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Серійний номер приладу: 

Дані сервісного обслуговування: 

Система для визначення рівня 

глюкози в крові"SensoLite Nova". 

Термін гарантії 3 роки 

від дати реалізації.

Дата реалізації:                                       Підпис Продавця

М.П. 

ВАЖЛИВО � ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ! 
ВСТУП
ВМІСТ УПАКОВКИ 
ПРИНЦИП РОБОТИ ПРИЛАДУ SENSOLITE NOVA 
ДОДАТКОВА ФУНКЦІЯ ГЛЮКОМЕТРА  
SENSOLITE NOVA PLUS (Сенсолайт Нова Плюс)  
ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
ПОЗНАЧЕННЯ  ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ГЛЮКОМЕТРОМ 
ПРО ТЕСТ�СМУЖКУ 
ВВЕДЕННЯ ТЕСТ�СМУЖКИ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ 
ПЕРЕД ТИМ, ЯК ПОЧИНАТИ ТЕСТУВАННЯ
ЗАБІР КРОВІ 
ВСТАНОВЛЕННЯ КОДУ СМУЖКИ 
ВСТАНОВЛЕННЯ КОДУ СМУЖКИ ЗА ДОПОМОГОЮ КАРТКИ З КОДОМ 
ВСТАНОВЛЕННЯ КОДУ СМУЖКИ ВРУЧНУ 
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ
ПАМ'ЯТЬ  
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ 
ВИКЛИК ДАНИХ З ПАМ'ЯТІ
РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОї ВЕЛИЧИНИ
ОГЛЯД МЕНЮ ФУНКЦІЙ 
ВИСТАВЛЕННЯ ДАТИ ТА ЧАСУ 
РЕЖИМ ПК
ВИБІР ОДИНИЦІ ТЕСТУВАННЯ (ммоль/л � мг/дл) 
ЗНИЩЕННЯ ДАНИХ, ЗБЕРЕЖЕНИХ У ПАМ'ЯТІ 
ПЕРЕХІД ДО ГОЛОСОВОЇ ФУНКЦІЇ 
ЗАМІНА БАТАРЕЇ
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ SENSOLITE NOVA 
ПЕРЕВІРКА ЗА ДОПОМОГОЮ КОНТРОЛЬНОЇ СМУЖКИ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ
ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА
СИМВОЛИ 
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Директива 0197 98/79/EEC щодо приладів діагностики in vitro,
прилад SensoLite Nova 

Директива 0120 93/42/EEC MDD, ланцет

Діагностика in vitro 

Інформація усередині

Попередження! 

Виробник 

Діапазон температур

Біологічний ризик

Термін придатності до використання
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77 Elektronika Kft. Надає гарантію на пристрої SensoLite Nova та SensoLite Nova
Plus , щодо дефектів  матеріалів та якості роботи на період трьох років з моменту
покупки. Гарантія втрачається, якщо прилад використовується невірно, не
обслуговується або якщо приладу нанесені пошкодження. Відповідальність за цією
гарантією обмежується ремонтам дефектних частин або заміною усього приладу. 
Гарантія недійсна, якщо прилад пошкоджено в результаті неналежного
використання, поганого застосування, пошкодження, людської помилки та впливу
екстремальних умов. 
Гарантія дійсна лише за умови, що у день покупки на гарантійному талоні було
поставлено дату, штамп та підпис продавця та є  касовий чек про сплату вартості
приладу .
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ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА 

77 ELEKTRONIKA Kft. 1116 Budapest, Fehervari ut 98. HUNGARY 
Тел..: + 36 1 206 � 1480 Факс: + 36 1 206 � 1481 
E�mail: sales@e77.hu www.e77.hu 

Офіційний представник в Україні: ТОВ "Теспро"  
03191, м. Київ�191, вул. Василя Касіяна 2/1 н.п. 1,2
Тел.(044)220�11�05; (050)419�35�36

Виробник: 

Перед тим, як перевірити рівень глюкози в крові глюкометром SensoLite Nova

(Сенсолайт Нова ) або SensoLite Nova Plus (Сенсолайт Нова Плюс), будь ласка,
уважно прочитайте цю інструкцію користувача. 
Для безпечного та легкого користування системою необхідно прочитати Інструкцію
з використання приладу та аксесуарів (ланцетний прилад, контрольна смужка). 
Якщо Ви не ознайомитесь з цією інструкцією, Ви не будете знати, як вірно
використовувати систему. 
Проконсультуйтесь зі своїм спеціалістом з питань діабету. Ця порада стосується
усіх систем перевірки вмісту глюкози у крові. Завжди використовуйте обладнання
лише у цілях, описаних у цій інструкції. 
Ніколи не використовуйте аксесуари, які не постачає або не рекомендує виробник
чи дистриб'ютор. 
Ніколи не використовуйте обладнання, якщо воно працює неналежним

чином. 

НЕ ТРАНСПОРТУЙТЕ ТА НЕ ЗБЕРІГАЙТЕ ПРИЛАД ЗА ТЕМПЕРЕТУРИ 
НИЖЧОЇ НІЖ  МІНУС 20 °С.
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Дякуємо за те, що Ви обрали систему визначення вмісту глюкози у крові SensoLite
Nova (Сенсолайт Нова). Вона була ретельно розроблена для того, щоб дозволити
Вам легко, надійно та точно визначати рівень глюкози у крові. 
Ця інструкція стосується приладів SensoLite Nova (Сенсолайт Нова ) та SensoLite
Nova Plus (Сенсолайт Нова Плюс). Єдина різниця між ними полягає у можливості
голосового повідомлення у SensoLite Nova Plus. Тож, якщо це спеціально не
зазначено, усі інструкції стосуються обох приладів. 

Примітка! Якщо у цій інструкції написано "SensoLite Nova", 
то інформація стосується як SensoLite Nova, так і SensoLite Nova Plus.

