
De OneTouch Reveal® 
mobiele app instellen
met Android
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Stap 1: De mobiele app downloaden

Zoek het Google Play icoon 
op uw Android toestel
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Next

9:05

Select a Country

Algeria

Argentina

België

Brasil

Canada

Chile

Columbia

Česká republika

Deutschland

España

France

Italia

Where do you live?

CTerug

17:00

Toestemming om persoonlijke/gevoelige 
gegevens te verwerken

De informatie die u verstrekt, zoals uw 
contactgegevens, uw gezondheidsgegevens met 
betrekking tot diabetesbeheer, evenals uw keuzes 
met betrekking tot het delen van uw 
gezondheidsgegevens, zal worden gebruikt door 
LifeScan, Inc., onze gelieerde bedrijven en onze 
dienstverleners voor uw registratie en deelname 
aan de OneTouch Reveal®-applicatie.

Wij kunnen de informatie voor deze doeleinden 
overdragen aan onze gelieerde bedrijven en 
dienstverleners in andere landen, met inbegrip van 
de Verenigde Staten, waar mogelijk andere 
gegevensbeschermingswetten gelden dan in het 
land waarin u woont. Ons privacybeleid bepaalt 
verder het gebruik van de informatie die u ons 
geeft.

U kunt uw toestemming zonder opgaaf van 
redenen op elk gewenst moment intrekken via 
Instellingen in de applicatie, of via de 
contactadressen in het deel Contact opnemen van 
ons privacybeleid.

Door een vinkje te plaatsen in het vakje en de knop 
Ik ga akkoord te selecteren, bevestigt u dat u deze 
voorwaarden hebt gelezen en begrepen en ermee 
instemt. U geeft hiermee ook uitdrukkelijk 
toestemming om uw gezondheidsgegevens te 
verwerken voor de toegelichte doeleinden.

Ik ga akkoord D

Terug

17:00

Hebt u al een account? Inloggen

Ingelogd blijven

Geboortedatum

E-mailadres

E-mailadres bevestigen

Wachtwoord

Wachtwoord bevestigen

Kliniekcode (optioneel) i

Door een account aan te maken, bevestig ik dat ik 
de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid heb 
gelezen en begrepen en ermee akkoord ga en dat 
ik de leeftijd van 18.

Ik wil graag per e-mail berichten krijgen over diabetes, 
marketingmateriaal en promotieaanbiedingen van 
LifeScan Belgium BVBA.

Doorgaan

Terug

17:00

Hebt u al een account? Inloggen

Ingelogd blijven

Kliniekcode (optioneel) i

Door een account aan te maken, bevestig ik dat ik 
de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid heb 
gelezen en begrepen en ermee akkoord ga en dat 
ik de leeftijd van 18.

Ik wil graag per e-mail berichten krijgen over diabetes, 
marketingmateriaal en promotieaanbiedingen van 
LifeScan Belgium BVBA.

15 november 1964

jwouters@email.com

jwouters@email.com

•••••••••••

•••••••••••

Doorgaan

Om het meeste 
halen uit de 
OneTouch Reveal® 
app, selecteer  
Sta toe. De app 
zal u notificaties 
sturen.

Terug

17:00

Hebt u al een account? Inloggen

Ingelogd blijven

Kliniekcode (optioneel) i

Door een account aan te maken, bevestig ik dat ik 
de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid heb 
gelezen en begrepen en ermee akkoord ga en dat 
ik de leeftijd van 18.

Ik wil graag per e-mail berichten krijgen over diabetes, 
marketingmateriaal en promotieaanbiedingen van 
LifeScan Belgium BVBA.

15 november 1964

jwouters@email.com

jwouters@email.com

•••••••••••

•••••••••••

Doorgaan

Stap 2: Een OneTouch Reveal® account creëren



Terug Meer

12:15

Mijn Instellingen

Mijn Meters

Mijn Herinneringen

Mijn Account

Connecties

Help

Contact opnemen

Gebruiksvoorwaarden Privacybeleid

C
Selecteer uw meter

Overslaan

17:00

BA

196mg/dL
Gisteren, 22:04

Vandaag

Uw bloedsuikerwaarde was hoog 
tussen 19:00 en 23:00

Gisteren

60 g
Vandaag, 06:40

104 mg/dL
Vandaag, 06:40

2 992

10 000

Doelen

Stappen

Terugkerende Trend gevonden

mg/dL
104

Vandaag, 06:40

06:40

D

Stap 3: De meter koppelen (Deel 1)

BELANGRIJK
Zorg ervoor dat Bluetooth® aanstaat 
zowel op de meter als uw smartphone

! +

Met achtergrondsynchronisatie kan de 
meter synchroniseren met uw mobiele 
apparaat wanneer de app op de 
achtergrond draait.

