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Introductie
Diabetes is geen ziekte
die te genezen is.
Vanaf het moment dat
voor u de diagnose
diabetes is gesteld, zult
u een leven lang moni
toring en behandeling
nodig hebben. Het is
van groot belang dat
u leert om uw bloed
glucose tussen de 4 en
10 mmol/L te houden.
Voor succesvolle
diabeteszorg is het
dus belangrijk dat u uw
bloedglucose herhaal
delijk zelf test.

De resultaten van deze
bloedglucosetests
helpen u en uw
zorgprofessional om de
effectiviteit van uw
medicatie, dieet en
lichamelijke inspanning
te bepalen.
Door uw bloedglucose
waarde zo dicht moge
lijk bij de normaalwaar
de te houden, kunt u
het risico op compli
caties met betrekking
tot uw ogen, nieren en
zenuwstelsel tot maar
liefst 60% verminderen.
Het testen van bloed
glucose vindt veelal
plaats op verschillende
momenten. Nuchter
(als u acht uur voor
afgaande aan de test
niets meer gegeten en/
of gedronken hebt) en
circa anderhalf tot twee
uur, nadat u een maal
tijd heeft gebruikt.

Vaak zit er op dat
moment het meeste
bloedglucose in uw
bloed.
Normaal gezien
schommelt de bloed
glucose zo tussen de
4,0 en de 8,0 mmol/L.
Bloedglucosewaarden
NUCHTER gemeten*
Onder de 6,1 mmol/L:
geen diabetes.
Tussen de 6,1 en 6,9
mmol/L: voorfase van
diabetes.
Boven de 6,9 mmol/L:
diabetes.
Bloedglucosewaarden
NIET NUCHTER
gemeten*
Onder de 7,8 mmol/L:
geen diabetes.
Tussen de 7,8 en 11
mmol/l :
voorfase van diabetes.
Boven de 11 mmol/L:
diabetes.

* Bron: Diabetes fonds (www.diabetesfonds.nl)
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Bloedglucosecontrole
en diabeteszorg zijn
van groot belang voor
diabetici.
HT One begrijpt dit en
spant zich in om u te
helpen met eersteklas
en betaalbare
producten en diensten.
HT One is een 100%
Nederlands bedrijf met
zeer veel expertise op
het gebied van bloedglucosecontrole.
Elke dag weer zetten
wij ons in om een zeer
vooruitstrevend assortiment aan producten
op de markt te brengen
met als doel uw
dagelijkse diabeteszorg
eenvoudig, minder
belastend en zo secuur
mogelijk te maken.

Waar staan we voor
HT One staat voor eersteklas en betaalbare
producten en diensten op het gebied van
diabeteszorg. We zijn ambitieus en
vooruitstrevend en dat is in alle lagen van
onze bedrijfsvoering geïntegreerd. Het zijn echter
altijd menselijke waarden die bij ons bovenaan
staan, leven met diabetes is al lastig genoeg.
Onze producten en diensten staan dus altijd in
dienst van u, als diabetespatiënt.

Wat doen we
Velen zeggen het, maar wij stellen u als
diabetespatiënt écht centraal door ons
daadwerkelijk te verdiepen in de problematiek
die iemand met diabetes dagelijks ervaart.
Door goed te luisteren, snappen we op welke
punten wij onze producten kunnen verbeteren
en welke innovaties echt bijdragen aan een
vermindering van de dagelijkse beslommering
en belasting. De ontwikkeling, productie,
marketing en sales vinden geheel
in eigen beheer plaats.

Kwaliteit, tegen betaalbare prijzen
De kosten voor goede zorg dreigen op termijn
onbetaalbaar te worden. Wij hebben ons
afgevraagd of het mogelijk zou zijn om
een betaalbare lijn producten en diensten op
de markt te brengen, gericht op diabeteszorg,
die zeer hoogwaardig van kwaliteit zijn.
Dat is ons gelukt en op deze manier dragen
wij ons steentje bij aan betaalbare zorg, terwijl
er niet wordt ingeboet op kwaliteit.

Heeft u vragen?

