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NL MENARINI HELPLINE

Menarini Helpline: 0800 022 54 22
Dit nummer is niet voor noodgevallen of medische informatie.

De GlucoMen® LX PLUS meter is een medisch apparaat voor in-vitro diagnostiek voor het zelftesten van 
bloedglucose en ß-ketonen.

Dit product voldoet aan de vereisten van de Richtlijn 98/79/EC voor medische apparaten voor in-vitro 
diagnostiek

Uitgavedatum: September 2010
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NLMENARINI HELPLINE

DANK U

A. Menarini Diagnostics dankt u voor het kiezen van de GlucoMen® LX PLUS. Deze gebruikershandleiding 
bevat belangrijke informatie over het systeem en hoe het werkt. Lees hem alstublieft aandachtig door voordat 
u uw nieuwe systeem voor zelfcontrole van bloedglucose en β-ketonen gaat gebruiken.
De GlucoMen® LX PLUS is ontworpen voor uw gemak en is zeer gebruiksvriendelijk. Hij geeft nauwkeurige 
resultaten in slechts 4 seconden (voor glucose) of 10 seconden (voor ß-ketonen) en behoeft een heel kleine 
bloeddruppel. Vanwege deze kleine druppel kunt u een dunnere lancet gebruiken omdat er minder bloed 
nodig is om een glucose- of ß-ketonentest uit te voeren. De meter heeft ook een geheugen dat uw bloedtests 
opslaat waardoor u en uw professionele zorgverlener uw diabetes, inclusief diabetische ketoacidose (DKA), 
beter onder controle kunnen houden.
Voordat u gaat beginnen is het belangrijk de Garantieregistratiekaart in te vullen die bij uw set zit en deze 
terug te sturen naar  A. Menarini Diagnostics. Hiermee helpt u ons om u een betere service te bieden.
Als u contact met ons wilt opnemen, bel dan naar A. Menarini Diagnostics voor assistentie: 0800 022 54 22
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NL INHOUDBELANGRIJKE INFORMATIE!

• Leest u alstublieft alle instructies in deze Gebruikershandleiding door voordat u uw nieuwe GlucoMen® LX 
PLUS gaat gebruiken
• Uw meter gebruikt een CR2450 3-volt knoopcelbatterij. Indien u een nieuwe batterij moet installeren, leest 
u dan paragraaf 10.2 op pagina 47
• Voer alle in uw Gebruikershandleiding aanbevolen kwaliteitscontroletests uit 
• Raadpleeg uw diabeteszorgverlener en volg al zijn/haar aanwijzingen op voor uw controleroutine voor 
bloedglucose of ß-ketonen
• Het GlucoMen® LX PLUS systeem (meter, sensors en controlevloeistoffen) bevat volgens ontwerp geen latex 

Aanwijzingen, Voorzorgsmaatregelen en Waarschuwingen:

Aanwijzing: handige gebruiksinformatie.

Voorzichtig: informatie die belangrijk is voor de bescherming van het instrument.

Waarschuwing: informatie die belangrijk is voor de bescherming van de gebruiker of over de risico’s van 
onnauwkeurige resultaten.
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NLINHOUD 1. BEDOELD GEBRUIK

• De GlucoMen® LX PLUS is bestemd voor de kwantitatieve meting van glucose en ß-ketonen in capillair 
volbloed. Het systeem is thuis te gebruiken door personen met diabetes mellitus als hulpmiddel voor het 
meten van de werkzaamheid van diabetes- en DKA-controle. Het kan ook gebruikt worden door professionele 
zorgverleners. Het is niet bedoeld voor het diagnosticeren van of het screenen voor diabetes mellitus en is ook 
niet bedoeld voor gebruik bij pasgeborenen.
• De GlucoMen® LX PLUS is met name geschikt voor de kwantitatieve meting van glucose in bloeddruppels 
van capillair volbloed uit de vingertop, palm en onderarm of meting van ß-ketonen in druppels capillair 
volbloed alleen uit de vingertop.
• De GlucoMen® LX PLUS is bedoeld voor gebruik buiten het lichaam (in-vitro diagnostisch gebruik).
• Hij mag alleen met GlucoMen® LX sensor en GlucoMen® ß-Ketone sensor teststrips en controlevloeistoffen 
GlucoMen® LX Glu/Ket control worden gebruikt.
• Hij moet alleen gebruikt worden voor het testen van glucose (suiker) en ß-ketonen in bloeddruppels van 
vers capillair volbloed.
• Hij mag NIET gebruikt worden voor het diagnosticeren van diabetes en DKA of het testen van pasgeborenen.
• Hij mag NIET bewaard worden in de koelkast of in de auto.

Waarschuwing:
• De GlucoMen® LX PLUS bevat kleine onderdelen. Houd het systeem buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.
• Aangezien elke meter kan uitvallen, kapot gaan of per ongeluk kwijtraken, moet u altijd over een reservemeter 
beschikken.
Dit product kan besmet worden tijdens het gebruik. Gooi het product weg in overeenstemming met de lokale 
regelgeving voor biogevaarlijk afval.

Waarschuwing: Bloeddruppels en bloedproducten zijn potentiële bronnen van hepatitis en andere infectiedragers.
Behandel alle bloedproducten met grote zorg. Onderdelen die gebruikt zijn voor het meten van glucose en 
ß-ketonen, zoals teststrips, lancetten en alcoholwatjes, moeten weggegooid worden in overeenstemming met de 
lokale regelgeving om te voorkomen dat iemand risico loopt.
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Inhoud van de Set

Dit product voldoet aan de vereisten 
van de Richtlijn 98/79/EC voor medische 
apparaten voor in-vitro diagnostiek

Medisch apparaat voor in-vitro 
diagnostiek

In-vitro apparaat voor zelfcontrole

Bloedglucose- en ß-ketonenmeter

Biogevaar - Deze meter zou mogelijk 
besmet kunnen zijn door gebruik met 
bloeddruppels 

Significante toevoegingen of 
wijzigingen t.o.v. de revisie op de 
voorgaande instructiebijsluiter

Inhoud voldoende voor <n> tests

Gooi de batterij weg volgens de 
lokale voorschriften

2. SYMBOLEN

Producent

Gevaar, raadpleeg de 
begeleidende documenten

Serienummer

Gelijkstroom (voltage)

Catalogusnummer

Partijcode

Temperatuurgrenzen

Houdbaar tot

Raadpleeg gebruiksinstructies

3. INLEIDING
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3.1 De GlucoMen® LX PLUS 
De GlucoMen® LX PLUS meter is een handheld testapparaat dat glucose en ß-ketonen in capillair bloed meet. 
De meter schakelt in nadat een GlucoMen® LX sensor (blauwe teststrip) of GlucoMen® ß-Ketone sensor (licht 
paarse teststrip) is ingevoerd. Op het display verschijnt “Glu” of “Ket,” afhankelijk van het ingevoerde type 
teststrip. De teststrip wordt in aanraking gebracht met een druppel bloed om het testproces te starten.

• Een simpel éénstaps proces geeft een resultaat
• Testresultaten zijn binnen 4 (glucose) of 10 (ß-ketonen) seconden beschikbaar
• Er is een geheugen voor de testresultaten van één persoon (400)
• De meter werkt op een batterij (al geïnstalleerd) waarmee ongeveer 1000 tests kunnen worden uitgevoerd
• De meter is al ingesteld op tijd en datum

Voorzichtig: De meter moet met zorg behandeld worden. Door laten vallen, ruw behandelen enz. kan de meter 
beschadigd raken. Als de meter voor langere tijd niet gebruikt wordt, verwijder dan de batterij om te voorkomen 
dat deze gaat lekken.
Bescherm de meter tegen vocht, langdurig direct zonlicht en extreme temperaturen.

3. INLEIDING
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3.2 Onderdelen van de meter

GlucoMen® LX PLUS meter

C101000171XL

mmol/L

Blood Glucose and ß-ketone Meter

C101000171XL

mmol/L

Blood Glucose and ß-ketone Meter

3. INLEIDING3. INLEIDING

Teststrip gaat hierin

Rechter toetsLinker toets

Modustoets

LCD-display

Gebruik 
de ejector 
om de 
teststrip te 
verwijderen
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Wanneer u de GlucoMen® LX PLUS meter aanzet, worden alle segmenten van het display kort weergegeven. 
Dit vertelt u dat alle displaysegmenten correct werken.

Display van de GlucoMen® LX PLUS meter

Aanwijzing: bij geen activiteit wordt het display blanco na de volgende tijd:
• 1 minuut bij alle schermen
• 2 minuten in de testmodus
• 3 minuten wanneer de downloadconnector is aangesloten.

3. INLEIDING3. INLEIDING

Glucose Ketonen Controle

Indicator batterij bijna leeg

mg/dL of mmol/L

Testresultaten

Gemiddelde testresultaten

Indicator AM of PM

Uur/MinutenDatum/Dag 

Symbolen: Alarm, Voor maaltijd,
Na maaltijd, Inspanning, en Markering

Indicator bloed- of controledruppel

Geheugenresultaat
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3.3 Navigatietoetsen
De meter wordt bediend via het indrukken en het ingedrukt houden van de volgende toetsen:
Linker/rechter toets  
• Met de linker/rechter pijltoetsen  kan men verder/terug bladeren door een serie opgeslagen 
testresultaten of waardeverhogingen
• Druk op de linker/rechter toets  om een nieuwe instelling voor tijd, datum en pieptoon te kiezen (zie 
hieronder hoe u de meter in de SETUPMODUS zet)
• Houd de linker/rechter toets  ingedrukt om het schermwisselingsproces te versnellen
Modustoets  
• Als de modustoets  korter dan 1,5 seconden wordt ingedrukt om naar de volgende functie te gaan, gaat 
de meter bij indrukken van de toets direct over naar het volgende scherm 
• Als de meter in de slaapstand (OFF) staat, wordt hij bij minder dan 1,5 seconden indrukken van de modustoets 

 opgestart en komt hij in de modus DATA REVIEW (gegevens teruglezen)
• Als de meter in de slaapstand (OFF) staat, wordt hij bij langer dan 3 seconden indrukken van de modustoets 

 opgestart en komt hij in de modus SETUP (instellingen)
• Als de meter aan staat (ON), wordt hij bij langer dan 1,5 seconden indrukken van de modustoets  
handmatig uitgeschakeld (slaapstand).

