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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

 
   
GlucoContro Home –Instrukcja obsługi programu 
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Oprogramowanie GlucoContro Home służy do pobierania i prezentacji  
wyników pobranych z glukometrów Contour TS, Contour Link oraz Contour plus.  

 
Oprogramowanie GlucoContro Home nie jest programem diagnostycznym.  

Diagnostyka oraz leczenie użytkownika zależy od decyzji lekarza. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

GlucoContro Home to czytelna i przejrzysta forma prezentacji wyników pobranych z glukometru 
Contour TS, Contour LINK, Contour plus oraz łatwe przeglądanie i drukowanie danych. 

Oprogramowanie GlucoConto Home umożliwia: 

 Łatwe pobranie i instalację 

 Zakładanie profili  użytkowników 
 Szybki i prosty dostęp do wyników, statystyk i raportów: 
 Czytelną i przejrzystą formę prezentacji wyników w formie m.in.: 

o Dzienniczka 
o Przeglądu dziennego i tygodniowego 
o Trendu stężenia glukozy we krwi 

 Personalizację ustawień: 
o Zakresy stężenia glukozy we krwi – wysoki, docelowy i niski 
o Przedziały czasowe dnia. 

 Drukowanie wyników i raportów 
o Opcje wydruku (ekonomiczna i przejrzysta) 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

1. Manualna instalacja sterowników kabla USB 

Sterowniki do kabla USB instalowane są automatycznie podczas instalacji programu GlucoContro 
Home. Sterowniki są niezbędne do poprawnego pobierania danych z glukometrów. Jeżeli pobieranie 
danych z glukometrów, po zainstalowaniu programu nie funkcjonuje poprawnie, należy przeprowadzić 
manualną instalację sterowników kabla USB zgodnie z instrukcją przedstawioną poniżej. 
 
 W celu zainstalowania sterowników kabla USB należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 
 

1. Podłącz kabel USB do komputera. 
2. System wykryje nowe urządzenie USB –Serial Cable, a następnie wyświetli „Kreator znajdowania 

nowego sprzętu”. 
 

 
 

3. Zaznacz pozycję „Nie, nie tym razem” i kliknij „Dalej”. 
4. Włóż płytę CD ze sterownikami kabla USB do napędu CD-ROM (płyta dostępna w zestawie z 

kablem USB). 
5. Następnie zaznacz „Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane)” i kliknij „Dalej”. 

 

 
 

6. Kreator automatycznie wykryje sterowniki na płycie CD i zainstaluje je na komputerze. 

mailto:infolinia@diabetes.ascensia.pl
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

7. Na ekranie pojawi się okno „Kończenie pracy Kreatora znajdowania nowego sprzętu – kreator 
zakończył instalowanie oprogramowania dla: USB Cable”. 
 

 
 

8. Kliknij „Zakończ”. 
9. Po zainstalowaniu sterowników dla USB Cable, kreator wykryje kolejne urządzenie USB Serial 

Port i ponownie wyświetli „Kreator znajdowania nowego sprzętu”. 
 

 
 

10. Zaznacz pozycję „Nie, nie tym razem” i kliknij „Dalej”. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

11. Zaznacz „Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane)” i kliknij „Dalej”. 
 

 
 

12. Kreator automatycznie wykryje sterowniki na płycie CD i zainstaluje je na komputerze. 
13. Na ekranie pojawi się okno „Kończenie pracy Kreatora znajdowania nowego sprzętu – kreator 

zakończył instalowanie oprogramowania dla: USB Serial Port”. 
 

 
 

14. Kliknij „Zakończ”. 
 
 
 
 

  

 

*Uwaga! Połączenie glukometru z komputerem możliwe jest jedynie 
przy użyciu dedykowanego kabla USB. 
Kabel USB do glukometru można zakupić w e-sklepie.  
Link do strony e-sklepu:  
http://www.sklep.ascensia.pl/ 

mailto:infolinia@diabetes.ascensia.pl
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

2. Instalacja programu GlucoContro Home 

 W celu zainstalowania programu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 
 
1. Wejdź na stronę WWW  
2. Kliknij „Pobierz GlucoContro Home” 
3. Kliknij Zapisz i wybierz lokalizację, w której instalator programu zostanie zapisany 
4. Kliknij dwukrotnie na ikonę instalatora programu 
5. W momencie rozpoczęcia instalacji na ekranie pojawi się okno powitalne instalatora programu 

GlucoContro Home. W celu rozpoczęcia instalacji należy kliknąć przycisk „Next”. 
 