Щоб отримати максимально точний результат , просимо виділити час для
ознайомлення з інструкцією. 
Виконуйте інструкції, подані у розділі "Обслуговування", щоб подовжити строк
експлуатації та точність результатів Вашого приладу. 
Цей посібник розповість все, що необхідно знати про роботу з  приладом SensoLite
Nova Plus, однак, якщо вам знадобляться подальші поради, ми рекомендуємо
звернутись до свого лікаря,  який спеціалізується на лікуванні діабету. Зберігайте
цей посібник у безпечному місці, щоб знайти його і проконсультуватись у будь�
який час. Якщо у вас виникнуть технічні питання, які не включені до цього
посібника, будь ласка, зверніться до місцевого дистриб'ютора. 
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ВСТУП

!!

ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ САМООЦІНКИ ХВОРИМИ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ СВОГО СТАНУ І НЕ МОЖЕ ЗАСТО%

СОВУВАТИСЬ У ЛІКУВАЛЬНИХ УСТАНОВАХ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДІАГНОЗУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ ЛІКУВАННЯ!

13. Інструмент постійно показує Lo 
Виставлено невірний код. Перевірте та встановіть вірне значення коду тест�

смужки. 
Недостатня кількість крові для тестування. Повторіть тест з більшою краплею

крові. 

14. Символ "батарейка" з'являється на екрані 
Заряд батарей закінчується. Замініть батареї. 

Якщо повідомлення про помилку не можна усунути за допомогою
рекомендованих вище дій, зверніться до свого місцевого дистриб'ютора за
порадою. Дякуємо Вам за Вашу довіру при покупці нашої продукції. 
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Значок стрілки, спрямованої угору, та повідомлення про помилку E�9 разом
вказуються на високу температуру (вище+ 40 °C). 

11. Повідомлення про помилку E%C 
Це повідомлення про помилку може з'являтись під час користування картки з
кодом для встановлення коду тест�смужок. Може бути одна з наступних проблем: 

Картка з кодом пошкоджена. Будь ласка, перевірте її цілісність. Якщо ви можете
побачити якісь механічні ушкодження, зверніться до свого місцевого
дистриб'ютора. 

Вставлення або виймання  кодової картки було непослідовним. Вставте та
вийміть картку більш точним рухом. 

Введення або виймання картки з кодом було повільним. Повторіть введення
смужки без перерви. 

12. Результат блимає 
Якщо температура середовища ,в якому працює прилад надто висока, SensoLite

Nova продовжує працювати, але виведений на екран результат буде блимати,
вказуючи на ненормальні робочі умови. Будьте обережні з цими результатами
тесту, вони можуть бути неточними. 
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Вміст набору SensoLite Nova:

Глюкометр SensoLite Nova.  
Інструкція з використання глюкометра.  
Інструкція з використання глюкометра з ілюстраціями.  
Ланцетний пристрій (проколювальний).  
8 шт. одноразових, стерильних ланцетів (голок).  
1 шт. контрольна (перевірочна) смужка.  
10 шт. тест�смужок

Вміст набору SensoLite Nova Plus:

Глюкометр SensoLite Nova Plus.   
Інструкція з використання глюкометра.  
Інструкція з використання глюкометра з ілюстраціями.   
Ланцетний пристрій (проколювальний). 
8 шт. одноразових, стерильних ланцетів (голок)  
1 шт. контрольна (перевірочна) смужка  
10 шт. тест�смужок
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8

SensoLite Nova показує вміст глюкози у крові шляхом перевірки реакції між
хімічними реактивами та краплею крові на тест�смужці. Принцип дії базується на
визначенні електропровідності крові, яка змінюється в залежності від вмісту
глюкози (біосенсорна технологія). 
Увесь процес  контролюється мікропроцесором, що знаходиться всередині
приладу SensoLite Nova. Мікропроцесор також контролює внутрішні настройки
приладу, і якщо у його роботі виявляється якийсь збій, виводиться відповідне
повідомлення про помилку (дивись розділ "Повідомлення про помилки та

усунення несправностей"). 
SensoLite Nova автоматично зберігає дані тестувань з поточною датою та часом.
Об'єм пам'яті достатній для збереження останніх 500 результатів тестів.
Збережені дані можна також завантажити на комп'ютер через інфрачервоний
інтерфейс за допомогою додаткового приладу, що зветься LiteLink

(поставляється окремо на замовлення). 

ПРИНЦИП РОБОТИ ПРИЛАДУ SENSOLITE NOVA 
8. Повідомлення про помилку E%7 

Недостатня кількість крові для тестування. Повторіть тест з більшою краплею
крові. 

Електростатичний розряд високої інтенсивності може впливати на прилад.
Будь ласка, повторіть тестування. 

9. Повідомлення про помилку E%8 
Тест було проведено неналежним чином. Повторіть тест з новою смужкою та

будьте більш уважні при виконанні кожного кроку. 

10. Повідомлення про помилку E%9 
Зовнішня температура надто висока або низька (виходить за межі від +15

до+40 °C). Почекайте щонайменше 30 хвилин перед використанням приладу,
поки він повністю не досягне кімнатної температури. Прилад SensoLite Nova
здатний перевіряти температуру навколишнього середовища. Якщо він
виявить, що величини температури не відповідають його робочим вимогам,
з'явиться таке повідомлення про помилку: 

Значок стрілки, спрямованої донизу, та повідомлення про помилку E�9 разом
вказуються на низьку температуру (нижче +15 °C). 
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Контрольна смужка вставлена замість тестової смужки. Замініть її на тестову
смужку. 

Смужка вставлена невірно. 
Смужка доторкувалась до краплі крові до її вставлення у прилад. Повторіть

визначення з новою тестовою смужкою! 

6. Повідомлення про помилку E%5 
Сильне електромагнітне поле (наприклад, від мобільного телефону) або

електростатичний розряд високої інтенсивності перешкоджають роботі приладу.
Повторіть тест. 

