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1. ਕੇਅਰਸੇਨਸ ਐਨ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੀਟਰ 

ਡੇਟਾ ਪੋਰਟ
ਕੇਅਿਿੈਂਿ ਕੇਬਲ ਦੀ ਮਦਦ 
ਨਾਲ ਮੀਟਿ ਤੋਂ ਕੰਰਿਊਟਿ 
ਰਿੱਚ ਡੇਟਾ ਟ੍ਾਾਂਿਫਿ ਕਿਨ 
ਲਈ ਿਿਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ

ਐਸ ਬਟਨ
ਮੀਟਿ ਨੂੰ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਿਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ਚੋਣਾਾਂ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ 
ਕਿਦਾ ਹੈ

 ਬਟਨ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਜਾਾਂ 
ਬਦਲਦਾ ਹੈ 

ਡਡਸਪਲੇ
ਨਤੀਜੇ, ਿੰਦੇਸ਼ 
ਰਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ ਦਾ ਪੋਰਟ
ਇੱਥੇ ਜਾਾਂਚ ਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਿ ਿਾਓ

 ਬਟਨ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ 
ਜਾਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ 

ਨੋਟ: ਇਹ ਜਾਾਂਚ ਕਿਨ ਦੀ ਰਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਹਿੇਕ ਿਾਿ ਮੀਟਿ ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੀਟਿ 
ਦੀ ਰਡਿਿਲੇ ਿਕ੍ੀਨ ਤੇ ਰਦਿ ਰਿਹਾ ਰਚੱਤਿ ਉੱਿਿਲੇ ਰਚੱਤਿ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਾਂਦਾ ਹੋਿੇ। ਜੇਕਿ ਰਡਿਿਲੇ 
ਿਕ੍ੀਨ ਰਚੱਤਿ ਨਾਲ ਿੂਿੀ ਤਿ੍ਾਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਾਂਦੀ ਤਾਾਂ ਮੀਟਿ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿੋ ਰਕਉਂਰਕ ਮੀਟਿ 
ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਰਦਖਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

2. ਕੇਅਰਸੇਨਸ ਐਨ ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ

ਅੰਦਿ ਿਾਓ

ਕੌਂਟੈਕਟ ਬਾਰਸ
ਕੌਂਟੈਕਟ ਬਾਿਿ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਿਿ ਿੱਲ ਕਿਕੇ, ਜਾਾਂਚ ਿੱਟੀ ਨੂੰ 
ਮੀਟਿ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਿੱਟੀ ਿੋਿਟ ਰਿੱਚ ਹੌਲੀ ਰਜਹਾ ਧੱਕਾ ਰਦਓ

ਪੁਸ਼ਟੀ ਡਵੰਡੋ
ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਕ ਕੀ ਖੂਨ ਦਾ ਬਥੇਿਾ ਨਮੂਨਾ ਲਗਾਇਆ 
ਰਗਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਾਂਚ ਕਿੋ

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

3. ਲੈਂਡਸੰਗ ਡਡਵਾਇਸ

ਸਮਾਯੋਜਨ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨੋਕ ਲੈਂਸੇਟ ਹੋਲਡਰ

ਸਲਾਈਡਡੰਗ ਬੈਰਲ

ਡਰਲੀਜ਼ ਬਟਨ

ਡਨਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਲੈਂਸੇਟ 
ਲੋਡ ਪੁਸ਼ਟੀ ਡਵੰਡੋ

4. ਲੈਂਡਸੰਗ ਡਡਵਾਇਸ ਨੂੰ ਡਤਆਰ ਕਰਨਾ

ਿਮਾਯੋਜਨ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨੋਕ ਦੇ ਿੇਚ ਖੋਲੋ੍ ਅਤੇ ਉਤਾਿੋ।

