
Snelle startgids Glucosemeter Kat & Hond 

 

 

 

Met deze MM1000 meter heeft u een glucosemeter aangeschaft welke zeer geschikt is voor de 

glucosemeting thuis. Zowel bij mens als (huis)dier kan de meter worden gebruikt. Voor een compleet 

overzicht van functies en mogelijkheden verwijzen wij u naar de complete meegeleverde handleiding 

in het Engels. Deze snelle startgids laat u echter zien hoe u de meter kunt instellen, een meting kunt 

verrichten en de gegevens kunt terugzien. 

 

Instellen van de meter voor eerste gebruik 

 

De meter wordt geleverd met 2 knoop-cel batterijen deze dient u eerst te plaatsen. 

 

1. Houd de M knop ingedrukt voor 3 seconden om 2. in de Setup modus te komen 



 

3. De maand knippert. Stel de juiste maand in met de C knop. Nadat de juiste maand is aangegeven, 

drukt u op M om verder te gaan. 

4. De dag knippert. Stel de juiste dag in met C knop. Nadat de juiste dag is aangegeven, drukt u op M 

om verder te gaan. 

5. Stel met de C knop in of u een 12 uur of 24 uur formaat wilt gebruiken. 

 

6. Het uur knippert. Stel het juiste uur in met de C knop. Nadat het juiste uur is aangegeven, drukt u 

op M om verder te gaan. 

7. De minuten knipperen. Stel de juiste minuten in met de C knop. Nadat de juiste minuten zijn 

aangegeven, drukt u op M om verder te gaan. 

8. Het jaar knippert. Stel het juiste jaar in met de C knop. Nadat het juiste jaar is aangegeven, drukt u 

op M om verder te gaan. 

 

9. De meter is standaard ingesteld op mmol/l (Nederland). Dit is niet te wijzigen. 



 

10. De meter staat standaard ingesteld om een geluid te geven. Wilt u dat niet, dan kunt u dat hier 

met de C knop aanpassen. Houd de M knop weer 3 seconden ingedrukt en de meter gaat uit en is 

klaar voor eerste gebruik. 

Het meten van glucose 

 

Zorg ervoor dat de te prikken plek goed schoon is. 

 

1. Draai de dop van de meegeleverde prik pen 

2. Plaats een lancet in de pen 

3. Draai het beschermdopje van de lancet 

 

4. Plaats een strip net zover tot deze niet verder kan (voorkom buigen van de strip) 

5. De meter herkent de code automatisch en toont deze op de display 

6. Zodra de bloeddruppel getoond wordt is de meter gereed voor een meting 



 

7. Stel de gewenste prikdiepte (5 standen) in en span de pen door deze aan de achterkant naar 

achteren te halen. U hoort een klik als de pen is gespannen. 

8. Plaats de pen stevig op de prik plek en druk op de grijze lanceerknop op de pen 

9. Masseer licht de prik plek om een mooie bloeddruppel te verkrijgen 

 

Bij hond of kat wordt vaak geprikt in het oortje (kat) of voetzool of binnenkant bovenlip (hond) 

 

10. Houd het uiteinde van de teststrip in de bloeddruppel. Het bloed zal automatisch door de strip 

worden opgenomen. 

 

Waarschuwing: 

Laat de druppel niet op het uiteinde vallen, maar houd de strip in de druppel. Zorg ervoor dat het 

gehele opname gedeelte van de strip voorzien is van bloed.  

  



 

11. Als er voldoende bloed is aangebracht zal de meter aftellen van 5 naar 0. 

12/13. Na 5 seconden zal het resultaat worden getoond (mmol/l) 

 

Waarschuwing: 

Gebruik een lancet nooit voor de 2
e

 keer. Verwijder de strip en lancet na een meting en gooi deze 

weg. Voorkom besmetting door de lancet meerdere keren te gebruiken. Bovendien zijn de lancetten 

erg dun en na 1 keer gebruik wordt de punt botter waardoor het prikken veel pijnlijker gaat worden! 

Teruglezen van de meetgegevens 

 

1. / 2. Met de meter UIT drukt u de M knop in om de meter op te starten. Er klinkt een piep en na 2 

seconden wordt het 14 daags gemiddelde getoond. 

  



 

3. Druk nogmaals op C om het laatste resultaat te laten zien. 

4. Door op C te drukken krijgt u alle metingen te zien. 

 

5. Nadat u klaar bent, drukt u op M om de meter uit te zetten. 

Opmerking: de meter zal automatisch uitgaan na 100 seconden indien u niets doet. 

 

Deze snelle startgids vervangt niet de complete handleiding welke is meegeleverd. 

Voor verdere vragen of opmerkingen gelieve eerst genoemde handleiding te lezen. 

Bij een vermoeden van defect kunt u contact opnemen met het verkooppunt of rechtstreeks bij de 

distributeur van deze meter voor de Benelux: 

Testjezelf.nu BV 

Hekkehorst 3 

7207 BS Zutphen 

info@testjezelf.nu 

www.testjezelf.nu 
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