
Live life. The way you want.

Tryck på den röda
knappen för att
komma åt trumman.

Luta mätaren framåt.
Testremsetrumman
faller ut.

Öppna luckan till
trumfacket.

Testa ditt blodsocker
Accu-Chek Compact Plus-mätaren levereras med batterierna redan isatta samt med datum och
tid inställt.
Accu-Chek Compact Plus-mätaren kodas automatiskt när testremsetrumman sätts i.

Sätta i eller byta testremsetrumma Test av blodsocker

Skjut ned testknappen
i mitten för att mata
fram en testremsa.

Håll mätaren så att
testremsan pekar
nedåt. Sätt testrem-
sans framkant mot
bloddroppen vid den
svarta skåran.
Testremsan suger då
upp blodet.

Sätt i en ny
testremsetrumma.

Se mätarens avläsning
i teckenfönstret.

Skjut ned testknappen 
i mitten för att mata 
ut den använda
testremsan.
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Live life. The way you want.

Accu-Chek Softclix Plus-blodprovstagaren kan 
tas loss från Accu-Chek Compact Plus-mätaren 
med hjälp av skjutknappen på mätarens baksida 
eller användas medan den fortfarande sitter kvar.

Softclix Plus

Tryck ned kolven i 
blodprovstagarens 
ände för att mata 
ut den använda
lansetten.

Sätt i en ny lansett 
i blodprovstagaren
och tryck tills det 
klickar.

Ta bort kåpan från
blodprovstagaren.

Tryck tillbaka kåpan 
på blodprovstagaren.
Kåpan snäpper på 
plats med ett klick.

Vrid kåpan till önskad
djupinställning (totalt 
11 olika inställningar).

Ta bort skyddskåpan
från lansetten med 
en vridrörelse.

Tryck in kolven helt.
Kolven går tillbaka 
med ungefär en
tredjedel.
Blodprovstagaren är 
nu laddad.

Placera blodprov-
stagaren mot vald 
testplats, tryck ned
kolven i blodprov-
stagarens ände på 
nytt tills den klickar 
för att ta ett blodprov.
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Accu-Chek Softclix Plus-blodprovstagaren är avsedd för självtester av en enda
person. Den får inte användas för blodprovstagning av flera olika patienter,
eftersom den inte har något skydd mot korsinfektion.

Denna bildguide ersätter inte den kompletta bruksanvisningen för 
Accu-Chek Compact Plus-blodsockermätaren. Läs noggrant alla säkerhets-
meddelanden i bruksanvisningen.
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