ਲੈਂਿੇਟ ਹੋਲਡਿ ਰਿੱਚ ਇਕ ਨਿੇਂ ਲੈਂਿੇਟ ਨੂੰ ਿਰਕਆਈ ਨਾਲ ਿਾਓ। ਲੈਂਿੇਟ ਨੂੰ 
ਿਰਕਆਈ ਨਾਲ ਫੜੋ। ਿੁਿੱਰਖਆ ਰਡਿਕ ਨੂੰ ਰਖੱਚ ਕੇ ਉਤਾਿਨ ਲਈ ਹੌਲੀ 
ਰਜਹਾ ਘੁਮਾਓ। ਲੈਿੇਂਟ ਨੂੰ ਿਿਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਿਾ ਧੱਕਣ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 
ਰਡਿਕ ਨੂੰ ਿੰਭਾਲ ਲਓ। ਲੈਂਰਿੰਗ ਰਡਿਾਇਿ ਨੋਕ ਨੂੰ ਬਦਲੋ।
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ਲੈਂਰਿੰਗ ਰਡਿਾਇਿ ਦੀ ਿਮਾਯੋਜਨ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਇਕ-ਤੋਂ-ਿੱਤ (1-7) 
ਦੀ ਇੱਛਤ ਡੰੂਘਾਈ ਚੁਣੋ। ਿਮਾਯੋਜਨ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨੋਕ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਉੱਿਿਲੇ ਰਹੱਿੇ 
ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੁਮਾ ਕੇ ਡੰੂਘਾਈ ਚੁਣੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿੈਰਟੰਗ ਿੰਰਖਆ ਤੀਿ ਦੇ ਨਾਲ 
ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਾਂਦੀ। ਰਤੰਨ (3) ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਿੈਰਟੰਗ ਦੀ ਰਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਕੱਤੀ 
ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
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 ਿਲਾਈਰਡੰਗ ਬੈਿਲ ਉੱਤੇ ਲੈਂਰਿੰਗ ਰਡਿਾਇਿ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਖੱਚ ਕੀ ਕੌਂਕ ਕਿੋ 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਡਿਾਇਿ ਕਰਲੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ।

5. ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਜਾਚਂ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਡਤਆਰ ਕਰਨਾ

ਆਿਣੇ ਹੱਥਾਾਂ ਅਤੇ 
ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਥਾਾਂ ਨੂੰ ਧੋਿੋ। 
ਚੰਗੀ ਤਿ੍ਾਾਂ ਹੰਗਾਲੋ 
ਅਤੇ ਿੁਕਾ ਲਓ।

ਕੌਂਟੈਕਟ ਬਾਿਿ ਦਾ ਮੂੰਹ 
ਉੱਿਿ ਿੱਲ ਕਿਕੇ ਇਕ ਜਾਾਂਚ 
ਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਿ ਿਾਓ। 
ਿਕ੍ੀਨ ਉੱਤੇ  
ਰਚੰਨ੍ ਨਜ਼ਿ ਆਏਗਾ।

6. ਖੂਨ ਲਗਾਉਣਾ
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ਲੈਂਰਿੰਗ ਰਡਿਾਇਿ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕਿਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਿ੍ਾਿਤ ਕਿੋ।

ਿਕ੍ੀਨ ਉਤੇ  ਰਚੰਨ੍ ਰਦਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ 
ਜਾਾਂਚ ਿੱਟੀ ਦੇ ਤੰਗ ਰਿਿੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿ ਬੀਿ ਨਹੀਂ 
ਕਿਦਾ। ਜੇਕਿ ਅਿੁਭਾਰਿਕ ਲੇਿਲਾਿਣ (ਗਾੜ੍ਾਿਣ ਅਤੇ ਰਚਿਰਚਿਾ) ਜਾਾਂ 
ਨਾਕਾਫੀ ਮਾਤਿਾ ਹੋਣ ਕਿਕੇ ਿੁਸ਼ਟੀ ਰਿੰਡੋ ਿਮੇਂ ਰਿਿ ਭਿੀ ਨਹੀਂ ਜਾਾਂਦੀ, ਤਾਾਂ 
ER4 ਿੰਦੇਸ਼ ਿ੍ਦਰਸ਼ਤ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਾਂਚ ਿੱਟੀ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਿਾਲੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਅਿਲ ਰਿੱਚ ਖੜਿੀਂ ਰਦਸ਼ਾ 
ਰਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਰਚੱਤਿ ਰਿੱਚ 
ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ।  

ਚੰਗਾ 
ਨਮੂਨਾ

ਨਾਕਾਫੀ  
ਨਮੂਨਾ

ਮੀਟਿ ਦੇ 5 ਤੋਂ 1 ਤੱਕ ਉਲਟੀ ਰਗਣਤੀ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਾਂਚ ਨਤੀਜਾ ਨਜ਼ਿ 
ਆਏਗਾ। ਮੀਟਿ ਦੀ ਮੈਮਿੀ ਰਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਆਿਣੇ-ਆਿ ਿਟੋਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

