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Dagelijks gemotiveerd
dankzij connectiviteit

Verbind je bloedglucosemeter
met de mySugr Logboek app 
en wordt uitgedaagd voor 
een beter diabetesbeheer.

 

Verbind je meter met de app en de mySugr Pro
versie wordt gratis en automatisch geactiveerd.

mySugr Pro functies
•
•
•
•
•
•

Download nu de mySugr Logboek app!

Aviva Connect

Slimme zoekfunctie - snel alle gegevens vinden

Foto's - omdat foto´s meer zeggen dan woorden

PDF rapporten - voor een duidelijk overzicht 

Herinneringen – zodat je nooit vergeet te meten

Basale hoeveelheden voor pompgebruikers

Bolus Calculator - voor een optimale dosering

Download op de Download op

ACCU-CHEK en ACCU-CHEK AVIVA CONNECT zijn merken van Roche. Het Bluetooth® 
merk, het woord zelf en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en Roche bezit 
licenties voor het gebruik van dergelijke merken. Overige handelsmerken en 
handelsnamen behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren. 
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Accu-Chek® Aviva Connect bloedglucosemeter

mySugr Logboek app
De mySugr Logboek app ondersteunt je op een speelse manier
bij de dagelijkse uitdagingen van diabetes, zodat je steeds
gemotiveerd blijft om je persoonlijke doelstellingen na te streven.

 

  

 

 
 

 
 

 

 
Schatting HbA1c
Een schatting van je HbA1c zodat je niet meer
voor onaangename verrassingen komt te staan.

Analyse en rapporten
Een goed overzicht van de laatste 7, 14, 30 en 90 dagen
en duidelijke rapporten zodat je meer inzicht krijgt in je waarden.

Logboek
Snel en gemakkelijk ingeven van waarden, maaltijden, 
activiteiten zodat je geen dagboek meer hoeft bij te houden.

Uitdagingen en feedback
Spannende uitdagingen en motiverende feedback die je helpen
om je persoonlijke doelstellingen te bereiken.

 

De Accu-Chek Aviva bloedglucosemeter zorgt voor een eenvoudige 
en nauwkeurige meting. Dankzij de Bluetooth-functie kan je je 
gegevens draadloos overdragen naar de mySugr Logboek app en 
heb je steeds alle waarden bij de hand. 

Hoe verbind ik de Accu-Chek Aviva Connect meter met de 
mySugr Logboek app?

 1 Schakel de Bluetooth-functie in op je mobiel apparaat, alvorens 
je eerste meting aan te vangen.

 2 Open de mySugr Logboek app en selecteer in het menu aan de 
zijkant "erkende apparaten".

 3 Selecteer Accu-Chek Aviva Connect en klik op "Activeren".

 4 Zet de Accu-Chek Aviva Connect meter aan en ga in het 
hoofdmenu naar "Instellingen" - "Draadloos" - "Koppelen".

6 Voer de code in op je mobiel apparaat en de koppeling wordt 
nu bevestigd.

 7
Indien je jouw bloedglucosewaarden automatisch wil 
overdragen naar de app, navigeer dan naar "Instellingen" - 
"Draadloos" - "Auto. zenden" en selecteer "Aan".

 5 Selecteer "App. koppelen" en de meter geeft zijn code weer. 


