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Pomiar stężenia glukozy we krwi
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Przed wykonaniem pomiaru
stężenia glukozy we krwi
umyj i osusz ręce.
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Mocno dociśnij końcówkę nakłuwacza z boku opuszki palca
i naciśnij przycisk spustowy
w celu zrobienia nakłucia w
skórze.
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Sprawdź datę ważności na
opakowaniu pasków testowych. Nie używaj pasków
testowych, których data
ważności minęła.
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Wyjmij pasek testowy z opakowania pasków testowych.
Następnie starannie zamknij
opakowanie.

Wprowadź pasek testowy
do glukometru zgodnie z
kierunkiem wskazanym
przez strzałki aż do wydania
przez glukometr sygnału
dźwiękowego.
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Dotknij kropli krwi paskiem
testowym. Nie wprowadzaj
krwi na wierzch paska
testowego.

Pojawi się migający symbol
kropli krwi.

Przed zakończeniem...

Kiedy glukometr wyda sygnał
dźwiękowy i zacznie migać,
oznacza to, że ilość krwi na
pasku testowym jest wystarczająca.

Po 5 sekundach na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru.

Przygotuj nakłuwacz do następnego pomiaru. Przekręć
przycisk naciągający do
przodu do oporu, a następnie
z powrotem, aby przygotować
nowy lancet. Wskaźnik pokaże
liczbę pozostałych lancetów.

Przygotuj nakłuwacz

1 UstawieniePrzycisk spustowy 2

1 bębenek = 6 lancetów

głębokości
nakłucia

3

Nasadka

Wskaźnik
liczby
pozostałych
lancetów
Przycisk naciągający do
załadowania kolejnego lancetu

Zapoznaj się z nakłuwaczem
Accu-Chek FastClix.

Wyjmij bębenek z lancetami
z kieszonki walizeczki.
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Wsuń bębenek z lancetami
białą końcówką do nakłuwacza. Wciśnij koniec bębenka
do nakłuwacza do momentu
usłyszenia kliknięcia.

UWAGA
Nie wyjmuj bębenka przed
zużyciem wszystkich 6 lancetów, ponieważ jeśli raz wyjmie
się bębenek z nakłuwacza, nie
można go później włożyć
ponownie.

UWAGA
Każdy bębenek zawiera 6
sterylnych lancetów.

Zdejmij nasadkę, ściągając
ją ruchem prostym. Nie
przekręcaj nasadki.
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6

Ponownie nałóż nasadkę
na nakłuwacz. Sprawdź, czy
wycięta część nasadki jest
dopasowana do wybrzuszonej
krawędzi nakłuwacza.

Ustaw żądaną głębokość nakłucia. Rozpocznij od poziomu 2. W przypadku grubszej
skóry wybierz większą głębokość nakłucia.
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Ostrzeżenie

Nie wolno wsuwać bębenka
z lancetami do nakłuwacza i
jednocześnie wciskać przycisku
spustowego ani opierać nakłuwacza przyciskiem spustowym
np. o blat stołu. Takie działanie
może spowodować wysunięcie
się lancetu i niezamierzone
ukłucie.

Kiedy jesteś gotów do
przetestowania...

Używanie nakłuwacza: Jedno
wciśnięcie przycisku spustowego nakłuwacza powoduje
zarówno naciągnięcie mechanizmu nakłuwacza, jak i
wykonanie nakłucia.

