
Nu kan du koppla Accu-Chek Mobile till appen mySugr 
med den nya trådlösa adaptern från Accu-Chek!

Nu blir Accu-Chek Mobile 
ännu bättre

Läs mer om testremsefria Accu-Chek Mobile  
på accu-chek.se

Adaptern köpes separat.  
Besök accu-chek.se
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kassett
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2. Tag ett blodprov

3. Tillför blod 4.  Läs av resultatet och 
stäng skyddsluckan

Den testremsefria  
blodsockermätaren  
– enkel och smart

Enkelt att testa

Testremsefria Accu-Chek Mobile gör  
det enkelt att mäta blodsockret, särskilt  
för insulinbehandlade.

1. Öppna skyddsluckan



Förbättrad testkassett
• Säkerhetsvingar – för enklare och korrekt mätning
• 50 tester per kassett 
• Nya tester matas fram automatiskt
•  Klarar noggrannhetskraven i ISO 15197:2015 – även vid  

en avvikelse på ±10% eller ±0.56 mmol/L

Testkassett

Lansettrumma

Accu-Chek Mobile har inga lösa testremsor att hantera. 
Allt du behöver för ett snabbt och enkelt test finns samlat  
i en och samma enhet. Speciellt anpassad för insulin-
behandlade.

Testremsefria Accu-Chek Mobile  
– smart och snygg design

• Inga lösa testremsor 
• 50 tester i varje kassett
• Bara 1 klick för att ladda och sticka
• 6 lansetter i en trumma
• 4 enkla steg för att göra ett test

Enkel blodsockermätning

Accu-Chek Mobile har allt du behöver för att snabbt och 
enkelt genomföra ett test – inklusive den integrerade 
blodprovstagaren Accu-Chek FastClix. Tvätta händerna 
med varmt vatten och torka dem innan du gör ett stick. 
Det hjälper dig att få fram en bra bloddroppe.

Enkelt att testa – bara 1 klick  
för att ladda och sticka

Accu-Chek FastClix – blodprovstagare
• Enkel blodprovstagning – 1 klick för att ladda och sticka
• 6 lansetter i en trumma – inga lösa lansetter 
• Clixmotion-teknologi – skonsamt för fingertopparna

Förbättrad 
kassett


