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GEBRUIK:
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en voor hetBEOOGD
monitoren
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in, uit de (meter, teststrips,
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is bedoeld
voor zelftests
door mensen met
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door medische
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en voor
van- glucoseconcentraties in, uit de
een klinische
omgeving
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hetmonitoren
CONTOUR TS
vers en
capillair
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gebruikt afgenomen,
met vers veneus
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volbloed.
leners.
In een klinische
kaninhet
CONTOUR TS oorziet in een
kwantitatieve
metingomgeving
van glucose
bloed
systeem
ook
worden
gebruikt
met vers veneus en arterieel volbloed.
TS -bloedglucosemol/l tot 33,3
mmol/l
. Het
CONTOUR
De test
in een
meting
van glucose in bloed
s niet bedoeld
voorvoorziet
diagnose
van kwantitatieve
of screening op
diabetes
van 0,6 mmol/l
tot 33,3
. Het CONTOUR TS -bloedglucoseen is niet bestemd
voor gebruik
bijmmol/l
pasgeborenen.
systeem is niet bedoeld voor diagnose van of screening op diabetes
mellitus, en is niet bestemd voor gebruik bij pasgeborenen.
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BEGINNEN

dsinformatie

Uw CONTOUR®TS-meter

BEGINNEN

es uw CONTOUR TS-gebruikershandleiding, de bijsluiter van
Veiligheidsinformatie
Uw CONTOUR®TS-meter
apparaat en alle educatieve materialen die bij uw meterkit zijn
Lees testen.
uw CONTOUR
TSinstructies
-gebruikershandleiding,
kt voordat u •ermee gaat
Volg alle
voor gebruik de bijsluiter van
het prikapparaat
en alle educatieve
materialen
die bij uw meterkit zijn
orging zoals beschreven,
om onnauwkeurige
resultaten
te
verstrekt voordat u ermee gaat testen. Volg alle instructies voor gebruik
vermijden.
en verzorging
zoals
om onnauwkeurige resultaten te
droog uw handen
goed af voor
hetbeschreven,
testen.
Beeldscherm
helpen vermijden.
kte teststrips en lancetten kunnen een biologisch risico vormen
•
Was
en
droog
uw
handen
goed
af
voor
het
testen.
ten worden afgevoerd als medisch afval, dan wel volgens de
Beeldscherm
• Gebruikte
teststrips en lancetten kunnen een biologisch risico vormen
ies van uw medische
zorgverlener.
Geheugenknop
Knop
moeten worden
afgevoerd
medischdoor
afval, dan wel volgens de
e kit geleverdeen
prikapparaat
is bestemd
voorals
zelftesten
(aan/uit, geheugen
(Scroll)
van uw mag
medische
zorgverlener.
iënt. Vanwege instructies
het infectiegevaar
het niet
bij meer dan één
oproepen, Geheugenknop
Knop
Oranje
• Het in de kit geleverde prikapparaat is bestemd voor zelftesten door
n worden gebruikt.
instellingen)(aan/uit, geheugen
(Scroll)
één patiënt. Vanwege het infectiegevaar mag het niet bij meer dan één teststrippoort
oproepen,
Oranje
persoon worden gebruikt.
instellingen)
teststrippoort
WAARSCHUWING: Mogelijk biologisch risico
®
Uw CONTOUR
TS-teststrip
eners of personen die dit systeem bij verschillende patiënten
Grijs uiteinde
WAARSCHUWING: Mogelijk biologisch risico
Uw CONTOUR®TS-teststrip
n, moeten de infectiecontroleprocedure volgen die is
Steek dit uiteinde in
personen of
dievoorwerpen
dit systeemdie
bij verschillende patiënten
eurd door hunZorgverleners
instelling. Alleofproducten
Grijs uiteinde
de teststrippoort.
moeten
de infectiecontroleprocedure
volgen die is
Monstertip
ct komen met gebruiken,
menselijk bloed
moeten,
zelfs na reiniging,
Steek dit uiteinde in
door hun instelling.
Alle producten
Maakt uitsluitend
gehanteerd alsgoedgekeurd
mogelijke overbrengers
van infectieziekten.
De of voorwerpen die
Bloed wordt hier
de teststrippoort.
Monstertip
in contact komen
metvoorkomen
menselijk bloed
moeten,
gebruik van
r moet de aanbevelingen
voor het
van door
bloedzelfs na reiniging,
ingezogen.
uitsluitend
gehanteerd als mogelijke
Bloed wordt hier
gbare ziektenworden
in de gezondheidszorg
opvolgen overbrengers
zoals deze van infectieziekten. De
TS-teststrips.
CONTOUR Maakt
gebruik van
gebruiker besmettelijke
moet de aanbevelingen
voormenselijke
het voorkomen van door bloed
ingezogen.
bevolen voor potentieel
monsters van
overdraagbare ziekten in de gezondheidszorg opvolgen zoals deze
CONTOUR TS-teststrips.
t.1
zijn aanbevolen
voor potentieel
besmettelijke
monsters van menselijke
e reinigingsinstructies
kunt u vinden
in Reinigen
van uw meter
herkomst.1
a 14.
Volledige reinigingsinstructies kunt u vinden in Reinigen van uw meter
op pagina 14.
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BEGINNEN
BEGINNEN

erscherm

e hieronder laat alle symbolen zien die op uw meterscherm
Uw meterscherm
n. Om ze te zien terwijl de meter uitstaat, ingedrukt houden.
Het
plaatje
hieronder
laat alle symbolen
msegmenten
zijn
gedurende
10 seconden
zichtbaar.zien
Als die
u op uw meterscherm
voorkomen.
Om
te zien
terwijl de te
meter
uitstaat, ingedrukt houden.
n 10 seconden
nodig hebt
omzehet
beeldscherm
controleren,
Alle schermsegmenten zijn gedurende 10 seconden zichtbaar. Als u
weer ingedrukt.
langer zijn,
dan is
10het
seconden
nodig hebt
tekens zichtbaar
heel belangrijk
omom
te het beeldscherm te controleren,
weerweergegeven.
ingedrukt.
houdt
u wordt
en of
volledig
Als er segmenten
alle tekens
zichtbaar (pagina
zijn, is het
belangrijk om te
, raadpleegtTerwijl
u Foutcodes
en symbolen
23).heel
Dit kan
controleren
of
wordt weergegeven.
Als er segmenten
hebben voor
de wijze waarop
uvolledig
uw resultaten
ziet.
ontbreken, raadpleegt u Foutcodes en symbolen (pagina 23). Dit kan
gevolgen hebben voor de wijze waarop u uw resultaten ziet.

ool

Symbool

Wat het betekent
Centraal deel Wat
van het
Symbool
hetbeeldscherm
betekent dat ofwel uw resultaat of foutcodes
laat zien.
Centraal deel van het beeldscherm dat ofwel uw resultaat of foutcodes
Markering controleresultaat.
laat zien.
Gemiddelde over
14 dagen.
Markering
controleresultaat.
over 14ofdagen.
De resultaten Gemiddelde
worden als mmol/l
als mg/dl weergegeven.
De resultaten weer.
worden als mmol/l of als mg/dl weergegeven.
m/d geeft de datumnotatie
d.m geeft de datumnotatie
weer.
m/d geeft de datumnotatie
weer.
Alarm aan/uit-aanduiding.
d.m geeft de datumnotatie weer.
Het onderste gedeelte
van het scherm laat de datum zien.
Alarm aan/uit-aanduiding.
Het onderste gedeelte
van het
scherm
tijd zien.
Het onderste
gedeelte
vanlaat
hetdescherm
laat de datum zien.
AM of PM is zichtbaar
als de
meter invan
dehet
12-uursinstelling
Het onderste
gedeelte
scherm laat destaat.
tijd zien.

of
Wat het betekent
Symbool
hettebetekent
Geeft aan dat
de meter klaarWat
is om
testen.
Geeft aan dat het te koud of Geeft
te warm
uwmeter
meterklaar
is omisnauwkeurig
aanvoor
dat de
om te testen.
te testen.
Geeft aan dat het te koud of te warm voor uw meter is om nauwkeurig
Geeft aan dat de batterij bijna
is en moet worden vervangen.
te leeg
testen.

Bedankt voor hetofkiezen van
CONTOUR
AM de
of PM
is zichtbaarTS
als -bloedglucosemeter!
de meter in de 12-uursinstelling staat.
Wij zijn er trots op uw partner te mogen zijn bij het onder controle
Bedankt
voor het kiezen van de CONTOUR TS -bloedglucosemeter!
houden van
uw diabetes.
Wij zijn er trots op uw partner te mogen zijn bij het onder controle
houden van uw diabetes.

Geeft aan dat de batterij bijna leeg is en moet worden vervangen.
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BEGINNEN
BEGINNEN

ies van uw meter

Voorbereiding op het testen

lijk: Bij het CONTOUR TS-bloedglucosemeter draait alles om
De functies
vanziet,
uw zult
meter
Wanneer u hem
voor het eerst
u direct opmerken hoe
Gemakkelijk:
Bij het CONTOUR TS-bloedglucosemeter draait alles om
de methode
is.
eenvoud.
hem voor het
ziet, zult u direct opmerken hoe
sch: Uw CONTOUR
TSWanneer
-meter is uontworpen
meteerst
No Codingeenvoudig
de
methode
is.
e, om zichzelf automatisch te coderen telkens wanneer u een
Automatisch:
Uw CONTOUR
-meter
is ontworpen
met No Codingvoert. U krijgt
zelfs een melding
wanneerTS
een
teststrip
niet
gevuld is. technologie, om zichzelf automatisch te coderen telkens wanneer u een
teststrip invoert. U krijgt zelfs een melding wanneer een teststrip niet
voldoende gevuld is.

