GEBRUIKSAANWIJZING

CALLAlight

Beste Wellion CALLA Light gebruiker,
Dank u voor het kiezen voor de Wellion CALLA Light Bloedglucosemeter waarmee u
zelf uw bloedglucosespiegel in de gaten kunt houden. Wij hebben de Wellion CALLA
Light Bloedglucosemeter zodanig ontworpen dat hij betrouwbare meetgegevens levert en makkelijk is in het gebruik.
Uw nieuwe Wellion CALLA Light Bloedglucosemeter is ontworpen om uw leven makkelijker te maken, met name door de grote gebruiksvriendelijkheid en de nauwkeurigheid van de metingen. De No Code functie voorkomt fouten bij de metingen en zorgt
dat de resultaten altijd accuraat zijn. Deze gebruiksaanwijzing bevat alle informatie om
uw nieuwe bloedglucosemeter te gebruiken en te onderhouden. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft voor gebruik zorgvuldig door.
Uw Wellion CALLA Light Bloedglucosemeter geeft u een makkelijke en accurate manier om uw bloedglucosespiegel te meten met vers capillair volbloed uit uw vinger.
Tests vinden plaats buiten uw lichaam (in vitro diagnostisch gebruik).
De testresultaten zijn plasma gecalibreerd zodat ze makkelijk te vergelijken zijn met
laboratorium resultaten. De Wellion CALLA Light Bloedglucosemeter is een handzame
en batterij-aangedreven meter, bedoeld om mensen met diabetes en professionele
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zorgverleners hulp te bieden bij het in de gaten houden van de bloedglucosespiegel.
Als u vragen heeft of meer informatie wil, kunt u altijd bellen met uw lokale
diabetes hulpmiddelen leverancier. Wij willen u nogmaals bedanken voor de keuze
van de Wellion CALLA Light Bloedglucosemeter.
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UW NIEUWE BLOEDGLUCOSEMETER

UW NIEUWE BLOEDGLUCOSEMETER

Uw Wellion CALLA Light Bloedglucosemeter pakket bevat de volgende onderdelen:
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Wellion CALLA Light Bloedglucosemeter
Wellion prikpen
10 Wellion lancetten
Kompakt tasje
Easy Start gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing

OK Knop
r %SVLFOIPVEEF0,,OPQ
vast om in het instellingenmenu (zie pagina 41)
of geheugen oproepmenu
(zie pagina 12) te komen,
r #FLJKL VX SFTVMUBUFO JO
het geheugen en uw
daggemiddelden
in
het geheugen oproepmenu (zie pagina 41),
r %SVL EF 0, ,OPQ JO
om een bepaalde functie aan te passen in het
instellingenmenu
(zie
pagina
12).
r )PVE EF 0, ,OPQ JOHFdrukt om de meter uit te
zetten.

Opening voor de test strips
Plaats de test strip in deze opening
om de tester aan te zetten en de meting te starten.
PC connectie port
Plaats de datakabel in deze
port om de meetwaarden
over te brengen naar uw
PC (de datakabel en software worden apart verkocht*).

Scroll knoppen
Met de scroll knoppen kunt u door het geheugen heen scrollen om opgeslagen testwaarden en testgemiddelden (zie pagina
41) of om instellingen van de meter aan te
passen (zie pagina 12).

Scherm van de tester
Het scherm toont uw
testwaarden, de waarden
in het geheugen van de
tester, gemiddelden en
andere boodschappen.

* Een goede overdracht van de gemeten waarden kan alleen worden gegarandeerd met de originele Wellion CALLA USB kabel met Micro-USB
connector.

UW NIEUWE BLOEDGLUCOSEMETER

De Wellion CALLA Light Meter
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DE WELLION CALLA LIGHT METER

De Wellion CALLA Light Meter
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Batterij kompartiment
Bevat twee AAA batterijen.

Uiteinde voor het bloedmonster
Voer het bloed of de controle
vloeistof hier in

Contactpunt
Voer deze kant in de test
strip opening van de
meter in.

De Wellion CALLA Test Strips zijn glucose specifiek, de biosensor test strips kunnen
binnen zes seconden het glucosegehalte van capillair volbloed met een minimale
hoeveelheid bloed meten.
De No Code functie voorkomt fouten in tests die ontstaan door foutieve codering
of calibratie. De testresultaten zijn op basis van plasma referenties zodat resultaten
eenvoudig te vergelijken zijn met laboratorium resultaten. Als u te weinig bloed
in de test strip invoert, volgt er een waarschuwing zodat elke test een accurate en
betrouwbare meting geeft.
BELANGRIJK:
r ;PSH EBU V EF 8FMMJPO $"--" #MPFEHMVDPTF 5FTU 4USJQ BMMFFO NFU FFO
Wellion CALLA Bloedglucosemeter gebruikt. Andere merken zullen niet werken
in de meter.

DE WELLION CALLA BLOEDGLUCOSE TEST STRIP

De Wellion CALLA Bloedglucose Test Strip
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DE WELLION CALLA BLOEDGLUCOSE TEST STRIP
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r 8FMMJPO$"--"5FTU4USJQT[JKO[FFSHFWPFMJHWPPSWPDIUFO[POMJDIU%BBSPNJTIFU
van groot belang dat u het potje direct zorgvuldig sluit na gebruik. Bewaar GEEN
test strips buiten het potje als u ze niet gebruikt.
r (FCSVJLUFUFTUTUSJQTFOMBODFUUFONPFUV[PSHWVMEJHJOEFEBBSWPPSCFTUFNEF
afvalcontainers plaatsen.

