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Изследване на кръвната захар
Глюкомерът Accu-Chek Compact Plus се доставя с предварително инсталирани батерии и
предварително настроени дата и час.
Глюкомерът Accu-Chek Compact Plus ще се кодира автоматично при поставяне на барабана
с тест ленти.
Поставяне и смяна на барабана
с тест ленти

Изследване на кръвната захар

1

Отворете капака
на отделението
за барабана.

1

Издърпайте надолу
централния тест
бутон, за да
освободите тест
лента.

2

Натиснете
червения бутон за
освобождаване на
барабана.

2

3

Наклонете
глюкомера напред,
за да изпадне
барабанът с тест
ленти.

Дръжте глюкомера
по такъв начин, че
тест лентата да сочи
надолу. Допрете
капката кръв
до предния край
на тест лентата,
където се намира
черната вдлъбнатина.
Тест лентата ще
поеме кръвта.

3

За отчитане на
глюкомера вижте
дисплея.
mg/dL

4

Поставете нов
барабан с тест
ленти.

4

Издърпайте надолу
централния тест
бутон, за да
изхвърлите
използваната тест
лента.

Live life. The way you want.
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Softclix Plus
Убождащото устройство Accu-Chek Softclix Plus
може да бъде разединено от глюкомера
Accu-Chek Compact Plus с помощта на
приплъзващия бутон в задната част на
глюкомера, или може да се използва както
е прикрепено.

1

Отстранете
защитната крайна
капачка
от убождащото
устройство.

5

Натиснете
защитната крайна
капачка обратно
върху убождащото
устройство.
Капачката щраква
на място.

2

Натиснете буталото
в края на убождащото
устройство, за да
изхвърлите
използвания ланцет.

6

Завъртете защитната
крайна капачка до
желаната настройка
на дълбочината
(общо 11 настройки).

3

Плъзнете новия
ланцет в държача
за ланцети и го
натиснете докато
щракне на място.

7

Натиснете буталото
надолу докрай.
Буталото се връща
обратно приблизително на една трета
от разстоянието.
Сега убождащото
устройство е заредено.

4

Отстранете
защитната крайна
капачка от ланцета
с въртеливо
движение.

8

Поставете убождащото устройство
на избраното място
за изследване,
натиснете буталото в
края на убождащото
устройство отново
надолу докато щракне,
за да получите проба.

Убождащото устройство Accu-Chek Softclix Plus е предназначено за самоконтрол
само на един пациент. То не трябва да се използва за вземане на кръв от много
пациенти, тъй като няма възможности за предпазване от кръстосано заразяване.
Тази диаграма за работа не заменя подробното Ръководство за справки за
Вашата система за контрол на кръвната захар Accu-Chek Compact Plus.
Моля, прочетете бележките за безопасността, които се
съдържат в Ръководството за потребителя.
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