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ล้างมือแล้วเช็ดมือให้แห้งก่อนทำาการตรวจวัด
ค่าน้ำาตาลในเลือด  

ตรวจสอบวันหมดอายุที่อยู่บนขวดบรรจุแถบ
ตรวจ ห้ามใช้แถบตรวจที่หมดอายุแล้ว  

นำาแถบตรวจแผ่นหนึ่งออกมาจากขวดบรรจุ
แถบตรวจ ปิดฝากล่องให้แน่น

ใส่แถบตรวจด้านที่เป็นแถบเมทาลิคเข้าไป
ในเครื่องตรวจ  

เครื่องจะเริ่มทำางาน Preparing to test 
(การเตรียมตัวเพื่อทำาการทดสอบ) จะปรากฏ
ขึ้น 

ทำ�ก�รตรวจวัดค่�น้ำ�ต�ลในเลือด

กดอุปกรณ์เจาะเลือดลงไปที่ด้านข้างของ
ปลายนิ้วของท่านให้แน่นแล้วกดปุ่มยิงเข็มสี
เหลืองเพื่อเจาะเลือดจากปลายนิ้ว  

นำาปลายด้านขอบสีเหลืองของแถบตรวจไปแตะที่หยดเลือด เอานิ้วของท่านออกจากแถบ
ตรวจเมื่อสัญลักษณ์ Analyzing (การวิเคราะห์) ปรากฎขึ้น ห้ามนำาหยดเลือดหยดลงด้าน
บนของแถบตรวจ

ผลการตรวจจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอในเวลา
ไม่เกิน 4 วินาที 

 

ดึงฝาครอบอุปกรณ์เจาะเลือดออก หันเข็ม
เจาะออกจากตัวท่าน เลื่อนตัวดีดออกเพื่อดีด
เข็มเจาะออก 

1 2 43

5 6 ก่อนเสร็จสิ้นก�รตรวจ…

 คำ�เตือน

• คู่มือการใช้งานฉบับย่อนี้ไม่สามารถใช้แทนคู่มือผู้ใช้เครื่องตรวจ
ระดับน้ำาตาลในเลือด Accu-Chek Guide ได้ คู่มือการใช้งาน 
ประกอบไปด้วยคำาแนะนำาในการใช้ที่สำาคัญและข้อมูลเพิ่มเติม

• อุปกรณ์เจาะเลือดเป็นอุปกรณ์สำาหรับใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น

เริ่มใช้ง�น
คู่มือการใช้งานฉบับย่อ ทำาความคุ้นเคยกับอุปกรณ์เจาะเลือด 

Accu-Chek Softclix

1

นำาเข็มเจาะออกจากซองเก็บในกระเป๋า
สำาหรับพกพา

ดึงฝาครอบออกโดยการดึงออกมาตรง ๆ 
ห้ามบิดฝาครอบ

ใส่เข็มเจาะลงในอุปกรณ์เจาะเลือดให้
เข้าล็อก

นำาฝาครอบกลับไปใส่ที่อุปกรณ์เจาะเลือดดัง
เดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าร่องที่ฝาครอบอยู่
ระดับเดียวกับร่องที่อุปกรณ์เจาะเลือด

ปรับระดับความลึกของเข็มเจาะให้อยู่ใน
ระดับที่รู้สึกสบาย โดยเริ่มที่ระดับ 2 สำาหรับ
ผิวหนังที่หนากว่า ให้หมุนไปที่หมายเลข
สูงขึ้น

กดปุ่มกดให้สุด คล้ายการกดปากกา ห้าม
กดปุ่มยิงเข็มในขณะที่กดปุ่มกด เมื่ออุปกรณ์
เจาะเลือดพร้อมใช้งานแล้ว ปุ่มยิงเข็มจะ
กลายเป็นสีเหลือง

วางอุปกรณ์เจาะเลือดพักไว้ก่อนจนกว่าท่าน
จะพร้อมที่เจาะเลือดจากปลายนิ้ว

ตั้งภ�ษ�และรูปแบบเวล�

ตัวดีด

ปุ่มยิงเข็ม

ฝาครอบ ปุ่มกด

ระดับความลึก

เปิดเครื่องตรวจโดยการกดที่  Language 

(ภาษา) จะปรากฏขึ้น กด  หรือ  เพื่อใช้
ภาษาที่ต้องการ  
กด 

1

2

Time Format (รูปแบบเวลา) ปรากฏขึ้น กด 
 หรือ  เพื่อเลือก 12 hour (12 ชั่วโมง) 

