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More freedom. More confidence. With mylife™.

Forberedelse Blodsukkermåling

Indsæt teststrimlen.  
Apparatet starter automatisk.

Tilfør blod lodret.

Vent, indtil symbolet  
“Tilfør blod” vises. 

Der overføres automatisk data 
til mylife™ App (Bluetooth®  
skal være aktiveret, og appara-
tet skal være parret).

Vask og tør hænderne. Træk endehætten af ved at  
dreje de to dele forsigtigt i hver 
sin retning.

Indsæt lancetten.

Lad fingerprikkeren ved at 
trække i skyderdelen.

Sæt enhedshætten på igen. Indstil stikdybden. 

Der er mulighed for i alt 9 dybder. 1 for blød eller tynd hud,  
3 for almindelig hud, 5 for tyk eller hård hud. Der kan finjusteres 
ved at anvende mellemrummet mellem 1, 3 og 5.

Vrid beskyttelseshætten af 
lancetten, og sæt den til side.

Tag teststrimlen op fra  
glasset, og luk glasset.

Tag en blodprøve ved at  
prikke dig i fingeren.

Du kan vælge mellem før mad-markøren  (der blinker  
som standard), en efter mad-markør , en fastemarkør  eller 
ingen markør.
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Ansvarsfraskrivelse: Bluetooth® mærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Ypsomed sker med licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Tag endehætten af ved  
at dreje de to dele forsigtigt i 
hver sin retning.

Stik lancetten ind i den  
gemte beskyttelseshætte  
fra lancetten.

Skub lancetudskyderen  
fremad med tommelfingeren 
for at kassere den brugte  
lancet. 

Skub den lange knap bag på 
apparatet ned for at skyde 
teststrimlen ud og kassere den.

  Lancetten er kun til engangsbrug. Du må aldrig dele 
eller genbruge en lancet. 

 Brugte teststrimler og lancetter kan være farlige.  
Kassér brugte teststrimler og lancetter korrekt i overens-
stemmelse med lokale regler.