Scherm van de meter

Geheugensymbool
Daggemiddelden symbool

Markering voor/na
het eten

Lege batterij symbool

Uur/minuut

Maateenheid symbool
Symbool voor
foutieve meting

Symbool voor ongeldige
temperatuur

Controle vloeistof
symbool
Lezing
Aftel informatie
Geluid aan/uit melding
Foutmelding

Alarminstellingen
symbool
Test strip
symbool

HET SCHERM VAN DE METER

Jaar/maand/dag
Hypo/Hyper waarschuwingsboodschap
Geluidsinstelling

Bloed/controle vloeistof
symbool
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PLAATSEN (OF WISSELEN) VAN BATTERIJEN

UW NIEUWE METER INSTELLEN
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Plaatsen (of wisselen) van batterijen
Voor het eerste gebruik, of als het batterij icoontje
zichtbaar is, moeten de
batterijen in de Wellion CALLA Light Meter geplaatst worden.
Benodigde materialen:
Uw Wellion CALLA Light Meter
Twee Alkaline AAA batterijen (bijgesloten)
Stap 1:
Maak de batterijdeksel los.
Stap 2:
Plaats de nieuwe batterijen in de meter zoals aangegeven aan
de binnenkant van de batterijhouder. Plaats de batterijdeksel
stevig terug in de meter.

PLAATSEN (OF WISSELEN) VAN BATTERIJEN

TIP:
r )VJEJHFEBUVNFOUJKEXPSEFOEPPSEFNFUFSPOHFWFFSWJKGNJOVUFOCFXBBSE
Als de nieuwe batterij na vijf minuten wordt ingebracht, kan het zijn dat u de
datum en tijd opnieuw moet instellen (zie pagina 14, Tijd instellen)
r 0QHFTMBHFO NFUJOHFO FO JOTUFMMJOHFO HBBO OJFU WFSMPSFO BMT V EF CBUUFSJKFO
verwisselt.
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Instellen van datum en tijd

INSTELLEN VAN DATUM EN TIJD

Benodigde materialen:
Uw Wellion CALLA Light Meter
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LET OP:
r "MTEFEBUVNFOUJKEOJFUJOHFTUFME[JKO XPSEFOUFTUFODPOUSPMFSFTVMUBUFOOJFU
opgeslagen in het geheugen van de meter.
Stap 1:
Houd de OK Knop ingedrukt tot ‘FunC’ verschijnt om het
instellingenmenu van de meter te openen.
Stap 2:
Laat de OK Knop los en de meter zal oplichten, waarbij alle
onderdelen zichtbaar worden. De huidige datum en tijd zullen
knipperen. Als er een foutmelding te zien is (E 1, E 2, etc), zie dan
pagina 45, Problemen oplossen.

Stap 4 - Dag instellen:
De geselecteerde dag knippert. Gebruik de
en
knoppen
om de correcte dag te selecteren. Gebruik de OK Knop om te
bevestigen en door te gaan naar de jaarselectie.
Stap 5 - Jaar instellen:
Het geselecteerde jaar knippert. Gebruik de
en
knoppen
om het correcte jaar te selecteren. Gebruik de OK Knop om te
bevestigen en door te gaan naar het instellen van de uren.

INSTELLEN VAN DATUM EN TIJD

Stap 3 - Maand instellen:
Druk op de OK Knop om de datum en tijd in te stellen. De
geselecteerde maand knippert in uw scherm. Gebruik de
en
knoppen om de correcte maand te selecteren. Gebruik de OK
Knop om te bevestigen en door te gaan naar de dagselectie.
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INSTELLEN VAN DATUM EN TIJD

Stap 6 - Uur instellen:
Het huidig ingestelde uur knippert. Gebruik de en
knoppen
om het correcte uur te selecteren. Bevestig met de OK Knop om
de minuten in te gaan stellen.
Stap 7 - Minuten instellen:
De geselecteerde minuut knippert. Gebruik de
en
knoppen om het correcte aantal minuten te selecteren. Gebruik de OK
Knop om uw keuze te bevestigen en de door u ingestelde datum
en tijd zullen in zijn geheel knipperend zichtbaar zijn.
Gebruik de
knop om een andere functie uit het instellingenmenu te selecteren of voer een test strip in om te beginnen met
testen. U kunt ook de meter uitschakelen door de optie “meter off”
te selecteren en de OK Knop in te drukken.
TIP:
r (FEVSFOEFJFEFSNPNFOUUJKEFOTIFUJOTUFMMFOLVOUVCFHJOOFONFUUFTUFOEPPS
een CALLA Test Strip in te voeren. De reeds gemaakte veranderingen worden
automatisch opgeslagen.
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UIT/AAN zetten van geluid

Benodigde materialen:
Uw Wellion CALLA Light Meter
Het geluid instellen nadat u de datum en tijd heeft ingesteld
Stap 1:
Na het bevestigen van de datum en tijd die u zojuist ingesteld hebt
volgens de instructies in het voorgaande deel, drukt u op de knop
om het geluid in te stellen. Het tonE symbool knippert en de huidige
status is te zien op het LCD scherm.

UIT/AANZETTEN VAN GELUID

De Wellion CALLA Light Meter wordt standaard met geluid AAN geleverd. Het uitzetten van het geluid kan er voor zorgen dat u belangrijke signalen van uw meter mist,
zoals bevestigingen of foutmeldingen.