3.4 Werking van de GlucoMen® LX PLUS in het kort 
Om een test uit te voeren, voert de gebruiker simpelweg een teststrip in, wacht tot het bloeddruppelsymbool 
op het display verschijnt (ook wordt “Glu” of “Ket” weergegeven - de meter is klaar voor gebruik); raakt met 
de teststrip de bloeddruppel aan en verkrijgt binnen 4 (Glu) of 10 (Ket) seconden de uitslag van de test. Het 
testresultaat wordt automatisch bewaard in het geheugen van de meter. De gebruiker kan de in de meter 
opgeslagen testgegevens opvragen en teruglezen.  
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3.5 Inhoud van de Set
• GlucoMen® LX PLUS meter
• Draagtas
• Batterij CR2450, 3V (al geïnstalleerd)
• Gebruikershandleiding
• Garantiekaart
• Afhankelijk van de versie kan uw Set aanvullende onderdelen bevatten
• Lees het etiket van de doos voor de volledige inhoudslijst van uw Set

3.6 Omgevingsfactoren
• Temperatuurbereik voor het bewaren van de meter: -25 tot 46 °C (-13 tot 115 °F)
• Temperatuurbereik voor het bewaren van de teststrips: 4 tot 30 °C (39,2 tot 86 °F)
• Temperatuurbereik voor het bewaren van de controlevloeistof: 2 tot 30 °C (35,6 tot 86 °F)
• Temperatuurbereik voor het gebruik van het systeem: 5 tot 45 °C (41 tot 113 °F)
• Relatieve-vochtigheidsbereik: 10% tot 90% niet-condenserend

De meter voldoet aan de van toepassing zijnde vereisten voor EMC (elektromagnetische compatibiliteit). 
U dient de meter echter niet te gebruiken bij een mobiele of cordless telefoon, walkie-talkies, 
garagedeuropeners, radiozenders of elk ander elektrisch of elektronisch apparaat dat een elektromagnetische 
stralingsbron vormt, aangezien hierdoor de correcte werking van de meter kan worden beïnvloed.

3. INLEIDING
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3.7 Voordat u gaat testen
Voordat u gaat testen en om zeker te zijn van accurate glucose- of ß-ketonenresultaten, uw handen en de plek 
waar u gaat testen eerst wassen en zorgvuldig afdrogen. De GlucoMen® LX PLUS meter kan uw bloedglucose 
testen op de vingertop, onderarm of handpalm. ß-ketonen kunnen alleen worden gemeten in capillair bloed 
uit de vingertop. De bloeddruppelgrootte is slechts 0,3 μL (Glu) of 0.8 μL (Ket).

3.8 Redenen om te controleren op lage bloedglucose
• U hebt symptomen zoals zwakheid, transpireren, zenuwachtigheid, hoofdpijn of verwardheid
• U nam insuline in, maar hebt te lang niet gegeten
• Uw arts of professionele zorgverlener adviseert u dit te doen

3.9 Redenen om te controleren op ß-ketonen
• Uw bloedglucosewaarden zijn steeds hoger dan 13,9 mmol/L
• Uw adem heeft een fruitige geur
• U heeft een bedorven en/of pijnlijke maag; weinig eetlust
• U bent ziek (met misselijkheid en/of braken)
• U heeft steeds meer dorst en moet vaker plassen dan normaal
• U hebt symptomen zoals zwakheid, diep ademen, hoofdpijn of verwardheid
• Uw arts of professionele zorgverlener adviseert u dit te doen

3. INLEIDING
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3.10 Belangrijke informatie voor uw gezondheid
Diabetische ketoacidose (DKA) is een potentieel levensbedreigende complicatie bij patiënten met diabetes 
mellitus. DKA ontstaat door een absoluut gebrek aan werkzaamheid van insuline in het lichaam en treedt 
daardoor voornamelijk op bij type 1-diabetespatiënten. De combinatie van insulinegebrek en toegenomen 
tegenregulerende hormonen leidt tot gewijzigde productie en afvoer van glucose, in antwoord waarop 
het lichaam overschakelt op verbranding van vetten. De vrije vetzuren die vrijkomen worden vervolgens 
geoxideerd tot zure ketonlichamen (hoofdzakelijk ß-hydroxyboterzuur maar ook aceton en acetoacetaat) in de 
lever.
DKA kan het eerste symptoom zijn van niet eerder gediagnosticeerde diabetes (hoofdzakelijk bij pediatrische 
patiënten), maar het kan ook optreden bij bekende diabetes als gevolg van een aantal oorzaken, 
zoals bijkomende ziekte, emotionele stress of gebrekkig gevolgde insulinetherapie. Herhaalde hoge 
bloedglucosewaarden (d.w.z. aanhoudend hoger dan 13,9 mmol/L gedurende enkele uren), fruitige geur van 
de adem, braken, misselijkheid, maagpijn, uitdroging, vaak urineren, diep en stotend ademhalen, verwardheid 
en soms coma zijn typische symptomen.

Als u symptomen voelt die niet overeenkomen met de resultaten van uw bloedglucose- of ketonentest en u 
hebt alle instructies opgevolgd zoals die in de handleiding beschreven staan, neem dan contact op met uw 
arts of professionele zorgverlener.

3. INLEIDING3. INLEIDING
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3.11 GlucoMen® LX sensor 
De GlucoMen® LX sensor teststrips werden alleen voor gebruik met uw GlucoMen® LX of GlucoMen® LX PLUS 
meter ontwikkeld. Gebruik elke teststrip maar één keer, en gooi hem daarna weg. Breng NIET OPNIEUW bloed 
aan op de teststrip.
• Vereist maar een heel kleine hoeveelheid bloed: 0,3 μL
• Zuigt vanzelf bloed op in het testveld van de strip
• Kan vastgepakt worden met schone, droge handen zonder de glucoseresultaten te beïnvloeden

3.12 Belangrijke informatie over de GlucoMen® LX sensor teststrips
• Gebruik voor de glucosetest alleen GlucoMen® LX sensor teststrips 
• Haal pas een teststrip uit het buisje waneer u klaar zit voor de test
• Bewaar de verpakking met teststrips op een koele, droge plaats onder de 30°C (86°F). Niet in de koelkast bewaren of invriezen
• Niet bewaren in de buurt van hittebronnen of vocht
• Teststrips moeten bewaard worden in het originele buisje
• Na een teststrip uit het buisje gehaald te hebben, moet u onmiddellijk de dop weer terugplaatsen en goed afsluiten. 
• Gebruik geen teststrips na de vervaldatum die op de verpakking gedrukt staat, want dit kan onnauwkeurige 
resultaten opleveren
• Teststrips mogen na openen van het buisje niet langer dan 9 maanden worden bewaard. Wanneer u een 
nieuw buisje met teststrips opent, tel dan 9 maanden vooruit en schrijf die datum op het buisje. Gooi alle 
overgebleven teststrips weg na die genoteerde datum
• Breng geen enkele verandering op de teststrips aan

Waarschuwing: Het buisje met de teststrips bevat kleine onderdelen. Houd het buisje met teststrips buiten bereik van 
kinderen en huisdieren. 

3. INLEIDING

Dit uiteinde in de 
meter invoeren

Bloeddruppel op de 
voorkant aanbrengen
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3.13 GlucoMen® LX β-Ketone sensor
De GlucoMen® LX ß-Ketone sensor teststrips werden alleen voor gebruik met uw GlucoMen® LX PLUS meter 
ontwikkeld. Gebruik elke teststrip maar één keer, en gooi hem daarna weg. Breng NIET OPNIEUW bloed aan 
op de teststrip.
• Vereist maar een heel kleine hoeveelheid bloed: 0,8 μL
• Zuigt vanzelf bloed op in het testveld van de strip
• Kan vastgepakt worden met schone, droge handen zonder de ketonenresultaten te beïnvloeden

3.14 Belangrijke informatie over de GlucoMen® LX β-Ketone sensor teststrips
• Gebruik voor de ketonentest alleen de GlucoMen® LX ß-Ketone sensor teststrips 
• Haal pas een teststrip uit de folieverpakking waneer u klaar zit voor de test
• Bewaar de verpakking met teststrips op een koele, droge plaats onder de 30°C (86°F). Niet in de koelkast 
bewaren of invriezen
• Niet bewaren in de buurt van hittebronnen of vocht
• Teststrips moeten bewaard worden in de originele verpakking
• Gebruik geen teststrips na de vervaldatum die op de verpakking gedrukt staat, want dit kan onnauwkeurige 
resultaten opleveren
• Breng geen enkele verandering op de teststrips aan

Waarschuwing: De verpakking met de teststrips bevat kleine onderdelen. Houd de teststrips en de verpakking buiten 
bereik van kinderen en huisdieren. 