• BewaarVoorbereiding
de teststrips altijd
de originele
opinhet
testen ﬂacon.
Sluit de ﬂacon onmiddellijk nadat u een teststrip
Bewaar
de teststrips
in ontworpen
de originele ﬂacon.
uit de ﬂ•acon
hebt gehaald.
De ﬂaltijd
acon is
Sluitbewaren
de ﬂacon
onmiddellijk
nadat
u een teststrip
voor het droog
van
de teststrips.
Blootstelling
uitde
deomgeving
ﬂacon hebt
gehaald.
Deopen
ﬂacon
aan vocht in
door
de ﬂacon
te is ontworpen
het
bewaren
de teststrips. Blootstelling
laten of ze voor
niet in
dedroog
originele
ﬂaconvan
te bewaren,
aan vocht
in de omgeving
door
de ﬂtot
acon open te
kan uw teststrips
beschadigen.
Dit kan
leiden
laten testresultaten.
of ze niet in de originele ﬂacon te bewaren,
onnauwkeurige
kan uw
beschadigen.
Dit testen.
kan leiden tot
• Was en droog
uwteststrips
handen goed
af voor het
onnauwkeurige testresultaten.
•
Teststrips zijn uitsluitend voor eenmalig gebruik. Gebruik geen
• Wasdie
ener
droog
uw handen
goed
af gebruikt.
voor het testen.
teststrip
beschadigd
uitziet
of is
•
Teststrips
zijn
uitsluitend
voor
eenmalig
Gebruik geen
• Uw teststrip is ontworpen om het bloed gemakkelijk
opgebruik.
te nemen
teststrip
die
er
beschadigd
uitziet
of
is
gebruikt.
in de monstertip. Druppel geen bloed rechtstreeks op het platte
Uwde
teststrip
is ontworpen om het bloed gemakkelijk op te nemen
gedeelte• van
teststrip.
in de monstertip.
Druppel
geen bloed
rechtstreeks
• Duw de teststrip
bij het testen
niet tegen
uw vinger.
Dit kan op
de het platte
van de teststrip.
monstertipgedeelte
blokkeren.
Duw en
dede
teststrip
bij het
niet tegen
uwtemperatuur
vinger. Dit kan de
• Laat de•meter
teststrips
zichtesten
aanpassen
aan de
monstertip
blokkeren.
waarbij u test. Als de meter naar een andere plaats wordt verplaatst,
• Laat
de meteraan
ende
denieuwe
teststrips
zich aanpassen
aan de temperatuur
moet u hem
20 minuten
temperatuur
laten aanpassen
waarbij
u test. Als dedoet.
meterDe
naar
eenisandere
plaatsom
wordt verplaatst,
voordat u een
bloedglucosetest
meter
ontworpen
moet
u hem 20
aan de
nieuwe
laten aanpassen
nauwkeurige
resultaten
te minuten
geven tussen
5 °C
en 45temperatuur
°C.
u een bloedglucosetest
doet.enDe
meter is ontworpen om
• Controleervoordat
de vervaldatum
op uw teststrips
controlevloeistof.
nauwkeurige
resultaten
te
geven
tussen
5
45 °C.
Het is belangrijk om teststrips of controlevloeistof niet°Cteen
gebruiken
• Controleer
op en
uwhet
teststrips
engedrukt,
controlevloeistof.
als de vervaldatum,
diede
opvervaldatum
het ﬂaconetiket
doosje is
is belangrijk
om teststrips ofniet
controlevloeistof
niet te gebruiken
verstreken Het
is. Gebruik
de controlevloeistof
als het 6 maanden
de uvervaldatum,
diede
opeerste
het ﬂaconetiket
en het
is gedrukt,
geleden is als
sinds
de ﬂacon voor
keer opende.
Hetdoosje
is handig
verstreken
de controlevloeistof
nietweggegooid
als het 6 maanden
om de datum
waarop is.
deGebruik
controlevloeistof
moet worden
op
geleden
is sinds u de ﬂacon voor de eerste keer opende. Het is handig
het etiket te
noteren.
om de datum waarop de controlevloeistof moet worden weggegooid op
het etiket te noteren.

mmeerd: Uw CONTOUR TS-meter is voor uw gemak vooraf in
ingesteld met de standaarddatum en -tijd.
Uw CONTOUR
-meter is voor uw gemak vooraf in
er is vooraf Geprogrammeerd:
ingesteld om de uitslagen
in mmol/lTS
(millimol
de fabriek
ingesteld
met de
standaarddatum
en -tijd.
per liter) weer
te geven.
In sommige
landen
zijn de meters
Uw meterinismg/dl
vooraf(milligram
ingesteldglucose
om de uitslagen
in mmol/l (millimol
ngesteld om• eenheden
per deciliter)
glucose per liter) weer te geven. In sommige landen zijn de meters
geven;
vooraf ingesteld
eenheden
ten in mmol/l hebben
altijd een om
decimale
punt.in mg/dl (milligram glucose per deciliter)
weer te geven;
ten in mg/dl hebben nooit een decimale punt.
• Resultaten in mmol/l hebben altijd een decimale punt.
d:
of
• Resultaten in mg/dl hebben nooit een decimale punt.
r uw beeldscherm
om zeker te zijn dat
Voorbeeld:
of de resultaten in mmol/l
eergegeven. Als dat niet het geval is moet u contact opnemen
Controleer
uw beeldscherm
om zeker te zijn dat de resultaten in mmol/l
ntenservice.
Zie het achterblad
voor contactgegevens.
worden weergegeven. Als dat niet het geval is moet u contact opnemen
met de klantenservice. Zie het achterblad voor contactgegevens.
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TESTEN

d van de meter

Voorbereiden van de teststrip

TESTEN

oordat u met testen begint dat alle benodigde materialen
Veiligheid van de meter
zijn voor gebruik. Dit zijn uw CONTOUR TS-meter, de
• Zorg
u metentesten
begint dat
alleook
benodigde materialen
UR TS-teststrips,
hetvoordat
prikapparaat
de lancetten.
U hebt
gereed zijn
voor
gebruik.
Dit zijn uw CONTOUR
UR®TS-controlevloeistof
nodig
om
een kwaliteitscontrole
uit te TS-meter, de
CONTOUR TS-teststrips,
het prikapparaat
en de lancetten. U hebt ook
worden
afzonderlijk verkocht.
CONTOUR TS-controlevloeistoffen
CONTOUR®TS-controlevloeistof nodig om een kwaliteitscontrole uit te
t in de kit geleverde prikapparaat is bestemd voor zelftesten
voeren. CONTOUR TS-controlevloeistoffen worden afzonderlijk verkocht.
én patiënt. Vanwege het infectiegevaar mag het niet bij meer
•
Het
in de kit geleverde prikapparaat is bestemd voor zelftesten
n persoon worden
gebruikt.
éénnieuw
patiënt.
Vanwege
hethet
infectiegevaar
ebruik bij elke door
test een
lancet,
omdat
na gebruik mag het niet bij meer
dan
één
persoon
worden
gebruikt.
et langer steriel is.
•
Gebruik
bijCelke
test TS-meter
een nieuw
en bloedglucosetest
uit als de
ONTOUR
is lancet, omdat het na gebruik
langerzoals
steriel
oten op een extern niet
apparaat,
eenis.computer.
• Voer die
geen
bloedglucosetest
de CONTOUR
k alleen apparatuur
is goedgekeurd
dooruit
deals
fabrikant
of eenTS-meter is
aangesloten
op
een
extern
apparaat,
zoals
een computer.
e instantie, zoals UL of TÜV.
•
Gebruik
alleen
apparatuur
die
is
goedgekeurd
door de fabrikant of een
oek het product op ontbrekende, beschadigde of defecte
erkende
instantie, zoals
ULinofeen
TÜV.
elen. Als de ﬂacon
met teststrips
open is
nieuwe doos
Onderzoek
hetworden
product
op ontbrekende,
beschadigde
of defecte
mogen deze•strips
niet meer
gebruikt.
Neem contact
op
Als de ﬂacon met Zie
teststrips
open is in een nieuwe doos
klantenserviceonderdelen.
voor vervangingsonderdelen.
het achterblad
ntactgegevens.strips, mogen deze strips niet meer worden gebruikt. Neem contact op
met de klantenservice voor vervangingsonderdelen. Zie het achterblad
voor contactgegevens.
WAARSCHUWING: Mogelijk biologisch risico

1. Was en droog uw handen goed af voor het testen.
Voorbereiden van de teststrip
2. Haal een CONTOUR TS-teststrip uit de ﬂacon.
1. Was en droog uw handen goed af voor het testen.
2. Haal een CONTOUR TS-teststrip uit de ﬂacon.
3. Houd de teststrip vast met het
grijze uiteinde naar boven.
3. grijze
Houduiteinde
de teststrip
4. Steek het
in devast met het
grijze
uiteinde
naar boven.
teststrippoort
van
de meter.
4. Steek het grijze uiteinde in de
teststrippoort van de meter.
De meter gaat aan. Een afbeelding van een teststrip met een knipperende
wordt zichtbaar om u te laten weten dat de meter
bloeddruppel
Dede
meter
klaar is voor
test. gaat aan. Een afbeelding van een teststrip met een knipperende
wordt zichtbaar om u te laten weten dat de meter
bloeddruppel
klaar is voor de test.

nderdelen van het startpakket worden beschouwd als
WAARSCHUWING: Mogelijk biologisch risico
gisch gevaarlijk en kunnen infectieziekten overdragen, ook
• hebt.
Alle onderdelen
worden14beschouwd
als
u ze gereinigd
Zie Reinigenvan
vanhet
uwstartpakket
meter op pagina
.
gevaarlijk
en kunnen
infectieziekten
uw handen altijd biologisch
goed met zeep
en water
en droog
uw handen overdragen, ook
u ze gereinigd
van uw meter op pagina 14.
en na het testen, nadat
het hanteren
van de hebt.
meter,Zie
hetReinigen
prikapparaat
• Was uw handen altijd goed met zeep en water en droog uw handen
teststrips.
vóór en na het testen, het hanteren van de meter, het prikapparaat
of de teststrips.
nde stappen worden
in de juiste volgorde getoond voor het
van een bloedglucosetest.
De volgende stappen worden in de juiste volgorde getoond voor het
uitvoeren van een bloedglucosetest.

• Het in de kit geleverde prikapparaat is bestemd voor zelftesten
WAARSCHUWING: Mogelijk biologisch risico
door één patiënt. Vanwege het infectiegevaar mag het niet bij meer
Het in de
kit geleverde
dan één•persoon
worden
gebruikt.prikapparaat is bestemd voor zelftesten
door éénlancet
patiënt.
Vanwege
hetafval
infectiegevaar
mag het niet bij meer
• Voer het gebruikte
af als
medisch
of zoals geadviseerd
dan één zorgverlener.
persoon worden gebruikt.
door uw medische
• Voer niet
het gebruikte
lancet af als
medisch
of zoals
•
Lancetten
opnieuw gebruiken.
Gebruik
eenafval
nieuw
lancetgeadviseerd
doortest.
uw medische zorgverlener.
voor elke
•
Lancetten niet opnieuw gebruiken. Gebruik een nieuw lancet
voor elke test.

Gereedmaken van het prikapparaat

De afbeeldingen van het prikapparaat dienen uitsluitend ter
Gereedmaken van het prikapparaat
illustratie. Uw prikapparaat ziet er mogelijk anders uit. Raadpleeg
Devan
afbeeldingen
van hetvoor
prikapparaat
dienen
uitsluitend
de bijsluiter
uw prikapparaat
uitgebreide
instructies
voor ter
illustratie.
Uw prikapparaat ziet er mogelijk anders uit. Raadpleeg
het gebruik
van het prikapparaat.
de bijsluiter van uw prikapparaat voor uitgebreide instructies voor
het gebruik van het prikapparaat.
WAARSCHUWING: Mogelijk biologisch risico
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TESTEN
TESTEN

er de punctiedop van het prikapparaat.

6. Draai aan de draaiknop van de
punctiedop om de prikdiepte
6. Draai
aan de draaiknop van de
in te stellen.
De hoeveelheid
omwordt
de prikdiepte
druk die oppunctiedop
de prikplaats
in te
stellen.
De hoeveelheid
uitgeoefend,
heeft
ook invloed
op
druk die op de prikplaats wordt
de prikdiepte.
uitgeoefend, heeft ook invloed op
de prikdiepte.

1. Verwijder de punctiedop van het prikapparaat.
2. Maak het ronde beschermdopje
van het lancet los door het
2. Maak
het ronde beschermdopje
een kwartslag te draaien,
maar
van het lancet los door het
verwijder het niet.
een kwartslag te draaien, maar
verwijder het niet.

Verkrijgen van de bloeddruppel en testen

3. Steek het lancet stevig in het
prikapparaat totdat het niet verder
3. Steek het lancet stevig in het
kan.
prikapparaat totdat het niet verder
kan.

Verkrijgen van de bloeddruppel en testen
1. Druk het prikapparaat stevig
tegen de prikplaats en druk op de
1. Druk het prikapparaat stevig
vrijgaveknop.
tegen de prikplaats en druk op de
vrijgaveknop.