Uw vragen worden uiteraard door ons beantwoord!
Heeft u een vraag over het gebruik van HT One producten waarop u geen
antwoord kunt vinden in de handleidingen & downloads op onze website
(www.ht-one.nl)? Of heeft u een vraag die uw zorgverlener niet kan
beantwoorden of misschien een opmerking? Neemt u dan gerust contact
met ons op via post, telefoon of e-mail.
Distributeur HT One: GD Medical Pharma BV
Hastelweg 224, 5652 CL Eindhoven
Telefoon 040-3031090 / support@gdmedicalpharma.nl

TD-Gluco bloedglucosecontrolesysteem

De HT One TD-Gluco
is een absolute
topper op het gebied
van bloedglucose
controle. De meter slaat
de 1000 meest recente
resultaten van bloed
glucosetests op in
het geheugen, met de
bijbehorende data en
tijdstippen.

Daarnaast kunt u de
meter ook gebruiken
om uw testresultaten te
bekijken (en vast te leg
gen) op een computer.
Hiervoor is specifieke
software beschikbaar.
De grote nauwkeurig
heid en vele opties doen
u vast vermoeden dat
de HT One TD-Gluco

een groot apparaat is.
Dit is zeker niet het
geval, de HT One
TD-Gluco mag met
recht een compacte
reus genoemd worden.
Met zijn afmetingen,
prettige vorm en
gewicht (96 x 61 x 26
mm, 67,2 gram) ligt hij
prettig in iedere hand.

Voordelen van het HT One
TD-Gluco bloedglucosecontrolesysteem
• Strip-uitwerpfunctie
• Vooraf instelbaar voor/na de maaltijd
• Alarmfunctie
• Groot verlicht display
• Binnen 5 seconden een nauwkeurig
meetresultaat
• Voldoende geheugen voor 1.000 metingen
met datum & tijdstip
• Uploaden & beheer via PC
• GDH-FAD technologie
• Voldoet aan nieuwe
15197:2013 ISO-certificering
• TÜV Rheinland Nederland
certificaat
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TD-Gluco Bluetooth® bloedglucosecontrolesysteem

Al het goede van de TD-Gluco (zie vorige pagina),
maar dan uitgerust met Bluetooth®. Beschikt u over
een smartphone? Dan is de TD-Gluco Bluetooth®
een uitkomst om uw meetresultaten over lange
re tijd te monitoren. U hoeft niet langer, via een
USB-kabel, uw bloedglucosemeter te koppelen met
uw computer. Uw smartphone is het ideale en com
pacte logboek en levert u een bron van data op.
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Voordelen van het TD-Gluco Bluetooth®
bloedglucosecontrolesysteem
• Strip-uitwerpfunctie
• Vooraf instelbaar voor/na de maaltijd
• Alarmfunctie
• Groot verlicht display
• Binnen 5 seconden een
nauwkeurig meetresultaat
• Voldoende geheugen voor
1.000 metingen met
datum & tijdstip
• Uploaden & beheer
via Smartphone (Bluetooth®)
• GDH-FAD technologie
• Voldoet aan nieuwe
15197:2013
ISO-certificering
• TÜV Rheinland
Nederland certificaat

Gebruik de ProCheck app™ om de resultaten van
uw TD-Gluco Bluetooth® bloedglucose-contro
lesysteem te monitoren en beheren via uw smartp
hone. De koppeling tussen uw meter en uw smart
phone vindt plaats via Bluetooth®. De ProCheck
app™ is geschikt voor iOS en Android. Via onder
staande links kunt u de juiste versie downloaden.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such
marks by HT Medical BV is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a
service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are
trademarks of Google LLC.

9

HT One prikpennen

Universele modellen, geschikt voor de meest voorkomende lancetten

Een klein bloeddruppeltje leert u veel
Voor diabetici is het zeer belangrijk
om dagelijks een bloedmonster te
verkrijgen om het bloedglucose
niveau te controleren.
Er is maar een heel klein druppeltje
nodig, maar als dat iedere dag weer
moet dan kan dit op termijn voor de
nodige problemen zorgen.