Прилад пошкоджено. Перевірте прилад за допомогою контрольної смужки,
див. розділ "Перевірка системи SensoLite Nova". 

7. Повідомлення про помилку E%6 
Закінчується заряд батарей. Замініть батареї. 
Електростатичний розряд високої інтенсивності може впливати на прилад.

Вийміть батарейки та утримуйте натиснутою кнопку OK близько 15�20 секунд.
Вставте батарейки на місце і увімкніть прилад. Якщо E%6 знову з'явиться на
екрані, замініть батарейки. 
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Ця функція стане у нагоді тим людям, які, можливо, мають проблеми зі зчитуванням
символів, що висвічуються на екрані. Використовуючи голосову функцію приладу, можна
значно зменшити вірогідність невірного зчитування даних у зв'язку з поганим зором. 
Ця інструкція стосується обох приладів SensoLite Nova та SensoLite Nova Plus. Єдина
різниця між ними полягає у можливості голосового повідомлення у SensoLite Nova Plus.

Тож, якщо цього спеціально не зазначено, усі інструкції стосуються обох приладів. 
Усі важливі інструкції та величини, що виводяться на екран, озвучуються на SensoLite

Nova Plus. Зрозумілі та прості речення приладу роблять SensoLite Nova Plus дуже легким
у використанні приладом для визначення рівня концентрації глюкози у крові. Немає
необхідності у подальшому поясненні речень, озвучених приладом, оскільки вони є
самодостатніми. Просто виконуйте інструкції в міру почутого, і ви зможете користуватись
SensoLite Nova Plus без жодних проблем. Дані озвучуються російською мовою.

Примітка: SensoLite Nova Plus перед вимиканням завжди подає характерний 

звуковий сигнал.
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SENSOLITE NOVA PLUS (Сенсолайт Нова Плюс). 
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Завжди використовуйте глюкометр SensoLite Nova згідно інструкцій, описаних
нижче. Якщо обладнання використовується у спосіб, не рекомендований цим
посібником, гарантія, що надається виробником, може бути втрачена. 

Дуже важливо прочитати та слідувати наступній інформації: 

Прилад SensoLite Nova призначається для використання ТІЛЬКИ з смужками
SensoLite Nova Test !!!. Завжди перевіряйте, чи збігається тризначний код на
тубі зі  смужками, які ви використовуєте, з тризначним кодом, що з'являється на
екрані приладу. Якщо коди різні, тоді введіть код у прилад (дивись розділ
"Встановлення коду смужки"). 

Прилад SensoLite Nova налаштований  для використання лише зі свіжою

капілярною кров'ю. Ні венозна кров, ні плазма не підходять для

визначення рівня глюкози. 
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ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Перевірте правильність розташування полюсів батарейок та правильне

закриття відсіку з батарейками. 

2. Прилад надто холодний або надто гарячий. 
Залиште прилад для поступового набування кімнатної температури.

3. Повідомлення про помилку E%0 
Якщо це повідомлення про помилку залишається на екрані після ввімкнення

приладу, то прилад пошкоджено. Вийміть батарейки та утримуйте натиснутою
кнопку OK близько 15�20 секунд. Поверніть батарейки на місце і увімкніть
прилад. Якщо E�0 знову з'явиться на екрані, будь ласка, зверніться до вашого
місцевого дистриб'ютора. 

4. Повідомлення про помилку E%2 
Смужка була видалена з приладу під час тестування. 

5. Повідомлення про помилку E%3 
Вставлена смужка, що була у використанні. Повторіть визначення з новою

тестовою смужкою! 
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Під час використання приладу SensoLite Nova на екрані можуть з'являтись
повідомлення, що складаються з літери "E", після якої іде цифра або ще одна
літера. Причиною цих помилок може бути те, що ви робите щось невірно або що
щось негаразд з вашим приладом. У випадку появи повідомлення про помилку
натисніть будь�яку кнопку і прилад вимкнеться автоматично. 

Важливо! Не продовжуйте тестування, якщо на екрані є повідомлення про
помилку! 

Цей розділ наводить повідомлення про помилки, пояснює їх значення та
можливі причини, що викликають збої у функціонуванні. 

1. Прилад не працює.
Розрядились батарейки і потребують заміни. 
Якщо батарейки не розрядились, вийміть їх та утримуйте натиснутою кнопку

OK протягом приблизно 15�20 секунд, потім вставте батарейки на місце. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ 
ТА ЇХ УСУНЕННЯ Елементи живлення � батареї  3В CR2032 2 шт; 

Строк служби батареї� приблизно 1 рік або 1000 вимірювань;
Відградуйований  для� смужки SensoLite Nova Test; 
Час тестування �                                5 с;
Мінімальний об'єм зразка крові� 0,5 мкл капілярної крові; 
Діапазон показу� від1,1 до 33,3 ммоль/л (20 � 600 мг/дл); 
Індикація дисплея� LO�нижче 1,1 ммоль/л. 

HI� вище 33,3 ммоль/л;
Об'єм пам'яті� останні 500 результатів з часом та датою; 
Діапазон коду смужки� 1�UU6 (алфавітно�цифровий); 
Система кодування� внутрішня з карткою�кодом 

(з варіантом ручного  градуювання);
Автоматичне ввімкнення� при  введенні тест�смужки;
Автоматичне вимкнення� через 2 хвилини після останньої активації;
кнопки 
Робоча температура� +15 до+ 40 °C ;
Відносна вологість� < 90%; 
Розмір� 45 x 105 x 18 мм; 
Вага (з батареями)� 50г (SensoLite Nova ) 

55г (SensoLite Nova Plus); 
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ 



1. Кнопка OK 
2. Кнопка Up 
3. Кнопка Down 
4. Дисплей 
5. Гніздо для фіксатора смужки

6. Гніздо для картки з кодом 
7. Відсік батарей 
8. Інфрачервоний інтерфейс виводу даних
9. Динамік (тільки у SensoLite Nova Plus) 
10. Колесо для виймання тест�смужки 
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ПОЗНАЧЕННЯ  ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ГЛЮКОМЕТРОМ 

1

10
5

2

3

4

6

8
8

10

9

7

Якщо вказана величина буде у рамках  діапазону, що
вказується на ярлику поліетиленового пакету, котрий
знаходиться в утримуючій кишенці для контрольної
смужки, то  прилад працює корректно. Вийміть
перевірочну смужку та вимкніть прилад. 

