Slimmer dan de
zwaartekracht
De nieuwe SmartPack
verpakking is ontworpen om
verspilling van teststrips tegen
te gaan.
Surf naar
www.accu-chek.be
Bel de Accu-Chek® Service
0800 93 626
Stuur naar
info@accu-chek.be

Registreer jouw product
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Koop nu eenvoudig je producten online
www.mydiabetescare.be
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Gebruikersenquête uitgevoerd bij 197 personen met insulinebehandeling om de
waargenomen gebruiksvriendelijkheid van het Accu-Chek Guide systeem te evalueren in
vergelijking met de voornaamste gelijkwaardige producten. Roche, data on file.
2
95 % van alle individuele bloedglucoseresultaten van 3 verschillende loten vallen binnen
de grens van ± 10 mg/dL vergeleken met de referentiewaarde voor alle resultaten <100
mg/dL en binnen de grens van ± 10 % voor alle resultaten ≥100 mg/dL.
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Jendrike N. et al. Pain sensation at Fingertips and Palm by using different Blood Glucose
Monitoring Systems. Diabetes Technology Meeting. San Francisco, 5-7 November 2009.
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Neem eenvoudig één teststrip uit de flacon
Eenvoudiger om slechts één teststrip tegelijk uit de
verpakking te nemen.1

Roche Diagnostics Belgium NV
Schaarbeeklei 198
1800 Vilvoorde

NIEUW
Het Accu-Chek® Guide systeem
Verrassend slim

Vaak zijn het de kleine dingen…
die het meten van de bloedglucose een heel gedoe
maken. Een teststrip uit de verpakking nemen wanneer
je gehaast bent, discreet meten wanneer het donker
is, een bloeddruppel op de kleine applicatiezone van
de teststrip aanbrengen, de meetresultaten in een
dagboekje schrijven, ... Al deze stappen kunnen een
hele uitdaging zijn.

Verrassend slimme oplossingen die van het meten
van de bloedglucose minder gedoe maken
Meten in het donker
De Accu-Chek Guide meter
heeft een lichtgevend scherm
en een verlichte teststrippoort.

Het Accu-Chek® Guide systeem is speciaal
ontworpen om ervoor te zorgen dat het meten van je
bloedglucose minder gedoe wordt, of je nu op het werk
bent, buitenshuis activiteiten bijwoont of tijd met je
familie doorbrengt.

Draadloze verbinding
met de mySugr
Logboek app
Verstuur je resultaten
draadloos naar de
mySugr Logboek app,
zo heb je steeds al je
diabetesinformatie
bij de hand.

Eenvoudig te zien,
moeilijk te missen
Slechts één klik
De Accu-Chek FastClix prikker
zorgt voor een nagenoeg
pijnloze prik.3

Bewezen nauwkeurigheid
De Accu-Chek Guide teststrips voldoen aan
alle eisen van de ISO 15197:2013 / EN ISO
15197:2015 normen en bieden zo een betere
nauwkeurigheid voor betrouwbare resultaten.2

Breng een kleine bloeddruppel
aan om het even waar op de
brede, gele applicatiezone van
de teststrip.

Verwijder de teststrip zonder ze aan te raken
Verwijder de teststrip snel en hygiënisch dankzij de
strip ejector.