 
 

Uwaga: Na niektórych komputerach przed wyświetleniem wskazanego okna instalacji 
może pojawić się dodatkowo okno z prośbą o zaakceptowanie regulaminu i potwierdzenie 
chęci instalacji brakujących komponentów niezbędnych do uruchomienia programu 
GlucoContro Home. Należy wyrazić zgodę na instalację. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

6. W kolejnym kroku instalator zapyta o lokalizację, w której ma zainstalować program. Należy kliknąć 
przycisk „Next”.  

 

 
 

7. W kolejnym kroku instalator poprosi o potwierdzenie chęci zainstalowania programu. Należy kliknąć 
przycisk „Next”.  
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

8. Po potwierdzeniu chęci zainstalowania programu, instalator rozpocznie instalację GlucoContro 
Home na komputerze. Pasek postępu odzwierciedla przebieg instalacji. Po zakończeniu należy 
kliknąć przycisk „Next”. 

 

 
 

9. Po pomyślnym zakończeniu instalacji pojawi się okno potwierdzające zakończenie procesu 
instalacji. W celu zamknięcia okna należy kliknąć przycisk „Close”. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

 
10. Jeżeli program został poprawnie zainstalowany, na Pulpicie pojawi się ikona programu 

GlucoContro Home: 
 

 
 

11. Dwukrotne kliknięcie ikony GlucoContro Home spowoduje uruchomienie programu. Po 
uruchomieniu pojawi się ekran początkowy aplikacji.  
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

3. Pomoc programu 

Na każdym ekranie programu dostępny jest przycisk „Pomoc”. Po uruchomieniu pomocy na ekranie 
zostaną wyświetlone wskazówki dotyczące użytkowania programu. Wskazówki prezentowane w pomocy 
opisują każdy element okna widocznego na ekranie w momencie uruchomienia pomocy. 
 
 W celu zapoznania się ze sposobem użytkowania i działania elementów widocznych na określonych 
ekranach, należy: 
 
1. Przejść do ekranu, którego elementy chcemy poznać. 
2. Kliknąć przycisk „Pomoc” zlokalizowany w prawym górnym rogu ekranu. 
 

 
3. Na ekranie wyświetlone zostaną wskazówki dotyczące przeznaczenia i sposobu użycia 

poszczególnych elementów widocznych w oknie programu. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

 

4. Elementy głównego okna programu 

 
 

 
 
 

  

Przycisk tworzenia  
profilu nowego 
użytkownika. 

Przejście do ustawień 
wydruków i języka. 

Eksport profilu 
użytkownika 

Pomoc 
Przycisk 
reprezentujący 
profil użytkownika 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

5. Tworzenie profilu użytkownika 

 W celu dodania nowego profilu użytkownika, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 
 
1. W oknie głównym programu kliknij przycisk „Nowy Profil”. 

 

 
 

2. Wprowadź dane użytkownika i wybierz awatar. Pola w formularzu oznaczone gwiazdką „*” są 
obowiązkowe. Nie będzie możliwe zapisanie profilu użytkownika, jeżeli nie zostaną wypełnione 
wszystkie pola obowiązkowe. 

 
Użytkownik ma możliwość przypisania jednego z 8-u dostępnych awatarów do swojego profilu. 
Wybrany awatar będzie widoczny na ekranie głównym, na liście użytkowników oraz przy imieniu i 
nazwisku użytkownika. 
 

 
 

3. Po wprowadzeniu wszystkich danych użytkownika należy kliknąć przycisk „Zapisz”. W przeciwnym razie 
profil nowego użytkownika nie zostanie dodany.  
 

Uwaga! Jeżeli nie zostaną wypełnione wszystkie wymagane pola w formularzu, 
przycisk „Zapisz” będzie niedostępny. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

6. Widoki w oknie użytkownika 

W celu przejścia do okna użytkownika należy przejść do głównego okna programu i kliknąć na przycisk 
reprezentujący użytkownika, którego profil ma zostać otwarty. 
 

 
 

W przypadku, gdy nie dokonywano odczytu wyników z glukometru dla wybranego użytkownika, w 
widoku użytkownika nie będą widoczne wykresy dla wyników pomiarów: 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

 
 
Jeżeli dokonywano odczytu wyników z glukometru dla wybranego użytkownika, w oknie użytkownika 
będą widoczne wykresy dla wyników pomiarów, które zapisane są w pamięci programu. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

Zakładka Pomiary i statystyki 
Jest to główna zakładka okna profilu użytkownika, w której widoczne są wykresy, opcje filtrowania 
wyników i wydruki. W obszarze zakładki „Pomiary i statystyki” zawarte zostały także dwie odrębne 
zakładki „Pomiary” i „Statystyki”. 
 

