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Het FreeStyle Precision Neo bloedglucose- en ketonencontrolesysteem is uitsluitend bestemd
voor gebruik buiten het lichaam (in-vitrodiagnostiek), voor zelftests of voor professioneel
gebruik als hulp bij het behandelen van diabetes.
Gebruik voor het meten van glucose in verse volbloedmonsters afgenomen uit de vingers,
de onderarm, de bovenarm of de muis van de duim. Gebruik voor het meten van ketonen
(β-hydroxybutyraat) uitsluitend in verse volbloedmonsters afgenomen uit de vingers.
Het systeem kan ook helpen bij de behandeling van diabetes door de gebruiker
aanbevelingen te geven met betrekking tot de insulinedosis/doses op basis van de door de
behandelaar ingevoerde gegevens.

• Geeft het startscherm van de
meter weer (hier afgebeeld)
• Geeft uw testresultaten en
andere belangrijke informatie
weer

Symbool

Wat het betekent

Pijltje-omhoog-toets

• Schakelt de meter in en
uit en keert terug naar
het startscherm

Strippoort

19 Referenties

Teststrip
• Steek de teststrip in de meter

Aanbrenggebied
• Breng bloed of controle-oplossing aan op het
witte aanbrenggebied aan het uiteinde van
de teststrip
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Kennismaken met uw meter

3
Symbool

Wat het betekent

Logboek

Insulinedosis ontbijt

Meter klaar om bloeddruppel aan
te brengen

Insulinedosis lunch

Resultaat controle-oplossing

Insulinedosis avondeten

Eenheden insuline

Nuchtere test

Insuline

Keton

Langwerkende insulinedosis ‘s
ochtends

Batterij bijna leeg

Langwerkende insulinedosis ‘s
avonds

Verbonden met computer

Instellen insulinedosis

Instellingsmodus

Lage bloedglucose of patroon

Hoge bloedglucose of patroon

1. Was en droog de handen vóór en na het
testen.
NB: Controleer de vervaldatum van de teststrip.
2. Breng de strip in.

3. Prik de testplaats aan en breng bloed op de
strip aan.

4. Lees het resultaat af.
Voor meer informatie over het uitvoeren van een
test, zie deel 7.
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De meter instellen

Om te bevestigen dat de datum en tijd juist zijn ingesteld, volgt u de onderstaande stappen.

De meter aanzetten:
• Druk   , of
• Breng een strip in
De meter uitschakelen:
3 seconden ingedrukt, of
• Houd  
• Doe niets gedurende 2 minuten

De tijd instellen
1. Begin met uitgezette meter (geen teststrip
ingebracht)
om de meter in te schakelen
• Druk

3. Tijdnotatie instellen (12-uurs- of 24-uursklok)
of
om te wijzigen
• Druk
• Druk
om door te gaan

(bv. 1:23 PM)

Controle van het scherm iedere keer als u de meter aanzet

NB: Uw meter kan de tijdnotatie als 12 u (1:23 PM)
of 24 u (13:23) weergeven. Als u de 12-uursklok
verkiest, dan wordt geen “AM” weergegeven. Als u
tot u
een PM-tijd instelt, ga dan door en druk
“PM” ziet.

(bv. 13:23)

Wanneer de meter is uitgezet, moet het scherm helemaal
zwart zijn. Iedere keer dat u de meter aanzet, verschijnt
er gedurende 1 seconde een wit opstarttestscherm.

2. Houd de tijd (11:50) op het scherm 3 seconden
ingedrukt totdat het scherm verandert.

4. Het uur instellen
• Het uur knippert. Druk  
of
in te stellen
• Druk
om door te gaan

uur

Logboek bekijken

Het logboek van uw meter kan tot 1000 gebeurtenissen opslaan, waaronder bloedglucose-,
ketonen- en controle-oplossingsresultaten, insulinedoses- en andere meterinformatie.

De datum instellen

Als u witte delen ziet op het uitgezette, zwarte scherm,
of zwarte delen op het witte testscherm, is er mogelijk
een probleem met de meter. Neem contact op met de
klantenservice.

