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ገዛእ-ርእስኻ ምስ’ዛ ኣኩ-ቸክ 
ፋስትክሊክስ (Accu-Chek 
Fastclix) ዝዓይነታ ደም መንቅዒት 
ናውቲ ኣላሊ። 

ንካዝና መራፍእ ካብ ጁባ ቦርሳ ናይ’ዛ 
መሳርሒት ኣውጽኣዮ። 

1 2 3
ዕምቈት መውጋ
እቲ መርፍእ 

መርፍእ ዝፍኑ መጠወቒ 

መኽደኒ 
ቍጽሪ ተረፍ 
መራፍእ  

ናብ ዝቕጽል መርፍእ ምሕላፍ 

ምድላው ናይ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት 

4 5 6 መርመራ ክትገብር 
ምስተዳለኻ... 

ንዕምቆት ናይ’ዛ መንቅዒት ደም፡ 
ዝሰማምዓካ ዕምቈት መውጋእቲ 
መርፍእ ከምዝፈጥር ጌርካ ኣተኻኽሎ። 
ብቝጽሪ 2 ጀምር። ኣብ ርጕድ ዝበለ 
ቈርበት ንምውጋእ፡ ዝያዳ ወጽሪ 
ጠውቕ። 

ምጥቃም መንቅዒት ደም፦ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒ ሓንሳብ ኣብ እንሕዘሉ 
እዋን፡ እዛ መንቅዒት ደም መሳርሒት፡ 
መርፍእ ብምውርዋር ብሓንቲ ወስታ እያ 
ደም እተንቅዓልና። 

ኣስተውዕል
እተን 6 መራፍእ ከይተወድኣ እንከለዋ 
ካዝና መርፍእ ኣይተውጽእ፡ምኽንያቱ 
ሓንሳብ ካብ’ዛ መሳርሒት ምስ ወጸ 
ደጊምካ ብምእታው ክትጥቀመሉ 
ኣይትልእን ኢኻ። 

ንመኽደኒ ናይ’ዛ መንቅዒት ደም ናብ 
ቦትኡ ምለሶ። እቲ ኣብ’ታ ደም እተንቅዕ 
መሳርሒትን መኽደኒኣን ዝርከብ ሕርጎ 
ከምዝዝተዋሰበ ኣረጋግጽ። 

Roche Diabetes Care GmbH
ኣኩ-ቸክ ኩንድሳፖርት (Accu-Chek Kundsupport)፣ ተሌፎን፦ 020-41 00 42፣ ኢ-መይል፦ info@accu-chek.se, www.accu-chek.se

ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ናውቲ ምንቃዕ 
ደም ከተእትዎ እንከለኻ፡ እቲ ጻዕዳ 
ዝሕብሩ ጫፉ ብቕድሚት ሸነኽ ክኸውን 
ይግባእ። ናይ ምግጥጣም ድምጺ ክሳብ 
ዝህብ ድማ ምሉእ-ብምሉእ ተደፊኡ 
ክኣቱ ኣለዎ።  

ኣስተውዕል
ነፍሲወከፍ ካዝና 6 ዝመኸኑ መራፍእ 
እዩ ዝሕዝ 

1 ካዝና = 6 መራፍእ 

ነቲ መኽደኒ ቀጥታ ብምስሓብ ጥራይ 
ክፈቶ። ኣይትጥወዮ። 

         
           መጠንቀቕታ 
ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳ
ርሒት እዚኣ ብምእታው ነቲ መርፍእ ዝፍኑ 
መጠወቒኣ ደጋጊምካ ክትጥውቕ ይኹን 
ነዚ መጠወቒኣ ከም ጣውላ ኣብ ዝኣመ
ሰሉ ነገራት ኣጸጊዕካ ጸቒጥካ ክትሕዞ ኣይ
ግባእን። ብኸም’ዚ ምኽንያት ብዘይ ፍላጥ 
ተወርዊሩ ዝወጽእ መርፍእ ጕድኣት ከስዕብ 
ይኽእል እዩ። 

ገዛእ-ርእስኻ ምስ’ዛ ኣኩ-ቸክ 
ፋስትክሊክስ (Accu-Chek 
Fastclix) ዝዓይነታ ደም መንቅዒት 
ናውቲ ኣላሊ። 

ንካዝና መራፍእ ካብ ጁባ ቦርሳ ናይ’ዛ 
መሳርሒት ኣውጽኣዮ። 

1 2 3
ዕምቈት መውጋ
እቲ መርፍእ 

መርፍእ ዝፍኑ መጠወቒ 

መኽደኒ 
ቍጽሪ ተረፍ 
መራፍእ  

ናብ ዝቕጽል መርፍእ ምሕላፍ 

ምድላው ናይ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት 

4 5 6 መርመራ ክትገብር 
ምስተዳለኻ... 

ንዕምቆት ናይ’ዛ መንቅዒት ደም፡ 
ዝሰማምዓካ ዕምቈት መውጋእቲ 
መርፍእ ከምዝፈጥር ጌርካ ኣተኻኽሎ። 
ብቝጽሪ 2 ጀምር። ኣብ ርጕድ ዝበለ 
ቈርበት ንምውጋእ፡ ዝያዳ ወጽሪ 
ጠውቕ። 

ምጥቃም መንቅዒት ደም፦ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒ ሓንሳብ ኣብ እንሕዘሉ 
እዋን፡ እዛ መንቅዒት ደም መሳርሒት፡ 
መርፍእ ብምውርዋር ብሓንቲ ወስታ እያ 
ደም እተንቅዓልና። 

ኣስተውዕል
እተን 6 መራፍእ ከይተወድኣ እንከለዋ 
ካዝና መርፍእ ኣይተውጽእ፡ምኽንያቱ 
ሓንሳብ ካብ’ዛ መሳርሒት ምስ ወጸ 
ደጊምካ ብምእታው ክትጥቀመሉ 
ኣይትልእን ኢኻ። 

ንመኽደኒ ናይ’ዛ መንቅዒት ደም ናብ 
ቦትኡ ምለሶ። እቲ ኣብ’ታ ደም እተንቅዕ 
መሳርሒትን መኽደኒኣን ዝርከብ ሕርጎ 
ከምዝዝተዋሰበ ኣረጋግጽ። 

Roche Diabetes Care GmbH
ኣኩ-ቸክ ኩንድሳፖርት (Accu-Chek Kundsupport)፣ ተሌፎን፦ 020-41 00 42፣ ኢ-መይል፦ info@accu-chek.se, www.accu-chek.se

ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ናውቲ ምንቃዕ 
ደም ከተእትዎ እንከለኻ፡ እቲ ጻዕዳ 
ዝሕብሩ ጫፉ ብቕድሚት ሸነኽ ክኸውን 
ይግባእ። ናይ ምግጥጣም ድምጺ ክሳብ 
ዝህብ ድማ ምሉእ-ብምሉእ ተደፊኡ 
ክኣቱ ኣለዎ።  

ኣስተውዕል
ነፍሲወከፍ ካዝና 6 ዝመኸኑ መራፍእ 
እዩ ዝሕዝ 

1 ካዝና = 6 መራፍእ 

ነቲ መኽደኒ ቀጥታ ብምስሓብ ጥራይ 
ክፈቶ። ኣይትጥወዮ። 

         
           መጠንቀቕታ 
ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳ
ርሒት እዚኣ ብምእታው ነቲ መርፍእ ዝፍኑ 
መጠወቒኣ ደጋጊምካ ክትጥውቕ ይኹን 
ነዚ መጠወቒኣ ከም ጣውላ ኣብ ዝኣመ
ሰሉ ነገራት ኣጸጊዕካ ጸቒጥካ ክትሕዞ ኣይ
ግባእን። ብኸም’ዚ ምኽንያት ብዘይ ፍላጥ 
ተወርዊሩ ዝወጽእ መርፍእ ጕድኣት ከስዕብ 
ይኽእል እዩ። 

ገዛእ-ርእስኻ ምስ’ዛ ኣኩ-ቸክ 
ፋስትክሊክስ (Accu-Chek 
Fastclix) ዝዓይነታ ደም መንቅዒት 
ናውቲ ኣላሊ። 

ንካዝና መራፍእ ካብ ጁባ ቦርሳ ናይ’ዛ 
መሳርሒት ኣውጽኣዮ። 

1 2 3
ዕምቈት መውጋ
እቲ መርፍእ 

መርፍእ ዝፍኑ መጠወቒ 

መኽደኒ 
ቍጽሪ ተረፍ 
መራፍእ  

ናብ ዝቕጽል መርፍእ ምሕላፍ 

ምድላው ናይ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት 

4 5 6 መርመራ ክትገብር 
ምስተዳለኻ... 

ንዕምቆት ናይ’ዛ መንቅዒት ደም፡ 
ዝሰማምዓካ ዕምቈት መውጋእቲ 
መርፍእ ከምዝፈጥር ጌርካ ኣተኻኽሎ። 
ብቝጽሪ 2 ጀምር። ኣብ ርጕድ ዝበለ 
ቈርበት ንምውጋእ፡ ዝያዳ ወጽሪ 
ጠውቕ። 

ምጥቃም መንቅዒት ደም፦ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒ ሓንሳብ ኣብ እንሕዘሉ 
እዋን፡ እዛ መንቅዒት ደም መሳርሒት፡ 
መርፍእ ብምውርዋር ብሓንቲ ወስታ እያ 
ደም እተንቅዓልና። 

ኣስተውዕል
እተን 6 መራፍእ ከይተወድኣ እንከለዋ 
ካዝና መርፍእ ኣይተውጽእ፡ምኽንያቱ 
ሓንሳብ ካብ’ዛ መሳርሒት ምስ ወጸ 
ደጊምካ ብምእታው ክትጥቀመሉ 
ኣይትልእን ኢኻ። 

ንመኽደኒ ናይ’ዛ መንቅዒት ደም ናብ 
ቦትኡ ምለሶ። እቲ ኣብ’ታ ደም እተንቅዕ 
መሳርሒትን መኽደኒኣን ዝርከብ ሕርጎ 
ከምዝዝተዋሰበ ኣረጋግጽ። 

Roche Diabetes Care GmbH
ኣኩ-ቸክ ኩንድሳፖርት (Accu-Chek Kundsupport)፣ ተሌፎን፦ 020-41 00 42፣ ኢ-መይል፦ info@accu-chek.se, www.accu-chek.se

ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ናውቲ ምንቃዕ 
ደም ከተእትዎ እንከለኻ፡ እቲ ጻዕዳ 
ዝሕብሩ ጫፉ ብቕድሚት ሸነኽ ክኸውን 
ይግባእ። ናይ ምግጥጣም ድምጺ ክሳብ 
ዝህብ ድማ ምሉእ-ብምሉእ ተደፊኡ 
ክኣቱ ኣለዎ።  

ኣስተውዕል
ነፍሲወከፍ ካዝና 6 ዝመኸኑ መራፍእ 
እዩ ዝሕዝ 

1 ካዝና = 6 መራፍእ 

ነቲ መኽደኒ ቀጥታ ብምስሓብ ጥራይ 
ክፈቶ። ኣይትጥወዮ። 

         
           መጠንቀቕታ 
ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳ
ርሒት እዚኣ ብምእታው ነቲ መርፍእ ዝፍኑ 
መጠወቒኣ ደጋጊምካ ክትጥውቕ ይኹን 
ነዚ መጠወቒኣ ከም ጣውላ ኣብ ዝኣመ
ሰሉ ነገራት ኣጸጊዕካ ጸቒጥካ ክትሕዞ ኣይ
ግባእን። ብኸም’ዚ ምኽንያት ብዘይ ፍላጥ 
ተወርዊሩ ዝወጽእ መርፍእ ጕድኣት ከስዕብ 
ይኽእል እዩ። 

ገዛእ-ርእስኻ ምስ’ዛ ኣኩ-ቸክ 
ፋስትክሊክስ (Accu-Chek 
Fastclix) ዝዓይነታ ደም መንቅዒት 
ናውቲ ኣላሊ። 

ንካዝና መራፍእ ካብ ጁባ ቦርሳ ናይ’ዛ 
መሳርሒት ኣውጽኣዮ። 

1 2 3
ዕምቈት መውጋ
እቲ መርፍእ 

መርፍእ ዝፍኑ መጠወቒ 

መኽደኒ 
ቍጽሪ ተረፍ 
መራፍእ  

ናብ ዝቕጽል መርፍእ ምሕላፍ 

ምድላው ናይ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት 

4 5 6 መርመራ ክትገብር 
ምስተዳለኻ... 

