Accu-Chek® Mobile –
Voor elke dag.
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Meten in 4 eenvoudige stappen
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Openen
Open het afdekkapje.
De meter wordt ingeschakeld.

Bloed afnemen
Druk de prikpen stevig tegen de zijkant van uw
vingertop. Druk nu op de prikknop: slechts 1 klik
om te spannen en te prikken.
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5 sec.

Testcassette met 50 testen

Lancettenhouder
met 6 steriele lancetten

Meten
Breng de bloeddruppel in het midden van het
testveld aan. Raak het testveld daarbij slechts
heel licht aan.

Sluiten
Na ongeveer 5 seconden kunt u het meet
resultaat aflezen. Wanneer u het afdekkapje
volledig sluit schakelt de meter uit.
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Ingebruikname / vervangen van de testcassette (1 - 3)

Vervangen van de lancettenhouder

kim_manual_0240

1

3

2

Open het afdekkapje. Schuif dit
helemaal naar links totdat de
meter aangaat.

Schuif de knop voor het
cassettecompartimentdeksel
omhoog.

Plaats een nieuwe testcassette in
de meter.
Sluit het cassettecompartimentdeksel en het afdekkapje.
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Trek de beschermfolie van dekim_manual_0400
batterijen naar achter uit het
meter. Trek de beschermfolie
van de display af.

Haal het dopje van de prikpen af.

Verwijder de lancettenhouder.
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Nieuwe
lancettenhouder

Geplaatste en
gebruikte lancettenhouder
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De prikpen voor bereiden voor
de volgende bloedafname:
Beweeg het hendeltje naar 1
en weer terug naar 2 voor een
nieuw lancet.

Draai het dopje tot de gewenste
prikdiepte op de markering staat.
Begin met een gemiddelde
prikdiepte, bijv. 3.
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Verwijder de lancettenhouder pas
als alle 6 lancetten gebruikt zijn.

Een reeds verwijderde lancettenhouder kan niet meer worden
ingebracht. Een lege houder is te
herkennen aan een rode streep.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE en FASTCLIX zijn handelsnamen van Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Alle rechten voorbehouden.
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1 lancettenhouder
= 6 lancetten

Plaats een nieuwe lancetten
houder (met het witte uiteinde
eerst). Er zijn nu weer 6 nieuwe
lancetten ter beschikking.

Plaats het dopje terug op de
prikpen.

Niederländisch
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Rood streepje

Lancet voorbereiden