4. Draai het ronde beschermdopje
van het lancet. Bewaar dit
4. Draai
het ronde beschermdopje
dopje om te gebruiken
bij het
van het lancet. Bewaar dit
weggooien van het gebruikte
dopje om te gebruiken bij het
lancet.
weggooien van het gebruikte
lancet.

2. Strijk met uw hand en vinger naar
de prikplaats toe zodat er een
Strijkwordt
met uw
hand en vinger naar
druppel2.
bloed
gevormd.
prikplaats
toe zodat
Knijp niet indehet
gebied rond
de er een
prikplaats. druppel bloed wordt gevormd.
Knijp niet in het gebied rond de
prikplaats.

5. Plaats de punctiedop terug.
3. Test onmiddellijk nadat er een
goede bloeddruppel is gevormd.
3. Test onmiddellijk nadat er een
goede bloeddruppel is gevormd.

5. Plaats de punctiedop terug.

Aanbevolen druppelgrootte
Aanbevolen druppelgrootte

CONTOUR TS-meter
®
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TESTEN
4. Raak de bloeddruppel
onmiddellijk met de tip van de
4. Raak de bloeddruppel
teststrip aan.
onmiddellijk
Het bloed wordt via het
uiteinde met de tip van de
teststrip aan.
van de teststrip opgezogen.
Het bloed wordt via het uiteinde
5. Houd het uiteinde van de
van de teststrip opgezogen.
teststrip in de bloeddruppel
5.
Houd het uiteinde van de
totdat de meter een piepsignaal
teststrip in de bloeddruppel
geeft.
Druk de tip niet tegen totdat
de huidde meter een piepsignaal
geeft.
aan en breng het bloed
niet aan
Druk
de tip niet tegen de huid
op de bovenkant van de
teststrip,
aan en breng het bloed niet aan
anders kunt u onnauwkeurige
op de bovenkant van de teststrip,
resultaten of fouten krijgen.
anders kunt u onnauwkeurige
of fouten krijgen.
6. Na een pieptoon ziet uresultaten
de
meter 5 seconden aftellen. Het
6. Na een
pieptoon ziet u de
resultaat van uw bloedtest
wordt
meter 5 seconden aftellen. Het
weergegeven en automatisch
resultaat
in het geheugen van de
meter van uw bloedtest wordt
weergegeven en automatisch
opgeslagen.
in het
Raak de teststrip tijdens
hetgeheugen van de meter
opgeslagen.
aftellen niet aan want dit
kan een
Raak de teststrip tijdens het
fout veroorzaken.
aftellen niet aan want dit kan een
fout veroorzaken.
7. Verwijder de teststrip om de meter
uit te schakelen.
7. Verwijder de teststrip om de meter
Gooi de gebruikte teststrip
schakelen.
weg als medisch afval,uitoftezoals
Gooi de gebruikte teststrip
geadviseerd door uw medische
weg als medisch afval, of zoals
zorgverlener.
geadviseerd door uw medische
zorgverlener.

Verwachte waarden
Resultaten
Bloedglucosewaarden variëren afhankelijk van de voedselinname,
Verwachte
waardengezondheid, stress en activiteit.
dosering van
geneesmiddelen,
Bloedglucosewaarden
variëren
afhankelijk van deinvoedselinname,
Bij afwezigheid
van diabetes wordt
de glucoseconcentratie
plasma
vanvrij
geneesmiddelen,
gezondheid,
stress en activiteit.
gewoonlijkdosering
binnen een
beperkt bereik gehouden,
ongeveer
2
Bij afwezigheid
diabetes
wordt de
glucoseconcentratie
in plasma
3,9–6,1 mmol/l
in nuchterevan
toestand.
Overleg
met
uw medische
gewoonlijk
een vrij
beperktdie
bereik
gehouden,
zorgverlener
over debinnen
verwachte
waarden
speciﬁ
ek zijn ongeveer
3,9–6,1 mmol/l in nuchtere toestand.2 Overleg met uw medische
voor uw behoeften.
zorgverlener over de verwachte waarden die speciﬁek zijn
voor uw behoeften.
WAARSCHUWING
• Als uw bloedglucosewaarde onder de 2,8 mmol/l ligt, of als op het
WAARSCHUWING
(lager dan 0,6 mmol/l) wordt weergegeven, volg
meterscherm
• Als uwmedisch
bloedglucosewaarde
dan onmiddellijk
advies op. onder de 2,8 mmol/l ligt, of als op het
(lager
0,6 mmol/l
wordt
weergegeven, volg
meterscherm
• Als uw testresultaat
boven de
13,9dan
mmol/l
ligt, of) als
op het
dan
onmiddellijk
medisch
advies
op.
meterscherm
(hoger dan 33,3 mmol/l) wordt weergegeven, bel
• Als
uw testresultaat
boven
de 13,9 mmol/l ligt, of als op het
dan zo snel
mogelijk
uw medische
zorgverlener.
(hogervoordat
dan 33,3
mmol/l
) wordtverandert
weergegeven, bel
• Raadpleegmeterscherm
altijd uw zorgverlener
u uw
medicatie
dan
zo
snel
mogelijk
uw
medische
zorgverlener.
op basis van CONTOUR TS-testresultaten.
• Raadpleeg altijd uw zorgverlener voordat u uw medicatie verandert
oplancet
basis van
CONTOUR TS
Het gebruikte
uitwerpen
en-testresultaten.
weggooien

Het gebruikte lancet uitwerpen
en lancet
weggooien
1. Verwijder het
niet met uw
vingers uit het prikapparaat. Het
1. Verwijder
het kit
lancet
niet met uw
prikapparaat
dat bij uw
wordt
vingers
het prikapparaat. Het
geleverd, heeft
eenuit
automatisch
prikapparaat
datuit
bijte
uw kit wordt
mechanisme
om lancetten
werpen. geleverd, heeft een automatisch
mechanisme om lancetten uit te
werpen.indien
2. Raadpleeg de aparte bijsluiter van het prikapparaat,
meegeleverd bij uw kit, voor instructies voor het automatisch
2. Raadpleeg
de aparte bijsluiter van het prikapparaat, indien
uitwerpen
van het lancet.
meegeleverd bij uw kit, voor instructies voor het automatisch
® uitwerpen van het lancet.
®
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TESTEN
TESTEN

WAARSCHUWING: Mogelijk biologisch risico

het gebruikte lancet altijd af als medisch afval, dan wel
WAARSCHUWING: Mogelijk biologisch risico
ns de instructies van uw medische zorgverlener.
•
Voer
het
gebruikte
lancet altijd
als medisch
Lancetten niet opnieuw gebruiken. Gebruik
een af
nieuw
lancet afval, dan wel
volgens
de
instructies
van
uw
medische
zorgverlener.
voor elke test.
Lancetten niet opnieuw gebruiken. Gebruik een nieuw lancet
•
voor elke test.

n van uw meter

buitenkant van de CONTOUR TS-meter schoonmaken met een
Reinigen
van
niet natte) pluisvrije
tissue
enuw
eenmeter
mild schoonmaakmiddel of
U kuntoplossing,
de buitenkant
de C
ONTOUR TS -meter
schoonmaken met een
desinfecterende
zoalsvan
1 deel
bleekmiddel
op
(niet natte) pluisvrije
en een
mild schoonmaakmiddel of
ater. Na het vochtige
reinigen droogvegen
met een tissue
pluisvrije
doek.
een milde desinfecterende oplossing, zoals 1 deel bleekmiddel op
9 delen water. Na het reinigen droogvegen met een pluisvrije doek.
WAARSCHUWING

schoonmaakmiddel niet in of rond de knop, de batterijklep of
WAARSCHUWING
rippoort lopen. Dit kan een storing veroorzaken.
Laat het schoonmaakmiddel niet in of rond de knop, de batterijklep of
de teststrippoort lopen. Dit kan een storing veroorzaken.

De Normaal-, Laag- of Hoog-controlevloeistoffen worden afzonderlijk
verkocht. Gebruik altijd CONTOUR TS-controlevloeistoffen. Andere
De Normaal-,
of Hoog-controlevloeistoffen
worden afzonderlijk
merken kunnen
onjuiste Laagresultaten
geven. Als u hulp nodig hebt
verkocht.
Gebruik altijd CONTOUR
TS-controlevloeistoffen.
Andere
om CONTOUR
TS-controlevloeistoffen
te vinden,
belt u naar de
merken
onjuiste voor
resultaten
geven. Als u hulp nodig hebt
klantenservice.
Ziekunnen
het achterblad
contactgegevens.
CONTOUR
TS-controlevloeistoffen
te vinden, belt u naar de
1. Was en om
droog
uw handen
goed af voor het testen.
klantenservice. Zie het achterblad voor contactgegevens.
2. Verwijder een teststrip uit de ﬂacon en klik het deksel stevig dicht.
1. Was en droog uw handen goed af voor het testen.
OPMERKING: Controleer de vervaldatum op de teststripﬂacon en
2. Verwijder
een teststrip
de ﬂacon en klik
het deksel
de verval- en
weggooidatum
van de uit
controlevloeistof.
Gebruik
geenstevig dicht.
Controleer
de vervaldatum
op is.
de teststripﬂacon en
materialen OPMERKING:
waarvan de uiterste
gebruiksdatum
verlopen
de verval- en weggooidatum van de controlevloeistof. Gebruik geen
materialen waarvan de uiterste gebruiksdatum verlopen is.
3. Houd de teststrip vast met het
grijze uiteinde naar boven.
3. grijze
Houduiteinde
de teststrip
4. Steek het
in devast met het
grijze
uiteinde
naar boven.
teststrippoort
van
de meter.
4. Steek het grijze uiteinde in de
teststrippoort van de meter.

met controlevloeistof

lleen CONTOUR TS -controlevloeistoffen (Normaal, Laag of
Testen
met controlevloeistof
TS -bloedglucosemeter.
t uw CONTOUR
Gebruik
alleendan
CONTOUR
TSTS
-controlevloeistoffen
(Normaal, Laag of
k van andere
vloeistoffen
CONTOUR
-controlevloeistof
met uw
CONTOUR TS -bloedglucosemeter.
te resultatenHoog)
tot gevolg
hebben.
Het gebruik
van andere vloeistoffen dan CONTOUR TS-controlevloeistof
n controletest
uitvoeren:
kan onjuiste resultaten tot gevolg hebben.
r u uw meter voor het eerst gebruikt
U kunt een controletest uitvoeren:
r u een nieuwe ﬂacon of nieuw doosje teststrips openmaakt
• wanneer u uw meter voor het eerst gebruikt
nkt dat uw meter niet juist werkt
• wanneer u een nieuwe ﬂacon of nieuw doosje teststrips openmaakt
rhaaldelijk onverwachte bloedglucoseresultaten hebt gekregen
• als u denkt dat uw meter niet juist werkt
• als u herhaaldelijk onverwachte bloedglucoseresultaten hebt gekregen

De meter gaat aan. Een afbeelding
van een teststrip met een
Debloeddruppel
meter gaat aan.
Een afbeelding
knipperende
wordt
vanueen
teststrip
met
een
zichtbaar om
te laten
weten
dat
de
bloeddruppel wordt
meter klaarknipperende
is voor de test.
zichtbaar om u te laten weten dat de
meter klaar is voor de test.
5. Schud de ﬂacon met controlevloeistof voorzichtig voor het openen om
te zorgen dat de vloeistof goed gemengd is.
5. Schud de ﬂacon met controlevloeistof voorzichtig voor het openen om
te zorgen dat de vloeistof goed gemengd is.
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TESTEN
TESTEN

