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W VIKTIGE HENVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING

W

En feil utført blodsukkermåling kan føre til ukorrekte måleresultater og dermed til uriktig behandling,
som kan resultere i alvorlige helseskader. Følg derfor henvisningene nøye for å utføre blodsukkermålingen på riktig måte.

Bruksanvisning
og kort bruksanvisning
Blodsukkermålingssystem

Riktig
Vask hendene med varmt vann og såpe og skyll dem
godt av. Tørk hendene grundig med et rent håndkle
før du tar blodprøver.

nehcsaw_edneaH
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Feil
Ikke utfør blodsukkermåling
dersom fingrene dine er
uvaskede, skitne eller
klebrige (f.eks. på grunn
av rester fra måltider eller
drikkevarer).

Begrunnelse
En feil utført blodsukkermåling
kan føre til falskt forhøyede
måleresultater og til tilførsel av
en for høy insulindose. Det finnes
følgende årsaker til falskt
forhøyede resultater:

Kort
bruksanvisning
Komme i gang

• Uvaskede, skitne eller klebrige
fingre.
Ikke utfør blodsukkermåling
med en bloddråpe som er
smurt eller spredt utover.
Stryk ikke bloddråpen over
testfeltet.
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Bruk alltid en liten, frisk, godt formet bloddråpe.
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Ikke trykk testfeltet og
fingeren mot hverandre.
Unngå urolige eller
skjelvende bevegelser.

Berør testfeltet lett og jevnt med bloddråpen. Tilfør
bloddråpen i midten av testfeltet.

UMIDDELBART!

4

Tilfør blodet på testfeltet umiddelbart etter at dråpen
ble dannet. Ta fingeren bort fra testfeltet så snart
varseltonen høres og Måling pågår vises på
skjermen. Merk: Varseltoner kan du bare høre,
når disse er slått på. Se Stille inn lydsignaler i
bruksanvisningen.

IKKE VENT!

Ikke vent med å tilføre
bloddråpen på testfeltet.
Testfeltet skal ikke berøres
mer med fingeren etter at du
har hørt varseltonen og
Måling pågår ble vist på
skjermen.

1

• Dersom bloddråpen sprer seg
på fingeren, eller hvis du
stryker bloddråpen over
testfeltet, øker risikoen for en
forurensning av testfeltet
(f.eks. på grunn av rester fra
måltider eller drikkevarer på
fingeren).

2

• Testfeltet trykkes på fingeren.

6

• Urolige eller skjelvende
bevegelser under
blodsukkermålingen.
• Blodsukkermålingen utføres
ikke umiddelbart, eller
fingeren holdes for lenge på
testfeltet. Vær oppmerksom
på varseltonen. Varseltonen
hjelper deg til å oppnå et
pålitelig måleresultat.
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1 Utløserknapp (klargjøre
og stikke)
2 På/Av- og Enter-knapp
3	Ned-/Opp-knapper
4 Visning av gjenværende
lansetter
5 Spak for å klargjøre en
ny lansett
6 Dreibar hette for å stille
inn stikkedybden
7 Beskyttelsesluke lukket
(nede til høyre: åpnet)

8 Testfelt (klargjort på
kassettspissen for
målingen)
9 Lansettrommel
0 Sikkerhetslås for å kople
fra blodprøvetakeren
q Sikkerhetslås for å åpne
kassettdekselet
w Beskyttelsesluke
e Testkassett

 Apparatet og blodprøve
takeren er kun beregnet
til personlig bruk!
De skal kun brukes av
den samme personen for
blodsukkermåling. Det
oppstår infeksjonsfare
dersom apparatet eller
blodprøvetakeren også
brukes av andre personer,
også av familiemedlemmer,
eller hvis helsepersonell
bruker dette apparatet til å
måle blodsukkeret av mer
enn én person eller denne
blodprøvetakeren til å ta
blodprøve av mer enn én
person.
 Denne korte bruks
anvisningen erstatter ikke
den utførlige
bruksanvisningen til
Accu-Chek Mobileblodsukkermålingssystemet
ditt. Vær vennlig å lese
nøye gjennom
sikkerhetsinformasjonen i
bruksanvisningen og i
testkassettens
pakningsvedlegg.
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1. Ta blodsukkermålingssystemet i bruk

2. Klargjøre blodprøvetakeren

3. Utføre en blodsukkermåling

Kundesenter

kim_manual_0090
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Før du utfører en
blodsukkermåling for
første gang: Følg de viktige
henvisningene om
blodsukkermåling.
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Norge
Accu-Chek Kundesenter: 815 00 510
www.accu-chek.no
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Åpne testkassettens pakning
ved perforasjonen. Ta ut
plastemballasjen.

Ta den nye testkassetten ut av
plastemballasjen.

Trekk hetten av
blodprøvetakeren.

Åpne beskyttelsesluken.

Sett inn den nye
Lansettrommelen skal ikke
lansettrommelen med den hvite fjernes før alle 6 lansettene er
enden foran.
brukt opp.

Vask hendene med varmt vann
og såpe og skyll dem godt av.

Tørk hendene grundig med et
rent håndkle før du tar
blodprøver.
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Skyv sikkerhetslåsen for
kassettdekselet oppover i
pilens retning.

Sett testkassetten inn i
apparatet. Lukk kassett
dekselet ved å trykke det ned.
Lukk beskyttelsesluken.

Trekk batterienes beskyttelses
folie bakover og ut av
apparatet. Trekk beskyttelses
folien av skjermen.

kim_manual_0180
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Lansettrommelen er satt inn
riktig, når den sitter helt inne i
blodprøvetakeren og bare den
fremspringende randen stikker
ut foran.
4

Sett hetten på igjen.
Hetten er satt på riktig, når den
er skjøvet på til den stopper, og
har gått i lås med et hørbart og
følbart klikk.
5

Hetten kan kun settes lett på
helt til den stopper, dersom
lansettrommelen sitter helt
inne i blodprøvetakeren. Ikke
bruk kraft til å sette hetten på.
Det kan føre til skade på
hetten og blodprøvetakeren.
Istedenfor korrigerer du
lansettrommelens posisjon.
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Åpne beskyttelsesluken.
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Trykk blodprøvetakeren fast
mot det valgte innstikkstedet.
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Trykk utløserknappen helt ned.
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Trykk i ca. 2 sekunder, til
apparatet slår seg på.

Velg et språk (markert med
.
gult) med
Trykk
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.

Trykk

.

Drei hetten, helt til den ønskede Klargjøre en ny lansett: Klargjør
stikkedybden står ved
blodprøvetakeren for den neste
markeringen.
blodprøven:
Tips: Begynn med en middels
Beveg spaken 1 i retning av A
stikkedybde, f.eks. 3, når du tar og tilbake igjen i retning av B.
blodprøven.

Berør midten av testfeltet lett
og jevnt med bloddråpen.

Ta fingeren bort fra testfeltet, så Målingen er avsluttet etter
snart Måling pågår vises på
ca. 5 sekunder. Les av
skjermen.
måleresultatet og lukk
beskyttelsesluken.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE og FASTCLIX
er varemerker for Roche.
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