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➤  Αξιόπιστη 
αποτελεσματικότητα με 
κλινικά αποδεδειγμένη 
ακρίβεια

➤  Σύντομη δοκιμασία              
4 δευτερολέπτων

➤  Μικρή σταγόνα αίματος      
0.4 μL

Σκαρφιστήρες των 
30G συμβατοί με 
τις περισσότερες 
συσκευές τρυπήματος

➤  Aποστειρωμένες βελόνες τύπου πέννας με 
τεχνολογία λεπτού τοιχώματος

➤  Συμβατές με πέννες ινσουλίνης Eli Lilly, Novo 
Nordisk, Sanofi-Aventis

H κάθε συσκευασία
περιέχει 100 τεμάχια

Η κάθε συσκευασία περιέχει 50 τεμάχια 

32G/4MM 31G/6MM 30G/8MM
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Σύστημα Παρακολούθησης Σακχάρου Αίματος
Σύστημα Παρακολούθησης Σακχάρου Αίματος

Σκαρφιστήρες

Σκαρφιστήρες Βελόνες ινσουλίνης
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➤ Extra ακρίβεια
➤ Extra έλεγχος

Σύστημα Παρακολούθησης Σακχάρου Αίματος

  
 



Πόσο συχνά πρέπει
να μετράτε το σάκχαρό σας 
(ενδεικτικά)

Γιατί η αυτομέτρηση 
είναι σημαντική για τους 
διαβητικούς;
Η αυτομέτρηση της γλυκόζης στο αίμα επιτρέπει 
τον καλύτερο έλεγχο της γλυκόζης του αίματος, 
μειώνοντας έτσι μακροπρόθεσμα τον κίνδυνο 
εμφάνισης διαβητικών επιπλοκών. Παρέχει τη 
δυνατότητα στους ασθενείς να ανιχνεύσουν τα 
επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα οποιαδήποτε 
στιγμή, βοηθώντας τους έτσι να εμποδίσουν τις 
άμεσες και πιθανά επικίνδυνες συνέπειες  των 
πολύ υψηλών είτε πολύ χαμηλών επιπέδων της 
γλυκόζης στο αίμα.

* Ασθενείς με τύπου 2 σακχαρώδη διαβήτη
Βιβλιογραφία: Κατευθυντήριες Οδηγίες Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας 2021

Ακρίβεια Αποτελεσμάτων
με Προηγμένες Δυνατότητες

Χωρίς κωδικοποίηση

Αξιόπιστα
Ακρίβεια αποτελεσμάτων
συμβατά με το νέο ISO15197:2015

Εύκολα
Μικρή σταγόνα αίματος μόλις 0.4 μL

Γρήγορα
Αποτέλεσμα σε μόλις 4 δευτερόλεπτα

Έξυπνη και Ισχυρή 
Διαχείρηση Δεδομένων

500 θέσεις μνήμης για καταγραφή 
αποτελεσμάτων με ακριβή ημερομηνία

Μέσος όρος αποτελεσμάτων 7,14,30,60 
και 90 ημερών για κάθε είδους δοκιμασία

Εύκολη σύνδεση με υπολογιστή μέσω 
του ειδικού λογισμικού διαβήτη On Call 
επιτρέπει την καλύτερη ανάλυση των 
δεδομένων

Δείκτες για εμφάνιση υπογλυκαιμίας, 
υπεργλυκαιμίας και κετονών

Θεραπευτική επιλογή Συχνότητα 
αυτομετρήσεων

Πολλαπλές ενέσεις ινσουλίνης 
ημερησίως ή αντλία ινσουλίνης

> 3-7 φορές/ημέρα

Τ2* ασθενείς με βασική 
ινσουλίνη άπαξ ημερησίως

1 φορά ημερησίως το 
σάκχαρο νηστείας

Τ2 ασθενείς χωρίς ινσουλίνη 3 φορές την εβδομάδα

Διαβήτης κύησης 4-7 φορές την ημέρα

Εύκολη δοκιμασία σε 2 βήματα
για ταχύτητα και ακρίβεια 

Φιλικό για τον χρήστη με 
πολλαπλές λειτουργίες

●  Τεχνολογία βασιζόμενη στο ένζυμο GOD που 
έχει υψηλή εξειδίκευση χωρίς αλληλεπιδράσεις 
με ουσίες όπως η μαλτόζη, η γαλακτόζη κλπ.

● Ηχητική ανίχνευση πλήρωσης

●  Δυνατότητα επανατοποθέτησης 2ης σταγόνας 
αίματος εντός 3 δευτερολέπτων για την εξοικο-
νόμηση χρήσης ταινιών και αποφυγή σπατάλης

●    Μεγάλη οθόνη με έντονα γράμματα για πιο 
εύκολη ανάγνωση

●  Προγραμματισμός για υπενθύμιση έως και 5 
δοκιμασιών ημερησίως

●  Διακόπτης απελευθέρωσης επιτρέπει στον χρή-
στη να απορρίπτει χρησιμοποιημένες ταινίες 
χωρίς επαφή

●  Αυτόματη διόρθωση ως προς τον αιματοκρίτη

Εισάγετε μια 
δοκιμαστική ταινία
ώστε να ενεργοποιηθεί
ο μετρητής

Τοποθετήστε μια
μικρή σταγόνα αίματος
και περιμένετε να 
εμφανιστεί το αποτέλεσμα 
εντός 4 δευτερολέπτων
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