Accu-Chek® Mobile –
İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman kan şekeri ölçümü.
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4 basit adımda ölçüm
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Açma
İğne kapağını açın.
Cihaz otomatik olarak devreye girer.
kim_manual_0130
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Kan alma
Delme tertibatını sıkıca parmak ucunuzun yan
tarafına bastırın. Ardından tetik düğmesini
sonuna kadar aşağıya bastırın: Kurma ve tetikleme işlemi sadece 1 tık ile gerçekleşir.

4
5 saniye

50 testlik test kaseti

6 steril lanset
içeren lanset şarjörü

Ölçme
Kan damlasını ölçüm alanının ortasına aktarın.
Bu hareketi test alanına sadece hafifçe
dokunarak yapin.

Kapatma
Yaklaşık 5 saniye sonra sonucu okuyabilirsiniz.
İğne kapağını kapattığınızda cihaz otomatik
olarak kapanır.
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İlk çalıştırma / Test kasetini değiştirme (1–3)

Lanset şarjörünü değiştirme
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İğne kapağını sonuna kadar açın.
Şimdi kaset yuvasını açabilir, test
kasetini yerleştirebilirsiniz.

Kaset yuvası kapağının kilit
düğmesini yukarıya doğru itin.

Yeni bir test kasetini cihazın
içine yerleştirin. Kaset yuvası kapağını ve iğne kapağını kapatın.
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kim_manual_0400
Pilin koruyucu folyosunu arkaya
doğru çekerek cihazdan çıkarın.
Göstergenin koruyucu folyosunu
çıkarın.

Delme tertibatının kapağını
çekerek çıkarın.

Lanset şarjörünü çıkarın.
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Yeni lanset
şarjörü

Kullanılmış,
eski lanset
şarjörü

1

Delme tertibatını bir sonraki kan
alma işlemine hazırlayın: Kolu 1
yönünde hareket edin, ardından
tekrar 2 yönüne geri çevirin.

Arzu edilen delme derinliği işaretin
karşısına gelinceye kadar kapağı
çevirin. Orta derecede bir delme
derinliğiyle, örn. 3. kademeyle
başlayın.

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

Lanset şarjörünü 6 lansetin
tümünü kullandıktan sonra
değiştirin.

Bir kez çıkarılan lanset şarjörü bir
daha cihaza yerleştirilemez. Kullanılmış olduğu üzerinde kırmızı şeritten
anlaşılır.
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Kırmızı şerit

Lanset hazırlama

1 lanset şarjörü
= 6 lanset

Yeni bir lanset şarjörü yerleştirin
(beyaz ucu önde olacak şekilde).
Artık 6 steril lanset kullanabilirsiniz.

Kapağı tekrar takın.

