Accu-Chek Aviva.
Η καλή αίσθηση της ασφάλειας.
Διεξαγωγή μέτρησης γλυκόζης αίματος
Πλήκτρο λειτουργίας- /
λήξη λειτουργίας -/ Set
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Oθόνη

Πλήκτρο βέλους δεξιά
και αριστερά

Εισαγωγή της ταινίας μέτρησης

Λήψη αίματος

Εισάγετε την ταινία μέτρησης στην κατεύθυνση του βέλους
μέσα στο μετρητή, μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.
εμφανίζεται το σύμβολο σταγόνας αίματος που αναβοσβήνει.

Λάβετε μια σταγόνα αίματος από την πλευρά του
δακτύλου σας με τη βοήθεια του στυλό λήψης αίματος
(πίσω πλευρά των συνοπτικών οδηγιών χρήσης).
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Θήρα εισαγωγής για
ταινίες μέτρησης

Άλλες υποδείξεις χειρισμού παρέχονται στο βίντεο του
προϊόντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.accu-chek.de/aviva ή στο ένθετο της συσκευασίας.

Τοποθέτηση δείγματος αίματος

Ανάγνωση της τιμής μέτρησης

Αγγίξτε με το άκρο της ταινίας μέτρησης τη σταγόνα αίματος.
Μην τοποθετείτε αίμα στο επάνω μέρος της ταινίας μέτρησης.
Όταν ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και η κλεψύδρα αρχίζει να
αναβοσβήνει, έχει αντληθεί επαρκής ποσότητα αίματος στην
ταινία μέτρησης.

Μετά από 5 δευτερόλεπτα, η τιμή μέτρησης εμφανίζεται στην
οθόνη. Ο μετρητής τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας, όταν
αφαιρεθούν οι ταινίες μέτρησης.

Accu-Chek FastClix.
Μόνο 1 κλικ για τη λήψη αίματος.
Προετοιμασία
Τοποθέτηση
του τυμπάνου
βελονών

Λήψη αίματος: μόνο με 1 κλικ !
Μόνο 1 κλικ

Λήψη αίματος

Αφαιρέστε
το καπάκι

για όπλιση και
απελευθέρωση

Πατήστε το κουμπί
απελευθέρωσης προς
Κλικ!

= και οι 6 βελόνες 		
διαθέσιμες

Μετακινήστε το μοχλό μέχρι

= μόνο 1 βελόνα 		
διαθέσιμη

το τέρμα προς την
προς την κατεύθυνση B

0010-Kappe abziehen

τύμπανο

Παροχή νέας βελόνας

κατεύθυνση A και ξανά

τα κάτω μέχρι το τέρμα

Εισάγετε το

Παρακολούθηση

Κλικ!

B

Τοποθετήστε
το καπάκι

A
!
Κλικ

0020-Lanzettentrommel einsetzen

Αφαίρεση του χρησιμοποιημένου
τυμπάνου βελονών

0030- Kappe aufsetzen

Ρύθμιση του βάθους τρυπήματος

Αφαιρέστε το καπάκι και τραβήξτε

Στρίψτε το καπάκι, μέχρι να φθάσει στην

το τύμπανο προς τα έξω

0100- Bewegen Hebel

ένδειξη του επιθυμητού βάθους
τρυπήματος

Το χρησιμοποιημένο τύμπανο αναγνωρίζεται από
την κόκκινη ταινία. Αφού αφαιρεθεί, δεν μπορεί να
επανατοποθετηθεί, ακόμα και αν μία ή και οι έξι
βελόνες παραμένουν αχρησιμοποίητες.

Τα ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA και FASTCLIX είναι εμπορικά σήματα της Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
0060- Kappe drehen

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

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Οι εργαζόμενοί μας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Accu-Chek είναι εδώ για σας!
Αριθμός τηλεφώνου χωρίς χρέωση 0800 4466800 (Δευτέρα–Παρασκευή, 08:00–18:00).
Ή επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο μας στο www.accu-chek.de

0110- trommel entnehmen

Griechisch

0010-K

