny, dostając się do takiej końcówki, zostanie wprowadzony na pasek testowy. 
Uwaga: Jeśli próbka płynu kontrolnego nie znajdzie się na całej powierzchni okienka na 

końcówce paska testowego, nie dodawaj drugiej kropli. Wyrzuć pasek testowy i powtórz 
pomiar używając nowego paska testowego. 

 
6. Przytrzymaj go aż usłyszysz powiadomienie dźwiękowe. Następnie, na wyświetlaczu 

zobaczysz odliczanie i wynik pomiaru kontrolnego. 

  
 

 

Uwaga: Glukometr automatycznie rozpozna i oznaczy wynik pomiaru kontrolnego. Wynik 

ten nie zostanie uwzględniony podczas obliczania średniej wartości pomiarów z 7, 14 
i 30 dni. 
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Zrozumienie wyniku pomiaru kontrolnego 

Porównaj wynik pomiaru kontrolnego z zakresami wartości nadrukowanymi na opakowaniu 
lub etykiecie pasków kontrolnych. 

  
 

Uwagi: 

Jeśli wynik pomiaru kontrolnego nie mieści się w podanych zakresach: 

• Sprawdź datę ważności i przydatności do użycia paska testowego i płynu kontrolnego. 

Upewnij się, że butelka z płynem kontrolnym została otwarta nie wcześniej niż w ciągu 

ostatnich 6 miesięcy. Wyrzuć przeterminowane paski testowe lub płyn kontrolny. 

• Upewnij się, że temperatura, w której wykonujesz pomiar kontrolny poziomu glukozy 

wynosi od 10 do 40°C, oraz od 15 do 40°C w przypadku pomiaru kontrolnego poziomu 

ketonów. 

• Upewnij się, że butelka z płynem kontrolnym była mocno dokręcona. 

• Upewnij się, że pasek testowy został wykorzystany natychmiast po wyjęciu go  

z torebki foliowej. 

• Upewnij się, że płyn kontrolny był dobrze wstrząśnięty. 

• Upewnij się, że używasz płynu kontrolnego marki Keto-MojoTM. 

• Upewnij się, że zastosowałeś się do procedury wykonywania pomiaru. 

 
Po sprawdzeniu wszystkich powyższych warunków, powtórz pomiar kontrolny  

z wykorzystaniem płynu kontrolnego używając nowego paska testowego. Jeśli wynik nadal 

nie mieści się w zakresie podanym na opakowaniu lub etykiecie pasków kontrolnych, 

glukometr lub paski kontrolne mogą działać niepoprawnie. NIE UŻYWAJ urządzenia do 

badania krwi. W celu uzyskania dalszych wskazówek skontaktuj się z Keto-Mojo. 

Aby wyłączyć glukometr wystarczy wyjąć z niego pasek testowy. Zużyte paski testowe należy 

utylizować w taki sam sposób, jak odpady medyczne. Wynik zostanie automatycznie 

oznaczony i zapisany w pamięci glukometru. Pomiar kontrolny nie będzie uwzględniony przy 

wyliczaniu średniej wartości pomiaru poziomu glukozy. 

Korzystanie z pamięci glukometru 

Glukometr automatycznie przechowuje do 1000 wyników pomiarów z oznaczeniem godziny  
i dnia ich wykonania. Wyniki pomiarów są przechowywane w kolejności od najnowszych do 
najstarszych. Glukometr obliczy również średnią wartość z wyników pomiarów poziomu 
glukozy z ostatnich 7, 14 i 30 dni. 
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Uwagi: 
• Jeśli w pamięci znajduje się już 1000 wyników, najstarszy zapis zostanie usunięty  

i zastąpiony nowym. 

• Istotne jest, aby ustawić w glukometrze prawidłową godzinę i datę; upewnij się, że 
godzina i data są prawidłowe po wymianie baterii. 

• Wyniki kontrolne pomiaru poziomu glukozy we krwi nie są uwzględnione przy 

obliczaniu średniej z pomiarów z 7, 14 i 30 dni. 