3. INLEIDING

Dit uiteinde in de 
meter invoeren

Bloeddruppel op de 
voorkant aanbrengen
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3.15 Restricties
De GlucoMen® LX sensor en GlucoMen® LX ß-Ketone sensor teststrips geven nauwkeurige resultaten als de 
volgende restricties worden opgevolgd:
• De teststrips mogen niet gebruikt worden om diabetes en DKA te diagnosticeren of om pasgeborenen te 
testen.
• Elke teststrip is voor éénmalig gebruik. NIET opnieuw gebruiken. Gebruik voor elke test een nieuwe teststrip.
• De teststrips zijn voor uw persoonlijk gebruik bestemd. Deel ze NIET met andere personen.
• Gebruik alleen vers capillair volbloed.
• Tot 3000 meter (10000 voet) boven zeeniveau heeft de hoogte geen invloed op de bloedglucose- of 
ß-ketonenwaarden.
• De meter geeft nauwkeurige resultaten binnen een temperatuurbereik van 5 tot 45 °C (41 tot 113 °F).
• Extreme vochtigheidswaarden (hoger dan 90% en lager dan 10%) kunnen de resultaten beïnvloeden.
• De GlucoMen® LX sensor en GlucoMen® LX ß-Ketone sensor teststrips zijn tegen plasma gekalibreerd.
Indien u uw meter met een laboratoriuminstrument wilt vergelijken, moet u vers capillair bloed gebruiken 
met de meter en veneus plasma met het laboratoriuminstrument, door direct na de zelftest veneus bloed 
uit de arm van de patiënt af te nemen. De resultaten die uw meter geeft kunnen verschillen van het strak 
gecontroleerde laboratoriumresultaat. Dit is te wijten aan normale verschillen tussen de capillaire en veneuze 
compartimenten.
• Testresultaten kunnen valselijk laag zijn als de patiënt ernstig is uitgedroogd.
• Ernstig zieke patiënten mogen niet getest worden met bloedglucose- en ß-ketonenmeters voor thuisgebruik.
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3.16 Prikpen
In onderstaande afbeelding worden de onderdelen van de prikpen getoond. Nadere gegevens vindt u in de 
gebruiksaanwijzing van de prikpen.

Prikpennen en lancetten van het merk Glucoject® worden geproduceerd door Owen Mumford Ltd, Brook Hill, 
Woodstock, Oxford OX20 ITU, UK.

3. INLEIDING
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Uw GlucoMen® LX PLUS meter is al ingesteld op tijd en datum.
Door de juiste tijd en datum te kennen van elk bloedtestresultaat kunnen u en uw professionele zorgverlener 
veranderingen in uw therapie bijhouden. Het is daarom belangrijk de juiste tijd en datum te controleren, 
zodat u weet wanneer u uw tests hebt uitgevoerd. Indien tijd en datum niet zijn ingesteld, worden alle 
bloedtestresultaten gemarkeerd en niet in het gemiddelde opgenomen.

Uw GlucoMen® LX PLUS meter heeft een pieptoon die standaard is ingeschakeld (“ON”). Deze geeft aan 
wanneer er voldoende bloed is aangebracht op de teststrip en wanneer de test klaar is, maar ook wanneer u 
een volgende stap moet uitvoeren bij het gebruik van de meter.

a. Houd de modustoets  langer dan 3 seconden ingedrukt. Als de meter in de slaapstand (SLEEP) staat, wordt 
hij nu ingeschakeld en lichten alle segmenten gedurende 3 seconden op, waarna hij in de instellingsmodus 
(SETUP) komt.
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Het eerste instellingenscherm verschijnt op het display van de meter: Tijd

Instellingen Weergave op het display  
Uur (knippert)  “12”: 00
Minuten (knippert)  12 : “00”
Jaar (knippert)  28 - 05 - “2010”
Maand (knippert)  28 -“05” - 2010
Dag (knippert)  “28”- 05 - 2010
Pieptoon (AAN of UIT)  “On” (pieptoon)
Markering (AAN of UIT)  “On”
Einde (einde instellingsmodus)  “End”

b. Druk herhaaldelijk op de modustoets  tot u de instelling vindt die u wilt veranderen.

c. Druk op de linker/rechter pijltoets  om een nieuwe waarde voor die instelling te kiezen.

d. Druk op de modustoets  om de nieuwe waarde te bevestigen of naar de volgende instelling over te gaan.

Aanwijzing: denk eraan dat u tijd- en datuminstelling moet controleren en eventueel aanpassen aan de lokale tijd of aan de 
zomertijd en nadat u de batterij hebt vervangen. Nadat u een bloedglucose-, ß-ketonen- of controlevloeistoftest hebt afgerond, 
zal het laatste resultaat op het display verschijnen zodra u de meter een volgende keer aanzet. De datum en tijd die dan worden 
weergegeven, zijn de datum en tijd van uw vorige bloed- of controlevloeistoftest, en niet de huidige datum en tijd.  
Aanwijzing: Als de meter in de SETUPMODUS staat wanneer de teststrip wordt ingevoerd, dan slaat hij  alle tot op dat moment 
ingevoerde waarden op en schakelt direct over naar de TESTMODUS. Na verlaten van de TESTMODUS wordt het display blanco 
en komt niet terug in de SETUPMODUS.

4. INSTELLEN VAN TIJD, DATUM, MARKERINGEN EN PIEPTOON
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4.1 Markeren van bloedglucoseresultaten
Indien de markering in de instellingen is ingeschakeld, kunt u met de linker/rechter pijltoetsen  het 
glucoseresultaat als preprandiaal, postprandiaal, sport en vinkje markeren nadat u een bloedglucose- (geen 
controlevloeistof-) test met een geldig resultaat heeft uitgevoerd.

a. De symbolen worden één voor één knipperend getoond.

b. Selecteer de gewenste markering door op de modustoets  te drukken terwijl het symbool knipperend 
wordt weergegeven.

Aanwijzing: de meter slaat de status van de markering NIET automatisch op nadat de time-out van een minuut is 
verstreken of wanneer de glucoseteststrip wordt verwijderd.

c. Nadat het preprandiale symbool is geselecteerd, stopt dit met knipperen, en wordt het alarmsymbool 
knipperend weergegeven.
d. U schakelt het alarm in (ON) of uit (OFF) door op de linker of rechter pijltoets  te drukken.
e. Vervolgens drukt u op de modustoets  om de alarminstelling ON of OFF te bevestigen.

Aanwijzing: indien het alarm ingeschakeld wordt, stopt het alarmsymbool met knipperen, en kan de gebruiker een 
herinneringsalarm voor de postprandiale test instellen, dat  2,5 uur (150+1 minuten) later afgaat.
Aanwijzing: U kunt de status (ON/OFF) van het herinneringsalarm voor de postprandiale test bekijken op het 
scherm voor het gemiddelde van 1 dag.

4. INSTELLEN VAN TIJD, DATUM, MARKERINGEN EN PIEPTOON

Alarm preprandiaal postprandiaal sport vinkje
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f. Het herinneringsscherm voor de postprandiale test geeft 20 alarmsignalen (onafhankelijk van de 
ON/OFF instelling van de pieptoon), en toont het gemarkeerde preprandiale resultaat dat in het niet-vluchtige 
geheugen is opgeslagen, het knipperende alarmsymbool en de knipperende bloeddruppel.
g. Druk op een willekeurige toets om het afgaande alarm te stoppen.

Aanwijzing: houd nadat het alarm is gestopt de modustoets  langer dan (>) 1,5 seconden ingedrukt om de 
meter uit te schakelen.

h. Door een teststrip in te voeren tijdens het afgaan van het alarm, nadat het alarm is gestopt, of nadat het 
alarm handmatig is uitgeschakeld, kan een bloedglucosetest worden uitgevoerd. Indien niets wordt gedaan, 
schakelt de meter na 1 minuut vanzelf uit. 
• Een ingesteld herinneringsalarm voor een postprandiale test wordt uitgeschakeld als u nog een test uitvoert 
en deze als postprandiaal resultaat markeert.
• Een ingesteld herinneringsalarm voor een postprandiale test wordt ook uitgeschakeld als u de SETUPMODUS 
opent en de markering op OFF zet.
• Een ingesteld herinneringsalarm voor een postprandiale test wordt ook uitgeschakeld als u de SETUPMODUS 
opent en de datum/tijd wijzigt.
• Een ingesteld herinneringsalarm voor een postprandiale test wordt ook uitgeschakeld als u de opgeslagen resultaten 
bekijkt en het alarm op het scherm voor het gemiddelde van 1 dag uitschakelt. U kunt het alarm uitschakelen of 
ingeschakeld laten door op de rechter of linker pijltoets  en daarna op de modustoets  te drukken.

Indien het herinneringsalarm voor de postprandiale test afloopt tijdens een glucose- of ketonentest, wordt het 
alarm genegeerd en uitgeschakeld.
• Nadat een herinneringsalarm voor een postprandiale test is uitgeschakeld, kunt u het niet opnieuw inschakelen 
• De meter kan slechts één herinneringsalarm voor een postprandiale test tegelijk opslaan.
• De meter kan het herinneringsalarm voor de postprandiale test NIET in het geheugen bewaren nadat de batterij 
is vervangen (reset).

4. INSTELLEN VAN TIJD, DATUM, MARKERINGEN EN PIEPTOON4. INSTELLEN VAN TIJD, DATUM, MARKERINGEN EN PIEPTOON



24 GlucoMen LX PLUS - 42345 - 09/10

NL 5. GLUCOMEN® LX GLU/KET CONTROL4. INSTELLEN VAN TIJD, DATUM, MARKERINGEN EN PIEPTOON

4.2 Markeren van ß-ketonenresultaten
Indien de markering in de instellingen is ingeschakeld, kunt u met de linker/rechter pijltoets  het 
ketonenresultaat markeren (vinkje) of de markering verwijderen (geen vinkje) nadat u een bloedketonen- 
(geen controlevloeistof-) test met een geldig resultaat heeft uitgevoerd. Het vinksymbool wordt knipperend 
weergegeven.

Selecteer de gewenste markering door op de modustoets  te drukken terwijl het symbool knipperend 
wordt weergegeven.

Aanwijzing: de meter kan de status van de markering niet opslaan als de time-out van een minuut is verstreken of 
de ketonenteststrip wordt verwijderd.
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De controlevloeistoffen GlucoMen® LX Glu/Ket control zijn standaardvloeistoffen die bekende hoeveelheden 
glucose en ß-hydroxyboterzuur (ß-keton) bevatten.
Controlevloeistoftests voor bloedglucose of ketonen kunt u elke keer uitvoeren als u wilt controleren of uw 
meter en teststrips goed werken.

