ምርመራ ኣብ ደም ዘሎ መጠን ግሉኮዝ

ናይቲ መለክዒ መቀያየሪ በተን

ዓላማ ክልል ኣመላካቲ

ኩሉ ግዜ ቅድሚ ምርመራ ኢዶም ብውዑይ
ማይን ሳምናን ተሓፂቦም ከድርቅዎ ይግባእ።
እቲ መለክዒ ዝበርህ፣ እቲ ስትሪፕ ናብቲ
መለክዒ ምስ ኣእተውዎ እዩ። እቲ ብረታዊ
ጫፍ ናይቲ ስትሪፕ እዩ ናብቲ መለክዒ ዝኣቱ።

ብልጭልጭ ዝብል ናይ ጠብታ ምልክት ኣብ
ዝመፀሉ ግዜ፣ ኢዶም ናብቲ ደም ዝወስድ
መሳርሒ (ላንሲንግ ዲቫይስ) የፀግዑ።

ናይቲ መለክዒ ስትሪፕ ቢጫ ጠርዚ ናብቲ
ናይ ደም ጠብታ የፅግዕዎ። ብልጭልጭ
ዝብል ናይ ሓደ ስዓት ምልክት ኣብቲ መርአዬ
ኣብ ዝርኢሉ ግዜ ኢዶም ካብቲ መለክዒ
ስትሪፕ ይፍለዩ።

ውፅኢት ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ ሰከንድ ኣብቲ
መርአዬ(ዲስፕለይ) ይምፅእ።
እቲ ቀስቲ ውፅኢት ምርመራና ካብቲ ናይ ዓላማ
ክልል ዝልዓለ፣ ማዕረ ወይ ዝትሓተ ምዃኑ
የርእየና። እዚ ዓላማ ክልል ምስ ናይ ግሊ ቴራፒ
ዓላማና ክነመጣጥኖ ንኽእል ኢና።

ደም ከመይ ከምዝውሰድ (ላንሲንግ) ንምርኣይ
ብግልባጡ ይርአዩ ።

ናይቲ መለክዒ መቀያየሪ መልጎም

ናይቲ ስትሪፕ መውግኢ በተን

ስትሪፕ ፖርት

ናይ ምርመራ ስትሪፕ

ናይ ወጥሪ በተን

ናይ ፋስትክሊክስ ደም ዝወስድ መሳርሒ (ላንሲንግ ዲቫይስ) ብምጥቃም

ቅድሚ ደም ምውሳዶም፣ ኢዶም
ብውዑይ ማይን ሳምናን ይትሓፀቡ።

ሕድ ሕድ መጥብሒ ድራም
6 ላንሴታት ይሕዝ።

እቲ መሸፈኒ ካብቲ ደም ዝወስድ
መሳርሒ ይእለይዎ።

ሓድሽ መጥብሒ ድራም የእትዉ፤
መጀመርያ እቲ ፃዕዳ ጫፍ ናብቲ ደም
ዝወስድ መሳርሒ የእትዉ።

ክሳብ ዝድለ ዕምቆት ምስቲ ኣመላካቲ
ማዕረ ዝኸውን፣ እቲ መሸፈኒ ዘውርዎ።

ኣብቲ ዝተመረፀ ናይ ፓንክቸር ቦታ
እቲ ደም ዝወስድ መሳርሒ(ላንሲንግ
ዲቫይስ) ቀስ ኣቢሎም ይጠውቅዎ።

ኢዶም ብድምቢ የድርቕዎ።

መጥንሒ ድራም
ነቲ መሸፈኒ 11 ሰሪፁ ብዝኣቱ
ዕምቆት ኣስከርክርም

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT ከምኡ እውን FASTCLIX ምልክታት
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እቲ መጥብሒ ድራም ምሉእ ብምሉእ ኣብ
ውሽጢ ደም ዝወስድ መሳርሒ(ላንሲንግ
ዲቫይስ) እንትኾይኑ፣ ብድምቢ ኣትዩ ኣሎ
ማለት እዩ።
እቲ መሸፈኒ ብካሊእ ይተክእዎ።

እቲ ናይ መስደዲ መልጎም ክሳብ ታሕቲ
ምስ ጠውቅዎ እቲ መጥብሒ ተሰዲዱ
ኣሎ ማለት እዩ፤ ስለዚ ቆርበትና ሰንጢቁ
ይኣቱ።
ደሞም ምስወሰዱ፣ ቀጥታ ኣብ ደሞም
ዘሎ መጠን ግልኮዝ ይለክዑ።

