Az Accu-Chek® Connect Online
diabétesz-menedzsment rendszer bemutatása

Legyen összekapcsolva
a kezelőorvosával!

Ossza meg vércukoradatait kezelőorvosával.
Bárhol, bármikor.

Ön is találkozott már az alábbi
problémák valamelyikével?

„Nem vagyok biztos abban, hogy
megfelelően tudom követni gyermekem
cukorbetegségének alakulását.“

„Mennyi inzulint adjak be?
Bárcsak megbeszélhetném az
orvosommal online!“

„Könnyebben szeretném átlátni a
vércukorértékeimet. Hogyan tudnám
feltölteni őket a számítógépre?“

„Olyan jó lenne, ha bárhol, bármikor
hozzáférhetnék a vércukoradataimhoz!“

Hatékony cukorbeteggondozás
az Accu-Chek Connect Online
rendszerrel:
Feltöltheti
az Accu-Chek
vércukormérő/
inzulinpumpa
adatait, hogy
online bármikor
elérhetőek
legyenek

• Távolról hozzáférhet az adataihoz bármely internetkapcsolattal rendelkező
számítógép/laptop, vagy mobiltelefon segítségével
• Információt oszthat meg kezelőorvosával, így adatai orvosa számára is bármikor
hozzáférhetővé válnak
• Élvezze a könnyű és gyors adatmegjelenítést, a könnyen érthető diagramokat
és grafikonokat, melyek segítségével magabiztos és céltudatos döntéseket hozhat1
• Tárolja az adatokat egyetlen, könnyen hozzáférhető, ám biztonságos helyen,
bármilyen Accu-Chek eszközről, vagy inzulinpumpáról legyen szó (akár több
készüléket is választhat)
• Kerülje el a vércukoringadozást az Accu-Chek Connect Online személyre
szabható riasztási funkciójával

Kövesse nyomon, elemezze,
ossza meg
• Kövesse nyomon vércukorértékeit, hogy lássa, hogyan alakul cukorbetegsége
• Elemezze, hogy a testmozgás, étkezés és az inzulinbevitel hogyan hat a vércukorszintjére
• Ossza meg adatait online, hogy bármikor konzultálhasson kezelőorvosával

A több színnel kódolt jelentések segítségével könnyen észlelhetőek a túl alacsony, vagy túl magas
vércukorértékek, valamint a kilengések okai is könnyebben kideríthetők.

Diabéteszgondozás
egyszerűbben1
„Értékeimről akár
online is
konzultálhatok
orvosommal.“

„Az adataimat bárhonnan
meg tudom osztani
kezelőorvosommal.“

„A jelentések és a
statisztikák segítségével
jobban nyomon tudom
követni az adataimat.“

„Bárhol és bármikor
hozzáférhetek vércukor
adataimhoz.“
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Az Accu-Chek® Active, az Accu-Chek® Performa és az Accu-Chek® Instant gyógyászati segédeszközök. Az Accu-Chek® Connect orvostechnikai eszköz.

Az Accu-Chek Connect Online
elérhető az alábbi weboldalon:
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Bővebb információ:
www.vercukormeres.hu
06 (80) 200-694 (ingyenesen hívható zöldszám)
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A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

