Hapat për suksesin me gjilpërën
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Përgatit

2

Kthejeni dhe hapeni
kapakun siç tregohet
Rreshtoni shenjën e
bardhë të ngritur dhe
shenjën e zezë të
shtypur

Lironi kapakun
mbrojtës të
rrumbullakët mbi
gjilpërën, por mos
e hiqni atë

Shpo
Rrotullojeni diskun
e kapakut për të
rregulluar thellësinë
e shpimit
1 për më të cektën dhe
5 për më të thellën

Tërhiqeni dorezën e
rivendosjes derisa
të ngrihet butoni
i çlirimit

Rrotullojeni me 1/4

Futeni gjilpërën në
mënyrë të sigurtë në
pajisjen e shpimit
Shtyjeni derisa gjilpëra
të ndalojë plotësisht

Me kujdes hiqeni
kapakun e
rrumbullakët mbrojtës
Ruajeni kapakun për
të hedhur gjilpërën e
përdorur

Shtyjeni pajisjen e
shpimit fort tek ana
e gishtit dhe shtypni
butonin e lëshimit
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Nxirr
Hiqni kapakun
Vendoseni kapakun
mbrojtës që e ruajtët,
mbi një sipërfaqe
të sheshtë. Shtyjeni
gjilpërën brenda
kapakut siç tregohet

Shtyjeni nxjerrësin
gri të gjilpërave
përpara derisa
gjilpëra të bjerë
brenda në mbajtëse,
pastaj rrëshqiteni
nxjerrësin pas

Thjeshtë. Prec ze.

Do të dëgjoni një
kërcitje kur gjilpëra
lirohet

Përpara përdorimit dhe për
informacion të plotë, ju lutemi
shihni fletëpalosjen e paketimit
të Microlet®Next

“Kërciteni” për t’a
mbyllur

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

Udhëzim i shkurtër përdorimi

Mos harroni të
rivendosni kapakun

Rivendosni kapakun

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

Contour®XT Aparat matës dhe
Contour®Next Sensorë

®

Lancing Device

HAPI I 1.:
Futja e sensorit

HAPI I 3.:
Shfaqja e rezultatit të matjes

Futeni skajin e përhimët të sensorit në
hapjen e sensorit të aparatit për matjen
e sheqerit në gjak Contour®XT. Në
këtë mënyrë aparati kodohet në mënyrë
automatike! Tani aparati ndizet vetvetiu.
Në ekran paraqitet sensori me ndezje
dhe shuarje në formë të pikës së gjakut.
Kjo tregon që aparati është i gatshëm
për matjen e sheqerit në gjak.

Me tonin e sinjalit fillon ecja e kohës
së matjes prej 5 sekondave. Pas kësaj
rezultati juaj i matjes do të shfaqet dhe
memorizohet automatikisht.

HAPI I 2.:
Matja e gjakut + Shfaqja
e rezultatit të matjes

Në momentin kur ju e hiqni sensorin pas
matjes me Contour®XT, aparati fiket
automatikisht vetvetiu.

Mbajeni hapjen matëse të sensorit
menjëherë në pikën e gjakut. Gjaku do
të thithet automatikisht në brendi të
sensorit. Mbajeni më tutje sensorin në
pikë të gjakut deri sa të dëgjohet sinjali.
Pas tonit të sinjalit fillon koha matëse
për 5 sekonda. Pas kësaj rezultati
juaj i matjes do të shfaqet dhe do të
memorizohet automatikisht.

HAPI I 4.:
Hiqja e sensorit

Contour®Next
Sensorët
Contour®Next Sensorët ju mund të i gjeni
në paketime prej 50 apo 100 copë.