OPMERKING: De
geeft niet aan of het controletestresultaat binnen het
6. Knijp een kleine druppel van de
gespeciﬁceerde bereik ligt. De waarde wordt alleen gemarkeerd als een
controlevloeistof op een schoon
OPMERKING: De
geeft niet
aan
of bij
hetuw
controletestresultaat
binnen het
test met controlevloeistof.
De waarde
wordt
niet
gemiddelden
6. Knijp een
kleine druppel van de
niet-absorberend oppervlak,
zoals
gerekend. gespeciﬁceerde bereik ligt. De waarde wordt alleen gemarkeerd als een
op een schoon
een stukje waspapier. controlevloeistof
Plaats de
test met controlevloeistof. De waarde wordt niet bij uw gemiddelden
oppervlak, zoals
controlevloeistof nietniet-absorberend
op uw
gerekend.
een stukje
vingertop of rechtstreeks
uit dewaspapier. Plaats de
controlevloeistof niet op uw
ﬂacon op de teststrip.
vingertop of rechtstreeks uit de
9. Vergelijk uw controletestresultaat
7. Raak de druppel controlevloeistof
ﬂ
acon
op
de
teststrip.
met het bereik dat is aangegeven
onmiddellijk aan met de tip van
9. Vergelijk
uw controletestresultaat
op de ﬂacon
of het doosje
met
7. Raak
de druppel controlevloeistof
de teststrip. De vloeistof
wordt
met
het
bereik
dat is aangegeven
teststrips.
onmiddellijk
aan
met
de
tip
van
via het uiteinde van de teststrip
op de ﬂacon of het doosje met
de teststrip. De vloeistof wordt
opgezogen.
teststrips.
via het uiteinde van de teststrip
opgezogen.
et in de bloeddruppel totdat de meter een piepsignaal geeft.
OPMERKING: Als het controletestresultaat buiten het bereik ligt, moet
u de meter niet gebruiken voor bloedglucosetests totdat u dit probleem
8. Houd het in de bloeddruppel totdat de meter een piepsignaal geeft.
OPMERKING:
Als het
controletestresultaat
buiten
het bereik ligt, moet
hebt opgelost.
Zie Foutcodes
en symbolen
op pagina 23
.
u de meter niet gebruiken voor bloedglucosetests totdat u dit probleem
U ziet de meter 5 seconden
Verwijder de teststrip om de meter
hebt opgelost. Zie Foutcodes en symbolen op pagina 23.
aftellen totdat de test klaar is en
uit te schakelen. Gooi de gebruikte
U ziet
de meter 5 seconden
het controletestresultaat
wordt
Verwijder
de teststrip
teststrip weg
als medisch
afval. om de meter
aftellen totdat de test klaar is en
weergegeven.
uit
te
schakelen.
Gooi de gebruikte
Het resultaat wordt automatisch
het controletestresultaat wordt
teststrip weg als medisch afval.
en in het
gemarkeerd met een
weergegeven.
automatisch
geheugen Het
van resultaat
de meter wordt
opgeslagen.
en in het
gemarkeerd metworden
een
De controletestresultaten
geheugen
van14-daagse
de meter opgeslagen.
niet meegenomen
in uw
De controletestresultaten worden
bloedglucosegemiddelde.
niet meegenomen in uw 14-daagse
De meter zal het controleresultaat
bloedglucosegemiddelde.
VOORZICHTIG: Om de nauwkeurigheid van uw bloedglucoseautomatisch herkennen en voor u
testresultaten en controletestresultaten te waarborgen, mag u enkel
markeren met een . De meter zal het controleresultaat
VOORZICHTIG:
Om degebruiken.
nauwkeurigheid van uw bloedglucoseCONTOUR TS
-controlevloeistoffen
automatisch herkennen en voor u
testresultaten en controletestresultaten te waarborgen, mag u enkel
markeren met een .
CONTOUR TS-controlevloeistoffen gebruiken.
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INSTELLING
INSTELLING

van de tijd, datum en geluid

De maand knippert nu. Druk op
om de maand te selecteren.
knippert nu. Druk op
Druk op De
ommaand
in te stellen.
om de maand te selecteren.
Druk op
om in te stellen.

tijd, datum en het geluid van uw CONTOUR TS naar wens

Instellen van de tijd, datum en geluid

U kunt de tijd, datum
en het geluid van uw CONTOUR TS naar wens
een 12- of 24-uursweergave
instellen;
instellen.
dag of dag.maand; en
• U kunt een 12- of 24-uursweergave instellen;
of uw meter pieptonen geeft of niet.
• maand/dag of dag.maand; en
e instellingsmodus te gaan als de meter uitstaat, moet u
kiezen Er
of uw
meter pieptonen
geeft of scherm,
niet.
n ingedrukt•houden.
verschijnt
even een volledig
Om
naar
de
instellingsmodus
te
gaan
als
de meter uitstaat, moet u
getallen gaan knipperen rechtsonder op het beeldscherm.
3 seconden ingedrukt houden. Er verschijnt even een volledig scherm,
waarna er getallen gaan knipperen rechtsonder op het beeldscherm.

De dag knippert nu. Druk op om
de dag te selecteren.
Druk op De
omdag
in teknippert
stellen. nu. Druk op
de dag te selecteren.
Druk op
om in te stellen.

nstellen

De tijd instellen
Het getal in de positie voor uur

om

Instellen van het geluid

knippert nu. Druk op totdat u bij
het juiste uur bent. Het getal in de positie voor uur
knippert nu. Druk op totdat u bij
Druk op
om in te stellen.
het juiste uur bent.
Druk op
om in te stellen.
Het getal in de positie voor minuten
knippert nu. Druk op totdat u bij
Het getal in de positie voor minuten
de juiste minuten bent.
knippert nu. Druk op totdat u bij
Druk op
om in te stellen.
de juiste minuten bent.
Druk op
om in te stellen.

Het symbool met de knipperende
Instellen van het geluid

bel verschijnt nu op het
Het symbool met de knipperende
beeldscherm.
bel verschijnt
nu op het
Met deze optie
kunt u instellen
of u
beeldscherm.
het piepgeluid
tijdens het testen wilt
Met deze optie kunt u instellen of u
horen.
het piepgeluid tijdens het testen wilt
horen.
Druk op

om in te stellen.
Druk op

m instellen

om in te stellen.

De datum instellen

Het jaar knippert nu. Druk op om
het huidige jaar te selecteren.
Het jaar knippert nu. Druk op
Druk op
om in te stellen.
het huidige jaar te selecteren.
Druk op
om in te stellen.

om
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INSTELLING
INSTELLING

van de 12- of 24-uursklok

Wanneer u het einde van de
instellingen bereikt, zal uw
Wanneer
u het einde van de
meterscherm
alle huidige
zal uw
instellingeninstellingen
weergevenbereikt,
en
meterscherm
alle huidige
automatisch
uitgaan.
instellingen weergeven en
automatisch uitgaan.

Instellen van24H
de (24
12-uur)
of 24-uursklok
knippert nu op het
beeldscherm.
24H (24
uur) knippert nu op het
12H
Druk op om de instelling
beeldscherm.
(12 uur) of 24H (24 uur) te kiezen.
Druk op om de instelling 12H
of 24H (24 uur) te kiezen.
Met deze optie kunt u(12
de uur)
meter
instellen op een 12-uursweergave
Met deze optie kunt u de meter
met AM en PM of op een
instellen op een 12-uursweergave
24-uursweergave.
met AM en PM of op een
om in te stellen.
Druk op
24-uursweergave.
om in te stellen.
Druk op

van formaat van maand en dag

Instellen vand.m
formaat
van
knippert
nu maand
op het en dag
beeldscherm. Druk op om het
d.m knippert
gewenste formaat te kiezen
(m/d nu op het
beeldscherm.
Druk op om het
voor maand/dag-formaat
of d.m
gewenste formaat te kiezen (m/d
voor dag.maand-formaat).
voor maand/dag-formaat of d.m
voor dag.maand-formaat).
Druk op

Resultaten verzenden naar een computer
U kunt resultaten vanuit de CONTOUR TS-meter verzenden naar een
verzenden
naar
eenincomputer
computer, Resultaten
waar ze samengevat
kunnen
worden
een rapport met
U kunt
resultaten
vanuit
CONTOUR
TS-meter
verzenden
graﬁeken en
tabellen.
Om van
dezede
functie
gebruik
te kunnen
maken naar een
®
computer, waar ze samengevatGkunnen
worden
in een
hebt u de diabetesmanagementsoftware
LUCOFACTS
DELUXE
enrapport
een met
graﬁeken
en De
tabellen.
Om
van
functie
gebruik te kunnen
USB-datakabel
nodig.
kabel is
niet
in deze
de handel
verkrijgbaar,
maar maken
hebt
u de bij
diabetesmanagementsoftware
GLUCOFACTS
kan worden
besteld
de klantenservice. Zie het achterblad
voor®DELUXE en een
USB-datakabel nodig. De kabel is niet in de handel verkrijgbaar, maar
contactgegevens.
kan worden
besteld
bij de klantenservice.
Zie het achterblad voor
U kunt de software
gratis
downloaden
via www.glucofacts.ascensia.com
,
contactgegevens.
of bel de klantenservice.
Zie het achterblad voor contactgegevens.
kunt
gratis downloaden via www.glucofacts.ascensia.com,
Is mogelijkUniet
in de
allesoftware
landen verkrijgbaar.
of bel de klantenservice. Zie het achterblad voor contactgegevens.
Is mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar.

om in te stellen.
Druk op

om in te stellen.
VOORZICHTIG: Ascensia Diabetes Care heeft de CONTOUR TSmeter niet getest voor gebruik met andere software dan de
VOORZICHTIG: Ascensia
Diabetes
Care heeft
de CONTOUR TSdiabetesmanagementsoftware
van Ascensia
Diabetes
Care.
meter niet
getest
voor
gebruik met andere
software dan de
Ascensia Diabetes
Care
is niet
verantwoordelijk
voor foutieve
diabetesmanagementsoftware
resultaten bij
gebruik van andere software.van Ascensia Diabetes Care.
Ascensia Diabetes Care is niet verantwoordelijk voor foutieve
resultaten bij gebruik van andere software.
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gen testresultaten bekijken

OPMERKINGEN
• Gemiddelden hebben betrekking op de gespeciﬁceerde periode plus de
huidige OPMERKINGEN
dag.
• kan
Gemiddelden
hebben
betrekking
de gespeciﬁ
ceerde
periode plus de
• De meter
250 resultaten
in het
geheugenopopslaan.
Als het
maximale
huidige
dag.
aantal bereikt is, wordt het oudste resultaat verwijderd zodra een
kan 250
resultaten
in het wordt
geheugen
opslaan. Als het maximale
nieuwe •testDe
is meter
uitgevoerd
en in
het geheugen
opgeslagen.
het oudste
resultaat
verwijderd
zodra
• Druk op aantal
om debereikt
meter is,
uit wordt
te schakelen.
Doet
u dat niet,
dan gaat
de een
nieuwe
test
is
uitgevoerd
en
in
het
geheugen
wordt
opgeslagen.
meter na 3 minuten automatisch uit.
• Druk op
om de meter uit te schakelen. Doet u dat niet, dan gaat de
meter na 3 minuten automatisch uit.

jl de meter uit staat
in en laat weer los om de opgeslagen
Opgeslagen testresultaten bekijken
ten te bekijken.
Druk terwijl de meter uit staat
in en laat weer los om de opgeslagen
testresultaten te bekijken.

