Accu-Chek Aviva Connect.
جهاز قياس السكر ،الذي يؤدي االتصاالت.
إجراء قياس السكر بالدم
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1
الشاشة؛

أخذ الدم

إدخال رشحية االختبار

إذا ظهر عىل الشاشة ضع قطرة ( ،)Tropfen auftragenخذ قطرة دم
مبساعدة أداة الوخز من جانب األصبع (دليل االستخدام املخترص عىل ظهر
الصفحة).

أدخل رشحية االختبار يف اجتاه الهسم يف جهاز القياس؛ جهاز القياس سوف
يبدأ يف العمل .سوف يظهر عىل الشاشة
اإلعداد للقياس (.)Messung wird vorbereitet
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لفسأو ىلعأ ىلإ لاقتنالا رز
ديكأتلا رز

3

عاجرإلا رز
فتحة لرشحية االختبار

حدد قمي القياس

وضع الدم

تظهر قمية القياس يف النصف العلوي من الشاشة.
ليك تقوم بتحديد قمية القياس ،أضغط عىل  :OKالتحديد ()Markierung
سوف يظهر عىل الشاشة .أضغط عىل زر التحريك إىل أعىل وأسفل ،ليك ختتار
التحديد املرغوب فيه مث أكد التحديد بالضغط عىل .OK

أملس قطرة الدم بهناية رشحية االختبار .ال تضع الدم عىل السطح العلوي لرشحية
االختبار .مبجرد أن متتص رشحية االختبار مكية اكفية من الدم ،سوف يظهر عىل
الشاشة سيمت إجراء القياس
(.)Messung wird durchgeführt
إذا اكن من املرغوب نقل البيانات عقب ذلك إىل تطبيق
 Accu-Chek Connectعىل اهلاتف الذيك اخلاص بك

املزيد من إرشادات االستخدام حتصلون علهيا من فيديو املنتج حتت العنوان
 www.accu-chek.de/connectأو من نرشة العبوة.

Accu-Chek FastClix.
نقرة واحدة فقط للحصول عىل الدم.
اإلعداد الالحق

احلصول عىل الدم :بنقرة واحدة فقط!
ضع أداة وخز جديدة جاهزة
لالستعامل

مجيع أدوات الوخز الـ = 6
متوافرة
أداة وخز واحدة فقط
متوافرة

اإلعداد

=

حرك الزر الرافع حىت الهناية يف اجتاه A
مث حركه مرة أخرى يف اجتاه B

نقرة واحدة فقط
للرتكيب والتحرير

أخذ الدم
أضغط زر التحرير بالاكمل إىل أسفل

أنزع الغطاء

أدخل االسطوانة

0010-Kappe abziehen

!ةرقن

نقرة!

ب
أ

!
ةرقن

0020-Lanzettentrommel einsetzen

أنزع أسطوانة أداة الوخز املستعملة
أنزع الغطاء وأخرج االسطوانة
0100- Bewegen Hebel

ضع الغطاء

0030- Kappe aufsetzen

أضبط معق الوخزة
مق بتدوير الغطاء ،حىت بتواجد معق الوخزة املرغوب عىل
العالمة

0010-K

Arabisch

ميكن التعرف عىل االسطوانة املستخدمة من الرشيط األمحر.
األسطوانة املزنوعة ال ميكن تركيهبا مرة أخرى ،حىت وإن اكنت
أداة واحدة أو الستة أدوات مجيعهم مل يستخدموا بعد
.

0110- trommel entnehmen

مق برتكيب أسطوانة
أداة الوخز

إن  ACCU-CHEKو  ACCU-CHEK AVIVA CONNECTو  ACCU-CHEK CONNECTو  FASTCLIXعالمات جتارية مملوكة لرشكة .Roche
حقوق الطبع حمفوظة لـ  Roche Diabetes Care 2016مجيع احلقوق حمفوظة.

هل تريد معرفة املزيد؟

العاملني لدينا يف مركز خدمة معالء  Accu-Chekيف خدمتمك!
هاتف جماين ( 0800 4466800األثنني  -امجلعة ،الساعة .)18:00 - 08:00
أو زورو موقعنا عىل األنرتنت حتت العنوان www.accu-chek.de

www.accu-chek.de
رشكة Roche Diabetes Care Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim
0060- Kappe drehen