Якщо результат самоперевірки виходить за межі
поданого діапазону значень, проведіть
самоперевірку ще раз. Якщо значення результату все
ще буде за межами заданого діапазону, зверніться до
свого місцевого дистриб'ютора за допомогою.

Важливо! 
Не наносіть кров на контрольну смужку! 
Захищайте контрольну смужку від фізичних ушкоджень та тримайте її у 
безпечному місці. 

Якщо контрольна смужка пошкоджена або втрачена, зверніться до свого
місцевого представника  заводу (дистрибютера) за порадою. 
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Натисніть кнопку OK та утримуйте її натиснутою доки
на екрані не з'явиться "CAL", потім відпустіть її. 

На екрані буде зображений
значок смужки разом з
мигаючим значком стрілки, що
вказує на те, що прилад чекає
на введення контрольної
(перевірочної) смужки.

Вставте контрольну смужку, яка входить до комплекту
SensoLite Nova, в утримувач смужки (в нижній
частині) так, щоб надпис "Check" була повернута
догори. Прилад проведе тестування та покаже
результат на дисплеї. 
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Перевірка за допомогою контрольної смужки 

SensoLite Nova призначений для використання  ЛИШЕ з тест�смужками SensoLite
Nova Test . Жодна інша смужка не надасть вам точного результату. 
Завжди перевіряйте, чи збігається тризначний код на контейнері зі смужками, яку
ви використовуєте, з тризначним кодом, який ви ввели у свій прилад. Якщо коди
різні, то результати ваших вимірів будуть невірними (дивись нижче розділ
"Встановлення коду смужки"). 
На кожному контейнері зі смужками зазначений термін придатності. Завжди
використовуйте смужки протягом трьох місяців починаючи з дати відкриття та
ніколи не використовуйте смужки з закінченим терміном дії. Перед тестуванням
переконайтесь, що прилад і смужки є кімнатної температури. 
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ПРО ТЕСТ* СМУЖКУ 

1. Провідник
з плоского дроту 2. Індикаторна

зона (зона
забору крові) 

3. Індикаторне
віконце 



Тест�смужки чутливі до тепла та механічних пошкоджень � не використовуйте
смужки, якщо у вас є підозри щодо подібного ризику. Завжди тримайте смужки в
фірмовій упаковці, кожний раз після діставання смужки закривайте контейнер. 
Не виставляйте контейнер зі смужками на пряме сонячне світло і не тримайте його
біля будь�яких опалювальних приладів (радіатора тощо). Невикористані смужки,
що зберігаються у  закритому контейнері за умовах, описаних у цьому розділі,
залишаються придатними до дати вказаної на етикетці контейнера. 
Тест�смужки повинні зберігатись при кімнатній температурі:
від +8 до +30 °C. 

Важливо! 
Прочитайте Інструкції з використання тест�смужок (SensoLite Nova Test ) 

перед початком їх використання! 
Завжди записуйте дату першого відкриття контейнера зі смужками та 

використовуйте смужки протягом трьох місяців від цієї дати. 
Негайно використайте смужку, яку дістали, і завжди надійно 

закривайте контейнер. 
Тест�смужки повинні перевозитись та зберігатись від  +8 до +30 °C . 
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Перевірити ваш глюкометр на точність можна за допомогою контрольної
(перевірочної) тест�смужки (Check%strip), котра поставляється в комплекті. 
Щоб провести перевірку системи, будь ласка, виконайте такі кроки. 

Попередження! 

Захищайте прилад від потрапляння води всередину! 
Ніколи не опускайте прилад у воду та не тримайте його під потоком води! 
Не розбирайте прилад, ремонтні роботи повинні проводитись винятково

авторизованим сервісом офіційного представника.
Звертайтесь за технічним обслуговуванням до вашого місцевого

дистриб'ютора, якщо вам потрібна допомога. 
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ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ SENSOLITE NOVA 

User
Выделение



Важливо!
Якщо прилад не працює після заміни батарей: зніміть батареї знову, натисніть

та утримуйте кнопку OK близько 15�20 секунд, потім знову установіть батареї. 
Якщо батареї замінені за 60 секунд, дату та час не потрібно виставляти

повторно. Якщо час заміни батарей превищив  60 секунд дату і час потрібно буде
виставити знову. 

Номер коду тест�смужок та данні тестів зберігаються і вони не будуть втрачені
через заміну батарей і будуть доступні також після заміни батарей. 

Електростатичний розряд може заважати роботі приладу. У випадку
незвичайних дій (вимкнення, скидання параметрів, помилки) виконуйте
інструкції розділу "Повідомлення про помилки та усунення несправностей".

Якщо SensoLite Nova використовується у відповідності до цієї "Інструкції з
використання", прилад вимагає мінімального догляду. Однак для отримання
завжди точних результатів ми рекомендуємо вам виконувати наступні операції: 

Якщо необхідно, використовуйте вологу ганчірку для очищення усієї поверхні
інструменту. 

Після догляду перевірте функціонування. Для більших подробиць дивись
розділ "Перевірка системи SensoLite Nova". 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ

Смужку треба вставляти в фіксатор чорною стороною догори, щоб
прямокутний кінець був спрямований до приладу. Прилад автоматично
ввімкнеться під час введення тест�смужки. Завжди перевіряйте, чи смужка
повністю та надійно вставлена у центр фіксатора смужки. Впевніться, що
індикаторна зона, що знаходиться на кінчику стрілоподібного кінця стрічки,
повністю заповниться кров’ю. Якщо для тестування достатня кількість крові, то
маленьке індикаторне віконце на кінці смужки буде повністю заповнене. 

