
Live life. The way you want.

Nacisnąć czerwony

przycisk zwalniający

bębenek.

Przechylić glukometr

do siebie, co zapewni

wypadnięcie bębenka.

Otworzyć pokrywkę

wnęki mieszczącej

bębenek.

Oznaczanie zawartości glukozy we krwi
Glukometr Accu-Chek Compact Plus zostaje dostarczony z osadzonymi bateriami, a także 

z prawidłowymi nastawieniami daty i czasu.

Accu-Chek Compact Plus ulega automatycznemu zakodowaniu z chwilą włożenia bębenka 

z testami paskowymi.

Wkładanie lub wymiana bębenka z Oznaczanie zawartości glukozy we krwi

testami paskowymi

Pociągnąć środkowy

przycisk w celu

uwolnienia paska

testowego.

Przytrzymać glukometr

w taki sposób, aby 

test paskowy był

skierowany w dół.

Zetknąć kroplę krwi z

przednią krawędzią

testu paskowego w

miejscu czarnego

wycięcia paska.

Spowoduje to wchło-

nięcie krwi przez test.

Włożyć nowy bębenek

z testami paskowymi.

Odczytać wskazanie

na wyświetlaczu.

Pociągnąć środkowy

przycisk w celu

wypchnięcia zużytego

testu paskowego.
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Live life. The way you want.

Nakłuwacz Accu-Chek Softclix Plus można

oddzielić od glukometru Accu-Chek Compact Plus

za pomocą suwaka usytuowanego z tyłu

glukometru lub wykorzystać nakłuwacz bez

odłączania go od glukometru.

Softclix Plus

Nacisnąć tłoczek na

końcu nakłuwacza 

w celu wypchnięcia

zużytego lancetu.

Wsunąć nowy lancet 

w oprawkę lancetu 

i docisnąć go 

do słyszalnego

zaryglowania.

Zdjąć nasadkę z

nakłuwacza.

Na powrót osadzić

nasadkę na nakłu-

waczu. Nasadka 

ulega słyszalnemu

zaryglowaniu na

swoim miejscu.

Nastawić  nasadkę

przez obrót na

wymaganą głębokość

nakłucia (łącznie 11

pozycji).

Zdjąć nasadkę

ochronną z lancetu

przez obrót.

Nacisnąć  tłoczek do

oporu. Tłoczek zostaje

wycofany do położenia

jednej trzeciej poko-

nanej drogi.

Mechanizm spustowy

nakłuwacza jest z tą

chwilą naprężony.

Przyłożyć nakłuwacz 

do wybranego miejsca

pobrania krwi i nacisnąć

tłoczek usytuowany na

końcu nakłuwacza do

słyszalnego wyzwolenia

mechanizmu w celu

uzyskania próbki krwi.
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Nakłuwacz Accu-Chek Softclix Plus jest przeznaczony do samokontroli

podejmowanej przez tylko jedną osobę. Nie wolno go używać do pobierania

próbek krwi u wielu pacjentów, ponieważ nie zawiera on zabezpieczeń chronicych

przed zakażeniem krzyżowym.

Niniejsza ulotka informacyjna z opisem obsługi nie zastępuje pełnej instrukcji

obsługi użytkowanego glukometru Accu-Chek Compact Plus. Należy 

koniecznie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa zamieszczone

w tej instrukcji obsługi.
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