Het gemiddelde over 14 dagen
verschijnt in het midden van
gemiddelde over 14 dagen
het scherm. Er wordenHet
geen
verschijnt
in het midden van
controleresultaten in dit
gemiddelde
het scherm. Er worden geen
Foutcodes en symbolen
over 14 dagen opgenomen.
controleresultaten in dit gemiddelde
Foutcodes
en
symbolen
over 14 dagen opgenomen.
Wat
u ziet
Wat
het betekent

Wat u ziet
Wat uzomoet
snel doen
Batterij is bijnaWat
leeghet
– betekent Vervang de batterij
wanneer het batterijsymbool mogelijk (zie De batterij
opVervang
pagina 29
tijdens het testen
op het
de).batterij zo snel
Batterij
is bijna leegvervangen
–
scherm blijft staan.
wanneer het batterijsymbool mogelijk (zie De batterij
vervangen op pagina 29).
tijdens het testen op het
scherm blijft staan.

Druk op
om eerdere resultaten
te bekijken.
op
om eerdere resultaten
De resultaten worden Druk
weergegeven
bekijken.
met het meest recenteteresultaat
resultaten
eerst. Bij elk resultaatDe
worden
de worden weergegeven
metvermeld.
het meest recente resultaat
datum en tijd van de test
Bij de
elk resultaat worden de
U kunt op drukken eerst.
om door
resultaten te scrollen. datum en tijd van de test vermeld.
U kunt op drukken om door de
resultaten te scrollen.
Als
op het beeldscherm
verschijnt, hebt u alle resultaten in
Als
op het beeldscherm
het geheugen bekeken.
verschijnt,
Druk op
om de meter
uit te hebt u alle resultaten in
geheugen
schakelen. Doet u dathet
niet,
dan gaatbekeken.
Druk op
om de meter uit te
de meter na drie minuten
schakelen. Doet u dat niet, dan gaat
automatisch uit.
de meter na drie minuten
automatisch uit.

Temperatuur te hoog of
Ga naar een plaats die
te laag.
zich binnen het werkbereik
voor
bevindt:
Temperatuur te hoog
of de meterGa
naar een plaats die
5 °C–45 °C. Geef
te laag.
zich het
binnen het werkbereik
apparaat en de
teststrips
voor
de meter bevindt:
twintig minuten
de tijd °C
om. Geef het
5 °C–45
zich aan de temperatuur
apparaat enaan
de teststrips
te passen voortwintig
u gaatminuten
testen. de tijd om
zich aan de temperatuur aan
te passen voor u gaat testen.

CONTOUR®TS-meter

22

p_v0.indd 90005575_CntrTS_UG_NL_FpBp_v0_placed.pdf:24
22

0005575_CntrTS_UG_NL_FpBp_v0.indd 22

Wat u moet doen

CONTOUR®TS-teststrips

CONTOUR®TS-meter

12/7/19 11:09 0005575_CntrTS_UG_NL_FpBp_v0.indd
PM
23
0005575_CntrTS_UG_NL_FpBp_v0.indd
12/7/19 11:09 PM
23

CONTOUR®TS-teststrips

23
23

12/7/19 11:09 PM

12/7/19 11:09 PM

TECHNISCH, SERVICE & ONDERHOUD
TECHNISCH, SERVICE & ONDERHOUD

at u ziet

Wat het betekent

Wat u moet doen

Wat u ziet

Wat het betekent

Wat u moet doen

Wat u is
ziet
het betekent
Wat u ziet
Wat het
Watuitu de
moet doen
de teststrip en Wat u moet doen
De teststrip
niet genoeg WatVerwijder
Mogelijk softwareof betekent Haal de teststrip
E5 E6 E8
herhaal de test met een
gevuld om een nauwkeurig
hardwareprobleem.
meter en test opnieuw met
E9 E10
nieuwe teststrip.
resultaat te geven.
u
Verwijder de teststrip en
Mogelijk software-een
of nieuwe teststrip.
Haal de Als
teststrip
uit de
De teststrip
is niet genoeg
E5 E6 E8
E12 E13
ondervinden,
herhaal de test met een
hardwareprobleem.problemen blijft
meter
en test opnieuw met
gevuld
om eenniet
nauwkeurig
• Probeer
om meer
• U hebt mogelijk meer
E9 E10
neem dan contact
op
een nieuwe
teststrip. Als u
resultaat
geven.
danteéén
keer bloed aan tenieuwe teststrip.
dan één keer bloed
E12 E13
met de klantenservice.
problemen blijft ondervinden,
brengen
per meer
strip.
aangebracht op dezelfde • U hebt
• Probeer niet om meer
mogelijk
Zie het achterblad
neemvoor
dan contact op
strip.
dan
één keer
bloed
• Duw
de strip
niet tegen de dan één keer bloed aan te
contactgegevens.
met
de
klantenservice.
brengen
per
strip.
aangebracht
op
dezelfde
huid aan tijdens het vullen
• Geblokkeerde monstertip.
Zie het achterblad voor
strip.
van
de
strip.
•
Duw
de
strip
niet
tegen
de
• Bloeddruppel te klein.
Verkeerde teststrip.
Haal de teststrip
uit de meter
contactgegevens.
huid aan tijdens het vullen
• Geblokkeerde
monstertip.
• Zie Aanbevolen
en test opnieuw met een
druppelgrootte
Verkrijgen van de strip.
• Bloeddruppel
te klein.
Verkeerde teststrip.CONTOUR TS-teststrip.
Haal de teststrip uit de meter
van de bloeddruppel en • Zie Aanbevolen
en test opnieuw met een
testen op pagina 11.
druppelgrootte Verkrijgen
CONTOUR TS-teststrip.
van de bloeddruppel en
De meter detecteert een
Haal de teststrip uit de meter testen op pagina 11.
gebruikte teststrip.
en test opnieuw met een
• Strip verstoord tijdens het
Haal de teststrip uit de
nieuwe
teststrip.een
Wacht tot uHaal de teststrip uit de meter
De meter
detecteert
meter en test opnieuw met
aftellen.
de knipperende
gebruikte
teststrip. bloeddruppelen test opnieuw met een
een nieuwe
• Strip
het teststrip.
Haal de Volg
teststrip uit de
op het scherm ziet voordat unieuwe teststrip. Wacht tot u
• Strip aangetast
als verstoord
gevolg tijdens
zorgvuldig de meter
testinstructies
en test opnieuw met
aftellen.
het bloedmonster toevoegt. de knipperende bloeddruppel
van lange blootstelling
in uw
handleiding.
een nieuwe teststrip. Volg
op het scherm ziet voordat u
buiten de ﬂacon.
• Strip aangetast als
gevolg
zorgvuldig
Als u problemen
blijft de testinstructies
het bloedmonster toevoegt.
van lange blootstelling
•
Gebruikte
teststrip
Teststrip niet goed
Verwijder de teststrip en
in uw handleiding.
ondervinden,
neem
buiten
de
ﬂ
acon.
ingevoerd.
ingestoken.
steek hem op de juiste wijze
dan contact opAlsmet
u problemen blijft
• Gebruikte teststrip
in (zieniet
Voorbereiden
van de Verwijder de teststrip en
Teststrip
goed
de
klantenservice.
Zie
ondervinden,
neem
ingevoerd.
teststrip op pagina 9).
ingestoken.
steek hem op de juiste wijze
het achterbladdan
voor
contact op met
in
(zie
Voorbereiden
van
de
Gebruik uitsluitend
contactgegevens.
de klantenservice. Zie
teststrip op pagina 9).
CONTOUR TS-teststrips.
het achterblad voor
Als u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op
met de
Gebruik uitsluitend
contactgegevens.
CONTOUR TS-teststrips.
klantenservice. Zie het achterblad voor contactgegevens.

Als u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met de
klantenservice. Zie het achterblad voor contactgegevens.
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at u ziet

Wat het betekent

Wat u moet doen

Wat u ziet

Wat u ziet is hoger danWat•het
Wat u moet doen
Het testresultaat
Wasbetekent
uw handen en de
33,3 mmol/l.
prikplaats. Herhaal de test
met een nieuwe
teststrip.
Het testresultaat
is hoger
dan • Was uw handen en de
33,3•mmol/l
prikplaats. Herhaal de test
Als uw. resultaat nog
met een nieuwe teststrip.
steeds “HI” (Hoog) is,
neem dan onmiddellijk • Als uw resultaat nog
contact op met uw arts of steeds “HI” (Hoog) is,
zorgverlener.
neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts of
zorgverlener.

CHTIG: Glucoseniveaus hoger dan 13,9 mmol/l kunnen wijzen
ogelijk ernstige medische toestand.
VOORZICHTIG: Glucoseniveaus hoger dan 13,9 mmol/l kunnen wijzen
op een mogelijk ernstige medische toestand.

Het testresultaat is lager dan • Herhaal de test met een
0,6 mmol/l.
nieuwe teststrip.
Het testresultaat
is lager
dan • Herhaal de test met een
• Als uw resultaat
nog
0,6 mmol/l
. “LO” (Laag) is,
nieuwe teststrip.
steeds
neem dan onmiddellijk • Als uw resultaat nog
contact op met uw arts of steeds “LO” (Laag) is,
zorgverlener.
neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts of
zorgverlener.

CHTIG: Glucoseniveaus lager dan 2,8 mmol/l kunnen wijzen
ogelijk ernstige medische toestand.
VOORZICHTIG: Glucoseniveaus lager dan 2,8 mmol/l kunnen wijzen
op een mogelijk ernstige medische toestand.
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Wat u moet doen

Wat
het betekent • Probeer de meter
Wat u opnieuw
moet doen
Het scherm blijft leegWat u ziet
• Na 3 minuten
inactiviteit
wordt de meter
te
aan te zetten door op
nadat de meter wordt
uitgeschakeld.
functie inactiviteit
Het scherm blijft leeg
• NaDeze
3 minuten
Probeerdede meter opnieuw
drukken. Als•binnen
ingeschakeld.
verlengt de levensduur
van
wordt de meter
3 minuten hetaan
scherm
leeg door op
te
te zetten
nadat de meter wordt
de batterij. uitgeschakeld. Deze
is,functie
vervang dan
de batterij.
drukken.
Als binnen de
ingeschakeld.
verlengt
de levensduur
3 minutenop
het scherm leeg
• De batterij moet
mogelijk
Zie De van
batterij vervangen
de batterij.
is, vervang dan de batterij.
pagina 29.
worden vervangen.
• De batterij moet mogelijk
Zie De batterij vervangen op
De resultaten worden
Dit kan gevolgen
hebben
Neem contactpagina
op met29.
worden
vervangen.
niet in de verwachte
voor de wijze waarop u uw de klantenservice. Zie
achterbladNeem
voor contact op met
Dit kan gevolgen het
hebben
meeteenheidDe resultaten worden
resultaten ziet.
contactgegevens.
in de ).verwachte
voor de wijze waarop
u uw de klantenservice. Zie
weergegevenniet
(mmol/l
het achterblad voor
meeteenheid
resultaten ziet.
contactgegevens.
weergegeven (mmol/l).
Sommige
Mogelijk elektronisch defect Houd ingedrukt terwijl de
in de meter.
schermsegmenten zijn
meter uitstaat. Vergelijk het
Sommige
Mogelijk elektronisch
defect Houd
niet zichtbaar
wanneer de
meterscherm
met de ingedrukt terwijl de
in de meter.
schermsegmenten
zijn
meter voor het
eerst wordt
afbeelding opmeter
paginauitstaat.
4.
Vergelijk het
aangezet. niet zichtbaar wanneer de
Als het schermmeterscherm
nog steeds met de
meter voor het eerst wordt
niet correct is,afbeelding
bel dan deop pagina 4.
klantenservice.
aangezet.
AlsZie
hethet
scherm nog steeds
achterblad voor
niet correct is, bel dan de
contactgegevens.
klantenservice. Zie het
achterblad voor
Als u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op
met de
contactgegevens.