Voordelen van de HT One Prikpen
• Eenvoudig in gebruik.
• Veilig en eenvoudig plaatsen
en verwijderen van lancetten.
• 5 prikniveaus.
• Universeel model. 
Geschikt voor de meest
voorkomende lancetten.
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Denk hierbij aan pijnlijke of gevoel
loze vingertoppen. Na overleg met
uw medisch behandelaar kan worden
gekozen voor diverse alternatieve
prikplaatsen.
Op deze manier, door regelmatig
te wisselen van prikplaats, en door
gebruik te maken van goede

materialen, kan een hoop ongemak
worden voorkomen.
Prikpen
Welke prikpen u kiest, is zeer
persoonlijk. Kunt u goed overweg
met de bewuste prikpen, heeft deze
genoeg prikdiepten beschikbaar en
ligt hij lekker in uw hand?

Voor het prikken op alternatieve
plaatsen (anders dan uw vingertop)
heeft u een speciale AST-dop nodig
voor uw prikpen (alleen beschikbaar
voor de HT One Prikpen).
Overleg met uw medisch behandelaar
of prikken op alternatieve plaatsen
voor u mogelijk is.

Voordelen van de HT One Prikpen Soft
• Eenvoudig in gebruik.
• Veilig en eenvoudig plaatsen
en verwijderen van lancetten.
• Uitgelijnd en gekalibreerd
prikmechanisme (minder pijnlijk).
• 7 prikniveaus.
• Ergonomische vormgeving.
• Indicatievenster voor spanning.
• Universeel model. 
Geschikt voor de meest
voorkomende lancetten.
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De HT One steriele lancetten voor éénmalig
gebruik zijn geschikt voor de meest voorkomende
prikpennen. De lancetten zijn leverbaar in 28G en
30G naald en verpakt in een doosje van 100 stuks.
HT One Lancetten zijn zeer eenvoudig en prettig
in gebruik, zeker in combinatie met de HT One
Prikpennen.
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Een lancet is een zeer scherp en nauwkeurig
gevormd naaldje. Des te hoger de kwaliteit van de
lancet, des te minder bijkomende schade aan uw
huid en onderliggend weefsel. Omdat niet elke
huid hetzelfde is, sommige mensen hebben
letterlijk een dikkere huid, bestaan er lancetten
met verschillende maten.

8G
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HT One lancetten

0G

Hoe gebruikt u de HT One lancetten
Draai het bovenstuk van de prikpen.

Zet een ongebruikte lancet in de houder en zorg
ervoor dat deze er tot de bodem in zit.
Verwijder het beschermdopje van de lancet.
En draai het bovenstuk weer op het apparaat.

Span de prikpen aan door aan het uiteinde
te trekken.

Hou de prikpen stevig tegen de vinger
en druk op de prikknop.

Draai het bovenstuk van de prikpen en druk
de lancet in het beschermdopje.
Verwijder de lancet veilig, druk met de duim de
uitwerpknop naar voren en trek tegelijkertijd het
uiteinde van de prikpen naar achteren.
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HT One veiligheidslancetten

HT One veiligheids
lancetten: lancet en
prikpen in één in een
zeer compacte verpak
king! Zeer handig voor
onderweg, op reis,
maar zeker ook voor
dagelijks gebruik.
Voor de kwalitatief zeer
hoogwaardige HT One
veiligheidslancetten
vindt u altijd wel een
geschikt plekje.
De HT One veiligheids
lancetten zijn verkrijg
baar in 1,8 en 2,2 mm.

1,8
mm

2,2
mm
1
2
3
4
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Eenvoudig te gebruiken
• Zeer eenvoudig in gebruik: draai en druk!
• Geen prikapparaat en plaatsen/verwijderen van lancetten nodig.
• Intuïtief te gebruiken, geschikt voor zowel jong als oud.
Prettig
• Verkrijg dezelfde hoeveelheid bloed met beduidend minder pijn.
• De gepatenteerde technologie vermindert de kracht van de activering,
het geluid en de vibratie.
• Ultra-scherpe kwaliteitsnaalden (Duits fabrikaat) reduceert
huidbeschadiging en pijn tot een minimum.
Veilig
• Het automatische terugtreksysteem voorkomt dat de scherpe naald,
na gebruik, blootgesteld blijft. Hiermee voorkomt u dat u of iemand
anders zichzelf per ongeluk prikt.
Handig
• ‘s Werelds kleinste veiligheidslancet.
• Eenvoudig mee te nemen.
Activatie bij contact
• Consistente prikdiepte.
• Voorkomt de kans dat u de
procedure moet herhalen.
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HT One PlusFine pennaalden

