
Live life. The way you want.

Druk op de rode knop
voor het ontgrendelen
van de cassette.

Kantel de meter naar
voren, waardoor de 
teststrokencassette 
uit de meter valt.

Open de deksel 
van het cassette-
compartiment.

Meten van uw bloedglucose
De Accu-Chek Compact Plus-meter wordt geleverd met reeds geplaatste batterijen en de datum en de 
tijd zijn ook al ingesteld.
De Accu-Chek Compact Plus-meter wordt automatisch gecodeerd na het plaatsen van de 
teststrokencassette.

Teststrokencassette plaatsen of vervangen  Uitvoeren van een bloedglucosemeting

Trek de middelste toets
(Test-toets) naar
beneden om een 
teststrook naar buiten 
te transporteren.

Houd de meter zodanig
vast, dat de teststrook
naar beneden wijst. 
Houd de bloeddruppel
tegen de voorkant 
van de teststrook, 
bij de zwarte inkeping. 
De teststrook zuigt 
het bloed op.

Plaats een nieuwe 
teststrokencassette.

Kijk op de display 
om het meetresultaat 
af te lezen.

Trek de middelste 
toets (Test-toets) naar
beneden om de 
gebruikte teststrook 
uit te werpen.
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Live life. The way you want.

De Accu-Chek Softclix Plus-prikpen kan van de 
Accu-Chek Compact Plus-meter worden afgenomen 
m.b.v. de ontgrendelingsknop aan de onderkant van 
de meter of worden gebruikt, terwijl deze aan de 
meter is bevestigd.

Softclix Plus

Druk de bedieningsknop
aan de bovenkant van 
de prikpen in om het
gebruikte lancet uit te
werpen.

Schuif een nieuw lancet 
in de lancethouder en 
duw zolang tot deze 
met een hoorbare 
KLIK wordt bevestigd.

Trek het dopje van 
de prikpen.

Plaats het dopje weer 
op de prikpen. Het 
dopje moet met een
duidelijk hoorbare 
KLIK worden bevestigd.

Draai het dopje op 
de door u gewenste
prikdiepte (er zijn 
in totaal 11 standen
mogelijk).

Draai het
beschermingskapje 
van het lancet af.

Druk de bedieningsknop
geheel in. De bedienings-
knop komt voor één derde
weer naar buiten. De
prikpen is nu gespannen.

Druk voor het verkrijgen
van een bloedmonster 
de prikpen op de gekozen
prikplaats en druk de
bedieningsknop aan de
bovenkant van de prikpen
opnieuw in tot u een 
KLIK hoort.
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De Accu-Chek Softclix Plus-prikpen is bedoeld voor gebruik bij zelfcontrole 
door één persoon. De prikpen mag niet worden gebruikt voor het afnemen 
van bloed bij verschillende personen, omdat hiervoor geen speciale voor-
zieningen ter voorkoming van infectiegevaar getroffen zijn.

Dit blad met beknopte instructies is geen vervanging van de gebruiksaanwijzing
van uw Accu-Chek Compact Plus-bloedglucosemeter. Lees de veilig-
heidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. 
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