
AACCCCUU--CCHHEEKK  SSooffttcclliixx  
 
DISPOZITIV PENTRU ÎNŢEPARE 
 
Accu-Chek Softclix este un dispozitiv pentru înţepare special proiectat pentru a permite obţinerea unei picături de 
sânge capilar din vârful degetului sau din lobul urechii, practic fără durere. 
Adâncimea de pătrundere a acului poate fi reglată în funcţie de diferitele tipuri de piele. 
Dispozitivul se foloseşte numai cu acele speciale, deoarece utilizarea unui alt tip de ac poate defecta dispozitivul. 
 

 
Dispozitivul de înţepare trebuie utilizat de către o singură persoană, pentru a reduce riscul de infecţii. 
 

Curăţaţi dispozitivul de înţepare săptămânal, folosind o bucată de pânză moale îmbibată cu apă sau alcool 70%. 
Curăţaţi şi interiorul capacului dispozitivului, folosind un beţişor înfăşurat în vată înmuiat în alcool 70%. Lăsaţi 
dispozitivul să se usuce complet înainte de a-l folosi. 

 
Nu introduceţi dispozitivul de înţepare în vasul cu apă sau alcool, ci ştergeţi-l cu o bucată de pânză, 
cum s-a arătat mai sus. 

 
 
MMOODDUULL  DDEE  UUTTIILLIIZZAARREE  

1. Scoateţi capacul dispozitivului de înţepare prin tragere. 

 

 

2. Dacă există deja un ac în dispozitivul de înţepare, eliminaţi acul, împingând 
spre înainte segmentul ejector mobil, după cum vedeţi în imagine. 

 
Aruncaţi cu grijă acele folosite, pentru a evita rănirea 
accidentală. 

 
 

3. Introduceţi un ac nou în lăcaşul special şi împingeţi până se 
fixează. 



 

4. Desigilaţi acul, îndepărtând sigiliul rotund din plastic printr-o mişcare de 
rotire. 

 

 

5. Puneţi la loc capacul dispozitivului de înţepare, prin apăsare. 
Introduceţi capacul în aceeasi poziţie în care era atunci când l-aţi 
scos. 

 
PPRREEGGĂĂTTIIRREEAA  PPEENNTTRRUU  ÎÎNNŢŢEEPPAARREE 
Cel mai potrivit loc pentru înţepare este lateral, în vârful degetului. 
Spălaţi mâinile cu apă caldă şi uscaţi-le bine. Aceasta asigură o igienă perfectă şi stimulează totodată fluxul sanguin. 
 
SSEELLEECCTTAARREEAA  AADDÂÂNNCCIIMMIIII  DDEE  ÎÎNNŢŢEEPPAARREE  
Analizoarele de glicemie moderne folosesc pentru analiză o picătură foarte mică de sânge. Se obţine o picătură 
suficientă chiar prin selectarea unei adâncimi de înţepare reduse. 

6. Adâncimea de înţepare se selectează prin rotirea capacului 
dispozitivului până în dreptul gradaţiei dorite. 

Dacă folosiţi dispozitivul de înţepare pentru prima dată, alegeţi 
adâncimea 1. 

 

 

 
OOBBŢŢIINNEERREEAA  PPIICCĂĂTTUURRIIII  DDEE  SSÂÂNNGGEE  

Verificaţi dacă aţi selectat adâncimea de înţepare dorită. 

7. Armaţi dispozitivul de înţepare, apăsând butonul de armare, ca în 
imagine. Dispozitivul este armat atunci când în butonul pentru declanşare 
transparent apare un punct galben. 

 

 

 

8. Plasaţi dispozitivul pe 
deget şi apăsaţi 
butonul pentru 

declanşare. Masaţi uşor degetul pentru a ajuta formarea 
picăturii de sânge. Dacă nu obţineţi suficient sânge, alegeţi o 
adâncime de înţepare mai mare şi încercaţi din nou. 

 

 
Folosiţi un ac nou pentru fiecare testare, pentru a evita infectarea. Nu expuneţi dispozitivul la 
temperaturi extreme. 
 


