آزمايش گلوکوز خون

دکمه جهت یابی ميتر

شاخص محدوده هدف

همیشه قبل از آزمايش دستهای تان را با آب
گرم و صابون شسته و کامالً خشک کنيد.
وقتيکه باريکه را در ميتر داخل می کنيد،
ميتر روشن می شود .قسمت فلزی باريکه
در ميتر داخل می شود.

وقتيکه سمبول قطره جلوه ای ظاهر می شود،
با آله لينسنگ از انگشت خون بگیرید.
برای رهنمایی خونگیری از انگشت
پشت را بيبينيد.

دکمه جهت یابی ميتر

دکمه اخراج باريکه

قسمت باريکه

باريکه آزمايش

کنار زرد باريکه آزمايش را به قطره خون
لمس کنيد .وقتيکه سمبول ساعت شنی جلوه
ای روی صفحه ظاهر می شود ،انگشت تان
را از باریکه بردارید.

در ظرف کمتر از  4ثانيه نتيجه روی صفحه
ظاهر می شود.
تيرک نشان می دهد که آيا نتيجه تان از محدوده
هدف باال ،در داخل يا پايين قرار دارد .محدوده
هدف می تواند متناسب با اهداف معالجه فردی
تنظيم شود.

دکمه فشار

هر يکی از آله استوانه ای نيشتر
دارای  6نيشتر می باشد

استفاده از آله خونگیری از انگشت FastClix

قبل از گرفتن خون ،دستهای تان را با
آب گرم و صابون بشویید.
دستهای تان را کامالً خشک کنيد.

از آله خونگيری از انگشت سرپوشی
را برداريد.

يک آله استوانه ای نيشتر جديد  -نخست
انتهای سفيد  -را در آله نيشتر داخل
کنيد.

آله استوانه ای نيشتر
سرپوش قابل چرخش با
 11عمق نفوذ پذير
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آله استوانه ای نيشتر وقتيکه کامالً در
داخل آله نيشتر باشد ،بطور مناسب داخل
شده است و فقط در نما از آله نيشتر ،کنار
نشر بيرون می آيد.
سرپوش را تبديل کنيد.

سرپوش را تا حد بچرخانيد تا
عمق نفوذ پذير با شاخص تنظيم شود.

آله نيشتر را بطور محکم در محل
سوراخ انتخاب شده فشار دهید.
دکمه جاری کردن را پايين کنيد ،نيشتر
جاری می شود و روی پوست نفوذ
می کند.
بعد از گرفتن خون ،به سرعت گلوکوز
خون تان را معاينه کنيد.