Stap 2:
Met de OK Knop gaat u naar de toon/geluid instellingen. Gebruik de
of
knoppen om de toon/
geluid aan of uit te zetten. Met de OK Knop bevestigt
u uw keuze.
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UIT/AANZETTEN VAN GELUID

Stap 3:
Gebruik de
knop om een andere functie uit het instellingenmenu te selecteren of voer een test strip in om te beginnen met testen.
U kunt de meter uitzetten door de OK Knop vast te houden tot u op
het scherm OFF ziet verschijnen.
TIP:
r (FEVSFOEFJFEFSNPNFOUUJKEFOTIFUJOTUFMMFOLVOUVCFHJOOFONFUUFTUFOEPPS
een CALLA Test Strip in te voeren. De reeds gemaakte veranderingen worden
automatisch opgeslagen.
Toon/geluid instellingen als de meter uit staat
Stap 1:
Druk de OK Knop in en houd deze vast tot u “FunC” op het scherm
ziet.
Stap 2:
Laat de OK Knop los en de meter zal oplichten, waarbij alle onderdelen zichtbaar worden. De huidige datum en tijd zullen knipperen.
Als er een foutmelding te zien is (E 1, E 2, etc), zie dan pagina 45,
Problemen oplossen.
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Stap 4:
Gebruik de
en
knoppen om een andere functie uit het
instellingenmenu te selecteren of voer een test strip in om te beginnen met testen. U kunt de meter uitzetten door de OK Knop vast te
houden tot u op het scherm OFF ziet verschijnen.
TIP:
r (FEVSFOEFJFEFSNPNFOUUJKEFOTIFUJOTUFMMFOLVOUVCFHJOOFONFUUFTUFOEPPS
een CALLA Test Strip in te voeren. De reeds gemaakte veranderingen worden
automatisch opgeslagen.

UIT/AANZETTEN VAN GELUID

Stap 3:
Druk de
knop, ga naar toon/geluid instellingen
en druk de OK Knop om te bevestigen. Met de en
knoppen zet u de toon/geluid aan of uit.
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HYPO EN HYPER WAARSCHUWINGEN INSTELLEN

Instellen van de Hypo (Hypoglykemie) en Hyper (Hyperglykemie) waarschuwingen
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De Wellion CALLA Light Meter biedt u de mogelijkheid om zelf de hypoglykemie en
hyperglykemie waarden in te stellen om u te helpen uw bloedglucosewaarden beter
te begrijpen.
BELANGRIJK:
r 7PPS VX HFNBL [JKO EF GBCSJFLTJOTUFMMJOHFO JOHFTUFME WPPS )ZQPBMBSN
(Hypoglykemie) op 3,9 mmol/L en voor Hyperalarm (Hyperglykemie) op
13,9 mmol/L.
r 0WFSMFHNFUVXBSUTPGWFSQMFFHLVOEJHFWPPSEBUVEFIZQPIZQFSXBBSTDIVXJOH
aanpast en volg ALTIJD het advies van uw arts of verpleegkundige op met
betrekking tot het wijzigen van uw medicatie.
Benodigde materialen:
Uw Wellion CALLA Light Meter

Stap 1:
Na het bevestigen van de toon/geluid instellingen die u zojuist
ingesteld hebt volgens de instructies in het voorgaande deel, drukt
u op de
knop om de hypo instellingen te selecteren. Het hypo
symbool knippert en de huidige hypoglykemie instelling is zichtbaar
op uw scherm.
Stap 2:
Druk de OK Knop om de hypo
instellingen te selecteren. Druk de
of knoppen in om de waarden
een voor een aan te passen, of houd
de
of
knoppen vast om snel
door de nummers heen te scrollen.
De Wellion CALLA Light Meter kan hypo waarden tussen de 0 tot 7 mmol/L instellen.
Stap 3:
Druk de OK Knop om de hypo instellingen te verlaten na uw bevestiging.

HYPO EN HYPER WAARSCHUWINGEN INSTELLEN

De Hypowaarschuwing instellen na het instellen van het geluid
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HYPO EN HYPER WAARSCHUWINGEN INSTELLEN

De Hyperwaarschuwing instellen na het instellen van het geluid
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Stap1:
Druk op de knop om de hyper instellingen te selecteren nadat u
de hypo instellingen afgesloten heeft. Het hyper symbool knippert
en de huidige hyperglykemie instelling is zichtbaar op uw scherm.
Stap 2:
Druk op de OK Knop om de hyper instellingen te selecteren. Druk de
in om de waarden een voor een aan te passen, of houd de
of
om snel door de nummers heen te
scrollen. De Wellion CALLA Light
Meter kan hyper waarden tussen
de 0 tot 28,4 mmol/L instellen.

of knoppen
knoppen vast

Stap 3:
Druk de OK Knop om de hyper instellingen te verlaten na uw bevestiging.

Om de hypo/hyper waarschuwing in te stellen als de meter uit staat, dient u de meter
aan te zetten en de instellingen te selecteren door de OK Knop in te drukken en
vast te houden totdat u ‘FunC’ in het scherm ziet. Met de
en
knoppen volgt u
bovenstaande stappen om de waarschuwingen in te stellen.

HYPO EN HYPER WAARSCHUWINGEN INSTELLEN

Stap 4:
Gebruik de
en
knoppen om een andere functie uit het
instellingenmenu te selecteren of voer een test strip in om te
beginnen met testen. U kunt de meter uitzetten door de OK Knop
vast te houden tot u op het scherm OFF ziet verschijnen.
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Instellen van het alarm

INSTELLEN VAN HET ALARM

Uw Wellion CALLA Light Meter heeft drie instelbare alarmen. Bij de fabrieksinstellingen
staan de alarmen uit. Volg onderstaande stappen voor het instellen van het alarm.
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Benodigde materialen:
Uw Wellion CALLA Light Meter
Stap 1:
Gebruik de
en
knoppen in het instellingenmenu tot er een
knipperende bel te zien is.
Stap 2:
Met de OK Knop bevestigt u en kunt u het alarm instellen.
Stap 3:
Het nummer 1 knippert. Dit is het eerste alarm dat u kunt instellen.
Druk op de OK Knop om het eerste alarm in te stellen of gebruik de
en knoppen om de andere mogelijkheden te bekijken.

