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Vår nya blodsockermätare GlucoMen LX2
har färgskärm och upplyst display.
Den ger ökad trygghet genom att kunna
göra både glukos- och ketonmätning.
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Enkel, snabb, tydlig och noggrann.
Den upplysta färgskärmen med stora siffror ger dig
tydliga värden med mycket hög noggrannhet (ISO
approved 15197:2013). En minimal blodvolym minskar
obehaget och risken för fel i samband med provtagningen elimineras av stickans inbyggda blodvolymkontroll. Mätningen tillhör de snabbaste på marknaden.

Olika färgsignaler för glukosvärden och ketonvärden ger en
ökad tydlighet och minskar risken för feltolkning.

Mer kunskap.
Måltidsmarkeringar och aktivitetsmarkeringar bidrar
till ökad kunskap om den individuella mäthistoriken
och kan utnyttjas för behandlingen. Totalt kan 400 mätningar lagras i minnet, vilket gör det möjligt att se
genomsnittsvärdet för blodsocker de senaste 1, 7, 14
och 30 dagarna. Ett alarm vid missad måltidsmätning
bidrar också till ökad följsamhet till behandlingen.

Färgskärm. Stor och distinkt
färgskärm med belysning ger
lättydda värden.

Minimal blodvolym. Teststickan GlucoMen LX Sensor
kräver endast 0,3 µL blod.

Blodvolymkontroll. Mätning
startar vid rätt mängd blod.
Minskar förbrukningen.

Kort mätningstid. Resultat
supersnabbt och enkelt, efter
bara 4 sekunder.

Markering. Markera dina
resultat; före måltid, efter
måltid eller träning.

Minne för 400 värden. Lagras
automatiskt samt snittsvärdet
för 1, 7, 14 och 30 dagar.

Alternativa stickställen
Provtagning som ger
fingrarna en paus.

Test av ketoner. Mäter ketoner
i blodet. Ingen kodning. Blodvolym 0,8 µL. Mättid 10 sek.

Överför data. Få grafer
och diagram i din smartphone,
dator eller läsplatta.

Överför dina värden till appar och få bättre
koll på din diabetes.
Med Bluetooth-enheten GlucoLog B.T. Plus, kan du trådlöst
överföra dina blodsockervärden från din blodsockermätare till
en smartphone eller läsplatta. Med dina värden i en app får du
en mer överskådlig dokumentation än t ex med en vanlig pappersdagbok. Dessutom har du alltid värdena tillgängliga i din
telefon. Inmatningen är enklare och risken för felskrivning
minskar.
Följande behövs för att överföra trådlöst:
• Blodsockermätaren GlucoMen LX 2
• GlucoLog B.T. Plus
• GlucoLog Lite (applikation)
• Smartphone och läsplatta (Android eller Apple med
stöd för Bluetooth 4.0)

* GlucoLog B.T. Plus använder Bluetooth 4.0 (BT LE) som används av
följande iPhones: 4s, 5, 5c, 5s, 6, och 6 Plus. Samt följande iPads: 3rd
generation, mini, mini 2, mini 3, Air och Air 2.







Upplyst färgdisplay med stora, tydliga siffror






Blodprovstagare för AST

Färgmarkeringar för glukos- och ketonvärden
Mätresultat för glukos erhålls på 4 sekunder
Möjlighet att mäta ketoner i blodet.
Möjlighet att överföra data till smartphone,
dator eller läsplatta.
Måltidsmarkeringar
Blodvolym glukos, endast 0,3 µL
Blodvolymkontroll

Mätområde Blodsocker

1,1 to 33,3 mmol/L

Mätområde ketoner

0,1 to 8,0 mmol/L

Acceptabelt hematokritområde

25 - 60%

Mättid blodsocker

4 sekunder

Mättid ketoner

10 sekunder

Blodprovsvolym blodsocker

0,3 µL

Blodprovsvolym ketoner

0,8 µL

Batterier:

Två CR2450 (3V)

Batteriets varaktighet

1000 tester

Återstår vid indikation ”lågt batteri”

Cirka 20 tester

Mätarens minneskapacitet

400 resultat

Medelvärden

1, 7, 14, 30 dagar

Brukstemperatur

5°C till 45°C

Luftfuktighet

10% till 90% icke-kondenserande

Diasendkompatibel

Ja

Mått:

58 x 98 x 17 mm (L x B x H)

Vikt:

75 g

Gilla GlucoMen på Facebook
shop.menarinidiagnostics.se
www.diabetesappar.se
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 16000 anställda och en omsättning på ca 3 miljarder euro.

Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41,
hus D, SE-205 12 Malmö. Tel 040–32 12 70
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Funkar även
till iPhone*
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Enkel, snabb, tydlig och noggrann.
Den upplysta färgskärmen med stora siffror ger dig
tydliga värden med mycket hög noggrannhet (ISO
approved 15197:2013). En minimal blodvolym minskar
obehaget och risken för fel i samband med provtagningen elimineras av stickans inbyggda blodvolymkontroll. Mätningen tillhör de snabbaste på marknaden.

För att öka tydligheten och eliminera risk för feltolkning, visar
färgskärmen olika färger vid glukos- och ketonmätning, samt
vid extremt höga eller låga värden.

Mer kunskap.
Måltidsmarkeringar och aktivitetsmarkeringar bidrar
till ökad kunskap om den individuella mäthistoriken
och kan utnyttjas för behandlingen. Totalt kan 400 mätningar lagras i minnet, vilket gör det möjligt att se
genomsnittsvärdet för blodsocker de senaste 1, 7, 14
och 30 dagarna. Ett alarm vid missad måltidsmätning
bidrar också till ökad följsamhet till behandlingen.

Färgskärm. Stor och distinkt
färgskärm med belysning ger
lättydda värden.

Minimal blodvolym. Teststickan GlucoMen LX Sensor
kräver endast 0,3 µL blod.

Blodvolymkontroll. Mätning
startar vid rätt mängd blod.
Minskar förbrukningen.

Kort mätningstid. Resultat
supersnabbt och enkelt, efter
bara 4 sekunder.

Markering. Markera dina
resultat; före måltid, efter
måltid eller träning.

Minne för 400 värden. Lagras
automatiskt samt snittsvärdet
för 1, 7, 14 och 30 dagar.

Alternativa stickställen
Provtagning som ger
fingrarna en paus.

Test av ketoner. Mäter ketoner
i blodet. Ingen kodning. Blodvolym 0,8 µL. Mättid 10 sek.

Överför data. Få grafer
och diagram i din smartphone,
dator eller läsplatta.

