
Νέος, καινοτόμος μετρητής σακχάρου αίματος υψηλής ακρίβειας από την WinMedica! 

On Call ® Vivid : Υψηλή τεχνολογία που προσφέρει 100% ακρίβεια για να αισθάνονται τα άτομα με διαβήτη 100% εμπιστοσύνη στην αυτοδιαχείριση 

του διαβήτη τους.  

Η καλή γλυκαιμική ρύθμιση είναι ο κύριος στόχος της σύγχρονης αντιμετώπισης του σακχαρώδη διαβήτη. Είναι σαφές λοιπόν, ότι αυτός ο στόχος μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο με συχνό αυτοέλεγχο του σακχάρου αίματος. 

Παρά την μεγάλη σημασία του αυτοελέγχου, πολλοί διαβητικοί εξακολουθούν να μην αυτοελέγχονται συστηματικά είτε λόγω ελλιπούς εκπαίδευσης στη χρήση 

των μετρητών σακχάρου είτε λόγω πολυπλοκότητας στην χρήση είτε γιατί συχνά το υψηλό κόστος των ποιοτικών αυτομετρήσεων μπορεί να είναι ένα σημαντικό 

εμπόδιο για όσους θέλουν να διαχειρίζονται καλύτερα το διαβήτη τους.  

Έχοντας ειδικό ενδιαφέρον στον χώρο της διαβητολογίας, η WinMedica είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνεργασία της με την Αμερικανική 

πολυεθνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας ACON Laboratories Inc. Μέσω της νέας συνεργασίας η  WinMedica  εξασφαλίζει την αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα 

του διεθνώς καταξιωμένου μετρητή σακχάρου On Call ® Vivid που αναπτύχθηκε για να συμβάλλει στον καλύτερο αυτοέλεγχο των διαβητικών ασθενών 

εξασφαλίζοντας απλές, γρήγορες και κυρίως αξιόπιστες μετρήσεις του σακχάρου. 

Αντίθετα με τους περισσότερους μετρητές που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά ο τελευταίας τεχνολογίας μετρητής On Call ® Vivid, είναι πιστοποιημένος με ISO 

15197:2013  και διαθέτει ακρίβεια 100% στις μετρήσεις σε όλο το φάσμα των τιμών σακχάρου. Έτσι οι διαβητικοί ασθενείς μπορούν να αισθάνονται απόλυτη 

εμπιστοσύνη και ασφάλεια στην διαχείριση του διαβήτη τους. 

Πέρα από τη υψηλή ακρίβεια στις μετρήσεις ο μετρητής σακχάρου On Call ® Vivid  διαθέτει προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά: 

 δεν απαιτεί κωδικοποίηση προσφέροντας έτσι απλότητα στις μετρήσεις  

 διαθέτει προηγμένη τεχνολογία αυτόματης διόρθωσης του αιματοκρίτη (αποκλειστικότητα της ACON) ώστε να εξαλείψει τη μεγαλύτερη πηγή σφάλματος στη 

μέτρηση της γλυκόζης του αίματος, όπως αυτή του χαμηλού αιματοκρίτη.  

 Κάθε μέτρηση διαρκεί μόνο 5 δευτερόλεπτα και χρησιμοποιεί μια μικρή σταγόνα 0,8 μL αίματος.  

 διαθέτει δείκτες για εμφάνιση υπογλυκαιμίας, υπεργλυκαιμίας αλλά και κετονών με την ίδια ταινία. Έτσι μπορεί ο ασθενής να πάρει τα κατάλληλα μέτρα πριν 

η κατάσταση εξελιχθεί σε διαβητική κετοξέωση και προλαμβάνεται η εισαγωγή στο νοσοκομείο. 

 ένα έξυπνο και βολικό σύστημα απελευθέρωσης των ταινιών εξαλείφει την ανάγκη να αγγίξει ο ασθενής τις χρησιμοποιημένες ταινίες δοκιμής  



 διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη αλλά και φωτιζόμενη υποδοχή ταινιών που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν μετρήσεις ακόμη και σε πολύ χαμηλό φωτισμό.  