ንዕምቆት ናይ’ዛ መንቅዒት ደም፡ 
ዝሰማምዓካ ዕምቈት መውጋእቲ 
መርፍእ ከምዝፈጥር ጌርካ ኣተኻኽሎ። 
ብቝጽሪ 2 ጀምር። ኣብ ርጕድ ዝበለ 
ቈርበት ንምውጋእ፡ ዝያዳ ወጽሪ 
ጠውቕ። 

ምጥቃም መንቅዒት ደም፦ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒ ሓንሳብ ኣብ እንሕዘሉ 
እዋን፡ እዛ መንቅዒት ደም መሳርሒት፡ 
መርፍእ ብምውርዋር ብሓንቲ ወስታ እያ 
ደም እተንቅዓልና። 

ኣስተውዕል
እተን 6 መራፍእ ከይተወድኣ እንከለዋ 
ካዝና መርፍእ ኣይተውጽእ፡ምኽንያቱ 
ሓንሳብ ካብ’ዛ መሳርሒት ምስ ወጸ 
ደጊምካ ብምእታው ክትጥቀመሉ 
ኣይትልእን ኢኻ። 

ንመኽደኒ ናይ’ዛ መንቅዒት ደም ናብ 
ቦትኡ ምለሶ። እቲ ኣብ’ታ ደም እተንቅዕ 
መሳርሒትን መኽደኒኣን ዝርከብ ሕርጎ 
ከምዝዝተዋሰበ ኣረጋግጽ። 

Roche Diabetes Care GmbH
ኣኩ-ቸክ ኩንድሳፖርት (Accu-Chek Kundsupport)፣ ተሌፎን፦ 020-41 00 42፣ ኢ-መይል፦ info@accu-chek.se, www.accu-chek.se

ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ናውቲ ምንቃዕ 
ደም ከተእትዎ እንከለኻ፡ እቲ ጻዕዳ 
ዝሕብሩ ጫፉ ብቕድሚት ሸነኽ ክኸውን 
ይግባእ። ናይ ምግጥጣም ድምጺ ክሳብ 
ዝህብ ድማ ምሉእ-ብምሉእ ተደፊኡ 
ክኣቱ ኣለዎ።  

ኣስተውዕል
ነፍሲወከፍ ካዝና 6 ዝመኸኑ መራፍእ 
እዩ ዝሕዝ 

1 ካዝና = 6 መራፍእ 

ነቲ መኽደኒ ቀጥታ ብምስሓብ ጥራይ 
ክፈቶ። ኣይትጥወዮ። 

         
           መጠንቀቕታ 
ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳ
ርሒት እዚኣ ብምእታው ነቲ መርፍእ ዝፍኑ 
መጠወቒኣ ደጋጊምካ ክትጥውቕ ይኹን 
ነዚ መጠወቒኣ ከም ጣውላ ኣብ ዝኣመ
ሰሉ ነገራት ኣጸጊዕካ ጸቒጥካ ክትሕዞ ኣይ
ግባእን። ብኸም’ዚ ምኽንያት ብዘይ ፍላጥ 
ተወርዊሩ ዝወጽእ መርፍእ ጕድኣት ከስዕብ 
ይኽእል እዩ። 

ገዛእ-ርእስኻ ምስ’ዛ ኣኩ-ቸክ 
ፋስትክሊክስ (Accu-Chek 
Fastclix) ዝዓይነታ ደም መንቅዒት 
ናውቲ ኣላሊ። 

ንካዝና መራፍእ ካብ ጁባ ቦርሳ ናይ’ዛ 
መሳርሒት ኣውጽኣዮ። 

1 2 3
ዕምቈት መውጋ
እቲ መርፍእ 

መርፍእ ዝፍኑ መጠወቒ 

መኽደኒ 
ቍጽሪ ተረፍ 
መራፍእ  

ናብ ዝቕጽል መርፍእ ምሕላፍ 

ምድላው ናይ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት 

4 5 6 መርመራ ክትገብር 
ምስተዳለኻ... 

ንዕምቆት ናይ’ዛ መንቅዒት ደም፡ 
ዝሰማምዓካ ዕምቈት መውጋእቲ 
መርፍእ ከምዝፈጥር ጌርካ ኣተኻኽሎ። 
ብቝጽሪ 2 ጀምር። ኣብ ርጕድ ዝበለ 
ቈርበት ንምውጋእ፡ ዝያዳ ወጽሪ 
ጠውቕ። 

ምጥቃም መንቅዒት ደም፦ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒ ሓንሳብ ኣብ እንሕዘሉ 
እዋን፡ እዛ መንቅዒት ደም መሳርሒት፡ 
መርፍእ ብምውርዋር ብሓንቲ ወስታ እያ 
ደም እተንቅዓልና። 

ኣስተውዕል
እተን 6 መራፍእ ከይተወድኣ እንከለዋ 
ካዝና መርፍእ ኣይተውጽእ፡ምኽንያቱ 
ሓንሳብ ካብ’ዛ መሳርሒት ምስ ወጸ 
ደጊምካ ብምእታው ክትጥቀመሉ 
ኣይትልእን ኢኻ። 

ንመኽደኒ ናይ’ዛ መንቅዒት ደም ናብ 
ቦትኡ ምለሶ። እቲ ኣብ’ታ ደም እተንቅዕ 
መሳርሒትን መኽደኒኣን ዝርከብ ሕርጎ 
ከምዝዝተዋሰበ ኣረጋግጽ። 

Roche Diabetes Care GmbH
ኣኩ-ቸክ ኩንድሳፖርት (Accu-Chek Kundsupport)፣ ተሌፎን፦ 020-41 00 42፣ ኢ-መይል፦ info@accu-chek.se, www.accu-chek.se

ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ናውቲ ምንቃዕ 
ደም ከተእትዎ እንከለኻ፡ እቲ ጻዕዳ 
ዝሕብሩ ጫፉ ብቕድሚት ሸነኽ ክኸውን 
ይግባእ። ናይ ምግጥጣም ድምጺ ክሳብ 
ዝህብ ድማ ምሉእ-ብምሉእ ተደፊኡ 
ክኣቱ ኣለዎ።  

ኣስተውዕል
ነፍሲወከፍ ካዝና 6 ዝመኸኑ መራፍእ 
እዩ ዝሕዝ 

1 ካዝና = 6 መራፍእ 

ነቲ መኽደኒ ቀጥታ ብምስሓብ ጥራይ 
ክፈቶ። ኣይትጥወዮ። 

         
           መጠንቀቕታ 
ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳ
ርሒት እዚኣ ብምእታው ነቲ መርፍእ ዝፍኑ 
መጠወቒኣ ደጋጊምካ ክትጥውቕ ይኹን 
ነዚ መጠወቒኣ ከም ጣውላ ኣብ ዝኣመ
ሰሉ ነገራት ኣጸጊዕካ ጸቒጥካ ክትሕዞ ኣይ
ግባእን። ብኸም’ዚ ምኽንያት ብዘይ ፍላጥ 
ተወርዊሩ ዝወጽእ መርፍእ ጕድኣት ከስዕብ 
ይኽእል እዩ። 

1 2 3
ምክያድ መርመራ ናይ ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም  

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ በቲ ቀስትታቱ ዝሕ
ብርዎ ኣንፈት ናብ መንበቢት ኣእቲኻ፡ 
ክሳብ ንሳ ድምጺ እትህበካ ድፍኣዮ። 

ናይ ዝነጥብ ደም ምስሊ ዘለዎ ናይ ውልዕ-
ጥፍእ ምልክት ክትርኢ ኢኻ። 

5

በታ ነጥቢ ደም ዘውጽአት ኣጻብዕትኻ 
ጌርካ ንዳሕረዋይ ጫፍ ናይ’ቲ መመርመሪ 
ስትሪፕ ተንክፎ። ኣብ ልዕሊ መመርመሪ 
ስትሪፕ ደም ኣይተንጥብ።

6

ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም ንኽትፈ
ልጥ፡ መርመራ ቅድሚ ምጅማርካ ኣእዳ
ውካ ተሓጺብካ ኣንቅጾ። 

መመርመሪ ስትሪፕ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ 
ዝዀነሉ ግዜ ኣኺሉ ከይከውን፡ ናብ 
መትሓዚ ናይ መመርመሪ ስትሪፕ 
ተመከት። ግዚኦም ዝሓለፈ መመርመሪ 
ስትሪፓት ኣይትጠቐም። 

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ ካብ መትሓ
ዚኡ ኣውጽኣዮ። ነቲ መኽደኒኡ ኣትሪ
ርካ ክደኖ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ብጫፍ ኣጻ
ብዕትኻ ኣትሪርካ ብምሓዝ፡ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒኣ ጸቒጥካ ካብ ኣጻብዕትኻ 
ደም ኣንቅዕ። 

ናብ’ቲ መመርመሪ ስትሪፕ እኹል መጠን 
ደም ምስኣዝዓግካ እታ መዐቀኒት ድምጺ 
ክትህብን     ክትውልዕን እያ። 

ውጽኢት መርመራ ድሕሪ 5 ካልኢታት 
ኣብ መስኮት ናይ’ታ መመርመሪት ክንበብ 
እዩ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ንዳሕረዋይ 
መርመራ ኣዳሊኻ ግደፋ። እቲ ዝቕጽል 
መርፍእ ንስራሕ ድሉው ንክኸውን፡ ነቲ 
ለዓት ንድሕሪትን ኣዐንቂርካ ግደፎ። 
መስኮት ናይ’ዛ መሳርሒት ክንደይ 
ዘይተጠቐምካሎም መራፍእ ተሪፎም 
ከምዘለዉ ከመልክተልካ እዩ።

ቅድሚ ምውዳእካ... 

