Hoe voer ik een patiëntentest uit op de Accu-Chek Inform II ?
1. Zet het toestel aan

4. Druk op
patiëntentest

8. Plaats de strip in
het toestel

3. Scan uw gebruikersID in

2. Na de functietesten druk op

5. Scan de patiëntenID in
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6. Druk op
”Glucosetest”

9. Wanneer de druppel verschijnt op
het scherm breng dan bloed aan

7. Scan de barcode
van het potje strips in

10. Na 5 sec verschijnt het resultaat,
eventueel kan u een opmerking
meegeven zoniet valideert u het
resultaat

Hoe voer ik een controletest uit op de Accu-Chek Inform II ?
1. Zet het toestel aan

4. Druk op Controletest

7. Plaats de strip in
het toestel

2. Na de functietesten druk op

3. Scan uw gebruikersID in

5. Scan de barcode in op het
controleflesje dat u wilt gaan uitvoeren

8. Wanneer de druppel verschijnt op
het scherm, breng dan
controlevloeistof aan (flesje goed
mengen). Toestel plat op tafel leggen.
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6. Scan de barcode van
het potje strips in

9. Na 5 sec verschijnt het resultaat,
bij Pass valideert u het resultaat/ bij
Fail geeft u eerst een opmerking in

Belang van een juiste vingerprik: de pre-analytische fase!
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1) De verpleegkundige
• Voor de eerste patiënt:
• De verpleegkundige wast z'n handen ( water en zeep ) en droogt deze grondig af (suikerresten verwijderen).
• Tussen 2 patiënten opnieuw handen wassen en goed afdrogen.
• !! Alcogel verwijdert niet elk glucosespoor op de handen, het ontsmet alleen !!
2) De gebruiker wast de handen van de patiënt
• Ideaal : de handen van de patiënt goed wassen met water en zeep nadien goed afdrogen, ook ’s nachts.
• Alternatief : maak de vingertop nat d.m.v. een met water doordrenkt onsteriel compres (nieuw per patiënt)
gebruik eventueel mini plasco – water (slechts 1 dag gebruiken na openen)
nadien goed afdrogen met een onsteriel compres (nieuw per patiënt), ook ’s nachts.
• Let op bij transpiratie, steeds dient de prikplaats goed droog te zijn !
• !! Alcogel, noch alcohol, noch ether gebruiken. Gezien deze geen suikerresten verwijderen
3) Hoe bekomt men een goede bloeddruppel ?
• Druk niet op de vingertop of knijp deze niet samen. Hierdoor maak je de onderliggende rode bloedcellen stuk, hierin zit ook suiker en dit kan dus het
resultaat beïnvloeden. Als de gebruiker moeilijkheden ondervindt om een bloeddruppel te bekomen, dient hij de vinger te masseren vertrekkende
vanuit de handpalm richting vingertop. Indien mogelijk de arm naar beneden laten hangen.
4) Bloedaanbreng
• Laat de teststrook het bloed via capillariteit opzuigen. Druppel niet aanbrengen OP de teststrook.
• De meting zal pas beginnen als er voldoende bloed is aangebracht.
• Slechts 0,6 µl bloed nodig.
• Na openen van het potje strips dient u het potje onmiddellijk terug te sluiten anders worden de strips te vochtig en krijgt u
een error melding dat u met die strip niet kan verder werken.