7. ਵਰਤੇ ਗਏ ਲੈਂਸੇਟ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ

ਲੈਂਿੇਟ ਉੱਤੇ ਿੱਰਖਅਕ ਢੱਕਣ ਲਗਾਓ।

ਿਿਤੇ ਗਏ ਲੈਂਿੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਉਰਚਤ ਬਾਇਓਹਾਜ਼ਿਡ ਡੱਬੇ ਰਿੱਚ ਿੁੱਟਣ ਲਈ 
ਲੈਂਿੇਟ ਇਜੰੈਕਟਿ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਾਂਹ ਿੱਲ ਧੱਕਾ ਰਦਓ।

8. ਡਡਸਪਲੇ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼

ਇਕ ਿਿਤੀ ਗਈ ਜਾਾਂਚ ਿੱਟੀ ਅੰਦਿ ਿਾਈ ਗਈ ਿੀ।
> ਇਕ ਨਿੀਂ ਜਾਾਂਚ ਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜਾਾਂਚ ਨੂੰ ਦੁਹਿਾਓ।

 ਰਚੰਨ੍ ਨਜ਼ਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਰਹਲਾਾਂ ਖੂਨ ਜਾਾਂ ਕੰਟ੍ੋਲ ਿੌਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲਗਾਇਆ 
ਰਗਆ ਿੀ।
> ਜਾਾਂਚ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੀਂ ਜਾਾਂਚ ਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਿਾਓ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜਾਾਂ ਕੰਟ੍ੋਲ ਿੌਲੂਸ਼ਨ 

ਨਮੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਿਰਹਲਾਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਿੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ  ਰਚੰਨ੍ ਨਜ਼ਿ 
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤਾਿਮਾਨ ਿੰਚਾਲਨ ਿੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਾਂ ਥੱਲੇ ਿੀ।
> ਉਿ ਖੇਤਿ ਤੇ ਜਾਓ ਰਜੱਥੇ ਤਾਿਮਾਨ ਿੰਚਾਲਨ (5-50ºC/41-122ºF) ਦੇ ਅੰਦਿ ਹੈ ਅਤੇ 

ਮੀਟਿ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚ ਿੱਟੀਆਾਂ ਦੇ ਿੰਚਾਲਨ ਿੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਿ ਤਾਿਮਾਨ ਤੇ ਿਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਜਾਾਂਚ ਨੂੰ ਦੁਹਿਾਓ।

ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਅਿਧਾਿਨ ਤੌਿ ਤੇ ਿੱਧ ਲੇਿਦਾਿ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਿਦੀ ਮਾਤਿਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।
> ਇਕ ਨਿੀਂ ਜਾਾਂਚ ਿੱਟੀ ਅੰਦਿ ਿਾ ਕੇ ਜਾਾਂਚ ਨੂੰ ਦੁਹਿਾਓ।

ਇਕ ਤਿੁੱਟੀ ਿੰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਿ ਆ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਅਿਿੇਨਿ ਐਨ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਾਂਚ ਿੱਟੀ 
ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲਤ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਾਂਚ ਿੱਟੀ ਿਿਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।
> ਇਕ ਕੇਅਿਿਨਿ ਐਨ ਜਾਾਂਚ ਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਾਂਚ ਨੂੰ ਦੁਹਿਾਓ।

ਮੀਟਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਮੱਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ।
> ਮੀਟਿ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿੋ। ਆਿਣੇ ਅਰਧਕਾਰਿਤ i-SENS ਰਿਕਿੀ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਦੇ ਨਾਲ 

ਿੰਿਿਕ ਕਿੋ।

ਜਾਾਂਚ ਦੌਿਾਨ ਰਬਜਲੀ ਿੰਬੰਧੀ ਤਿੁੱਟੀ ਆਈ।
> ਇਕ ਨਿੀਂ ਜਾਾਂਚ ਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜਾਾਂਚ ਨੂੰ ਦੁਹਿਾਓ। ਜੇਕਿ ਰਿਿ ਿੀ ਤਿੁੱਟੀ ਿਰਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਿਣੇ 

ਅਰਧਕਾਰਿਤ i-SENS ਰਿਕਿੀ ਨੁਮਾਇਦੰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਿਿਕ ਕਿੋ।

HI ਆਈਕੋਨ ਨਜ਼ਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਿੱਧਿ 33.3 ਰਮਲੀਮੋਲ/
ਲੀਟਿ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹਾਈਿਿਗਲਾਈਿੀਰਮਆ 
(ਿੱਧ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਿ) ਹੈ।

Lo ਆਈਕੋਨ ਨਜ਼ਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਿੱਧਿ 1.1 ਰਮਲੀਮੋਲ/
ਲੀਟਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 
ਹਾਈਿੋਗਲਾਈਿੀਰਮਆ 
(ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਿ) ਹੈ।
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