ቅልጡፍ መወከሲ/መምርሒ ብዛዕባ  ኣኩ-ቸክ ኣቪቫ (Accu-Chek Aviva) - ትግርኛ/Tigrinja DB440
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ምክያድ መርመራ ናይ ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም  

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ በቲ ቀስትታቱ ዝሕ
ብርዎ ኣንፈት ናብ መንበቢት ኣእቲኻ፡ 
ክሳብ ንሳ ድምጺ እትህበካ ድፍኣዮ። 

ናይ ዝነጥብ ደም ምስሊ ዘለዎ ናይ ውልዕ-
ጥፍእ ምልክት ክትርኢ ኢኻ። 

5

በታ ነጥቢ ደም ዘውጽአት ኣጻብዕትኻ 
ጌርካ ንዳሕረዋይ ጫፍ ናይ’ቲ መመርመሪ 
ስትሪፕ ተንክፎ። ኣብ ልዕሊ መመርመሪ 
ስትሪፕ ደም ኣይተንጥብ።

6

ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም ንኽትፈ
ልጥ፡ መርመራ ቅድሚ ምጅማርካ ኣእዳ
ውካ ተሓጺብካ ኣንቅጾ። 

መመርመሪ ስትሪፕ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ 
ዝዀነሉ ግዜ ኣኺሉ ከይከውን፡ ናብ 
መትሓዚ ናይ መመርመሪ ስትሪፕ 
ተመከት። ግዚኦም ዝሓለፈ መመርመሪ 
ስትሪፓት ኣይትጠቐም። 

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ ካብ መትሓ
ዚኡ ኣውጽኣዮ። ነቲ መኽደኒኡ ኣትሪ
ርካ ክደኖ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ብጫፍ ኣጻ
ብዕትኻ ኣትሪርካ ብምሓዝ፡ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒኣ ጸቒጥካ ካብ ኣጻብዕትኻ 
ደም ኣንቅዕ። 

ናብ’ቲ መመርመሪ ስትሪፕ እኹል መጠን 
ደም ምስኣዝዓግካ እታ መዐቀኒት ድምጺ 
ክትህብን     ክትውልዕን እያ። 

ውጽኢት መርመራ ድሕሪ 5 ካልኢታት 
ኣብ መስኮት ናይ’ታ መመርመሪት ክንበብ 
እዩ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ንዳሕረዋይ 
መርመራ ኣዳሊኻ ግደፋ። እቲ ዝቕጽል 
መርፍእ ንስራሕ ድሉው ንክኸውን፡ ነቲ 
ለዓት ንድሕሪትን ኣዐንቂርካ ግደፎ። 
መስኮት ናይ’ዛ መሳርሒት ክንደይ 
ዘይተጠቐምካሎም መራፍእ ተሪፎም 
ከምዘለዉ ከመልክተልካ እዩ።
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ልጥ፡ መርመራ ቅድሚ ምጅማርካ ኣእዳ
ውካ ተሓጺብካ ኣንቅጾ። 

መመርመሪ ስትሪፕ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ 
ዝዀነሉ ግዜ ኣኺሉ ከይከውን፡ ናብ 
መትሓዚ ናይ መመርመሪ ስትሪፕ 
ተመከት። ግዚኦም ዝሓለፈ መመርመሪ 
ስትሪፓት ኣይትጠቐም። 

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ ካብ መትሓ
ዚኡ ኣውጽኣዮ። ነቲ መኽደኒኡ ኣትሪ
ርካ ክደኖ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ብጫፍ ኣጻ
ብዕትኻ ኣትሪርካ ብምሓዝ፡ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒኣ ጸቒጥካ ካብ ኣጻብዕትኻ 
ደም ኣንቅዕ። 

ናብ’ቲ መመርመሪ ስትሪፕ እኹል መጠን 
ደም ምስኣዝዓግካ እታ መዐቀኒት ድምጺ 
ክትህብን     ክትውልዕን እያ። 

ውጽኢት መርመራ ድሕሪ 5 ካልኢታት 
ኣብ መስኮት ናይ’ታ መመርመሪት ክንበብ 
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ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ንዳሕረዋይ 
መርመራ ኣዳሊኻ ግደፋ። እቲ ዝቕጽል 
መርፍእ ንስራሕ ድሉው ንክኸውን፡ ነቲ 
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ልጥ፡ መርመራ ቅድሚ ምጅማርካ ኣእዳ
ውካ ተሓጺብካ ኣንቅጾ። 

መመርመሪ ስትሪፕ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ 
ዝዀነሉ ግዜ ኣኺሉ ከይከውን፡ ናብ 
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ተመከት። ግዚኦም ዝሓለፈ መመርመሪ 
ስትሪፓት ኣይትጠቐም። 

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ ካብ መትሓ
ዚኡ ኣውጽኣዮ። ነቲ መኽደኒኡ ኣትሪ
ርካ ክደኖ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ብጫፍ ኣጻ
ብዕትኻ ኣትሪርካ ብምሓዝ፡ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒኣ ጸቒጥካ ካብ ኣጻብዕትኻ 
ደም ኣንቅዕ። 

ናብ’ቲ መመርመሪ ስትሪፕ እኹል መጠን 
ደም ምስኣዝዓግካ እታ መዐቀኒት ድምጺ 
ክትህብን     ክትውልዕን እያ። 

ውጽኢት መርመራ ድሕሪ 5 ካልኢታት 
ኣብ መስኮት ናይ’ታ መመርመሪት ክንበብ 
እዩ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ንዳሕረዋይ 
መርመራ ኣዳሊኻ ግደፋ። እቲ ዝቕጽል 
መርፍእ ንስራሕ ድሉው ንክኸውን፡ ነቲ 
ለዓት ንድሕሪትን ኣዐንቂርካ ግደፎ። 
መስኮት ናይ’ዛ መሳርሒት ክንደይ 
ዘይተጠቐምካሎም መራፍእ ተሪፎም 
ከምዘለዉ ከመልክተልካ እዩ።

ቅድሚ ምውዳእካ... 

ቅልጡፍ መወከሲ/መምርሒ ብዛዕባ  ኣኩ-ቸክ ኣቪቫ (Accu-Chek Aviva) - ትግርኛ/Tigrinja DB440

1 2 3
ምክያድ መርመራ ናይ ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም  

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ በቲ ቀስትታቱ ዝሕ
ብርዎ ኣንፈት ናብ መንበቢት ኣእቲኻ፡ 
ክሳብ ንሳ ድምጺ እትህበካ ድፍኣዮ። 

ናይ ዝነጥብ ደም ምስሊ ዘለዎ ናይ ውልዕ-
ጥፍእ ምልክት ክትርኢ ኢኻ። 

5

በታ ነጥቢ ደም ዘውጽአት ኣጻብዕትኻ 
ጌርካ ንዳሕረዋይ ጫፍ ናይ’ቲ መመርመሪ 
ስትሪፕ ተንክፎ። ኣብ ልዕሊ መመርመሪ 
ስትሪፕ ደም ኣይተንጥብ።

6

ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም ንኽትፈ
ልጥ፡ መርመራ ቅድሚ ምጅማርካ ኣእዳ
ውካ ተሓጺብካ ኣንቅጾ። 

መመርመሪ ስትሪፕ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ 
ዝዀነሉ ግዜ ኣኺሉ ከይከውን፡ ናብ 
መትሓዚ ናይ መመርመሪ ስትሪፕ 
ተመከት። ግዚኦም ዝሓለፈ መመርመሪ 
ስትሪፓት ኣይትጠቐም። 

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ ካብ መትሓ
ዚኡ ኣውጽኣዮ። ነቲ መኽደኒኡ ኣትሪ
ርካ ክደኖ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ብጫፍ ኣጻ
ብዕትኻ ኣትሪርካ ብምሓዝ፡ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒኣ ጸቒጥካ ካብ ኣጻብዕትኻ 
ደም ኣንቅዕ። 

ናብ’ቲ መመርመሪ ስትሪፕ እኹል መጠን 
ደም ምስኣዝዓግካ እታ መዐቀኒት ድምጺ 
ክትህብን     ክትውልዕን እያ። 

ውጽኢት መርመራ ድሕሪ 5 ካልኢታት 
ኣብ መስኮት ናይ’ታ መመርመሪት ክንበብ 
እዩ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ንዳሕረዋይ 
መርመራ ኣዳሊኻ ግደፋ። እቲ ዝቕጽል 
መርፍእ ንስራሕ ድሉው ንክኸውን፡ ነቲ 
ለዓት ንድሕሪትን ኣዐንቂርካ ግደፎ። 
መስኮት ናይ’ዛ መሳርሒት ክንደይ 
ዘይተጠቐምካሎም መራፍእ ተሪፎም 
ከምዘለዉ ከመልክተልካ እዩ።

ቅድሚ ምውዳእካ... 
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1 2 3
ምክያድ መርመራ ናይ ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም  

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ በቲ ቀስትታቱ ዝሕ
ብርዎ ኣንፈት ናብ መንበቢት ኣእቲኻ፡ 
ክሳብ ንሳ ድምጺ እትህበካ ድፍኣዮ። 

ናይ ዝነጥብ ደም ምስሊ ዘለዎ ናይ ውልዕ-
ጥፍእ ምልክት ክትርኢ ኢኻ። 

5

በታ ነጥቢ ደም ዘውጽአት ኣጻብዕትኻ 
ጌርካ ንዳሕረዋይ ጫፍ ናይ’ቲ መመርመሪ 
ስትሪፕ ተንክፎ። ኣብ ልዕሊ መመርመሪ 
ስትሪፕ ደም ኣይተንጥብ።

6

ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም ንኽትፈ
ልጥ፡ መርመራ ቅድሚ ምጅማርካ ኣእዳ
ውካ ተሓጺብካ ኣንቅጾ። 

መመርመሪ ስትሪፕ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ 
ዝዀነሉ ግዜ ኣኺሉ ከይከውን፡ ናብ 
መትሓዚ ናይ መመርመሪ ስትሪፕ 
ተመከት። ግዚኦም ዝሓለፈ መመርመሪ 
ስትሪፓት ኣይትጠቐም። 

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ ካብ መትሓ
ዚኡ ኣውጽኣዮ። ነቲ መኽደኒኡ ኣትሪ
ርካ ክደኖ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ብጫፍ ኣጻ
ብዕትኻ ኣትሪርካ ብምሓዝ፡ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒኣ ጸቒጥካ ካብ ኣጻብዕትኻ 
ደም ኣንቅዕ። 

ናብ’ቲ መመርመሪ ስትሪፕ እኹል መጠን 
ደም ምስኣዝዓግካ እታ መዐቀኒት ድምጺ 
ክትህብን     ክትውልዕን እያ። 

ውጽኢት መርመራ ድሕሪ 5 ካልኢታት 
ኣብ መስኮት ናይ’ታ መመርመሪት ክንበብ 
እዩ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ንዳሕረዋይ 
መርመራ ኣዳሊኻ ግደፋ። እቲ ዝቕጽል 
መርፍእ ንስራሕ ድሉው ንክኸውን፡ ነቲ 
ለዓት ንድሕሪትን ኣዐንቂርካ ግደፎ። 
መስኮት ናይ’ዛ መሳርሒት ክንደይ 
ዘይተጠቐምካሎም መራፍእ ተሪፎም 
ከምዘለዉ ከመልክተልካ እዩ።

ቅድሚ ምውዳእካ... 
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ጽልዋ መግቢ ኣብ
ሽኮር-ደም(ግሉኮዝ)

ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ www.accu-chek.se ይርከብ
ሓገዝ-ዓሚል Accu-Chek ተወከስ  |  ተሌፎን 020-41 00 42
ኢመይል info@accu-chek.se

ገዛእ-ርእስኻ ምስ’ዛ ኣኩ-ቸክ 
ፋስትክሊክስ (Accu-Chek 
Fastclix) ዝዓይነታ ደም መንቅዒት 
ናውቲ ኣላሊ። 

ንካዝና መራፍእ ካብ ጁባ ቦርሳ ናይ’ዛ 
መሳርሒት ኣውጽኣዮ። 

1 2 3
ዕምቈት መውጋ
እቲ መርፍእ 

መርፍእ ዝፍኑ መጠወቒ 

መኽደኒ 
ቍጽሪ ተረፍ 
መራፍእ  

ናብ ዝቕጽል መርፍእ ምሕላፍ 

ምድላው ናይ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት 

4 5 6 መርመራ ክትገብር 
ምስተዳለኻ... 

