KOMPLEX MEGOLDÁS
A DIABÉTESZ
MONITOROZÁSÁRA!

Már napi mozgás adatait is rögzítheti
a Diabétesz Kliens Program applikációban!
• Automatikus adatátvitel
Accu-Chek Instant
vércukormérőből
•V
 ércukorérték-, inzulin- és
szénhidrátbevitel digitális
naplózása
•N
 api mozgás adatok
naplózása
• Az adatok grafikonos
ábrázolása
•7
 , 14, 30 és 90 napos
átlag vércukormérési
eredmények megjelenítése
•V
 ércukoradatok megosztása különböző üzenetküldő
alkalmazásokkal
•É
 rdekes tartalmak/cikkek és receptek cukorbetegeknek,
valamint egészségtudatos életmódot folytatók számára
• F olyamatos kedvezmények a regisztrált tagoknak
• Gyógyszer, recept, szűrővizsgálat és inzulin beadási
emlékeztetők
• I ngyen letölthető iOS és Android platformokon

FRISSÍTSE AZ ALKALMAZÁST
MOBILTELEFONJÁN, ÉS HASZNÁLJA AZ ÚJ
FUNKCIÓK NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEKET!

A DKP APPLIKÁCIÓ HASZNÁLATA
ACCU-CHEK INSTANT
VÉRCUKORMÉRŐVEL

1. T
 öltse le a DKP applikációt
okostelefonjára (Android vagy iOS platformon);
nyissa meg az alkalmazást, majd regisztráljon!
2. K
 apcsolja be a Bluetooth® kapcsolatot mobiltelefonján!
3. A
 vércukormérő kikapcsolt állapotában, nyomja meg és tartsa
nyomva a vércukormérő be-/kikapcsoló gombját, amíg a
Bluetooth® szimbólum meg nem jelenik. Amennyiben újabb típusú
Accu-Chek Instant készülékkel rendelkezik, úgy nyomja meg
és tartsa nyomva a vércukormérő jobb oldalán található alsó
gombot t, amíg a Bluetooth® szimbólum meg nem jelenik.
4. Indítsa el a DKP alkalmazást, majd a felugró ablakban engedélyezze
az Accu-Chek Instant készülékkel való szinkronizációt és adja
meg a vércukormérő hátoldalán található PIN kódot!
5. A
 mennyiben a párosítás sikeres volt, a vércukormérő képernyőjén
megjelenik az OK felirat.
6. A
 z Accu-Chek Instant vércukormérő által mért vércukorértékek
automatikusan beolvasásra kerülnek a DKP alkalmazásba.
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Webshop és bővebb információ: 

www.vercukormeres.hu

Az Accu-Chek® Instant készülék gyógyászati segédeszköz.
Az Accu-Chek®, Accu-Chek® Instant a Roche bejegyzett védjegyei © 2016 Roche.
A Diabétesz Kliens Program® a Roche Magyarország Kft. bejegyzett védjegye. © 2021 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

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