TIP:
r "MTV0''HFTFMFDUFFSEIFFGUFOV0,ESVLU [BMIFUTDIFSNXFFSHFWFO
Stap 5:
Als u ON (aan) geselecteerd heeft, begint u het alarm in te stellen,
met de
en
knoppen selecteert u het gewenste uur. Bevestig
met OK en u gaat door met de minuten. Gebruik de en
knoppen om de minuten te selecteren en bevestig met de OK Knop. Het
scherm gaat nu terug naar de alarminstellingen.

INSTELLEN VAN HET ALARM

Stap 4:
Na drukken op de OK Knop, knippert de alarm
status. Met de en knoppen zet u het alarm ON
(aan) of OFF(uit). De OK Knop bevestigt uw keuze.
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INSTELLEN VAN HET ALARM

TIP:
r )PVEEFPGLOPQQFOJOHFESVLUUJKEFOTEFVVSPGNJOVVUTFMFDUJFPNTOFM
door de getallen te scrollen.
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Stap 6:
Gebruik de
of
knoppen om het volgende alarm
in te stellen. Volg stappen 3 tot en met 5 nogmaals om
de overige alarmen in te stellen. Als u klaar bent met het
instellen, gebruikt u de
of
knoppen om ‘End’ te
selecteren om de alarminstellingen te verlaten.

Het doel van de controle vloeistof test is om vast te stellen dat de Wellion CALLA Light
Meter correct werkt. U moet in de volgende situaties een controle vloeistof test uitvoeren:
r #JKIFUFFSTUFHFCSVJLWBOEFNFUFS
r #JKIFUPQFOFOWBOFFOOJFVXFUFTUTUSJQWFSQBLLJOH
r 6IFFGUIFUEPQKFWBOUFTUTUSJQWFSQBLLJOHUFMBOHPQFOHFIBE
r "MTVEFNFUFSIFFGUMBUFOWBMMFO
r "MTVEFOLUEBUEFNFUFSFOUFTUTUSJQTOJFUNFFSHPFEXFSLFO
r "MTEFCMPFEHMVDPTFUFTUSFTVMUBUFOOJFUXFFSHFWFOIPFV[JDIWPFMU
r "MTVEFUFTUQSPDFEVSFXJMUPFGFOFO
BELANGRIJK:
r ;PSHEBUVEF8FMMJPO$"--"#MPFEHMVDPTF$POUSPMF7MPFJTUPGBMMFFONFUEF8FMlion CALLA Light Test Strips gebruikt. Andere merken controle vloeistof zullen
verkeerde resultaten geven.
r $POUSPMFFSBMUJKEEFWFSWBMEBUVN(FCSVJL(&&/DPOUSPMFWMPFJTUPGOBEFWFSWBMEBUVN
r 4DISJKGPQIFUóFTKFNFUDPOUSPMFWMPFJTUPGEFEBUVNEBUVIFUóFTKFHFPQFOE
heeft: Na drie maanden dient u de nog ongebruikte controle vloeistof weg te
gooien.
r NIET INVRIEZEN. Bewaar de controle vloeistof op kamertemperatuur.

CONTROLE VLOEISTOF TEST

CONTROLE VLOEISTOF TEST
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CONTROLE VLOEISTOF TEST

Benodigde materialen:
Uw Wellion CALLA Light Meter
Wellion CALLA Controle Vloeistof
Een nieuwe Wellion CALLA Bloedglucose Test Strip
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Stap 1:
Plaats een Wellion CALLA Bloedglucose Test Strip in de meter met
EFQJKMFOOBBSCPWFOHFSJDIU;PSHEBUEFUFTUTUSJQDPOUBDUQVOUFO
zich volledig in de meter bevinden. Sluit de test strip verpakking direct na het pakken van een nieuwe test strip.
BELANGRIJK:
r (FCSVJLHFFOUFTUTUSJQTEJFPWFSEFWFSWBMEBUVNIFFO[JKO$POUSPMFFSEFWFSWBMdatum die is afgedrukt op de test strip verpakking.
r (FCSVJLEFUFTUTUSJQEJSFDUOBWFSXJKEFSJOHVJUEFWFSQBLLJOH
r (FCSVJLHFFOOBUUFPGCFTDIBEJHEFUFTUTUSJQT
r /JFUJOEJSFDU[POMJDIUPGIJUUFQMBBUTFO#FXBBSEFUFTUTUSJQóFTPQFFOESPHF 
koele plaats.
r 7FSNFME EF PQFOJOHTEBUVN PQ EF UFTU TUSJQ óFT [PESB V IFN WPPS IFU FFSTU
PQFOU;FTNBBOEFOOBEFPQFOJOHTEBUVNEJFOUVIFUóFTKFFOPWFSHFCMFWFO
test strips weg te gooien.

Stap 2:
De meter zal oplichten, en een test strip en een knipperend bloeddruppel symbool zijn te zien. Als er een foutmelding te zien is (Er 1,
Er 2, etc), zie dan pagina 45, Problemen oplossen.
Stap 3:
Plaats een druppel van Wellion CALLA Controle Vloeistof op een
TDIPPO ESPPHFOOJFUBCTPSCFSFOEPQQFSWMBL%FWMPFJTUPGEJFOUOJFUEJSFDUVJUEFóFT
op de test strip geplaatst te worden. Na gebruik de dop direct dicht doen.

CONTROLE VLOEISTOF TEST

r ;PSHEBUEFUFNQFSBUVVSUVTTFOEF$FO$JTBMTVHBBUUFTUFO;PESBEF
meter
weergeeft, dient u de meter te verplaatsen naar een ruimte met een
UFNQFSBUVVS UVTTFO EF $ FO $ FO NPFU V  UPU  NJOVUFO XBDIUFO
voordat u weer gaat testen. Uw meter zal niet gaan testen als de temperatuur
buiten deze waarden ligt.

