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انجام آزمایش قند خون

1

پیش از انجام آزمایش قند خون
دستهای خود را بشویید و خشک
کنید.

5

قلم نیشتر را سفت بگیرید و آن را
روی نوک انگشت خود قرار دهید،
سپس دکمۀ آن را فشار دهید تا
انگشت شما را سوراخ کند.
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تاریخ مصرف را از روی قوطی
نوارهای آزمایش بخوانید .اگر تاریخ
مصرف نوارهای آزمایش گذشته
است ،از آنها استفاده نکنید.

3

یک عدد نوار آزمایش از داخل
قوطی بردارید .درب قوطی را سفت
ببندید.

نوار آزمایش را از سمتی که فلش نشان نماد یک قطره به صورت چشمک زن
داده است داخل دستگاه کنید ،تا حدی ظاهر می شود.
که دستگاه بوق بزند.

6

با انتهای نوار آزمایش قطرۀ خون را
لمس کنید .قطرۀ خون را روی نوار
آزمایش قرار ندهید.

پیش از اتمام کار...

هنگامی که خون کافی روی نوار
آزمایش قرار بگیرد ،دستگاه بوق می
زند و چشمک زن نمایش داده
می شود.

نتیجۀ آزمایش پس از  5ثانیه روی
نمایشگر نشان داده می شود.

قلم نیشتر را برای استفادۀ بعدی
آماده نمایید .دکمۀ روی قلم را یک
بار به سمت جلو و سپس عقب
حرکت دهید تا نیشتر بعدی در جای
خود قرار بگیرد .از روی عدد دریچۀ
کوچک می توانید تعداد نیشترهای
باقی مانده را بخوانید.
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آماده سازی قلم نیشرت

1

دکمۀ عملکرد

2

 1طبلک =  6نیشتر

3

عمق نفوذ
درب

تعداد
نیشترهای باقی
مانده
جایگذاری نیشتر بعدی

با قسمتهای مختلف قلم نیشتر
فست کلیکس اکیوچک

()Accu-Chek Fastclix

آشنا شوید.

4

انتهای سفید رنگ طبلک نیشتر را
داخل قلم نیشتر کنید .طبلک را به
داخل فشار دهید تا صدای کلیک
بدهد و در جای خود ثابت شود.

طبلک نیشتر را از داخل جیب
کیف دستگاه بیرون بیاورید.

توجه

هر طبلک حاوی  6نیشرت اسرتیل
است.

5

درب آن را مستقیم به بیرون
بکشید .درب را نچرخانید.

6

درب قلم نیشتر را در جای خود قرار عمق نفوذ نیشتر را به میزانی که
توجه
مناسب و راحت است تنظیم کنید.
پیش از مرصف شدن  6نیشرت داخل دهید .اطمینان حاصل نمایید که
طبلک ،آن را خارج نکنید ،زیرا پس از شکاف روی درب با دندانۀ روی قلم از سطح  2شروع کنید .برای پوست
سفت تر و ضخیم تر درجه را باالتر
اینکه طبلک از قلم نیشرت خارج شود ،داخل هم قرار بگیرند.
ببرید.
دیگر منی توان از آن استفاده کرد.

هشدار

هرگز نباید هنگامی که طبلک نیشرت
را در داخل قلم قرار می دهید
دکمۀ عملکرد آن را به طور همزمان
فشار دهید ،و نباید هنگامی که
قلم نیشرت را در دست گرفته اید
دکمۀ آن را روی سطحی مانند میز
قرار دهید .این کار ممکن است
سبب عملکرد سهوی نیشرت و آسیب
رسیدن به شام گردد.
هنگامی که آمادۀ آزمایش هستید...

استفاده از قلم نیشتر :با فشردن
دکمۀ عملکرد ،نیشتر با یک کلیک
آزاد می شود و سوراخ می کند.

Roche Diabetes Care GmbH
 ،Accu-Check Kundsupportتلفن ،020-41 00 42 :ایمیلwww.accu-chek.se ،info@accu-chek.se :
2016-07-08 15:39:42

AC Aviva QRG_farsi.indd 2