Достатня кількість крові Недостатня кількість крові 

Примітка: При введені тест�смужки прилад ввімкнеться автоматично. 
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ВВЕДЕННЯ ТЕСТ*СМУЖКИ ТА її ВИКОРИСТАННЯ 



На покази можуть вплинути: 
Забруднення шкіри. Завжди ретельно мийте та висушуйте руки перед тим,

як взяти зразок крові та використати SensoLite Nova. Мийте руки теплою 
водою, це також стимулює кров'яний потік. Якщо вам не вдається отримати 
зразок крові, спробуйте потримати руку опущеною перед тим, 
як колоти палець. Це посилює потік крові. 

Сильне зневоднення організму може призвести до низьких результатів 
вимірювання. 

Надто висока концентрація вітаміну C (аскорбінової кислоти) в крові може
призвести до високих результатів. 

Рівень гематокриту (об'єму червоних кров'яних тілець) крові також впливає
на результати тестування. Якщо рівень гематокриту перевищує 55 %
(>55 %), результати тестування можуть бути надто низькими, але якщо 
рівень гематокриту буде нижчим за 30% (<30%), прилад може показати 
надто високі результати. 

У випадку діалізу рівень гематокриту крові може змінюватись. Це може 
вплинути на покази рівню глюкози. 
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ПЕРЕД ТИМ, ЯК ПОЧАТИ ТЕСТУВАННЯ
Якщо після першої появи значка батареї було проведено
10 тестових визначень, на екрані з'являтиметься
повідомлення про помилку "E�6" при увімкненні
приладу. Це означає заборону проводити будь�які
подальші тести доки не будуть змінені батареї. 

Важливо! Під час заміни

батарей вимикайте прилад. 

Відсік з батареями знаходиться на задній стороні
приладу. Потягніть кришку відсіку убік та зніміть її з
приладу. Замініть старі, розряджені батареї новими.
Перевірте правильне розташування полюсів "+" та "�".
Поверніть кришку відсіку на її місце, потім перевірте 
здатність приладу працювати, увімкнувши його. 
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Пристрій SensoLite Nova живиться від 2  батарей типу CR2032. Їх ресурсу
достатньо для проведення близько 1000 тестувань, що гарантує щонайменш
один рік роботи.

Згідно з постановами та умовами гарантії забороняється використовувати інші
типи батарей! 

Коли ресурс батарей добігає кінця, на екрані з'являється
значок батареї. Він вказує на те, що батареї незабаром
треба буде замінити. Коли з'являється значок батареї,
прилад ще може точно працювати, однак заміну
батарей треба провести не пізніше, ніж після
проведення наступних 10 тестів. Після появи значка
батареї, SensoLite Nova Plus (Сенсолайт Нова Плюс)
вголос нагадуватиме вам про зміну батарей кожного
разу перед вимкненням приладу. 
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ЗАМІНА БАТАРЕЇ 
Рекомендується використовувати ланцетний (проколювальний) пристрій та
одноразові голки, що знаходяться у упаковці разом з  приладом, для проколювання
пальця. Перед початком тестування обов'язково ретельно вимийте руки теплою
водою, а потім висушіть їх. (Цим ви стимулюєте кров'яний потік!) 
Для проколювання використовуйте бік кінчика пальця, хоча для проколювання можна
використати будь�яку частину вашої долоні. Найменш болить, якщо ви проколете
середній чи підмізинний палець руки, які, як правило, використовуються найменше. 
Витріть кров, що вийде зразу після проколу, а потім зберіть одну краплину, не
натискаючи надто сильно на палець. 
Натискання подушечки пальця з нижньої частини угору допоможе отримати
краплину крові. 

Попередження! 
Надмірне потирання може вплинути на результати тестування. 
Прочитайте інструкцію до ланцетного пристрою перш ніж почати його 

використовувати. 
Бруд або забруднюючі речовини на пальці, або недостатня кількість крові 

можуть привести до неточних результатів тестування. 
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ЗАБІР КРОВІ 



Ваш  прилад SensoLite Nova та тест�смужки SensoLite Nova Test разом
створюють точну  зкоординовану  систему. Щоб упевнитись, що прилад та
смужки працюють належним чином, прилад SensoLite Nova повинен мати код
у відповідності до коду смужок, які фактично використовуються. Кодування
приладу означає введення значення коду, індивідуально встановленого для
кожного контейнера зі смужками. Код є тризначним алфавітно�цифровим
номером, написаним на контейнері зі смужками, що впливає на точність
приладу під час тестування. 
Існує два способи введення коду смужки: 

Використовуючи картку з кодом (що міститься у кожному контейнері зі 
смужками)

Вводячи код вручну � код надрукований на ярлику контейнера зі смужками. 
Важливо! 

Кожного разу перед використанням свого  приладу переконайтесь, що код,
виведений на ЖК монітор, відповідає кодовому номеру тестових смужок. 
Для кожного контейнера зі смужками код треба вводите лише один раз. 
Прилад триматиме код у пам'яті доки ви його не зміните. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ КОДУ СМУЖКИ 
Прилад SensoLite Nova Plus (Сенсолайт Нова Плюс),що
поставляється в Україну офіційним представником  має
голосовий супровід російською мовою . Щоб перейти від
однієї мови до іншої або щоб вимкнути динамік, увійдіть
до меню переходу до динаміка. Щоб увійти до цього
меню, після увімкнення приладу утримуйте натиснутою
кнопку OK поки не з'явиться "SEt" та значок динаміка.
Потім відпустіть кнопку OK. Увага не плутати з іншими

меню зі словом "SЕt".