Aan de slag - Uw bloedglucose testen

Aan/uit-toets

• Steek hier een
gegevenskabel in om de
testresultaten naar een
computer te uploaden
(gegevensbeheersysteem
vereist)

Pijltje-omlaag-toets

18 Andere symbolen

De resultaten van bloedketonentests begrijpen

Scherm van uitgezette meter

Symbolen op de meter

• Steek hier een teststrip in

De meter in- en uitschakelen

BELANGRIJK:
• Gebruik uitsluitend FreeStyle Precision bloedglucoseteststrips en FreeStyle
Precision bloed-ß-ketonenteststrips. Andere teststrips kunnen onnauwkeurige
resultaten opleveren.
• Zie de gebruiksaanwijzing bij de teststrips voor meer informatie over soorten
monsters.
• Lees de instructies in deze Instellingshandleiding voor de gebruiker. Als u zich
niet aan de instructies houdt, kan dit tot onjuiste resultaten leiden. Oefen de
testprocedures voordat u de meter gaat gebruiken.
• Houd u aan het advies van uw behandelaar wanneer u bloedglucosespiegels en
bloed-ß-ketonenspiegels test.
• Wees voorzichtig met gebruik in de buurt van kinderen. Kleine onderdelen
kunnen gevaar van verstikking opleveren.

2

Logboek

17 Meterspecificaties

De resultaten en patronen van bloedglucosetests begrijpen
Lage bloedglucoseresultaten
Hoge bloedglucoseresultaten

10 Logboek bekijken

Beoogd gebruik

Afleesvenster

USB-poort

Logboekgebeurtenissen bekijken
Bloedglucosegemiddelden bekijken
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FreeStyle Precision Neo, kort overzicht

14 Zorgdragen voor de meter

De meter instellen

9

Gebruikershandleiding

11 Glucose- en ketonen -controle-oplossingen
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6. De maand instellen
• De maand knippert. Druk  
maand in te stellen
om door te gaan
• Druk

dag

Logboekgebeurtenissen bekijken
of

1. Terwijl u op het startscherm bent, drukt u
om uw logboekgebeurtenissen te bekijken.

om de

maand

om het uur
dag

7. De dag instellen
• De dag knippert. Druk  
of
te stellen
• Druk
om door te gaan

om de dag in

Voorbeelden:

maand

NB: Als de batterij van de meter bijna leeg is, verschijnt
zowel op het scherm van de uitgezette meter
als op het testscherm bij het opstarten van de meter.

➧

om de gebeurtenissen in uw logboek te
2. Druk
doorbladeren.

minuut

uur

5. Minuten instellen
• De minuten knipperen. Druk  
minuten in te stellen
• Druk
om door te gaan

of

8. Het jaar instellen
• Druk
of
om het jaar in te stellen
om op te slaan. Instelling voltooid
• Druk

om de

Bloedglucoseresultaat

minuut

Testscherm bij opstarten

Uw bloedglucose of bloedketonen testen

Insulinedosis
1. Kies uw testplaats.
De plaatsen voor het testen van bloedglucose zijn de vingers, de onderarm, de bovenarm of de
muis van de duim.
Gebruik voor het testen op bloedketonen alleen bloedmonsters uit de vingertop.
NB: Vermijd moedervlekken, aders, botten en pezen. Er kan een blauwe plek ontstaan op de
testplaats. Als een blauwe plek ontstaat, overweeg dan gebruik van een andere plaats.
Gebruik geen bloedmonsters van alternatieve plaatsen wanneer:
• U denkt dat uw bloedglucose laag is of snel verandert
• Bij u de diagnose asymptomatische hypoglykemie is gesteld
• Resultaten van alternatieve plaatsen niet overeenkomen met hoe u
zich voelt
• Het nog geen twee uur geleden is dat u hebt gegeten, insuline hebt
toegediend of lichamelijke inspanning hebt gedaan

Controleer uw ketonen:
• Wanneer u ziek bent
• Wanneer uw bloedglucose hoger is dan 240 mg/dL
• Wanneer u en uw behandelaar vinden dat dit nodig is

Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon, OX29 0YL
Made in UK.

BELANGRIJK:
• Gebruik een teststrip slechts één keer.
• Lees de gebruiksaanwijzing bij de teststrips voordat u uw eerste bloedglucoseof ketonentest uitvoert. Het bevat belangrijke informatie en vermeldt hoe u de
teststrips moet opslaan en hanteren.
• De meter en accessoires zijn bestemd voor gebruik door één enkele persoon.
• Raadpleeg de bijsluiter van het prikapparaat voor gedetailleerde instructies over
het gebruik van het prikapparaat.
• Doe geen urine op de teststrip.

Een bloedglucose- of bloedketonentest uitvoeren
1. Pak de folieverpakking van de teststrip bij de inkeping
vast en trek omlaag om de teststrip eruit te halen.