 Δεν  μειώνεται η ακρίβεια και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αν για τις μετρήσεις του σακχάρου ληφθεί τριχοειδικό αίμα τόσο από την άκρη του δακτύλου, 

όσο και από την παλάμη ή το αντιβράχιο του ασθενούς 

 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ ΜΕ 50 ΤΑΙΝΙΕΣ 25€ 

 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 

 ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

 

Σακχαρώδης Διαβήτης 

Σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία για το Διαβήτη (IDF) 382 εκατομμύρια άνθρωποι ή αλλιώς το 8,4% του παγκόσμιου πληθυσμού παρουσιάζει Σακχαρώδη 
Διαβήτη και υπολογίζεται πως μέχρι το 2030 το ποσοστό αυτό θα έχει φτάσει τα 592 εκατομμύρια (+55%). Στην Ελλάδα  σήμερα έχουν διαγνωστεί με διαβήτη 
περίπου 600,000 άτομα.  

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια χρόνια, εξελικτική νόσος κατά την οποία η γλυκόζη στο αίμα είναι υψηλότερη από τις κανονικές τιμές. Ο σακχαρώδης διαβήτης 
προκαλείται όταν ο οργανισμός δεν παράγει ή δεν χρησιμοποιεί αποτελεσματικά μια ορμόνη που ονομάζεται ινσουλίνη. Η αντιμετώπιση της νόσου βασίζεται 
στην εκπαίδευση του ασθενή, στην δίαιτα, την άσκηση και στα κατάλληλα φάρμακα. 

Η σωστή αντιμετώπιση όμως, δεν εξαρτάται μόνο από τον γιατρό, αλλά σε μεγάλο ποσοστό και από τον ασθενή. Ο ιατρός φροντίζει τη ρύθμιση της 
φαρμακευτικής αγωγής, ανιχνεύει και αντιμετωπίζει τις τυχόν επιπλοκές και εκπαιδεύει τον ασθενή. Ο ασθενής από τη μεριά του θα πρέπει, να κάνει 
αυτοέλεγχο, να ακολουθεί σωστή διατροφή και να ασκείται. 

 

ACON Laboratories Inc. 

Η ACON Laboratories Inc. είναι ένας κορυφαίος προμηθευτής διαγνωστικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, συστήματα 

παρακολούθησης της γλυκόζης του αίματος, προϊόντα κλινικής Χημείας, αναλυτές ούρων, και προϊόντα ανοσοπροσδιορισμού. Τα προϊόντα ACON Laboratories Inc  

παράγονται σε εγκαταστάσεις παραγωγής σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 13485:2003 και είναι εγκεκριμένα από τον αμερικάνικο οργανισμό FDA. Τα 



προϊόντα αυτά έχουν κάνει την ιατρική διάγνωση προσιτή στους πάσχοντες σε περισσότερες από 130 χώρες του κόσμου  και προτείνονται  ιδιαίτερα από τους 

επαγγελματίες του τομέα της υγείας.  

Η ACON Laboratories Inc. έχει έδρα το Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια .  Για περισσότερες πληροφορίες www.aconlabs.com 

WinMedica 

Η WinMedica είναι μια νέα φαρμακευτική εταιρία, που υπηρετεί τη βελτίωση της Υγείας και της Ποιότητας Ζωής καθώς και την Εξοικονόμηση Πόρων στο 
σύστημα υγείας προσεγγίζοντας τους στόχους της μέσα από ένα δυναμικό επιχειρησιακό σχέδιο που βασίζεται στην εξασφάλιση συνεργασιών με καταξιωμένες 
πολυεθνικές εταιρείες για την εισαγωγή και προώθηση ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων σε διάφορες παθήσεις και θεραπευτικές κατηγορίες. 

Στο χαρτοφυλάκιο της WinMedica περιλαμβάνονται πρωτότυπα, αλλά και καταξιωμένα γενόσημα φάρμακα  σε εξελιγμένες φαρμακοτεχνικές μορφές που 
απαντούν στις οικονομικές προκλήσεις της εποχής. Η Win Medica δραστηριοποιείται επίσης στις αγορές των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προϊόντων 
φαρμακείου και συμπληρωμάτων διατροφής και σχεδιάζει σύντομα την επέκταση της στην αγορά των βιοτεχνολογικών θεραπειών. 

Στα πλαίσια της υγειούς ανάπτυξης η WinMedica επενδύει σημαντικούς πόρους σε επιλεγμένα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη 
καινοτόμων θεραπειών και παρακολουθεί τις θεραπευτικές εξελίξεις μέσα από οργάνωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Η WinMedica ιδρύθηκε το 2008 και περιλαμβάνεται στη φετινή λίστα των 20 ταχύτερα ανερχόμενων ελληνικών επιχειρήσεων, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο 
έγκυρο οικονομικό περιοδικό «Fortune».  

 

 


