
Uw meter aan- en uitzetten
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De meter is 
volledig opgeladen 
wanneer het 
lampje van de 
teststrippoort 
stopt met 
knipperen en 
uitgaat.
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Hoog:  250 mg/dL

Laag:  70 mg/dL

Uw CONTOUR®NEXT USB Meter

Uw CONTOUR®NEXT teststrips

Grijs, vierkant uiteinde  
Plaats dit uiteinde in de teststrippoort

Monstertip
Bloedmonster wordt hier ingezogen

Gebruik uitsluitend Bayer’s 
CONTOUR NEXT  teststrips met uw  
CONTOUR NEXT USB meter.

• Hou Menu ingedrukt om uw meter 
aan of uit te zetten.

• Plaats of verwijder de teststrip om 
de meter aan- of uit te zetten.

• Druk op Menu om weer naar het 
hoofdmenu te gaan.

Selectie knoppen

• Met de ▲ of � knoppen kunt u 
menukeuzes doorlopen. U kunt de 
▲ of � knoppen ingedrukt houden 
om een lijst sneller te doorlopen.

• Wanneer uw optie gemarkeerd is, 
bevestigt u uw keuze door op de 
OK-knop te drukken.

Instellen van de meter

1.  Hou Menu ingedrukt totdat 
uw meter inschakelt. Na een 
welkomstscherm kunt u uw taal 
selecteren.

De meter opladen

Uw CONTOUR®NEXT USB meter 
is uitgerust met een oplaadbare 
batterij. Laad uw meter op met de 
USB-poort of de stopcontactlader 
te steken. Na één minuut opladen 
kunt, u indien gewenst, een 
bloedglucosetest uitvoeren. 

2.  Kies uw taal met de � knop en 
druk op OK.

  Doorloop de lijst om meer 
taalkeuzes te zien.

Menuknop

Selectie 
knoppen

Beschermend 
USB-kapje

Teststrippoort:
Plaats hier de teststrip.

Beeldscherm

Ontkoppel uw CONTOUR NEXT USB 
meter om te testen. Lees uw 
CONTOUR NEXT USB handleiding 
voor meer details.

4.  Accepteer of wijzig de 
waarschuwingsniveaus voor 
hoog en laag.

3.  Accepteer of Wijzig de getoonde 
datum en tijd.

De waarschuwingen voor hoog en 
laag vertellen u dat een testresultaat 
boven of onder de door u gekozen 
instelling is. Waarschuwingen 
verschijnen als grote oranje cijfers.

 WAARSCHUWING

Bespreek uw waarschuwingen 
voor hoge en lage waarden, 
alsook uw doelwaarde 
instellingen met uw 
professionele zorgverlener.

KORTE HANDLEIDING

Bloedglucosemeter
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Bloedglucosetest - vingertop

Om te testen hebt u uw opgeladen 
CONTOUR®NEXT USB meter, een 
CONTOUR®NEXT teststrip, een 
prikapparaat en lancet nodig. 

2.  Maak een bloeddruppeltje met 
behulp van het prikapparaat.

4.  Gebruik � om Nuchter, Voor 
Eten, Na Eten, of Geen Markering 
aan te duiden en selecteer uw 
keuze door op OK te drukken.

Hebt u hulp nodig?
Bel gratis: 0-800-97-212
www.bayerdiabetes.be

3.  Duw het uiteinde van de teststrip 
in de bloeddruppel.

Uw test is nu klaar en uw 
testresultaat is aangegeven. 

1.  Steek het grijze uiteinde van de 
teststrip in de teststrippoort van 
de meter tot u een piepsignaal 
hoort. 

 WAARSCHUWING

U dient altijd goed uw handen te 
wassen met water en zeep en af 
te drogen: vóór en na het testen, 
het hanteren van de meter, het 
prikapparaat of de teststrips.

Bayer, de Bayer Cross, CONTOUR, MICROLET, en het 
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5. Op het resultatenscherm kunt 
u een Herinnering instellen 
of Opties selecteren om 
koolhydraten te registreren, 
Insuline te registrerenof 
Notities toe te voegen. Lees de 
CONTOUR®NEXT USB handleiding 
voor volledige informatie.

5.  Gebruik ▲ of � en druk op OK 
om de nuchtere doelwaarden te 
wijzigen.

6.  Gebruik ▲ of � en druk op OK 
om doelwaarden voor eten te 
wijzigen.

7.  Gebruik ▲ of � en druk op OK 
om de doelwaarden Na Eten 
te wijzigen en om de intiële 
instelling af te sluiten. Druk op 
Accepteren om de instelling af te 
sluiten.

8.  Uw meter is nu ingesteld en u 
kunt nu uw bloedglucose testen.    

Uw meter is vooraf ingesteld en vergrendeld om 
de resultaten in mg/dl weer te geven. Als uw 
resultaten in mmol/l zijn, dient u contact op te 
nemen met de klantenservice van Bayer Diabetes 
Care, 24 uur per dag, 7 dagen per week op: 
0-800-97-212.

Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84
4052 Basel, Switzerland

6.  Verwijder de teststrip om uw 
meter uit te zetten.

 Volg de instructies op meterscherm.

VOORZICHTIG:

•  Raadpleeg voorafgaand aan het 
gebruik uw CONTOUR NEXT USB- 
handleiding en MICROLET®2 
bijsluiter voor volledige instructies.

•  U moet uw meter voor uw eerste 
bloedglucosetest instellen.
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Bayer NV-SA
14 J.E. Mommaertslaan
BE-1831Diegem (Machelen)
Tel. 0800 97 212
info@bayerdiabetes.be
www.bayerdiabetes.be 
Cust Srvc: 0800 97 212
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