Accu-Chek® Mobile –
Μετρήστε τη γλυκόζη του αίματός σας, όταν και όπου θέλετε.
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Μέτρηση σε 4 απλά βήματα
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Άνοιγμα

Λήψη αίματος

Ανοίξτε το προστατευτικό καπάκι.
Ο μετρητής τίθεται σε λειτουργία.
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Πιέστε το στυλό λήψης αίματος σταθερά στο πλάι του
άκρου του δακτύλου σας. Πιέστε τώρα το κουμπί λήψης
προς τα κάτω μέχρι το τέρμα της διαδρομής του: Μόνο 1
κλικ για όπλιση καιλήψη.

4
5δ

Κασέτα μετρήσεων
με 50 μετρήσεις

Φυσίγγιο βελονών
με 6 αποστειρωμένες βελόνες

Μέτρηση

Τοποθετήστε τη σταγόνα αίματος στη μέση του πεδίου
μέτρησης. Αγγίξτε το πεδίο μέτρησης μόνο απαλά.

Κλείσιμο

Μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα, μπορείτε να
διαβάσετε το αποτέλεσμα. Όταν κλείνετε το προστατευτικό καπάκι, ο μετρητής τίθεται εκτός λειτουργίας.
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Θέση σε λειτουργία / αλλαγή της κασέτας μετρήσεων (1–3)

Αλλαγή του φυσιγγίου βελονών
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Ανοίξτε τελείως το προστατευτικό
καπάκι μέχρι το τέρμα.
Μόνο τότε μπορείτε να ανοίξετε το
διαμέρισμα κασέτας και να τοποθετήσετε την κασέτα μετρήσεων.

Ωθήστε το κουμπί απελευθέρωσης για
το κάλυμμα του διαμερίσματος κασέτας
προς τα πάνω.

Τοποθετήστε μια νέα κασέτα
μετρήσεων στο μετρητή. Κλείστε το
κάλυμμα του διαμερίσματος κασέτας
και το προστατευτικό καπάκι.
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Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τις μπαταρίες στο πίσω μέρος
του μετρητή. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη.

Αφαιρέστε το καπάκι από το στυλό
λήψης αίματος.

Αφαιρέστε το φυσίγγιο βελονών.
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Νέο
φυσίγγιο
βελονών

Χρησιμοποιημένο
φυσίγγιο
βελονών
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Προετοιμάστε το στυλό λήψης αίματος
για την επόμενη λήψη αίματος:
Μετακινήστε το μοχλό προς την
κατεύθυνση 1 και πάλι πίσω προς
την κατεύθυνση 2 .

Περιστρέψτε το καπάκι, μέχρι να φθάσετε
στη βαθμίδα του επιθυμητού βάθους
τρυπήματος. Ξεκινήστε με μια μεσαία
βαθμίδα βάθους τρυπήματος, π.χ. 3.

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

Αφαιρέστε το φυσίγγιο βελονών μόνο
μετά την κατανάλωση και των 6 βελονών.

Ένα φυσίγγιο βελονών που έχει αφαιρεθεί
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Αυτό
αναγνωρίζεται από μια κόκκινη ταινία.

Τα ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE και FASTCLIX είναι εμπορικά σήματα της Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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1 φυσίγγιο βελονών
= 6 βελόνες

Τοποθετήστε ένα νέο φυσίγγιο βελονών
(το λευκό άκρο πρώτα). Έχετε τώρα
διαθέσιμες 6 αποστειρωμένες βελόνες.
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Κόκκινη ταινία

Χορήγηση μίας βελόνας

Επανατοποθετήστε το καπάκι.