klantenservice. Zie het achterblad voor contactgegevens.
Als u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met de
klantenservice. Zie het achterblad voor contactgegevens.
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ziet

aat ligt
bereik
te laag).
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Wat het betekent

De batterij vervangen

Wat u moet doen

Wat het betekent
Wat u moet doen
Wat uis ziet
• De teststrip
aangetast door
• Voer nog een controletest uit
met een nieuwe teststrip.
blootstelling aan vocht of
Controlwarmte.
• Voer nog een controletest uit
• De teststrip is aangetast door
blootstelling
aan vocht
• Deetestresultaat
vervaldatum ofligt
• Controleer
alleofvervaldata. met een nieuwe teststrip.
buiten het bereik
gebruiksdatum
na opening warmte. Gebruik geen vervallen
(tedehoog
of te laag).
van
verpakking
van de • De vervaldatum
of
testmaterialen.
• Controleer alle vervaldata.
controlevloeistof is verstreken.
gebruiksdatum na opening
Gebruik geen vervallen
van de verpakking van de
testmaterialen.
• De vervaldatum of
controlevloeistof is verstreken.
gebruiksdatum na opening van
de verpakking van de teststrip
• Deisvervaldatum of
verstreken.
gebruiksdatum na opening van
de verpakking
• Ga navan
of ude
deteststrip
CONTOURisTS• Er is een onjuiste
controlevloeistof gebruikt.
controlevloeistof gebruikt. verstreken.
Er is een
onjuiste20 minuten totdat • Ga na of u de CONTOUR TS• Wacht
• De controlevloeistof is niet•op
controlevloeistof gebruikt.
controlevloeistof
gebruikt. op
de controlevloeistof
kamertemperatuur.
kamertemperatuur
• Wacht 20 minuten totdat
• De controlevloeistof
is niet opis
gekomen. Probeer het
de controlevloeistof op
kamertemperatuur.
opnieuw.
kamertemperatuur is
gekomen. Probeer het
• De controlevloeistof is niet goed • Schud de ﬂacon met
controlevloeistof voorzichtig opnieuw.
gemengd.
zodat de controlevloeistof
• De controlevloeistof
is niet goed • Schud de ﬂacon met
controlevloeistof voorzichtig
gemengd.goed gemengd wordt.
• Als het resultaat nog steeds zodat de controlevloeistof
buiten het bereik ligt, test goed gemengd wordt.
dan opnieuw met een
• Als het resultaat nog steeds
nieuwe teststrip en nieuwe buiten het bereik ligt, test
controlevloeistof.
dan opnieuw met een
• Als het resultaat nog steeds nieuwe teststrip en nieuwe
buiten het bereik ligt, bel controlevloeistof.
dan de klantenservice. • Als het resultaat nog steeds
Zie het achterblad voor
buiten het bereik ligt, bel
contactgegevens.
dan de klantenservice.
Zie het achterblad voor
contactgegevens.
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De batterij vervangenDe batterij moet worden vervangen

als de meter continu weergeeft of
De De
batterij
moet worden
vervangen
niet aangaat.
CONTOUR
TS-meter
alslithiumbatterij
de meter continu
gebruikt één
van weergeeft of
niet aangaat.
De CONTOUR TS-meter
3 volt (DL2032
of CR2032).
gebruikt één lithiumbatterij van
3 volt (DL2032 of CR2032).
1. Schakel de meter uit voordat u de batterij vervangt.
1. Schakel de meter uit voordat u de batterij vervangt.
2. Druk stevig op de batterijklep
en schuif deze in de richting
2. Druk stevig op de batterijklep
van de pijl.
en schuif deze in de richting
van de pijl.
OPMERKING: Nadat de batterij is vervangen, moet u de tijd opnieuw
instellen (zie De tijd instellen op pagina 18). De datum en andere
OPMERKING:
Nadat
de batterij
is vervangen,
opmaakkeuzes
hoeven niet
opnieuw
te worden
ingesteld.moet
De u de tijd opnieuw
instellen
(zieopgeslagen
De tijd instellen
pagina 18
). De datum
en andere
testresultaten
die zijn
in hetop
geheugen
worden
niet gewist
hoeven niet opnieuw te worden ingesteld. De
wanneer deopmaakkeuzes
batterij wordt verwisseld.
testresultaten die zijn opgeslagen in het geheugen worden niet gewist
wanneer de batterij wordt verwisseld.
3. Verwijder de oude batterij door uw
vinger onder de bovenkant van
3. Verwijder
deen
oude
de batterij
te plaatsen
dezebatterij door uw
onder
de de
bovenkant van
omhoog tevinger
trekken.
Neem
de doe
batterij
te weg.
plaatsen en deze
batterij uit en
deze
te trekken.
Neem de
4. Plaats een omhoog
nieuwe batterij
in het
enmet
doede
deze
batterijvak batterij
met de uit
kant
“+”weg.
4. Plaats een nieuwe batterij in het
omhoog.
batterijvak met de kant met de “+”
omhoog.
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5. Schuif de batterijklep weer op
zijn plaats, in lijn met de open
5. goed
Schuifdicht.
de batterijklep weer op
gleufjes, en doe hem
zijn plaats, in lijn met de open
gleufjes, en doe hem goed dicht.

CHTIG: Houd de batterijklep en de batterij buiten het bereik
eren. Deze per ongeluk inslikken kan verstikking veroorzaken.
VOORZICHTIG:
deonmiddellijk
batterijklep contact
en de batterij buiten het bereik
atterijen zijn giftig.
Bij inslikken Houd
moet u
kinderen.
Deze per ongeluk inslikken
verstikking veroorzaken.
n met uw arts van
of met
het giﬁnformatiecentrum.
Graag dekan
batLithiumbatterijen
giftig. Bij
inslikken moet u onmiddellijk contact
eggooien volgens
uw plaatselijkzijn
geldende
milieuregelingen.
opnemen met uw arts of met het giﬁnformatiecentrum. Graag de batterijen weggooien volgens uw plaatselijk geldende milieuregelingen.

agen voor uw meter

de meter zoveel
het draagetui.
Zorgmogelijk
drageninvoor
uw meter
droog uw handen goed voordat u de meter aanraakt, om
• Bewaar
zoveel
in het
draagetui.
er en de teststrips
vrijde
temeter
houden
van mogelijk
water, olie
en andere
• Was en droog uw handen goed voordat u de meter aanraakt, om
minerende stoffen.
de meter
de teststrips
vrijdeteelektronica
houden van
r de meter voorzichtig
omen
beschadiging
van
enwater, olie en andere
contaminerende stoffen.
storingen te vermijden.
• van
Hanteer
de meter
om overmatig(e)
beschadiging van de elektronica en
blootstelling
de meter
en devoorzichtig
teststrips aan
andere
storingen
te
vermijden.
warmte, kou, stof en vuil.
• Vermijd
blootstelling
van de14meter
en de teststrips aan overmatig(e)
de meter volgens
de instructies
op pagina
.
vocht, warmte, kou, stof en vuil.
• Reinig
de meter
volgens de instructies op pagina 14.
men van hoge
of lage
bloedglucose

resultaten beter begrijpen door bewust te zijn van de
van hoge of lage bloedglucose
n van hogeSymptomen
of lage bloedglucose.
U
kunt
uw
resultaten
begrijpen
bewust te zijn van de
e American Diabetes Associationbeter
zijn enkele
van door
de meest
3
symptomen
van hoge of lage bloedglucose.
nde symptomen:
Volgens de American Diabetes Association zijn enkele van de meest
voorkomende symptomen:3

Lage bloedglucose (hypoglykemie):
• ﬂauwvallen
• trillerigheid
Lage bloedglucose (hypoglykemie):
• toevallen
• transpiratie
• ﬂauwvallen
• trillerigheid
• prikkelbaarheid
• snelle hartslag
• toevallen
• transpiratie
• extreme honger
• wazig zicht
• prikkelbaarheid
• snelle hartslag
• duizeligheid
• verwardheid
• extreme honger
• wazig zicht
Hoge bloedglucose
(hyperglykemie):
• duizeligheid
• verwardheid
• toegenomen vermoeidheid
• vaak urineren
Hoge bloedglucose (hyperglykemie):
• honger
• overmatige dorst
• toegenomen vermoeidheid
• vaak urineren
• wazig zicht
• honger
• overmatige dorst
Ketonen (ketoacidose):
• wazig zicht
• kortademigheid
• zeer droge mond
Ketonen (ketoacidose):
• misselijkheid of overgeven
• kortademigheid
• zeer droge mond
• misselijkheid of overgeven
WAARSCHUWING
Als u één of meer van deze symptomen ondervindt, moet u uw
WAARSCHUWING
bloedglucose testen. Als uw testresultaat lager dan 2,8 mmol/l of
Als
u
één
of
meer
van
deze
symptomen
ondervindt,
hoger dan 13,9 mmol/l is, neemt u onmiddellijk contact
op metmoet
uw u uw
bloedglucose testen. Als uw testresultaat lager dan 2,8 mmol/l of
medische zorgverlener.
hoger dan 13,9 mmol/l is, neemt u onmiddellijk contact op met uw
medische
zorgverlener.
Voor aanvullende
informatie
en een volledige lijst met symptomen kunt u
contact opnemen met uw zorgverlener.
Voor aanvullende informatie en een volledige lijst met symptomen kunt u
contact opnemen met uw zorgverlener.

