Accu-Chek® Mobile –
Pomiar glikemii w każdym miejscu i o każdej porze.
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Pomiar w 4 prostych krokach
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Otwarcie
Otworzyć osłonę końcówki.
Glukometr włącza się.
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Pobranie krwi
Mocno docisnąć nakłuwacz z boku opuszki palca.
Przycisk spustowy nacisnąć teraz całkowicie do
dołu: tylko 1 kliknięcie do naciągnięcia
i wyzwolenia spustu.

4
5 sek.

Kaseta testowa z
50 testami

Bębenek z
6 sterylnymi lancetami

Pomiar
Kroplę krwi nanieść na środek pola testowego.
Bardzo delikatnie dotknąć przy tym pola
testowego.

Zamknięcie
Po ok. 5 sekundach można odczytać wynik.
Po zamknięciu osłony końcówki glukometr
wyłącza się.

Uruchomienie / wymiana kasety testowej (1–3)

Wymiana bębenka z lancetami
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Otworzyć osłonę końcówki
całkowicie, aż do oporu.
Tylko wtedy możliwe jest otwarcie
komory kasety i włożenie kasety
testowej.

Przesunąć przycisk odblokowujący
pokrywy komory kasety do góry.

Włożyć nową kasetę testową do glukometru. Zamknąć
pokrywę komory kasety i osłonę
końcówki.
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Ściągnąć folię ochronną baterii
do
tyłu z glukometru. Ściągnąć folię
ochronną z wyświetlacza.

Zdjąć nasadkę z nakłuwacza.

Wyjąć bębenek z lancetami.
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Przygotowanie lancetu
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Nowy
bębenek
z lancetami

Włożony,
zużyty bębenek
z lancetami

1

Przygotowanie nakłuwacza
do następnego pobrania krwi:
poruszyć dźwignię w kierunku
1 i z powrotem w kierunku 2 .

Obracać nasadkę, aż na oznaczeniu będzie widoczna żądana
głębokość nakłucia. Zaczynać od
średniego nakłuwacza, np. 3.

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

Bębenek usunąć dopiero po
zużyciu wszystkich 6 lancetów.

Po wyjęciu bębenka z lancetami
nie można go włożyć z powrotem.
Można go poznać po czerwonym
pasku.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE i FASTCLIX są znakami towarowymi firmy Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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Czerwony pasek
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1 bębenek z lancetami
= 6 lancetów

Włożyć nowy bębenek z lancetami (białym końcem do przodu).
Dostępnych jest teraz 6 sterylnych lancetów.

Ponownie nałożyć nasadkę.

