Snabbguide Accu-Chek Aviva - Svenska/Swedish DB4007
Utföra ett blodsockertest
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Tvätta och torka händerna
innan du utför ett
blodsockertest.
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Håll blodprovstagaren hårt
mot sidan av fingertoppen
och tryck på avtryckaren för
att sticka hål på huden.
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Kontrollera utgångsdatumet på Ta ut en testremsa ur
testremseburken. Använd inte testremseburken. Förslut
testremsor som har passerat
testremseburken väl.
utgångsdatum.

Sätt in testremsan i mätaren i
pilarnas riktning tills mätaren
piper.
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För änden av testremsan till
bloddroppen. Applicera inte
blod ovanpå testremsan.

En blinkande
bloddroppssymbol visas.

Innan du avslutar...

När mätaren piper och
blinkar finns det tillräckligt
med blod i testremsan.

Testresultatet visas på
displayen efter 5 sekunder.

Förbered blodprovstagaren för
nästa test. Skjut spaken så
långt det går och tillbaka igen
för att förbereda en ny lansett.
Indikatorn visar antalet
återstående lansetter.

Förbereda blodprovstagaren

1

Avtryckare
Insticksdjup

Kåpa

2
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1 lansettrumma = 6 lansetter

Indikator för
återstående
lansetter
Spak för att förbereda en ny lansett

Bekanta dig med Accu-Chek
FastClix-blodprovstagaren.

Ta ut lansettrumman ur
väskans ficka.
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Skjut in lansettrumman i blodprovstagaren med den
vita änden först. Tryck
lansettrumman ända in i
blodprovstagaren tills den
klickar på plats.

ANMÄRKNING
Varje lansettrumma innehåller
6 sterila lansetter.

Ta bort kåpan genom att dra
den rakt av. Vrid inte kåpan.
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ANMÄRKNING
Ta inte ut lansettrumman
förrän du har använt alla 6
lansetterna eftersom du
inte kan sätta tillbaka
lansettrumman om du en
gång har tagit ut den ur
blodprovstagaren.

Sätt tillbaka kåpan
på blodprovstagaren.
Kontrollera att den utskurna
delen på kåpan justeras mot
den upphöjda konturen på
blodprovstagaren.
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Ställ in önskat insticksdjup.
Börja med 2. Om du har
tjockare hud, ska du välja
ett större insticksdjup.
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VARNING
Du får inte samtidigt skjuta in
lansettrumman i blodprovstagaren och trycka på
avtryckaren eller stödja
blodprovstagaren med
avtryckaren mot exempelvis
en bordsskiva. Om du gör
det kan en lansett matas ut
och du kan sticka dig
oavsiktligt.

.När du är redo att börja
testa...

Använda blodprovstagaren:
När du trycker på avtryckaren
laddas och utlöses blodprovstagaren med endast 1
klick.

