
Teststrimler til Accu-Chek Aviva, Accu-Chek Aviva Nano, Accu-Chek Aviva Combo og Accu-

Chek Aviva Expert blodsukkerapparater. 

Fremover vil der ikke længere være den sorte aktiveringschip i æskerne. Hvis du har mistet din 

sorte chip eller på anden måde mangler denne, så kan du rette henvendelse til vores kundeservice på 

telefon 86854830 eller skriv det i kommentarfeltet inden du afslutter din ordre. 

Når chippen én gang er sat i, skal den aldrig udskiftes igen. Denne permanente udskiftning sparer 

tid og gør blodsukkermåling enklere og hurtigere. 

Den sorte aktiveringschip 
Når du har aktiveret dit blodsukkerapparat med den sorte aktiveringschip, kan du smide alle øvrige 

chips ud (sorte eller hvide), som du finder i dine teststrimmelbeholdere. Den sorte aktiveringschip 

skal herefter blive siddende i apparatet. 

Denne opgradering garanterer de samme nøjagtige blodsukkermålinger som før – bare med færre 

trin. 

Teststrimlernes udløbsdato er tydeligt markeret på beholderen og bør tjekkes, før strimlerne tages i 

brug. 

 Pakningsstørrelse: Teststrimlerne leveres i bøtte med 50 stk. 

 Bøtten er let oplukkelige. 

 Holdbarhed efter åbning: Teststrimlerne kan holde sig til den anførte udløbsdato, hvis låget til 

teststrimlerne lukkes helt tæt umiddelbart efter brug. 

 Kalibrering: Den sorte aktiveringschip skal isættes apparatet og herefter aldrig udskiftes mere. 

Aktiveringschippen skal forblive i apparatet. 

 Måleområde: Teststrimlerne er plasmakalibrerede. 

 Blodsukker kan måles, hvis det ligger i området fra 0,6-33,3 mmol/l. 

 Blodmængde: Der skal bruges 0,6 µl blod for at foretage en måling. Det betyder, at du har 

mulighed for at måle blodsukker andre steder på kroppen end i fingerspidserne. Der er dog visse 

usikkerhedsmomenter, som man skal være opmærksom på ved måling andre steder end i 

fingrene. 

 Opbevaringstemperatur: Teststrimlerne skal opbevares mellem +2°C og +32°C. 

 Anvendelsestemperatur: Når en måling udføres, skal det ske ved temperaturer mellem +6°C og 

+44°C. Overholdes dette ikke, kan man få forkerte målinger. 

 Kan måle op til 3048 meter over havets overflade uden at resultatet påvirkes.        

Vigtigt 
Du bør læse indlægssedlen til teststrimlerne, da der kan være forhold, hvor du ikke kan måle et 

nøjagtigt blodsukker. Finder du uforklarligt høje glukose værdier, kan det skyldes forkert 

opbevarede strimler, f. eks. at låget ikke har været sat på eller har siddet skævt. I disse tilfælde bør 

du tage hul på en ny pakke teststrimler for sammenligning. 

 