Een glucose- of ß-ketonen-controlevloeistoftest:
• Kan worden uitgevoerd wanneer u uw meter voor het eerst ontvangt en daarna ten minste eenmaal per week.
• Kan worden uitgevoerd elke keer dat u een nieuw buisje met GlucoMen® LX sensor teststrips opent en begint 
te gebruiken of een GlucoMen® LX ß-Ketone sensor teststrip uit een nieuwe folieverpakking begint te gebruiken.
• Moet worden uitgevoerd als het GlucoMen® LX sensor teststripbuisje in totaal langer dan normaal open blijft 
(het buisje mag per test ca. 10 seconden open zijn).
• Moet worden uitgevoerd als de meter is gevallen, beschadigd of nat is geworden.
• Moet worden uitgevoerd als u denkt dat uw testresultaten niet nauwkeurig zijn of als uw testresultaten niet 
overeenkomen met hoe u zich voelt.

Een glucose- of ß-ketonen-controlevloeistoftest lijkt op een bloedglucose- of ketonentest, behalve dat u de 
controlevloeistof GlucoMen® LX Glu/Ket control gebruikt in plaats van een bloeddruppel.
• Gebruik deze glucose- en ß-ketonen-controlevloeistof om te controleren of uw GlucoMen® LX PLUS meter en 
GlucoMen® LX sensor of GlucoMen® ß-Ketone sensor teststrips goed werken.
• Gebruik deze vloeistof om te oefenen of om te controleren of u de juiste testprocedure volgt, zonder dat u 
dat meteen met uw eigen bloed hoeft te doen.
• Als het meetresultaat binnen de acceptabele range voor de controlevloeistof GlucoMen® LX Glu/Ket control 
valt, dan werkt het  GlucoMen® LX PLUS systeem correct.

5. GLUCOMEN® LX GLU/KET CONTROL4. INSTELLEN VAN TIJD, DATUM, MARKERINGEN EN PIEPTOON
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5.1 Belangrijke informatie over de controlevloeistof GlucoMen® LX Glu/Ket control
• Gebruik alleen de controlevloeistof GlucoMen® LX Glu/Ket control voor de test.
• Controleer de vervaldatum op het flesje van de controlevloeistof GlucoMen® LX Glu/Ket control. Gebruik de 
controlevloeistof GlucoMen® LX Glu/Ket control niet na de vervaldatum omdat dit onnauwkeurige resultaten kan 
geven.
• U kunt de vloeistof na openen slechts 3 maanden bewaren. Wanneer u een nieuw flesje GlucoMen® LX 
Glu/Ket control opent, tel dan 3 maanden vooruit en schrijf die datum op het etiket van het flesje. 
Gooi alle overgebleven controlevloeistof weg na die genoteerde datum.
• Bewaar de controlevloeistof GlucoMen® LX Glu/Ket control goed afgesloten bij kamertemperatuur onder de 
30°C (86°F). Niet invriezen.
• Schud de controlevloeistof GlucoMen® LX Glu/Ket control goed voor gebruik.

Als de resultaten van uw glucose- of ß-ketonen-controlevloeistoftest voortdurend buiten de range vallen die 
op het GlucoMen® LX sensor teststripbuisje of de GlucoMen® LX ß-Ketone sensor folieverpakking staat gedrukt:
• kan het zijn dat de GlucoMen® LX PLUS meter niet goed werkt; gebruik de meter dan niet om uw bloed te testen.
• kan het zijn dat de GlucoMen® LX sensor of GlucoMen® LX ß-Ketone sensor teststrips niet goed werken; 
gebruik de teststrips dan niet om uw bloed te testen.
• Neem contact op met A. Menarini Diagnostics voor assistentie: 0800 022 54 22

Waarschuwing: de GlucoMen® LX Glu/Ket control controlevloeistofrange die op het GlucoMen® LX sensor 
teststripbuisje staat gedrukt geldt alleen voor de glucosecontrolevloeistof. Deze waarden worden gebruikt om de 
werking van meter en teststrips te testen  Het is niet de aanbevolen range voor uw bloedglucosewaarde. 
Evenzo geldt de GlucoMen® LX Glu/Ket control controlevloeistofrange die op de GlucoMen® LX ß-Ketone sensor 
folieverpakking staat gedrukt alleen voor de ß-ketonen-controlevloeistof. Deze waarden worden gebruikt om 
de werking van meter en teststrips te controleren. Het is niet de aanbevolen range voor het ß-ketonengehalte 
in uw bloed.
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6.1 Een glucose-controlevloeistoftest uitvoeren
a. Voer een GlucoMen® LX sensor teststrip in de GlucoMen® LX PLUS meter in. Als de meter uitstond, worden 
alle segmenten gedurende 2 seconden op het display weergegeven en daarna verschijnt het knipperende 
bloeddruppelsymbool en “Glu”.
b. Druk op de linker of rechter toets  om tussen ongemarkeerd monster en gemarkeerd controlemonster 
(CTL) te wisselen; kies controlemonster.
c. Schud het flesje met controlevloeistof GlucoMen® LX Glu/Ket control. Laat voor gebruik 
de eerste druppel wegvloeien. Knijp een druppel controlevloeistof op een schone, harde 
en droge ondergrond, bijv. de dop van het flesje.
d. Pak de meter met de teststrip erin en raak met de teststrip de druppel controlevloeistof aan.
e. Op het display wordt een countdown van 4 tot 1 aangegeven. Na 4 seconden verschijnt 
het resultaat van de glucose-controlevloeistoftest op het display.
f. Vergelijk het resultaat op het display met de range die op het buisje van de teststrips staat 
aangegeven. Als het resultaat binnen de range valt, dan werken uw GlucoMen® LX PLUS 
meter en GlucoMen® LX sensor teststrips correct.
g. Het resultaat wordt automatisch in het geheugen opgeslagen. Gemarkeerde (CTL) 
glucose-controlevloeistofresultaten worden niet in het gemiddelde opgenomen. 
Een resultaat buiten de range kan de volgende oorzaken hebben:
• Een fout in het uitvoeren van de controlevloeistoftest. Test opnieuw en volg de instructies zeer nauwkeurig 
op.
• De controlevloeistof GlucoMen® LX Glu/Ket control kan verlopen of besmet zijn. Controleer de vervaldatum 
op het flesje van de controlevloeistof GlucoMen® LX Glu/Ket control. De controlevloeistof GlucoMen® LX 
Glu/Ket control is na openen slechts 3 maanden houdbaar.
Let erop dat het flesje met controlevloeistof GlucoMen® LX Glu/Ket control gesloten is als u het niet gebruikt.
• Verlopen GlucoMen® LX sensor teststrip. Controleer de vervaldatum op het teststripbuisje.

6. GLUCOSEMETING5. GLUCOMEN® LX GLU/KET CONTROL
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• De GlucoMen® LX sensor teststrip kan beschadigd zijn. Dit kan voorkomen bij extreme temperaturen of 
doordat het teststripbuisje open gelaten werd. Test opnieuw met een nieuwe teststrip.
• Defecte meter. Het kan zijn dat de meter niet goed werkt.

Aanwijzing: als u de teststrip verwijdert voordat u de test start, wordt het display uitgeschakeld. 
Aanwijzing: het is belangrijk de controlevloeistoftest te selecteren zodat de testresultaten niet tot die van uw 
bloedglucosetests worden gerekend.
Aanwijzing: als een test niet binnen 2 minuten na het invoeren van de teststrip wordt uitgevoerd, wordt het display 
uitgeschakeld. Om de test uit te voeren moet u de teststrip verwijderen en weer vanaf stap a. beginnen.
Aanwijzing: de controlevloeistof GlucoMen® LX Glu/Ket control moet op een schoon, hard en droog oppervlak 
worden aangebracht, bijvoorbeeld de dop van het controlevloeistofflesje.
Aanwijzing: het controlesymbool op het display blijft knipperen tot er voldoende controlevloeistof op de teststrip 
is aangebracht (de pieptoon klinkt als die was ingeschakeld). 
Aanwijzing: Als het resultaat voor glucose boven de 33,3 mmol/L uitkomt, wordt op het display “HI” met “Glu” 
aangegeven. Als het resultaat voor glucose onder de 1,1 mmol/L uitkomt, wordt op het display “LO” aangegeven.
Aanwijzing: Als het testresultaat van de glucosecontrolevloeistof buiten de range valt (hoger of lager is), dan kan 
het zijn dat uw meter of de teststrips niet goed functioneren. Herhaal de test met een teststrip uit een nieuw buisje, 
indien beschikbaar. Gebruik de meter niet als het testresultaat herhaaldelijk buiten de juiste range valt.
Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u dan contact op met A. Menarini Diagnostics voor assistentie: 
0800 022 54 22

6. GLUCOSEMETING
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6.2 Uitvoeren van een bloedglucosetest
a. Was uw handen met warm water en zeep en droog ze zorgvuldig af. Als alternatief kunt u alcoholdoekjes 
gebruiken om de prikplaats te reinigen; na het reinigen goed afdrogen.
b. Voer een GlucoMen® LX sensor teststrip in de GlucoMen® LX PLUS meter in. Als de meter uitgeschakeld was, 
worden alle segmenten gedurende 2 seconden op het display weergegeven. Na 3 seconden verschijnt het 
knipperende bloeddruppelsymbool en “Glu”.

c. Laat uw hand naar beneden hangen en masseer de vinger met uw duim in de richting 
van de vingertop om de bloedtoevoer te stimuleren.
d. Gebruik de prikpen met een nieuwe lancet erin om in de vinger te prikken (zie de 
instructies voor de prikpen).
e. Masseer voorzichtig uw vinger om de vorming van een druppel bloed te bevorderen.
f. Raak met het uiteinde van de GlucoMen® LX sensor teststrip de bloeddruppel aan tot de 
teststrip vol is en de teller op het display met het aftellen begint (pieptoon klinkt als hij is 
ingesteld).
g. Terwijl de test wordt uitgevoerd wordt een countdown op het display aangegeven. Het 
glucoseresultaat verschijnt na 4 seconden op het display.