 

Zakładka Pomiary 
 

 
 
W zakładce Pomiary widoczna jest lista wyników pobranych dla danego użytkownika z podziałem na dni 
tygodnia i przedziały czasowe dnia. 

Zakładka Statystyki 
 

 
 
W zależności od rodzaju wybranego wykresu (Trend stężenia, Przegląd dzienny, Przegląd Tygodniowy) w 
zakładce Statystyki wyświetlane są różnego rodzaju statystyki. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

Trend stężenia glukozy 
 
W zakładce widoczne są wskaźniki statystyczne wygenerowane na podstawie wybranego zakresu 
pobranych wyników oraz wykres kołowy prezentujący procent wyników, których poziom zawiera się w 
ustalonych dla użytkownika poziomach stężenia glukozy we krwi. 
 

 
 
 
Przegląd dzienny i tygodniowy 
 
W zakładce widoczna jest tabela przedstawiająca podział zgromadzonych wyników na dni tygodnia z 
podaną ilością wykonanych pomiarów dla poszczególnych dni tygodnia. Tabela zawiera dane dotyczące 
średniego stężenia glukozy we krwi oraz procentowe udziały wyników w zakresach stężenia glukozy we 
krwi.  
 

 

Wykresy 
 
Wykresy dostępne w aplikacji są budowane na podstawie dokonywanych pomiarów dla wybranego 
użytkownika. Użytkownik ma możliwość analizy wyników na podstawie 3 rodzajów wykresów 
dostępnych do wyboru przez kliknięcie jednej z zakładek zlokalizowanych po prawej stronie wykresu. 
 
Trzy widoczne w tle wykresu kolory (czerwony, biały, niebieski) odzwierciedlają „Zakresy stężenia glukozy 
we krwi” (zakresy ustalane są przez użytkownika).  
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

Trend stężenia glukozy 
 

 
 
Przegląd dzienny 
 

 
 
Przegląd tygodniowy 
 

 
 
W celu wyświetlenia wartości dla poszczególnych punktów widocznych na wykresie należy wskazać 
punkt kursorem myszy. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

Łączenie wyników linią 
 
Wykresy „Przegląd dzienny” oraz „Przegląd tygodniowy” umożliwiają połączenie linią wyników 
pochodzących z tego samego dnia lub tygodnia .  
 
W celu połączenia wyników linią, należy kliknąć wybrany punkt  na wykresie. Narysowana linia połączy 
wyniki pobrane w tym samym dniu lub tygodniu, co wybrany przez użytkownika punkt. 
 

 
 

Informacja o wynikach 
 
Do każdego wyniku widocznego na wykresie możliwe jest wyświetlenie informacji o wybranym wyniku. 
W celu wyświetlenia danych dotyczących wyniku, należy umieścić i przytrzymać kursor myszy na 
określonym wyniku. Po chwili zostanie wyświetlony dymek informacyjny, który zawiera następujące 
dane: 

 Model glukometru, z którego pochodzi wynik 

 Wartość 

 Znacznik specjalny (jeżeli został przypisany do wyniku) 

 Data i godzina pobrania wyniku z urządzenia 

 Numer seryjny urządzenia 
 

 

Zmiana wysokości wykresów 
 
W celu powiększenia obszaru wykresu należy chwycić znajdującą się pod wykresem poziomą belkę i 
przesunąć ją w dół, aby rozciągnąć pole wykresu w osi pionowej. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

Ustawienia indywidualne 
 
W zakładce „Ustawienia indywidualne” użytkownik ma możliwość ustawienia zakresów stężenia glukozy 
we krwi oraz przedziałów czasowych dnia. 
 

  
 
Zakresy stężenia glukozy we krwi 
 
W celu zmiany zakresów stężenia glukozy we krwi należy chwycić kursorem myszy czarną krawędź 
oddzielającą poszczególne poziomy stężenia, a następnie przesunąć krawędź zakresu na pożądany 
poziom.  
 
Zakresy stężenia glukozy we krwi są odzwierciedlone na wykresach generowanych dla pomiarów, w 
oknie użytkownika (trend stężenia glukozy, przegląd dzienny, przegląd tygodniowy). 

 
Podziały czasowe dnia 
 
W obszarze „Podziały czasowe dnia” użytkownik ma możliwość wybrania liczby przedziałów czasowych 
dnia (2-7). 
 