3. Neem een bloedmonster af.
Gebruik het prikapparaat om een bloedmonster af te
nemen.
(Zie de gebruiksaanwijzing bij het prikapparaat voor meer
informatie.)

4˚C

Voorbereiding om te testen

Blood Glucose
Sensor Electrode
Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon, OX29 0YL
Made in UK.
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Eenheden
insuline

2. Steek de teststrip in de meter tot de strip niet verder
gaat. Dit schakelt de meter in.
Opmerkingen:
• Vergeet niet om bij het aanzetten van de meter telkens te
controleren of het meterscherm naar behoren werkt. Als u
witte delen ziet op het uitgezette, zwarte scherm, of zwarte
delen op het witte testscherm, is er mogelijk een probleem
met de meter. (Zie deel 5, Kennismaken met uw meter, voor
meer details)
• De meter wordt na 3 minuten inactiviteit uitgezet. Verwijder
de ongebruikte teststrip en steek deze weer in de meter om
de meter opnieuw in te schakelen.

4. Breng bloed aan op de teststrip.
Breng de bloeddruppel aan op het witte gebied aan het
uiteinde van de teststrip. Het bloed wordt in de teststrip
opgezogen.
Houd bloed tegen de teststrip tot u 3 korte lijnen op het
scherm van de meter ziet. Dit betekent dat u voldoende
bloed hebt aangebracht.

➧

knippert, wat aangeeft dat de meter klaar is en u een
monster op de teststrip kunt aanbrengen.

2. Was uw handen en de testplaats met warm water en zeep.
• Spoel en droog grondig af.
• Gebruik geen lotion of crème op de testplaats.

NB: KET verschijnt op het scherm als u een paarse
bloedketonenstrip hebt ingebracht.

3. Controleer de vervaldatum van de teststrip.
Gebruik geen vervallen teststrips; deze kunnen onnauwkeurige resultaten opleveren.
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De resultaten en patronen van bloedglucosetests begrijpen

De meter geeft de bloedglucoseresultaten in mg/dL weer. De meeteenheid is vooraf ingesteld. U kunt deze instelling niet wijzigen.

BELANGRIJK: De meter geeft resultaten weer van 20 mg/dL - 500 mg/dL. Lage of hoge bloedglucoseresultaten kunnen een aanwijzing zijn van een potentieel ernstige medische conditie.

Lage bloedglucoseresultaten
U ziet het volgende:

Wat het betekent

Wat u moet doen

Verschijnt wanneer het resultaat lager is dan
70 mg/dL of het doel dat uw behandelaar op de
meter heeft ingesteld.

Houd u aan het advies van uw
behandelaar om een lage bloedglucose
te behandelen.

Verschijnt wanneer het resultaat lager is dan 20 mg/dL

U ziet het volgende:

Wat het betekent

Wat u moet doen

Verschijnt wanneer het resultaat hoger is dan
240 mg/dL of het doel dat uw behandelaar op de
meter heeft ingesteld.

Houd u aan het advies van
uw behandelaar om een hoge
bloedglucose te behandelen.

Er heeft zich een patroon van hoge
bloedglucosewaarden ontwikkeld.
Als er 3 hoge resultaten zijn in de afgelopen
5 dagen EN die resultaten vallen allemaal binnen
dezelfde periode van 3 uur, dan geeft de meter
een knipperend weer.

Houd u aan het advies van
uw behandelaar om een hoge
bloedglucose te behandelen.

Een volle
gele pijl

Er heeft zich een patroon van lage
bloedglucosewaarden ontwikkeld.
Als er 2 lage resultaten zijn in de afgelopen
5 dagen EN die resultaten vallen beide binnen
dezelfde periode van 3 uur, dan geeft de meter
een knipperend weer.

Houd u aan het advies van uw
behandelaar om een lage bloedglucose
te behandelen.

Ernstig lage bloedglucose of
Er kan een probleem zijn met de teststrip.

Herhaal de test met een nieuwe
teststrip. Als het resultaat LO (laag) is,
neem dan onmiddellijk contact op
met uw behandelaar.

Een knipperende
gele pijl

Bloedglucosespiegel is hoger dan of gelijk
aan 240 mg/dL.

Voorbeeld van een
bloedglucoseresultaat

Verschijnt wanneer het resultaat hoger is dan
500 mg/dL

Ernstig hoge bloedglucose of
Er kan een probleem zijn met de teststrip.

Nuchter resultaat

Resultaat controle-oplossing
Voorbeeld van een
bloedketonenresultaat

Bloedglucosegemiddelden bekijken
ingedrukt om de meter uit te schakelen. Gooi de
6. Houd
gebruikte teststrip op de juiste wijze weg.