6. GLUCOSEMETING6. GLUCOSEMETING
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h. Het resultaat wordt automatisch in het geheugen opgeslagen.
i. Druk op de linker of rechter toets  om tussen gemarkeerde ( ) en niet gemarkeerde 
resultaten te wisselen. 
l. Druk op de modustoets  om de status van de markering op te slaan: Gemarkeerd ( ) 
of niet gemarkeerd.

Aanwijzing: Als het resultaat boven de 33,3 mmol/L uitkomt, wordt op het display “HI” aangegeven; 
als het testresultaat onder de 1,1 mmol/L uitkomt, wordt op het display “LO” aangegeven. 
Waarschuwing: Overmatig drukken moet worden vermeden, omdat hemolyse tot onnauwkeurige resultaten kan leiden.
Waarschuwing: Uw prikpen is alleen voor uw persoonlijk gebruik. Deel deze NIET met andere personen. Door het delen 
van de prikpen of de lancetten kunnen zeer ernstige infecties worden overgedragen. Om te voorkomen dat u zich per 
ongeluk verwondt, moet u gebruikte lancetten uit de prikpen verwijderen na het testen en mag u geen nieuwe lancet 
inbrengen voordat u werkelijk klaar bent voor een volgende test.
Waarschuwing: Lancetten zijn voor eenmalig gebruik. Gebruik voor elke test een nieuwe, steriele lancet. Test steeds op 
een andere plek op uw vingertop om te voorkomen dat er eelt ontstaat. Verwijder de gebruikte lancet uit de prikpen.
Waarschuwing: Gooi gebruikte lancetten weg in overeenstemming met de lokale regelgeving voor biogevaarlijk afval.
Waarschuwing: het reinigen van de prikplaats is belangrijk.
Aanwijzing: als de teststrip wordt verwijderd voordat u de test start, wordt het display uitgeschakeld. 
Aanwijzing: als een test niet binnen 2 minuten na het invoeren van de teststrip wordt uitgevoerd, wordt het display 
uitgeschakeld. Om een test uit te voeren moet u de teststrip verwijderen en opnieuw invoeren, beginnend bij stap a.
Aanwijzing: Het bloeddruppelsymbool blijft knipperen tot er voldoende bloed in de teststrip is opgezogen.
Aanwijzing: De meter wordt vanzelf uitgeschakeld als hij 2 minuten lang niet gebruikt wordt of de teststrip verwijderd 
wordt. De toetsen zijn geblokkeerd tot een teststrip wordt ingevoerd. 
Resultaten en markeringsstatus worden opgeslagen als de meter vanzelf uitschakelt, de teststrip wordt verwijderd of de 
meter wordt uitgezet.

6. GLUCOSEMETING



31GlucoMen LX PLUS - 42345 - 09/10

NL6. GLUCOSEMETING

Aanwijzing: U moet de bloeddruppel op de teststrip aanbrengen terwijl het bloeddruppelsymbool op het display 
knippert. Als de meter afslaat voordat de bloeddruppel is aangebracht, moet u de teststrip verwijderen en opnieuw 
invoeren.
Aanwijzing: Als er binnen 2 minuten geen bloed wordt aangebracht, komt de meter in de “SLEEP Mode” (slaapstand) 
om de batterij te sparen.
Aanwijzing: Druk de teststrip niet direct tegen de huid. Raak met de teststrip voorzichtig de bloeddruppel aan.

6. GLUCOSEMETING
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6.3 Afnemen en aanbrengen van een bloeddruppel uit de onderarm of handpalm 
(alleen glucosetest)
De GlucoMen® LX PLUS vermindert de pijn bij het testen van bloedglucose 
aanzienlijk omdat maar een druppel bloed van 0,3 μL nodig is. 
De GlucoMen® LX PLUS biedt bovendien de mogelijkheid om bloedglucose te 
testen op andere plaatsen dan de vingertop (onderarm of handpalm). 
Het afnemen van een bloedmonster op deze plaatsen kan nog minder pijnlijk 
zijn doordat zich daar minder zenuwuiteinden bevinden.

a. Kies een testplek uit op de onderarm, op de muis van de handpalm of op 
de zijkant van de handpalm, zoals aangegeven. Kies een plek zonder duidelijk 
zichtbare aderen, moedervlekken of haar, en niet bij het bot. 

b. Was de plek met warm water en zeep. Afspoelen en goed afdrogen voordat 
u gaat prikken. 

c. Zet de doorzichtige dop op de prikpen. Druk en houd de prikpen STEVIG 
tegen de onderarm (of handpalm).

6. GLUCOSEMETING
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d. Blijf STEVIG drukken en druk dan op de bedieningsknop om de prik uit te 
voeren.
e. Houd de prikpen goed vast en druk STEVIG totdat er een druppel bloed 
verschijnt. U kunt de bloeddruppel door de doorzichtige dop heen zien.
f. Breng de bloeddruppel op het uiteinde van de teststrip aan. Het bloed wordt 
in de teststrip opgezogen. Houd de meter tegen de bloeddruppel aan totdat u 
een korte pieptoon hoort of ziet dat de meter begint af te tellen.
g. Het resultaat van de bloedglucosetest wordt weergegeven en opgeslagen. 
De test is nu voltooid.

Aanwijzing: bij dik haar op de testplek kan de bloeddruppel uitlopen.
Waarschuwing: het bloed op de strip moet dezelfde rode kleur hebben als het 
bloed dat u gewend bent te zien bij het testen op uw vingertop. Als de bloeddruppel 
helderder, roze of lichter van kleur is, test dan opnieuw met een bloeddruppel van 
de vingertop.
Aanwijzing: Als u een foutmelding krijgt tijdens het testen op uw onderarm of handpalm, of als u na meerdere 
pogingen geen bloedglucoseresultaat krijgt, test dan op uw vingertop.

6.4 Testen op de onderarm en handpalm: beperkingen en opmerkingen
Resultaten uit de onderarm kunnen verschillen van vingertopresultaten wanneer glucosewaarden snel 
veranderen, bijvoorbeeld na een maaltijd, na het innemen van insuline of tijdens of na inspanning(1). Daarentegen 
zijn glucoseresultaten van bloeddruppels uit de handpalm in alle testomstandigheden equivalent gebleken aan 
de waarden van bloeddruppels uit de vingertop (2, 3).
Gebruik alleen de vingertop of handpalm om te testen wanneer u verwacht dat uw glucosewaarden snel veranderen. 
Voer geen test uit op de onderarm: 

6. GLUCOSEMETING6. GLUCOSEMETING
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• Voor β-ketonenmetingen.
• Gedurende ten minste 2 uur na de maaltijd of een insuline-injectie.
• Als u vermoedt hypoglycaemie te hebben (insulinereacties).
• Als u risicovolle activiteiten onderneemt (autorijden, met machines werken...).
• Als u zich net heeft ingespannen.
• Als u denkt dat uw bloedglucose snel zal veranderen (bijv. na een maaltijd, na het innemen van insuline of 
tijdens of na inspanning).
• Als u regelmatig sterk schommelende bloedglucosewaarden hebt die vaak laag zijn (hypoglycaemie).
• Als u een insulinepomp gebruikt.
• Als u zich niet goed voelt of ziek bent.
• Als u aan extra stress onderhevig bent.
• Als u zich niet bewust bent van symptomen wanneer uw bloedglucose laag is.

Als de testresultaten uit uw onderarm niet overeenkomen met hoe u zich voelt, test dan opnieuw op uw 
vingertop of handpalm.

Waarschuwing: Vraag altijd advies aan uw arts of professionele zorgverlener voordat u ervoor kiest testplekken 
op onderarm en handpalm te gebruiken. U kunt daar namelijk blauwe plekken krijgen.
Waarschuwing: β-ketonentests mogen niet op de onderarm of handpalm worden uitgevoerd. Gebruik alleen de 
vingerprik voor het testen op β-ketonen.

1 Jungheim K., Koshinsky T., 2002. “Glucose Monitoring at the Arm: Risky delays of hypoglycemia and hyperglycemia detection”. 
Diabetes Care, 25 (6), 956-960.
2 Bina D.M., Anderson R.L., Johnson M.L., Bergenstal R.M., Kendall D.M., 2003. “Clinical Impact of Prandial State, Exercise, and Site
Preparation on the Equivalence of Alternative-Site Blood Glucose Testing” Diabetes Care, 26 (4), 981-985.
3 Peled N., Wong D., Gwalani S.L., 2002. “Comparison of Glucose levels in capillary blood samples obtained from a variety of body 
sites. Diabetes Technol. Ther. 4, 35-44. 

6. GLUCOSEMETING
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6.5 Uw bloedglucosetestresultaten
Het resultaat van uw bloedglucosetest wordt op het display getoond.

Als uw testresultaat hoger dan 33,3 mmol/L uitvalt, geeft de meter “HI” aan. U kunt dan 
een hoge bloedsuikerwaarde hebben. Controleer uw bloedglucose onmiddellijk weer 
met een nieuwe teststrip.  Indien het resultaat nog steeds te hoog is, herhaal de test 
dan met de controlevloeistof. Als het resultaat van de controlevloeistoftest binnen 
de verwachte range valt (wat de correcte werking van het systeem bevestigt) moet u 
de behandeling volgen die uw professionele zorgverlener u heeft aangeraden en/of 
hiermee onmiddellijk contact opnemen.

Als uw testresultaat lager dan 1,1 mmol/L uitvalt, geeft de meter “LO” aan. U kunt dan 
een lage bloedsuikerwaarde hebben. Controleer uw bloedglucose onmiddellijk weer 
met een nieuwe teststrip. 
Indien uw resultaten nog steeds te laag zijn moet u de behandeling volgen die uw 
professionele zorgverlener u heeft aangeraden en/of hiermee onmiddellijk contact 
opnemen.