ንዕምቆት ናይ’ዛ መንቅዒት ደም፡ 
ዝሰማምዓካ ዕምቈት መውጋእቲ 
መርፍእ ከምዝፈጥር ጌርካ ኣተኻኽሎ። 
ብቝጽሪ 2 ጀምር። ኣብ ርጕድ ዝበለ 
ቈርበት ንምውጋእ፡ ዝያዳ ወጽሪ 
ጠውቕ። 

ምጥቃም መንቅዒት ደም፦ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒ ሓንሳብ ኣብ እንሕዘሉ 
እዋን፡ እዛ መንቅዒት ደም መሳርሒት፡ 
መርፍእ ብምውርዋር ብሓንቲ ወስታ እያ 
ደም እተንቅዓልና። 

ኣስተውዕል
እተን 6 መራፍእ ከይተወድኣ እንከለዋ 
ካዝና መርፍእ ኣይተውጽእ፡ምኽንያቱ 
ሓንሳብ ካብ’ዛ መሳርሒት ምስ ወጸ 
ደጊምካ ብምእታው ክትጥቀመሉ 
ኣይትልእን ኢኻ። 

ንመኽደኒ ናይ’ዛ መንቅዒት ደም ናብ 
ቦትኡ ምለሶ። እቲ ኣብ’ታ ደም እተንቅዕ 
መሳርሒትን መኽደኒኣን ዝርከብ ሕርጎ 
ከምዝዝተዋሰበ ኣረጋግጽ። 

Roche Diabetes Care GmbH
ኣኩ-ቸክ ኩንድሳፖርት (Accu-Chek Kundsupport)፣ ተሌፎን፦ 020-41 00 42፣ ኢ-መይል፦ info@accu-chek.se, www.accu-chek.se

ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ናውቲ ምንቃዕ 
ደም ከተእትዎ እንከለኻ፡ እቲ ጻዕዳ 
ዝሕብሩ ጫፉ ብቕድሚት ሸነኽ ክኸውን 
ይግባእ። ናይ ምግጥጣም ድምጺ ክሳብ 
ዝህብ ድማ ምሉእ-ብምሉእ ተደፊኡ 
ክኣቱ ኣለዎ።  

ኣስተውዕል
ነፍሲወከፍ ካዝና 6 ዝመኸኑ መራፍእ 
እዩ ዝሕዝ 

1 ካዝና = 6 መራፍእ 

ነቲ መኽደኒ ቀጥታ ብምስሓብ ጥራይ 
ክፈቶ። ኣይትጥወዮ። 

         
           መጠንቀቕታ 
ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳ
ርሒት እዚኣ ብምእታው ነቲ መርፍእ ዝፍኑ 
መጠወቒኣ ደጋጊምካ ክትጥውቕ ይኹን 
ነዚ መጠወቒኣ ከም ጣውላ ኣብ ዝኣመ
ሰሉ ነገራት ኣጸጊዕካ ጸቒጥካ ክትሕዞ ኣይ
ግባእን። ብኸም’ዚ ምኽንያት ብዘይ ፍላጥ 
ተወርዊሩ ዝወጽእ መርፍእ ጕድኣት ከስዕብ 
ይኽእል እዩ። 

ገዛእ-ርእስኻ ምስ’ዛ ኣኩ-ቸክ 
ፋስትክሊክስ (Accu-Chek 
Fastclix) ዝዓይነታ ደም መንቅዒት 
ናውቲ ኣላሊ። 

ንካዝና መራፍእ ካብ ጁባ ቦርሳ ናይ’ዛ 
መሳርሒት ኣውጽኣዮ። 

1 2 3
ዕምቈት መውጋ
እቲ መርፍእ 

መርፍእ ዝፍኑ መጠወቒ 

መኽደኒ 
ቍጽሪ ተረፍ 
መራፍእ  

ናብ ዝቕጽል መርፍእ ምሕላፍ 

ምድላው ናይ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት 

4 5 6 መርመራ ክትገብር 
ምስተዳለኻ... 

ንዕምቆት ናይ’ዛ መንቅዒት ደም፡ 
ዝሰማምዓካ ዕምቈት መውጋእቲ 
መርፍእ ከምዝፈጥር ጌርካ ኣተኻኽሎ። 
ብቝጽሪ 2 ጀምር። ኣብ ርጕድ ዝበለ 
ቈርበት ንምውጋእ፡ ዝያዳ ወጽሪ 
ጠውቕ። 

ምጥቃም መንቅዒት ደም፦ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒ ሓንሳብ ኣብ እንሕዘሉ 
እዋን፡ እዛ መንቅዒት ደም መሳርሒት፡ 
መርፍእ ብምውርዋር ብሓንቲ ወስታ እያ 
ደም እተንቅዓልና። 

ኣስተውዕል
እተን 6 መራፍእ ከይተወድኣ እንከለዋ 
ካዝና መርፍእ ኣይተውጽእ፡ምኽንያቱ 
ሓንሳብ ካብ’ዛ መሳርሒት ምስ ወጸ 
ደጊምካ ብምእታው ክትጥቀመሉ 
ኣይትልእን ኢኻ። 

ንመኽደኒ ናይ’ዛ መንቅዒት ደም ናብ 
ቦትኡ ምለሶ። እቲ ኣብ’ታ ደም እተንቅዕ 
መሳርሒትን መኽደኒኣን ዝርከብ ሕርጎ 
ከምዝዝተዋሰበ ኣረጋግጽ። 

Roche Diabetes Care GmbH
ኣኩ-ቸክ ኩንድሳፖርት (Accu-Chek Kundsupport)፣ ተሌፎን፦ 020-41 00 42፣ ኢ-መይል፦ info@accu-chek.se, www.accu-chek.se

ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ናውቲ ምንቃዕ 
ደም ከተእትዎ እንከለኻ፡ እቲ ጻዕዳ 
ዝሕብሩ ጫፉ ብቕድሚት ሸነኽ ክኸውን 
ይግባእ። ናይ ምግጥጣም ድምጺ ክሳብ 
ዝህብ ድማ ምሉእ-ብምሉእ ተደፊኡ 
ክኣቱ ኣለዎ።  

ኣስተውዕል
ነፍሲወከፍ ካዝና 6 ዝመኸኑ መራፍእ 
እዩ ዝሕዝ 

1 ካዝና = 6 መራፍእ 

ነቲ መኽደኒ ቀጥታ ብምስሓብ ጥራይ 
ክፈቶ። ኣይትጥወዮ። 

         
           መጠንቀቕታ 
ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳ
ርሒት እዚኣ ብምእታው ነቲ መርፍእ ዝፍኑ 
መጠወቒኣ ደጋጊምካ ክትጥውቕ ይኹን 
ነዚ መጠወቒኣ ከም ጣውላ ኣብ ዝኣመ
ሰሉ ነገራት ኣጸጊዕካ ጸቒጥካ ክትሕዞ ኣይ
ግባእን። ብኸም’ዚ ምኽንያት ብዘይ ፍላጥ 
ተወርዊሩ ዝወጽእ መርፍእ ጕድኣት ከስዕብ 
ይኽእል እዩ። 

ገዛእ-ርእስኻ ምስ’ዛ ኣኩ-ቸክ 
ፋስትክሊክስ (Accu-Chek 
Fastclix) ዝዓይነታ ደም መንቅዒት 
ናውቲ ኣላሊ። 

ንካዝና መራፍእ ካብ ጁባ ቦርሳ ናይ’ዛ 
መሳርሒት ኣውጽኣዮ። 

1 2 3
ዕምቈት መውጋ
እቲ መርፍእ 

መርፍእ ዝፍኑ መጠወቒ 

መኽደኒ 
ቍጽሪ ተረፍ 
መራፍእ  

ናብ ዝቕጽል መርፍእ ምሕላፍ 

ምድላው ናይ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት 

4 5 6 መርመራ ክትገብር 
ምስተዳለኻ... 

ንዕምቆት ናይ’ዛ መንቅዒት ደም፡ 
ዝሰማምዓካ ዕምቈት መውጋእቲ 
መርፍእ ከምዝፈጥር ጌርካ ኣተኻኽሎ። 
ብቝጽሪ 2 ጀምር። ኣብ ርጕድ ዝበለ 
ቈርበት ንምውጋእ፡ ዝያዳ ወጽሪ 
ጠውቕ። 

ምጥቃም መንቅዒት ደም፦ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒ ሓንሳብ ኣብ እንሕዘሉ 
እዋን፡ እዛ መንቅዒት ደም መሳርሒት፡ 
መርፍእ ብምውርዋር ብሓንቲ ወስታ እያ 
ደም እተንቅዓልና። 

ኣስተውዕል
እተን 6 መራፍእ ከይተወድኣ እንከለዋ 
ካዝና መርፍእ ኣይተውጽእ፡ምኽንያቱ 
ሓንሳብ ካብ’ዛ መሳርሒት ምስ ወጸ 
ደጊምካ ብምእታው ክትጥቀመሉ 
ኣይትልእን ኢኻ። 

ንመኽደኒ ናይ’ዛ መንቅዒት ደም ናብ 
ቦትኡ ምለሶ። እቲ ኣብ’ታ ደም እተንቅዕ 
መሳርሒትን መኽደኒኣን ዝርከብ ሕርጎ 
ከምዝዝተዋሰበ ኣረጋግጽ። 

Roche Diabetes Care GmbH
ኣኩ-ቸክ ኩንድሳፖርት (Accu-Chek Kundsupport)፣ ተሌፎን፦ 020-41 00 42፣ ኢ-መይል፦ info@accu-chek.se, www.accu-chek.se

ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ናውቲ ምንቃዕ 
ደም ከተእትዎ እንከለኻ፡ እቲ ጻዕዳ 
ዝሕብሩ ጫፉ ብቕድሚት ሸነኽ ክኸውን 
ይግባእ። ናይ ምግጥጣም ድምጺ ክሳብ 
ዝህብ ድማ ምሉእ-ብምሉእ ተደፊኡ 
ክኣቱ ኣለዎ።  

ኣስተውዕል
ነፍሲወከፍ ካዝና 6 ዝመኸኑ መራፍእ 
እዩ ዝሕዝ 

1 ካዝና = 6 መራፍእ 

ነቲ መኽደኒ ቀጥታ ብምስሓብ ጥራይ 
ክፈቶ። ኣይትጥወዮ። 

         
           መጠንቀቕታ 
ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳ
ርሒት እዚኣ ብምእታው ነቲ መርፍእ ዝፍኑ 
መጠወቒኣ ደጋጊምካ ክትጥውቕ ይኹን 
ነዚ መጠወቒኣ ከም ጣውላ ኣብ ዝኣመ
ሰሉ ነገራት ኣጸጊዕካ ጸቒጥካ ክትሕዞ ኣይ
ግባእን። ብኸም’ዚ ምኽንያት ብዘይ ፍላጥ 
ተወርዊሩ ዝወጽእ መርፍእ ጕድኣት ከስዕብ 
ይኽእል እዩ። 

ገዛእ-ርእስኻ ምስ’ዛ ኣኩ-ቸክ 
ፋስትክሊክስ (Accu-Chek 
Fastclix) ዝዓይነታ ደም መንቅዒት 
ናውቲ ኣላሊ። 

ንካዝና መራፍእ ካብ ጁባ ቦርሳ ናይ’ዛ 
መሳርሒት ኣውጽኣዮ። 

1 2 3
ዕምቈት መውጋ
እቲ መርፍእ 

መርፍእ ዝፍኑ መጠወቒ 

መኽደኒ 
ቍጽሪ ተረፍ 
መራፍእ  

ናብ ዝቕጽል መርፍእ ምሕላፍ 

ምድላው ናይ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት 

4 5 6 መርመራ ክትገብር 
ምስተዳለኻ... 