Zo prettig mogelijk
Insuline wordt vaak
toegediend door middel
van een insulinepen met
een daarin geplaatst
insulinepatroon.
Het door u geplaatste
insulinepatroon is
nauwkeurig instelbaar
op de bewuste prikpen.
Aan het uiteinde van de
pen moet een pennaald
bevestigd worden waar
mee u de insuline kunt
injecteren. De kwaliteit
van de pennaald is van
belang om zo min
mogelijk ongemak
te veroorzaken.
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Een hoogwaardige
keuze
Laten we eerlijk zijn, het
is een opgave om je zelf
regelmatig te moeten
injecteren. Na verloop
van tijd went de
handeling wel, maar
prettig wordt het nooit.
Met HT One PlusFine
pennaalden hebben
we ons tot het uiterste
ingespannen om het
ongemak voor u tot een
minimum te beperken.
Pennaalden dient u
slechts éénmalig te
gebruiken, na de injec
tie moet u de pennaald

dus weggooien.
Meermalig gebruik
wordt sterk afgeraden
omdat er een, met het
blote oog onzichtbare,
vervorming optreedt die
schade aan uw weefsel
kan toebrengen. Ook
is het van belang om
de pennaalddop, het
gekleurde deel, voor de
injectie rustig en lood
recht te verwijderen,
zodat u de pennaald
niet verbuigt. Als u deze
stappen aandachtig
volgt, en uw injectie
rustig voorbereidt, dan
blijft het ongemak tot
een minimum beperkt.

Specifieke voordelen
van HT One PlusFine pennaalden
• Keuze uit vier lengtes: 4, 5, 6 en 8 mm.
• Naalddikte van 32G (0,23 mm)
bij 4 mm en naalddikte van 31G
(0,25 mm) bij 5, 6 en 8 mm.
• Geschikt voor alle gangbare insulinepennen.
• Met silicone coating voor comfortabel prikken
zonder huidirritatie.
• Iedere pennaald een eigen kleur voor eenduidig gebruik.
• Steriele pennaalden voor éénmalig gebruik.
• CE gecertificeerd door TÜV Rheinland.

Close-up
van HT One
PlusFine
pennaald
5 mm
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HT One PlusFine pennaalden
Instructie voor correct gebruik

1.

Leg de benodigde
materialen gereed
Insulinepen,
insulinepatroon
en een HT One
pennaald.

2. Plaats het
insulinepatroon
Volg hierbij de
aanwijzingen uit
de bijsluiter van de
fabrikant en/of de
aanwijzingen
van uw diabetes
verpleegkundige.
3.

Schroef de
insulinepen
in elkaar
Volg hierbij de
aanwijzingen uit
de bijsluiter van de
fabrikant en/of de
aanwijzingen
van uw diabetes
verpleegkundige.

4a. Plaats de HT One
pennaald
Verwijder de
beschermfolie
aan de onderzijde
van de HT One
pennaald.
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4b. Schroef de
HT One pennaald
op de prikpen.

4c. Verwijder de
transparante dop
van de HT One
pennaald, maar
houd deze in de
buurt.

4d. Verwijder het
gekleurde
beschermdopje
van de HT One
pennaald.
Gooi dit gekleurde
beschermdopje
weg. U heeft dit
onderdeel niet
meer nodig.
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✗
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HT One PlusFine pennaalden
Instructie voor correct gebruik

5. Controleer de
insulinedoorvoer
en bereid uw
injectie voor
Volg hierbij de
aanwijzingen in
de bijsluiter van
de fabrikant.

6. Injecteer
Volg hierbij de
aanwijzingen uit de
bijsluiter van de
fabrikant en/of de
aanwijzingen van uw
diabetesverpleeg
kundige.
Afgebeeld:
Loodrechttechniek
(huid straktrekken
met één hand en
met andere hand
injecteren).
Houd na injectie
de naald altijd
6 seconden onder
uw huid, voordat u
deze terugtrekt.
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7.

Na injectie
Schroef de
transparante
dop terug op de
pennaald en
verwijder deze.
Gooi de gebruikte
HT One pennaald
weg volgens de
geldende
voorschriften.
Let op:
Een pennaald mag
u slechts éénmaal
gebruiken.
Bij meermalig
gebruik loopt u
risico op huid
beschadigingen
en/of
bloeduitstortingen.
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