
Cholesterol Monitor Systeem 3-in-1

Eenvoudige instructies  
om snel van start te gaan

Distributie Benelux: 
Testjezelf.nu BV

Hekkehorst 3 - 7207 BS Zutphen

Snelle startgids

USB poort  

LCD 

Knop rechterpijl 

Aan/Uit knop 

Test kanaal 

Test houder

BatterijdekselCode Chip sleuf

Knop linkerpijl

Code Chip 

Pijltjes

•  3-in-1 lipide panel (TC – HDL – Tri)

•  CHOL – Totaal Cholesterol

•  TRIG – Triglyceride

•  HDL – High Density Lipoprotein

•  CTRL – Controle strip

� Meter

� Cholesterol strips

Componenten:

1. Meter

4. Etui

2. 4 AAA batterijen 

5. Bijsluiters

3. Controle strips

6. Garantiekaart

Setup van de meter
Gereedmaken 
van de teststrip

Installeren van de batterijen

Plaats 4 AAA batterijen (1.5V). De meter start automatisch op en 

toont datum en tijd setup scherm. Gebruik � of � om de setup af 

te maken. De meter schakelt dan vanzelf uit.

Plaatsen van de code chip

Plaats de meegeleverde code chip in  

de sleuf tot deze vastklikt.  

 

Opmerking: plaats een nieuwe code  

chip welke geleverd wordt bij iedere  

verpakking met strips. 

 

  Wees er zeker van dat de  

code getoond op de display 

overeenkomt met de code op 

de verpakking van de strips.

 

Een strip uitnemen

Haal 1 test uit de folie of uit  

het buisje en sluit het buisje  

direct weer. 

Strip plaatsen

Plaats de strip nadat het strip symbool op de meter knippert 

 

Opmerking: Schuif de strip voorzichtig op zijn plek  

zonder deze te buigen. 

 

Wees er zeker van dat de strip helemaal tot het einde  

van het test kanaal is geplaatst.

Instellen van de meter

Selecteer via de Aan/Uit knop het “Set” scherm. Gebruik � of � 

om de meter in te stellen op 12 of 24 uur formaat. Druk op de Aan/

Uit knop om de instelling op te slaan en door te gaan. Herhaal 

deze stappen bij het instellen van de datum en tijd, nummer van 

testen, geluid enzovoort.

Opmerking: Raadpleeg de complete handleiding voor andere 

instelmogelijkheden.

Setup afsluiten

Druk op de Aan/Uit knop om de instellingen op te slaan en  

terug te keren naar het Setup scherm. Gebruik � of � totdat “Elt” 

verschijnt en druk op de Aan/Uit knop om de setup te verlaten.

Setup mode van de meter

Druk 4 seconden op de Aan/Uit knop terwijl de meter uitstaat. 

Gebruik � of � om in de display “No. Set”, “CHE”, “Set”, “PC”, 

“dEL” en “Elt” schermen te tonen. Druk op de Aan/Uit knop om  

de modus te selecteren.

Wees er zeker van dat u de juiste datum en tijd 

instelt, anders kunt u een E-6 fout code krijgen.

Wees er zeker van dat u de juiste keuze maakt 

waarin u test! “BL” voor bloed uit de vingertop 

(consumenten gebruik), “SE” voor serum of 

plasma (alleen voor professioneel gebruik).
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Verkrijgen van sample en handling
Toedienen bloed en 
aflezen resultaat

Bloed uit vingertop 

Belangrijk: 

Maak de prik plek goed schoon met alcohol of warm water en 

zeep. Warm water helpt de bloedtoevoer te verhogen. Droog  

daarna uw handen zeer goed.

De vingerprik 

Druk de prik pen of eenmalige lancet stevig tegen de vingertop. 

Prikken in de zijkant van de vingertop is minder pijnlijk.

Verkrijgen van bloed 

Veeg de eerste bloeddruppel altijd weg met een schone tissue om 

een zuivere meting te verrichten! Geef druk onderaan de vinger om 

een volle 2e druppel te verkrijgen.

Het gebruik van het capillaire bloedbuisje 
 

I. Inleiding 
 

  Een speciale luchtkamer  

in de capillair zorgt ervoor  

dat automatisch de juiste  

hoeveelheid bloed in het  

buisje wordt opgenomen. 

