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Goed Fout Toelichting

Was uw handen met warm water en zeep en 
spoel ze goed af. Droog uw handen vóór het
verkrijgen van een bloeddruppel goed af met 
een schone handdoek.

Gebruik altijd een kleine, verse, volledig 
gevormde bloeddruppel.

Raak het testveld slechts lichtjes en 
gelijkmatig met de bloeddruppel aan. Breng de 
bloeddruppel in het midden van het testveld op.

Voer geen bloedglucosemeting uit, als uw 
vingers ongewassen, vuil of kleverig zijn 
(b.v. door achtergebleven etens- of drankresten).

Ongewassen, vuile of kleverige vingers kunnen 
tot onjuist verhoogde meetresultaten en tot 
toediening van een te grote hoeveelheid insuline 
leiden.

Als u bloedglucosemetingen met een uitgelopen 
bloeddruppel uitvoert of als u de bloeddruppel
op het testveld uitsmeert, wordt het risico van 
een verontreiniging van het testveld verhoogd.
Dit kan tot onjuist verhoogde meetresultaten en 
tot toediening van een te grote hoeveelheid
insuline leiden.

Als u het testveld op de vinger drukt, kan 
dit tot onjuist verhoogde meetresultaten en 
tot toediening van een te grote hoeveelheid 
insuline leiden.
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Voer geen bloedglucosemeting uit met een 
uitgesmeerde of uitgelopen bloeddruppel. 
Smeer de bloeddruppel niet uit met het
testveld.

Wacht niet met het opbrengen van de
bloeddruppel op het testveld. Raak het
testveld niet meer met uw vinger aan 
nadat het akoestische signaal heeft
geklonken en Meting loopt op de display 
wordt weergegeven.

Druk het testveld niet op de vinger. Houd uw 
handen zo rustig mogelijk (bijv. niet trillen).

Breng de bloeddruppel direct, nadat u 
deze heeft verkregen, op het testveld 
op. Haal uw vinger van het testveld weg 
zodra het akoestische signaal klinkt 
en Meting loopt op de display wordt 
weergegeven. Opmerking: Akoestische 
signalen kunt u alleen horen als deze
ingeschakeld zijn. Zie de 
gebruiksaanwijzing voor de instellingen 
van akoestische signalen.
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Indien u een bloedglucosemeting niet direct 
uitvoert kan dit leiden tot opdrogen van de
bloeddruppel. Dit kan tot onjuist verhoogde 
meetresultaten en tot toediening van een 
te grote hoeveelheid insuline leiden. Het 
akoestisch signaal helpt u bij het verkrijgen van 
een betrouwbaar meetresultaat.
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