
Accu-Chek® FastClix

1 klik, dat is alles. De prikpen 
die werkt met slechts 1 klik.

Prikken met 1 klik,
wat is het geheim?

1 klik, dat is alles. De prikpen 
die werkt met slechts 1 klik.

Roche Diabetes Care
Postbus 1450
1300 BL Almere

Hendeltje om 
eenvoudig een 
nieuw lancet te 
verkrijgen

Zes lancetten in 
een houder. Geen 
losse lancetten

Aanspannen en 
prikken in 1 klik

11 standen 
voor iedere 
huiddikte

Het cijfer in het 
venster geeft het 
aantal resterende 
lancetten aan

ACCU-CHEK, FASTCLIX en CLIXMOTION zijn handelsmerken van Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care. Alle rechten voorbehouden.

Ga voor meer informatie naar www.accu-chek.nl 
of bel 0800 - 022 05 85 (gratis).
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Zonder Clixmotion
•   Trillingen veroorzaken pijnlijke 

weefselschade
• Lancet stopt abrupt en 
 stuitert terug

Met Clixmotion
•   Minimale trillingen - zowel in 
 als uit de huid
•   Lancet stopt snel en wordt 
 onmiddelijk teruggetrokken

• Zes lancetten in een houder
• Lancetten zijn niet zichtbaar
• Aanraken van lancetten niet 

nodig
• Geen naaldencontainer 

nodig; lancetten worden veilig 
bewaard in de houder

Eenvoudig, zacht en uniek.
Accu-Chek® FastClix,
prikken met 1 klik

Clixmotion technologie voor 
minder pijnlijk prikken

Aanspannen en 
prikken in 1 klik

De slimme keuze

Prikken maakt onderdeel uit van de controle van je 
bloedglucose. Het gebruiken van prikpennen en het 
prikken van een bloeddruppel kan ingewikkeld en soms 
pijnlijk zijn.

De Accu-Chek® FastClix prikpen is de prikpen die werkt 
met slechts 1 klik. De unieke technologie maakt snel, 
eenvoudig en vrijwel pijnloos prikken mogelijk.

• Eenvoudig: lancet aanspannen en prikken in 1 klik - 
eenvoudig in gebruik

• Zacht: Clixmotion® technologie met elf verschillende 
diepte-instellingen - vrijwel pijnloos.

• Uniek: zes lancetten in een houder; lancetten zijn niet 
zichtbaar en aanraken van lancetten is niet nodig - 
makkelijk en veilig

Aanspannen en 
prikken in 1 klik

Beweeg het hendeltje 
heen en weer voor 
een nieuw lancet

• Met gepatenteerde technologie die het lancet 
 vanuit twee richtingen stuurt.
• Zorgt voor een soepele beweging van het lancet.
• Lancet heeft een smaller wordend, drievlaks 

geslepen naaldpunt voor verminderde pijn en een 
soepele doordringing van de huid.

Door het 1-kliksysteem kun je het lancet aanspannen 
en prikken in één eenvoudige handeling. Prikken wordt 
hiermee sneller en gemakkelijker doordat er minder 
stappen nodig zijn. Was en droog altijd je handen voor 
het prikken.

De Accu-Chek® FastClix prikpen met zes lancetten 
in een houder zorgt ervoor dat je lancetten snel kunt 
plaatsen en verwisselen - en zonder de lancetten aan 
te hoeven raken.

Ongebruikte 
lancethouder