Stap 4:
Terwijl u de meter vasthoudt, raakt u de controle vloeistof aan met
de rand van de test strip. De test strip neemt automatisch de controle vloeistof op in het reactieve gebied van de strip. Houd de meter
vast tot hij piept.
29

CONTROLE VLOEISTOF TEST

Stap 5:
Op het beeldscherm wordt afgeteld. Na zes seconden verschijnt het resultaat van de
controle vloeistof test in het scherm.
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Stap 6:
Vergelijk het bericht op het scherm met de betreffende controle
HSFO[FOEJFBGHFESVLUTUBBOPQEFUFTUTUSJQóFTPGWFSQBLLJOH
Valt het resultaat niet tussen de grenzen, zie dan Controle Vloeistof Problemen Oplossen op pagina 45.
Stap 7:
Verwijder de test strip uit de meter en gooi deze weg. De meter
zal automatisch afsluiten nadat de test strip is verwijderd, of sluit na twee minuten
niet gebruikt te zijn. Herhaal bovenstaande stappen om de controle vloeistof test op
andere niveaus uit te voeren.
LET OP:
r $POUSPMFWMPFJTUPGUFTUSFTVMUBUFO[VMMFOPQHFTMBHFOXPSEFOJOEFNFUFSNFUFFO
ctl symbool.
r $POUSPMF WMPFJTUPG UFTUT XPSEFO OJFU NFFHFOPNFO JO EF CFSFLFOJOH WPPS VX
gemiddelden.
r 5FTUTUSJQT/*&5IFSHFCSVJLFO

"MTIFUUFTUSFTVMUBBUWBOEFDPOUSPMFWMPFJTUPGCVJUFOIFUCFSFJLPQIFUóFTKFPGWFSQBLking valt, zijn dit de mogelijke oorzaken:
Mogelijke oorzaken

Wat u kan doen…

r 6 IFFGU FFO WFSLFFSE NFSL DPOUSPMF r 4UFM WBTU EBU V [FLFS 8FMMJPO $"--"
vloeistof gebruikt
Controle Vloeistof gebruikt heeft.
r $POUSPMFFS PG EF UFNQFSBUVVS JO EF
r $POUSPMF WMPFJTUPG OJFU PQ LBNFS
UFTUSVJNUF UVTTFO EF $ FO $
temperatuur
graden is.
r $POUSPMFFSPGEF8FMMJPO$"--"5FTU4USJQ
r %F DPOUSPMF WMPFJTUPG JT WFSMPQFO PG
en Wellion CALLA Controle Vloeistof niet
verontreinigd
over de vervaldatum heen zijn. Herhaal
de test met een nieuwe test strip. Als het
r #FTDIBEJHEFUFTUTUSJQ
resultaat nog steeds buiten de grenzen
valt, moet u een nieuwe controle
WMPFJTUPGóFTPQFOFOFOPQOJFVXUFTUFO
r .FUFSXFSLUOJFUHPFE
r "MT IFU QSPCMFFN CMJKGU CFTUBBO 
neem dan contact op met een
geautoriseerde leverancier.

CONTROLE VLOEISTOF PROBLEMEN OPLOSSEN

Controle Vloeistof Problemen Oplossen
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UW BLOEDGLUCOSE METEN

UW BLOEDGLUCOSE METEN

Elke keer als uw meter aangezet wordt, voert de meter een systeemcheck uit.
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Benodigde materialen:
Uw Wellion CALLA Light Meter
Een nieuwe Wellion CALLA Bloedglucose Test Strip
Een prikpen met een schoon en ongebruikt lancet
Voor u begint:
r 4UFMVXNFUFSHPFEJOFOWPFSFFODPOUSPMFUFTUVJU;JFA6XOJFVXFNFUFSJOTUFMMFO
op pagina 12, en ‘controle vloeistof test’ op pagina 27 voor meer details.
r 8BTVXIBOEFOFOEFUFTUQMBBUT[PSHWVMEJHNFU[FFQ XBSNXBUFSFOESPPHHPFE
af.
r ;PSHEBUEFSVJNUFXBBSJOVUFTUFFOUFNQFSBUVVSIFFGUUVTTFOEF$FO$6X
meter zal buiten deze temperaturen niet testen en een foutmelding geven: . Is dit
het geval, verplaats uw meter dan naar een ruimte met een temperatuur tussen de
$FO$FOXBDIUUPUNJOVUFOWPPSEBUVXFFSHBBUUFTUFO

Stap 1:
Draai
de
verstelbare
dop
van
de
prikpen los en plaats het lancet door stevig naar
beneden te duwen tot hij volledig geplaatst is.
Stap 2:
Draai het beschermhoesje van het lancet af. Draai de verstelbare dop terug op de prikpen met de klok mee.