Als u een foutmelding krijgt, raadpleeg dan paragraaf 11 op pagina 54 van deze 
handleiding.

Waarschuwing: Testresultaten hoger dan 13,3 mmol/L kunnen wijzen op hoge bloedsuiker 
(hyperglycaemie). Testresultaten lager dan 3,3 mmol/L kunnen wijzen op lage bloedsuiker 
(hypoglycaemie). 
Als uw resultaten in deze range vallen moet u de bloedglucosetest herhalen. Indien uw 
resultaten nog steeds in deze range vallen moet u de behandeling volgen die uw professionele 
zorgverlener u heeft aangeraden en/of hiermee onmiddellijk contact opnemen.

6. GLUCOSEMETING
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6.6 Waarschuwing voor β-ketonentest: bloedglucosewaarde 13,9 mmol/L of hoger
Indien uw bloedglucosewaarde 13,9 mmol/L of hoger is, krijgt u een waarschuwing dat u ook een ß-ketonentest 
moet uitvoeren. De meter geeft een speciaal trillend alarmsignaal, het Ket-symbool wordt weergegeven en er 
loopt cyclisch een streepje van links naar rechts over het display (in stappen van 0,5 seconden).
U wordt erop gewezen dat u uw ß-ketonen moet controleren. De melding stopt automatisch na een minuut 
of wanneer de teststrip wordt verwijderd. 

Aanwijzing: tijdens deze weergavecyclus wordt het display door drukken op een WILLEKEURIGE toets gestopt en 
toont de glucosewaarde. De gebruiker kan vervolgens met de linker/rechter toets wisselen tussen het markeren en 
niet markeren van het testresultaat.
Aanwijzing: de waarschuwing voor de ketonentest geldt NIET voor de kwaliteitscontrolemonsters.

6. GLUCOSEMETING 7. ß-KETONENMETING
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7.1 Uitvoeren van een ß-ketonentest met controlevloeistof
a. Voer een GlucoMen® LX ß-Ketone sensor teststrip in de GlucoMen® LX PLUS meter in. Als de meter uitstaat, 
worden alle segmenten gedurende 2 seconden op het display weergegeven en daarna verschijnt het 
knipperende bloeddruppelsymbool en “Ket”.
b. Druk op de linker of rechter toets  om aan te geven dat dit een controlemonster is 
(op het display wordt CTL weergegeven).
c. Schud het flesje met controlevloeistof GlucoMen® LX Glu/Ket control. Laat voor gebruik 
de eerste druppel wegvloeien. Knijp een druppel controlevloeistof op een schone, harde 
en droge ondergrond, bijv. de dop van het flesje.
d. Pak de meter met de teststrip erin en raak met de teststrip de druppel controlevloeistof 
GlucoMen® LX Glu/Ket control aan.
e. Op het display wordt een countdown van 10 tot 1 aangegeven. Na 10 seconden verschijnt 
het knipperende resultaat van de ß-ketonen-controlevloeistoftest op het display.
f. Vergelijk het resultaat op het display met de range die op het zakje van de teststrips staat 
aangegeven. Als het resultaat binnen de range valt, dan werken uw GlucoMen® LX PLUS 
meter en GlucoMen® LX ß-Ketone sensor teststrips correct.
g. Het resultaat wordt automatisch in het geheugen opgeslagen.

Een resultaat buiten de range kan de volgende oorzaken hebben:
• Een fout in het uitvoeren van de controlevloeistoftest, test opnieuw en volg de instructies zeer nauwkeurig op.
• De controlevloeistof GlucoMen® LX Glu/Ket control kan verlopen of besmet zijn. Controleer de vervaldatum 
op het flesje van de controlevloeistof GlucoMen® LX Glu/Ket control. De controlevloeistof GlucoMen® LX 
Glu/Ket control is na openen slechts 3 maanden houdbaar. Let erop dat het flesje met controlevloeistof 
GlucoMen® LX Glu/Ket control gesloten is als u het niet gebruikt.
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• Verlopen GlucoMen® LX ß-Ketone sensor teststrip - controleer de vervaldatum op het teststripzakje
• De GlucoMen® LX ß-Ketone sensor teststrip kan beschadigd zijn. Dit kan het gevolg zijn van extreme 
temperaturen. Test opnieuw met een nieuwe teststrip.
• Defecte meter - het kan zijn dat de meter niet goed werkt.

Aanwijzing: als u de teststrip verwijdert voordat u de test start, wordt het display uitgeschakeld. 
Aanwijzing: het is belangrijk de controlevloeistoftest te selecteren zodat de testresultaten niet tot die van uw 
bloedtests worden gerekend.
Aanwijzing: als een test niet binnen 2 minuten na het invoeren van de teststrip wordt uitgevoerd, wordt het display 
uitgeschakeld. Om een test uit te voeren moet u de teststrip verwijderen en opnieuw invoeren, beginnend bij stap a.
Aanwijzing: het controlesymbool op het display blijft knipperen tot er voldoende ß-ketonen-controlevloeistof op 
de teststrip is aangebracht (de pieptoon klinkt als die was ingeschakeld). 
Aanwijzing: Als het resultaat voor ketonen boven de 8,0 mmol/L uitkomt, wordt op het display HI met Ket 
aangegeven.
Aanwijzing: Als het testresultaat van de ß-ketonen-controlevloeistof buiten de range valt (hoger of lager is), dan 
kan het zijn dat uw meter en de teststrips niet goed functioneren als systeem. Herhaal de test met een nieuwe 
teststrip. Gebruik de meter niet als het testresultaat herhaaldelijk buiten de juiste range valt.

Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met A. Menarini Diagnostics: 0800 022 54 22
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7.2 Uitvoeren van een ß-ketonentest met bloed
Waarschuwing: Bloeddruppels uit de onderarm of handpalm zijn NIET geschikt voor de ß-ketonentest. Gebruik 
voor de ß-ketonenmeting alleen een bloeddruppel uit uw vingertop.

a. Was uw handen met warm water en zeep en droog ze zorgvuldig af. Als alternatief kunt u alcoholdoekjes 
gebruiken om de prikplaats te reinigen; na het reinigen goed afdrogen.
b. Voer een GlucoMen® LX ß-Ketone sensor teststrip (licht paars van kleur) in de GlucoMen® LX PLUS meter in. 
Als de meter uitgeschakeld was, worden alle segmenten gedurende 2 seconden op het display weergegeven. 
Na 3 seconden verschijnt het knipperende bloeddruppelsymbool en “Ket”.

c. Laat uw hand naar beneden hangen en masseer de vinger met uw duim in de richting 
van de vingertop om de bloedtoevoer te stimuleren.
d. Gebruik de prikpen met een nieuwe lancet erin om in de vinger te prikken (zie de 
instructies voor de prikpen).
e. Druk op uw vinger om een bloeddruppel te vormen.

Dit uiteinde in de 
meter invoeren

Bloeddruppel op de 
voorkant aanbrengen
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f. Raak met het uiteinde van de GlucoMen® LX ß-Ketone sensor teststrip de bloeddruppel 
aan tot de teststrip vol is en de teller op het display met het aftellen begint (pieptoon 
klinkt als hij is ingesteld).
g. Terwijl de test wordt uitgevoerd wordt een countdown op het display aangegeven. Het 
knipperende resultaat verschijnt na 10 seconden op het display.
h. Het resultaat wordt automatisch in het geheugen opgeslagen.
i. Druk op de linker of rechter toets  om tussen gemarkeerde ( ) en niet 
gemarkeerde resultaten te wisselen.
l. Druk op de modustoets  om de status van de markering op te slaan: Gemarkeerd ( ) 
of niet gemarkeerd.

Aanwijzing: Als het resultaat voor ketonen boven de 8,0 mmol/L uitkomt, wordt op het display 
HI met Ket aangegeven.
Als het resultaat voor ketonen onder de 0,1 mmol/L uitkomt, wordt op het display LO met Ket aangegeven.
Aanwijzing: als u de teststrip verwijdert voordat u de test start, wordt het display uitgeschakeld. 
Aanwijzing: als een test niet binnen 2 minuten na het invoeren van de teststrip wordt uitgevoerd, wordt het display 
uitgeschakeld. Om een test uit te voeren moet u de teststrip verwijderen en opnieuw invoeren, beginnend bij stap a.
Aanwijzing: Het bloeddruppelsymbool blijft knipperen tot er voldoende bloed in de teststrip is opgezogen.
Aanwijzing: De meter wordt vanzelf uitgeschakeld als hij 2 minuten lang niet gebruikt wordt of de teststrip 
verwijderd wordt. De toetsen zijn geblokkeerd tot een teststrip wordt ingevoerd. Resultaten en markeringsstatus 
worden opgeslagen als de meter vanzelf uitschakelt, de teststrip wordt verwijderd of de meter wordt uitgezet.
Aanwijzing: Druk de teststrip niet direct tegen de huid. Raak met de teststrip voorzichtig de bloeddruppel aan.
Waarschuwing: Overmatig drukken moet worden vermeden, omdat hemolyse tot onnauwkeurige resultaten 
kan leiden.

7. ß-KETONENMETING
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Waarschuwing: Uw prikpen is alleen voor uw persoonlijk gebruik. Deel deze NIET met andere personen. Door het 
delen van de prikpen of de lancetten kunnen ernstige en zelfs gevaarlijke infecties worden overgedragen. Om te 
voorkomen dat u zich per ongeluk verwondt, moet u gebruikte lancetten uit de prikpen verwijderen na het testen 
en mag u geen nieuwe lancet inbrengen voordat u werkelijk klaar bent voor een volgende test. 
Waarschuwing: Lancetten zijn voor eenmalig gebruik. Gebruik voor elke test een nieuwe, steriele lancet. Test 
steeds op een andere plek op uw vingertop om te voorkomen dat er eelt ontstaat. Verwijder de gebruikte lancet uit 
de prikpen.
Waarschuwing: Gooi gebruikte lancetten weg in overeenstemming met de lokale regelgeving voor biogevaarlijk 
afval.
Waarschuwing: Het reinigen van de prikplaats is belangrijk.