De meter geeft ketonenresultaten weer in mmol/L, van 0,0 mmol/L - 8,0 mmol/L. De
meeteenheid is vooraf ingesteld. U kunt deze instelling niet wijzigen.
BELANGRIJK: Houd u aan het advies van uw behandelaar voordat u wijzigingen
aanbrengt in uw diabetes-behandelprogramma.

Bloedketonen worden verwacht minder dan 0,6 mmol/L te zijn.2 Hoge bloedketonen kunnen
worden veroorzaakt door ziekte, nuchter zijn, zware lichamelijke inspanning of een slecht
gereguleerde bloedglucosespiegel.1 - 3
Herhaal een bloedketonentest met een nieuwe bloedketonenteststrip wanneer:
• HI (hoog) in het afleesvenster verschijnt
• Uw resultaat ongewoon hoog is
• U aan uw resultaat twijfelt
• Uw bloedketonenresultaat is 0,0 mmol/L, maar uw bloedglucose is hoger dan 300 mg/dL

Afleesvenster

Wat het betekent

Wat u moet doen

Resultaat is tussen
0,6 mmol/L - 1,5 mmol/L.

Hoge bloedketonen.
Er kan sprake zijn van een
probleem waarbij medische
hulp nodig is.

Houd u aan het advies van uw
behandelaar.

Resultaat is hoger dan
1,5 mmol/L.

U loopt mogelijk risico op
diabetische ketoacidose
(DKA).2 - 6

Neem onmiddellijk contact
op met uw behandelaar.

1. Terwijl u op het startscherm bent, drukt u
het logboek te openen.

Uw gemiddelde

Aantal tests in
dit gemiddelde

Controleer de bloedketonen als controle
van ketonen onderdeel is van uw
diabetes-behandelprogramma.

Herhaal de test met een nieuwe teststrip.
Als het resultaat HI (hoog) is, neem
dan onmiddellijk contact op met uw
behandelaar.

NB: Als u een
ziet, betekent dit dat de meter een
nieuwe dosis maaltijdinsuline kan aanraden. Negeer dit als
u niet op het punt staat een maaltijd te eten en uw dosis
maaltijdinsuline te nemen.

-

Verschijnt wanneer het resultaat
hoger is dan 8,0 mmol/L.

NB: Als u de foutmeldingen E-3 of E-4 ziet, raadpleeg dan het deel Foutmeldingen in deze Instellingshandleiding voor de gebruiker.
BELANGRIJK: Neem contact op met uw behandelaar als u symptomen hebt die niet overeenkomen met uw testresultaat en u
de instructies in deze Instellingshandleiding voor de gebruiker hebt gevolgd.

-

om

De resultaten van bloedketonentests begrijpen

Hoge bloedglucoseresultaten

Een volle
rode pijl

Een knipperende
rode pijl

Opmerkingen:
• Als u bloedglucose test, ziet u dat er vanaf 5 seconden
wordt afgeteld. Als u bloedketonen test, ziet u dat er vanaf
10 seconden wordt afgeteld.
• Verwijder de teststrip niet uit de meter tijdens het aftellen.
• Als het aftellen niet start, hebt u mogelijk niet genoeg bloed
op de teststrip aangebracht. Zie de gebruiksaanwijzing bij
de teststrips voor instructies over het opnieuw aanbrengen.
Als het aftellen nog steeds niet start, verwijder de gebruikte
strip dan en gooi die op de juiste wijze weg. Start een
nieuwe test met een nieuwe teststrip.

5. Bekijk het resultaat.
De test is voltooid wanneer het resultaat op het
meterscherm verschijnt (zie voorbeelden). Het resultaat
wordt in het geheugen opgeslagen.

Zeer hoge bloedketonen
of
Er kan een probleem zijn
met de teststrip.

Herhaal de test met een
nieuwe teststrip. Als het
resultaat HI (hoog) is, neem
dan onmiddellijk contact
op met uw behandelaar.

Druk
of
om door de
gemiddelden over 7, 14 en 30
dagen te bladeren.

