Başarılı bir parmak delme işlemi için adımlar
1

Hazırlama

2

Uç kapağını şekilde
gösterildiği gibi
çevirerek kilidini açın
Beyaz kabartmalı
işareti ve siyah girintili
işareti hizalayın

İğnenin üzerindeki
yuvarlak koruyucu
kapağı gevşetin ama
çıkarmayın

Delme
Delme derinliğini
ayarlamak için uç
kapağı kadranını
çevirin
En yüzeysel için 1,
en derin için 5
ayarını seçin

Serbest bırakma
düğmesi yükselene
kadar sıfırlama
kolunu geri çekin

1/4 oranında çevirin

İğneyi parmak delme
cihazının içine sıkıca
yerleştirin
İğneyi tamamen
duruncaya kadar itin

Yuvarlak koruyucu
kapağı dikkatlice
çevirerek çıkartın
Kullanılmış iğneyi
atmak için başlığı
saklayın

Parmak delme
cihazını parmağınızın
yan tarafına sıkıca
bastırın ve serbest
bırakma düğmesine
basın

3

Çıkarma
Uç kapağını çıkarın
Daha önce saklamış
olduğunuz koruyucu
kapağı düz bir yüzeye
yerleştirin. İğneyi
şekilde gösterildiği gibi
kapağın içine itin

Gri iğne çıkarıcıyı
iğne kap içine
düşünceye kadar
ileriye itin ve sonra
çıkarıcıyı geri
kaydırın
Uç kapağını tekrar
takmayı unutmayın

Kullanımdan önce ve tam bilgi
almak için lütfen Microlet®Next
prospektüsüne bakın

Kilitlemek için ‘Tık’ sesi
gelene kadar çevirin

Tel.: 061 544 79 90
E-Mail: info@ascensia.ch
www.ascensia-diabetes.ch

Kısa Kullanım Kılavuzu
Kolay. Hassas.

İğne serbest kalınca
bir tıklama sesi
duyacaksınız

Uç kapağını tekrar
takın

Ascensia Diabetes Care Switzerland AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel

Contour®XT Ölçüm Aleti ve
Contour®Next Duyargaçları

®

Lancing Device

ADIM 1:
Duyargacın sokulması
Duyargacın gri ucunu Contour®XT
Kan Basıncı Ölçüm Aletinin duyargaç
deliğine sokunuz. Alet otomatik olarak
bir numara atayacaktır! Ölçüm aleti
çalışmaya başlar. Gösterge ekranında
yanıp sönen kandamlası ile birlikte bir
duyargaç resmi belirir. Ölçüm aleti artık
kullanıma hazırdır.

ADIM 2:
Kan Testi + Test Sonucunun
Ekranda Gösterilmesi
Aletin kan testini yapan ağzını hemen
çıkan kandamlasının yanına getiriniz.
Kan hemen duyargacın içine çekilecektir.
Duyargacı sinyal sesi gelinceye kadar bu
pozisyonda tutmaya devam ediniz.
Sinyal sesi ile birlikte 5 saniye sürecek
ölçüm süresi de başlamış olur. Bitiminde
ölçüm sonucu belirecek ve otomatik
olarak hafızaya kaydedilecektir.

ADIM 3:
Test Sonucunun
Ekranda Gösterilmesi
Sinyal sesi ile birlikte 5 saniye sürecek ölçüm
süresi de başlamış olur. Bitiminde ölçüm sonucu
ekranda belirecek ve otomatik olarak hafızaya
kaydedilecektir.

ADIM 4:
Duyargacın çıkarılması
Kullanılmış duyargacı ölçümden sonra
Contour®XT içinden çıkardığınızda, alet
otomatik olarak kapanacaktır.

Contour®Next
Duyargaçları
Contour®Next Duyargaçları 50 veya
100 tanelik paketlerde satılmaktadır.