UW BLOEDGLUCOSE METEN

Uw prikpen klaarmaken

TIP:
r 7PPSWJOHFSUPQUFTUT HFCSVJLEFWFSTUFMCBSFEPQ
33

UW BLOEDGLUCOSE METEN

Stap 3:
Pas de steekdiepte van het verstelbare dopje aan (1 is het minst diep,
5 het diepst).
4. Houd met de ene hand het verstelbare dopje vast terwijl u met de
andere hand aan de spanknop van de prikpen trekt. Doe dit
totdat u een klikje hoort, de prikpen is nu klaar voor gebruik.
De ‘prik’ knop is nu rood gekleurd, zodat u makkelijk kunt
zien dat de prikpen klaar is voor het verkrijgen van het bloedmonster.
Als de ‘prik’knop niet rood gekleurd is, dient u de spanknop van de prikpen opnieuw naar achter te trekken tot de
‘prik’knop rood kleurt.
BELANGRIJK:
r (FCSVJL FFO OJFVXF  TUFSJFMF MBODFU WPPS FMLF UFTU PN LSVJTCFTNFUUJOH UF
voorkomen. Als u gebruik maakt van alcohol doekjes om de vingers te reinigen,
zorg dan dat de vingers weer droog zijn voordat u gaat prikken.
34

Stap 1:
/FFNFFOOJFVXF8FMMJPO$"--"5FTU4USJQVJUEFUFTUTUSJQóFTFO
TMVJUIFUóFTKFEJSFDU1MBBUTEFUFTUTUSJQJOEFNFUFSPNEF[FBBOUF
zetten.

BELANGRIJK:
r $POUSPMFFSBMUJKEEFWFSWBMEBUVNPQEFUFTUTUSJQóFTFOEFWFSQBLLJOH(FCSVJL
geen verlopen test strips.
r (FCSVJLJFEFSFUFTUTUSJQEJSFDUOBEBUVEFTUSJQVJUIFUóFTKFHFIBBMEIFFGU
r (FCSVJLHFFOOBUUFPG[JDIUCBBSCFTDIBEJHEFUFTUTUSJQT
r %FUFTUTUSJQTOJFUJOEJSFDU[POMJDIUFOIJUUFQMBBUTFO#FXBBSEFUFTUTUSJQóFTPQ
een droge, koele plaats.
r 4DISJKGEF{PQFOJOHTEBUVN{PQIFUMBCFM/BNBBOEFOEJFOUVIFUóFTKFFOEF
overgebleven test strips weg te gooien.

UW BLOEDGLUCOSE METEN

Een bloedglucose test uitvoeren

35

UW BLOEDGLUCOSE METEN

Stap 2 – bij vingertop testen:
Houd de prikpen tegen de zijkant van uw vingertop en druk op de
‘prik’ knop om uzelf te prikken.
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TIP:
r .BTTFFS VX IBOE FO WJOHFS MJDIU SJDIUJOH EF QSJLQMBBUT JO VX WJOHFS PN FFO
bloeddruppel te vormen. Voorkom ‘melken’ of knijpen rond de prikplaats in uw
vinger.
r 0N QJKOMJKLF QMFLLFO UF WPPSLPNFO EJFOU V JO EF [JKLBOU WBO VX WJOHFSUPQ UF
prikken. Om eeltvorming te voorkomen dient u elke keer op een andere plek te
prikken.
Stap 3:
Breng de test strip in een kleine hoek voorzichtig naar het bloeddruppeltje toe. De test
strip werkt als een rietje. Houd de test strip tegen de bloeddruppel
aan totdat de meter piept om aan te geven dat er voldoende bloed
is opgenomen om de test te beginnen.

LET OP:
Als u ‘HI’ of ‘LO’ op uw scherm ziet, kan het zijn dat uw bloedglucosewaarde boven
de 33,3 mmol/L of onder de 1,1 mmol/L zit. Doe de test nogmaals. Als u hetzelfde
resultaat krijgt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dokter of verpleegkundige.
Stap 5:
)FUTDIFSNWBOEFNFUFS[BMLOJQQFSFONFUFFO{CFGPSFNFBMBGUFSNFBM NBSLFSJOH
(Voor maaltijd/na maaltijd). Selecteer de correcte markering passende bij het moment
van testen door middel van de
en
knoppen.

UW BLOEDGLUCOSE METEN

Stap 4:
Op het scherm wordt afgeteld. Na zes seconden
verschijnt het resultaat van uw bloedglucosetest
op het scherm.

Gebruik de OK Knop ter bevestiging. Als er geen markering is geselecteerd, zal de meter het resultaat zonder markering onthouden.
37

UW BLOEDGLUCOSE METEN
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Kies een markering

Na maaltijd markering

Geen markering

Voor maaltijd markering

Stap 6:
Verwijder de test strip en gooi deze in de daarvoor bestemde afvalcontainer. De meter
schakelt automatisch uit.
Stap 7:
Verwijder het gebruikte lancet van de prikpen. U kunt de lancetverwijderaar gebruiken
om prikaccidenten te voorkomen. Duw de verwijderaar naar voren met uw duim en
trek tegelijkertijd aan het verschoven omhulsel om het gebruikte lancet te verwijderen.
Gooi deze weg in de daarvoor bestemde afvalbak.

UW BLOEDGLUCOSE TESTRESULTATEN BEGRIJPEN
Bloedglucosewaarden kunnen afhangen van uw voedselinname, medicatie, gezondheid, stress en beweging. De ideale waarden voor volwassenen zonder diabetes liggen
tussen:
r  m NNPM-WPPSNBBMUJKEFO1, en
r .JOEFSEBO NNPM-UXFFVVSOBNBBMUJKEFO2.
Het is belangrijk om met uw arts en/of diabetes verpleegkundige de voor u persoonlijk
gewenste waarden vast te stellen.

UW TESTRESULTATEN BEGRIJPEN

BELANGRIJK:
Gooi uw test strips en lancetten veilig weg volgens uw locale afvalregels (waar
mogelijk).