Przedziały czasowe dnia są odzwierciedlane na wykresach i raportach dotyczących wyników pomiarów. 
Pozwalają na przyjęcie określonej nomenklatury dla poszczególnych pór dnia oraz właściwych jej 
przedziałów godzinowych (np.: przyjmujemy, że pora dnia „Rano” obowiązuje od godziny 8:00 do 11:00). 
  

mailto:infolinia@diabetes.ascensia.pl


   

21 
 

Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

Liczba przedziałów czasowych 
 
Określa ilość pór, na które zostanie podzielony jeden dzień (np.: przyjmujemy, że dzień będzie składał się 
z 5 pór: wczesne rano, rano, południe, wieczór, noc). 
 
W celu zmiany liczby przedziałów czasowych dnia należy wybrać pożądaną liczbę z rozwijanej listy 
wyboru „Liczba przedziałów czasowych:”: 
 

 
 
W celu zmiany nazwy dla wybranych przedziałów czasowych, należy wprowadzić nową nazwę w jednym 
z pól tekstowych umieszczonych po lewej stronie wykresu przedziałów czasowych: 
 

 
 
W celu zmiany przedziałów godzinowych dla poszczególnych pór dnia należy chwycić kursorem myszy 
pasek oddzielający wybraną porę dnia i przesunąć belkę na poziom pożądanej wartości godzinowej: 
 

 
 

7. Pobieranie danych z glukometrów Contour TS, LINK i plus 

GlucoContro Home umożliwia pobieranie wyników z trzech rodzajów glukometrów Contour TS, Contour 
LINK i Contour plus. 
 
 W celu pobrania wyników z glukometru należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 
 

1. Wybierz użytkownika, do którego wyniki z glukometru powinny zostać przypisane. 
2. W oknie profilu użytkownika kliknij przycisk „Pobierz”. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

 
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora połączenia z glukometrem: 

 
A. Podłącz kabel USB i glukometr Contour TS, Contour LINK lub Contour plus do 

komputera. Kliknij przycisk „Dalej”. 
 

 
 

B. Wciśnij przycisk „M” na glukometrze. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

C. W przypadku wykrycia przez program niezgodności daty i godziny ustawionej w 
glukometrze z datą i godziną ustawioną w komputerze, na ekranie zostanie 
wyświetlona informacja o synchronizacji daty i godziny. 

 
Synchronizacja daty i godziny nie jest konieczna dla poprawnego pobierania wyników z glukometru. 
Niezgodność daty i godziny może jednak prowadzić do błędnej interpretacji wyników widocznych w 
programie. 

 
W celu zsynchronizowania daty i godziny należy wybrać opcję „Synchronizuj datę i godzinę”, jeżeli 
chcemy kontynuować pobieranie z pominięciem synchronizacji należy wybrać opcję „Pomiń 
synchronizację i przejdź dalej”. 
 

 
 

D. Po wybraniu opcji „Synchronizuj datę i godzinę” w glukometrze zostanie ustawiona 
data i godzina odpowiadająca ustawieniom komputera. W celu kontynuowania 
procesu pobierania danych z glukometru należy kliknąć „Dalej”. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

 
E. Jeżeli maksymalny i minimalny poziom stężenia glukozy we krwi w ustawieniach 

indywidualnych użytkownika jest różny od ustawień w glukometrze (dot. jedynie 
glukometrów Contour plus), na ekranie pojawi się komunikat o różnicy w poziomach 
ustawień maksymalnego i minimalnego stężenia glukozy we krwi. Synchronizacja 
ustawień maks. i min. poziomu stężenia glukozy we krwi nie jest konieczna dla 
poprawnego pobierania wyników. 

 

 
 

F. Użytkownik ma możliwość synchronizowania maksymalnego i minimalnego poziomu 
stężenia glukozy we krwi w dwóch kierunkach: 

 Glukometer -> Program 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

Ustawienia zapisane w glukometrze zostaną użyte jako ustawienia 
indywidualne dla wybranego użytkownika 

 Program -> Glukomter 
Poziomy z ustawień indywidualnych użytkownika w programie zostaną 
zapisane na glukometrze. 
Uwaga! Jeżeli poziomy stężenia glukozy we krwi w ustawieniach 
indywidualnych użytkownika w programie, wykraczają poza skalę 
dostępną w glukometrze (HI: 100-250 mg/dl, LO: 180-250 mg/dl), nie 
będzie możliwe dokonanie synchronizacji ustawień Program -> Glukometr. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

G. Po dokonaniu synchronizacji ustawień maksymalnego i minimalnego poziomu 
stężenia glukozy we krwi, na ekranie zostanie wyświetlona informacja o poprawnej 
synchronizacji. W celu przejścia do pobierania wyników należy kliknąć przycisk 
„Dalej”. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

4. Rozpoczętego procesu pobierania wyników z glukometru nie można przerwać aż do momentu 
jego zakończenia. Długość trwania pobierania wyników z glukometru jest uzależniona od ilości 
pomiarów dostępnych w urządzeniu. 