Виберіть "Ru", щоб виставити російську мову мову, або
"EnG", щоб вибрати англійську мову, за допомогою кнопок
Up та Down. Виберіть "OFF", щоб вимкнути динамік. На
екрані завжди зображується поточна настройка. Збережіть
свою настройку, натиснувши кнопку OK. Прилад
вимкнеться. 

Примітка: Якщо голосова функція увімкнена, значок
динаміка буде зображений на екрані увесь час. 
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ПЕРЕХІД ДО ГОЛОСОВОЇ ФУНКЦІЇ

User
Выделение



Усі дані у пам'яті можна знищити у режимі dEL. Після
знищення відновляться настройки даних за умовчуванням
(встановлених Виробником:  5,4 ммоль/л). 

Увімкніть  прилад кнопкою OK та утримуйте її поки на
екрані не з'явиться "dEL", потім відпустіть кнопку. 

Щоб запобігти помилковій втраті даних, знищення пам'яті буде
проведено, якщо після входження до цього меню спочатку буде натиснута кнопка
Down, а потім Up. Після знищення даних прилад автоматично вимикається. 

Важливо! 

Щоб вийти з режиму знищення пам'яті без втрати даних,
натисніть кнопку OK або натисніть кнопки у будь�якому
порядку, окрім спочатку Down, а потім Up. Дані також
не будуть втрачені, якщо прилад автоматично
вимкнеться після 2 хвилин. 
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ЗНИЩЕННЯ ДАНИХ, ЗБЕРЕЖЕНИХ У ПАМ'ЯТІ 
Якщо картка з кодом зламана або втрачена, виконайте інструкції для 

"Введення коду смужки вручну" у цьому розділі! 

Встановлення коду смужки за допомогою картки з кодом 
1. Ввімкніть прилад (за допомогою кнопки OK або вставивши  тест�смужку у
гніздо для смужки). Після початкового повного екрану фактичне значення коду
з'явиться на ЖК дисплеї. На екрані з'явиться велика тризначна алфавітно�
цифрова величина, підпис "CODE" (код) та значок смужки з блимаючою
стрілкою. Значення коду, виведеного на екран, треба порівняти зі значенням
коду, надрукованим на ярлику контейнера зі смужками. Якщо вони неоднакові,
переходьте до процесу встановлення коду. 
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Важливо 

встановити

код!

Позначення коду на

контейнері з тест%смужками

Екран глюкометра



2. Натисніть кнопку Down (вниз), щоб увійти у функцію
"встановлення коду". 
Символ, показаний на екрані, запросить, щоб картка з
кодом була вставлена у своє гніздо з правого боку
глюкометра. 

3. Вставте та вийміть картку з кодом з гнізда картки з
кодом одним чітким непереривним рухом. 
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картка з

кодом

кнопка

“down”

(вниз)

Після входження до цього меню на екрані буде
зображена тільки остання активна одиниця.
Вибрати між двома можливими одиницями
(ммоль/л та мг/дл) можна за допомогою кнопок
Up і Down. Після вибору бажаної одиниці
збережіть вашу установку, натиснувши кнопку OK.
Прилад автоматично вимкнеться. 
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Прилад SensoLite Nova може показувати результати тестування у одиницях:
ммоль/л або мг/дл.    

Примітка: Зміна одиниці тестування не впливає на результати тесту, а тільки на
спосіб його відображення. 1 ммоль/л дорівнює приблизно 18 мг/дл. Тож для
однакового рівня глюкози у крові 5,4 ммоль/л або 97 мг/дл буде зображено на
дисплеї в залежності від вибраної одиниці тестування. 

Щоб вибрати одну з одиниць тестування після
ввімкнення приладу утримуйте натиснутою кнопку OK

поки на екрані не з'явиться "SЕt" та ммоль/л з мг/дл. 

Увага! Не плутати з меню "SЕt" для установлення

часу. Звертайте увагу на наявність позначок mmol/L

і mg/dl на екрані.
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ВИБІР ОДИНИЦЬ ТЕСТУВАННЯ :
(ммоль/л * мг/дл) 

Попередження! 

SensoLite Nova(Сенсолайт Нова ) очікує введення картки з кодом протягом 60 секунд.
Якщо протягом 60 секунд картка з кодом не буде вставлена, то прилад виведе
повідомлення про помилку E%C, а фактичне значення коду залишиться таким, як і
раніше. У цьому випадку, будь ласка, знову повторіть процес кодування. 

4. Прилад автоматично повернеться до перевірочного екрану зі значенням
нововведеного коду, що вказуватиме на її збереження у SensoLite Nova.

Тепер прилад готовий для проведення визначення вмісту глюкози у крові з
новим значення коду. 
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Готовий до
тестування!



Якщо картка з кодом втрачена або пошкоджена, ви можете ввести код смужки
вручну. Діапазон доступних значень кодів лежить від 1 до UU6. Значення, що
можна ввести, різняться від 0 до U (по 18 унікальних величин для кожного: 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, C, E, F, H, L, P, U). Величина третього значення може
змінюватись від 0 до 6, тільки якщо перші два значення відповідають "U". Для
того, щоб вручну встановити код, виконайте такі інструкції. 

Натисніть кнопку Down (вниз), і коли на екрані
з'явиться анімаційна картинка, що запросить код,
ще раз натисніть кнопку Down. Великий
трьохзначний алфавітно�цифровий код з
мигаючим першим значенням з'явиться на екрані. 
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Встановлення коду смужки вручну

Під'єднайте інфрачервоний інтерфейс адаптера LiteLink

до інфрачервоного виходу SensoLite Nova. Щоб
розпочати передачу даних, натисніть кнопку Up або
Down на SensoLite Nova.

Після завершення передачі даних  прилад 
автоматично вимкнеться. 