39

UW METER GEHEUGEN BEKIJKEN
40

Wat moet u doen als u een hoge of lage meting krijgt?
Als de meter resultaten weergeeft die als “Hypo” of “Hyper” staan weergegeven,
betekent dit dat uw resultaat boven of onder uw ingestelde grenswaarden valt. Voelt
u zich ook ziek:
r #FIBOEFMVXEJBCFUFTJOPWFSFFOTUFNNJOHNFUEFJOTUSVDUJFTWBOVXEPLUFSFOPG
diabetes verpleegkundige.
Als de meter resultaten weergeeft die als “Hypo” of “Hyper” staan weergegeven,
betekent dit dat uw resultaten boven of onder uw ingestelde grenswaarden valt en u
voelt zich NIET ziek:
r 5FTUVXNFUFSNFUEFDPOUSPMFWMPFJTUPG [JFQBHJOB $POUSPMFWMPFJTUPGUFTU
r )FSIBBMEFUFTUNFUFFOWJOHFSUPQNFUJOH
r "MTVXFFSFFOIPPHPGMBBHUFTUSFTVMUBBULSJKHU EJFOUVDPOUBDUPQUFOFNFONFU
uw behandelend arts of verpleegkundige.
Reference:
1. Stedman,Thomas Lathrop. Stedman’s Medical Dictionary, 27th Edition, 1999, pg. 2082
2. American Diabetes Association, “Clinical Practice Recommendations 2003.” Diabetes Care, Vol 26, Supplement 1, pg. S22

The CALLA Light Meter slaat tot 500 test- en controleresultaten met datum en tijd
automatisch op. Bovendien geeft de meter ook per 1, 7, 14, 30, 60 en 90 dagen de
gemiddelden, om u inzicht te geven in de resultaten van uw inspanningen om uw
bloedglucosewaarden onder controle te houden. U dient de datum en tijd van
uw meter correct in te stellen om deze gemiddelde waarden te verkrijgen, zie ook
„Instellen van het systeem“ op pagina 12. De meter zal geen test- of controleresultaten
onthouden als de datum en tijd niet zijn ingesteld.
Benodigde materialen:
Uw Wellion CALLA Light Meter
Stap 1:
Druk de OK Knop in en houd deze vast tot in het scherm “mem”
verschijnt.

UW METER GEHEUGEN BEKIJKEN

BEKIJKEN VAN OPGESLAGEN WAARDEN EN 1, 7, 14, 30, 60 EN 90 DAGEN
GEMIDDELDEN IN HET GEHEUGEN

Stap 2:
De meter licht op en laat u de
laatste opgeslagen resultaten zien.
41

UW METER GEHEUGEN BEKIJKEN

Als er een foutmelding te zien is (Er 1, Er 2, etc), zie dan pagina 45, Problemen Oplossen.
Gebruik de en
knoppen om eerder opgeslagen resultaten weer te geven. Er zal
‘End’ staan als er geen opgeslagen testresultaten beschikbaar zijn.
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Step 3:
Druk op de OK Knop om de daggemiddelden te bekijken. Het
eerste gemiddelde is het 1 daggemiddelde. Gebruik de
en
knoppen om de 7, 14, 30, 60, and 90 dagen gemiddelden te
bekijken.
Step 4:
U kunt de meter uitzetten door de OK Knop vast te houden tot
u op het scherm OFF ziet verschijnen of voer een test strip in
om opnieuw te beginnen met testen.

ONDERHOUD VAN DE METER
Het onderhouden van uw Wellion CALLA Light Meter is zeer eenvoudig. Volg deze
stappen om uw meter in goede conditie te houden.
Schoonmaken van de meter

UW METER GEHEUGEN BEKIJKEN

TIP:
r %FNFUJOHNFUDPOUSPMFWMPFJTUPGXPSEUNFUDUMHFNBSLFFSEMJOLTPOEFSJOIFU
scherm naast het ‘mem’ symbool.
r $POUSPMFUFTUSFTVMUBUFOXPSEFOOJFUNFFHFOPNFOJOEFEBHHFNJEEFMEFO
r "MTFSHFFOEBHHFNJEEFMEFOCFTDIJLCBBS[JKO [VMMFOFSESJFTUSFFQKFTUF[JFO[JKO
r ;PESBEFNFUFSUFTUSFTVMUBUFOCFWBU [BMIFUUPFWPFHFOWBOFFOOJFVXFNFting ervoor zorgen dat het oudste testresultaat verwijderd wordt.
r 0QHFTMBHFO UFTUSFTVMUBUFO FO EBHHFNJEEFMEFO XPSEFO OJFU WFSXJKEFSE CJK IFU
vervangen van de batterijen.

r "MTEFNFUFSWJFTJT HFCSVJLFFOWPDIUJH /*&5/"5 QMVJTWSJKEPFLKFNFUFFONJME
reinigingsmiddel.
r -FUPQ7PPSLPNEBUFSXBUFSLPNUJOEF$"--"-JHIU.FUFS)PVEEFNFUFSOPPJU
43

ONDERHOUD VAN DE METER
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onder (stromend) water. Dit kan de electronica van de meter beschadigen.
r %FNFUFSFOEFUFTUTUSJQT[JKOPOUXPSQFOPNUFHFCSVJLFOUVTTFO$FO$
r 7PPSLPNIFUBDIUFSMBUFOWBOEFNFUFSPQFFOFYUSFFNIFUFPGLPVEFQMBBUT [PBMT
bij een hittebron of in een hete of koude auto.
r #FXBBSEFNFUFSFOUFTUTUSJQTOJFUPQFFOQMBBUTNFUIPHFWPDIUJHIFJE [PBMTFFO
badkamer of keuken.
r 4MVJUBMUJKEEFEFLTFMWBOIFUóFTKFOBIFUQBLLFOWBOFFOUFTUTUSJQFODPOUSPMFFSPG
de deksel stevig dicht zit.
r )BBMEFNFUFSOJFUVJUFMLBBS)JFSEPPSLPNUEFHBSBOUJFUFWFSWBMMFO#JKUFDIOJTDIF
problemen of vragen, belt u een geautoriseerde leverancier voor ondersteuning.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Wat u ziet

Wat er bedoeld wordt

Wat u moet doen

“Test strip fout: Beschadigd, nat of reeds
gebruikt”

r (FCSVJL FFO OJFVXF UFTU TUSJQ JO EF
meter.

