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Μετρντας την γλυκζη του αματς σας
Ο μετρητς Accu-Chek Compact Plus διατ θεται με τις μπαταρ ες του τοποθετημνες και
την ημερομην α και ρα ρυθμισμνες.
Ο μετρητς Accu-Chek Compact Plus θα κωδικοποιηθε αυτ ματα μ λις τοποθετηθε ο
κύλινδρος των ταινιν μτρησης.
Τοποθτηση  αντικατσταση του
κυλνδρου των ταινιν μτρησης

Εκτλεση μετρσεων
γλυκζης αματος

1

Ανο ξτε το κλυμμα
του διαμερ σματος
του κυλ νδρου.

1

2

Πατστε το κ κκινο
κουμπ απελευθρωσης
του κυλ νδρου.

2

3

Γυρ στε ανποδα
τον μετρητ.
Ο κλινδρος των
ταινιν βγα νει ξω
απ τον μετρητ.

Tραβξτε προς τα
κτω το μεσα ο
κουμπ και θα βγει
απ το μετρητ μια
ταιν α μτρησης.

Κρατστε τον μετρητ
τσι στε, η ταιν α να
χει κατεύθυνση προς
τα κτω. Ακουμπστε
τη σταγ να του α ματος
στην κρη της ταιν ας,
εκε που βρ σκεται η
μαύρη εγκοπ. Η ταιν α
θα αναρροφσει το α μα.

3
Παρακολουθστε στην
οθ νη την εξλιξη της
μτρησης μχρι να βγει
το αποτλεσμα.
mg/dL

4

Τοποθετστε
να νο κύλινδρο
ταινιν μτρησης.

4

Κρατντας τον μετρητ
ρθιο, τραβξτε προς τα
κτω το μεσα ο κουμπ
και η ταιν α μτρησης
θα βγει αυτ ματα απ
τον μετρητ.

Live life. The way you want.
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Softclix Plus
Μπορε τε να αποσυνδσετε το στυλ τρυπματος
Accu-Chek Softclix Plus απ τον μετρητ σακχρου
Accu-Chek Compact Plus χρησιμοποιντας το
κουμπ που βρ σκεται στο π σω μρος του μετρητ.
Μπορε τε επ σης να χρησιμοποισετε το στυλ
προσαρτημνο επνω στον μετρητ.
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Βγλτε το καπκι
απ το στυλ
τρυπματος.

Πατστε το μβολο του
στυλ τρυπματος
για να βγλετε και
να πετξετε τη
χρησιμοποιημνη αιχμ
τρυπματος.

Τοποθετστε μια
καινούργια αιχμ
τρυπματος στην
αντ στοιχη υποδοχ
και πιστε την μχρι
να μπει καλ στη θση
της μχρι να ακουστε
να «κλικ».
Αφαιρστε το
προστατευτικ
κλυμμα της
αιχμς τρυπματος
με μικρς κυκλικς
κινσεις.

5

6

7

8

Τοποθετστε ξαν το
καπκι, στο στυλ
τρυπματος. Πιστε το
γα να μπει καλ στη
θση του, μχρι να
ακουστε να «κλικ».

Περιστρψτε το
καπκι για να
επιλξετε το
επιθυμητ βθος
τρυπματος
(συνολικ 11 βαθμ δς
τρυπματος).

Πατστε το μβολο
μχρι το τρμα της
διαδρομς του.
Το στυλ τρυπματος
ε ναι τρα οπλισμνο.

Πιστε το στυλ
τρυπματος επνω στο
σημε ο που επιλξατε
για λψη δε γματος
α ματος και πατστε
πλι το μβολο του
στυλ τρυπματος μχρι
να ακουστε να «κλικ».
Μετ απομακρνετε
το στυλ τρυπματος
απ το αημε ο λψης
για να πρετε το δε γμα
α ματος.

Το στυλ τρυπματος Accu-Chek Softclix Plus προορ ζεται για χρση απ
να τομο και μ νο. Εν το στυλ σας χρησιμοποιε ται και απ λλο τομο,
υπρχει αυξημνος κ νδυνος μετδοσης λοιμξεων.
Οι σντομες αυτς οδηγ ες χρσης δεν αντικαθιστον τις αναλυτικς
οδηγ ες χρσης του μετρητ γλυκ ζης α ματος Accu-Chek Compact Plus.
Παρακαλομε διαβστε προσεκτικ τις σχετικς με την ασφλεια
σημεισεις στις αναλυτικς οδηγ ες χρσης.
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