
De Accu-Chek Instant bloedglucosemeter – 
Moeiteloos meten.

Wees slim. Kies voor 
moeiteloos meten! 

Binnen 
streefwaarden-
bereik

Boven 
streefwaarden-
bereik

Onder 
streefwaarden-
bereik

Nieuw

Accu-Chek Instant meter

•  Visuele informatie dankzij de intuïtieve indicator.
•  Eenvoudig bloed aanbrengen over de volledige breedte van 

het testveld.

Accu-Chek Connect app

•  Draadloze overdracht van je bloedglucoseresultaten  
naar de app – geen dagboekje meer nodig.

•  Duidelijke grafieken en patronen – meer inzicht  
in je diabetes.

Accu-Chek Softclix prikker

• Eenvoudig en intuïtief.
•  Nagenoeg pijnloos dankzij de  

Clixmotion® technologie.4

Wees slim. Kies voor 
moeiteloos meten!

De ideale combinatie 
wanneer samen gebruikt

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT, ACCU-CHEK CONNECT, SOFTCLIX en 
CLIXMOTION zijn merken van Roche.
© 2017 Roche Diabetes Care. 

Roche Diagnostics NV/SA
Schaarbeeklei 198
1800 VILVOORDE

www.facebook.com/accuchekbewww.accu-chek.be

www.youtube.com/AccuChekBelgium0800 93 626
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Heb je al gehoord van een 
meting die je geen moeite 
kost? 

Ontdek het zelf!

Navigatie met slechts 1 knop
Je laatste meetresultaten en gemiddelden 
(7/30/90 dagen) zijn onmiddellijk zichtbaar. Je 
moet dus niet door een menu scrollen om te 
vinden wat je nodig hebt. Met één druk op de 
knop toon je alle belangrijke informatie.

Eenvoudig bloed aanbrengen
Breng om het even waar op het 
gele, brede testveld een kleine 
druppel bloed aan.

Synchroniseren zonder moeite
Je bloedglucosewaarden worden 
automatisch opgeslagen in de meter en 
draadloos overgedragen naar je mobiele 
apparaat of via USB-kabel naar je PC. 
Zo hoef je geen dagboekjes meer in te 
vullen.

Bewezen nauwkeurigheid
De Accu-Chek Instant voldoet aan 
alle eisen van ISO 15197:2013 / EN ISO 
15197:2015 1,2 en biedt zo een 
betere nauwkeurigheid3 en 
betrouwbare resultaten. 

Visuele informatie  
De intuïtieve indicator toont je 
onmiddellijk of je bloedglucosewaarden 

 Boven (blauw)

 Binnen (groen)

 
 of Onder (rood)

je streefwaardenbereik liggen. 
De waarden kunnen gepersonaliseerd 
worden zodat ze in lijn liggen met je 
persoonlijke doelstellingen. 

Geen instellingen 
Ga eenvoudig van start: er zijn geen 
instellingen nodig – voer de teststrip in, 
breng een kleine bloeddruppel aan en lees 
op het grote scherm je bloedglucoseresul-
taat af. Verwijder de teststrip na het testen 
en de meter gaat automatisch uit.


