Accu-Chek® Mobile –
За всяко ежедневие.
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Измерване в 4 прости стъпки
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Отваряне
Отворете предпазителя на върха.
Измервателният уред се включва.
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Взимане на кръв
Натиснете ланцетното устройство отстрани на
върха на пръста. Сега натиснете копчето за
активиране докрай: Само 1 щракване за
затягане и отпускане.

4
5 сек.

Тестова касета с 50 теста

Ланцетен барабан
с 6 стерилни ланцети

Измерване
Нанесете капката кръв в средата на тестовото поле. При това докоснете тестовото поле
съвсем леко.

Затваряне
След около 5 сек. можете да отчетете резултата. Когато затворите предпазителя на върха,
измервателният уред се изключва.

Въвеждане в експлоатация / Смяна на тестовата касета (1–3)

Смяна на ланцетния барабан
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Отворете предпазителя на върха
докрай.
Само тогава можете да отворите отделението за касети и да
поставите тестова касета.

Избутайте отключващото копче
за капака на касетата нагоре.

Поставете нова тестова касета
в измервателния уред.
Затворете капака на отделението за касети и предпазителя на върха.
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Изтеглете защитното фолио
на
батериите назад от измервателния уред. Изтеглете защитното фолио от дисплея.

Изтеглете капачето от ланцетното устройство.

Свалете ланцетния барабан.
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Подготвяне на ланцета
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Нов ланцетен барабан

Използван,
употребяван
ланцетен
барабан

1

Подгответе ланцетното
устройство за следващото
взимане на кръв:
Преместете лоста в посока 1
и след това обратно в посока
2 .

Завъртете капачето, докато
желаната дълбочина на пробиване не застане върху маркировката. Започнете със средна
дълбочина на пробиване,
например 3.

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

Свалете ланцетния барабан едва
след използването на всичките 6
ланцети.

Веднъж свален ланцетен барабан
не може да се използва повторно.
Той се разпознава по червената
ивица.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE и FASTCLIX са марки на Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Всички права запазени.
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1 ланцетен барабан
= 6 ланцети

Поставете нов ланцетен
барабан (първо белия край).
Сега имате на разположение 6
стерилни ланцети.

Поставете обратно капачето.

Bulgarisch
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Червена ивица
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