Draadloze connectiviteit
Nagenoeg pijnloze
prikker1
Teststrip met brede
applicatiezone

Navigatie met 1 knop
Intuïtieve
indicator voor
streefwaardebereik

Micro-USB poort

Uitsparing voor
teststrip

Uitstekende prestaties en
nauwkeurigheid

Eenvoudige aanbrengen
van bloed

•	
Meetprincipe:
elektrochemisch met FAD-GDH enzyme

•	Over de volledige breedte van de teststrip kan
je om het even waar een kleine druppel bloed
aanbrengen

•	
Duur van de meting:
minder dan 4 seconden
•	
Monstervolume:
0,6 µl
•	
Nauwkeurigheid:
95 % van alle bloedglucoseresultaten liggen
tussen +/- 10/10 ten opzichte van het labo
resultaat 2,3,4
•	
Type bloedmonster:
capillair, arterieel, veneus en neonataal
•	
Prikzones:
vinger, onderarm, palm en bovenarm
•	
Hematocrietwaarde:
10-65 %
• Geen interferentie met zuurstof

•	Snel en eenvoudig bloed aanbrengen –
resultaten in minder dan 4 seconden
•	Breed testveld vergeleken met andere merken5

Visuele informatie

•	De intuïtieve indicator toont onmiddellijk
of de bloedglucosewaarden boven
(blauw), binnen (groen) of onder (rood) het
streefwaardenbereik liggen.
•	De waarden kunnen gepersonaliseerd worden
zodat ze in lijn liggen met de persoonlijke
doelstellingen.

De indicator beperkt foute interpretatie van de resultaten van uw patiënten
= boven
= binnen
= onder

94 %
94% van de deelnemers* aan deze studie, zijn akkoord dat een indicator voor
streefwaardenbereik, zoals die van de Accu-Chek Instant, hen kan helpen bij de interpretatie
van hun resultaten en ze dit graag gebruiken. 6

Meten van de bloedglucose

Was de handen met warm water en
zeep en droog ze goed af. Maak de
prikker klaar. Voer de teststrip in de
meter in de richting van de pijl. De
meter start automatisch.

Een knipperend druppelsymbool
wordt op het scherm weergegeven.
Voer nu een vingerprik uit.

Houd het gele testveld van de
teststrip tegen de bloeddruppel.
Haal de vinger van de teststrip
weg als het knipperende
zandlopersymbool wordt
weergegeven. Breng geen bloed
aan op de bovenkant van de
teststrip.

Het bloedglucoseresultaat
verschijnt na ongeveer 4 seconden
op het scherm. De pijl geeft aan
of het bloedglucoseresultaat
boven, binnen of onder het
streefwaardenbereik ligt. De
waarden kunnen gepersonaliseerd
worden zodat ze in lijn liggen met
de persoonlijke doelstellingen.

Koppeling van de meter (optioneel)

Indien de meter uitgeschakeld is,
druk op de knop aan de zijkant
van de meter en houd deze
ingedrukt tot het Bluetooth®
symbool wordt weergegeven. Het
koppelingssymbool en het symbool
voor draadloze connectiviteit worden
samen knipperend weergegeven.

 electeer in de app op het mobiel
S
apparaat, de juiste meter in de lijst
met beschikbare meters. Voer, indien
hiervoor de opdracht wordt gegeven,
het 6 cijferige pinnummer in dat op
de achterkant van de meter wordt
weergegeven.

 e koppeling is gelukt wanneer OK
D
wordt weergegeven op het scherm
van de meter. Indien de koppeling is
mislukt, verschijnt Err. Herhaal dan
alle stappen.
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 pen de Accu-Chek Connect app
O
op een mobiel apparaat en selecteer
Meter koppelen. Indien hiervoor de
aanwijzing wordt gegeven, schakel
Bluetooth® in.

