
Begininstelling van uw meter

®®

Bloedglucosemeter

13.10.12 12:24
mg/dL

 Voor Eten

93
Zie Opties

LANGUAGE

Français

Nederlands

Deutsch

Español

English

13.10.12

  mg/dL

93
 Voor Eten

12:24

Zie Opties

Language:

Continue

English

 OK

  No

Uw CONTOUR®NEXT Meter

Uw CONTOUR®NEXT teststrip

Grijs, vierkant 
uiteinde
Steek dit uiteinde in de 
teststrippoort

Monstertip
Bloedmonster 
wordt hierin 
opgezogen

VOORZICHTIG: Gebruik alleen Bayers 
CONTOUR®NEXT teststrips met uw 
CONTOUR®NEXT meter. 

Zorg ervoor dat u de CONTOUR®NEXT 
handleiding en de MICROLET®2 bijsluiter 
leest voor volledige instructies. Bestemd 
voor in vitro diagnostisch gebruik.

Datum
Tijd

▲ -knop

OK-knop  

� -knop

• Houd de OK-knop ingedrukt totdat uw 
meter aan- of uitgaat.

• Wanneer een teststrip in de teststrippoort 
van de meter wordt gestoken, gaat de 
meter aan.

Knoppen voor omhoog/omlaag/OK
•  Met de ▲- of �-scrollknoppen kunt u 

één voor één waarden of opties wijzigen. 
Om te scrollen houdt u de ▲- of �-knop 
ingedrukt.

• Druk op de OK-knop om de gemarkeerde 
optie te selecteren.

• Wanneer u het Logboek of Trends wilt 
verlaten en terug wilt keren naar het 
Hoofdmenu, drukt u op de OK-knop.

• Om Instellingen te verlaten en terug te keren 
naar het Hoofdmenu scrollt u omlaag naar 
het Hoofdmenu en drukt u op de OK-knop.

Teststrippoort

Gegevenspoort

2. Druk zonodig op 
de �-knop om de 
gewenste taal te 
markeren. Scroll 
omlaag om meer 
talen te zien. Druk op 
de OK-knop om uw 
keuze te bevestigen.

Dit schermvoorbeeld toont de talen die 
kunnen worden gekozen. De volgorde van de 
talen kan per land verschillen.

Voordat u uw eerste bloedglucosetest 
uitvoert, moet u uw meter instellen.

Voor meer informatie kunt u terecht op 

www.bayerdiabetes.be (BE) of het 

gratis nummer van de Bayer Diabetes 

Klantenservice bellen: 0800 97 212 (BE)
KORTE HANDLEIDING

 Potentieel biorisico  

Alle bloedglucosemeters worden 
beschouwd als biologisch gevaarlijk.

Professionele zorgverleners of personen 
die dit systeem bij verschillende 
patiënten gebruiken, moeten de 
infectiecontroleprocedure volgen die is 
goedgekeurd door hun instelling. 

Alle producten of voorwerpen die in 
aanraking komen met menselijk bloed 
moeten, zelfs na reiniging, worden 
behandeld als mogelijke overbrengers van 
virale ziekten.

Voorafgaand aan reparatie of onderzoek 
moet de gebruiker de aanbevelingen 
volgen voor de preventie van door contact 
met bloed overdraagbare ziekten in de 
gezondheidszorg.

Voor volledige instructies kunt u uw 
handleiding raadplegen.

3. Er verschijnt een 
bericht op uw scherm 
ter bevestiging van uw 
taal.

4. Druk op de OK-knop om de instelling te 
voltooien. Uw meter is nu klaar om uw 
bloedglucosewaarde te testen.

1. Houd de OK-knop 
ingedrukt totdat de 
meter aangaat.

De meter aan- en uitzetten

U kunt ook uw taal, de tijd en de datum 
wijzigen door naar het Hoofdmenu te gaan en 
Instelling te kiezen. Voor instructies kunt u de 
handleiding raadplegen.

https://www.farmaline.be/drogisterij/order/bayer-contour-glucometer-next-50-testen-duopack/


AUTOLOG

Selecteer Markering

 Nuchter

 Voor Eten

 Na Eten

 Geen Markering

13.10.12       12:24

  mg/dL

93
 Voor Eten

Zie Opties
Het scherm van het Hoofdmenu

       12:35

Logboek

Trends

Instellingen

Als uw testresultaat buiten uw doelwaarden 
valt, zult u uw resultaat zien met een 
opmerking en zult u niet het scherm 
AutoLog zien. 

