– Accu-Chek® Mobile
قم بقياس سكر الدم لديك في أي وقت وأي مكان.
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ﻗﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ  4ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺳﻬﻠﺔ
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1

ﺍﻟﻔﺘﺢ
قم بﻔﺘﺢ واقي القﻤﺔ.
ﺟﻬاﺯ القياس سﻮﻑ يﺒدأ في الﻌﻤﻞ.

2

ﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺪﻡ
أﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ وﺣدﺓ الﻮﺧﺰ بقﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺟاﻧﺐ أﳕﻠﺔ اﻷﺻﺒﻊ .أﺿﻐﻂ اﻵن
ﻋﻠﻰ ﺯﺭ اﻹﻃﻼﻕ ﺇلﻰ أسﻔﻞ ﲤاما ﹰ :ﻧقرﺓ  1فقﻂ لﻠﺸد واﻹﻃﻼﻕ.
kim_manual_0130

3

4
ﺛﻮاﻧي 5

أسﻄﻮاﻧﺔ أﺩواﺕ وﺧﺰ
بﻬا  6أﺩواﺕ وﺧﺰ مﻌقﻤاﺕ

ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﺿﻊ قﻄرﺓ الدم في مﻨﺘﺼﻒ مﻨﻄقﺔ اﻻﺧﺘﺒاﺭ .قم ﲟﻼمﺴﺔ
مﻨﻄقﺔ اﻻﺧﺘﺒاﺭ برقﺔ.

ﺍﻟﻐﻠﻖ
بﻌد  5ﺛﻮاﻧي ﺗقريﺒا ﹰ ﳝكﻨك قراﺀﺓ الﻨﺘيﺠﺔ .ﺇﺫا أﻏﻠقت واقي القﻤﺔ،
فﺴﻮﻑ يﺘﻮقﻒ اﳉﻬاﺯ ﺗﻠقاﺋيا ﹰ ﻋﻦ الﻌﻤﻞ.

ﺧرﻃﻮﺷﺔ اﺧﺘﺒاﺭاﺕ بﻬا  50اﺧﺘﺒاﺭ
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ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺧﺮﻃﻮﺷﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺧﺰ

ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  /ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺧﺮﻃﻮﺷﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ )(1-3

2

1

أﻧﺰﻉ الﻐﻄاﺀ مﻦ وﺣدﺓ مﺴاﻋدﺓ الﻮﺧﺰ.

1
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أﻧﺰﻉ أسﻄﻮاﻧﺔ أﺩواﺕ الﻮﺧﺰ.

أفﺘﺢ واقي القﻤﺔ ﲤاما ﹰ وﺣﺘﻰ الﻨﻬايﺔ .بﻬﺬا
فقﻂ ﺗﺴﺘﻄيﻊ
فﺘﺢ مقر اﳋرﻃﻮﺷﺔ ووﺿﻊ ﺧرﻃﻮﺷﺔ
اﻻﺧﺘﺒاﺭ.
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2

ﺿﻊ ﺧرﻃﻮﺷﺔ اﺧﺘﺒاﺭ
ﺟديدﺓ في ﺟﻬاﺯ القياس .اﻏﻠﻖ ﻏﻄاﺀ مقر
اﳋرﻃﻮﺷﺔ وواقي القﻤﺔ.

اﺩفﻊ ﺯﺭ الﻔﺘﺢ
اﳋاﺹ بﻐﻄاﺀ مقر اﳋرﻃﻮﺷﺔ ﺇلﻰ أﻋﻠﻰ.

4

اسﺤﺐ ﺇلﻰ اﳋﻠﻒ ﺭقاقﺔ اﳊﻤايﺔ اﳋاﺻﺔ
بالﺒﻄاﺭياﺕ مﻦ ﺟﻬاﺯ القياس .أﻧﺰﻉ
ﺭقاقﺔ اﳊﻤايﺔ مﻦ ﺷاﺷﺔ الﻌرﺽ.
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ﲢﻀﻴﺮ ﺃﺩﺍﺓ ﻭﺧﺰ

 1ﺧرﻃﻮﺷﺔ أﺩواﺕ الﻮﺧﺰ
=  6أﺩواﺕ وﺧﺰ

1

ﺿﻊ الﻐﻄاﺀ مرﺓ أﺧرﻯ.

2

ﺷراﺋﻂ ﺣﻤراﺀ

4

3

ﺿﻊ ﺧرﻃﻮﺷﺔ أﺩواﺕ وﺧﺰ ﺟديدﺓ )الﻄرﻑ
اﻷبيﺾ أوﻻ ﹰ(.
اﻵن بﺘﻮافر لديك لﻼسﺘﻌﻤاﻝ  6أﺩواﺕ وﺧﺰ
مﻌقﻤاﺕ.

1

3

ﺧرﻃﻮﺷﺔ أﺩواﺕ
وﺧﺰ مﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﰎ وﺿﻌﻬا

ﺧرﻃﻮﺷﺔ
أﺩواﺕ وﺧﺰ ﺟديدﺓ

2

ﺟﻬﺰ وﺣدﺓ مﺴاﻋدﺓ الﻮﺧﺰ ﻷﺧﺬ ﻋيﻨﺔ الدم
في اﳌرﺓ القاﺩمﺔ :ﺣرﻙ الﺰﺭ في اﲡاﻩ  1ﺛم
ﺣرﻛﻪ مرﺓ أﺧرﻯ في اﲡاﻩ . 2

قم بﺘدوير الﻐﻄاﺀ ،ﺣﺘﻰ يﺘﻮاﺟد ﻋﻤﻖ الﻮﺧﺰ
اﳌرﻏﻮﺏ فيﻪ ﻋﻠﻰ الﻌﻼمﺔ .ﺇبدأ بﻌﻤﻖ وﺧﺰ
مﺘﻮسﻂ ،ﻋﻠﻰ سﺒيﻞ اﳌﺜاﻝ .3

ﺇن  ACCU-CHEKو  ACCU-CHEK MOBILEو  FASTCLIXﻋﻼماﺕ ﲡاﺭيﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ لﺸرﻛﺔ .Roche
ﺣقﻮﻕ الﻄﺒﻊ مﺤﻔﻮﻇﺔ لـ  Roche Diabetes Care 2016ﺟﻤيﻊ اﳊقﻮﻕ مﺤﻔﻮﻇﺔ .

أﻧﺰﻉ ﺧرﻃﻮﺷﺔ أﺩواﺕ
الﻮﺣﺰ فقﻂ بﻌد اسﺘﻬﻼﻙ ﺟﻤيﻊ
اﻷﺩواﺕ الـ .6

ﺧرﻃﻮﺷﺔ أﺩواﺕ الﻮﺧﺰ الﺘي ﰎ ﻧﺰﻋﻬا
ﻻ ﳝكﻦ وﺿﻌﻬا في اﳉﻬاﺯ مرﺓ أﺧرﻯ.
ﳝكﻦ الﺘﻌرﻑ ﻋﻠيﻬا مﻦ الﺸريﻂ اﻷﺣﻤر.

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