2. Terwijl u in het logboek bent, drukt u om het even
om uw gemiddelde over 7 dagen te
wanneer
bekijken. [
]
• Druk
om uw gemiddelde over 14 dagen te
bekijken. [
]
• Druk
om uw gemiddelde over 30 dagen te
bekijken. [
]
• Druk
om naar uw logboekgebeurtenissen
terug te keren.
Opmerkingen:
• Gemiddelden bevatten geen resultaten van
controle-oplossing voor glucose.
• Resultaten van controle-oplossing die niet als
tests met controle-oplossing zijn gemarkeerd,
kunnen tot gevolg hebben dat de gemiddelden
onnauwkeurig zijn.
•
verschijnen op het scherm van de
meter wanneer er geen actuele gebeurtenissen of
gemiddelden zijn om te bekijken.
•
bloedglucosetestresultaten worden
opgenomen als 20 mg/dL bij het berekenen
van gemiddelden.
•
bloedglucosetestresultaten worden
opgenomen als 500 mg/dL bij het berekenen van
gemiddelden.

Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon, OX29 0YL
Made in UK.

1. Pak de folieverpakking van de teststrip bij de
inkeping vast en trek omlaag om de teststrip eruit te
halen.

2. Steek de teststrip in de meter totdat de meter
wordt aangezet.
Opmerkingen:
• Vergeet niet om bij het aanzetten van de meter telkens
te controleren of het meterscherm naar behoren werkt.
Als u witte delen ziet op het uitgezette, zwarte scherm,
of zwarte delen op het witte testscherm, is er mogelijk
een probleem met de meter. (Zie deel 5, Kennismaken
met uw meter, voor meer details.)
• De meter wordt na 3 minuten inactiviteit uitgezet.
Verwijder de ongebruikte teststrip en steek deze weer
in de meter om de meter opnieuw in te schakelen.

Wat u moet doen

De meter werkt niet
naar behoren omdat de
temperatuur te hoog of te
laag is

Melding

1. Verplaats de meter en de
teststrips naar een plaats waar
de temperatuur binnen het
werkbereik van de teststrips ligt.
(Zie de gebruiksaanwijzing bij de
teststrips voor het toepasselijke
bereik.)
2. Wacht tot de meter en de teststrips
zich aan de nieuwe temperatuur
hebben aangepast.
3. Herhaal de test met een nieuwe
teststrip.
4. Als de fout opnieuw verschijnt,
neem dan contact op met de
klantenservice.

Meterfout

Wat het betekent

Wat u moet doen

Bloeddruppel is te klein
of
Foute testprocedure
of
Er kan een probleem zijn met
de teststrip

1. Lees de testinstructies opnieuw door.
2. Herhaal de test met een nieuwe
teststrip.
3. Als de fout opnieuw verschijnt, neem
dan contact op met de klantenservice.

De bloedglucosespiegel kan
te hoog zijn om door het
systeem te worden gelezen
of
Er kan een probleem zijn met
de teststrip

1. Schakel de meter uit.
2. Herhaal de test met een nieuwe
teststrip.
3. Als de fout opnieuw verschijnt,
neem dan contact op met de
klantenservice.

Er is te snel bloed op de
teststrip aangebracht

3. Houd de omlaag-pijl 3 seconden ingedrukt om de test
als een test met controle-oplossing te markeren.
wordt weergegeven. De meter is nu klaar en u
kunt controle-oplossing op de teststrip aanbrengen.

1. De teststrip
wordt in de
strippoort
ingebracht
en er gebeurt
niets.

2. De test start
niet nadat de
bloeddruppel is
aangebracht.

Automatische
uitschakeling

Coderen is niet nodig
of
De teststrip is mogelijk
beschadigd of gebruikt, of de
meter herkent de teststrip
niet

Meterfout

Wat u moet doen
1. Steek de teststrip met de contactstrepen (3 zwarte lijnen) naar boven in de meter tot de strip
niet verder gaat. Hierdoor wordt de meter aangezet.
2. Als de meter nog steeds niet wordt aangezet, neemt u contact op met de klantenservice.

Geen batterijen geïnstalleerd; Batterijen niet juist geïnstalleerd

Raadpleeg deel 14, Zorgdragen voor de meter, voor informatie over hoe u batterijen juist installeert.

Lege batterijen

Batterijen vervangen. Stel de datum en de tijd zo nodig opnieuw in.

De meter kan op een computer zijn aangesloten (PC verschijnt op het
scherm van de meter)

Koppel de meter los van de computer.

Probleem met de teststrip

Probeer een nieuwe teststrip.

Probleem met de meter

Neem contact op met de klantenservice.

De bloeddruppel is te klein

1. Zie de gebruiksaanwijzing bij de teststrips voor instructies over het opnieuw aanbrengen.
2. Herhaal de test met een nieuwe teststrip.
3. Als de test nog steeds niet start, neemt u contact op met de klantenservice.
1. Lees de testinstructies opnieuw door.
2. Herhaal de test met een nieuwe teststrip.
3. Als de test nog steeds niet start, neemt u contact op met de klantenservice.