ንዕምቆት ናይ’ዛ መንቅዒት ደም፡ 
ዝሰማምዓካ ዕምቈት መውጋእቲ 
መርፍእ ከምዝፈጥር ጌርካ ኣተኻኽሎ። 
ብቝጽሪ 2 ጀምር። ኣብ ርጕድ ዝበለ 
ቈርበት ንምውጋእ፡ ዝያዳ ወጽሪ 
ጠውቕ። 

ምጥቃም መንቅዒት ደም፦ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒ ሓንሳብ ኣብ እንሕዘሉ 
እዋን፡ እዛ መንቅዒት ደም መሳርሒት፡ 
መርፍእ ብምውርዋር ብሓንቲ ወስታ እያ 
ደም እተንቅዓልና። 

ኣስተውዕል
እተን 6 መራፍእ ከይተወድኣ እንከለዋ 
ካዝና መርፍእ ኣይተውጽእ፡ምኽንያቱ 
ሓንሳብ ካብ’ዛ መሳርሒት ምስ ወጸ 
ደጊምካ ብምእታው ክትጥቀመሉ 
ኣይትልእን ኢኻ። 

ንመኽደኒ ናይ’ዛ መንቅዒት ደም ናብ 
ቦትኡ ምለሶ። እቲ ኣብ’ታ ደም እተንቅዕ 
መሳርሒትን መኽደኒኣን ዝርከብ ሕርጎ 
ከምዝዝተዋሰበ ኣረጋግጽ። 

Roche Diabetes Care GmbH
ኣኩ-ቸክ ኩንድሳፖርት (Accu-Chek Kundsupport)፣ ተሌፎን፦ 020-41 00 42፣ ኢ-መይል፦ info@accu-chek.se, www.accu-chek.se

ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ናውቲ ምንቃዕ 
ደም ከተእትዎ እንከለኻ፡ እቲ ጻዕዳ 
ዝሕብሩ ጫፉ ብቕድሚት ሸነኽ ክኸውን 
ይግባእ። ናይ ምግጥጣም ድምጺ ክሳብ 
ዝህብ ድማ ምሉእ-ብምሉእ ተደፊኡ 
ክኣቱ ኣለዎ።  

ኣስተውዕል
ነፍሲወከፍ ካዝና 6 ዝመኸኑ መራፍእ 
እዩ ዝሕዝ 

1 ካዝና = 6 መራፍእ 

ነቲ መኽደኒ ቀጥታ ብምስሓብ ጥራይ 
ክፈቶ። ኣይትጥወዮ። 

         
           መጠንቀቕታ 
ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳ
ርሒት እዚኣ ብምእታው ነቲ መርፍእ ዝፍኑ 
መጠወቒኣ ደጋጊምካ ክትጥውቕ ይኹን 
ነዚ መጠወቒኣ ከም ጣውላ ኣብ ዝኣመ
ሰሉ ነገራት ኣጸጊዕካ ጸቒጥካ ክትሕዞ ኣይ
ግባእን። ብኸም’ዚ ምኽንያት ብዘይ ፍላጥ 
ተወርዊሩ ዝወጽእ መርፍእ ጕድኣት ከስዕብ 
ይኽእል እዩ። 

ገዛእ-ርእስኻ ምስ’ዛ ኣኩ-ቸክ 
ፋስትክሊክስ (Accu-Chek 
Fastclix) ዝዓይነታ ደም መንቅዒት 
ናውቲ ኣላሊ። 

ንካዝና መራፍእ ካብ ጁባ ቦርሳ ናይ’ዛ 
መሳርሒት ኣውጽኣዮ። 

1 2 3
ዕምቈት መውጋ
እቲ መርፍእ 

መርፍእ ዝፍኑ መጠወቒ 

መኽደኒ 
ቍጽሪ ተረፍ 
መራፍእ  

ናብ ዝቕጽል መርፍእ ምሕላፍ 

ምድላው ናይ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት 

4 5 6 መርመራ ክትገብር 
ምስተዳለኻ... 

ንዕምቆት ናይ’ዛ መንቅዒት ደም፡ 
ዝሰማምዓካ ዕምቈት መውጋእቲ 
መርፍእ ከምዝፈጥር ጌርካ ኣተኻኽሎ። 
ብቝጽሪ 2 ጀምር። ኣብ ርጕድ ዝበለ 
ቈርበት ንምውጋእ፡ ዝያዳ ወጽሪ 
ጠውቕ። 

ምጥቃም መንቅዒት ደም፦ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒ ሓንሳብ ኣብ እንሕዘሉ 
እዋን፡ እዛ መንቅዒት ደም መሳርሒት፡ 
መርፍእ ብምውርዋር ብሓንቲ ወስታ እያ 
ደም እተንቅዓልና። 

ኣስተውዕል
እተን 6 መራፍእ ከይተወድኣ እንከለዋ 
ካዝና መርፍእ ኣይተውጽእ፡ምኽንያቱ 
ሓንሳብ ካብ’ዛ መሳርሒት ምስ ወጸ 
ደጊምካ ብምእታው ክትጥቀመሉ 
ኣይትልእን ኢኻ። 

ንመኽደኒ ናይ’ዛ መንቅዒት ደም ናብ 
ቦትኡ ምለሶ። እቲ ኣብ’ታ ደም እተንቅዕ 
መሳርሒትን መኽደኒኣን ዝርከብ ሕርጎ 
ከምዝዝተዋሰበ ኣረጋግጽ። 

Roche Diabetes Care GmbH
ኣኩ-ቸክ ኩንድሳፖርት (Accu-Chek Kundsupport)፣ ተሌፎን፦ 020-41 00 42፣ ኢ-መይል፦ info@accu-chek.se, www.accu-chek.se

ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ናውቲ ምንቃዕ 
ደም ከተእትዎ እንከለኻ፡ እቲ ጻዕዳ 
ዝሕብሩ ጫፉ ብቕድሚት ሸነኽ ክኸውን 
ይግባእ። ናይ ምግጥጣም ድምጺ ክሳብ 
ዝህብ ድማ ምሉእ-ብምሉእ ተደፊኡ 
ክኣቱ ኣለዎ።  

ኣስተውዕል
ነፍሲወከፍ ካዝና 6 ዝመኸኑ መራፍእ 
እዩ ዝሕዝ 

1 ካዝና = 6 መራፍእ 

ነቲ መኽደኒ ቀጥታ ብምስሓብ ጥራይ 
ክፈቶ። ኣይትጥወዮ። 

         
           መጠንቀቕታ 
ንካዝና መራፍእ ናብ’ዛ ደም እተንቅዕ መሳ
ርሒት እዚኣ ብምእታው ነቲ መርፍእ ዝፍኑ 
መጠወቒኣ ደጋጊምካ ክትጥውቕ ይኹን 
ነዚ መጠወቒኣ ከም ጣውላ ኣብ ዝኣመ
ሰሉ ነገራት ኣጸጊዕካ ጸቒጥካ ክትሕዞ ኣይ
ግባእን። ብኸም’ዚ ምኽንያት ብዘይ ፍላጥ 
ተወርዊሩ ዝወጽእ መርፍእ ጕድኣት ከስዕብ 
ይኽእል እዩ። 

1 2 3
ምክያድ መርመራ ናይ ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም  

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ በቲ ቀስትታቱ ዝሕ
ብርዎ ኣንፈት ናብ መንበቢት ኣእቲኻ፡ 
ክሳብ ንሳ ድምጺ እትህበካ ድፍኣዮ። 

ናይ ዝነጥብ ደም ምስሊ ዘለዎ ናይ ውልዕ-
ጥፍእ ምልክት ክትርኢ ኢኻ። 

5

በታ ነጥቢ ደም ዘውጽአት ኣጻብዕትኻ 
ጌርካ ንዳሕረዋይ ጫፍ ናይ’ቲ መመርመሪ 
ስትሪፕ ተንክፎ። ኣብ ልዕሊ መመርመሪ 
ስትሪፕ ደም ኣይተንጥብ።

6

ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም ንኽትፈ
ልጥ፡ መርመራ ቅድሚ ምጅማርካ ኣእዳ
ውካ ተሓጺብካ ኣንቅጾ። 

መመርመሪ ስትሪፕ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ 
ዝዀነሉ ግዜ ኣኺሉ ከይከውን፡ ናብ 
መትሓዚ ናይ መመርመሪ ስትሪፕ 
ተመከት። ግዚኦም ዝሓለፈ መመርመሪ 
ስትሪፓት ኣይትጠቐም። 

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ ካብ መትሓ
ዚኡ ኣውጽኣዮ። ነቲ መኽደኒኡ ኣትሪ
ርካ ክደኖ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ብጫፍ ኣጻ
ብዕትኻ ኣትሪርካ ብምሓዝ፡ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒኣ ጸቒጥካ ካብ ኣጻብዕትኻ 
ደም ኣንቅዕ። 

ናብ’ቲ መመርመሪ ስትሪፕ እኹል መጠን 
ደም ምስኣዝዓግካ እታ መዐቀኒት ድምጺ 
ክትህብን     ክትውልዕን እያ። 

ውጽኢት መርመራ ድሕሪ 5 ካልኢታት 
ኣብ መስኮት ናይ’ታ መመርመሪት ክንበብ 
እዩ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ንዳሕረዋይ 
መርመራ ኣዳሊኻ ግደፋ። እቲ ዝቕጽል 
መርፍእ ንስራሕ ድሉው ንክኸውን፡ ነቲ 
ለዓት ንድሕሪትን ኣዐንቂርካ ግደፎ። 
መስኮት ናይ’ዛ መሳርሒት ክንደይ 
ዘይተጠቐምካሎም መራፍእ ተሪፎም 
ከምዘለዉ ከመልክተልካ እዩ።

ቅድሚ ምውዳእካ... 

