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”Prova du också

och märk skillnaden”

”Gör livet enkelt!”

A. Menarini Diagnostics är ett hälsovårdsföretag med ett
världsomspännande nätverk av dotterbolag, samarbetspartners och återförsäljare med fokus på diabetes, hematologi, klinisk kemi, urinanalys och immunologi. A. Menarini
Diagnostics ingår som en division i Menarini-koncernen som
är Italiens största internationella farmaceutiska bolag och
marknadsledande i Sydeuropa. Menarini-koncernen har över
12000 anställda och en omsättning på ca 2 miljarder euro.

a li as des i gn m al mö

www.menarinidiagnostics.se

Enkel – Ingen kodning!
Lite blod – endast 0,5 µL!
Snabb – 7 sekunder!
Enkel och smärtfri blodsockerkontroll med nya GlucoMen GM.

Medeon Science Park Per Albin Hanssons väg 41, hus D SE-214 32 Malmö
Tel 040–32 12 70 Fax 040–32 12 71
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GlucoMen®GM – Ett enkelt och smärtfritt system för blodsockerkontroll!
GlucoMen GM är ett komplett blodsockermätningssystem med många egenskaper
som gör det enkelt, säkert och smärtfritt
att testa sitt blodsocker.

Minimal blodvolym
Minsta möjliga blodvolym, endast 0,5 µL
behövs för att utföra ett test. Stickans inbyggda
blodvolymkontroll garanterar säker och trygg
mätning. Den minimala blodvolymen minskar
också obehaget i samband med provtagningen.

Enkel – ingen kodning
GlucoMen GM är väldigt enkel att hantera.
Ingen kodning behövs. Man lär sig
på någon minut. Den stora och tydliga
displayen säkerställer en korrekt avläsning. 250 mätningar lagras automatiskt
i minnet, med datum och tid. Detta gör
det möjligt att även se genomsnittsvärdet
för de senaste 14 och 30 dagarna. Värdena
kan laddas ner till en dator med hjälp av
en mjukvara. Allt presenteras i lättlästa
grafer och diagram som gör det enkelt att
analysera och förstå sitt blodsocker.

Smärtfri provtagning
GlucoMen GMs blodprovstagare är utrustad
med den unika och geniala Comfort Zoneteknologin (CZT)*. Hemligheten är åtta små
punkter i en cirkel. När de trycks mot fingertoppen skickas en positiv signal av beröring till
hjärnan. Då sticket kommer är signalvägen redan blockerad och smärtsignalen når inte fram.
Blodprovstagaren har hela 21 olika inställningsmöjligheter; tre lägen för
slagkraft och sju för stickdjup.
På så sätt anpassas sticket exakt till individens hudtyp och
behov. Blodprovstagaren är
också godkänd för provtagning
på alternativa stickställen med
den utbytbara toppen (AST).

Snabbt – men utan stress
GlucoMen GMs ”Blodvolymkontroll”
gör att mätningen inte startar förrän rätt
mängd blod erhållits. Detta garanterar en
exakt mätning och minskar förbrukningen
av teststickor. Mätresultatet erhålls på 7
sekunder.

* Melzack, R. and Wall, P.D (1982) The Challenge of Pain
(Penguin, Harmondsworth), p233

No code
Ingen kodning behövs.
Mätaren är självkalibrerande.

7 Sec Measurement Time
Resultat snabbt
och enkelt, efter
bara 7 sekunder.

Micro Sampling
Teststickan GlucoMen
GM Sensor kräver
endast 0,5 µL blod.

Blood Volume Control
Mätning startar vid rätt
mängd blod. Minskar
förbrukningen av stickor.

Alternative Site Testing
Provtagning från alternativa
stickställen. Låter fingrarna
få en paus.

250 Data Memory
250 värden lagras automatiskt samt genomsnittsvärdet
för 14 och 30 dagar.

Link to PC
Ladda ner till datorn
och få lättanalyserade
grafer och diagram.

Comfort Zone
Technology.
Åtta punkter i en cirkel för
smärtfri blodprovstagning

