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Inbrengplaats teststrip

Indicator 
streefwaardenbereik

Meterknop

Was je handen altijd goed 
met warm water en zeep en 
droog deze grondig af 
voordat je een test start. 
De meter wordt ingeschakeld 
als je de strip in de meter 
steekt. Het metalen uiteinde 
van de strip moet in de meter 
worden gestoken.

Als een knipperend druppel-
symbool verschijnt, moet een 
vingerprik met de prikpen 
worden uitgevoerd.

Breng het druppeltje bloed 
aan op de gele rand van de 
teststrip. Verwijder je
vinger van de teststrip 
als het knipperende zand-
lopersymbool op de display 
verschijnt.

Het testresultaat verschijnt 
binnen 4 seconden op de 
display. De pijl geeft aan of 
je testresultaat boven, 
binnen of onder het streef-
waardenbereik ligt. Het 
streefwaardenbereik kan 
individueel worden aangepast 
aan je persoonlijke 
behandelings-
doelstellingen.

Bloedglucose meten

Teststrip



  

Accu-Chek® Instant in combinatie 
met de mySugr app  
Snel, makkelijk, betrouwbaar 

www.accu-chek.nl
0800 – 022 05 85
Roche Diabetes Care Nederland BV
Transistorstraat 41
1322 CK Almere

5.   Na een succesvolle 
activatie van de meter 
 worden de glucosewaarden
automatisch gesynchroni-
seerd met mySugr.

4.   Klik op ‘verbinden‘. 
Volg nu de instructies die 
op het scherm verschijnen.

1.   Ga naar instellingen op je 
smartphone en schakel 
Bluetooth in.

2.   Open de mySugr app en
selecteer ‘verbindingen‘
in het menu.

3.    Selecteer Accu-Chek Instant 
in de lijst.

6.   Na het koppelen met
mySugr worden je
metingen direct
overgebracht naar
de app.

Zes simpele stappen 

 

OPGEPAST: De eenheden waarmee de glucose 
gemeten wordt (mmol/L) moeten in de glucose-
meter en in de instellingen van de mySugr app 
gelijk zijn. Anders is data synchronisatie niet 
mogelijk. Indien de instellingen niet gelijk zijn,  
kan dit worden aangepast in de mySugr app.

ACCU-CHEK en ACCU-CHEK INSTANT zijn handelsmerken van Roche.
mySugr is een handelsmerk van mySugr GmbH.
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