Probleem met meter of teststrip

1. Herhaal de test met een nieuwe teststrip.
2. Als de test nog steeds niet start, neemt u contact op met de klantenservice.

Minstens twee minuten inactiviteit

Voedingsbron

Afmetingen

Twee CR 2032 lithiumbatterijen (knoopcel)
5,97 cm (b) x 8,68 cm (l) x 0,87 cm (h)
2,35 inch (b) x 3,42 inch (l) x 0,34 inch (h)

Tot 3000 tests

Opslagtemperatuur

-20 °C tot 60 °C (-4 °F tot 140 °F)

Meetbereik

Voor testen van bloedglucose 20 mg/dL - 500 mg/dL
Voor testen van bloedketonen 0,0 mmol/L - 8,0 mmol/L

Hoogte systeem

Zie de gebruiksaanwijzing bij de teststrips

Geheugen

Tot 1000 gebeurtenissen, waaronder bloedglucose-,
bloedketonen- en controle-oplossingresultaten, insulinedoses,
en andere meterinformatie
Het systeem moet uitsluitend met computers met EN60950-1
rating worden gebruikt. Gebruik een USB-gecertificeerde kabel

Relatieve vochtigheid
bij bedrijf

10% tot 90% (niet-condenserend)

Bedrijfstemperatuur

Meter: 10 °C tot 50 °C (50 °F tot 122 °F)
Systeem: Zie de gebruiksaanwijzing bij de teststrips

NB: Wanneer u de meter niet meer nodig hebt, verwijder dan de batterijen en gooi de batterijen en
meter weg conform de plaatselijke voorschriften.

2. Verwijder de oude batterijen.

De Europese richtlijn inzake batterijen vereist gescheiden inzameling van
gebruikte batterijen met als doel recycling mogelijk te maken en het milieu
te beschermen. De batterijen in dit product dienen te worden verwijderd en
afgevoerd conform plaatselijke voorschriften voor gescheiden inzameling van
gebruikte batterijen.

NB: Uw meterinstellingen en logboekinformatie worden bewaard
wanneer u de batterijen vervangt.

BELANGRIJK: Nadat u deze waarschuwing voor de eerste keer
ziet, kunt u ongeveer 28 tests uitvoeren voordat u de batterijen
moet vervangen.

1. Controleer of u de juiste strip
voor deze meter gebruikt. (Zie de
gebruiksaanwijzing bij de teststrip
om na te gaan of uw strip compatibel
is met deze meter.)
2. Herhaal de test met een teststrip voor
gebruik met uw meter.
3. Als de fout opnieuw verschijnt, neem
dan contact op met de klantenservice.

WAARSCHUWING: Batterijen dienen buiten het bereik van kleine kinderen te worden
gehouden. Bij inslikken onmiddellijk contact opnemen met een medewerker in de
gezondheidszorg.

Stap

3. Installeer nieuwe batterijen met de (+) naar boven.
NB: De meter gebruikt 2 vervangbare CR 2032
knoopcelbatterijen.

De meter schoonmaken
Stap

1. Schakel de meter uit.
2. Herhaal de test met een nieuwe
teststrip.
3. Als de fout opnieuw verschijnt, neem
dan contact op met de klantenservice.

4. Schuif het klepje terug op zijn plaats tot het vastklikt.
NB: Wanneer u de meter opnieuw aanzet, moet
u mogelijk de tijd en datum opnieuw instellen.
(Raadpleeg deel 6, De meter instellen.)

Actie
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Reinig de buitenkant van de meter met een vochtige doek en:
• Zacht(e) detergens/zeep en water, of
• 70% isopropylalcohol, of
• Een mengsel van 1 deel huishoudbleekmiddel en 9 delen water
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Laat de meter drogen.

Actie
1. Keer de meter om en schuif het batterijklepje op de
zijkant open zoals op de afbeelding.

BELANGRIJK: Dompel de meter niet onder in water of andere vloeistoffen.
Voorkom dat er stof, vuil, bloed, controle-oplossing, water of andere stoffen
in de teststrippoort en de USB-poort van de meter komen.

Insulinedoses loggen

Inleiding
Met deze functie kunt u insulinedoses invoeren zodat deze in het logboek kunnen worden
vastgelegd. U kunt deze functie te allen tijde activeren.

