
Laten 
we 
beginnen
De OneTouch Verio® 
meter is de eerste meter met 
automatische kleurenindicator en 
voortgangsnotities*

*   De onder- en bovengrenswaarden die worden ingesteld in de OneTouch Verio® meter worden toegepast op alle glucosemetingen. 
De waarden gelden dus ook voor tests die worden afgenomen voor of na de maaltijd, voor of na het innemen van geneesmiddelen 
en rond alle andere activiteiten die de bloedglucose kunnen beïnvloeden. Patiënten worden aangeraden zich te informeren bij hun 
zorgverlener over de onder- en bovengrenswaarden 

Stap 1: Plaats een 
OneTouch Verio®  
teststrip in de meter

Stap 2: Breng uw 
bloeddruppel aan  
op een zijde van de 
teststrip

En dat is alles. Uw resultaten verschijnen 
op het scherm met een gekleurde stip 
die aangeeft of het resultaat uitkomt 
“binnen bereik” of niet*.
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…met eenvoudig testen in 2 stappen



Het OneTouch® Delica® 
priksysteem

U heeft een OneTouch® Delica® prikpen ontvangen samen met uw OneTouch Verio® meter. Lancetten zijn 
steriel en voor eenmalig gebruik. Volg onderstaande stappen om een bloeddruppel uit uw vinger af te nemen.

Om infectiegevaar en ziektes die verspreid worden door bloed te voorkomen, was uw handen grondig met 
warm water en zeep voordat u een test uitvoert. Spoel en droog goed af.

Het gebruikte lancet en de gebruikte teststrip wegwerpen: Wees na ieder gebruik voorzichtig bij het weggooien 
van het gebruikte lancet om te voorkomen dat u zich per ongeluk aan de naald prikt. Gebruikte lancetten en 
teststrips worden in bepaalde gebieden beschouwd als biologisch gevaarlijk afval. Neem voor het weggooien 
hiervan de aanwijzingen van uw arts/ diabetesverpleegkundige of de plaatselijke voorschriften in acht.

Was uw handen grondig met water en zeep nadat u de meter, de teststrips, de prikpen en het dopje hebt 
gebruikt. 

Voordat u de OneTouch Verio® meter en de OneTouch® Delica® prikpen gebruikt om uw bloed te testen, lees 
zorgvuldig de handleiding en de bijsluiters die met uw systeem meegeleverd worden. 

Individuele training en ondersteuning zijn beschikbaar via de OneTouch® klantendienst als u uw OneTouch®  
meter registreert.
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Bel gratis naar de OneTouch® 
klantendienst op 0800 15325 
Lijnen open van maandag tot vrijdag van 9u - 17u 

Bezoek www.OneTouch.be
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Verwijder de dop van de OneTouch® 
Delica® prikpen door tegen de klok 
in te draaien en plaats een steriel 
lancet totdat dit op zijn plaats klikt.

Plaats een teststrip met de 
gouden zijde van de strip en de 
teststripuiteinden naar u toe gericht 
in de teststrippoort. Wanneer 
het scherm “bloed opbrengen” 
verschijnt, kunt u uw bloeddruppel 
aanbrengen op de teststrip.

Stel de diepte in van 1 tot 7 (1 is het minst 
diep, 7 is het diepst). Een ondiepe vingerprik 
kan minder pijnlijk zijn. Probeer eerst een 
ondiepe instelling en verhoog tot u een 
instelling vindt die u een voldoende grote 
bloeddruppel geeft.

Draai de beschermdop éénxkeer 
helemaal rond totdat deze 
loskomt van het lancet. Bewaar de 
beschermdop - deze hebt u nog 
nodig om het lancet te verwijderen 
en weg te gooien. Draai niet te stevig 
aan.

Houd de prikpen stevig tegen de 
zijkant van uw vinger. Druk op de 
ontspanknop.

Schuif het spanningsmechanisme 
naar achteren tot u een klik hoort. 
Span niet te stevig aan.


