Uw CONTOUR®XT-meter

Testen

Gereedmaken voor de test

®

Scherm
Scrollknoppen
Teststrippoort

Geheugenknop
(Aan/uit,
Geheugen,
Enter)

Gebruik alleen de
CONTOUR®NEXT-teststrip

Monstertip:
Neem hiermee
een bloedmonster

Grijze
uiteinde:
Steek dit
uiteinde in de
teststrippoort

LET OP: Het in de kit geleverde prikapparaat is bedoeld voor gebruik bij één enkele patiënt.

Verkrijgen van de bloeddruppel

1. Voor de test de handen goed wassen en
drogen.

Bloedglucosemeter

Korte Handleiding

Raadpleeg uw CONTOUR®XT-gebruikershandleiding en de bijsluiter van het prikapparaat voor volledige instructies.

2. Steek het grijze
uiteinde van de teststrip
in de teststrippoort van
de meter.
3. De meter wordt
aangezet en er
verschijnt een teststrip met een knipperende
bloeddruppel op het scherm van de meter. Dit
geeft aan dat de meter klaar is voor de test.

6. Steek het lancet
stevig in het
prikapparaat totdat
het niet verder kan.

1. Druk het prikapparaat
stevig tegen de prikplaats
en druk op de vrijgaveknop.

7. Draai het ronde
beschermdopje van het
lancet.

2. Wrijf over uw hand en vinger in de richting
van de prikplaats zodat er een druppel
bloed ontstaat.

8. Plaats de punctiedop
terug.

1. Gebruik uitsluitend
CONTOUR NEXT-teststrips
met de CONTOUR XT-meter.

4. Uw resultaat wordt na
5 seconden getoond.
5. Om de meter uit te
schakelen verwijdert u de
teststrip. Gooi de teststrip
weg als medisch afval.

Het testen van uw bloed

4. Verwijder de punctiedop van het
prikapparaat.
5. Maak het ronde
beschermdopje van het
lancet los door het een
kwartslag te draaien,
maar verwijder het niet.

Raadpleeg de uitgebreide
instructies in de bijsluiter
van het prikapparaat voor het
verwijderen van het lancet uit het
prikapparaat.
De symbolen op het prikapparaat
dienen uitsluitend ter illustratie.
Voor in vitro diagnostisch gebruik

2. Houd het uiteinde
van de teststrip in de
bloeddruppel. Het
bloed wordt de teststrip
ingezogen.

9. Stel de draaiknop
van de punctiedop in
op de door u gewenste
prikdiepte.

3. Houd de strip in de
bloeddruppel totdat de
meter piept.
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Mogelijk biologisch risico
Alle systemen waarmee de bloedglucose
wordt bepaald, worden beschouwd als
biologisch gevaarlijk.
Professionele zorgverleners of personen die
gebruikmaken van dit systeem moeten de
infectiecontroleprocedure volgen zoals die
goedgekeurd is door hun instelling.
Alle producten of voorwerpen die met
menselijk bloed in aanraking komen, moeten
zelfs nadat ze schoongemaakt zijn, behandeld
worden alsof ze infectieziekten zouden kunnen
verspreiden.
De gebruiker moet de aanbevelingen voor
het voorkomen van door bloed overdraagbare
ziekten in de gezondheidszorg opvolgen
zoals deze zijn aanbevolen voor potentieel
besmettelijke menselijke monsters.
Raadpleeg uw gebruiksaanwijzing voor
volledige instructies.
© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rechten voorbehouden.
Ascensia, het Ascensia Diabetes Care-logo, Clinilog, Contour, Glucofacts
en het No Coding-logo zijn handelsmerken en/of gedeponeerde
handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
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De geavanceerde opties gebruiken
Het instellen van de
geavanceerde opties
Om de geavanceerde opties in uw meter in te
stellen en zo uw voordeel te doen met maaltijdmarkeringen en andere beschikbare functies:
1. Druk op M om uw meter aan te zetten.
2. Houd dan ▲ of ▼ 3 seconden ingedrukt.

Foutcodes en -symbolen
Nadat u een test heeft uitgevoerd en de resultaten ervan hebt gezien, gebruikt u de markeringen op het display:
RESULTATEN MARKEREN

U ZIET

INSTELLEN

Vóór eten
Markeert een
resultaat verkregen
vóór een maaltijd.
Druk op ▲ of op ▼

(Knippert)

Druk op M

U ZIET

WAT HET BETEKENT
Het resultaat is aangegeven
als afkomstig van een vóór
de maaltijd verrichte test.
Druk opnieuw op M om een
herinneringssignaal in te
stellen om na de maaltijd
een test te verrichten.

GEBRUIK HERINNERINGSSIGNAAL

E1
Als het herinneringssignaal klinkt,
wordt de meter aangezet en ziet u
het resultaat van de vóór de maaltijd
uitgevoerde test.

5. Druk ter bevestiging op M.

Ontdek hoe deze extra mogelijkheden van
de meter u kunnen helpen om met uw
diabetes om te gaan.
Neem contact op met de Klantenservice
0800 97 212 (BE)
800 27 254 (LUX)
www.ascensiadiabetescare.be
www.patents.ascensia.com

E2

Na eten
Markeert een
resultaat verkregen
na een maaltijd.
Druk op ▲ of op ▼

(Knippert)

Druk op M

Markeert een
resultaat als uniek of
als in een bepaald
opzicht anders.
Druk op ▲ of op ▼

(Knippert)

Druk op M

Resultaat wordt in het
geheugen als uniek
gemarkeerd. U kunt dit in
uw dagboek noteren.

Er was een probleem met het
volledig vullen van de teststrip.
De meter heeft gemerkt dat een al
eerder gebruikte teststrip of een
onjuiste controlevloeistof is gebruikt.
Test opnieuw met een nieuwe teststrip.

Het resultaat is aangegeven als afkomstig van een
na de maaltijd uitgevoerde test.

Logboek

Temperatuur te hoog of te laag.

Test opnieuw met een nieuwe teststrip.

E3

3. L-1 gaat knipperen.
4. Druk op ▲ of ▼ om naar L-2
te gaan.

Raadpleeg uw gebruiksaanwijzing voor een
volledige lijst met foutcodes.

E11

Abnormaal resultaat.
Test opnieuw met een nieuwe teststrip.

Druk eenmaal op ongeacht welke
knop om het herinneringssignaal uit
te zetten en tweemaal om de meter
uit te zetten.
Doe nog een bloedtest en markeer
deze met een
“na de maaltijd”teken (zie tabel links).

Stelt een herinneringssignaal in (van te voren ingesteld op 2 uur) om een test na de maaltijd uit te voeren. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor volledige instructies voor het gebruik van de
markeringen en het aanpassen van de tijdinstellingen van de herinneringssignalen.

Gedistribueerd door:
Ascensia Diabetes Care NV-SA
Pegasuslaan 5
BE-1831 Diegem (Machelen)
Tel. 0800 97 212 (BE)
Tel. 800 27 254 (LUX)
info@ascensiadiabetescare.be
www.ascensiadiabetescare.be
www.diabetes.ascensia.com
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