 

Opmerking: de verpakkingen met de 3-in-1 strips bevatten  

capillairen voor 35 µL. Individuele strips bevatten capillairen 

voor 10 µl. Haal deze beide nooit door elkaar en gebruik altijd 

de juiste capillair. 

II.  Verzamelen van bloed 
 

  Zonder in het capillair te drukken plaats deze met de tip in de 

bloeddruppel waarbij het capillair licht naar onderen is gericht 

aan de achterkant. Het bloed wordt automatisch opgezogen tot 

aan het zwarte vul lijntje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: Druk nooit op het capillair bij de afname van het 

bloed 

 

 

Wees er zeker van dat  

het capillair is gevuld tot  

aan het zwarte streepje.  

Het is anders zeer lastig  

om het bloed uit het  

capillair te krijgen. 
 
 

Opmerking: De capillair moet gevuld zijn tot aan het zwarte 

streepje. Bij onvoldoende bloed geef wederom druk onder-

aan de vinger en plaats de capillair nogmaals in de bloed-

druppel. Leg eventueel het capillair op de rand van een tafel 

om een hand vrij te maken om druk te kunnen geven.

Venenbloed, Plasma of Serum 

(Professioneel gebruik)

Handling van het sample 
 

Gehepariniseerd of EDTA venenbloed en/of serum en  

gehepariniseerd plasma kan worden gebruikt. 
 

Opmerking: gebruik nooit EDTA plasma! 

 

Het mixen van de samples 
 

Gebruik een schudmachine om de samples minimaal  

15 minuten te schudden en voer de test daarna uit binnen  

15 minuten.

  Schud >15 minuten  

 

Verzamelen van het sample 
 

Gebruik een pipet om 10 µl sample te  

verkrijgen bij een enkele bepaling (Totaal  

cholesterol, HDL of Triglyceride strips).  

Gebruik een pipet om 35 µl te verkrijgen  

bij een 3-in-1 strip. 

 

  Wees er zeker van dat u de juiste hoeveelheid  

sample neemt voor de betreffende enkele  

(10 µl) of 3-in-1 bepaling (35 µl). 

 

     Enkele test

     3-in-1 test 

 

  Test alleen met verse bloedsamples binnen  

8 uur na afname.

           < 8 uur

Toedienen bloed aan strip 
 

Wees er zeker van dat het bloeddruppel symbool knippert op de 

display van de meter. Gebruik 10 µl bij een enkele strip en 35 µl  

bij een 3-in-1 strip. 

 

Opmerking: Let erop dat de juiste  

test is geselecteerd 

 

   Waarschuwing: Gebruik alleen een capillair of  

pipet om het bloed aan te brengen op de strip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarschuwing: Dien nooit bloed toe aan de  

strip direct vanuit de vingertop! 

 

De meter is aan het testen 

 

Aflezen resultaat 
 

Het resultaat wordt getoond tussen de 45 en 120 seconden.  

Druk op � of � om alle resultaten te zien bij een 3-in-1 strip 

(Totaal Cholesterol, HDL, Triglyceride, LDL en Ratio). De meter 

schakelt zichzelf uit na 5 minuten of druk op de Aan/Uit knop.

 

Opmerking: Deze snelle startgids vervangt niet de volledige handleiding welke 

ook is meegeleverd bij uw meter. Raadpleeg de volledige handleiding voor uit-

gebreide informatie over het gebruik van de meter en de strips. Daar leest u ook 

hoe u een cardiovasculair risico profiel kunt laten bepalen door de meter.

Meer informatie is ook te verkrijgen op: www.cholesterol-check.nl

Deze Mission 3-in-1 Cholesterolmeter wordt exclusief gedistribueerd  

in de Benelux door:

Testjezelf.nu BV T: 0575 574166  E: info@testjezelf.nu 

Hekkehorst 3, 7207 BS Zutphen F: 0575 574199 W: www.testjezelf.nu

Maximale  
vul lijn

Buisje

Luchtkamer

Druk nooit  
op het capillair bij  

opname bloed 

EDTA

Heparine

of

of
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