2. Kies het type insulinedosis.
Bekijk onderstaande tabel en druk op de toets van
de dosis die u wilt invoeren.

Instelling voor loggen van insulinedoses
1. Terwijl u op het startscherm bent, houdt u
3 seconden ingedrukt tot
verschijnt. Het
loggen van insulinedoses is nu geactiveerd.
NB: Om deze functie uit te schakelen, herhaalt u
deze stap.

ochtend

Langwerkende insuline

avond

Langwerkende insuline

ontbijt

Maaltijdinsuline

lunch

Maaltijdinsuline

4. Druk

om de dosis in te voeren.

2. Druk
of
om de feitelijke hoeveelheid
van de dosis in te voeren.

betekent dat u de dosis nam

1. Terwijl u op het startscherm bent, drukt u

Gewicht

.
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Symbool

Wat het betekent

1.
2.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Voorzichtig

Temperatuurlimiet

Uiterste gebruiksdatum

4.

Fabrikant

Medisch hulpmiddel voor
in-vitrodiagnostiek

5.

CE-markering

Catalogusnummer

Batchcode

Recyclen

Niet opnieuw gebruiken

Serienummer

Productiedatum

Gesteriliseerd door bestraling
(alleen lancetten)

33 g tot 37 g (1,2 oz tot 1,3 oz) inclusief batterijen

NB: Voor teststripspecificaties, zie de gebruiksaanwijzing bij de teststrips.

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC): De FreeStyle Precision Neo meter werd getest op storing door elektrostatische
ontlading en radiofrequenties. De emissies zijn laag en het is onwaarschijnlijk dat zij storing zullen veroorzaken op andere
elektronische apparatuur in de nabije omgeving. Om storing door radiofrequenties te beperken, gebruik de FreeStyle
Precision Neo meter niet in de buurt van mobiele of draadloze telefoons, radiozenders of andere elektrische of elektronische
apparatuur die bronnen zijn van elektromagnetische straling, want deze kunnen de goede werking van de meter verstoren.
Vermijd gebruik van het apparaat in zeer droge omgevingen, want de elektrostatische ontladingen van synthetische stoffen
(bv. tapijt) zou schade kunnen veroorzaken.

3. Druk
of
om de feitelijke hoeveelheid
van de dosis in te voeren.

Andere symbolen
Wat het betekent

om de dosis in te voeren.

(bv. snacks, correctie voor het slapengaan, enz.)

Voor langwerkende insuline en/of insuline voor het ontbijt, de lunch of het avondeten.

Symbool

3. Druk

Hoe aanvullende snelwerkende insulinedoses in te voeren

Hoe insulinedoses te loggen
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Levensduur van de
batterij

Minimumvereisten
computer

Actie

avondeten Maaltijdinsuline

De druppel is aangebracht nadat de meter is uitgezet

Ampèrometrie

WAARSCHUWING: Om de mogelijkheid van een elektrische schok te vermijden, voer nooit
een bloedglucosetest uit terwijl de meter aan de computer is gekoppeld.

Resultaten controle-oplossing buiten bereik:
• Herhaal de test als de resultaten van de controleoplossing buiten het bereik in de gebruiksaanwijzing
bij de teststrips vallen.
• Stop gebruik van de meter als de resultaten van de
controle-oplossing continu buiten het bereik in de
gebruiksaanwijzing bij de teststrips vallen. Neem
contact op met de klantenservice.

Stap
U ziet dit scherm wanneer uw batterijen bijna leeg zijn.

1. Controleer of u de juiste strip
voor deze meter gebruikt. (Zie de
gebruiksaanwijzing bij de teststrip
om na te gaan of uw strip compatibel
is met deze meter.)
2. Herhaal de test met een teststrip voor
gebruik met uw meter.
3. Als de fout opnieuw verschijnt, neem
dan contact op met de klantenservice.

Het overbrengen van metergegevens naar een computer vereist een compatibel
gegevensbeheersysteem. U hebt ook een micro USB-kabel nodig om de USB-poort van uw
meter op uw computer aan te sluiten.
Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice.

Zorgdragen voor de meter

Batterijen vervangen

Wat u moet doen

Meterfout
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De teststrip is niet goed of niet geheel in de meter ingebracht

Wat het betekent

1. Lees de testinstructies opnieuw door.
2. Herhaal de test met een nieuwe
teststrip.
3. Als de fout opnieuw verschijnt, neem
dan contact op met de klantenservice.

