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Przygotowanie do korzystania z systemu Accu-Chek Mobile

Otworzyć osłonę końcówki Przesunąć przycisk
całkowicie, aż do oporu.
odblokowujący pokrywy
Tylko wtedy możliwe jest komory kasety do góry.
otwarcie komory kasety i
włożenie kasety testowej.

Włożyć nową kasetę
testową do glukometru.
Zamknąć pokrywę
komory kasety i osłonę
końcówki.

Zdjąć folię ochronną
baterii do tyłu z
glukometru. Zdjąć folię
ochronną z wyświetlacza.

Nacisnąć i przytrzymać
przycisk
przez około
2 sekundy, aż włączy się
glukometr. Wybrać język
za pomocą przycisków
.

Nacisnąć przycisk
aby ustawić wybrany
język. Zatwierdzić,
naciskając przycisk

Przygotowanie nakłuwacza
Ładowanie nowego lancetu
1 bębenek z lancetami
= 6 lancetów

Zdjąć nasadkę z
nakłuwacza.

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

Bębenek usunąć dopiero Ponownie nałożyć
po zużyciu wszystkich
nasadkę.
6 lancetów. Po wyjęciu
bębenka z lancetami
nie można go włożyć z
powrotem.

Obracać nasadkę, aż na
oznaczeniu będzie widoczna żądana głębokość
nakłucia. Zaczynać od
średniej głębokości
nakłuwacza, np. 3, a
następnie ją dopasować.

Przygotowanie nakłuwacza do następnego
pomiaru poziomu
glukozy we krwi:
Poruszyć dźwignię w
kierunku i z powrotem
w kierunku .

,
.

Pomiar poziomu glukozy we krwi

Na co należy zwrócić uwagę
Czyste palce

Umyć ręce ciepłą wodą z
mydłem i dobrze spłukać.
Dokładnie wysuszyć ręce
czystym ręcznikiem.

Natychmiastowe
wykonanie pomiaru

Dobrze uformowana kropla krwi

Zawsze nanosić małą, świeżo
pobraną i dobrze uformowaną
kroplę krwi.

Otworzyć osłonę końcówki.
Glukometr włącza się
automatycznie.

Mocno docisnąć nakłuwacz
w wybranym miejscu
nakłucia. Przycisk spustowy
nacisnąć całkowicie do dołu,
aby uzyskać kroplę krwi.

Prawidłowe
nanoszenie krwi
5 sek.

Uzyskaną kroplę krwi należy
niezwłocznie nanieść na pole
testowe.

Kroplą krwi delikatnie
dotknąć środkowej części
pola testowego. Nie
rozsmarowywać kropli na
jego powierzchni.

Delikatnie nanieść kroplę krwi
na środek pola testowego. Gdy
na ekranie pojawi się informacja
„Test in progress“ (pomiar w
toku), można zdjąć palec z pola
testowego.

Pomiar trwa około 5 sekund.
Po odczytaniu wyniku
zamknąć osłonę końcówki.
Glukometr wyłącza się.
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