11. Om Opties te zien voor het instellen van 
een herinnering of het toevoegen van 
een opmerking drukt u op de OK-knop 
voordat u de teststrip verwijdert.

Raadpleeg de handleiding voor instructies 
voor het gebruik van Opties. Om uw meter uit 
te zetten dient u de teststrip te verwijderen.

 Uw meter is vooraf ingesteld en geblokkeerd zodat resultaten 
in mg/dL worden getoond. Als uw resultaat in mmol/L staat 
weergegeven, neem dan contact op met de Bayer Diabetes Care 
Klantenservice bellen: 0800 97 212 (BE).

1. Verwijder de 
punctiedop van 
het MICROLET®2-
prikapparaat.

6. Stel de prikdiepte 
in door aan de 
punctiedop te 
draaien totdat 
de gewenste 
prikdiepte wordt 
aangegeven.

2. Maak de ronde 
beschermdop 
van een lancet los 
door deze ¼ slag 
te draaien, maar 
verwijder deze 
dop niet.

3. Steek het lancet 
stevig in het 
prikapparaat totdat 
deze niet meer 
verder kan.

4. Draai de ronde 
lancetbeschermdop 
eraf.

5. Plaats de grijze 
punctiedop terug.

Uw bloedglucosewaarde meten — 
Vingertop

De meter gaat aan en op het scherm 
verschijnt Bloed aanbrengen. De meter is nu 
klaar voor het testen.

Strijk met uw andere hand naar de prikplaats 
toe zodat er een druppel bloed wordt 
gevormd.

9. Breng direct hierna 
de tip van de 
teststrip in contact 
met de druppel 
bloed. 

10. Het scherm AutoLog* 
verschijnt. Selecteer 
Nuchter, Voor Eten, 
Na Eten of Geen 
Markering, en druk 
dan op de OK-knop.

8. Druk de punctiedop 
stevig tegen de 
prikplaats en druk met 
uw duim op de blauwe 
vrijgaveknop.

*  Uw meter wordt standaard geleverd met AutoLog ingeschakeld. 
Raadpleeg uw handleiding voor informatie over de AutoLog-optie.  

Nadat u uw keuze hebt 
gemaakt verschijnt 
op het scherm uw 
testresultaat. Uw 
test is nu voltooid en 
uw testresultaat is 
vastgelegd.
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Bayer, het Bayer Kruis, CONTOUR, 
MICROLET en het No Coding-logo zijn 
gedeponeerde handelsmerken van Bayer. 

1. Logboek zal worden gemarkeerd. Als u 
uw Logboek wilt inzien, druk dan op de 
OK-knop.

7. Steek het vierkante 
grijze uiteinde van 
de teststrip in de 
teststrippoort om 
de meter aan te 
zetten.

2. Om al uw 
gemiddelden en 
samenvattingen te 
bekijken drukt u op 
de �-knop om Trends 
te markeren en drukt 
u vervolgens op de 
OK-knop.

3. Om meterinstellingen te wijzigen of bij te 
stellen markeert u Instelling en drukt u op 
de OK-knop.

 WAARSCHUWING 

Was uw handen voor en na het meten en 
het hanteren van de meter, het prikapparaat 
of de teststrips altijd goed met water en zeep 
en droog ze goed af.

Als uw resultaat hoger of lager dan uw 
ingestelde doelwaarden is, zult u altijd uw 
resultaat zien zonder op een knop te drukken.

Als de eerste druppel bloed niet genoeg is, 
zal de meter twee keer een pieptoon geven. U 
hebt ongeveer 30 seconden om meer bloed 
op dezelfde strip aan te brengen. Volg de 
instructies op het meterscherm.

Bayer NV-SA
J.E. Mommaertslaan 14
BE-1831 Diegem (Machelen)
Tel. 0800 97 212
www.bayerdiabetes.be
info@bayerdiabetes.be

0088

Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84
4052 Basel, Switzerland

Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.bayerdiabetes.be of het 
gratis nummer van de Bayer Diabetes 
Klantenservice bellen: 0800 97 212 (BE).

VOORZICHTIG: 
•  Het MICROLET®2-apparaat is niet 

geschikt voor gebruik door professionele 
zorgverleners. Het mag maar bij één 
persoon worden gebruikt vanwege het risico 
op infectie.

•  Om het lancet uit het prikapparaat te 
verwijderen, zie de MICROLET®2 bijsluiter of 
de CONTOUR®NEXT handleiding.
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