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جهاز قياس CONTOUR® XT و
CONTOUR® NEXT ِمجسات

سهل االستخدام ودقيق

دليل املستخدم املخترص

طرد 

قم بإزالة الغطاء الطريف
ضع الغطاء الواقي الذي 
احتفظت به عىل سطح 

مستو. قم بدفع إبرة الوخز يف 
داخل الغطاء كام هو موضح

33

ادفع طارد إبرة الوخز 
الرمادي إىل األمام حتى 

تسقط إبرة الوخز يف 
الحاوية، ثم أعد سحب 

الطارد إىل الخلف
ال تنس إعادة توصيل 

الغطاء الطريف

وخز  22

قم بلف قرص الغطاء 
الطريف لتعديل عمق 

الوخز
1 لألضحل و 5 لألعمق

اضغط عىل جهاز الوخز 
بإحكام مقابل جانب 

أصبعك واضغط عىل زر 
التحرير

سوف تسمع طقطقة عندما 
يتم تحرير إبرة الوخز

اسحب مقبض إعادة 
الضبط حتى يتم رفع زر 

التحرير

قبل االستخدام ولالطالع عىل 
املعلومات الكاملة، يرجى الرجوع 

إىل الـ Microlet®Next الوارد يف نرشة 
العبوة

خطوات لنجاح عملية الوخز

تهيئة

قم بلف وفتح الغطاء 
الطريف كام هو موضح

قم مبحاذاة العالمة البيضاء 
البارزة والعالمة السوداء 

املُسننة 

قم بإرخاء الغطاء الواقي 
املستدير عىل إبرة الوخز، 

ولكن ال تقم بإزالته
قم بالتدوير ¼ دورة

أدخل إبرة الوخز بإحكام 
يف جهاز الوخز

ادفع حتى تتوقف إبرة 
الوخز متاًما

قم بلف الغطاء الواقي 
الدائري بحرص

احفظ الغطاء للتخلص من 
إبرة الوخز املستخدمة

أعد إرفاق الغطاء الطريف

“انقر” لإلقفال
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Stechhilfe

®



الخطوة  2:
اختبار الدم + إظهار نتيجة اإلختبار

الخطوة 1:
قم بإدخال املِجس إىل الجهاز

قم بإدخال النهاية الرمادية للِمجس يف فوهة فتحة ِمجس 

 .CONTOUR®  XT جهاز قياس نسبة السكر يف الدم

سيتم من خالل ذلك ترميز الجهاز تلقائياً! سوف يبدأ 

الجهاز تلقائياً بالعمل. سيتم عىل الشاشة إظهار ِمجس مع 

قطرة دم مضيئة تلقائياً. إن ذلك يُشري إىل أن جهاز القياس 

قد أصبح جاهزاً من أجل قياس نسبة السكر يف الدم.

ضع فوهة قياس املِجس مبارشًة عىل قطرة الدم. سوف 

يتم امتصاص الدم تلقائياً من قبل املِجس. لستمر يف وضع 

املِجس عىل قطرة الدم إىل حني سامع نغمة اإلشارة.

مع سامع نغمة اإلشارة سيبدأ زمن القياس 5 ثواين 

بالرسيان. ثم سيتم إظهار نتيجة القياس وحفظها تلقائياً.

الخطوة 3:
إظهار نتيجة اإلختبار

الخطوة 4:
إزالة املِجس

مع سامع نغمة اإلشارة سيبدأ زمن القياس 5 ثواين بالرسيان. 

بعد ذلك سيتم إظهار نتيجة اإلختبار وحفظها تلقائياً.

ستقوم عندما تقوم بإخراج املِجس الُُمستخدم من

CONTOUR®  XT  بعد اإلنتهاء من القياس, سوف ينطفئ 

الجهاز من تلقاء نفسه.

CONTOUR® NEXT ِمجسات
ِمجسات CONTOUR® NEXT هي متوفرة يف علب 

بعدد 50 قطعة أو 100 قطعة.