(ก่อนเที่ยง/หลังเที่ยง) หรือ 24 hour (24 ชั่วโมง) 
กด  เพื่อตั้งค่าตัวเลือกและกลับไปที่ 
Main Menu (เมนูหลัก)

เตรียมอุปกรณ์เจ�ะเลือดภ�พรวม

1 จอแสดงผล 

2 ปุ่มย้อนกลับ 

3  ปุ่มลูกศรขึ้นและปุ่มลูกศรลง  

4  ปุ่มเปิด/ปิด/ตั้งค่า/OK   

5 ช่องใส่แถบตรวจพร้อมหลอดไฟ 

6 ฝาเปิดช่องใส่แบตเตอรี่ 

7 พอร์ทไมโครยูเอสบี 

8 ส่วนดันแถบตรวจออก

2  8

 7

 6

 1

 4

 5
3
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บิดที่ครอบป้องกันเข็มเจาะออก

6 7 8 9

 หรือ 

ด�วน์โหลดแอพพลิเคชันสำ�หรับก�รจัดก�รโรคเบ�หว�น 
Accu-Chek Connect* ได้ที่:

*มีให้สำาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บางรุ่น

54139_07800509001_TH.indd   1 5/24/16   9:12 AM
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ล้างมือแล้วเช็ดมือให้แห้งก่อนทำาการตรวจวัด
ค่าน้ำาตาลในเลือด  

ตรวจสอบวันหมดอายุที่อยู่บนขวดบรรจุแถบ
ตรวจ ห้ามใช้แถบตรวจที่หมดอายุแล้ว  

นำาแถบตรวจแผ่นหนึ่งออกมาจากขวดบรรจุ
แถบตรวจ ปิดฝากล่องให้แน่น

ใส่แถบตรวจด้านที่เป็นแถบเมทาลิคเข้าไป
ในเครื่องตรวจ

เครื่องจะเริ่มทำางาน Preparing to test 
(การเตรียมตัวเพื่อทำาการทดสอบ) จะปรากฏ
ขึ้น 

ทำ�ก�รตรวจวัดค่�น้ำ�ต�ลในเลือด

กดอุปกรณ์เจาะเลือดลงไปที่ด้านข้างของ
ปลายนิ้วของท่านให้แน่นแล้วกดปุ่มยิงเข็ม
เพื่อเจาะเลือดจากปลายนิ้ว  

นำาปลายด้านขอบสีเหลืองของแถบตรวจไปแตะที่หยดเลือด เอานิ้วของท่านออกจากแถบ
ตรวจเมื่อสัญลักษณ์ Analyzing (การวิเคราะห์) ปรากฎขึ้น ห้ามนำาหยดเลือดหยดลงด้าน
บนของแถบตรวจ

ผลการตรวจจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอในเวลา
ไม่เกิน 4 วินาที 

 

เตรียมอุปกรณ์เจาะเลือดสำาหรับการตรวจครั้ง
ต่อไป เลื่อนไกไปข้างหน้าแล้วถอยหลังเพื่อ
บรรจุเข็มเล่มถัดไป ช่องสี่เหลี่ยมจะแสดง
จำานวนเข็มที่เหลืออยู่ 

1 2 43

5 6 ก่อนเสร็จสิ้นก�รตรวจ…

 คำ�เตือน

• คู่มือการใช้งานฉบับย่อนี้ไม่สามารถใช้แทนคู่มือผู้ใช้เครื่องตรวจ
ระดับน้ำาตาลในเลือด Accu-Chek Guide ได้ คู่มือการใช้งาน 
ประกอบไปด้วยคำาแนะนำาในการใช้ที่สำาคัญและข้อมูลเพิ่มเติม

• อุปกรณ์เจาะเลือดเป็นอุปกรณ์สำาหรับใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น

