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Accu-Chek Mobil sistemini kullanmaya başlama

Uç kapağı, açılabildiği kadar
açın.
Ancak bu şekilde kaset
bölmesini açabilir ve test
kasetini takabilirsiniz.

Kayar düğmeyi yukarı
itin.
Bu, kaset bölmesi
kapağını açar.

Ölçüm cihazına yeni bir
test kaseti takın. Kaset
bölmesi kapağını ve uç
kapağı kapatın.

Pil koruma şeridini ölçüm cihazından çıkarın.
Koruyucu filmi ekrandan
sökün.

Ölçüm cihazı açılana dek
düğmesine 2 saniye
kadar basın. Dili seçmek
için
düğmelerini
kullanın.

İstenen dili ayarlamak
için
düğmesine basın.
Seçilen dili onaylamak için
düğmesine basın.

Parmak delicinin hazırlanması
Yeni bir lanset yüklenmesi

1 lanset tüpü
= 6 lanset

Kapağı, parmak deliciden
çıkarın.

Yeni bir lanset tüpü takın
(önce beyaz uç).
Artık kullanabileceğiniz
6 yeni ve steril lanset
mevcuttur.

Lanset tüpünü, 6 lansetin
hepsini kullanmadan
çıkarmayın. Çıkarılan lanset
tüpünün tekrar takılması
mümkün değildir.

Kapağı geri takın.

Parmak delicinin kapağını,
istenen delme derinliği
gösterge ile aynı hizaya
gelene dek döndürün.
Örneğin 3 gibi ortalama bir
delme derinliği ile başlayın
ve daha sonra uygun şekilde
ayarlayın.

Parmak delicinizi bir
sonraki kan şekeri testi için
hazırlayın:
Kayar düğmeyi yönüne
gittiği kadar itin,
ardından tekrar yönüne
itin.

Kan şekeri testinin yapılması

Dikkate almanız gerekenler
Temiz parmaklar

Ellerinizi ılık su ve sabunla yıkayın
ve iyice durulayın. Ellerinizi, temiz
bir havlu ile tamamen kurulayın.

Hemen test edin

İyi biçimli bir
kan damlası

Her zaman küçük, taze ve iyi
biçimli bir kan damlası kullanın.

Uç kapağı açın. Ölçüm cihazı
otomatik olarak çalışır.

Parmak deliciyi, seçilen delme
noktasına sıkıca bastırın. Bir kan
damlası elde etmek için, tetik
düğmesini aşağı doğru tamamen
bastırın.

Kanı düzgün
olarak tatbik edin
5 sn.

Kanı, kan damlasını aldıktan
hemen sonra test alanına tatbik
edin. Kan damlasını tatbik
etmeden önce beklemeyin.

Kan damlasını, test alanının
ortasına hafifçe temas ettirin.
Kanı damlasını, test alanına
bulaştırmayın.

Kan damlasını, test alanının ortasına
hafifçe temas ettirin. Ekranda “Test
in progress” (Test yapılıyor) yazısı
görünür görünmez parmağınızı test
alanından çekin.
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Test işlemi yaklaşık 5 saniye
içinde tamamlanır. Test
sonucunu okuyun ve uç kapağı
kapatın. Ölçüm cihazı kapanır.

