
Wat heeft u nodig?
• FreeStyle Precision bloedglucosemeter

• FreeStyle Precision bloedglucose teststrips

• EasyTouch prikpen

• Nieuwe lancet

Schoon prikken
Voor een betrouwbaar resultaat is het wassen van de 

prikplaats met water en zeep belangrijk. Er mag geen crème 

of lotion op de prikplaats achterblijven. Droog de prikplaats 

zorgvuldig.

Ketonen meten
Met de FreeStyle Precision kunt u, naast het meten van 

glucose, ook ketonen in het bloed meten. Lees hiervoor 

de gebruikershandleiding van de FreeStyle Precision en de 

ketonen teststrips. Overleg met uw diabetesteam of dit voor u 

van toegevoegde waarde is.

1. Open de verpakking van de teststrips 

door de inkeping aan de zijkant van 

de folie schuin open te scheuren. 

Het uiteinde van de teststrip met de 

contactstrepen komt nu vrij.

2. Steek de teststrip, met de blauwe kant 

boven, in de gele insteekopening van 

de meter. De meter gaat automatisch 

aan.

Het symbool bloed aanbrengen 

verschijnt op het afleesvenster.

3. Prik in de zijkant van uw vinger. Vorm 

een kleine druppel bloed.
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4. Met de FreeStyle Precision 

bloedglucose teststrip kunt u het 

bloed op twee verschillende manieren 

aanbrengen. Kies de methode welke het 

beste bij u past.

5. Nadat u een voldoende hoeveelheid 

bloed heeft aangebracht, gaat de meter 

aftellen. 

N.B. Indien de test niet start, kunt u 

binnen 5 seconden na de eerste druppel 

een tweede bloeddruppel aanbrengen.

Binnen enkele seconden verschijnt er 

een nauwkeurige uitslag!



Belangrijk
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uitgebreide

informatie over het FreeStyle Precision bloedglucose

meetsysteem.

Lees bijsluiter teststrips
Lees voor tips over het gebruik van de teststrips de bijsluiter.

Top-fill methode: breng de 

bloeddruppel aan op het witte

testvlak. De test begint vanzelf

zodra een voldoende hoeveelheid

bloed wordt waargenomen.

End-fill methode: raak de 

bloeddruppel aan met het uiteinde

van de teststrip, het bloed wordt

naar binnen gezogen en de test

begint vanzelf.
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Voor meer informatie: Abbott Diabetes Care, Wegalaan 9, 2132 JD,  Hoofddorp

Klantenservice: 0800 - 022 88 28 (gratis) Internet: www.myfreestyle.nl
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β-ketonen teststrips
Bloedglucose teststrips

Meet glucose en ketonen

Sluit ruim 60 interfererende stoffen uit

Coderen niet nodig

FreeStyle Precision teststrips

betrouwbare meetresultaten bij 
medicijngebruik en dialyse


