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البدء باستخدام جهاز أكيو تشك موبايل لقياس مستوى سكر الدم

افتح غطاء رأس الجهاز بصورة كاملة حتى
نهايته.
وحينها فقط ميكنك فتح حجرة األرشطة
وإدخال رشيط االختبار.

ادفع الزر املنزلق نحو األعىل.
وهذا يؤدي إىل فتح غطاء حجرة األرشطة.

أدخل رشيط قياس جديد داخل املقياس.
أغلق غطاء حجرة األرشطة وغطاء رأس
الجهاز.

اسحب رشيط حامية البطارية خارج
املقياس .وانزع طبقة الحامية الرقيقة من
الشاشة.

ملدة ثانيتني تقريبا
اضغط عىل الزر
إىل أن يشتعل املقياس .استخدم األزرار
الختيار اللغة.

الختيار اللغة التي
اضغط الزر
لتأكيد اللغة
ترغب بها .اضغط الزر
املختارة.

تحضير قلم الوخز
تحميل إبرة جديدة
 1حامل اإلبر الواحد
=  6إبر

انزع غطاء قلم الوخز

أدخل حامل إبر جديد (الجزء األبيض يف
املقدمة).
لديك ستة إبر جديدة ومعقمة تحت
ترصفك.

ال تنزع حامل اإلبر قبل استخدام اإلبر
الستة كلها .حيث ال ميكنك تركيب حامل
إبر بعد نزعه.

أعد تركيب الغطاء

أدر غطاء إصبع الوخز حتى تصبح درجة
عمق االخرتاق املختارة لإلبرة مواجهة
للمؤرش .ابدأ بدرجة اخرتاق متوسطة ،
كالدرجة  3مثال ،ثم أعد الضبط مبا يالئم
سمك جلدك.

حرض اصبع الوخز الخاص بك من أجل
االختبار التايل ملستوى سكر الدم:
ادفع املقبض حتى النهاية يف االتجاه
ومن ثم بالعودة إىل االتجاه .

إجراء اختبار قياس سكر الدم

محاذير عليك أخذها بالحسبان

1

افتح غطاء رأس الجهاز .وعندها
يشتعل المقياس بصورة تلقائية.

2

اضغط اصبع الوخز بقوة على
منطقة الوخز المختارة .اضغط
على زر التحرير نحو األسفل حتى
النهاية للحصول على قطرة دم.

4

3

نظافة األصابع

1

دم صغير ًة
استخدم دائما ً قطرة ٍ
وحديثة وجيدة التكوين.

اغسل أصابعك بالماء الدافئ
والصابون واشطفها بالماء جيداً.
جفف يديك تماما ً بمنشفة نظيفة.

أجر االختبار على الفور
ِ

3

 5ثوان

المس طرف شريط االختبار في مركزه تستغرق عملية االختبار  5ثواني
تقريباً .اقرء نتيجة االختبار
برفق مع قطرة الدم .اسحب اصبعك
ٍ
بعيداً عن طرف شريط االختبار حالما وأغلق غطاء رأس الجهاز.
وحينها ينطفئ المقياس.
تظهر عبارة جاري االختبار على
الشاشة.

حسن تكوين قطرة الدم

2

استخدم قطرة الدم
بصورة صحيحة

4

5 sek.

ضع طرف شريط االختبار على
قطرة الدم بعد تشكلها على الفور.
وال تتريث أبداً قبل استخدام قطرة
الدم.
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برفق قطرة الدم من خالل
المس
ٍ
مركز منطقة االختبار على
الشريط .ال تلطخ منطقة االختبار
بالدم.