เริ่มใช้ง�น
คู่มือการใช้งานฉบับย่อ

 คำ�เตือน

ห้ามใส่ตลับเข็มลงในอุปกรณ์เจาะเลือด
ในขณะที่กดปุ่มยิงเข็ม หรือถืออุปกรณ์
เจาะเลือดในขณะที่ปุ่มยิงเข็มวางอยู่กับ
พื้นผิว เช่น พื้นโต๊ะ เพราะอาจทำาให้เข็ม
ถูกยิงออกมาและทำาให้เกิดการ 
บาดเจ็บได้โดยไม่ตั้งใจ

ทำาความคุ้นเคยกับอุปกรณ์เจาะเลือด 
Accu-Chek FastClix

1

หยิบตลับเข็มจากช่องในกระเป๋าสำาหรับ
พกพา

2

หม�ยเหตุ
ตลับเข็มแต่ละตลับบรรจุเข็มเจาะเลือดที่ปลอด
เชื้อ 6 เล่ม

ดึงฝาครอบออกโดยการดึงออกมาตรง ๆ 
ห้ามบิดฝาครอบ

3

เสียบตลับเข็มเข้าไปในอุปกรณ์เจาะเลือด
โดยให้ส่วนปลายที่ขาวเข้าไปก่อน ดันตลับ
เข็มเข้าไปให้สุดจนกระทั่งตลับคลิกเข้าไปใน
ช่องใส่ตลับ

6

4 5 6

หม�ยเหตุ

ห้ามนำาตลับเข็มออกจนกว่าจะใช้เข็มทั้ง 
6 เล่มจนหมด เนื่องจากตลับเข็มไม่สามารถ
นำากลับมาใช้ซ้ำาได้หลังจากที่นำาออกจาก
อุปกรณ์เจาะเลือดแล้ว

นำาฝาครอบกลับไปใส่ที่อุปกรณ์เจาะเลือดดัง
เดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าร่องที่ฝาครอบอยู่
ระดับเดียวกับร่องที่อุปกรณ์เจาะเลือด

ปรับระดับความลึกของเข็มเจาะให้อยู่ในระดับ
ที่รู้สึกสบาย โดยเริ่มที่ระดับ 2 สำาหรับผิวหนัง
ที่หนากว่า ให้หมุนไปที่หมายเลขสูงขึ้น

ให้ใช้อุปกรณ์เจาะเลือด: โดยกดปุ่มยิงเข็ม 
อุปกรณ์เจาะเลือด เตรียมยิง และแทงเข็มใน 
1 คลิก

ตั้งภ�ษ�และรูปแบบเวล�

ระดับความลึก

ปุ่มยิงเข็ม

ฝาครอบ
จำานวนเข็ม
เจาะที่เหลืออยู่

เลื่อนไปยังเข็มเล่มถัดไป

เปิดเครื่องตรวจโดยการกดที่  Language 
(ภาษา) จะปรากฏขึ้น กด  หรือ  เพื่อใช้
ภาษาที่ต้องการ 

กด  

1

2

Time Format (รูปแบบเวลา) ปรากฏขึ้น กด
 หรือ  เพื่อเลือก 12 hour (12 ชั่วโมง) 

(ก่อนเที่ยง/หลังเที่ยง) หรือ 24 hour (24 ชั่วโมง) 
กด  เพื่อตั้งค่าตัวเลือกและกลับไปที่ 
Main Menu (เมนูหลัก) 

เตรียมอุปกรณ์เจ�ะเลือด

ตลับเข็ม 1 ตลับ = 6 เล่ม

เมื่อพร้อมสำ�หรับก�รตรวจแล้ว…

ภ�พรวม

1 จอแสดงผล 

2  ปุ่มย้อนกลับ 

3  ปุ่มลูกศรขึ้นและปุ่มลูกศรลง  

4  ปุ่มเปิด/ปิด/ตั้งค่า/OK   

5 ช่องใส่แถบตรวจพร้อมหลอดไฟ 

6 ฝาเปิดช่องใส่แบตเตอรี่ 

7 พอร์ทไมโครยูเอสบี 

8 ส่วนดันแถบตรวจออก

2  8

 7

 6

 1

 4

 5
3

หรือ

ด�วน์โหลดแอพพลิเคชันสำ�หรับก�รจัดก�รโรคเบ�หว�น 
Accu-Chek Connect* ได้ที่:

*มีให้สำาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บางรุ่น
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