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Kan Şekeri Testinin Yapılması

1

Kan şekeri testini yapmadan
önce ellerinizi yıkayın ve
kurulayın.

5

Parmak delme cihazını parmak
ucunuzun kenarına sıkıca
bastırın ve parmağınızı delmek
için tetik düğmesine basın.

2

Test çubuğu kabının
üzerindeki son kullanma
tarihini kontrol edin. Son
kullanma tarihi geçmiş olan
test çubuklarını kullanmayın.

3

Test çubuğu kabından bir
tane test çubuğu çıkarın.
Kapağı sıkıca kapatın.

Test çubuğunu, ölçüm cihazı
Yanıp sönen bir kan damlası
bip sesi verene dek ok yönünde sembolü gösterilir.
ölçüm cihazının içine sokun.

6

Test çubuğunun ucunu, kan
damlasına dokundurun. Kan
damlasını, test çubuğunun
üzerine koymayın.

Bitirmeden önce...

Test çubuğu üzerinde yeterli
kan olduğunda ölçüm cihazı
bip sesi çıkarır ve yanıp
söner.

Test sonucu 5 saniye sonra
ekranda gösterilir.

Parmak delme cihazını bir
sonraki test için hazırlayın. Bir
sonraki lansete geçmek için
döner düğmeyi ileri ve geri
kaydırın. Pencere, kalan lanset
sayısını gösterir.

Parmak Delme Cihazının Hazırlanması

1

Tetik düğmesi
Delme
derinliği

2

1 Tüp = 6 Lanset

3

Kapak
Kalan lanset
sayısı
Bir sonraki lansete geçiş

Accu-Chek Fastclix parmak
delme cihazını tanıyın.

Lanset tüpünü, taşıma
çantasındaki cepten çıkarın.

4

Lanset tüpünü, beyaz ucu
önce girecek şekilde parmak
delme cihazına takın. Lanset
tüpünü, bir “klik” sesiyle yerine
sıkıca oturana kadar itin.

NOT
6 lansetin hepsini kullanana
dek lanset tüpünü çıkarmayın;
bu tüp, parmak delme
cihazında çıkarıldıktan sonra
tekrar kullanılamaz.

NOT
Her bir tüp, 6 steril lanset
içerir.

Düz olarak çekerek kapağı
çıkarın. Kapağı çevirmeyin.

5

6

Kapağı, parmak delme
cihazına tekrar takın. Kapak
üzerindeki çentiğin, parmak
delme cihazı üzerindeki
çentik ile aynı hizada
olduğundan emin olun.

Lanset derinliğini, rahat bir
delme derinliğine ayarlayın.
2 ile başlayın. Sert ciltler
için, daha yüksek bir rakama
ayarlayın.
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Uyarı

Lanset tüpünü parmak delme
cihazına takarken aynı anda
tetik düğmesine basmamanız
ya da parmak delme cihazını,
tetik düğmesi bir masanın üstü
gibi bir yüzeye dayanacak
şekilde tutmamanız gereklidir.
Bu, bir lansetin serbest kalmasına ve yanlışlıkla yaralanmaya
yol açabilir.

Test için hazır olduğunuzda...

Parmak delme cihazının
kullanılması: Tetik düğmesine
basıldığında, parmak delme
cihazı kurulur ve 1 “klik”
sesiyle parmağa batar.

