RÁBÍZHATJA
MAGÁT!
VÁLASSZA A PONTOS ÉS MEGBÍZHATÓ
ACCU-CHEK ACTIVE VÉRCUKORMÉRŐT!

PONTOS ÉS MEGBÍZHATÓ
EREDMÉNYEK
Bizonyított pontosság:
az Accu-Chek Active megfelel
a legújabb ISO 15197:2013 /
EN ISO 15197:2015 szabvány
pontossági követelményeinek,
így bátran rábízhatja az előírt
gyógyszeradagolását!

• Aluladagolás érzékelés és 20 másodperces
újraadagolási opció
• Egyszerű vizuális ellenőrzés a tesztcsíkon
• Széles mérési tartomány (0,6-33,3 mmol/L)

HATÉKONY SEGÍTSÉG
A KÉNYELMES
MINDENNAPOKÉRT
• Fotometriás technológiával működik
• Kivehető tesztcsík a kényelmes vércukormérésért
• Nincs szükség kódolásra és külön beállításokra
• Könnyű kezelés két gombbal

• Audiovizuális étkezés utáni emlékeztető, amely
étkezés után 2 órával figyelmeztet a mérésre
• 7, 14, 30, 90 napos átlagszámítás
• Étkezés előtti és utáni értékek
• Nagy, könnyen olvasható kijelző

EGYSZERŰ ÉS GYORS
HASZNÁLAT
Négy könnyű lépés a pontos eredményért

1

2

3

4

ACCU-CHEK OKTATÓVIDEÓ
Tanulja meg vércukormérője használatát:
www.youtube.com/accuchek

ADATLETÖLTÉS
EGYSZERŰEN
Csatlakoztassa a vércukormérőjét USB kábelen
keresztül a számítógépéhez/laptopjához és töltse
le hozzá az ingyenesen elérhető Accu-Chek Smart Pix
szoftvert (letölthető a www.vercukormeres.hu oldalról).
Az Accu-Chek Smart Pix program azonnal letölti
a vércukormérőjén lévő adatokat könnyen
használható és értelmezhető formátumba. A mért
vércukoreredmények többféleképpen is megjeleníthetők
az Ön tetszésének megfelelően (15 különféle
megjelenítési mód), ezáltal az értékek ingadozásai és
trendjei könnyen áttekinthetők lesznek.
Egyszerű és informatív grafikonok a vércukormérőn
lévő adatokról.
A releváns információk tiszta áttekinthetősége segít a
kezelés egyéni igényekhez történő igazításában.

ISMERJE MEG
A TÁVKONZULTÁCIÓ
LEHETŐSÉGEIT
Regisztráljon az ingyenes Accu-Chek Connect
Online (www.accu-chekconnect.com) oldalon, és
használja ki a rendszer nyújtotta előnyöket!
• TÁVOLRÓL HOZZÁFÉRHET a vércukorértékeihez
bármely internetkapcsolattal rendelkező
számítógép/laptop, vagy mobiltelefon segítségével
• VÉRCUKORADATAIT MEGOSZTHATJA
kezelőorvosával, melyek számára is bármikor
hozzáférhetővé válnak, így Ön és kezelőorvosa akár
személyes találkozás nélkül is tudnak konzultálni
• ÉLVEZZE AZ EGYSZERŰ ÉS GYORS
ADATMEGJELENÍTÉST,
a könnyen érthető diagramok és grafikonok
segítségével átlátható képet kap anyagcseréjéről
• TÁROLJA AZ ADATOKAT egyetlen, könnyen
hozzáférhető, ám biztonságos helyen

Webshop és bővebb információ:
www.vercukormeres.hu

Az Accu-Chek®, Accu-Chek® Active, Accu-Chek® Softclix, Accu-Chek® Connect és
Accu-Chek® Smart Pix a Roche bejegyzett védjegyei © 2016 Roche.

Roche Magyarország Kft.
1112 Budapest, Balatoni út 2/A

Ingyenesen hívható zöldszám:
06 (80) 200-694

Kövessen minket:

@accuchek_eldazeleted

Kövessen minket:

facebook.hu/diabvilag

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségével kapcsolatban
további információkat a www.vercukormeres.hu oldalon talál.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

AA/LA4LFC/2020/01v.

Az Accu-Chek® Active és az Accu-Chek® Softclix készülékek gyógyászati segédeszközök.
Az Accu-Chek® Connect orvostechnikai eszköz. Az Accu-Chek® Smart Pix leolvasó
készülék információ technológiai eszköz.