“Niet genoeg bloed“

r (FCSVJL FFO OJFVXF UFTU TUSJQ FO
herhaal de meting.

PROBLEMEN OPLOSSEN

In dit gedeelte worden belangrijke meldingen en foutmeldingen behandeld die u tegen zou kunnen komen bij het gebruik van uw Wellion CALLA Light Meter en Test
Strips.
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PROBLEMEN OPLOSSEN
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“Test strip werd te
vroeg uit de tester
gehaald“

r )FSIBBM EF UFTU NFU FFO OJFVXF UFTU
strip.
r "MT IFU QSPCMFFN CMJKGU CFTUBBO  CFM
dan het nummer te vinden op de
verpakking.

i&YUSFNF DPOEJUJFT
Grote
temperatuur
verschillen“

r 6 EJFOU EF NFUFS UF WFSQMBBUTFO OBBS
een ruimte met een temperatuur
UVTTFOEF$FO$FOXBDIUUPU
15 minuten zodat de meter de nieuwe
temperatuur bereikt, voordat u weer
gaat testen.

“De
meter
beschadigd“

r 7FSWBOH EF CBUUFSJK FO [FU EF NFUFS
weer aan.
r #MJKGU IFU QSPCMFFN [JDI WPPSEPFO  CFM
ons dan op het telefoonnummer te
vinden op de verpakking.

is

r 7FSWBOHEFCBUUFSJKFOBBOEFIBOEWBO
de instructies op pagina 12, plaatsen of
(verwisselen) van de batterijen.

“Test werd uitgevoerd
buiten de werkzame
temperaturen“

r 6 EJFOU EF NFUFS UF WFSQMBBUTFO OBBS
een ruimte met een temperatuur
UVTTFOEF$FO$FOXBDIUUPU
15 minuten zodat de meter de nieuwe
temperatuur bereikt, voordat u weer
gaat testen.

“Test resultaat is hoger
dan 33,3 mmol/L“

r 8BT FO ESPPH VX IBOEFO FO IFSIBBM
de test op uw vingertop met een
nieuwe test strip. Als het resultaat nog
steeds “HI” is, dient u contact op te
nemen met uw behandelend arts of
verpleegkundige.

PROBLEMEN OPLOSSEN

“Batterij bijna leeg“
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PROBLEMEN OPLOSSEN

“Test resultaat is lager
dan 1,1 mmol/L“
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r 8BT FO ESPPH VX IBOEFO FO IFSIBBM
de test op uw vingertop met een
nieuwe test strip. Als het resultaat nog
steeds LO is, dient u contact op te
nemen met uw behandelend arts of
verpleegkundige .

FABRIEKSGARANTIE

Aansprakelijkheid onder deze garantie is beperkt tot de reparatie van defecte
onderdelen of (na oordeel van de fabrikant) het vervangen van een onderdeel. Eisen
anders dan deze worden niet behandeld.
De garantie vervalt als schade het resultaat is van onjuist of onzorgvuldig gebruik,
HFLOPFJ NFOTFMJKLFGPVUFOPGWBOFYUSFFNHFCSVJLTQSBLFJT
De garantie is alleen geldig als de datum, de stempel en de handtekening van de
dealer zijn geregistreerd op de garantiekaart op de datum van aankoop.

FABRIEKSGARANTIE

De fabrikant geeft een garantie voor de Wellion CALLA Light Bloedglucosemeter tegen
fouten in materiaal en afwerking voor een periode van twee jaar na aankoopdatum. De
garantie verloopt zodra de meter misbruikt, slecht onderhouden of geopend wordt.

De garantieduur kan niet worden verlengd.
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SPECIFICATIES

SPECIFICATIES
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Test strips:
Meet bereik:
Kalibratie:
Meettijd:
Monstergrootte:
Hematocrietwaarde:
Display type:
Geheugen:
Resultaat gemiddelden:
.BUFO
Gewicht:
Batterij:
Levensduur batterij:
Automatische uitschakeling:
8FSL[BNFUFNQFSBUVVS
Relatieve vochtigheid:
0QTMBHDPOEJUJFT


Wellion CALLA Bloedglucose Test Strips
1,1 - 33,3 mmol/L
Plasma
6 seconden
0,65 μl
30 – 55 %
Groot LCD scherm
500 bloedtestresultaten met datum en tijd
1, 7, 14, 30, 60 en 90 daggemiddelden
 Y YNN
68g (incl. batterijen)
2 Alkaline AAA Batterijen
1000 metingen of continu gebruik van 1 jaar
Na 2 minuten niet gebruiken van de meter
$UPU$
Minder dan 85%
.FUFSCJK$UPU$
5FTUTUSJQTCJK$UPU$

Voor meer informatie, zie de Wellion CALLA Test Strip gebruiksaanwijzing. Een
andere plaats om te testen is mogelijk (Alternate Site Testing AST).
SYMBOLEN
&91 FYQJSBUJFEBUVN HFCSVJLUPUIFUFJOEFWBOEFNBBOE 

4˚ C

86˚ F

39˚ F

Temperatuur limieten
Kijk in de gebruiksaanwijzing
In Vitro Diagnostisch Medisch hulpmiddel
Waarschuwing, raadpleeg de bijgevoegde documenten

REF

SYMBOLEN

(LOT) partij nummer
30˚ C

Catalogusnummer
Niet in zonlicht/direct licht plaatsen
Niet hergebruiken
Fabrikant

FOR SELFTESTING

In vitro diagnostisch, medisch hulpmiddel voor zelf testen.
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