
Een nieuwe lancettenhouder plaatsenEen nieuwe testcassette in de meter plaatsen
wanneer de 50 testen opgebruikt zijn wanneer de 6 lancetten gebruikt zijn

Verwijder het dopje en de gebruikte 
lancettenhouder.

Schuif het afdekkapje zo ver mogelijk open.

Draai het dopje tot de gewenste prikdiepte 
op de markering staat. Begin met een
gemiddelde prikdiepte, bijvoorbeeld 3.

Haal de gebruikte testcassette uit de meter.

Schuif een nieuwe lancettenhouder, met 
het witte uiteinde eerst, in de prikker en  
plaats het dopje terug.

Druk de ontgrendelignsknop voor het 
deksel van het cassettecompartiment naar 
boven.

Zet een nieuw lancet klaar voor gebruik 
door het hendeltje in richting 1  te duwen 
en vervolgens weer in richting 2 .

Plaats de nieuwe testcassette in de meter. 
Sluit het deksel van het cassettecomparti-
ment en het afdekkapje van het testveld.
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Stripvrij, eenvoudig, slim.

4 eenvoudige stappen 
om je bloedglucose te meten.



4 basisregels voor een correcte meting4 eenvoudige stappen om een meting uit te voeren

Was je handen met warm water en zeep, 
spoel ze zorgvuldig af en droog ze grondig 
af met een propere handdoek.

Schuif het afdekkapje open. De meter 
wordt automatisch aangezet.

Breng de bloeddruppel voorzichtig en met 
vaste hand, in het midden van het testveld 
aan. Druk het testveld niet op je vinger.

Breng de bloeddruppel aan op het testveld.

Gebruik altijd een kleine, goed gevormde 
bloeddruppel. Laat de druppel niet uitlopen.

Prik met het lancet in je vinger, zodat er een 
bloeddruppel verschijnt.

Breng de bloeddruppel onmiddellijk 
aan. Haal je vinger weg zodra het bericht 
‘Meting loopt’ weergegeven wordt op het 
scherm en je een geluidssignaal hoort 
(indien ingesteld).

Lees het resultaat af en schuif het afdek-
kapje toe. De meter wordt uitgeschakeld.
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Alleen bij een foutloze uitvoering van de meting zijn de resultaten correct en kunnen juiste aanbevelingen worden gedaan voor de behandeling. Volg deze instructies daarom nauwlettend.
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Ontdek wat mogelijk is.

Wij blijven tot je beschikking voor meer informatie 
over de Accu-Chek® producten en diensten.

• Het gebruik
• Algemene productinformatie
• Antwoord op je vragen

Onze Accu-Chek® Service medewerkers 
staan voor je klaar!

Je kan ons bereiken via het gratis nummer 0800 93 626, van maandag tot vrijdag 
tussen 08u00 en 18u00. Het is eenvoudig en snel. 

Surf naar www.youtube.com/AccuCheckBelgium en bekijk 
de Accu-Chek Mobile training video‘s.
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www.facebook.com/accuchekbe

www.youtube.com/AccuChekBelgium

www.accu-chek.be

0800 93 626