Terug Mijn Meters

Achtergrondsynchronisatie

17:00

Een apparaat koppelen +
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Stap 3: De meter koppelen (Deel 2)

Zoeken…

OneTouch R0ZB Koppelen

17:00

OverslaanTerug

KAMBQHJK

Bluetooth-pin

444444

Annuleren

G

Meter wordt 
gekoppeld…

De eerste synchronisatie kan tot 2 minuten 
duren. Zorg dat uw app open staat en de 

meter ingeschakeld blijft tot het 
synchroniseren is voltooid.

Synchroniseren...

De eerste synchronisatie kan tot 2 minuten 
duren. Zorg dat uw app open staat en de 

meter ingeschakeld blijft tot het 
synchroniseren is voltooid.

De eerste synchronisatie kan tot 2 minuten 
duren. Zorg dat uw app open staat en de 

meter ingeschakeld blijft tot het 
synchroniseren is voltooid.

Helemaal klaar!
U kunt nu beginnen synchroniseren.
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Delen

09:07

Kliniekcode invoeren

Beschikt u niet over de Kliniekcode?

Neem contact op met uw dokter om te zien of zijn/haar 
ziekenhuis aan het programma deelneemt.

Annuleren

Terug Meer

12:15

Mijn Instellingen

Mijn Meters

Mijn Herinneringen

Mijn Account

Connecties

Help

Contact opnemen

Gebruiksvoorwaarden Privacybeleid

09:05

Connecties

Sie können einstellen, welche Informationen die 
OneTouch Reveal® App mit Google Fit™ teilt.

Google Fit™

Apps

Zorgteam

U kunt uw medische informatie met uw 
zorgteam delen.

Een ziekenhuis toevoegen +

X Y X 1 2 3

196mg/dL
Gisteren, 22:04

Vandaag

Uw bloedsuikerwaarde was hoog 
tussen 19:00 en 23:00

Gisteren

60 g
Vandaag, 06:40

104 mg/dL
Vandaag, 06:40

2 992

10 000

Doelen

Stappen

Terugkerende Trend gevonden

mg/dL
104

Vandaag, 06:40

06:40

Stap 4: Uw vooruitgang met uw professionele zorgverlener delen

Optie 1:  
Gebruik de kliniekcode van uw professionele zorgverlener

Kliniekcode van uw professionele zorgverlener
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Annuleren Delen

09:07

Tekst

PDF

CSV

E-mail

Deel de laatste waarde

Deel een rapport

Exporteer gegevens

D

© LifeScan, Inc. 2015-2017

Uw bloedsuikerwaarde was 
hoog tussen 12:30 en 15:00

182

7 okt,

214

9 okt,

156

10 okt,

Uw bloedsuikerwaarde was 
hoog tussen 08:15 en 10:00

137

12 okt,

149

14 okt,

202

15 okt,

Uw bloedsuikerwaarde was 
hoog tussen 12:45 en 13:00

159

11 okt,

151

12 okt,

158

15 okt,

Uw bloedsuikerwaarde was 
hoog tussen 20:00 en 22:15

253

14 okt,

144

17 okt,

HI

18 okt,

Insuline/dag

Waarden/dag

Totaal waarden

Insuline/dag*

Waarden/dag*

Totaal waarden*

14-daags overzicht  (6 okt, 2020-19 okt, 2020)

*De pijl wijst op een toename (pijl omhoog) of afname (pijl omlaag) in waarde vergeleken met het vorige 14-daagse overzicht.

Vorige periode  (22 sep, 2020-5 okt, 2020)

Waarden trendlijn  (6 okt, 2020-19 okt, 2020)

4 meest recente trends

Waarden en gemiddelden per maand (nov, 2019-okt, 2020)

Alle informatie is vertrouwelijk

Apparaten:
OneTouch 24BY, Serienummer: XJR24ADBY

Dora Patient 1
Bereik: 70–180 mg/dL

Gem.
Standaardafwijking 94

171 mg
dL

+-

28

2,0

0,0 U

Gem.
Standaardafwijking 47

140 mg
dL

+-

33

2,4

0,0 U

Grafieksleutel

116633 = Gemiddelde 

bloedsuikerwaarde

110000 = Aantal waarden

196mg/dL
Gisteren, 22:04

Vandaag

Uw bloedsuikerwaarde was hoog 
tussen 19:00 en 23:00

Gisteren

60 g
Vandaag, 06:40

104 mg/dL
Vandaag, 06:40

2 992

10 000

Doelen

Stappen

Terugkerende Trend gevonden

mg/dL
104

Vandaag, 06:40

06:40

Optie 2: Een PDF rapport delen per e-mail

Stap 4: Uw vooruitgang met uw professionele zorgverlener delen

professionelezorgverlener@email.com
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Contacteer de  
OneTouch® Klantendienst 
0800 15325 (bel gratis)

contact@OneTouch.be

www.OneTouch.be 
www.OneTouchReveal.be

Kliniekcode van uw professionele zorgverlener

Het Bluetooth® woordmerk en logo zijn geregistreerde 
handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van 
deze merken door LifeScan Schotland is onder licentie. Andere 
handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.
Google Play en Google Play logo zijn trademarks van Google LLC


