Accu-Chek Aviva Connect.
Glukometr, który łączy.
Wykonywanie pomiaru glukozy we krwi
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Wyświetlacz

Przycisk Góra/Dół
Przycisk OK

Włożenie paska testowego

Pobranie krwi

Test paskowy włożyć do glukometru w kierunku wskazanym
strzałką; glukometr włącza się. Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat Messung wird vorbereitet (Przygotowanie pomiaru).

Po pojawieniu się na wyświetlaczu komunikatu Tropfen auftragen
(Nanieś kroplę) należy przy użyciu nakłuwacza uzyskać kroplę
krwi z boku palca (skrócona instrukcja na tylnej stronie).
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Przycisk Powrót
Miejsce, do którego
należy włożyć pasek
testowy

Dalsze informacje o sposobie obsługi można znaleźć w
filmie o produkcie na stronie www.accu-chek.de/connect
lub w ulotce informacyjnej.

Naniesienie krwi

Oznaczenie wartości pomiarowej

Końcem testu paskowego dotknąć kropli krwi. Nie nanosić krwi
na górną stronę testu paskowego. Po wchłonięciu się
wystarczającej ilości krwi w test paskowy na wyświetlaczu
pojawia się komunikat Messung wird durchgeführt (Pomiar w
toku).

Wartość pomiarowa pojawia się w górnej części wyświetlacza.
Aby dodać oznaczenie do wartości pomiarowej, nacisnąć
przycisk OK: na wyświetlaczu pojawia się komunikat Markierung
(Oznaczenie). Nacisnąć przycisk Góra/Dół, aby wybrać
żądane oznaczenie, następnie potwierdzić przyciskiem OK.

W razie takiego życzenia dane są następnie przesyłane
do aplikacji Accu-Chek Connect na smartfonie.

Accu-Chek FastClix.
Tylko 1 kliknięcie do pobrania krwi.
Przygotowanie

Wprowadzić
bębenek

Tylko 1
kliknięcie

Pobranie krwi

Ściągnąć
nasadkę

Przycisk spustowy nacisnąć
całkowicie do dołu

do naciągnięcia i
wyzwolenia spustu

0010-Kappe abziehen

cie!
Kliknię

Postępowanie po pobraniu krwi
Przygotowanie
nowego lancetu

Nałożyć
nasadkę

= dostępny już
tylko 1 lancet

Poruszyć dźwignię aż do
oporu w kierunku A i z
powrotem w kierunku B
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0020-Lanzettentrommel einsetzen

Usunięcie zużytego bębenka
z lancetami

0030- Kappe aufsetzen

Ustawienie głębokości nakłucia

Ściągnąć nasadkę i wyjąć
bębenek

Obracać nasadkę, aż na oznaczeniu
będzie widoczna żądana głębokość
nakłucia

0100- Bewegen Hebel

0010-K

Zużyty bębenek można poznać po
czerwonym pasku. Po wyjęciu nie można
go już ponownie użyć, nawet jeśli jeden lub
wszystkie sześć lancetów są jeszcze nieużyte.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT, ACCU-CHEK CONNECT i FASTCLIX są znakami towarowymi firmy Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Wszystkie prawa zastrzeżone.
0060- Kappe drehen

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

Chcą się Panstwo więcej dowiedzieć?

Nasi pracownicy działu obsługi klienta Accu-Chek są do Państwa dyspozycji!
Bezpłatny telefon 0800 4466800 (pon–pt, godz. 08:00–18:00).
Lub można odwiedzić naszą stronę internetowoy www.accu-chek.de

0110- trommel entnehmen

Polnisch

Włożenie
bębenka z
lancetami

Pobranie krwi: tylko 1 kliknięcie !