 

Podgląd wyników pomiaru 

Kiedy glukometr jest wyłączony, wciśnij przycisk zasilania, co uruchomi glukometr 
po sygnale dźwiękowym. Na wyświetlaczu migał będzie symbol paska testowego. 
Wciśnij ponownie przycisk zasilania. W centralnej części wyświetlacza pojawi się 
średni wynik pomiarów poziomu glukozy z 7 dni. Jeśli chcesz wejść do pamięci tuż 
po wykonaniu pomiaru, kiedy wyświetlacz pokazuje jeszcze wynik pomiaru, wciśnij 

przycisk zasilania, aby uzyskać podgląd średniej dla pomiarów z 7 dni. 

Ponownie wciśnij przycisk zasilania, a uzyskasz podgląd średniej dla pomiarów 
poziomu glukozy we krwi z 14 dni. Wciśnij przycisk zasilania raz jeszcze,  
a wyświetli się średnia dla pomiarów z 30 dni. 

  

Kontynuuj naciskanie przycisku zasilania, aby po kolei przejrzeć poprzednie wyniki 
(w tym wyniki pomiarów poziomu glukozy i ketonów we krwi). Wyniki będą 
wyświetlane począwszy od najnowszego, każdy wynik będzie zawierał datę  
i godzinę wykonania pomiaru. 
Napis „END” na wyświetlaczu oznaczał będzie, że dotarłeś do ostatniego 
zapisanego wyniku. 
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 ROZDZIAŁ 4：KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

W celu uzyskania najlepszych wyników zaleca się przeprowadzanie prawidłowej 
konserwacji. 

 

Wymiana baterii 

 
Kiedy glukometr będzie wymagał wymiany baterii, na wyświetlaczu pojawi się symbol 
baterii (  ). 

1. Wyłącz glukometr zanim przystąpisz do wymiany baterii. 

2. Naciśnij mocno pokrywę baterii i wysuń ją. 
 

Uwaga: 

Po wymianie baterii glukometr poprosi o potwierdzenie ustawień godziny i daty. 

Wszystkie wyniki pomiarów pozostaną w pamięci. 
 

3. Zdejmij pokrywę i wyjmij stare baterie. 

4. Włóż nowe baterie. 

 

 
5. Wsuń pokrywę baterii z powrotem na swoje miejsce i dociśnij. 
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Ostrzeżenie: 

Baterie przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Bateria litowa jest trująca. 

W przypadku połknięcia, natychmiast skonsultuj się z lekarzem lub ośrodkiem 
kontroli zatruć. Wyrzuć baterię zgodnie z lokalnymi przepisami środowiskowymi. 

Dbałość o wielofunkcyjny system monitorowania Keto-MojoTM GKI 
 

Glukometr wielofunkcyjny 
Wielofunkcyjny glukometr Keto-MojoTM GKI nie wymaga specjalnej konserwacji ani 
czyszczenia. Do przetarcia zewnętrznej obudowy glukometru należy użyć 
ściereczki nasączonej w roztworze wody z łagodnym detergentem. Należy uważać, 
aby przez pasek testowy lub port do wprowadzania pasków testowych nie 
wprowadzić do glukometru żadnych płynów, brudu, krwi lub roztworu kontrolnego. 
Zaleca się wkładanie glukometru do etui po każdym użyciu. 

Wielofunkcyjny glukometr Keto-MojoTM GKI jest precyzyjnym urządzeniem 
elektronicznym. Należy obchodzić się z nim ostrożnie. 

 

Nakłuwacz 
Wyczyścić nakłuwacz za pomocą miękkiej ściereczki nasączonej w roztworze wody 
i mydła. Do odkażania nakłuwacza używaj 70% alkoholu izopropylowego. Ostrożnie 
osusz nakłuwacz. Nie zanurzaj nakłuwacza w żadnym płynie. 

 

Podręcznik rozwiązywania problemów 

Co przedstawia 
wyświetlacz? 

Co oznacza dany 
symbol? 

Co powinieneś zrobić? 

 

 

Dodaj próbkę krwi lub płyn 

kontrolny zanim na 

wyświetlaczu pojawi się 

migająca kropla krwi. 

Wyrzuć pasek testowy i powtórz pomiar 
używając nowego paska testowego. Dodaj 

próbkę krwi lub płyn kontrolny po tym, jak na 

wyświetlaczu pojawi się migająca kropla krwi. 

 

 

Glukometr rozpoznaje 

korzystanie ze zużytego lub 

zanieczyszczonego paska 

testowego. 

