
 يهيدبلا ناولألا سايقم

(ةساقملا كميق ريسفتل)

لقنتلا رز

 لاخدإ ةحتف

ةهجوملا رابتخالا طيرش

لقنتلا رز

جارخإلا رز

  مدلا ىلع لوصحلا
 ،مدلا ةرطق زمر ضيمو رهظي امدنع

.مدلا ةنيع ذخأل زخولا ملق مدختسا

  رابتخالا ةجيتن ةءارق
 4 نم لقأ يف رابتخالا ةجيتن رهظت

ناوث  مهسلا ريشي .ضرعلا ةشاش ىلع ٍ
 ىلعأ رابتخالا ةجيتن تناك اذإ ام ىلإ

.هنم لقأ وأ هلخاد وأ فدهتسملا ىدملا نم

مدلا يف ركسلا ةبسن سايقل تاوطخ عبرأ

   رابتخالا ةطرشأ جاردإ
 نوباصلاو  ئفادلا ءاملاب كيدي لسغا

 .سايقلا يف ءدبلا لبق اًديج امهففجو
 موقت امدنع سايقلا زاهج ليغشت متي

.زاهجلا يف رابتخالا طيرش جاردإب

  رابتخالا طيرش ىلع مدلا عضو
 ءارفصلا ةفاحلا سملت مدلا ةرطق لعجا
زأ مث .رابتخالا طيرشل ِ  نم كعبصإ ل

 زمر ضيمو روهظ درجمب رابتخالا طيرش
ةحاسمب دوزم رابتخا طيرش.ضرعلا ةشاش ىلع ةيلمرلا ةعاسلا

 عضول ءارفص 

ةبوحسملا مدلا ةنيع



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

دشلا رز

قالطإلا رز

نارودلل  لباق ءاطغ

ةيامح ءاطغ

زخولا ةربإ

Roche Diabetes Care Deutschland، 2021 ةكرش

ةليلق تاوطخ يف  ةفيطل ةقيرطب مد ةنيع بحس

  زخولا قمع طبض
 ىلإ 0,5 نم) زخو قمع 11 طبض كنكمي

دأ.(5,5 ِ  ةزخولا قمع حبصي ىتح ءاطغلا ر
.ةمالعلا ىلع بوغرملا

  ريضحتلا
 نوباصلاو ئفادلا ءاملاب كيدي لسغا

 كيدي ففج مث .مدلا ةنيع بحس لبق
 .اًديج

 تارطق بحسو زخولا ملق دش
  مدلا

 امدنعو .دشلا رز ىلع طغضلا يف رمتسا
 ،نوللا رفصأ قالطإلا رز طسو نوكي
 .مادختسالل اًزهاج زخولا ملق حبصي

 عضوم ىلع ةوقب زخولا ملق ىلع طغضا
 قالطإلا رز ىلع طغضا .بولطملا زخولا

.مدلا بحسل

  ءاطغلا عزن
.زخولا ملق نع اًديعب ءاطغلا عزنا

 زخولا ةربإ نم صلختلا
  ةمدختسملا

ّرحو زخولا ملق نع ءاطغلا عزنا ِ  فذاقلا ك
 زخولا ةربإ جارخإ متيف .مامألا ىلإ

.ىرخأ ةرم ءاطغلا بّكر مث .ةمدختسملا

  زخولا ةربإ لاخدإ
 مث .ربإلا لماح يف ةديدج زخو ةربإ لخدأ

زأ ِ  مث .زخولا ةربإ نع يقاولا ءاطغلا ل
.ىرخأ ةرم زخولا ملق ءاطغ بّكر

 ACCU-CHEK SOFTTCLIX و ACCU-CHEK INSTANT و ACCU-CHEK إن

.Roche عالمات تجارية مملوكة لرشكة


