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W Dette skal du være opmærksom på

Forberedelse af fingerprikker
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Rene fingre
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Fint formet
bloddråbe

Kundeservice

Måling af blodsukker
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1 lancettromle
= 6 lancetter
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Åbn skydedækselet fuldstændigt.
Kun således kan du derefter åbne
kassetterummets dæksel og
isætte testkassetten.

Skyd låseknappen til kassetterummets dæksel opad.
Kassetterummets dæksel
springer op.

Isæt en ny testkassette i
apparatet. Luk kassetterummets
dæksel og skydedækselet.

Træk hætten af fingerprikkeren.
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Isæt en ny lancettromle (med den
hvide ende foran).
Du har nu 6 sterile kim_manual_0440
lancetter til
rådighed.

Udtag ikke lancettromlen, før alle
6 lancetter er opbrugt.
Lancettromlen kan ikke sættes
i igen, når den først er taget ud.

Vask dine hænder med varmt vand Anvend altid en lille, ny, fint formet
og sæbe og skyl dem grundigt. Tør bloddråbe.
dine hænder grundigt i et rent
håndklæde.

Åbn skydedækselet.
Apparatet tændes.

Tryk fingerprikkeren fast på det
ønskede indstikssted. Tryk
derefter udløserknappen helt ned.
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1 Udløserknap (lad og prik)
2 Indikator for antal disponible lancetter
3 Skyder til klargøring af en ny lancet
4 Drejelig hætte til indstilling af indstiksdybde
5 Testfelt på kassettespidsen
6 Nedad/Opad-knapper
7 Tænd/Sluk- og Indtastningsknap
8 Låseknap til aftagning af fingerprikkeren
9 Låseknap til åbning af kassetterummets dæksel
10 Skydedæksel

Åbn testkassettens emballage, og
tag plastikbeholderen med
testkassetten ud.
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1 testkassette
= 50 tests
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Klargøring af ny lancet

2

Lancettromle

Tag den nye testkassette ud af
plastikbeholderen.

Træk batteriernes beskyttelses
folie bagud af apparatet. Træk
beskyttelsesfolien af displayet.

i ca.
Tryk på knappen
2 sekunder, til apparatet tændes.
Vælg vha. knapperne
det
ønskede sprog.

Tryk på knappen
for at
indstille det ønskede sprog. Tryk
igen på knappen
for at
bekræfte det valgte sprog.

Sæt hætten på igen.

Drej hætten, til den ønskede
indstiksdybde står ved
markeringen. Begynd med en
middel indstiksdybde, f.eks. 3.

3

Tilfør straks blod

4

Tilfør blodet
korrekt

3

4
5 sek.
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1

Klargør fingerprikkeren til den
næste blodudtagning:
Bevæg skyderen hen til 1 , og
tilbage igen til 2 .

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE og
FASTCLIX er varemærker tilhørende
Roche.

Tilfør blodet med det samme på
testfeltet, når du har udtaget
bloddråben.
Tøv ikke med at tilføre blodet.

Berør testfeltet ganske let med
bloddråben. Tvær ikke bloddråben
ud på testfeltet.

Berør testfeltet ganske let med
bloddråben. Tag fingeren væk fra
testfeltet, så snart displayet viser
Måling er i gang.

Målingen er afsluttet efter ca.
5 sekunder. Aflæs måleresultatet,
og luk skydedækselet.
Apparatet slukkes.
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Kort vejledning

Ibrugtagning af Accu-Chek Mobile systemet

Oversigt: Apparat, fingerprikker og testkassette
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 Denne korte vejledning erstatter
ikke den udførlige brugsanvisning
til dit Accu-Chek Mobile system
til blodsukkermåling. Overhold
de sikkerhedsanvisninger, der
er i brugsanvisningen og i test
kassettens pakningsindlæg.
 Blodsukkerapparatet og
fingerprikkeren er kun
beregnet til personlig brug!
De må kun anvendes til
blodsukkermåling af én person.
Der er risiko for overførsel af
infektioner, hvis blodsukker
apparatet eller fingerprikkeren
også anvendes af andre personer,
eller hvis sundhedspersonale
anvender dette blodsukker
apparat eller denne fingerprikker
til blodsukkermåling på
forskellige personer.
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