ቅልጡፍ መወከሲ/መምርሒ ብዛዕባ  ኣኩ-ቸክ ኣቪቫ (Accu-Chek Aviva) - ትግርኛ/Tigrinja DB440

1 2 3
ምክያድ መርመራ ናይ ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም  

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ በቲ ቀስትታቱ ዝሕ
ብርዎ ኣንፈት ናብ መንበቢት ኣእቲኻ፡ 
ክሳብ ንሳ ድምጺ እትህበካ ድፍኣዮ። 

ናይ ዝነጥብ ደም ምስሊ ዘለዎ ናይ ውልዕ-
ጥፍእ ምልክት ክትርኢ ኢኻ። 

5

በታ ነጥቢ ደም ዘውጽአት ኣጻብዕትኻ 
ጌርካ ንዳሕረዋይ ጫፍ ናይ’ቲ መመርመሪ 
ስትሪፕ ተንክፎ። ኣብ ልዕሊ መመርመሪ 
ስትሪፕ ደም ኣይተንጥብ።

6

ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም ንኽትፈ
ልጥ፡ መርመራ ቅድሚ ምጅማርካ ኣእዳ
ውካ ተሓጺብካ ኣንቅጾ። 

መመርመሪ ስትሪፕ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ 
ዝዀነሉ ግዜ ኣኺሉ ከይከውን፡ ናብ 
መትሓዚ ናይ መመርመሪ ስትሪፕ 
ተመከት። ግዚኦም ዝሓለፈ መመርመሪ 
ስትሪፓት ኣይትጠቐም። 

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ ካብ መትሓ
ዚኡ ኣውጽኣዮ። ነቲ መኽደኒኡ ኣትሪ
ርካ ክደኖ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ብጫፍ ኣጻ
ብዕትኻ ኣትሪርካ ብምሓዝ፡ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒኣ ጸቒጥካ ካብ ኣጻብዕትኻ 
ደም ኣንቅዕ። 

ናብ’ቲ መመርመሪ ስትሪፕ እኹል መጠን 
ደም ምስኣዝዓግካ እታ መዐቀኒት ድምጺ 
ክትህብን     ክትውልዕን እያ። 

ውጽኢት መርመራ ድሕሪ 5 ካልኢታት 
ኣብ መስኮት ናይ’ታ መመርመሪት ክንበብ 
እዩ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ንዳሕረዋይ 
መርመራ ኣዳሊኻ ግደፋ። እቲ ዝቕጽል 
መርፍእ ንስራሕ ድሉው ንክኸውን፡ ነቲ 
ለዓት ንድሕሪትን ኣዐንቂርካ ግደፎ። 
መስኮት ናይ’ዛ መሳርሒት ክንደይ 
ዘይተጠቐምካሎም መራፍእ ተሪፎም 
ከምዘለዉ ከመልክተልካ እዩ።

ቅድሚ ምውዳእካ... 

ቅልጡፍ መወከሲ/መምርሒ ብዛዕባ  ኣኩ-ቸክ ኣቪቫ (Accu-Chek Aviva) - ትግርኛ/Tigrinja DB440

1 2 3
ምክያድ መርመራ ናይ ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም  

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ በቲ ቀስትታቱ ዝሕ
ብርዎ ኣንፈት ናብ መንበቢት ኣእቲኻ፡ 
ክሳብ ንሳ ድምጺ እትህበካ ድፍኣዮ። 

ናይ ዝነጥብ ደም ምስሊ ዘለዎ ናይ ውልዕ-
ጥፍእ ምልክት ክትርኢ ኢኻ። 

5

በታ ነጥቢ ደም ዘውጽአት ኣጻብዕትኻ 
ጌርካ ንዳሕረዋይ ጫፍ ናይ’ቲ መመርመሪ 
ስትሪፕ ተንክፎ። ኣብ ልዕሊ መመርመሪ 
ስትሪፕ ደም ኣይተንጥብ።

6

ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም ንኽትፈ
ልጥ፡ መርመራ ቅድሚ ምጅማርካ ኣእዳ
ውካ ተሓጺብካ ኣንቅጾ። 

መመርመሪ ስትሪፕ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ 
ዝዀነሉ ግዜ ኣኺሉ ከይከውን፡ ናብ 
መትሓዚ ናይ መመርመሪ ስትሪፕ 
ተመከት። ግዚኦም ዝሓለፈ መመርመሪ 
ስትሪፓት ኣይትጠቐም። 

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ ካብ መትሓ
ዚኡ ኣውጽኣዮ። ነቲ መኽደኒኡ ኣትሪ
ርካ ክደኖ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ብጫፍ ኣጻ
ብዕትኻ ኣትሪርካ ብምሓዝ፡ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒኣ ጸቒጥካ ካብ ኣጻብዕትኻ 
ደም ኣንቅዕ። 

ናብ’ቲ መመርመሪ ስትሪፕ እኹል መጠን 
ደም ምስኣዝዓግካ እታ መዐቀኒት ድምጺ 
ክትህብን     ክትውልዕን እያ። 

ውጽኢት መርመራ ድሕሪ 5 ካልኢታት 
ኣብ መስኮት ናይ’ታ መመርመሪት ክንበብ 
እዩ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ንዳሕረዋይ 
መርመራ ኣዳሊኻ ግደፋ። እቲ ዝቕጽል 
መርፍእ ንስራሕ ድሉው ንክኸውን፡ ነቲ 
ለዓት ንድሕሪትን ኣዐንቂርካ ግደፎ። 
መስኮት ናይ’ዛ መሳርሒት ክንደይ 
ዘይተጠቐምካሎም መራፍእ ተሪፎም 
ከምዘለዉ ከመልክተልካ እዩ።

ቅድሚ ምውዳእካ... 
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1 2 3
ምክያድ መርመራ ናይ ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም  

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ በቲ ቀስትታቱ ዝሕ
ብርዎ ኣንፈት ናብ መንበቢት ኣእቲኻ፡ 
ክሳብ ንሳ ድምጺ እትህበካ ድፍኣዮ። 

ናይ ዝነጥብ ደም ምስሊ ዘለዎ ናይ ውልዕ-
ጥፍእ ምልክት ክትርኢ ኢኻ። 

5

በታ ነጥቢ ደም ዘውጽአት ኣጻብዕትኻ 
ጌርካ ንዳሕረዋይ ጫፍ ናይ’ቲ መመርመሪ 
ስትሪፕ ተንክፎ። ኣብ ልዕሊ መመርመሪ 
ስትሪፕ ደም ኣይተንጥብ።

6

ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም ንኽትፈ
ልጥ፡ መርመራ ቅድሚ ምጅማርካ ኣእዳ
ውካ ተሓጺብካ ኣንቅጾ። 

መመርመሪ ስትሪፕ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ 
ዝዀነሉ ግዜ ኣኺሉ ከይከውን፡ ናብ 
መትሓዚ ናይ መመርመሪ ስትሪፕ 
ተመከት። ግዚኦም ዝሓለፈ መመርመሪ 
ስትሪፓት ኣይትጠቐም። 

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ ካብ መትሓ
ዚኡ ኣውጽኣዮ። ነቲ መኽደኒኡ ኣትሪ
ርካ ክደኖ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ብጫፍ ኣጻ
ብዕትኻ ኣትሪርካ ብምሓዝ፡ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒኣ ጸቒጥካ ካብ ኣጻብዕትኻ 
ደም ኣንቅዕ። 

ናብ’ቲ መመርመሪ ስትሪፕ እኹል መጠን 
ደም ምስኣዝዓግካ እታ መዐቀኒት ድምጺ 
ክትህብን     ክትውልዕን እያ። 

ውጽኢት መርመራ ድሕሪ 5 ካልኢታት 
ኣብ መስኮት ናይ’ታ መመርመሪት ክንበብ 
እዩ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ንዳሕረዋይ 
መርመራ ኣዳሊኻ ግደፋ። እቲ ዝቕጽል 
መርፍእ ንስራሕ ድሉው ንክኸውን፡ ነቲ 
ለዓት ንድሕሪትን ኣዐንቂርካ ግደፎ። 
መስኮት ናይ’ዛ መሳርሒት ክንደይ 
ዘይተጠቐምካሎም መራፍእ ተሪፎም 
ከምዘለዉ ከመልክተልካ እዩ።

ቅድሚ ምውዳእካ... 
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1 2 3
ምክያድ መርመራ ናይ ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም  

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ በቲ ቀስትታቱ ዝሕ
ብርዎ ኣንፈት ናብ መንበቢት ኣእቲኻ፡ 
ክሳብ ንሳ ድምጺ እትህበካ ድፍኣዮ። 

ናይ ዝነጥብ ደም ምስሊ ዘለዎ ናይ ውልዕ-
ጥፍእ ምልክት ክትርኢ ኢኻ። 

5

በታ ነጥቢ ደም ዘውጽአት ኣጻብዕትኻ 
ጌርካ ንዳሕረዋይ ጫፍ ናይ’ቲ መመርመሪ 
ስትሪፕ ተንክፎ። ኣብ ልዕሊ መመርመሪ 
ስትሪፕ ደም ኣይተንጥብ።

6

ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም ንኽትፈ
ልጥ፡ መርመራ ቅድሚ ምጅማርካ ኣእዳ
ውካ ተሓጺብካ ኣንቅጾ። 

መመርመሪ ስትሪፕ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ 
ዝዀነሉ ግዜ ኣኺሉ ከይከውን፡ ናብ 
መትሓዚ ናይ መመርመሪ ስትሪፕ 
ተመከት። ግዚኦም ዝሓለፈ መመርመሪ 
ስትሪፓት ኣይትጠቐም። 

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ ካብ መትሓ
ዚኡ ኣውጽኣዮ። ነቲ መኽደኒኡ ኣትሪ
ርካ ክደኖ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ብጫፍ ኣጻ
ብዕትኻ ኣትሪርካ ብምሓዝ፡ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒኣ ጸቒጥካ ካብ ኣጻብዕትኻ 
ደም ኣንቅዕ። 

ናብ’ቲ መመርመሪ ስትሪፕ እኹል መጠን 
ደም ምስኣዝዓግካ እታ መዐቀኒት ድምጺ 
ክትህብን     ክትውልዕን እያ። 

ውጽኢት መርመራ ድሕሪ 5 ካልኢታት 
ኣብ መስኮት ናይ’ታ መመርመሪት ክንበብ 
እዩ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ንዳሕረዋይ 
መርመራ ኣዳሊኻ ግደፋ። እቲ ዝቕጽል 
መርፍእ ንስራሕ ድሉው ንክኸውን፡ ነቲ 
ለዓት ንድሕሪትን ኣዐንቂርካ ግደፎ። 
መስኮት ናይ’ዛ መሳርሒት ክንደይ 
ዘይተጠቐምካሎም መራፍእ ተሪፎም 
ከምዘለዉ ከመልክተልካ እዩ።

ቅድሚ ምውዳእካ... 
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1 2 3
ምክያድ መርመራ ናይ ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም  

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ በቲ ቀስትታቱ ዝሕ
ብርዎ ኣንፈት ናብ መንበቢት ኣእቲኻ፡ 
ክሳብ ንሳ ድምጺ እትህበካ ድፍኣዮ። 

ናይ ዝነጥብ ደም ምስሊ ዘለዎ ናይ ውልዕ-
ጥፍእ ምልክት ክትርኢ ኢኻ። 

5

በታ ነጥቢ ደም ዘውጽአት ኣጻብዕትኻ 
ጌርካ ንዳሕረዋይ ጫፍ ናይ’ቲ መመርመሪ 
ስትሪፕ ተንክፎ። ኣብ ልዕሊ መመርመሪ 
ስትሪፕ ደም ኣይተንጥብ።