 
Na ekranie pobierania wyników z glukometru wyświetlony zostanie grafika przedstawiająca model 
podłączonego glukometru oraz liczba pobranych wyników. 

 

 
 
5. Po zakończeniu pobierania na ekranie pojawi się zdjęcie urządzenia oraz informacja o glukometrze.  
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

Po pobraniu wyników z glukometru Contour plus, w podsumowaniu pobierania wyświetlona zostanie 
także informacja o trybie, w którym działa glukomter (L1 lub L2). W zależności od wybranego trybu 
pracy, na ekranie przedstawione zostaną także dodatkowe informacje na temat wyników zapisanych w 
glukometrze:  

 Poziomy HI i LO 

 Ilość wyników ze znacznikiem „Przed posiłkiem” 

 Ilość wyników ze znacznikiem „Po posiłku” 

 Ilość wyników ze znacznikiem „Dziennik” 

 Ilość wyników bez przypisanego znacznika 

 Średnia dla wyników ze znacznikiem „Przed posiłkiem” 

 Średnia dla wyników ze znacznikiem „Po posiłku" 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

8. Błędy podczas pobierania wyników z glukometru 

BŁĄD W TRAKCIE POŁĄCZENIA Z GLUKOMETREM 
W przypadku pojawienia się problemu z połączeniem z glukometrem podczas pobierania wyników (np.: z 
powodu uszkodzonego kabla USB), na ekranie pojawi się informacja o błędzie.  
 
Należy wówczas odłączyć glukometr od komputera, kliknąć przycisk „Spróbuj ponownie” i rozpocząć 
proces połączenia od początku. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

GLUKOMETR NIE ZOSTAŁ ZNALEZIONY 
W przypadku problemu ze znalezieniem przez program podłączonego glukometru na ekranie pojawi się 
informacja o nieznalezionym glukometrze. W celu wykonania ponownej próby podłączenia glukometru 
należy skorzystać z przycisku „Spróbuj ponownie” i rozpocząć proces połączenia od początku. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

9. Eksport profilu użytkownika 

Program umożliwia eksportowanie profili użytkowników. Po eksporcie, profil użytkownika może zostać 
zaimportowany do programu GlucoContro przez lekarza w klinice. Eksport powoduje zapisanie do 
pojedynczego pliku wybranych profili użytkowników wraz ze wszystkimi danymi profilu oraz wynikami, 
które zostały dla niego pobrane. 
 
 W celu dokonania eksportu wybranego profilu/li użytkownika/ów należy postępować zgodnie z 
poniższą instrukcją: 
 

1. Przejdź do ekranu głównego programu. 
2. Kliknij przycisk „Eksport profili”. 

 

 
3. W oknie eksportu profili wybierz użytkownika/ów, dla którego powinien zostać wykonany 

eksport do pliku (w celu wybrania profilu kliknij na przycisk odpowiadający określonej osobie, 
wybrany profil zostanie podświetlony na niebiesko). 

 

 
 

4. Kliknij przycisk „Eksportuj” 
5. W oknie dialogowym zapisu pliku, wybierz lokalizację, w której plik z danymi o profilu 

powinien zostać zapisany. 
6. Wprowadź nazwę dla pliku. 
7. Kliknij przycisk „Zapisz”. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

10. Wydruk wyników 

Program GlucoContro Home umożliwia wydruki raportów dla pomiarów pobieranych z glukometru. 
 

 W celu dokonania wydruku zestawienia pomiarów dla określonego zakresu czasowego należy 
postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 

 
1. Przejdź do Listy użytkowników. 
2. Kliknij na profil użytkownika, którego pomiary mają zostać wydrukowane. 
3. W oknie użytkownika wybierz zakres dat, z których pomiary powinny zostać wydrukowane. 

