Accu-Chek Aviva.
األمــان إحســـاس طيــب.
إجراء قياس السكر بالدم
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زر التشغيل/اإليقاف/الضبط؛
الشاشة؛

أخذ الدم

إدخال شريحة االختبار

احصل على قطرة دم مبساعدة أداة الوخز من جانب األصبع (دليل
االستخدام اخملتصر على ظهر الصفحة).

أدخل شريحــة االختبار في اجتاه السـهم في جهاز القياس حتى تصدر
إشـارة صوتية .يظهر رمز قطرة دم وماض.
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زرا أسهم مينيً ويسارً؛

فتحة لشريحة االختبار

قراءة القيم املقاسة

وضع الدم

بعد  5ثواني ستظهر القيمة املقاسة على الشاشة .ويتم إيقاف جهاز القياس
بشكل تلقائي مبجرد إخراج شريحة االختبار.

املس قطرة الدم بنهاية شريحة االختبار .ال تضع الدم على السطح العلوي
لشريحة االختبار .ومبجرد أن تصدر إشارة صوتية وتبدأ الساعة الرملية في
الوميض ،يكون قد مت امتصاص دم كافي من شريحة االختبار.

املزيد من إرشادات االستخدام حتصلون عليها من فيديو املنتج حتت العنوان
 www.accu-chek.de/avivaأو من نشرة العبوة.

Accu-Chek FastClix.
نقرة واحدة فقط للحصول على الدم.
اإلعداد الﻼحﻖ

اﳊصول على الدم :بنقرة واحدة فقط!
جتهيز أداة وخز جديدة

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

حرﻙ الزر الرافع حتى النهاية في اجتاه A
ثم حركﻪ مرة أخرﻯ في اجتاه B

=

نقرة واحدة فقط
للتركيب والتحرير

اإلعداد

أخذ الدم
اضغط زر التحرير بالكامل إلى أسفل

انزﻉ الغطاء

قم بتركيب
أسطوانة أداة الوخز

أدخل االسطوانة

0010-Kappe abziehen
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نقرة!
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0020-Lanzettentrommel einsetzen

نزﻉ أسطوانة أداة الوخز املستعملة
انزﻉ الغطاء وأخرج االسطوانة
0100- Bewegen Hebel

ضع الغطاء

0030- Kappe aufsetzen

اضبط عمﻖ الوخزة
قم بتدوير الغطاء ،حتى يقع عمﻖ الوخزة املرﻏوﺏ على
العﻼمة

0010-K

Arabisch

ميكن التعرف على االسطوانة املستخدمة من الشريط
األحمر .األسطوانة املنزوعة ال ميكن تركيبها مرة أخرﻯ ،حتى
وإن كانت أداة واحدة أو الستة أدوات جميعهم لم
يستخدموا بعد .

0110- trommel entnehmen

إن  ACCU-CHEKو  ACCU-CHEK AVIVAو  FASTCLIXعﻼمات جتارية ﳑلوكة لشركة .Roche
حقوﻕ الطبع محفوظة لـ  Roche Diagnostics 2014جميع اﳊقوﻕ محفوظة.

ﻫل تريد معرفة املزيد؟

العاملون لدينا في مركز خدمة عمﻼء  Accu-Chekفي خدمتكم!
ﻫاتﻒ مجاني ) 0800 4466800األثنني  -اﳉمعة ،الساعة .(18:00 - 08:00
أو زوروا موقعنا على اإلنترنت حتت العنوان www.accu-chek.de

شاﻫد ،ما ﻫو ﳑكن.
www.accu-chek.de
شركة Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim
0060- Kappe drehen