Wyrzuć pasek testowy i powtórz pomiar 

używając nowego paska testowego. Przed 

wykonaniem pomiaru odczekaj, aż na 

wyświetlaczu pojawi się migająca kropla krwi. 

 

 

Nieprawidłowy pasek 
testowy. 

Wyrzuć pasek testowy i powtórz pomiar 

używając nowego paska testowego. Upewnij 

się, że używasz paska testowego Keto-MojoTM 

do pomiaru poziomu glukozy/ketonów. 

 

 

Nieprawidłowa próbka. Wyrzuć pasek testowy i powtórz pomiar 

używając nowego paska testowego. Upewnij 

się, że używasz próbki krwi lub płynu 

kontrolnego Keto-MojoTM do pomiaru poziomu 

glukozy/ketonów. 

 

 

Temperatura poza 

zakresem.   

Przejdź do pomieszczenia, w którym panuje 

temperatura odpowiednia do przeprowadzenia 

pomiaru. Glukometr powinien dostosować 

swoją temperaturę w ciągu 20 minut. 
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Potencjalny problem ze 
sprzętem. 

Wyjmij baterią i uruchom glukometr 

ponownie. Jeśli nadal masz problem, 

skontaktuj się natychmiast z firmą Keto-

Mojo w celu uzyskania dalszych 

wskazówek. 
 

 

Niewystarczająca ilość 
próbki. 

Powtórz pomiar aplikując odpowiednią 

ilość próbki, która wypełni całą 

powierzchnię okienka na końcówce paska 

testowego. 

 
 

 

Wynik pomiaru poziomu 

glukozy we krwi jest 

wyższy niż 600 mg/dL 

(33,3mmol/L);  

wynik pomiaru poziomu 

ketonów we krwi jest 

wyższy niż 8,0 mmol/L. 

Umyj i osusz ręce, następnie powtórz 

pomiar używając nowego paska 

testowego. Jeśli na wyświetlacz nadal 

miga symbol „HI”, natychmiast skontaktuj 

się z pracownikiem służby zdrowia. 

 
 

 

Wynik pomiaru poziomu 

glukozy we krwi jest 

niższy niż 10 mg/dL (0,6 

mmol/L). 

Wynik pomiaru poziomu 

ketonów we krwi jest 

niższy niż 0,1 mmol/L. 

Umyj i osusz ręce, następnie powtórz 

pomiar używając nowego paska 

testowego. Jeśli na wyświetlacz nadal 

miga symbol „LO”, natychmiast skontaktuj 

się z pracownikiem służby zdrowia. 



27 

 

  ROZDZIAŁ 5: INFORMACJE TECHNICZNE  

Specyfikacja systemu： 

Właściwość Specyfikacja 

Zakres pomiarów 
Poziom glukozy we krwi: 10 - 600 mg/dL (0,6-33,3 mmol/L); 

Poziom ketonów we krwi: 0,1-8,0 mmol/L 

Kalibracja wyniku Jako wynik pomiaru poziomu w osoczu krwi 

 
Próbka 

Do pomiaru poziomu glukozy: świeża, pełna krew 

(kapilarna, żylna, tętnicza, noworodków); 

Do pomiaru poziomu ketonów: świeża, pełna krew 

(kapilarna z opuszka palca; żylna); 

Objętość próbki: 
W przypadku pomiaru poziomu glukozy: ok. 0,5 µL; W 

przypadku pomiaru poziomu ketonów: ok. 0,8 µL 

Czas pomiaru 
W przypadku pomiaru poziomu glukozy: ok. 5 sekund; W 

przypadku pomiaru poziomu ketonów: ok. 10 sekund 

Źródło zasilania Dwie baterie AAA 1,5 V 

Czas pracy baterii 12 miesięcy lub ok. 1000 pomiarów 

 

Jednostki miary 

W przypadku pomiaru poziomu glukozy: glukometr jest 

wstępnie ustawiony na następujące jednostki: milimol na litr 

(mmol/L) lub miligram na decylitr (mg/dL), w zależności od 

kraju; 

W przypadku pomiaru poziomu ketonów: domyślnym 

ustawienie jest jednostka milimol na litr (mmol/L) 