6

ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም ንኽትፈ
ልጥ፡ መርመራ ቅድሚ ምጅማርካ ኣእዳ
ውካ ተሓጺብካ ኣንቅጾ። 

መመርመሪ ስትሪፕ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ 
ዝዀነሉ ግዜ ኣኺሉ ከይከውን፡ ናብ 
መትሓዚ ናይ መመርመሪ ስትሪፕ 
ተመከት። ግዚኦም ዝሓለፈ መመርመሪ 
ስትሪፓት ኣይትጠቐም። 

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ ካብ መትሓ
ዚኡ ኣውጽኣዮ። ነቲ መኽደኒኡ ኣትሪ
ርካ ክደኖ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ብጫፍ ኣጻ
ብዕትኻ ኣትሪርካ ብምሓዝ፡ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒኣ ጸቒጥካ ካብ ኣጻብዕትኻ 
ደም ኣንቅዕ። 

ናብ’ቲ መመርመሪ ስትሪፕ እኹል መጠን 
ደም ምስኣዝዓግካ እታ መዐቀኒት ድምጺ 
ክትህብን     ክትውልዕን እያ። 

ውጽኢት መርመራ ድሕሪ 5 ካልኢታት 
ኣብ መስኮት ናይ’ታ መመርመሪት ክንበብ 
እዩ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ንዳሕረዋይ 
መርመራ ኣዳሊኻ ግደፋ። እቲ ዝቕጽል 
መርፍእ ንስራሕ ድሉው ንክኸውን፡ ነቲ 
ለዓት ንድሕሪትን ኣዐንቂርካ ግደፎ። 
መስኮት ናይ’ዛ መሳርሒት ክንደይ 
ዘይተጠቐምካሎም መራፍእ ተሪፎም 
ከምዘለዉ ከመልክተልካ እዩ።

ቅድሚ ምውዳእካ... 
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1 2 3
ምክያድ መርመራ ናይ ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም  

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ በቲ ቀስትታቱ ዝሕ
ብርዎ ኣንፈት ናብ መንበቢት ኣእቲኻ፡ 
ክሳብ ንሳ ድምጺ እትህበካ ድፍኣዮ። 

ናይ ዝነጥብ ደም ምስሊ ዘለዎ ናይ ውልዕ-
ጥፍእ ምልክት ክትርኢ ኢኻ። 

5

በታ ነጥቢ ደም ዘውጽአት ኣጻብዕትኻ 
ጌርካ ንዳሕረዋይ ጫፍ ናይ’ቲ መመርመሪ 
ስትሪፕ ተንክፎ። ኣብ ልዕሊ መመርመሪ 
ስትሪፕ ደም ኣይተንጥብ።

6

ደረጃ ትሕዝቶ ሽኮር ኣብ ደም ንኽትፈ
ልጥ፡ መርመራ ቅድሚ ምጅማርካ ኣእዳ
ውካ ተሓጺብካ ኣንቅጾ። 

መመርመሪ ስትሪፕ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ 
ዝዀነሉ ግዜ ኣኺሉ ከይከውን፡ ናብ 
መትሓዚ ናይ መመርመሪ ስትሪፕ 
ተመከት። ግዚኦም ዝሓለፈ መመርመሪ 
ስትሪፓት ኣይትጠቐም። 

ነቲ መመርመሪ ስትሪፕ ካብ መትሓ
ዚኡ ኣውጽኣዮ። ነቲ መኽደኒኡ ኣትሪ
ርካ ክደኖ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ብጫፍ ኣጻ
ብዕትኻ ኣትሪርካ ብምሓዝ፡ ነቲ መርፍእ 
ዝፍኑ መጠወቒኣ ጸቒጥካ ካብ ኣጻብዕትኻ 
ደም ኣንቅዕ። 

ናብ’ቲ መመርመሪ ስትሪፕ እኹል መጠን 
ደም ምስኣዝዓግካ እታ መዐቀኒት ድምጺ 
ክትህብን     ክትውልዕን እያ። 

ውጽኢት መርመራ ድሕሪ 5 ካልኢታት 
ኣብ መስኮት ናይ’ታ መመርመሪት ክንበብ 
እዩ። 

ነዛ ደም እተንቅዕ መሳርሒት ንዳሕረዋይ 
መርመራ ኣዳሊኻ ግደፋ። እቲ ዝቕጽል 
መርፍእ ንስራሕ ድሉው ንክኸውን፡ ነቲ 
ለዓት ንድሕሪትን ኣዐንቂርካ ግደፎ። 
መስኮት ናይ’ዛ መሳርሒት ክንደይ 
ዘይተጠቐምካሎም መራፍእ ተሪፎም 
ከምዘለዉ ከመልክተልካ እዩ።

ቅድሚ ምውዳእካ... 
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ንበልዖ መግቢ ብዙሕ ዝተፋላለየ ነገራት ዝሓዘ’ዩ። ጽቡቕ ሚዛናዊ (ኣመጋግባ)
ዝርከብ፡ በብዓይነቱ፡ ማለት፡ ዝተፈላለየ ዓይነት መግቢ፡ ብምምጋብ’ዩ። ሓይሊ
ብቐንዱ፡ ካብ ስብሕን ካርቦንሃይድረይታትን፡ ግን’ውን ካብ ፖሮቲን እንኮላይ
ይርከብ። መኣዛታት ከም ፕሮቲን፡ ስብሒ፡ ቫይታሚናትን ሚነራላትን ንምህናጽን 
ምዕቃብን ዋህዮታት ኣካላት ኣድለይቲ እዮም። ገለ ካብዚ’ኦም መኣዛታት ኣድለዪቲን 
ንሂወት ግድነታውያን እዮም፡ ከምኡ’ውን ብመግቢ ኣብሊና ጥራይ ኢና ናብ ውሽጥና 
ከነእትዎም ንኽእል። ነፍሲ ወከፍ ኣድላዪት መኣዛ ናታ ፍሉይ ስራሕ ኣለዋ፡ ብኻልእ 
ክትትካእ’ውን ኣይትኽእልን እያ።

ትሕዝቶ መግቢ እንታይ’ዩ?

ንሽኮር-ደም ብቐጥታ ይጸልዎ። 

ንሽኮር-ደም እንታይ ይጸልዎ?

ኣብ ሽኮር-ደም ንኡስ ጽልዋ ኣለዎ። ኣብ ሽኮር-ደም ንኡስ ጽልዋ ኣለዎ።

ብልዒ ከም ባኒ፡ ክእኩእ ዓረስ ስርናይ፡ ድንሽ፡ ኩስኩስ፡
ሩዝ፡ፓስታ፡ ሽኮራውያን/ካርሜለታት፡ ማልማላታ፡ ፍሩታን
ፍረታትን ከም ስታርች ከምኡውን/ወይ ከም ዓይነተ-ሽኮር
ቅርጺ ሒዙ ቀጥታዊ ጽልዋ ኣብ ሽኮር-ደም ኣለዎ። ጸባ፡
ዝመደለ ጸባ፡ ርግኦ ከይተረፈ ካርቦንሃድረይታት ዝሓዘ’ዩ፡
ንሽኮር-ደም ከኣ ይጸልዎ’ዩ። 

ፕሮቲንን ስብሒን ንሽኮር-ደም ልክዕ ከም ካርቦንሃድረይት
ኣይጸልውዎን’ዮም። ኣሕምልትን ሱር-ኣሕምልትን
ካርቦንሃድረይታት ኣለዎ፡ ግን ገዚፍ ብዝሒ ማይ እንኮላይ
ዝሓዘ ብምዃኑ፡ ኣብ ሽኮር-ደም ንእሽቶ ጽልዋ’ዩ ዘለዎ።
ጥዑይን ሚዛናዊን ምምጋብ ከም ዕላማ ክትሓዝ ይግባእ።

ካርቦንሃይድረይት ናይ ዓይነታት ሽኮር፡ ስታርች፡ ፋይበራትን ሓባራዊ ሽም’ዩ።

ዓይነት ሽኮራት ንግሉኮዝ (ደክስትሮዝ)፡ ፍሩክቶዝ፡ ጋላክቶዝ፡ ሱክሮዝ (ልሙድ ሽኮር)፡
ላክቶዝ የጠቓልል። ፍሩታን ፍረታትን (ቤሪ) ግሉኮዝ፡ ፍሩክቶዝ፡ ሱክሮዝ፡ ከምኡ’ውን
ናይ ጽሕጊ/ፋይበር ትሕዝቶ ኣለዎ። ፍሩታን ፍረታትን ከም መግቢ-ጠዓሞት ከምኡ’ውን
ድሕሪ መኣዲ (ክትበልዖም) ጽቡቕ’ዩ። ብስታርች ሃብታማት ዝኾኑ ብልዒታት ከም ብዓል
ድንሽ፡ ፓስታ፡ ሩዝ፡ ባኒ፡ እኽሊ/ሳብል የጠቓልል።

ብስታርች ሃብታማት ፍርያት መብዛሕቲኡ ግዜ ኣካል ዓበይቲ/ቀንዲ መኣዲታት ስለዝኾኑ፡
ኣገዳሲ ነገር፡ መዓልታዊ (ትበልዖ) ዓቐን (ናይዚኦም) ዓቢ ፍልልይ ክህልዎ የብሉን።
ፋይበር/ጽሕጊ ኣብ ልዕሊ ሽኮር-ደም ምቹእ ጽልዋ ስለዘለዎ፡ ምገባ ካብዚ ክኽዕብትን
ብዝተኻእለ መጠን ድማ ፈይበር-ትሕዝቶ ዘለዎ መግቢ ምሕራይን ኣገዳሲ’ዩ።

ንሽኮር-ደም (ግሉኮዝ) እንታይ ይጸልዎ?