Systeemspeciﬁcaties

Testmonster: Veneus, arterieel of capillair volbloed
Systeemspeciﬁcaties
Testresultaat: Vergeleken met plasma-/serumglucose
Testmonster: Veneus, arterieel of capillair volbloed
Hoeveelheid testmonster: 0,6 μl
Testresultaat: Vergeleken met plasma-/serumglucose
Meetbereik: 0,6 mmol/l–33,3 mmol/l
Hoeveelheid testmonster: 0,6 μl
Meetbereik: 0,6 mmol/l–33,3 mmol/l
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n: 5 seconden aftellen
nfunctie: Bewaart de 250 meest recente testresultaten
Resultaten: 5 seconden aftellen
pe: Eén lithiumbatterij van 3 volt met een capaciteit van 225 mAh
f CR2032) Geheugenfunctie: Bewaart de 250 meest recente testresultaten
Eén
lithiumbatterij
3 volt met
een capaciteit van 225 mAh
ur batterij: Batterijtype:
Ongeveer 1000
tests
(of 1 jaar bijvan
gemiddeld
gebruik)
(DL2032 of CR2032)
Levensduur batterij: Ongeveer 1000 tests (of 1 jaar bij gemiddeld gebruik)
neel temperatuurbereik:

eid: 10% – 93% RV
Operationeel temperatuurbereik:
en: 71 mm (H) x 60 mm (B) x 19 mm (D)
Vochtigheid: 10% – 93% RV
56,7 gram
Afmetingen: 71 mm (H) x 60 mm (B) x 19 mm (D)
n pieptoon is hoorbaar als er een teststrip in de meter wordt
Gewicht:
56,7 gram
als een teststrip
met bloed
of controlevloeistof wordt gevuld
Geluid:
Een
pieptoon is hoorbaar
een
teststrip in de meter wordt
en testresultaat
op het
beeldscherm
verschijnt.als
Erer
zijn
twee
ingevoerd,
als een teststrip
met bloed
of geluid
controlevloeistof
wordt gevuld
te horen voor
een foutmelding.
Zie Instellen
van het
op
of als er een
voor het uitschakelen
vantestresultaat
het geluid. op het beeldscherm verschijnt. Er zijn twee
te horen
voor een
Zie Instellen van het geluid op
agnetische pieptonen
Compatibiliteit
(EMC):
De Cfoutmelding.
ONTOUR TS-meter
pagina 19 vooreisen
het uitschakelen
van ceerd
het geluid.
n de elektromagnetische
die zijn gespeciﬁ
in ISO
Elektromagnetische
(EMC): De CONTOUR TS-meter
3. Elektromagnetische
emissies zijnCompatibiliteit
laag en het is onwaarschijnvoldoet
aan deelektronische
elektromagnetische
eisen
zijn gespeciﬁceerd in ISO
e de werking
van andere
apparatuur
in die
de buurt
15197:2013.
Elektromagnetische
zijn laag en het is onwaarschijnHet is ook niet
waarschijnlijk
dat emissies uitemissies
elektronische
deze de
van andere
elektronische
r in de buurtlijk
dedat
werking
vanwerking
de CONTOUR
TS-meter
verstoren.apparatuur in de buurt
verstoren. Hetontlading
is ook nietvan
waarschijnlijk
dat
teit voor elektrostatische
de CONTOUR
TSemissies
-meter uit elektronische
apparatuur
in de buurt
de werking
van de
ONTOUR TS-meter verstoren.
n de eisen van
IEC 61000-4-2.
Vermijd
het gebruik
vanCelekDezeer
immuniteit
voor elektrostatische
van de CONTOUR TS-meter
apparatuur in
droge omgevingen,
met nameontlading
als er synthevoldoet
aan
eisen van IEC 61000-4-2. Vermijd
erialen aanwezig
zijn.
Dede
radiofrequentie-interferentie
van de het gebruik van elektronische
in IEC
zeer61326-1.
droge omgevingen,
met name als er syntheTS-meter voldoet
aanapparatuur
de eisen van
Om radiofrematerialen
aanwezig
zijn.TS
De
radiofrequentie-interferentie
van de
terferentie tetische
vermijden,
mag de
CONTOUR
-meter
niet worden
CONTOUR
voldoet
aan dewalkietalkies,
eisen van IEC 61326-1. Om radiofrede buurt van
mobieleTS
of -meter
draadloze
telefoons,
quentie-interferentie
teelektrische
vermijden, of
mag
de CONTOUR TS-meter niet worden
uropeners, radiozenders
of andere
elektronische
gebruikt
deelektromagnetische
buurt van mobiele of
draadloze
walkietalkies,
r die een bron
vormt in
van
straling,
daartelefoons,
dit de
garagedeuropeners,
ing van de meter
kan verstoren. radiozenders of andere elektrische of elektronische
apparatuur die een bron vormt van elektromagnetische straling, daar dit de
juiste werking van de meter kan verstoren.
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Principes van de procedure: De CONTOUR TS-bloedglucosetest is gebaseerd op meting van elektrische stroom veroorzaakt door de reactie van
van deop
procedure:
De van
CONTOUR
TSHet
-bloedglucosetest
is gebade glucosePrincipes
met het reagens
de elektrode
de strip.
bloedmonop meting
van
elektrische
stroom
veroorzaakt
door
de reactie van
ster wordt seerd
opgenomen
in het
uiteinde
van de
teststrip
via capillaire
werde glucose
het reagens
opmet
de elektrode
van de strip. Het bloedmonking. De glucose
in hetmet
monster
reageert
FAD-glucosedehydrogenase
wordt opgenomen in
uiteinde
van de teststrip
via capillaire
wer(FAD-GDH)ster
en kaliumferricyanide.
Erhet
worden
elektronen
gegenereerd
die
De glucose
in het monster
reageert
met FAD-glucosedehydrogenase
een stroomking.
produceren
die evenredig
is met
de glucose
in het monster.
(FAD-GDH)
Er in
worden
elektronen
gegenereerd die
Na de reactietijd
wordten
dekaliumferricyanide.
glucoseconcentratie
het monster
weergeeen stroom
produceren
geven. Berekening
is niet
nodig. die evenredig is met de glucose in het monster.
Na de reactietijd
de glucoseconcentratie
in het voor
monster weergeVergelijkingsopties:
Het Cwordt
ONTOUR
TS-systeem is ontworpen
geven.
Berekening
is niet
nodig.Vergelijkingen met een labogebruik met
veneus
en capillair
volbloed.
Vergelijkingsopties:
Het C
ONTOUR
TS-systeem
ontworpen
ratoriummethode
moeten gelijktijdig
worden
uitgevoerd
metisdelen
van voor
gebruik met veneus en capillair volbloed. Vergelijkingen met een labohetzelfde monster.
ratoriummethode
moeten gelijktijdig
worden
uitgevoerd
met delen van
OPMERKING:
Glucoseconcentraties
zakken snel
ten gevolge
van glycohetzelfde
monster.
lyse (ongeveer
5%–7%
per uur).4
OPMERKING: Glucoseconcentraties zakken snel ten gevolge van glycolyse (ongeveer 5%–7% per uur).4

Gebruikte symbolen

De volgende symbolen worden op de productetiketten van het
Gebruikte symbolen
CONTOUR TS-bloedglucosesysteem gebruikt (verpakking en etiketten
De volgende
symbolen
wordenvan
op de productetiketten
van het
van de meter,
en verpakking
en etiketten
teststrips en
CONTOUR TS-bloedglucosesysteem gebruikt (verpakking en etiketten
controlevloeistof).
van de meter, en verpakking en etiketten van de teststrips en
Symbool
Wat het betekent
controlevloeistof).
Uiterste gebruiksdatum
(laatste dag van de maand)
Symbool
Wat het betekent
Lotnummer Uiterste gebruiksdatum (laatste dag van de maand)
Lotnummer
Temperatuurlimiet
Raadpleeg deTemperatuurlimiet
gebruiksaanwijzing
Medisch hulpmiddel
voorde
in-vitrodiagnostiek
Raadpleeg
gebruiksaanwijzing
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Wat het betekent
ProducentSymbool

Wat het betekent

Waarschuwing

Producent

Catalogusnummer

Waarschuwing

Controlebereik Normaal

Catalogusnummer

Controlebereik Laag

Controlebereik Normaal

Controlebereik Hoog

Controlebereik Laag

Nauwkeurigheid
Technische informatie
Het CONTOUR TS-bloedglucosesysteem is getest met 100 capillaire
Nauwkeurigheid
bloedmonsters
met behulp van 600 CONTOUR TS-teststrips. Twee
CONTOUR
getest met
100 capillaire
replicaties Het
werden
getestTS-bloedglucosesysteem
met elk van de 3 partijen CisONTOUR
TS-teststrips
bloedmonsters
met
van werden
600 CONTOUR
TS-teststrips.
Twee
voor in totaal
600 uitslagen.
Debehulp
resultaten
vergeleken
met de YSIreplicaties
werden getest
met
van de 3 partijen Cvan
ONTOUR
TS-teststrips
glucoseanalyzer,
die herleidbaar
is op
de elk
hexokinasemethode
het CDC.
voor in tabellen
totaal 600
uitslagen.de
Deprestaties
resultatenvan
werden
vergeleken met de YSIDe onderstaande
vergelijken
de 2 methoden.
glucoseanalyzer, die herleidbaar is op de hexokinasemethode van het CDC.
Tabel 1: Systeemnauwkeurigheidsresultaten
glucoseconcentratie
De onderstaande tabellen vergelijken voor
de prestaties
van de 2 methoden.
< 5,55 mmol/l
Tabel 1: Systeemnauwkeurigheidsresultaten voor glucoseconcentratie
Verschil
in waarden
tussen YSIBinnen
Binnen
Binnen
< 5,55
mmol/l
laboratoriumreferentiemethode en
± 0,28
± 0,56
± 0,83
CONTOUR
TS-meter
mmol/l
mmol/l
mmol/l
Verschil
in waarden tussen YSIBinnen
Binnen
Binnen
laboratoriumreferentiemethode en
± 0,28
± 0,56
± 0,83
Aantal (en percentage) monsters
binnen
77 van 180 145
van 180 170
van 180 mmol/l
CONTOUR TS-meter
mmol/l
mmol/l
gespeciﬁceerd bereik
(42,8%)
(80,6%)
(94,4%)
Aantal (en percentage) monsters binnen
77 van 180 145 van 180 170 van 180
gespeciﬁceerd bereik
(42,8%)
(80,6%)
(94,4%)
Tabel 2: Systeemnauwkeurigheidsresultaten
voor
glucoseconcentratie

Controlebereik Hoog
Weggooidatum van controlevloeistof
Discard

Date:
Niet opnieuw gebruiken
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Technische informatie

Weggooidatum van controlevloeistof

Gesteriliseerd met straling Niet opnieuw gebruiken
Gesteriliseerd met straling
Aantal meegeleverde teststrips
Batterijen moeten worden afgevoerd
in overeenstemming
Aantal meegeleverde
teststripsmet de
wetgeving van uw land. Neem contact op met uw bevoegde lokale
instantie voor informatie overBatterijen
de relevante
wet-worden
en regelgeving
moeten
afgevoerd in overeenstemming met de
betreffende afvalverwijderingwetgeving
en recycling
regio.
vaninuwuwland.
Neem contact op met uw bevoegde lokale
instantie
informatie
over afgevoerd
de relevante wet- en regelgeving
De meter moet worden behandeld
alsvoor
besmet
en worden
afvalverwijdering
en recycling
in uw regio.
in overeenstemming met de betreffende
lokale veiligheidsregels.
Hij mag
niet
worden weggeworpen met afval
elektronische
apparatuur.
De meter
moet worden
behandeld als besmet en worden afgevoerd
in overeenstemming
Neem contact op met uw zorgverlener
of lokale met de lokale veiligheidsregels. Hij mag niet
worden
weggeworpen
met afval elektronische
apparatuur.
afvalverwerkingsinstantie voor
richtlijnen
over het verwijderen
van
medisch afval.
Neem contact op met uw zorgverlener of lokale
afvalverwerkingsinstantie voor richtlijnen over het verwijderen van
medisch afval.

