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Vyskúšajte, čo sa dá.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA a ACCU-CHEK SMART PIX sú ochrannými 
známkami spoločnosti Roche. Názvy a ochranné známky všetkých ostatných výrobkov 

www.accu-chek.sk
Roche Slovensko, s. r. o.
Diabetes Care
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1

Ďalšie informácie nájdete na stránke 
accu-chek.sk, navštívte ju ešte dnes.

Pokrokové zariadenie na riadenie diabetu 

rozhodovať s istotou

Rýchla a jednoduchá 
kontrola indikátorov 
správneho riadenia 
diabetu

Minimálne požiadavky na systém 
 Minimálne systémové požiadavky 

pre softvér Smart Pix

• počítač s voľným vstupom pre USB

• operačný systém Microsoft :
– Windows  2000 (balík Service Pack 4)
– Windows XP
– Windows 7 alebo Vista   
– Windows 8 v kompatibilnom režime

• program na čítanie dokumentov PDF

• minimálne rozlíšenie obrazovky
1024 x 768 pixelov

 

 

 

 

1. Stiahnite si softvér Accu-Chek Smart Pix 
zo stránky http://www.accu-chek.sk/
informacne-technologie/accu-chek-smart-pix

2. Vyberte archív a spustite softvér

3. Načítajte údaje z vášho zariadenia Accu-Chek*

4. Analyzujte zaznamenané záznamy

 * Informácie o tom, ako môžete načítať údaje zo svojho zariadenia 
Accu-Chek nájdete v návode na použite.

USB or IR

Ako začať:
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Jednoduché sťahovanie, 
jednoduché používanie

Inteligentné riešenie 
manažmentu diabetu je teraz 
ešte inteligentnejšie

Pokrokový softvér Smart Pix Accu-Chek�: 

• si môžete stiahnuť zdarma zo stránky 

accu-chek.sk/[smartpix/upgrade]

• nevyžaduje komplexnú inštaláciu softvéru — 

technológia “Plug and Play”*

• je kompatibilný so všetkými glukomermi 

a inzulínovými pumpami Accu-Chek

• s nastaviteľnými grafmi jednoduchými na čítanie

• A funkcie jednoduché na používanie

–  Funkcia posúvač dátumu pre časové nastavenia

–  Náhľad polnočného centra

–  Zameranie podľa vzorca

Dlhodobé zostavy uľahčia Vám i Vášmu zdravotníckemu personálu získať 

prehľad dlhšieho časového obdobia a rýchlu kontrolu toho, na čo sa treba 

zamerať.

Pomocou grafu sa dá jednoducho zistiť, či a kedy sú Vaše hodnoty cukru 

v krvi v cieľovom rozsahu, ktorý nastaví váš zdravotnícky personál.

Vďaka funkcii zamerania môžete sledovať určité hodnoty hladiny cukru 

v určitom období.

Pohyblivý posúvač dátumu (na vrchu) pomáha rýchlejšie prehliadať 

údaje, pričom náhľad polnočného centra vám umožní porovnávať 

súvisiace hodnoty cukru v krvi aj vtedy, ak pripadajú na odlišné dni.

Verzia 2.0

* Ak máte glukomer s rozhraním USB, musíte si do počítača 
nainštalovať spúšťací program.
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