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Introductie van uw NIEUWE
  OneTouch Select Plus Flex™ meter

Het OneTouch® Delica® priksysteem

U heeft de OneTouch® Delica® prikpen ontvangen met de OneTouch Select Plus Flex™ meter. 
De lancetten zijn steriel en voor eenmalig gebruik. Volg de onderstaande stappen om uw 
bloeddruppel  voor te bereiden voor het testen:

Plaats de teststrip in de teststrippoort, 
met de contactstaa�es  van de strip 
naar u toe gericht.

Stel de dieptestand in: 1-7  (1 is het 
minst diep, 7 is het diepst)

Draai de dop van het OneTouch® Delica® 

priksysteem en klik een lancet in de opening.

Schuif het spanmechanisme terug tot u een 
klik hoort. Houd de prikpen stevig tegen 
de zijkant van uw vinger. Druk op de ronde  
ontspanknop.

Draai de beschermdop een keer helemaal rond 
totdat deze loskomt van het lancet. Plaats de 
dop terug op het priksysteem en draai vast met 
de klok mee.Bewaar het beschermdopje om de 
lancet te verwijderen en weg te gooien.

Als de knipperende bloeddruppel verschijnt 
op het scherm,  mag u de bloeddruppel op 
de bovenzijde van de strip aanbrengen.

Lees de instructies voor gebruik in de OneTouch Select Plus Flex™ gebruikershandleiding voor 
belangrijke informatie over de OneTouch® Delica® prikpen.

Individuele training en ondersteuning zijn beschikbaar bij de OneTouch® Klantenservice 
wanneer u uw OneTouch® meter registreert.

 Bezoek www.OneTouch.nl 
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*De ingestelde onder- en bovengrenswaarden zijn van toepassing op alle glucoseresultaten. De waarden gelden dus ook voor tests die worden afgenomen voor 
of na de maaltijd, voor of na het innemen van geneesmiddelen en rond alle andere activiteiten die de bloedglucose kunnen beïnvloeden. Bespreek zeker met uw 
arts welke grenswaarden voor u geschikt zijn.
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De NIEUWE  OneTouch Select Plus FlexTM meter  
 helpt om een einde te maken aan
   het raden naar uw resultaten..... 

... zodat u vooruit kunt

Stap 1: Plaats een 
OneTouch Select® Plus  

teststrip in de meter

Stap 2: Breng een druppeltje 
bloed aan op het smalle 
opzuigkanaaltje op de 

bovenzijde van de teststrip

En dat is alles. Uw resultaten 
worden op het scherm getoond - 

met uw bereik duidelijk aangegeven 
door de zwarte pijl op de 

kleurwaarde bereiksindicator

Stap 1: Plaats een
OneTouch Select® Plus 

+

En dat is alles. Uw resultaten 
worden op het scherm getoond - 

=

Stap 2: Breng een druppeltje 
bloed aan op het smalle 

Blauw

Laag Bereik

Groen

Binnen bereik

Rood

Hoog Bereik

Uw resultaten zien in                                       
2 eenvoudige stappen 

In slechts 2 makkelijk te volgen stappen 
ziet u uw resultaat en weet u of uw 
bloedglucose binnen bereik is of niet.

Uw resultaten begrijpen

De pijl op de blauwe, groene, rode 3-kleurige bereiksindicator *                        
helpt u snel te zien of u binnen bereik bent of niet.

*De boven- en ondergrenswaarden die u instelt, zijn van toepassing op alle glucosetestresultaten. Ze gelden dus ook voor testen vóór of na maaltijden, inname 
van medicatie of andere activiteiten die de bloedglucose kunnen beïnvloeden. Informeer uw patiënten zeker over de grenswaarden die voor hen geschikt zijn

Het  Bluetooth® woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van deze merken door LifeScan Europe is onder 
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.




