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Vércukorszint mérés
Az Accu-Chek Compact Plus behelyezett elemekkel kerül forgalomba, és a dátum és az idő
előre be vannak állítva.
Az Accu-Chek Compact Plus automatikusan elvégzi a kódolást a tesztcsíktár behelyezésekor.
A tesztcsíktár behelyezése vagy cseréje

A vércukorszint mérése

1

Nyissa fel a tárat
tartalmazó rész
fedelét.

1

A tesztcsík kioldásához
nyomja meg a középső
gombot.

2

Nyomja meg a
tárat kioldó piros
kioldógombot.

2

Tartsa úgy a mérőkészüléket, hogy a tesztcsík lefelé mutasson.
Érintse hozzá a vércseppet a tesztcsík
elülső széléhez, ott,
ahol a fekete jelölés
látható. Ekkor a tesztcsík felszívja a vért.

3

Döntse előre a
mérőkészüléket,
hogy kiessen
belőle a tesztcsíktár.

3
Olvassa le a készülék
kijelzőjén található
adatot.

mg/dL

4

Helyezze be az új
tesztcsíktárat.

4

A használt tesztcsík
kidobásához nyomja
meg a középső gombot.

Live life. The way you want.
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Softclix Plus
Az Accu-Chek Softclix Plus szúróeszközt le lehet
választani az Accu-Chek Compact Plus mérőkészülékről az annak hátoldalán található tológomb
segítségével, vagy a mérőkészülékre helyezve is
alkalmazni lehet.

1

Távolítsa el a
szúróeszköz
zárókupakját.

5

Nyomja vissza
a szúróeszközre
a zárókupakot.
A kupak kattanással
kerül vissza a helyére.

2

A használt lándzsa
kidobásához nyomja
meg a szúróeszköz
végén található
forgófejet.

6

Csavarja a zárókupakot a kívánt
szúrásmélységre
(11 mélység összesen).

3

Csúsztasson egy új
lándzsát a lándzsatartóba
és nyomja be kattanásig
a helyére.

7

A forgófejet tartsa
végig lenyomva.
A forgófej a megtett
út harmadánál visszafelé fordul el.
A szúróeszköz ekkor
felhúzott állapotba
kerül.

4

Távolítsa el csavaró
mozdulattal a lándzsa
védőkupakját.

8

Helyezze rá a szúróeszközt a kiválasztott
helyre, nyomja le újra
a szúróeszköz végén
található forgófejet
egészen addig, amíg
be nem kattan.

Az Accu-Chek Softclix Plus szúróeszköz egyetlen betegen, az általa végzett
önellenőrzésre alkalmas. Nem szabad több betegnél történő vérvételre alkalmazni,
mert nem tartalmaz semmit, ami védelmet nyújtana a keresztfertőzésekkel
szemben.
Ez a leírás nem helyettesíti az Accu-Chek Compact Plus vércukormérő
használati útmutatóját. Kérjük olvassa el a használati útmutató
biztonsági előírásokról szóló részeit.
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