7. ß-KETONENMETING
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7.3 Uw ß-ketonen-testresultaten
Het resultaat van uw ß-ketonentest wordt op het display getoond. 

Als het testresultaat hoger is dan 8,0 mmol/L (Ket), verschijnt “HI” op het display. U kunt 
dan een hoge ß-ketonenwaarde hebben. Controleer de ß-ketonenwaarde van uw bloed 
onmiddellijk weer met een nieuwe teststrip. 
Indien uw resultaten nog steeds te hoog zijn moet u de behandeling volgen die uw 
professionele zorgverlener u heeft voorgeschreven en/of hiermee onmiddellijk contact 
opnemen.
Als het testresultaat lager is dan 0,1 mmol/L (Ket), verschijnt “LO” op het display. U hoeft 
dan niets te doen.

Waarschuwing: De normale range voor de ß-ketonenwaarde in het bloed bij een volwassene 
zonder diabetes is minder dan 0,6 mmol/L. Bespreek met uw professionele zorgverlener 
binnen welke range uw ß-ketonenwaarde moet liggen. Indien het ß-ketonen-testresultaat 
tussen 0,6 en 1,5 mmol/L ligt en de bloedglucose bedraagt meer dan 16,7 mmol/L, kan 
dit duiden op de ontwikkeling van een gezondheidsprobleem. U dient zich voor advies tot 
uw professionele zorgverlener te wenden. Indien het ß-ketonen-testresultaat boven de 
1,5 mmol/L en de bloedglucose boven de 16,7 mmol/L ligt, neem dan onmiddellijk contact 
op met uw professionele zorgverlener. Deze waarden duiden op het risico van ontwikkeling 
van DKA.

7. ß-KETONENMETING 8. GEGEVENS TERUGLEZEN UIT HET GEHEUGEN
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Om testresultaten uit het geheugen terug te lezen, moet u bij uitgeschakelde meter 
beginnen.
De meter staat uit wanneer het display volkomen leeg is. Om de meter uit te schakelen, 
houdt u de modustoets  ingedrukt tot het display leeg is, en vervolgens laat u de 
toets los.

a. Druk bij uitgeschakelde meter op de modustoets . Het meest recente meetresultaat 
moet nu weergegeven worden. Als er GEEN resultaten in het geheugen zijn opgeslagen, 
verschijnen er 3 streepjes op het display.
b. Druk op de linker/rechter toets  om alle gegevens in het geheugen te bekijken. 
De linker toets  gaat in de tijd terug en de rechter toets  gaat in de tijd vooruit. 
Alle resultaten, inclusief de controlevloeistofresultaten, gemarkeerde resultaten en niet 
gemarkeerde resultaten, kunnen worden bekeken.
c. Na het teruglezen van de individuele meetresultaten wordt “End Mem” op het display 
weergegeven.
d. Om de gemiddelde resultaten van 1 dag, 7 dagen, 14 dagen en 30 dagen te bekijken 
(alleen glucose), drukt u op de modustoets . 
e. Indien er minder dan 2 testresultaten in het geheugen zijn opgeslagen, geeft het 
display 000 aan. Als er geen resultaten zijn opgeslagen, verschijnen er 3 streepjes op het 
display.
f. Na het bekijken van het gemiddelde over 30 dagen, kunt u op de modustoets  
drukken om de meter uit te zetten, of op geen enkele toets drukken waarna de meter na 
30 seconden vanzelf uitschakelt.

7. ß-KETONENMETING 8. GEGEVENS TERUGLEZEN UIT HET GEHEUGEN



44 GlucoMen LX PLUS - 42345 - 09/10

NL 9. GLUCOLOG: SOFTWARE VOOR GEGEVENSBEHEER

Aanwijzing: Indien u een teststrip invoert terwijl de meter in de modus DATA REVIEW (GEGEVENS TERUGLEZEN) 
staat, schakelt hij direct over naar de TESTMODUS. Na verlaten van de TESTMODUS wordt het display blanco en 
komt niet terug in de modus DATA REVIEW.
Aanwijzing: Als het geheugen van de meter vol is (400 testresultaten), wordt bij elke nieuwe test die wordt 
opgeslagen de oudste voorgaande test verwijderd.
Aanwijzing: Voor het berekenen van het gemiddelde worden alleen glucoseresultaten gebruikt. Bij het 
gemiddelde worden HI-resultaten als 33,3 mmol/L en LO-resultaten als 1,1 mmol/L gerekend.

8. GEGEVENS TERUGLEZEN UIT HET GEHEUGEN
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Glucose- en β-ketonenresultaten die in het geheugen van de GlucoMen® LX PLUS meter zijn opgeslagen 
kunnen ook via een speciale op de audioconnector aangesloten kabel (zoals getoond in onderstaande 
afbeelding) gedownload worden en met behulp van de GlucoLog software gearchiveerd worden.
Zowel de kabel als de software worden apart geleverd.

De minimumvereisten voor GlucoLog zijn op de verpakking van de software vermeld.

Voor verdere informatie over deze producten of over hoe u ze kunt bestellen kunt u de Menarini Helpline 
bellen: 0800 022 54 22

9. GLUCOLOG: SOFTWARE VOOR GEGEVENSBEHEER8. GEGEVENS TERUGLEZEN UIT HET GEHEUGEN
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10.1 Controle van de batterij
De meter werkt op een enkele knoopcelbatterij, CR2450 (3V). De eerste keer dat u het batterijsymbool ziet 
in de rechter bovenhoek van het display en de bloeddruppel in de linker onderhoek van het display, kan de 
meter nog 20 tests uitvoeren. Ga door met testen zoals gebruikelijk; het batterijsymbool blijft op het display 
weergegeven.

Nadat nog 20 tests zijn uitgevoerd, is de batterijlading onvoldoende om verder te gaan met testen, en werkt 
de meter niet meer tot de batterij vervangen wordt. Het batterijsymbool verschijnt bij het invoeren van een 
teststrip en het symbool verdwijnt wanneer de teststrip wordt verwijderd. Het batterijsymbool wordt ook in 
de modus DATA REVIEW weergegeven.
 Batterij laag

Aanwijzing: Het symbool “batterij laag” wordt in elke modus behalve in de SETUPMODUS 
weergegeven.
Aanwijzing: wanneer de batterijlading onder de drempel daalt waarbij de waarschuwing 
“batterij laag” geactiveerd wordt, blijft de meter de waarschuwing weergeven tot hij niet 
langer gebruikt kan worden doordat de batterij leeg is. 

10. BASISONDERHOUD
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10.2 Vervangen van de batterij
Vervang de batterij als volgt:
a. Verwijder het batterijklepje aan de achterkant van de meter.
b. Verwijder de batterij en vervang hem door een nieuwe met de + kant naar 
boven.
c. Breng het klepje weer aan.

Aanwijzing: nadat de batterij is vervangen, geeft de meter alle segmenten op het display weer.
Daarna verschijnt de tijdinstelling op de meter. Stel de huidige tijd en datum in.
Raadpleeg zonodig paragraaf 4 op pagina 20 van deze handleiding voor de instelling van tijd, datum, 
markeringen en pieptoon.

Gooi de batterij weg volgens de locale voorschriften.

Aanwijzing: Gebruik geen oplaadbare batterijen.
Waarschuwing: Houd alle batterijen buiten het bereik van kinderen.

10.3 Reiniging en onderhoud
De buitenkant van de GlucoMen® LX PLUS meter mag alleen met alcoholdoekjes/watjes gereinigd worden. 
Zorg dat er geen vloeistof in de teststrippoort loopt of in de linker/rechter toetsen  en de modustoets .

Voorzichtig: PROBEER NIET de meter te openen om reparaties uit te voeren. Uw garantie en alle claims komen 
dan te vervallen!

Bel A. Menarini Diagnostics indien de meter moet worden vervangen.

10. BASISONDERHOUD10. BASISONDERHOUD
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In dit gedeelte wordt uitgelegd welke meldingen op uw display verschijnen, wat ze betekenen en welke 
handelingen u moet uitvoeren.

Melding Wat betekent dit Wat moet ik doen

Systeemcontrole. Controleert of alle 
segmenten werken. Verschijnt indien:
• De meter aangezet wordt voor 
SETUP (instellingen) en DATA REVIEW 
(gegevens teruglezen).
• Een teststrip wordt ingevoerd in de meter.

U hoeft niets te doen. Als niet alle 
segmenten worden weergegeven, 
bel dan A. Menarini Diagnostics voor 
assistentie: 0800 022 54 22

Bloeddruppelsymbool: meter is klaar, u 
kunt het bloed aanbrengen.

Breng een bloeddruppel aan op de 
teststrip.
Lees na hoe u een bloeddruppel 
afneemt.

Aftelscherm: 4 seconden bij glucose 
en 10 seconden bij β-ketonen voor het 
uitvoeren van de test en berekenen van 
het resultaat.

U hoeft niets te doen.

Een bloedglucosetestresultaat in 
mmol/L

U hoeft niets te doen.
Het resultaat wordt automatisch in het 
geheugen opgeslagen.

11. MELDINGEN, BETEKENISSEN, HANDELINGEN11. MELDINGEN, BETEKENISSEN, HANDELINGEN
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Een β-ketonen-bloedtestresultaat in 
mmol/L. 

U hoeft niets te doen.
Het resultaat wordt automatisch in het 
geheugen opgeslagen.

Uw bloedglucosewaarde is hoger 
dan 33,3 mmol/L U kunt een hoge 
bloedsuiker hebben. 

Herhaal de test onmiddellijk met 
een nieuwe teststrip. Indien uw 
resultaten nog steeds te hoog zijn 
moet u de behandeling volgen die 
uw professionele zorgverlener u heeft 
aangeraden en/of hiermee onmiddellijk 
contact opnemen.