ብልዒ ከም በዓል ባኒ፡ ድንሽ፡ ፓስታ፡ ክእኩእ ዓረስ ስርናይ፡ ኩስኩስ፡ ሩዝ፡ ናይ ቁርሲ ሳብል/ስርየል፡ ፍሩታን ፍረን ብቐጥታ ንሽኮር-ደም 
ይጸልውዎ ስለዝኾነ፡ መዓልታዊ (ትበሎዖ) ዓቐን ብዝክኣል ዝወሓደ ክኸውን ይግባእ። ሽኮር ዝተገብረሉ ብልዒ ወይ ባህርያዊ ሽኮር-ሓዘል 
ዝኾኑ ዓይነት ሽኮራት ከም ሽኮራዊ- ትሕዝቶ ዘለዎም ለስላሳታት፡ ምቁራዊያን/ካሪሜለታት፡ ሕብስቲ ክቕነስ ኣለዎ፡ ግን ከኣ ምሉእ-
ብምሉእ ክውገድ ኣየድልን።

ኣሕምልትን ሱር-ፍሩታታትን ካርቦንሃድረይታት ኣለዎም፡ ግን
ከኣ እንኮላይ ዓቢ ኩምራ ማይ ዝመልኡ እዮም። ካብዚኦም
ብልዒታት መጠነኛ ዓቐን ኣብ ሽኮር-ደም ገዚፍ ጽልዋ የብሉን።

ስብሒ-ሓዘል መግቢ
ስብሒ ኣገዳሲን ኣብ ኣካላትና ብዙሕ ዕማማተ ዝፍጽምን
መኣዛ’ዩ። ካብቶም ንሰውነት ስብሒ ዝልጉሱላ፡ ብቐዳምነት፡
ጠስሚ፡ ማርጋሪን፡ ዘይትታት፡ ካዕካዓት፡ ምሉእ-ስብሓዊ ጸባዊን
ስጋዊን ፍርያት፡ ስቡሕ ዓሳ፡ ከምኡ’ውን፡ ስብሒ ናይ ስጋን ስጋ
ዘቤታዊያን ኣዕዋፍን እዮም።
 ምርጫ ዓይነት ስብሒ ንልቢን ኣርተሪን (መትረበት/ጅማት 
ልቢ) ትርጉም ኣለዎ። ርኡይ ስብሒ ካብ ስጋ፡ ከምኡ’ወን 
ካብ ትሑት-ስብሓዊ ስጋዊን ጸባዊን ፍርያት ተቖሪጹ ንኸለግስ 
ንመክር። ኣብ ምስራሕ መግቢ፡ ዘይቲን ፈሳሲ ማርገሪንን ምጥቃም 
ጽቡቕ’ዩ። ስብሒ ኣብ ሽኮር-ደም ዓቢ ጽልዋ የብሉን።

ፕሮቲን-ሃብታም መግቢ
ፕሮቲን ሓደ ኣገዳሲ መኣዛ እዩ። ኣብ ኩሉ ዋህዮታትካ ይርከብ። 
ስለዚ ፕሮቲን ኣገዳሲ ክፋል ናይ ሰውነት’ዩ፡ ከምኡ’ውን፡ ኣብ 
ቅርጺ ዋህዮታትን ስራሕ ብምሉኡ ሰውነትን ተራ ይጻወት’ዩ። 
ብዘይ ፕሮቲን ኣካልካ ክሰርሕ ኣይምኸኣለን።
 ንኣካል ፕሮቲን ዝልግሱ መግብታት እዚኦም እዮም፡ ስጋ፡
ጸባ, ዓሳ, እንቛቑሖ፡ ፍረ-እኽሊ/ሳብል፡ ዓይኒ-ዓተር፡ ብርስን፡
ከምኡ’ውን ባሎንጓ። እዚ ዓይነት መግቢ፡ ኣብ ሽኮር-ደም ዓቢ 
ጽልዎ የብሉን።
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ንበልዖ መግቢ ብዙሕ ዝተፋላለየ ነገራት ዝሓዘ’ዩ። ጽቡቕ ሚዛናዊ (ኣመጋግባ)
ዝርከብ፡ በብዓይነቱ፡ ማለት፡ ዝተፈላለየ ዓይነት መግቢ፡ ብምምጋብ’ዩ። ሓይሊ
ብቐንዱ፡ ካብ ስብሕን ካርቦንሃይድረይታትን፡ ግን’ውን ካብ ፖሮቲን እንኮላይ
ይርከብ። መኣዛታት ከም ፕሮቲን፡ ስብሒ፡ ቫይታሚናትን ሚነራላትን ንምህናጽን 
ምዕቃብን ዋህዮታት ኣካላት ኣድለይቲ እዮም። ገለ ካብዚ’ኦም መኣዛታት ኣድለዪቲን 
ንሂወት ግድነታውያን እዮም፡ ከምኡ’ውን ብመግቢ ኣብሊና ጥራይ ኢና ናብ ውሽጥና 
ከነእትዎም ንኽእል። ነፍሲ ወከፍ ኣድላዪት መኣዛ ናታ ፍሉይ ስራሕ ኣለዋ፡ ብኻልእ 
ክትትካእ’ውን ኣይትኽእልን እያ።

ትሕዝቶ መግቢ እንታይ’ዩ?

ንሽኮር-ደም ብቐጥታ ይጸልዎ። 

ንሽኮር-ደም እንታይ ይጸልዎ?

ኣብ ሽኮር-ደም ንኡስ ጽልዋ ኣለዎ። ኣብ ሽኮር-ደም ንኡስ ጽልዋ ኣለዎ።

ብልዒ ከም ባኒ፡ ክእኩእ ዓረስ ስርናይ፡ ድንሽ፡ ኩስኩስ፡
ሩዝ፡ፓስታ፡ ሽኮራውያን/ካርሜለታት፡ ማልማላታ፡ ፍሩታን
ፍረታትን ከም ስታርች ከምኡውን/ወይ ከም ዓይነተ-ሽኮር
ቅርጺ ሒዙ ቀጥታዊ ጽልዋ ኣብ ሽኮር-ደም ኣለዎ። ጸባ፡
ዝመደለ ጸባ፡ ርግኦ ከይተረፈ ካርቦንሃድረይታት ዝሓዘ’ዩ፡
ንሽኮር-ደም ከኣ ይጸልዎ’ዩ። 

ፕሮቲንን ስብሒን ንሽኮር-ደም ልክዕ ከም ካርቦንሃድረይት
ኣይጸልውዎን’ዮም። ኣሕምልትን ሱር-ኣሕምልትን
ካርቦንሃድረይታት ኣለዎ፡ ግን ገዚፍ ብዝሒ ማይ እንኮላይ
ዝሓዘ ብምዃኑ፡ ኣብ ሽኮር-ደም ንእሽቶ ጽልዋ’ዩ ዘለዎ።
ጥዑይን ሚዛናዊን ምምጋብ ከም ዕላማ ክትሓዝ ይግባእ።

ካርቦንሃይድረይት ናይ ዓይነታት ሽኮር፡ ስታርች፡ ፋይበራትን ሓባራዊ ሽም’ዩ።

ዓይነት ሽኮራት ንግሉኮዝ (ደክስትሮዝ)፡ ፍሩክቶዝ፡ ጋላክቶዝ፡ ሱክሮዝ (ልሙድ ሽኮር)፡
ላክቶዝ የጠቓልል። ፍሩታን ፍረታትን (ቤሪ) ግሉኮዝ፡ ፍሩክቶዝ፡ ሱክሮዝ፡ ከምኡ’ውን
ናይ ጽሕጊ/ፋይበር ትሕዝቶ ኣለዎ። ፍሩታን ፍረታትን ከም መግቢ-ጠዓሞት ከምኡ’ውን
ድሕሪ መኣዲ (ክትበልዖም) ጽቡቕ’ዩ። ብስታርች ሃብታማት ዝኾኑ ብልዒታት ከም ብዓል
ድንሽ፡ ፓስታ፡ ሩዝ፡ ባኒ፡ እኽሊ/ሳብል የጠቓልል።

ብስታርች ሃብታማት ፍርያት መብዛሕቲኡ ግዜ ኣካል ዓበይቲ/ቀንዲ መኣዲታት ስለዝኾኑ፡
ኣገዳሲ ነገር፡ መዓልታዊ (ትበልዖ) ዓቐን (ናይዚኦም) ዓቢ ፍልልይ ክህልዎ የብሉን።
ፋይበር/ጽሕጊ ኣብ ልዕሊ ሽኮር-ደም ምቹእ ጽልዋ ስለዘለዎ፡ ምገባ ካብዚ ክኽዕብትን
ብዝተኻእለ መጠን ድማ ፈይበር-ትሕዝቶ ዘለዎ መግቢ ምሕራይን ኣገዳሲ’ዩ።

ንሽኮር-ደም (ግሉኮዝ) እንታይ ይጸልዎ?

ብልዒ ከም በዓል ባኒ፡ ድንሽ፡ ፓስታ፡ ክእኩእ ዓረስ ስርናይ፡ ኩስኩስ፡ ሩዝ፡ ናይ ቁርሲ ሳብል/ስርየል፡ ፍሩታን ፍረን ብቐጥታ ንሽኮር-ደም 
ይጸልውዎ ስለዝኾነ፡ መዓልታዊ (ትበሎዖ) ዓቐን ብዝክኣል ዝወሓደ ክኸውን ይግባእ። ሽኮር ዝተገብረሉ ብልዒ ወይ ባህርያዊ ሽኮር-ሓዘል 
ዝኾኑ ዓይነት ሽኮራት ከም ሽኮራዊ- ትሕዝቶ ዘለዎም ለስላሳታት፡ ምቁራዊያን/ካሪሜለታት፡ ሕብስቲ ክቕነስ ኣለዎ፡ ግን ከኣ ምሉእ-
ብምሉእ ክውገድ ኣየድልን።

ኣሕምልትን ሱር-ፍሩታታትን ካርቦንሃድረይታት ኣለዎም፡ ግን
ከኣ እንኮላይ ዓቢ ኩምራ ማይ ዝመልኡ እዮም። ካብዚኦም
ብልዒታት መጠነኛ ዓቐን ኣብ ሽኮር-ደም ገዚፍ ጽልዋ የብሉን።

ስብሒ-ሓዘል መግቢ
ስብሒ ኣገዳሲን ኣብ ኣካላትና ብዙሕ ዕማማተ ዝፍጽምን
መኣዛ’ዩ። ካብቶም ንሰውነት ስብሒ ዝልጉሱላ፡ ብቐዳምነት፡
ጠስሚ፡ ማርጋሪን፡ ዘይትታት፡ ካዕካዓት፡ ምሉእ-ስብሓዊ ጸባዊን
ስጋዊን ፍርያት፡ ስቡሕ ዓሳ፡ ከምኡ’ውን፡ ስብሒ ናይ ስጋን ስጋ
ዘቤታዊያን ኣዕዋፍን እዮም።
 ምርጫ ዓይነት ስብሒ ንልቢን ኣርተሪን (መትረበት/ጅማት 
ልቢ) ትርጉም ኣለዎ። ርኡይ ስብሒ ካብ ስጋ፡ ከምኡ’ወን 
ካብ ትሑት-ስብሓዊ ስጋዊን ጸባዊን ፍርያት ተቖሪጹ ንኸለግስ 
ንመክር። ኣብ ምስራሕ መግቢ፡ ዘይቲን ፈሳሲ ማርገሪንን ምጥቃም 
ጽቡቕ’ዩ። ስብሒ ኣብ ሽኮር-ደም ዓቢ ጽልዋ የብሉን።

ፕሮቲን-ሃብታም መግቢ
ፕሮቲን ሓደ ኣገዳሲ መኣዛ እዩ። ኣብ ኩሉ ዋህዮታትካ ይርከብ። 
ስለዚ ፕሮቲን ኣገዳሲ ክፋል ናይ ሰውነት’ዩ፡ ከምኡ’ውን፡ ኣብ 
ቅርጺ ዋህዮታትን ስራሕ ብምሉኡ ሰውነትን ተራ ይጻወት’ዩ። 
ብዘይ ፕሮቲን ኣካልካ ክሰርሕ ኣይምኸኣለን።
 ንኣካል ፕሮቲን ዝልግሱ መግብታት እዚኦም እዮም፡ ስጋ፡
ጸባ, ዓሳ, እንቛቑሖ፡ ፍረ-እኽሊ/ሳብል፡ ዓይኒ-ዓተር፡ ብርስን፡
ከምኡ’ውን ባሎንጓ። እዚ ዓይነት መግቢ፡ ኣብ ሽኮር-ደም ዓቢ 
ጽልዎ የብሉን።
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