JEDNODUCHÉ
MERANIE A JASNÉ
VÝSLEDKY
s novou generáciou glukomera
Accu-Chek® Instant

NOVÁ GENERÁCIA
GLUKOMERA
Accu-Chek® Instant
Moderný a personalizovaný systém
na kontrolu diabetu
NOVÉ FUNKCIE:
	pamäť a pridané informácie o dátume a čase merania glykémie
priamo v glukomeri.
	samostatné tlačidlo pre odstránenie použitého testovacieho
prúžku z glukomera umožňuje bezpečnú manipuláciu.

Dátum/čas a pamäť
720 výsledkov merania
glykémie s časom
a dátumom priamo
na glukomeri. Priemery
hodnôt za 7, 14,
30 a 90 dní.

Indikátor cieľového
rozmedzia

Farebná škála pomáha okamžite
vyhodnotiť nameranú hodnotu
glykémie.

Ejektor
testovacieho prúžku

Pohodlné a hygienické
odstránenie prúžku
stlačením tlačidla na bočnej
strane glukomera.

Vloženie prúžku

Presne určené miesto na zavedenie
testovacieho prúžku do glukomera.

Široká aplikačná plocha

Testovací prúžok nasaje
malú kvapku krvi kdekoľvek na žltej
aplikačnej ploche, ktorá je širšia
ako pri iných značkách.

Rýchle, presné
a intuitívne meranie
s jasnými výsledkami.
Accu-Chek® Instant novej generácie
je malý, jednoduchý a spoľahlivý glukomer
bez nutnosti nastavovania.

Vysoká presnosť merania: Glukomer Accu-Chek® Instant spĺňa ešte
prísnejšie kritériá ako vyžaduje norma ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015.
Ľahko čitateľný displej: Jasne čitateľný výsledok merania na veľkom
podsvietenom displeji je viditeľný za akýchkoľvek svetelných podmienok.
Okamžité výsledky merania: Nameraná glykémia sa zobrazí do 4 sekúnd.
Indikátor cieľového rozmedzia: Umožňuje zrozumiteľné pochopenie výsledkov
merania a stanoviť ďalšie kroky pre optimálnu kontrolu diabetu. Hodnoty cieľového
rozmedzia je možné upraviť podľa individuálnych potrieb každého pacienta.

95 %

Podľa záverov štúdie „
účastníkov súhlasilo s tým, že indikátor
cieľového rozmedzia na glukomeri Accu-Chek Instant pomáha identifikovať
a správne vyhodnotiť vysoké a nízke hodnoty glykémie.“1
1. Parkin CG, et al. Use of an Integrated Tool for Interpretation of Blood Glucose Data Improves
Correctness of Glycemic Risk Assessment in Individuals With Type 1 and Type 2 Diabetes.
J Diabetes Sci Technol. 2017, 11, 74-82.

Prehľadné a jednoduché sledovanie dát
Bezdrôtové prepojenie s aplikáciou mySugr.
Všetky svoje dáta máte kedykoľvek
k dispozícii vo svojom mobile.

Po spárovaní glukometra Accu-Chek® Instant s aplikáciou mySugr
sa Vám automaticky aktivuje jej rozšírená verzia PRO.
Využívajte tak ZDARMA mnoho úžasných funkcií, napr:
HbA1c
zobrazenie
približnej hodnoty
glykovaného
hemoglobínu

možnosť zdieľania
dát vo viacerých
telefónoch (ideálne
pre deti a rodičov)

bolusový
kalkulátor

možnosť
pridávania fotiek
jedál

prehľadné PDF
reporty pre
lekára

automatické
zaznamenávanie
nameraných
hodnôt glykémie
z glukomera

Používanie glukomera Accu-Chek® Instant s aplikáciou mySugr podporuje
personalizovaný spôsob dosiahnutia individuálnych cieľov a zlepšuje kvalitu
života pacientov s diabetom.

Glukomer
Accu-Chek® Instant
Súprava glukomera obsahuje:
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• Glukomer Accu-Chek® Instant
s batériami
• Odberové pero Accu-Chek® Fastclix
• 10 ks testovacích prúžkov
• Bezpečnostný zásobník
so 6 lancetami
• Praktické puzdro
ŠÚKL kódy:
D98852 glukomer Accu-Chek® Instant
D98853 prúžky testovacie
Accu-Chek® Instant 50

Bezplatná zákaznícka linka
Accu-Chek 0800 120 200
Stiahnite si svoju
appku mySugr:

Ak sa chcete dozvedieť viac,
navštívte www.accu-chek.sk
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