
• Stripvrij: 50 testen op een doorlopende cassette.
•  Alles-in-één: stripvrij systeem met een geïntegreerde 

Accu-Chek FastClix prikker.
• Gemakkelijk: meten in slechts 4 eenvoudige stappen.
•  Helpt je doelstelling bereiken: klinisch bewezen dat het 

Accu-Chek Mobile systeem helpt bij het verminderen 
van de HbA1c.²

1  Baumstark et al.: System accuracy and user performance evaluation of an improved system 
for self-monitoring of blood glucose, Journal of Diabetes Science and Technology; [Epub 
ahead of print], Nov 2017 

² Maran A, Tschoepe D, et al. J Clin Transl Endocrinol. 2014; 1 (4).
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Het slimme systeem om 
eenvoudig de bloedglucose 
te meten.

Volg ons op Facebook
www.facebook.com/accuchekbe

Bekijk de video’s op
www.youtube.com/AccuChekBelgium

Bel de Accu-Chek® Service
0800 93 626

Surf naar
www.accu-chek.be
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Koop nu eenvoudig je producten online
www.mydiabetescare.be
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2. Prikken.

3. Meten.

1. Openen.

4. Sluiten.

Stripvrij, eenvoudig, slim.
Eenvoudiger meten in slechts 
4 eenvoudige stappen.
Doordat je geen losse teststrips en lancetten hoeft 
te gebruiken, kan je jouw bloedglucose meten in 4 
eenvoudige stappen:

Het stripvrije Accu-Chek Mobile systeem 
maakt meten eenvoudiger, vrijwel altijd en 
overal. 



Testcassette

• 50 testen op een doorlopende tape
•  Tape draait automatisch door naar 

de volgende test
•  Eenvoudige bloed aanbrengen 

dankzij de afstandshouders
•  Voldoet aan alle eisen van de norm 

ISO 15197:2013 en biedt zelfs een 
betere nauwkeurigheid1TestcassetteMeter Lancettenhouder

Het Accu-Chek® Mobile systeem is een stripvrij, alles-in-
één systeem met een geïntegreerde Accu-Chek® FastClix 
prikker. Het maakt meten eenvoudiger en sneller, speciaal 
voor mensen met diabetes die insuline gebruiken.

Eenvoudig meten van je 
bloedglucose.

Stripvrij meten maakt het meten van jouw 
bloedglucosewaarden nog eenvoudiger. Dankzij de 
innovatieve testcassette heb je geen gedoe met losse 
teststrips. Hierdoor kan je eenvoudiger je bloedglucose 
meten, vrijwel altijd en overal.

Maakt meten eenvoudiger - 
vrijwel altijd en overal.

Met de geïntegreerde Accu-Chek® FastClix prikker, 
heb je alles bij de hand om altijd eenvoudig te 
kunnen meten.

Was je handen met warm water alvorens een meting 
uit te voeren. Dit helpt je om eenvoudig een goede 
bloeddruppel te verkrijgen.

Eenvoudiger prikken met 
de prikker die werkt met 
slechts 1 klik. 

Accu-Chek FastClix prikker

•  Eenvoudig prikken - lancet aanspannen 
en prikken in slechts 1 klik

•  6 lancetten in een houder - naalden zijn 
niet zichtbaar en aanraken van lancetten 
is niet nodig

•  Clixmotion® technologie - 
nagenoeg pijnloos

VERBETERDE 
TESTCASSETTE