Pamięć Do 1000 zapisów z datą i godziną 

Automatyczne wyłączanie 2 minuty po ostatniej czynności 

Wymiary 90,4 mm x 54,5 mm x 27,8 mm 

Rozmiar wyświetlacza 39 mm x 41 mm 

Waga Około 63 g 

Temperatura robocza 
Pomiar poziomu glukozy we krwi: 5-45°C Pomiar poziomu 

ketonów we krwi: 7,5-45°C 

Robocza wilgotność względna 10-90% (bez kondensacji) 

Zakres hematokrytu 
Dla glukozy: 0-70%; 

Dla ketonów: 20-65%; 

Bluetooth Wersja 4.2 
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Ograniczenia 

Wielofunkcyjny glukometr Keto-MojoTM GKI, paski testowe i płyn kontrolny  
Keto-MojoTM zostały stworzone, przetestowane i sprawdzone pod kątem 
efektywnego współdziałania ze sobą w celu zapewnienia dokładnych pomiarów 
poziomu glukozy/ketonów we krwi. Nie używaj elementów innych marek. 

 
• Świeża, pełna krew może być pobierana do probówek z heparyną sodową lub 

heparyną litową, pod warunkiem, że krew zostanie użyta do badania w ciągu 

10 minut. Nie używaj fluorku/szczawianu sodu ani innych środków 

przeciwkrzepliwych lub konserwantów. 

• Używaj jedynie świeżej krwi. Nie używaj próbek surowicy ani osocza. 

• Poziomy hematokrytu mieszczące się poza prawidłowym zakresem urządzenia 
mogą spowodować zafałszowanie wyników. Aby dowiedzieć się, jaki poziom 
hematokrytu posiadasz, skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia. 

• Wyjątkowo wysoki poziom witaminy C i innych substancji redukujących będzie 
powodować fałszywe wysokie wyniki poziomu glukozy we krwi. 

• Urządzenie zostało przetestowane w celu dokonania dokładnego odczytu 
poziomu: glukozy w pełnej krwi w zakresie od 10 do 600 mg/dL  
(0,6-33,3 mmol/L); ketonów w pełnej krwi w zakresie od 0,1-8,0 mmol/L. 

• Wielofunkcyjny system monitorowania Keto-MojoTM GKI został przetestowany. 
Wykazano, że działa on prawidłowo na wysokości do 10 000 stóp  
(3048 metrów) w przypadku pomiaru poziomu glukozy we krwi, i do 8 700 stóp 
(2651 metrów) w przypadku pomiaru poziomu ketonów we krwi. 

• Ciężko chore osoby nie powinny przeprowadzać pomiarów poziomu glukozy  
i ketonów we krwi przy użyciu wielofunkcyjnego systemu monitorowania  
Keto-MojoTM GKI. 

• Nie zaleca się wykonywania pomiarów za pomocą wielofunkcyjnego systemu 

monitorowania Keto-MojoTM GKI na próbkach krwi pobranych od pacjentów 

we wstrząsie, z ciężkim odwodnieniem lub w śpiączce hiperosmolarnej. 

• Próbki krwi i materiały należy utylizować ostrożnie. Wszystkie próbki krwi 
należy traktować tak, jakby były materiałem zakaźnym. Podczas utylizacji 
materiałów przestrzegaj odpowiednich środków ostrożności i wszystkich 
lokalnych przepisów. 

 
 
 
 
 

Gwarancja 
 

Zarejestruj gwarancję na stronie Keto-Mojo.com 
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Lista symboli 

Na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi wielofunkcyjnego systemu monitorowania 
Keto-MojoTM GKI mogą pojawić się poniższe symbole. 

 

Symbol Objaśnienie 
 

 
Patrz instrukcja użycia 

 

 
Wyłącznie do stosowania w diagnostyce in vitro. 

 

 
Producent 

30OC 

 
2OC 

Ograniczenia temperatury 
 

 
Wystarczająco dla <n> testów 

 

 
Zużyć przed 

 

 Numer partii 

 

 
Upoważniony przedstawiciel 

 

 
Sterylizowany za pomocą napromieniowania 

 

 Zakres pomiaru 

REF Numer katalogowy 

Model Numer modelu 

 
Nie używać wielokrotnie 

 

 
Uwaga! Zapoznać się z dokumentacją towarzyszącą 

 
 

 

Utylizować materiał zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi 

utylizacji i recyklingu 
 

 
Zużyć w ciągu 6 miesięcy od otwarcia 

SN Numer seryjny 
 

 
Przechowuj z dala od światła słonecznego i ciepła 

 


