
Klein in formaat, groot in prestaties

Teststrip invoeren
Neem een Accu-Chek 
Aviva teststrip uit de 
fl acon en sluit de fl acon. 
Voer de teststrip in de 
meter. De meter gaat 
automatisch aan.

Display vermeldingen
In de display verschijnt 
het codenummer 111. 
Hierna verschijnen het 
teststripsymbool en een 
knipperend bloeddruppel-
symbool op de display.

Resultaat afl ezen 
Na ca. 5 seconden 
verschijnt het resultaat. 
Er kan nu een markering 
meegegeven worden aan 
het resultaat. Verwijder 
hierna de teststrip uit 
de meter. De meter gaat 
automatisch uit.

Bloed aanbrengen 
Houd de bloeddruppel 
tegen de uitsparing aan 
de voorkant van het gele 
testveld van de teststrip. 
Zodra de zandloper op 
de display knippert, is er 
voldoende bloed opge-
zogen door de teststrip.
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8 gouden elektroden

Geel 
testveld

8 gouden elektroden

Meer details?
Raadpleeg de Accu-Chek® Aviva Nano handleiding

Aan/Uit/Set-knop

Display

Inbrengplaats 
voor teststrips

Linker -en
rechtertoets
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Aanspannen en prikken in 1 klik

Bloeddruppel verkrijgen
Aanspannen en prikken  
in 1 klik

Prikdiepte instellen
Draai de instelring voor 
de juiste prikdiepte

Lancet vervangen
Beweeg het hendeltje 
heen en weer voor een 
nieuw lancet

Ontdek het nieuwe prikken -  
uw vingertoppen zullen u dankbaar zijn

Hendeltje om eenvoudig een 
nieuw lancet te verkrijgen

Zes lancetten in 
een houder Geen 
losse lancetten

Aanspannen en 
prikken in 1 klik

11 standen 
voor iedere 
huiddikte

Het cijfer in het 
venster geeft het 
aantal resterende 
lancetten aan

De Accu-Chek FastClix is bedoeld voor gebruik bij zelfcontrole 
door één persoon. De prikpen mag niet worden gebruikt voor 
het afnemen van bloed bij verschillende personen, omdat 
hiervoor geen speciale voorzieningen ter voorkoming van 
infectiegevaar getroffen zijn.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA EN FASTCLIX zijn handelsmerken 
van Roche. © 2012 Roche. Alle rechten voorbehouden.

Ga voor meer informatie naar www.accu-chek.nl of bel 0800 - 022 05 85 (gratis).

Ontdek wat mogelijk is.

www.accu-chek.nlRoche Diagnostics • Postbus 1007 • 1300 BA Almere

Clixmotion technologie voor minder pijnlijk prikken

• Met gepatenteerde technologie die het lancet vanuit twee richtingen stuurt.
• Zorgt voor een soepele heen-en-weerbeweging van het lancet.
• Lancet heeft een smaller wordend, drievlaks geslepen naaldpunt voor  

verminderde pijn en een soepele doordringing van de huid.
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