Ökad trygghet
al i as des i gn m al m ö

och bättre kontroll!
Blodsocker
värden i din
smartphone

bluetooth

E-mail

Bättre koll på din diabetes!
Med GlucoLog B.T. device och tillhörande applikationer får du en mer
överskådlig dokumentation av blodsockervärdena än t ex med en vanliga pappersdagbok. Dessutom har du ju alltid värdena tillgängliga i din
telefon. Inmatningen är enklare och risken för felskrivning minskar.

Läs mer på www.menarinidiagnostics.se

Diabetes
Remote
Control

GlucoLog B.T. device är en tekniskt avancerad Bluetooth-enhet som
möjliggör direktöverföring av blodsockervärden från blodsockermätaren till en smartphone eller läsplatta. För detta krävs följande:
• Mendor Descreet Blodsockermätare
• GlucoLog B.T. Device
• GlucoLog Mobile eller GlucoLog Lite (applikation)
• Smartphone och läsplatta (Android eller Apple)

ON/OFF-knapp

Grön lampa lyser =
enheten aktiverad

Batteri status:
Röd lampa = urladdat
Gul lampa = laddar

Anslutning
blodsockermätare

Laddningsanslutning USB

Så här fungerar det:
GlucoLog B.T. device kopplas till blodsockermätaren. I telefonen aktiverar man Bluetooth så att enheterna paras ihop. Därefter är det
möjligt att överföra data från mätaren till en smartphone eller läsplatta med gratisapplikationen GlucoLog Mobile och GlucoLog Lite.
Med GlucoLog Mobile kan du registrera dina testresultat och skicka dem vidare som SMS till en förutbestämd
mottagare. SMS:et innehåller blodsockervärde, datum
och tidpunkt för de senaste mättillfällena.
Glucolog Lite är en dagbok där dina värden sparas och
sorteras efter tid och dag och du kan analysera förändringar som presenteras i diagram och grafer. All infomation kan skickas vidare med e-post till t ex din diabetessköterska.

Räckvidd (visuell kontakt)

40 meter

Förvaringstemperatur

-40° C till +80° C

Arbetstemperatur

0° C till +60° C

Batteritid

ca 1 vecka

Batteriladdning

USB

Kompatibilitet
Telefoner

Android OS (läsplattor
och smartphones),
iOS (iPhone, iPad)

Kompatibilitet
Blodsockermätare

Mendor Discreet

Medeon Science Park Per Albin Hanssons väg 41, hus D SE-214 32 Malmö
Tel 040–32 12 70 Fax 040–32 12 71 www.menarinidiagnostics.se

