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Colocar o sistema Accu-Chek Mobile em funcionamento

2

3

W O que deve considerar

Preparar o dispositivo de punção

1

2

1

Mãos limpas

Assistência a Clientes

Realizar um teste de glicemia

2

Gota de sangue
claramente formada

1

Roche Sistemas de Diagnósticos, Lda.
Estrada Nacional, 249-1
2720-413 Amadora, Portugal
Linha de Assistência a Clientes 800 200 265
(dias úteis: 8h30 – 18h30)
www.accu-chek.pt
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1 cartucho de lancetas
= 6 lancetas
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3

Abra a embalagem da cassete de
teste e retire o recipiente de
plástico com a cassete de teste.
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10
1 Botão de ejeção (armar e puncionar)
2 Visor das lancetas disponíveis
3 Patilha para a preparação de uma nova lanceta
4 Tampa rotativa para regular a profundidade de penetração
5 Campo de teste na extremidade da cassete
6 Botões para cima/para baixo
Cartucho
7 Botão ligar/desligar e botão de confirmação
de lancetas
8 Botão de desbloqueio para desencaixar o dispositivo de punção
9 Botão de desbloqueio para abrir a tampa do compartimento da cassete
10 Tampa de proteção da extremidade inferior

2

1 cassete de teste
= 50 testes

Abra totalmente a tampa de
proteção da extremidade inferior
até ao batente.
Só agora pode abrir o
compartimento da cassete e
introduzir a cassete de teste.

4

Deslize o botão de desbloqueio da
tampa do compartimento da
cassete para cima.
A tampa abre-se
automaticamente.
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5

Coloque uma nova cassete de
teste no aparelho de medição da
glicemia. Feche a tampa do
kim_manual_0410
compartimento da cassete e a
tampa de proteção da
extremidade inferior.

6

Retire a tampa do dispositivo de
punção.

3

Coloque um novo cartucho de
lancetas (a extremidade branca
primeiro).
kim_manual_0440
Dispõe agora de 6 lancetas
estéreis.

4

Não retire o cartucho de lancetas
até todas as 6 lancetas terem sido
utilizadas. Uma vez retirado do
dispositivo de punção, o cartucho
de lancetas não pode ser
novamente introduzido.

Preparar uma nova lanceta

Lave as mãos com água quente e
sabão e enxague bem com água
limpa. Seque bem as mãos com
uma toalha limpa.

3

Aplicar o sangue
imediatamente

Utilize sempre uma gota de sangue
pequena, fresca e claramente
formada.

4

Aplicar o sangue
corretamente

Abra a tampa de proteção da
extremidade inferior.
O aparelho liga-se.

3

Pressione com firmeza o
dispositivo de punção contra o
local de punção escolhido.
Empurre depois o botão de ejeção
totalmente para baixo.

4
5 seg.
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ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE e
FASTCLIX são marcas da Roche.

Retire a cassete de teste nova do
recipiente de plástico.

Retire a película de proteção das
pilhas para trás para fora do
aparelho de medição. Retire a
película de proteção do visor.

aprox.
Prima o botão
2 segundos até o aparelho de
medição da glicemia se ligar. Com
os botões
selecione o
idioma.

Prima o botão
para definir o
idioma desejado. Prima novamente
o botão
para confirmar o
idioma selecionado.

Coloque novamente a tampa.

Rode a tampa até a profundidade
de penetração desejada se
encontrar no indicador. Comece
por uma profundidade de
penetração média, p. ex. 3.

Prepare o dispositivo de punção
para a colheita de sangue
seguinte:
Desloque a patilha lateral na
direção 1 e novamente na
direção 2 .

Aplique o sangue imediatamente
sobre o campo de teste depois de
obter a gota de sangue.
Não demore a aplicar a gota de
sangue.

Toque ligeiramente com a gota de
sangue no centro do campo de
teste. Não espalhe a gota de
sangue no campo de teste.

Toque ligeiramente com a gota de
sangue no centro do campo de
teste. Retire o dedo do campo de
teste quando aparecer Teste em
curso no visor.

O teste fica concluído em,
aproximadamente, 5 segundos.
Leia o resultado e feche a tampa
de proteção da extremidade
inferior.
O aparelho desliga.
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 Estas breves instruções não
substituem o manual de
utilização na sua versão integral
do seu sistema de monitorização
da glicemia Accu-Chek Mobile.
Leia atentamente e siga as notas
de segurança constantes no
manual de utilização e no folheto
informativo da cassete de teste.
 O dispositivo de punção e o
aparelho destinam-se apenas a
uso pessoal!
Só podem ser utilizados por uma
pessoa para realizar testes de
glicemia.
No caso de o aparelho de
medição da glicemia ou o
dispositivo de punção ser
utilizado por outras pessoas ou
por profissionais de saúde para
realizar testes de glicemia em
mais de uma pessoa, existe o
risco de transmissão de infeções.
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