Meterspecificaties

Testmethode

Melding

6. Bekijk het resultaat.
De test is voltooid (zie voorbeelden) wanneer het
resultaat op het scherm van de meter verschijnt. Het
resultaat wordt in het geheugen opgeslagen als een
controle-oplossingsresultaat.
Vergelijk het controle-oplossingsresultaat met het
bereik in de gebruiksaanwijzing bij de bloedglucose- of
bloedketonenteststrips. Het resultaat dient binnen het
bereik te vallen.

Metergegevens naar een computer overdragen

NB: KET verschijnt met het resultaat als er een test met
controle-oplossing voor ketonen wordt uitgevoerd.

Opmerkingen:
• Als u test met een bloedglucosestrip, ziet u dat er
vanaf 5 seconden wordt afgeteld. Als u test met een
bloedketonenstrip, ziet u dat er vanaf 10 seconden
wordt afgeteld.
• Verwijder de teststrip niet uit de meter tijdens het
aftellen.
• Als het aftellen niet start, verwijder dan de gebruikte
teststrip en voer deze af. Zet de meter uit en probeer
het opnieuw met een nieuwe strip.

BELANGRIJK: Het testresultaat wordt in het geheugen opgeslagen als
bloedresultaat als het niet als een test met controle-oplossing is gemarkeerd.
Dit kan van invloed zijn op uw bloedglucosegemiddelden.

1. Herhaal de test met een nieuwe
teststrip.
2. Als de fout opnieuw verschijnt, neem
dan contact op met de klantenservice.

Problemen oplossen
Wat het betekent
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5. Houd de controle-oplossing tegen de
teststrip tot:
• U 3 korte lijnen op het scherm van de meter ziet. Dit
betekent dat u voldoende controle-oplossing hebt
aangebracht en de meter de controle-oplossing aan
het analyseren is.
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Wat het betekent

Voorbeelden:

Een test met controle-oplossing uitvoeren

Foutmeldingen

Melding

15

NB: KET verschijnt op het scherm als u een paarse
bloedketonenstrip hebt ingebracht.

➧

BELANGRIJK:
• Gebruik uitsluitend MediSense glucose- en ketonen-controle-oplossingen met
de meter.
• Resultaten van de controle-oplossing moeten binnen het bereik van de
controle-oplossing liggen dat in de gebruiksaanwijzing bij de teststrips staat.
• Controleer of het lotnummer op de folieverpakking van de test strip
overeenkomst met het lotnummer in de gebruiksaanwijzing.
• Gebruik geen controle-oplossing waarvan de vervaldatum verstreken is. Gooi
de controle-oplossing 3 maanden na opening of op de op het flesje gedrukte
vervaldatum weg (de datum die zich het eerste voordoet). (Voorbeeld: geopend
15 april, weggooien 15 juli; schrijf de afvoerdatum op de zijkant van het flesje.)
• Het bereik van de controle-oplossing is een doelbereik uitsluitend voor de
controle-oplossing, niet voor bloedglucosespiegels.
• Doe de dop direct na gebruik weer stevig op het flesje.

4. Breng controle-oplossing aan op de teststrip.
Schud de fles met controle-oplossing om de oplossing
te mengen. Breng een druppel controle-oplossing aan
op het witte vakje aan het uiteinde van de teststrip. De
controle-oplossing wordt in de teststrip opgezogen.

knippert, wat aangeeft dat de meter klaar is en u een
monster op de teststrip kunt aanbrengen.

BELANGRIJK: (vervolg)
• Voeg geen water of andere vloeistof toe aan de controle-oplossing.
• Resultaten van de controle-oplossing zijn geen resultaten van uw bloedglucose.
• Neem contact op met de klantenservice voor informatie over hoe u controleoplossing verkrijgt.

4˚C

U dient een test met controle-oplossing uit te voeren wanneer u
twijfels hebt over uw resultaten en wilt controleren of uw meter en
teststrips goed werken.
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Glucose- en ketonen -controle-oplossingen

Blood Glucose
Sensor Electrode
Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon, OX29 0YL
Made in UK.
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Niet opdrinken
De Europese richtlijn inzake batterijen vereist gescheiden inzameling van gebruikte
batterijen met als doel recycling mogelijk te maken en het milieu te beschermen.
De batterijen in dit product dienen te worden verwijderd en afgevoerd conform
plaatselijke voorschriften voor gescheiden inzameling van gebruikte batterijen.
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1. Terwijl u op het startscherm bent, houdt u
3 seconden ingedrukt tot het scherm
verandert.

betekent dat u de dosis nam.
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