≥ 5,55 mmol/l
Tabel 2: Systeemnauwkeurigheidsresultaten voor glucoseconcentratie
Verschil
in waarden
tussen YSI≥ 5,55
mmol/l
Binnen
Binnen
Binnen
laboratoriumreferentiemethode en
± 5%
± 10%
± 15%
CONTOUR
TS-meter
Verschil
in waarden tussen YSIBinnen
Binnen
Binnen
laboratoriumreferentiemethode en
± 5%
± 10%
Aantal (en percentage) monsters
binnen 297 van 420 399
van 420 416
van 420 ± 15%
CONTOUR TS-meter
gespeciﬁceerd bereik
(70,7%)
(95,0%)
(99,0%)
Aantal (en percentage) monsters binnen 297 van 420 399 van 420 416 van 420
gespeciﬁceerd bereik
(70,7%)
(95,0%)
(99,0%)
Tabel 3: Systeemnauwkeurigheidsresultaten
voor

glucoseconcentraties tussen 2,0 mmol/l and 24,6 mmol/l
Tabel 3: Systeemnauwkeurigheidsresultaten voor
Binnen ± 0,83
mmol/l
ofmmol/l
± 15% and 24,6 mmol/l
glucoseconcentraties
tussen
2,0
586 van
600 (97,7%)
Binnen
± 0,83 mmol/l of ± 15%
586 van 600 (97,7%)
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atiecriteria in ISO 15197: 2013 stellen dat 95% van alle
in glucosewaarden (d.w.z. tussen de referentiemethode en de
De acceptatiecriteria
ISO glucosewaarden
15197: 2013 stellen
dat 95% van alle
nen ± 0,83 mmol/l
dienen te valleninvoor
lager
verschillen
in glucosewaarden
(d.w.z.hoger
tussen
deof
referentiemethode en de
mmol/l en binnen
± 15%
voor glucosewaarden
dan
meter)
binnen ± 0,83 mmol/l dienen te vallen voor glucosewaarden lager
≥ 5,55 mmol/l
.
< 5,55 mmol/l en binnen ± 15% voor glucosewaarden hoger dan of
righeid vandan
de gebruiker
gelijk aan ≥ 5,55 mmol/l.
die waarin glucose werd verkregen uit capillairbloedmonsters
Nauwkeurigheid
vangebruikers,
de gebruiker
gertop bij 132
niet-professionele
kwamen de
Uit een
studie
waarin
glucose
verkregen
uit capillairbloedmonsters
uitslagen: 100%
binnen
± 0,83
mmol/l
van werd
de door
het
de vingertop
bij 132
niet-professionele gebruikers, kwamen de
laboratoriumvan
verkregen
waarden
bij glucoseconcentraties
100%van
binnen
± 0,83
van de door het
5,55 mmol/l volgende
en 95,6%uitslagen:
binnen ± 15%
de door
hetmmol/l
medische
medische
laboratorium verkregen
waarden
bij glucoseconcentraties
um verkregen
glucoseconcentraties
van 5,55 mmol/l
of hoger.
lager dan 5,55 mmol/l en 95,6% binnen ± 15% van de door het medische
laboratorium verkregen glucoseconcentraties van 5,55 mmol/l of hoger.
n herhaalbaarheidsstudie uitgevoerd met het CONTOUR TSosesysteemPrecisie
met behulp van vijf monsters veneus volbloed
Er werd
een herhaalbaarheidsstudie
uitgevoerd met het CONTOUR TSsewaarden van
2,2 mmol/l
tot 18,3 mmol/l. Meerdere
bloedglucosesysteem
met behulp
van vijfTSmonsters veneus volbloed
(n=300) werden
met behulp van meerdere
CONTOUR
met
glucosewaarden
2,2 mmol/l tot 18,3 mmol/l. Meerdere
osemeters en
3 partijen
CONTOURvan
TS-bloedglucoseteststrips
replicaties (n=300)
werden
met behulp van meerdere CONTOUR TSvolgende precisieresultaten
werden
verkregen.
bloedglucosemeters en 3 partijen CONTOUR TS-bloedglucoseteststrips
erhaalbaarheidsresultaten systeem voor de
getest. De volgende precisieresultaten werden verkregen.
TS-meter met gebruik van CONTOUR TS-teststrips
Tabel 4: Herhaalbaarheidsresultaten systeem voor de
95%-betrouwbaarCONTOUR TS-meter
met gebruik van CONTOUR TS-teststrips

elde,
l/l

0

Samengevoegde
standaardafwijking, mmol/l
Gemiddelde,
mmol/l
0,08

2

1

06

4

heidsinterval voor
Variatiecoëfﬁciënt,
de standaardafwij%
95%-betrouwbaarSamengevoegde
king, mmol/l
heidsinterval voor
standaardafwijde standaardafwijking, mmol/l
0,073–0,086
3,6 mmol/l
king,

Variatiecoëfﬁciënt,
%

0,10
2,20
0,16
4,22
0,19
7,31
0,27
11,06

0,094–0,112
0,08
0,143–0,170
0,10
0,172–0,204
0,16
0,248–0,294
0,19

2,4
0,073–0,086
2,1
0,094–0,112
1,7
0,143–0,170
1,5
0,172–0,204

1,7

18,14

0,27

0,248–0,294

1,5
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De intermediaire precisie (inclusief variabiliteit gedurende meerdere
dagen) werd met behulp van 3 controlevloeistoffen geëvalueerd. Met
De intermediaire
(inclusief
gedurende meerdere
elk van 3 partijen
CONTOUR precisie
TS-teststrips
werdvariabiliteit
elke controlevloeistof
op
dagen)dagen
werd eenmaal
met behulp
3 controlevloeistoffen
geëvalueerd.
10 afzonderlijke
op van
elk van
10 instrumenten getest,
met in Met
van 3 partijen CONTOUR TS-teststrips werd elke controlevloeistof op
totaal 300 elk
uitslagen.
10 afzonderlijke dagen eenmaal op elk van 10 instrumenten getest, met in
Tabel 5: Intermediaire
systeemprecisieresultaten voor de
totaal 300 uitslagen.
CONTOUR TS-meter met gebruik van CONTOUR TS-teststrips
Tabel 5: Intermediaire systeemprecisieresultaten voor de
95%-betrouwbaarCONTOUR TS-meter met gebruik
van CONTOUR TS-teststrips
Controleniveau
Laag
Normal
Hoog

Gemiddede, StandaardafwijVariatiecoëfheidsinterval voor
mmol/l
king, mmol/l
de standaardafwiﬁciënt, %
95%-betrouwbaarjking, mmol/l
ControleGemiddede, Standaardafwijheidsinterval voor
Variatiecoëfde standaardafwiniveau
mmol/l
king, mmol/l
ﬁciënt, %
2,21
0,03
0,031–0,037jking, mmol/l1,5
6,79
Laag
19,87
Normal
Hoog
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2,21
6,79

0,09
0,25

19,87

0,03
0,09

0,083–0,098
0,230–0,273

0,25

1,3
0,031–0,037
1,3
0,083–0,098

1,5
1,3

0,230–0,273

1,3

Als u een probleem hebt en de stappen in deze handleiding lossen het
Service-informatie
niet op, neemt
u contact op met de klantenservice. Zie het achterblad
Als u een probleem
hebt getrainde
en de stappen
in deze om
handleiding
lossen het
voor contactgegevens.
Wij hebben
specialisten
u te helpen.
niet
op,
neemt
u
contact
op
met
de
klantenservice.
Zie
het
achterblad
Belangrijk
voor contactgegevens. Wij hebben getrainde specialisten om u te helpen.
• Praat met een klantenservicemedewerker voordat u uw meter om welke
Belangrijk
reden dan
ook terugstuurt. Hij/zij zal u de informatie geven die u nodig
met
een
u wordt
uw meter om welke
hebt om• tePraat
zorgen
dat
uwklantenservicemedewerker
probleem op de juiste wijzevoordat
efﬁciënt
behandeld.reden dan ook terugstuurt. Hij/zij zal u de informatie geven die u nodig
om te
dat uw probleem
op
de juiste
efﬁciënt wordt
• Houd uw Chebt
ONTOUR
TSzorgen
-bloedglucosemeter
en C
ONTOUR
TSwijze
-teststrips
behandeld.
bij de hand wanneer u opbelt. Het zou ook nuttig zijn om een ﬂacon
• TS
Houd
uw CONTOUR TS
CONTOUR
-controlevloeistof
bij-bloedglucosemeter
de hand te hebben. en CONTOUR TS-teststrips
bij de hand wanneer u opbelt. Het zou ook nuttig zijn om een ﬂacon
CONTOUR TS-controlevloeistof bij de hand te hebben.
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verplicht om apparaten te vervangen die defect of beschadigd zijn
door misbruik, ongelukken, wijzigingen, onjuist gebruik, verwaarlozing,
cklist kan nuttig zijn als u met de klantenservice spreekt:
om apparaten
te Ascensia
vervangenDiabetes
die defect
of of
beschadigd
onderhoudverplicht
door iemand
anders dan
Care
gebruik zijn
Checklist
door misbruik, ongelukken,
onjuistaanvaardt
gebruik, verwaarlozing,
dat niet in overeenstemming
is met de wijzigingen,
instructies. Verder
Deze checklist1.
kan
nuttig
als u met (A)
de en
klantenservice spreekt:
Zoek
hetzijn
serienummer
onderhoud
door
iemand
anders dan Ascensia
Care of gebruik
Ascensia Diabetes
Care
geen
aansprakelijkheid
voor niet Diabetes
goed
modelnummer (B) op de
datofniet
in overeenstemming
is van
metAscensia
de instructies.
Verder
aanvaardt
functioneren
schade
aan instrumenten
Diabetes
Care
1. Zoek
achterkant van de meter
op.het serienummer (A) en
Careandere
geen aansprakelijkheid
voor niet goed
veroorzaaktAscensia
door hetDiabetes
gebruik van
teststrips of controlevloeistoffen
B
modelnummer (B) op de
functioneren
of schade
aan Care
instrumenten
vanproducten
Ascensia Diabetes
dan de juiste,
door Ascensia
Diabetes
aanbevolen
(d.w.z. Care
achterkant van de meter op.
veroorzaakt door
gebruik
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A
B
CONTOUR TS-teststrips
en Chet
ONTOUR
TS-controlevloeistoffen).
dan de juiste, door Ascensia Diabetes Care aanbevolen producten (d.w.z.
3. Ascensia Diabetes Care behoudt zich het recht voor om veranderingen
CONTOUR TS-teststrips en CONTOUR TS-controlevloeistoffen).
in het ontwerp van dit instrument te maken zonder de verplichting
2. Zoek de vervaldatum van de
3.
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Diabetes
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recht voor om veranderingen
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aan Care
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in het ontwerp van dit instrument te maken zonder de verplichting
instrumenten.
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als deze wordt
gebruikt met andere
voor de werking
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CONTOUR TS-meter of de testresultaten niet indien de meter wordt
Garantie
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Care garandeert
goede
werking
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dan de C
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arantie is beperkt tot vervanging als gevolg van gebreken
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tact op met de klantenservice voor benodigdheden. Zie het
Benodigdheden
d voor contactgegevens.
Neem contact op met de klantenservice voor benodigdheden. Zie het
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achterblad voor contactgegevens.
VERVANGINGSONDERDELEN
olt-lithiumbatterij DL2032 of CR2032
Item
ding CONTOUR TS
• Een 3 volt-lithiumbatterij DL2032 of CR2032
UR TS-teststrips
• Handleiding CONTOUR TS
UR TS-controlevloeistof, Normaal
• CONTOUR TS-teststrips
UR TS-controlevloeistof, Laag
• CONTOUR TS-controlevloeistof, Normaal
UR TS-controlevloeistof, Hoog
• CONTOUR TS-controlevloeistof, Laag
• CONTOUR TS-controlevloeistof, Hoog
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