Príprava a odber
na 1 stlačenie

Accu-Chek Fastclix
- potrebný len jeden klik.

Accu-Chek Fastclix Vám umožní jednoduchý odber v
jednom kliku spúšťacieho tlačidla.

Jednoduché používanie
Príprava na odber

Odber kvapky krvi

Jednoducho stlač
a uvoľni tlačidlo.

Vážený zákazník,

Vyberte si jednu z 11
hĺbok vpichu.

Odber na 1 stlačenie
spúšťacieho tlačidla.

Vloženie zásobníka

Ak ste užívateľom systému Accu-Chek Multiclix,
vymeňte si bezplatne svoje odberové pero Accu-Chek
Multiclix, ktorého výroba je ukončená, za novú generáciu
odberového pera Accu-Chek Fastclix.
Opýtajte sa svojho lekára alebo diabetologickej sestry
ako používať Vaše 1-klikové odberové pero.
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Odstráňte otáčací kryt

Vložte zásobník

Výmena lanciet
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Potrebný
len 1 klik.

Accu-Chek Fastclix Jednoduché, jemné a jedinečné.
Odber na 1 stlačenie1
Inšpirované minulosťou, vyvinuté pre budúcnosť.
Zachovaním najlepších funkcií z Accu-Chek Multiclix
sme vytvorili svetovo prvý, 1-klikový systém odberového
pera s lancetovým zásobníkom: Accu-Chek Fastclix
druhej generácie.

Vymeňte si Multiclix za
novú generáciu Fastclix o 1 krok menej.

Accu-Chek Fastclix má unikátnu technológiu, ktorá
umožňuje rýchly, jednoduchý1, 2 a bezbolestný odber3.
Výroba Accu-Chek Multiclix je ukončená, a preto si
vypýtajte od svojho diabetológa alebo diabetologickej
sestry voucher na Vaše 1-klikového odberové pero.
Teraz v kratšej a kompaktnejšej veľkosti,
ktorá umožňuje lepšie uchopenie.
• Je to jednoduché:
Nabitie a uvoľnenie na 1_stlačenie1,2

11 hĺbok vpichu
pre individuálny
typ hrúbky kože.

Otvor ukazuje počet
zostávajúcich lanciet.

• Je to jemné:
Unikátna Clixmotion technológia umožňuje riadený
pohyb a spolu so špeciálnym rezom lancety Vám
poskytuje jemné odoberanie.

Jeden klik - príprava a
uvoľnenie jedným stlačením.

6 pred-pripravených
lanciet v lancetovom
zásobníku.
Žiadna manipulácia s
jednotlivými lancetami.

S použitím Clixmotion
technológie

Bez použitia Clixmotion
technológie:

•Minimalizujevibrácie-takako
vo vnútri i vonku

•Vibráciespôsobujúbolestivé
poškodenie tkaniva

•Lancetazabezpečíokamžité
zastavenie a stiahnutie sa späť.

•Lancetasavraciaspäť
trhaným pohybom

• Je to unikátne:
6 pred-pripravených lanciet v lancetovom zásobníku nevyžaduje
žiadnu manipuláciu a robí odber pohodlný a hygienický.

Páčka pre
jednoduchšie
striedanie použitých
lanciet na nové.

Tento symbol na balení lanciet je v
súlade so smernicou Rady Európskych
spoločenstiev o zdravotníckych
pomôckachaoznačuje,želancetysú
len na jednorázové použitie.

