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passar alla våra blodsockermätare!
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Ny Bluetooth-device

bluetooth

Funkar även
till iPhone*

Bättre koll på din diabetes!
Med GlucoLog B.T. Plus 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.
* 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.

GlucoLog B.T. Plus funkar med alla våra blodsockermätare!

GlucoLog B.T. Plus är en helt ny Bluetooth-enhet som möjliggör
direktöverföring av blodsockervärden från din blodsockermätare
till en smartphone eller läsplatta. För detta krävs följande:
• Blodsockermätare (GlucoMen Areo, GlucoMen LX plus eller Mendor Discreet)
• GlucoLog B.T. Plus
• GlucoLog Lite (applikation)
• Smartphone och läsplatta (Android eller Apple)*

Adapter
(för GlucoMen LX Plus)

LED-indikator

alla
Funkar med re
våra mäta

ON-knapp

Så här gör du:
• Aktivera Bluetooth i din smartphone så att enheterna parkopplas.
• Sätt i GlucoLog B.T. Plus i din Blodsockermätare.
• Starta GlucoLog B.T. Plus (on-knappen) LED-lampan blinkar till.
• Sätt på din blodsockermätare om den inte startat automatiskt.
• B.T.-devicen är nu redo att sända.
• Starta överföringen från din app (ex Glucolog Lite).
• B.T.-devicen stänger sig automatiskt efter 30 sekunder.

Räckvidd (visuell kontakt)

10 meter

Förvaringstemperatur

-10° C till +45° C

Arbetstemperatur

0° C till +45° C

Batteri

3V lithium (CR2032)

Kompatibilitet
Telefoner

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

Kompatibilitet
Blodsockermätare

GlucoMen Areo,
GlucoMen LX plus
Mendor Discreet

* 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.
A. Menarini Diagnostics, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, hus D, SE-205 12 Malmö. Tel 040–32 12 70

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.

Gilla GlucoMen på Facebook
www.areo.nu
shop.menarinidiagnostics.se
www.diabetesappar.se

