Accu-Chek® Mobile –
pentru fiecare zi
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Măsurare în 4 pași simpli
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Deschiderea
Deschideți capacul de protecţie al vârfului.
Aparatul de măsurare pornește.
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Recoltarea sângelui
Apăsați ferm dispozitivul de înțepare pe buricul
degetului dumneavoastră. Apăsați acum complet
până jos butonul de declanșare: doar 1 clic
pentru strângere şi declanşare.

4
5 sec.

Casetă de testare cu 50 de teste

Tambur de lanțete
cu 6 lanțete sterile

Măsurarea
Aplicați picătura de sânge în mijlocul câmpului
de testare. Când faceți acest lucru, doar atingeți
ușor câmpul de testare.

Închiderea
După aproximativ 5 sec. puteți citi rezultatul.
Când închideți capacul de protecţie al vârfului,
aparatul de măsurare se închide.

Punerea în funcțiune / Înlocuirea casetei de testare (1–3)

Înlocuirea tamburului de lanțete
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Deschideți complet capacul
de protecţie al vârfului până la
opritor.
Doar atunci puteți deschide compartimentul casetei și introduce
caseta de testare.

Împingeți în sus butonul de deblocare pentru capacul compartimentului casetei.

Introduceți o nouă casetă de
testare în aparatul de măsurare.
Închideți capacul compartimentului casetei și capacul de
protecţie al vârfului.
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Trageți înspre spate folia de kim_manual_0400
protecție a bateriilor din aparatul
de măsurare. Desprindeți folia de
protecție de pe ecran.

Scoateți capacul de pe dispozitivul de înţepare.

Îndepărtaţi tamburul de lanţete.
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Pregătirea unei lanţete
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Tambur de
lanţete nou

Tambur de
lanţete inserat, folosit
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Pregătiţi dispozitivul de înţepare
pentru următoarea recoltare
a sângelui:
Mişcaţi maneta în direcţia 1 şi
din nou înapoi în direcţia 2 .

Rotiţi capacul până când pe marcaj
este atinsă adâncimea de înţepare
dorită. Începeţi cu o adâncime
medie de înţepare, de ex. 3.
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Îndepărtaţi tamburul de lanţete
doar după consumarea celor 6
lanţete.

Odată îndepărtat, un tambur de
lanţete nu poate fi inserat din nou.
Acesta poate fi recunoscut după
banda roşie.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE şi FASTCLIX sunt mărci Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Toate drepturile rezervate.
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1 tambur de lanţete
= 6 lanţete

Introduceţi un tambur de lanţete
nou (mai întâi capătul alb). Acum
vă stau la dispoziţie 6 lanţete
sterile.

Aşezaţi capacul la loc.

Rumänisch

al_0440

kim_manual_0390

Banda roșie
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