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Gebruiksvriendelijke software
Door middel van software kunt u de meetgegevens inlezen
op uw PC. Via diagrammen en tabellen krijgt u inzicht in het
verloop van uw glucosewaarden.

Een teststrip waarop u kunt vertrouwen
De teststrip van de FreeStyle Lite biedt een exacte en betrouwbare controle van de bloedglucose en zorgt ervoor dat
de meting niet kan beginnen met te weinig bloed. U heeft
indien noodzakelijk tot 1 minuut de tijd om meer bloed toe te
voegen. Een ander voordeel van de FreeStyle Lite-teststrip
is de lange houdbaarheid, tot twee jaren zelfs met geopende
verpakking. Daarom hoeft u zelden of nooit teststrips weg te
gooien op grond van foutmeldingen of omdat ze te oud zijn.

Kwaliteitseisen TNO
Abbott stelt hoge eisen aan het gebruiksgemak en betrouwbaarheid van bloedglucosemeters. Daarom is de FreeStyle
Lite uitvoerig getest en voldoet het aan de strenge eisen van
het Nederlands onderzoeksinstituut TNO.
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Ga voor meer informatie en bestellingen
naar www.abbottdiabetescare.nl of bel onze
klantenservice op telefoonnummer 0800 - 022 88 28 (gratis)

0,3 µL monstervolume
FreeStyle Lite

 Niet coderen,
direct klaar voor gebruik
 Kleine bloeddruppel (0,3µL)

1:1 ware grootte

Snel testen in ca. 5 seconden
 Verlicht venster en strippoort
 Grote cijfers, grote toetsen

0,6 µL–1,5 µL monstervolume
Andere meters

 Bijvullen van extra bloed tot
60 seconden mogelijk
 Voorzien van TNO-keur

Geen codering! Direct klaar voor gebruik!

Gemakkelijk om mee te nemen

De FreeStyle Lite is misschien wel de handigste bloed-

De FreeStyle Lite is handzaam en gemakkelijk mee te

Minimale bloeddruppel, vrijwel pijnloos
testen

glucosemeter ter wereld. In tegenstelling tot veel andere

nemen. Hij beschikt over een groot verlicht scherm met

De teststrips voor de FreeStyle Lite werken al met een uiterst

meters hoeft de FreeStyle Lite niet te worden gecodeerd.

duidelijk verlichte cijfers. De ingebouwde lamp verlicht de

kleine bloeddruppel. Dat houdt ook in dat u niet zo diep

Geen cijfercombinaties die gecontroleerd moeten worden,

teststrip, zodat je ook bij weinig licht goed kunt meten

hoeft te prikken, het is zowat pijnloos – een aantrekkelijk

geen codewaarden die handmatig ingevoerd dienen te

– in de slaapkamer, de bioscoop of zelfs in een restaurant.

voordeel als u vaak moet testen. En hoe kleiner de bloed-

worden, geen knoppen die u in een bepaalde volgorde moet

De laatste 400 metingen worden in het geheugen op-

druppel, hoe kleiner ook de kans op vlekken, bijvoorbeeld op

indrukken – gewoon de teststrip erin schuiven en de bloed-

geslagen en met een simpele druk op de knop worden

papier, kleding en lakens.

glucose meten. Makkelijker kan het niet!

de verschillende gemiddelde waarden getoond.

