
Zelfmeten  

 

Trombosedienst Leiden 



PARKEREN 

Eerste ½ uur   gratis 

½ uur t/m 1 uur  €   2,00  

1 uur  t/m 2 uur  €   3,50 

Automaat in gang zuidvleugel beg.grond. 

  



Zelfmeet apparaat 

 
 

• in bruikleen van trombosedienst 

– bruikleen verklaring 

 

• reparatie via trombosedienst 

  

• inleveren toestel bij 

– overplaatsing naar andere trombosedienst  

– stoppen van antistollingsbehandeling 

 

 



Meetstrips 

• verstrekking alleen door trombosedienst  

(niet bij apotheek)  

– vergoeding via zorgverzekering 

 

IN BUITENLAND 

– Zorg dat u voldoende strips meeneemt 

niet makkelijk verkrijgbaar in buitenland 



 

• Bij code E001 batterijen 

vervangen 

 

• Geen oplaadbare batterijen   

• Geen zinkkool batterijen 

• Alleen Alkaline batterijen 

• Met Duracell de minste 

problemen 

 

• Bij batterijwisseling 

aansluiten op netvoeding. 

 

 

 

 

  

 

Batterijen 

            



Lotnummer 

 

  
     

 

• Het lotnummer op de verpakking moet 
overeenkomen met nummer op de qLabs 
 
 

• Bij in gebruikname van een set nieuwe strips met een ander 
lotnummer, moet u eerst het lotnummer instellen op het 
apparaat 
 

 

• Het lotnummer bevat informatie over houdbaarheid strip 
 

• De datuminstelling op het apparaat moet goed zijn ingesteld 
 

 



Werkwijze INR 

bepaling  



Tips 

 

 

• Zorg voor warme handen, daardoor goede toevoer van 

bloed naar uw vingers. 

 

• Qlabs werkt niet indien temperatuur < 16 °C 

 

• De Qlabs nooit op de verwarming leggen. 

 

 

 

 



Instructies 

  

 

• Geen meting uitvoeren met een bloeddruppel van een 

vorige vingerprik 

 

• Bij meerdere metingen achter elkaar, niet in dezelfde 

vinger prikken 

 

• Naaldje hoeft u niet te vervangen als u kort achter 

elkaar prikt. 



Werking qLabs zelfmeetapparaat 



Inschakelen met Aan/Uit toets 



Apparaat is ingeschakeld 



Strip inbrengen 



Strip zit nu goed 



Stripcode verschijnt 



Code wijzigen bij nieuwe strips 



Code staat op verpakking 



Wachten tot apparaat is opgewarmd 



Nu pas gaan prikken. 2 minuten 

om bloed aan te brengen 



Vingerprik 



Druppel maken 



Druppel maken 



Druppel aanbrengen 



Druppel aanbrengen 



Er is voldoende bloed aangebracht 



Testen is begonnen  



Testen duurt anderhalve minuut  



Resultaat INR uitslag  



Rechter pijl is toets voor geheugen 

Linker toets is voor instellingen 



INR uitslagen in geheugen  



INR uitslagen in geheugen  



Apparaat uitschakelen  



Instructies 
     

 

• Deze week elke dag 1x prikken 

 

 

• Volgende week zelfmeetapparaat weer meenemen 

 

• INR waardes hoeft u niet te noteren 

 

 



     

 

 

Succes 


