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®
Bloedglucosemeetsysteem

Neem in noodgevallen
contact op met uw arts of
diabetesverpleegkundige.

Het B
BGStar ®-bloedglucosemeetsysteem
osemeetsyste

Verkorte
handleiding

Bloedglucosemeter

Coderen niet nodig

1

Bloedmonster – 0,5 µL
Testtijd – 6 seconden*

5

Geheugen – 1865 tests

3

2

BELANGRIJK: Zie de BGStar® gebruikershandleiding voor een
gedetailleerde beschrijving van het
uitvoeren van de test.

4

1

1) Scherm
2) CHECK-knop
3) Achtergrondverlichtingsknop
4) Pijltje OMLAAGknop
5) Pijltje OMHOOGknop

1

1) Contactstrepen
strepen
2) Vulvenster
er
3) Monstergebied
gebied

3

Prikpen

2

5
2
6
3

8
9

7

*Gemiddelde testtijd

Eenvoudige stappen voor het testen van uw bloedglucosewaarde

De prikpen
gereedmaken

(Zie de BGStar ® -gebruikershandleiding voor een gedetailleerde beschrijving.)

1

Plaats een nieuwe
teststrip in de meter:

2

Prik op de testlocatie:

Plaats een teststrip met de
contactstrepen omhoog
in de strippoort van de meter.
De meter schakelt automatisch aan.

Volg de stappen voor het
voorbereiden van de prikpen
(zie de instructies aan de
rechterzijde).

VOORZICHTIG: Voor een nauwkeurig
resultaat moet u voor elke test eerst uw
handen wassen met warm water en
zeep en ze goed afdrogen.

Druk de prikpen op de plek
waar u wilt prikken.
Druk op de vrijgaveknop.

3

4

Pers bloeddruppel uit:

Veeg met een zuiver doekje of
papieren zakdoekje de eerste
bloeddruppel die verschijnt weg.

6

Laatste stappen:

Uw test is klaar als het resultaat
van de bloedglucosetest met de
datum en tijd op het scherm
verschijnt. Druk op de knop
CHECK om de maaltijdmarkering
te bevestigen en het knipperen te
stoppen.

De meter piept eenmaal om aan
te geven dat u de punt van de
teststrip van de bloeddruppel
moet verwijderen. De schuifbalk
en 1-2-3 geven aan dat de meterr
de resultaten berekent.

2

Plaats een nieuw lancet
stevig in de lanceth
lancethouder.

3

Draai de beschermdop
van het lancet eraf.
eraf

4

Plaats de dop weer op
de prikpen.

5

Stel het prikniveau in.

1

2

3

4

5

6

7 8

Niveau 1 tot 8

Verwijder de gebruikte teststrip.
De meter wordt automatisch
uitgeschakeld. Klik de dop van
de prikpen af. Plaats de
beschermdop terug op het lancet.
Verwijder het gebruikte lancet.
Gooi de gebruikte teststrip en het
lancet op de juiste manier weg in
de naaldcontainer.

((BEEP))

Klik de dop van de
prikpen af.

Breng de teststrip
naar de bloeddruppel:

De teststrip trekt het
bloed in de teststrip via het
monstergebied.

Verwijder de teststrip van
an
de bloeddruppel als u de
e
pieptoon hoort:

1
Vrijgaveknop

Druk vanaf de basis van uw
vinger omhoog richting de top
tot een tweede druppeltje
verschijnt.

5

1) Spangreep
2) Knop voor aanpassen
van de diepte
3) Venster voor
diepte-indicatie
4) Vrijgaveknop
5) Lancethouder
6) Dop van de
prikpen
7) Testdop voor
alternatieve locaties
8) Lancet
9) Lancet beschermdop

4

6) Strippoort

6
Met het BGStar ® -bloedglucosemeetsysteem kunt u
uw bloedglucose meten in uw vingertoppen, de handpalmen
(onderaan de duim) of onderarmen (zie de gebruikershandleiding
voor de exacte locaties).

Teststrip

6

Trek de spangreep uit
tot deze klikt.

Het gehele vulvenster
wordt rood.
AgaMatrix, Inc.
7C Raymond Avenue
Salem, NH 03079 USA

SAP-Nummer
Sprachvariante
Erstellversion
Packmittel erstellt am
Packmittel geändert am

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Duitsland

507242
016
6
24.05.2011 / Seim
14.07.2011 / Seim

Gedistribueerd door:
sanofi-aventis Belgium
Culliganlaan 1C
1831 Diegem, België

©2011 sanofi-aventis. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken en
copyrights zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Abmessungen:
Farben:
Seiten:

(B x H) 210 x 297 mm

Pantone Process Yellow
Pantone Process Magenta
1

Pantone Process Cyan
Pantone Process Black

