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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.

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.

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.

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

Trek de sensorapplicator 
voorzichtig terug.

Snelle opstartgids

STAP 1

STAP 4

STAP 7

STAP 2

STAP 5

STAP 8

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. 

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

● 

● 

● 

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

 

 2  Start de nieuwe sensor op  
met de scanner 

 

 3  Controleer uw glucose op elk 
gewenst moment, maximaal 
14 dagen

Het opstarten 
duurt 60 minuten

● 

Overzicht instelling

 1 Maak de sensor gereed en breng hem aan op de huid
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Glucose-
trendpijl Wat het betekent

Glucose stijgt snel

Glucose stijgt

Glucose daalt

Glucose daalt snel

Glucose langzaam aan het 
veranderen

350

250

150

50
14:00 18:00 22:00

92 mg
dL

Glucose gaat 
omlaag

Start de 
nieuwe sensor

Bekijk 
geschiedenis

Gn actieve snsr

22:23

Alarm lage glucose

Alarm hoge glucose

Alarm signaalverlies

Alarminstellingen 
wijzigen

OK

Alarminstellingen
wijzigen

Alarminstellingen

Lage glucose  Uit

 Hoge glucose Uit

 Signaalverlies Uit

OK

60 

OK

minuten

Nieuwe sensor 
start op

Sensor is klaar voor 
gebruik over:

Alarm lage glucose

Bevestig Alarm en 
controleer glucose

Alarm hoge glucose

Bevestig Alarm en 
controleer glucose

Sensor nu scannen?

Alarm signaalverlies

JaNee

Alarmen

Geluid en trilling

Tijd en datum

Instellingen

1 / 3
Controleer

glucose
Bekijk

geschiedenis

Eind over 14 d

22:23

Wanneer een alarm AAN staat, worden geluid/trilling en 
signaalstatus weergegeven op het beginscherm.  

Zie de gebruikershandleiding voor aanvullende symbolen. 

Symbool Wat het betekent

 Geluid en trilling AAN

 Geluid en trilling UIT

 Sensor communiceert met scanner

 Sensor communiceert niet met scannerControleer
glucose

Bekijk 
geschiedenis

Eind over 14 d

22:23

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 en tijd 
in te stellen. 

Raak Start de nieuwe 
sensor aan.

Druk op de beginknop om 
naar het beginscherm te 
gaan. Raak  aan.

Raak Alarmen aan en raak 
vervolgens Alarminstellingen 
wijzigen aan. 

Selecteer uw alarmen en stel die in. Raak gereed aan om de instellingen  
op te slaan. 
Opmerking: Als u het alarm voor een lage of hoge glucosewaarde voor  
het eerst inschakelt, wordt het alarm voor signaalverlies daarbij automatisch 
ingeschakeld. Raak Alarm signaalverlies aan om het uit te zetten.

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. 

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

Inclusief uw huidige glucose, de glucosetrendpijl 
en de glucosegrafiek. 

Druk op de beginknop om 
de scanner aan te zetten.

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.

STAP 3

STAP 3

STAP 3

STAP 1

STAP 1

STAP 2

STAP 2

STAP 1 STAP 2

Raak Bevestig Alarm en controleer 
glucose aan of druk op de beginknop 
om het alarm te bevestigen en uw 
glucosewaarde te controleren. 

Raak Nee aan om het alarm
te bevestigen.
Raak Ja aan of druk op de
beginknop om het alarm te 
bevestigen en de sensor te scannen.

Maakt u er opmerkzaam op 
wanneer uw glucose lager 
is dan de door u ingestelde 
waarde.

Maakt u er opmerkzaam 
op wanneer de sensor niet 
communiceert met de scanner, 
waardoor er bij lage en hoge 
glucosewaarden geen alarmen 
worden afgegeven. 

Maakt u er opmerkzaam 
op wanneer uw glucose 

hoger is dan de door u 
ingestelde waarde.

De sensor communiceert automatisch met de scanner en kan glucosealarmen afgeven 
als u die functie op AAN zet. De standaardinstelling voor deze alarmen is UIT. Volg de 
onderstaande stappen om de alarmen AAN te zetten of de instellingen ervan te wijzigen. 

U moet de sensor scannen om de glucosemeting te zien.

Huidige glucose
Glucose van de 

laatste scan

Bericht
Raak aan voor meer 

informatie
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● 

● 

Alarmen gebruiken

Alarmen instellen

 2 Start de nieuwe sensor op met de scanner

 3 Controleer uw glucose
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