Uw ß-ketonen-bloedtestresultaat is 
hoger dan 8,0 mmol/L. 

Uw bloedglucosewaarde is lager dan 1,1 
mmol/L. U kunt een lage bloedsuiker 
hebben.

Voer onmiddellijk een nieuwe 
bloedglucosetest uit.
Indien uw resultaten nog steeds “LO” 
zijn moet u de behandeling volgen 
die uw professionele zorgverlener u 
heeft voorgeschreven en/of hiermee 
onmiddellijk contact opnemen.

11. MELDINGEN, BETEKENISSEN, HANDELINGEN11. MELDINGEN, BETEKENISSEN, HANDELINGEN

Melding Wat betekent dit Wat moet ik doen
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Uw bloedketonenwaarde is lager dan 0,1 
mmol/L.

U hoeft niets te doen.

Een met datum/tijd in de meter 
opgeslagen bloedglucosetestresultaat 
in mmol/L.

U hoeft niets te doen.

Een met datum/tijd in de 
meter opgeslagen ß-ketonen-
bloedtestresultaat in mmol/L.

U hoeft niets te doen.

Einde van de modus SETUP of DATA 
REVIEW.

U hoeft niets te doen.

Het gemiddelde van alle 
bloedglucosetestresultaten van de 
afgelopen 24 uur.

U hoeft niets te doen.
Alleen glucose.

Melding Wat betekent dit Wat moet ik doen
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Geen testresultaten in de laatste 24 uur. U hoeft niets te doen.
Alleen glucose.

Het gemiddelde van alle 
bloedglucosetestresultaten van de 
afgelopen 7 dagen.

U hoeft niets te doen.
Alleen glucose.

Geen testresultaten in de afgelopen 7 
dagen. 

U hoeft niets te doen.
Alleen glucose.

Het gemiddelde van alle 
bloedglucosetestresultaten van de 
afgelopen 14 dagen.

U hoeft niets te doen.
Alleen glucose.

Geen testresultaten in de afgelopen 14 
dagen. 

U hoeft niets te doen.
Alleen glucose.
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Het gemiddelde van alle 
bloedglucosetestresultaten van de 
afgelopen 30 dagen.

U hoeft niets te doen.
Alleen glucose.

Geen testresultaten in de afgelopen 30 
dagen.

U hoeft niets te doen.
Alleen glucose.

Er zijn GEEN testresultaten in het 
geheugen.

U hoeft niets te doen.

Batterij begint leeg te raken, maar u kunt 
nog een test uitvoeren. Batterij zal op 
alle schermen verschijnen.

Wij raden u aan de batterij onmiddellijk 
te vervangen. Er kunnen nog maar 20 
metingen worden uitgevoerd.

Resultaat van een controlevloeistoftest. U hoeft niets te doen.
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Wanneer de bloedglucosewaarde 
13,9 mmol/L of hoger is, worden drie 
meldingen cyclisch weergegeven met het  
glucoseresultaat.

Voer een β-ketonentest uit.

Een preprandiale glucosemeting met 
geactiveerd alarm.

De gebruiker heeft de mogelijkheid een 
memo in te stellen voor een 2,5 uur later 
uit te voeren postprandiale glucosetest.

Een als preprandiaal gemarkeerd 
glucosetestresultaat.

U hoeft niets te doen.

Een als postprandiaal gemarkeerd 
glucosetestresultaat.

U hoeft niets te doen.

Een als „na sport“ gemarkeerd 
glucosetestresultaat.

U hoeft niets te doen.
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Een met een vinkje gemarkeerd 
glucosetestresultaat.

U hoeft niets te doen.

Een met een vinkje gemarkeerd 
ß-ketonentestresultaat.

U hoeft niets te doen.

Softwarefout. Neem contact op met A. Menarini 
Diagnostics voor assistentie: 
0800 022 54 22

Hardwarefout van het systeem. Neem contact op met A. Menarini 
Diagnostics voor assistentie: 
0800 022 54 22
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Fout omgevingstemperatuur. De meter bevindt zich buiten het voor de 
test vereiste temperatuurbereik van 5 tot 
45 °C (41 tot 113 °F). Verplaats de meter 
naar een warmere of koelere plek en 
wacht enkele minuten.

Teststripfout: gebruikte of beschadigde 
teststrip.

Test opnieuw met een nieuwe teststrip.

Bloeddruppelfout. Bloeddruppel of controlevloeistof zijn 
niet goed op de teststrip aangebracht, 
of de teststrip kan beschadigd 
zijn. Controleer uw methode voor 
monsterafname. Het volume van het 
bloedmonster kan onjuist zijn of 
de hematocrietwaarde kan buiten de 
voor een glucosemeting toegestane 
range vallen.
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Meter 
slaat niet 
aan bij het 
invoeren 
van een 
teststrip.

• Teststrip is andersom of niet helemaal 
ingevoerd.

Voer de teststrip goed in, met het 
opschrift “LX” of “Ket” naar boven gericht 
en buiten de meter.

• Batterij is leeg. Vervang de batterij.
• Batterij niet goed geïnstalleerd of er zit 
geen batterij in de meter.

Controleer of de batterij goed geplaatst 
is met het “+” teken naar boven. Neem 
contact op met A. Menarini Diagnostics 
voor assistentie: 0800 022 54 22

Meter 
begint niet 
af te tellen 
nadat een 
bloeddrup-
pel is aan-
gebracht.

• Bloeddruppelgrootte ontoereikend. Herhaal de test met een nieuwe teststrip.
• Druppel aangebracht nadat de 
meter zichzelf automatisch heeft 
uitgeschakeld.

Herhaal de test met een nieuwe teststrip.

• Teststrip kan beschadigd zijn. Herhaal de test met een nieuwe teststrip.
• Het kan zijn dat de meter niet goed 
werkt.

Neem na drie pogingen contact op met 
A. Menarini Diagnostics voor assistentie: 
0800 022 54 22
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12.1 Specificaties

Analyt

   • Glucosetest ß-D-glucose in bloed
   • ß-ketonentest ß-hydroxyboterzuur (ß-keton) in bloed
Testmethode

   • Glucose Biosensor met glucoseoxidase (GOD)
   • ß-ketonen Biosensor met ß-hydroxyboterzuur dehydrogenase
Teststripcodering

  • Glucose Niet vereist
  • ß-ketonen Niet vereist
Testresultaten

   • Glucose mmol/L  (plasmawaarden)
   • ß-ketonen mmol/L (plasmawaarden)
Monstertype

   • Glucose Vers capillair volbloed
   • ß-ketonen Vers capillair volbloed
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Testbereik

   • Glucose 1,1 tot 33,3 mmol/L
   • ß-ketonen 0,1 tot 8,0 mmol/L
Acceptabel hematocrietbereik 25 - 60%

Testtijd

   • Glucose 4 seconden
   • ß-ketonen 10 seconden
Monstervolume

   • Glucose 0,3 µL
   • ß-ketonen 0,8 µL
Batterijduur (nominaal) 1000 tests
Lage batterijduur Ongeveer 20 tests
Data output poort Audio jack
Omgevingscondities (zowel voor glucose als voor ß-ketonen):

   • Temperatuur 5 tot 45 °C (41 tot 113 °F)
   • Luchtvochtigheid 10% tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Gewicht 75 g (2,65 oz)
Afmetingen 56 x 95 x 16 mm
Geheugencapaciteit 400 resultaten
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12.2 Chemische meting

Onnauwkeurigheid glucosetest Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de 
GlucoMen® LX sensor teststrips

Onnauwkeurigheid ß-ketonentest Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de 
GlucoMen® LX ß-Ketone sensor teststrips
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Uw GlucoMen® LX PLUS meter is gegarandeerd vrij van materiaal- of constructiefouten gedurende 2 jaar 
na de aankoopdatum (met onderstaande uitzonderingen). Als gedurende de eerste 2 jaar na aankoop uw 
GlucoMen® LX PLUS meter om een of andere reden (anders dan hieronder beschreven) niet functioneert, 
zal hij kosteloos vervangen worden door een nieuwe meter of door een soortgelijk apparaat. Mocht u 
de garantieperiode voor uw meter willen verlengen, dan vindt u de desbetreffende informatie op de 
garantiekaart.

Deze garantie is onderhevig aan de volgende uitzonderingen en beperkingen:
• Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke aankoper
• Deze garantie is niet van toepassing op eenheden die slecht functioneren of beschadigd zijn door duidelijk 
misbruik, oneigenlijk gebruik, veranderingen, nalatigheid, niet geautoriseerd onderhoud of het niet volgens 
de instructies bedienen van de meter.
• Er bestaat geen andere uitdrukkelijke garantie op dit product. De optie van vervanging zoals hierboven 
beschreven, is de enige verplichting die de garantiegever heeft onder deze garantieverklaring.
De oorspronkelijke koper dient contact op te nemen met A. Menarini Diagnostics: 0800 022 54 22

A. Menarini Diagnostics gaat de verplichting aan uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in 
overeenstemming met de wet te behandelen. U heeft onze toezegging dat wij uw persoonsgegevens niet 
zullen delen met of verkopen aan marketingbureaus of derden. De informatie die u vrijwillig met ons wilt 
delen zal ons helpen u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn.
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Gebruikers-
handleiding
Lees deze handleiding 
aandachtig voordat u gaat 
beginnen met testen

A. MENARINI DIAGNOSTICS BENELUX
Customer Service Department
De Haak 8
NL-5555 XK  VALKENSWAARD
NEDERLAND
e-mail: csd@menarinidiagnostics.nl 
Tel: +31 (0)40 2082000 (Customer Service Department)
Fax: +31 (0)40 2042184

Free: 0800 022 54 22  (Customer Service Department)

A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l.
Via Sette Santi, 3
50131 Firenze - Italia 0123

NL
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