 

 
 

4. W sekcji „Wydruki” kliknij „Wydruk pomiarów”. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

5. W oknie wyboru drukarki, wybierz drukarkę, na której powinien zostać wykonany wydruk. 
 

 
 

6. Kliknij przycisk „Drukuj” w oknie wyboru drukarki. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

Wydruki 
 

 

Wydruk pomiarów 
  
Wydruk pomiarów umożliwia wydruk pomiarów pobranych z glukometrów dla danego użytkownika 
zgodnie z ustalonym przedziałem czasowym.  

Zapis do pliku PDF 
 
Zapis do pliku PDF działa analogicznie do wydruku pomiarów, powoduje jednak zapisanie raportu do 
pliku PDF zamiast wydruku raportu na drukarce. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

Rodzaje raportów 
 
GlucoContro Home umożliwia wykonywanie wydruków raportów w czterech trybach: 
- ekonomicznym 
- czytelnym (z wykresem kołowym) 
- czytelnym (z wykresem słupkowym) 
- spersonalizowanym 
 
Wydruk ekonomiczny – dzięki odpowiedniej prezentacji danych na wydruku możliwe jest zamieszczenie 
większej ilości danych na jednym arkuszu papieru. 
 

 
 
 
 
Wydruk czytelny (z wykresem kołowym) – wydruk czytelny uwzględnia imię i nazwisko użytkownika, 
datę urodzenia, trend stężenia glukozy we krwi, wykres kołowy reprezentujący stężenia glukozy według 
podziałów procentowych oraz tabelę wyników według dni i przedziałów czasowych. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

Wydruk czytelny (z wykresem słupkowym)  - wydruk czytelny uwzględnia imię i nazwisko użytkownika, 
datę urodzenia, trend stężenia glukozy we krwi, wykres słupkowy reprezentujący stężenia glukozy 
według podziałów procentowych oraz tabelę wyników według dni i przedziałów czasowych. 
 

 
 
Wydruk spersonalizowany – wydruk spersonalizowany umożliwia uwzględnienie w raporcie wybranych 
przez użytkownika elementów. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

Zmiana sposobu wydruku pomiarów 
 
 W celu zmiany sposobu wydruku pomiarów należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 
 

1. Przejdź do Listy użytkowników. 
2. Kliknij przycisk „Ustawienia” zamieszczony w lewym górnym rogu okna. 

 

 
 

3. W oknie ustawień wybierz zakładkę „Wydruki”. 
 

 
 

4. Wybierz format wydruku poprzez kliknięcie pożądanego sposobu wydruku. 
5. Wybrany format zostanie oznaczony czerwoną ramką. 
6. Wróć do okna głównego programu klikając przycisk „Powrót do listy użytkowników”. 

 
 

Przygotowanie raportu spersonalizowanego 
 
 W celu wydruku raportu spersonalizowanego należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 
 

1. W ustawieniach programu, w zakładce wydruki wybierz raport Spersonalizowany. 
2. Przejdź do profilu użytkownika, dla którego chcesz wydrukować raport. 
3. Wybierz zakres pomiarów, dla którego powinien zostać wygenerowany raport. 
4. Kliknij „Wydruk pomiarów” lub „Raport PDF”. 
5. W oknie kreatora raportu spersonalizowanego wybierz elementy raportu, które powinny zostać 

uwzględnione na wydruku. 
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Instrukcja obsługi programu 
GlucoContro 

 

W razie problemów technicznych z glukometrem, kablem USB lub programem GlucoContro prosimy o kontakt: 
z bezpłatną infolinią Ascensia Diabetes Care: 022 372 72 20 | infolinia@diabetes.ascensia.pl |  
 

 

Raport PDF 
 
GlucoContro Home umożliwia zapisanie każdego rodzaju raportu w postaci pliku PDF.  
 
 W celu zapisania raportu w postaci pliku PDF należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 
 

1. W ustawieniach programu wybierz pożądany rodzaj raportu. 
2. W oknie profilu użytkownika kliknij „Raport PDF”, aby zapisać wybrany rodzaj raportu w postaci 

pliku pdf. 
 

11. Ustawienia języka 

Użytkownicy mają możliwość zmiany ustawień języka, w którym będą wyświetlane wszystkie informacje 
w programie. Domyślne ustawienia języka i jednostek dobierane są na podstawie języka wybranego w 
systemie operacyjnym komputera, na którym instalowana jest aplikacja GlucoContro Home.  

 
 W celu zmiany ustawień językowych programu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 
1. Kliknij „Ustawienia” w oknie głównym programu. 
2. W sekcji „Język” wybierz z listy rozwijalnej pożądany język. 
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