Hiermit
beginnen
Kurzanleitung

Einstellen von Sprache und Zeitformat

Übersicht

WARNUNG

1

• Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die
Gebrauchsanweisung des Accu‑Chek Guide
Blutzuckermessgeräts. Die Gebrauchs
anweisung enthält wichtige Hinweise zur
Handhabung sowie zusätzliche Informationen.
• Die Stechhilfe ist nur für den persönlichen
Gebrauch bestimmt.
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Durchführen einer Blutzuckermessung
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Auslöseknopf

Auswerfer
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Spannknopf
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Sie können die kostenlose Accu-Chek Connect
Diabetes Management App* hier herunterladen:

Stechtiefe
2
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1 Display
2 Zurück-Taste
3 Auf- und Ab-Tasten
4 Ein/Aus/Set/OK-Taste

4

8

5

5 Beleuchteter Teststreifeneinschub
6 Batteriefachdeckel
7 Micro-USB-Anschluss
8 Teststreifen-Auswerfer

Drücken Sie kurz auf , um das Messgerät
einzuschalten. Language (Sprache)
erscheint auf dem Display. Drücken Sie auf
oder , um die gewünschte Sprache
auszuwählen. Drücken Sie auf .
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Machen Sie sich mit der
Accu‑Chek Softclix Stechhilfe
vertraut.
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Nehmen Sie eine Lanzette aus
ihrem Fach im Etui.
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Ziehen Sie die Kappe von der
Stechhilfe gerade ab. Drehen
Sie die Kappe nicht.
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Stecken Sie die Lanzette in die
Stechhilfe, bis die Lanzette mit
einem Klick einrastet.

Drehen Sie die Schutzkappe
der Lanzette ab.
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Waschen Sie vor der
Blutzuckermessung Ihre Hände
und trocknen Sie sie ab.

5

Überprüfen Sie das
Haltbarkeitsdatum auf der
Teststreifendose. Verwenden
Sie keine Teststreifen, deren
Haltbarkeitsdatum überschritten
ist.

Entnehmen Sie einen
Teststreifen aus der Test
streifendose. Verschließen Sie
den Deckel wieder fest.

Führen Sie den Teststreifen mit
den metallischen Kontakten
voran in das Messgerät ein.
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Das Messgerät schaltet sich ein.
Messung wird vorbereitet
erscheint auf dem Display.

Zum Schluss nicht vergessen...

Setzen Sie die Kappe wieder
auf die Stechhilfe. Achten Sie
darauf, dass die Positionierungs
kerbe in der Kappe auf einer
Linie mit der Positionierungslinie
auf der Stechhilfe liegt.

Stellen Sie an der Stechhilfe
eine für Sie passende Stechtiefe
ein. Beginnen Sie mit Stufe 2.
Je nach Gewebedicke kann ein
höherer Wert erforderlich sein.

Drücken Sie den Spannknopf bis zum
Verwenden Sie die Stechhilfe
Anschlag, wie bei einem Kugelschreiber. erst unmittelbar vor der
Drücken Sie nicht den Auslöseknopf,
Blutentnahme.
solange Sie noch den Spannknopf
drücken. Die Stechhilfe kann verwendet
werden, wenn in dem Auslöseknopf ein
gelbes Feld erscheint.

Drücken Sie die Stechhilfe
fest gegen die Seite Ihrer
Fingerbeere und drücken Sie
den gelben Auslöseknopf, bis
der Einstich erfolgt.

Berühren Sie mit dem gelben Rand des Teststreifens den Blutstropfen. Nehmen Sie Ihren Finger vom Teststreifen weg, sobald
Messung wird durchgeführt auf dem Display erscheint. Tragen
Sie das Blut nicht auf die Oberseite des Teststreifens auf.

Der Messwert erscheint nach
weniger als 4 Sekunden auf
dem Display.

Ziehen Sie die Kappe von der
Stechhilfe ab. Halten Sie die
Stechhilfe so, dass das untere Ende
der Stechhilfe mit der Lanzette von
Ihnen wegzeigt. Schieben Sie den
Auswerfer nach vorn, um die
Lanzette auszuwerfen.
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oder

Zeitformat erscheint auf dem Display.
Drücken Sie auf oder , um
12 Stunden (am/pm) oder 24 Stunden
auszuwählen. Drücken Sie auf , um die
ausgewählte Einstellung zu speichern und
anschließend zum Hauptmenü zurück
zukehren.
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Vorbereiten der Stechhilfe
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هشدار

از اینجا شروع
کنید

راهنمای شروع به کار سریع

•	این راهنمای شروع به کار سریع ،نمی تواند
جایگزین راهنماي استفاده برای استفاده از دستگاه
اندازه گیری قند خون  Accu-Chek Guideشما باشد.
راهنماي استفاده حاوی دستورالعمل های مهم و اطالعات
اضافی است.
•	این اتوالنست ،تنها برای استفاده شخصی در نظر
گرفته شده است.

