
Live life. The way you want.

Kırmızı tambur 
serbest bırakma
düğmesine basın.

Ölçüm cihazını 
öne doğru eğin. 
Test stribi tamburu
dıșarı düșer.

Tambur bölmesi
kapağını açın.

Kan șekerinizin ölçülmesi
Accu-Chek Compact Plus’un pilleri önceden takılı ve tarih ve zaman önceden ayarlı olarak gelir.
Accu-Chek Compact Plus test stribi tamburu yerleștirildiğinde otomatik olarak kodu alır.

Test stribi tamburunun yerleștirilmesi Kan șekerinin ölçülmesi
veya değiștirilmesi 

Ortadaki test
düğmesini bir test
stribini serbest
bırakmak için 
așağıya çekin.

Ölçüm cihazını test
stribi așağıya bakacak
șekilde tutun. Kan
damlasını test stribinin
ön kenarına siyah
çentiğin bulunduğu 
yer dokundurun. 
Test stribi kanı içeri
çeker.

Yeni bir test stribi
tamburu yerleștirin.

Ölçüm cihazının
okuduğu değer için
ekrana bakın.

Ortadaki test düğmesini
test stribini dıșarıya
atılması için așağıya
çekin.
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Live life. The way you want.

Accu-Chek Softclix Plus lanset cihazı 
Accu-Chek Compact Plus ölçüm cihazının 
arkasındaki kayan düğmeyi kullanılarak ayrılabilir 
veya halen bağlı olarak kullanılabilir.

Softclix Plus

Kullanılmıș lanseti 
dıșarı atmak için 
lanset cihazının 
ucundaki pistona 
basın.

Lanset tutucuya 
yeni bir lanseti 
kaydırarak takın 
ve yerine tıklayıp
oturuncaya kadar 
içeriye itin.

Lanset cihazından 
uç kapağını çıkarın.

Lanset cihazına uç
kapağını tekrar
bastırarak takın. 
Kapak yerine
tıklayarak oturur.

Uç kapağını çevirerek
istediğiniz derinlik
ayarına getirin (toplam
11 ayar).

Lansetten koruyucu
kapağı çevirerek
çıkartın.

Pistonu sonuna kadar
așağıya itin. Piston
yolun yaklașık üçte 
biri kadar bir kısmı 
geri döner. Lanset
cihazı artık hazırdır.

Lanset cihazını seçilen
test bölgesi üzerine
yerleștirin ve bir örnek
almak için lanset
cihazının ucundaki 
pistona tıklayıncaya
kadar tekrar bastırın.
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Accu-Chek Softclix Plus lanset cihazı hastanın kendini izlemesinde kullanılmak
üzere tasarlanmıștır. Çok sayıda hastanın görüldüğü bir ortamda kan almak için
kullanılmamalıdır çünkü çapraz enfeksiyona karșı koruyucu herhangi bir özelliği
yoktur.

Bu Kullanım Șeması Accu-Chek Compact Plus kan șekeri sisteminin kapsamlı
Referans El Kitabının yerini almaz. Lütfen Kullanıcı El Kitabındaki 
güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun.
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