Увімкніть прилад за допомогою кнопки OK і утримуйте її
натиснутою доки не з'явиться режим "PC". Відпустіть
кнопку. 
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Після виставлення часу натисніть кнопку OK ще раз для виставлення дати. 
У верхньому правому кутку спочатку висвітиться місяць, потім день(дата). 
Їх можна відкоригувати за допомогою кнопок Up та Down та виставити за
допомогою кнопки OK подібно до виставлення часу. 
Після виставлення часу та дати прилад можна вимкнути, натиснувши на кнопку
OK. Дата буде відображатися на дисплеї в такій послідовності: день�місяць.
Зміни будуть збережені автоматично. 
Примітка: Прилад вимикається автоматично через 2 хвилини, якщо ви не
будете натискати жодної кнопки. 

У режимі "PC" (ПК) дані, збережені у пам'яті  приладу, можуть бути завантажені
на комп'ютер. Для завантаження даних потрібен додатковий адаптер (LiteLink) ,
для встановлення зв'язку передачі даних між ПК та приладом SensoLite Nova.
Адаптер LiteLink разом з програмою контролю над передачею даних
постачається окремо на замовлення покупця. Програма управління даними з
боку ПК та інструкції з нформацією про завантаження даних, установку та робочі
параметри знаходяться на CD. 
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РЕЖИМ ПК (взаємодія з персональним комп'ютером)

Величину коду можна встановити символ за символом. Після входу до цієї
функції меню змініть значення першого символу за допомогою кнопок Up

(вгору) та Down (вниз). Після натискання на кнопку OK перший символ буде
встановлено, і почне мигати другий, вказуючи на те, що тепер можна змінювати
його величину. Використовуйте кнопки Up та Down для встановлення величини
другого символу подібно до того, як ви це робили з першим символом, а після
завершення натисніть OK. Тепер повинен мигати останній символ. Після того, як
ви встановили значення останнього символу, збережіть новий код, натиснувши
OK. Прилад повернеться до перевірочного екрану, на який буде виведено нове
значення коду. Порівняйте це значення зі значенням коду, вказаного на  ярлику
контейнера зі смужками. Якщо вони однакові, то ви готові до проведення
перевірки вмісту глюкози у крові, якщо ні, ще раз повторіть процедуру
встановлення коду. 

Примітка: Якщо не натискати на жодну кнопку упродовж 2 хвилин, прилад
автоматично вимкнеться і поточна величина коду залишиться такою, як і
раніше. 
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Перед початком перевірки перегляньте, чи все, що вам може знадобитись, є
напоготові: глюкометр, тестова смужка, пристрій для проколювання пальця,
серветки. Покладіть  прилад на чисту рівну поверхню. Ретельно вимийте руки. 

1. Увімкніть SensoLite Nova (Сенсолайт Нова ),
вставивши тест� смужку у її утримувач або натиснувши
на кнопку OK. При натисканні кнопки OK на дисплеї
з'являється екран тестування. Порівняйте виведене на
екран значення коду з кодом, вказаним на контейнері зі
смужками. Рекомендується також перевірити строк
придатності смужок. 
У нижньому правому кутку екрана значок смужки та
мигаюча стрілка повідомлять вас про необхідність
введення тест�смужки. Візьміть тест�смужку та,
тримаючи її за кінець у вигляді стрілки, міцно вставте її у
середину утримувача. Чорна сторона смужки має бути
повернута догори і повинна бути введена повністю в
утримувач, при цьому логотип виробника (77) має бути
видно на вході в гніздо(утримувач) смужки. Якщо
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Інструкція з використання приладу
Увімкніть прилад кнопкою OK та тримайте її натиснутою.
Виберіть меню встановлення часу, відпустивши кнопку
OK, коли "SЕt" час з'явиться на екрані. 

Після входження до меню виставлення часу у верхньому
лівому кутку екрану будуть показані лише години. Години
можна змінювати за допомогою кнопок Up (вгору) та
Down (вниз). Натиснувши та утримуючи ці кнопки,
години можна виставити у швидкому режимі (для
Sensolite Nova Plus з вимкнутою функцією голосового
супроводу). У той час, коли ви будете гортати години,
режим годинника змінюватиметься під час кожного
переходу від режиму 12 годин до режиму 24 годин. Після
встановлення годин натисніть кнопку OK, щоб перейти до
функції встановлення хвилин, та за допомогою кнопок Up
і Down виставте хвилини. 
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Якщо утримувати натиснутою кнопку OK при ввімкненні приладу, то він
запропонує на вибір шість функціональних режимів: градуювання � екран
"CAL", екран завантаження даних "PC", екран виставлення часу "SEt", екран
знищення даних з пам'яті "dEL", екран вибору одиниці тестування "SEt" та екран
вмикання голосової функції "SEt" у приладу SensoLite Nova Plus (Сенсолайт
Нова Плюс). Ці функціональні режими йтимуть один за одним у
вищезазначеному порядку, якщо ви будете утримувати натиснутою кнопку OK.
Щоб увійти в один з цих функціональних режимів, відпустіть кнопку OK, коли
висвітиться показчик бажаної функції. 

Прилад SensoLite Nova працює у системах 12 та 24 годин.
Він не розуміє "високосних" років. 
Час вказується у верхньому лівому кутку, а дата з'являється у правому верхньому
кутку екрану. 
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ОГЛЯД МЕНЮ ФУНКЦІЙ 

ВИСТАВЛЕННЯ ДАТИ ТА ЧАСУ 

смужка розміщена вірно, екран зміниться: замість
мигаючої стрілки на ЖК дисплеї з'явиться мигаючий
значок краплини крові, що вказує на те, що прилад очікує
на зразок крові. 

Увага! Це важливо!

2. Проколіть палець та обережно
видавіть невеличку краплину крові (досить 0,5 мкл).
Торкніться краплиною крові  кінчика тест% смужки 

(у вигляді стріли ), смужка автоматично поглине

краплину крові та заповнить індикаторне віконце, котре

служить для візуального контролю поступлення крові в

полоску та змінить колір з білого на червоний. УВАГА! 