تنظیم فرمت زبان و زمان

نمای کلی

1

تنظیم اتوالنست

1

دكمه رها كننده
خارج كننده
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کالهک
باالیی

دكمه تخليه

7

2

انجام تست قند خون

برنامه* مدیریت دیابت  Accu-Chek Connectرا به صورت
رایگان از زیر دانلود کنید:

عمق نفوذ
2

4

8

3

5

 1نمایشگر

 2دکمه بازگشت



 3دکمه های پیکان باال و
پایین

 4دکمه روشن/خاموش/تنظیم/تأیید

 5شیار نوار تست دارای نور
 6درب باتري
 7پورت میکرو USB

با فشار مختصر بر روی دستگاه اندازه
گیری را روشن کنید( Language .زبان)
را فشار
ظاهر می شود .دکمه یا
دهید تا زبان مورد نظر برجسته شود .را
فشار دهید.
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با اتوالنست Accu-Chek Softclix
(اکیوچک سافت کلیکس) آشنا شوید.

6

یک النست از پاکت موجود در جعبه
بردارید.

7

کالهک باالیی را با کشیدن آن به
بیرون ،در آورید .کالهک را نچرخانید.

8

النست را به درون اتوالنست وارد کنید،
تا زمانیکه یک صدای کلیک از آن خارج
شود.
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 8خارج کننده نوار تست

پوشش محافظ النست را با پیچ و تاب
دادن در آورید.

قبل از انجام تست قند خون ،حتما دست حتما تاریخ مصرف ظرف نوار تست را
بررسی کنید .هرگز از نوارهای تست
های خود را شسته و خشک نمایید.
تاریخ گذشته استفاده نکنید.

5

نوار تستی را از ظرف نوار تست بردارید.
درب آن را محکم ببندید.

انتهای فلزی نوار تست را در دستگاه
اندازه گیری قرار دهید.

دستگاه اندازه گیری روشن می شود.
( Preparing to testآماده شدن برای
تست) ظاهر می شود.

*برای دستگاه های تلفن همراه موجود است
آخرین بروز رسانی۲۰۱۵-۰۹ :
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قبل از پایان کار...
یا

 ،ACCU-CHEK GUIDE ،ACCU-CHEK CONNECT ،ACCU-CHEKو
 SOFTCLIXبرندهای شرکت  ROCHEمی باشند.
( Time Formatفرمت زمان) ظاهر می
را فشار دهید تا زمان
یا
شود .دکمه
بر رو  12( 12 hourساعت) (ق.ظ/ب.ظ) یا
 24( 24 hourساعت) تنظیم شود .سپس
را فشار دهید تا گزینه مورد نظر تنظیم
شود و به ( Main Menuمنوی اصلی)
بازگردد.
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کالهک اتوالنست را تعویض کنید.
عمق النست را برای سطح نفوذ راحت
مطمئن شوید که حتما شکاف کالهک با تنظیم کنید .از شماره  2شروع کنید.
شکاف اتوالنست هم تراز شود و در یک برای پوست های زمخت تر ،از شماره
خط باشد.
باالتري شروع کنید.

تا زمانی که برای انجام یک تست از نوک
دکمه تخلیه را تا جایی که حرکت می
کند ،فشار دهید ،درست مثل فشار دادن انگشتتان آماده باشید ،اتوالنست را به
یک خودکار فشاری .به هنگام فشار دادن کناری بگذارید.
دکمه تخلیه ،هرگز دکمه رها کردن را
فشار ندهید .هر زمان که اتوالنست آماده
باشد ،دکمه رها کردن ،زرد می شود.

نتيجه تست در کمتر از  ۴ثانیه،
اتوالنست را محکم در کنار سرانگشت
لبه زرد نوار تست را با قطره خون آغشته کنید .وقتی ( Analyzingتجزیه و
خود فشار دهید و دکمه رها کردن زرد تحلیل) ظاهر می شود ،انگشت خود را از نوار تست بردارید .هرگز خون را بر قسمت بر روی نمایشگر نشان داده می شود.
را برای ایجاد یک خراش کوچک بر روی باالی نوار تست نزنید.
انگشتتان ،فشار دهید.

کالهک اتوالنست را بردارید .النست را از
خود دور نگه دارید .خارج کننده را برای
رها کردن النست ،بکشید.
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