Mittarin navigointipainike

Tavoitealueen osoitin

Mittarin navigointipainike

Liuskan vapautinpainike

Testiliuska

Liuskaportti

Verensokerimittauksen tekeminen

Ennen kuin aloitat, pese kädet
lämpimällä vedellä ja
saippualla, huuhtele hyvin ja
kuivaa huolellisesti. Aseta
testiliuskan metallinvärinen
pää mittariin. Mittari
käynnistyy automaattisesti.

Kun vilkkuva pisarasymboli
ilmestyy, suorita näytteenotto
sormen päästä lansettilaitteen
avulla.

Kosketa muodostunutta
veripisaraa testiliuskan keltaisen
alueen reunalla. Kun tiimalasisymboli alkaa vilkkua vie sormi
testiliuskalta pois.

Saat tuloksen näytölle alle 4
sekunnissa. Tavoitealueen
osoitin näyttää onko tuloksesi
ennalta asetetun tavoitealueen
ylä- tai alapuolella vaiko
tavoitealueella. Tavoitearvot
voidaan yksilöidä vastaamaan
henkilökohtaisia hoitotavoitteita.

Yhdistä Accu-Chek Instant
mittari mySugr -applikaatioon
2
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Lataa mySugr-sovellus älypuhelimellasi App Storesta tai
Google Playsta ja luo mySugr-tilisi.

3

Kytke Bluetooth® päälle älypuhelimessasi (jos se ei ole jo
käytössä).

4

Avaa mySugr-sovellus ja valitse valikosta Yhteydet. Valitse
Accu-Chek Instant ja Yhdistä nyt. Seuraa pariliitoksen
muodostamista vaihe vaiheelta.

Kun mittari on yhdistetty onnistuneesti mySugr-sovellukseen,
laitteesi tiedot tuodaan automaattisesti. Nyt voit pitää
diabetestiedot helposti hallinnassa!

Lataa mySugr-sovellus
määrittääksesi tilisi

www.accu-chek.com
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Ajan ja päivämäärän asettaminen

1. Paina
laittaaksesi
mittari päälle.
Vilkkuva
liuskasymboli
ilmestyy näyttöön.

2. Paina ja pidä
painike
painettuna kunnes
Set-up näkyy näytössä.
Tunti vilkkuu.
Paina
lisätäksesi
tunnin tai paina
vähentääksesi tunnin.

3. Paina ja pidä
painettuna
asetettuasi tunnit ja siirry
seuraavaan kenttään.
Minuutit vilkkuvat.
Paina lisätäksesi minuutteja
tai paina
vähentääksesi minuutteja.

Huom!
• Mittari kehottaa asettamaan kellonajan ja
päivämäärän, kun mittari käynnistetään
ensimmäisen kerran tai jos tapahtuu virhe.
• Paina ja pidä
painettuna, kunnes vilkkuva
testiliuskasymboli ilmestyy, suorittaaksesi testin.
4. Toista kohta 3 ja
säädä kutakin kenttää.
Kun olet asettanut
vuoden, pidä
painettuna kunnes
vilkkuva liuskasymboli
tulee näkyviin asetusten
tallentamiseksi.

• Mittarin aika ja päivämäärä synkronoidaan
pariliitetyn laitteen ajan ja päivämäärän kanssa
aina, kun mittari lähettää tietoja pariliitetylle
laitteelle.

Tarkista verensokerin tulokset muistista

Tarkista 7, 14, 30 ja 90 päivän keskiarvot

1. Kun mittari on pois päältä, 2. Jatka painamista
paina nähdäksesi
tarkastellaksesi aikaisempia
viimeisimmän
testituloksia uusimmasta
verensokerituloksen.
vanhimpaan.

1. Kun mittari on pois päältä,
paina
mittarin
kytkemiseksi päälle.
Viimeisin
verensokeritulos näkyy
näytöllä.

2. Paina
nähdäksesi 7 päivän keskiarvon. Jatka
painamalla
siirtyäksesi 7, 14, 30 ja
90 päivän keskiarvoihin.
3. Testitulosten lukumäärä keskiarvossa = n.

Huom!

Huom!

• Paina
siirtyäksesi takaisin vanhimmista
uusimpiin testituloksiin.

om!

• Paina
palataksesi keskiarvojen läpi
viimeisimpään verensokeritulokseen.
• Jos muisti sisältää HI- tai LO-tuloksen tai
testitulos on vioittunut, aikajakso ja day / ave
vilkkuvat varoittaakseen, että nämä tulokset
eivät sisälly keskiarvoon.
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