Doordat u geen losse teststrips en lancetten hoeft te
gebruiken, kan u uw bloedglucose meten in 4 eenvoudige
stappen.
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1. Openen.
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• 50 testen op een doorlopende tape geen gedoe met losse teststrips.
• Eenvoudiger prikken met de prikker die werkt
met slechts 1 klik.
• 6 lancetten in een houder - naalden zijn niet zichtbaar
en aanraken van lancetten niet nodig.
• Meten in slechts 4 eenvoudige stappen.

2. Prikken.
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www.accu-chek.be
0800 93 626
www.facebook.com/accuchekbe

3. Meten.

4. Sluiten.

www.youtube.com/AccuChekBelgium

Ontdek wat mogelijk is.

Het stripvrije Accu-Chek Mobile systeem
maakt meten eenvoudig en snel. Dit is nuttig
voor mensen met diabetes die vaak meten
zoals bij een insulinebehandeling.
®
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Stripvrij, eenvoudig, slim.
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Meten in slechts
4 eenvoudige stappen.

Het slimme systeem om
eenvoudig en snel de
bloedglucose te meten.

Eenvoudig meten van uw
bloedglucose kan nu met
een slim systeem.

Maakt meten
eenvoudig en snel.

Eenvoudig prikken met slechts
1 klik.

Accu-Chek® stelt het stripvrije Accu-Chek Mobile
systeem voor met 50 testen op een doorlopende tape,
dus geen gedoe met losse teststrips. Het maakt meten
eenvoudig, speciaal voor mensen met diabetes die vaak
meten zoals bij een insulinebehandeling.

Stripvrij meten maakt het meten van uw
bloedglucosewaarden eenvoudig. Dankzij de innovatieve
testcassette heeft u geen gedoe met losse teststrips.
Hierdoor kan u eenvoudig en snel uw bloedglucose
meten.

Met de geïntegreerde Accu-Chek® FastClix prikker,
heeft u alles bij de hand om altijd eenvoudig te
kunnen meten.
Was uw handen met warm water voordat u een
meting uitvoert. Dit helpt u om eenvoudig een goede
bloeddruppel te verkrijgen.

Accu-Chek FastClix prikker
•	Eenvoudig prikken - lancet aanspannen
en prikken met slechts 1 klik.
•	Zes lancetten in een houder - naalden zijn
niet zichtbaar en aanraken van lancetten
is niet nodig.
•	Clixmotion® technologie nagenoeg pijnloos.

Testcassette
• 50 testen op een doorlopende tape.
• Tape draait automatisch door naar
de volgende test.
• Automatische codering.
Testcassette

Lancettenhouder

