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إجراء اختبار مستوى الجلوكوز يف الدم
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قم بغسل وتجفيف يديك قبل إجراء تحقق من أن االستخدام قبل التاريخ
اختبار مستوى الجلوكوز في الدم.
الموجود على علبة شرائط االختبار.
وال تستخدم شرائط االختبار بعد
تاريخ انتهاء الصالحية.
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أخرج شريط اختبار من علبة شرائط
االختبار .وأغلق الغطاء بإحكام.

أدخل شريط االختبار في المقياس في
اتجاه األسهم إلى أن يصدر المقياس
صوت ًا.
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أمسك جهاز الوخز بقوة على حافة المس قطرة الدم بطرف شريط
أنملة إصبعك واضغط على زر اإلطالق االختبار .ال تضع الدم فوق شريط
االختبار.
لوخز إصبعك.

يظهر رمز قطرة دم وامض.

قبل االنتهاء من...

يصدر المقياس صوت ًا و يومض عندما تظهر نتيجة االختبار على الشاشة
يكون هناك ما يكفي من الدم على بعد  5ثوان.
شريط االختبار.

إعداد جهاز الوخز لالختبار التالي.
حرك الذراع ألعلى وللخلف مرة
واحدة قبل االنتقال إلى إبرة الوخز
التالية .تظهر النافذة عدد إبر الو
خز المتبقية.

إعداد جهاز الوخز

1

زر اإلطالق

عدد إبر الوخز
المتبقية
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 1اسطوانة =  6إبر وخز

3

عمق االختراق
الغطاء

االنتقال إلى إلى إبرة الوخز
التالية

تعرف على جهاز الوخز

.Accu-Chek Fastclix

خذ اسطوانة الوخز من الجيب
الموجود في علبة الحمل.

مالحظة

تحتوي كل اسطوانة عىل  6إبر وخز
معقمة.
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أدخل اسطوانة إبر الوخز بدفع
مالحظة
الطرف األبيض أولاً في جهاز الوخز .ال تقم بإخراج اسطوانة إبر الوخز إىل
ادفع اسطوانة إبر الوخز لنهايتها إلى أن يتم استخدام جميع إبر الوخز
أن تستقر بإحكام في مكانها.
الستة ألنه ال ميكن إعادة استخدام
االسطوانة مبجرد إخراجها من جهاز
الوخز.

أعد الغطاء لمكانه في جهاز الوخز.
وتأكد من أن الشق الموجود على
الغطاء في محاذاة الشق الموجود
على جهاز الوخز.

تحذير

أخرج الغطاء بسحبه على استقامته
للخارج .وال تلوي الغطاء.

يجب عدم إدخال اسطوانة إبر
الوخز يف جهاز الوخز والضغط
يف نفس الوقت عىل زر اإلطالق
أو مسك جهاز الوخز مع جعل
زر اإلطالق عىل سطح مثل سطح
منضدة .فهذا ميكن أن يؤدي إىل
إطالق إبرة وخز وقد يسبب إصابة
بدون قصد.
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عندما تكون جاه ًزا الختبار...

اضبط عمق إبرة الوخز على مستوى
اختراق مريح .وابدأ في الخطوة .2
وللجلد األشد ،أدر القرص إلى رقم
أكبر.

استخدام جهاز الوخز :بضغط زر
اإلطالق ،يسحب جهاز الوخز إبرة
ويقوم بالوخز بنقرة واحدة.
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