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Was de plek met gewone zeep, 
droog de plek af en reinig de plek 
vervolgens met een alcoholdoekje. 
Laat de plaats voordat u verdergaat 
aan de lucht drogen.

Trek het deksel helemaal van de 
sensorverpakking af. Draai de dop 
van de sensorapplicator.
LET OP: De sensorcodes op 
de sensorverpakking en de 
sensorapplicator moeten 
overeenkomen.

Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor de volledige instructies en informatie voor het systeem.

Touchscreen

Beginknop
USB-poort

Sensor- 
verpakking

Scanner

Plaats de sensorapplicator op 
de voorbereide plek en druk 
hem stevig in om de sensor 
aan te brengen. 
LET OP: Druk de sensorapplicator 
niet in voordat die op de 
voorbereide plek is geplaatst, 
ter voorkoming van onbedoelde 
resultaten of letsel.

Trek de sensorapplicator 
voorzichtig terug.

Snelstartgids
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STAP 8

De sensorapplicator is gereed 
om de sensor aan te brengen.
LET OP: De sensorapplicator 
bevat nu een naald. Raak 
de binnenkant van de 
sensorapplicator niet aan en 
plaats hem niet terug in de 
sensorverpakking.

Haal de sensorapplicator uit 
de sensorverpakking. 

Deksel Dop

Sensor

Sensor-
applicator

De codes op de 
etiketten moeten 

overeenkomen

Kies een plek op de achterkant  
van uw bovenarm.
Opmerking: Vermijd littekens, 
moedervlekken, striemen, bulten en 
injectieplaatsen voor insuline. Wissel van 
plek bij het aanbrengen van een nieuwe 
sensor om huidirritatie te voorkomen. Houd 
rekening met uw comfort en activiteiten.

Plaats de donkere markering op 
de sensorapplicator tegenover 
de donkere markering op de 
sensorverpakking. Druk, met de 
sensorverpakking op een harde 
ondergrond, de sensorapplicator 
stevig naar beneden tot hij niet 
verder kan. 

Controleer of de sensor 
goed vastzit op de huid. 
Voer de gebruikte 
sensorverpakking en 
sensorapplicator af. Zie 
paragraaf Afvoer in de 
gebruikershandleiding.

●

●

 

 1  Maak de sensor gereed en  
breng hem aan op de huid

 

 2  Start de nieuwe sensor  
op met de scanner

 

Het opstarten 
duurt 60 minuten

U kunt uw glucose op elk 
gewenst moment controleren, 
maximaal 14 dagen

●

Overzicht instelling

   1 Maak de sensor gereed en breng hem aan op de huid

FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEEM
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Front 
final facing panel when folded

ART41055-011_rev-A.indd   1 11/14/19   4:20 PM

yangsx
Do Not Print - Ref Only



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

Gn actieve snsr

22:23

Start de 
nieuwe sensor

Bekijk 
geschiedenis
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Glucose gaat 
omlaag

92 mg
dL
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Controleer glucose

Scan de sensor om op
glucose te controleren.

22:23

Controleer
glucose

Bekijk
geschiedenis

Eind over 14 d

Dagelijkse trends

Tijd binnen
doelbereik

Hypo's

Sensorgebruik

Logboek

Dagelijkse grafiek

Gemiddelde glucose

Bekijk geschiedenis
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OKNieuwe sensor 
start op
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Sensor is klaar voor 
gebruik over:
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Glucosegra�ek
Gra�ek van uw huidige en opgeslagen glucosemetingen

Voedsel-
markering

Glucose-
doelbereik

Markering voor 
snelwerkende 
insuline

Huidige 
glucose

Tijd

Bericht
Aanraken voor 
meer informatie

Notities toevoegen
Aanraken om notities 
toe te voegen aan de 
glucosemeting

Huidige glucose
Glucose van uw 
laatste scan

Glucosetrendpijl
De richting die uw glucose opgaat

Pijl Wat het betekent

Glucose stijgt snel

Glucose stijgt

Glucose langzaam aan het veranderen

Glucose daalt

Glucose daalt snel

Glucose gaat 
omlaag

14:00 18:00 22:00

14:00 18:00 22:00

Druk op de beginknop om de scanner 
aan te zetten.
Opmerking: Als u de scanner voor 
de eerste keer gebruikt, volg dan de 
aanwijzingen op om de datum, tijd en 
het glucosedoelbereik in te stellen. 

Raak Start de nieuwe 
sensor aan.

Houd de scanner binnen een 
afstand van 4 cm (1,5 inch) 
tot de sensor om de sensor  
te scannen. 
De sensor kan na 60 minuten 
worden gebruikt voor de 
controle van uw glucose. 

Druk op de beginknop om de scanner aan 
te zetten. Druk nogmaals op de beginknop 
om naar het beginscherm te gaan.

Raak Bekijk 
geschiedenis aan.

Selecteer de optie 
voor weergave.

Houd de scanner binnen een 
afstand van 4 cm (1,5 inch) tot de 
sensor om de sensor te scannen.

Druk op de beginknop om 
de scanner aan te zetten.

De scanner geeft uw 
glucosemetingen weer.

Inzicht in uw glucosewaarden

Als u de instructies hebt opgevolgd die in de gebruikershandleiding worden beschreven en 
u nog steeds problemen hebt met het instellen van uw systeem of als u klachten krijgt die 
niet passen bij de gevonden glucosewaarden, neem dan contact op met uw behandelaar.
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● 
 4 Geschiedenis bekijken

● 
 3 Controleer uw glucose

● 
 2 Start de nieuwe sensor op met de scanner
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