Не наносіть краплину крові безпосередньо на

індикаторне віконце (дивись зображення у параграфі
"Вставлення смужки та використання" розділу "Про тест%

смужку"). Недостатня кількість крові може призвести до

значних неточностей або неможливості перевірки. 
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3. Мигаючий значок краплини крові зникає з екрану
після того, як крапля крові потрапляє на смужку.
Мигаючий значок годинника показує, що прилад
виконує перевірку. Не рухайте та не чіпайте смужку до
отримання результату. 

4. В середньому, за 5 секунд прилад виведе результат
на екран та озвучить його(для Сенсолайт Нова Плюс).
Прилад знову повторить результат вголос, якщо після
тестування натиснути кнопку Up (вгору). 

5. Після появи результату його можна помітити кнопкою
Down (вниз). Якщо знову натиснути кнопку (Down),
мітка зникне.       Для додаткової інформації див. розділ
Пам'ять/ Збереження даних. 

Примітка: Мітки можна встановлювати та видаляти
лише зразу після тестування. Їх не можна змінити при
виклику їх з пам'яті. 
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SensoLite Nova(Сенсолайт Нова ) може вирахувати середній рівень глюкози
для останніх результатів тестування за період 7;14;28 днів. Розрахована середня
величина враховуватиме усі результати , отримані за вибрані 7; 14 або 28 днів,
окрім відмічених. Однак ця функція спрацьовує точно лише за умови вірного
виставлення дати та часу. 

Щоб визначити середнє значення рівня глюкози
спершу зайдіть до меню MEMORY (Пам'ять),
натиснувши кнопку Up (вгору) після ввімкнення
приладу. У меню MEMORY натисніть кнопку OK для
виведення середнього рівня глюкози за останні 7
днів. Використовуйте кнопки Up та Down, щоб
переключатись від середньої величини за останні 7,
14 та 28 днів. Натиснувши на кнопку OK, ви
повернетесь до екрану тестування. 

Примітка: Якщо у пам'яті немає жодних результатів � після очистки пам'яті або
перед проведенням першої перевірки на новому приладі �, середня величина
не буде показана. 
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Розрахунок середньої величини

User
Выделение



Збережені дані можна викликати з пам'яті,
вибравши режим MEMORY (Пам'ять). Після
ввімкнення  приладу натисніть кнопку Up (вгору),
щоб увійти у режим MEMORY. На екрані
з'являться результати останнього тестування .Дата
та час буде показано у верхньому рядку дисплею.

Продивлятись збережені записи можна за
допомогою кнопок Up та Down. Коли ви дійдете
до найстарішого запису у пам'яті, прилад
перестане переходити від запису до запису.
Результати, що були помічені після тестування,
будуть виведені на екран зі знаком оклику (!). 

При натисканні на кнопку OK прилад увійде в режим "Розрахунок середньої

величини". Натисніть ще раз кнопку OK, щоб повернутись до режиму
тестування. 
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Виклик даних з пам'яті 
6. Після отримання результату тестову смужку можна
видалити з приладу рукою, або прокрутіть колесо,
що знаходиться на лівому боці приладу, вгору для
видалення смужки. 
Використанні смужки та ланцети забруднені кров'ю!
Будьте обережні, дотримуйтесь санітарних норм,
коли будете викидати використану смужку та ланцет. 

У випадку появи будь�якого повідомлення про 
помилку зверніться до розділу "Повідомлення 

про помилку та усунення несправностей". 

Результат тесту можна бачити на екрані протягом 2
хвилин поки смужка не буде видалена з приладу або
поки прилад не буде вимкнено. 
Прилад автоматично збереже результат у пам'ять
разом з поточною датою та часом. Однак рекомендується завжди записувати
результат тесту у діабетичний щоденник перед вимкненням приладу. 
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Колесо



Високі або низькі результати, які є невірними, можуть мати серйозні медичні
наслідки. Якщо вміст глюкози у вашій крові незвичайно високий (вищий за 16
ммоль/л) або низький (нижчий за 3 ммоль/л), або якщо у вас виникають 
сумніви щодо результатів, повторно та більш ретельно проведіть перевірку, 
використовуючи нову смужку. 
Електромагнітні поля та електростатичний розряд можуть перешкоджати 

роботі  приладу. Не використовуйте біля приладів з високим рівнем 
випромінювання, а саме: мобільні телефони, мікрохвильові печі. 

Не проводьте тест з пошкодженою смужкою. 
Переконайтесь, що тестова смужка вставлена належним чином. Невірне 
розташування тестової смужки призведе до неточних результатів перевірки. 
Не рухайте та не виймайте тестову смужку під час очікування результату. 
Не проводьте тест у екстремальних умовах. Температури навколишнього 
середовища, що відрізняються від зазначеного  у інструкції діапазону 
температур, або надто висока вологість (наприклад, волога ванна кімната) 
можуть вплинути на  результати перевірки! 
Якщо прилад зберігався у холодному місці, почекайте щонайменше 30 
хвилин, щоб прилад та смужка досягли кімнатної температури. 
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Попередження! 

SensoLite Nova може зберігати до 500 результатів з відповідним часом та
датами. 

Збереження даних

Прилад SensoLite Nova автоматично зберігає результат кожного тесту під час
вимкнення. Якщо пам'ять заповнена, то найстаріший результат буде втрачено,
натомість буде доданий новий результат. Невірні результати або результати
контрольного визначення можна відмітити, таким
чином, щоб вони не були зараховані під час
вирахування середнього рівня глюкози у крові за
останні періоди, що тривали 7�14�28 днів. 
Результати можуть бути поміченими лише одразу
після тестування, натиснувши кнопку Down (вниз). 
Також у лівому нижньому кутку дисплею з'являється
знак оклику під час виклику відмічених результатів з
пам'яті. 
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ПАМ'ЯТЬ
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