Testes de glicemia

Botão de navegação
do aparelho de medição
da glicemia

Indicador do intervalo-alvo

Botão de navegação do aparelho
de medição da glicemia

Lave sempre as mãos com água
morna com sabão e seque-as
minuciosamente antes de iniciar
um teste. O aparelho de medição
da glicemia liga-se quando
a tira-teste é inserida no aparelho
de medição. A extremidade
metálica da tira-teste entra no
aparelho de medição da glicemia.

Quando aparecer um símbolo
de uma gota a piscar, faça uma
picada no dedo com o dispositivo
de punção.

Toque na ponta amarela da
tira-teste para a gota de sangue.
Retire o dedo da tira-teste
quando o símbolo da ampulheta
a piscar aparecer no visor.

O resultado de teste aparece no
visor em menos de 4 segundos.
A seta mostra se o resultado de
teste está acima, dentro, ou abaixo
do intervalo-alvo de glicemia.
O intervalo-alvo de glicemia pode
ser individualizado para se adequar
aos seus objetivos de terapia
pessoal.

Consulte o verso para instruções
de punção.

Ejetor da tira-teste

Porta de tiras-teste

Tira-teste

Botão de tensão

Utilização do dispositivo de punção FastClix

Lave as mãos com água morna
e sabão antes de colher sangue.

Cada cartucho de lancetas
contém 6 lancetas

Retire a tampa do dispositivo
de punção.

Insira o novo cartucho de
lancetas — extremidade
branca primeiro — no
dispositivo de punção.

Rode a tampa até a
profundidade de penetração
pretendida ficar alinhada com
o indicador.

Prima o dispositivo de punção
com firmeza contra o local de
punção escolhido.

Seque as mãos
minuciosamente.

Cartucho de lancetas
Tampa rotativa com
11 profundidades de
penetração
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O cartucho de lancetas fica
inserido de forma adequada
quando fica totalmente dentro
do dispositivo de punção,
e só a ponta de ejeção fica
para fora do dispositivo de
punção na parte da frente.
Substitua a tampa.

Prima o botão de disparo
totalmente para baixo,
a lanceta é libertada e
penetra a pele.
Teste a sua glicemia
imediatamente depois de ter
colhido sangue.

