
Indikátor cieľového rozmedzia
•  Farebná škála pre lepšie pochopenie nameranej hodnoty
•  Možnosť individuálneho nastavenia cieľového rozmedzia

Intuitívne používanie
• Bez nutnosti nastavovania
•  Pripravený na okamžité použitie

Glukomer  
Accu-Chek® Instant

Súprava glukomera obsahuje:

• Lancetové pero Accu-Chek Fastclix
• Bezpečnostný zásobník so 6 lancetami
• 10 testovacích prúžkov
• Praktické puzdro

Accu-Chek a Accu-Chek Instant sú ochranné známky Roche.
mySugr je registrovaná ochranná známka mySugr GmbH.
© 2019 Roche Diabetes Care
www.accu-chek.sk
Roche Slovensko, s. r. o., Diabetes Care
Pribinova 7828/19, 811 09 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto

bezplatná zákaznická linka: 
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Stiahnite si aplikáciu mySugr:

Glukomer  
Accu-Chek® Instant
Jednoduchá a lepšia kontrola diabetu



Jednoduché, 
rýchle  
a presné 
meranie 
glykémie

Indikátor cieľového 
rozmedzia
Pomáha správne vyhodnotiť 
Vašu nameranú hodnotu 
a stanoviť ďalšie kroky pre 
optimálnu kontrolu diabetu.

Blikajúca šípka
Upozorní v prípade, ak je 
nameraná hodnota mimo 
nastaveného cieľového 
rozmedzia.

Vysoká glykémia

V cieľovom rozmedzí

Nízka glykémia

1  ISO 15197:2013. In vitro diagnostic test systems – Requirements for blood-glucose 
monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus.

2  Nancy Breitenbeck et al: Accuracy Assessment of a Blood Glucose Monitoring System 
for Self-Testing with Three Test Strip Lots Following ISO 15197:2013/EN  
ISO 15197:2015; Journal of Diabetes Science and Technology 2017, Vol. 11(4) 854– 855.

  Široká aplikačná plocha 
Testovací prúžok dokáže nasať 
malú kvapku krvi kdekoľvek na 
žltej aplikačnej ploche.

  Vysoká presnosť 
Glukomer Accu-Chek Instant 
spĺňa ešte prísnejšie kritériá ako 
vyžaduje norma ISO 15197:2013/
EN ISO 15197:20151,2.

  Jednoduché 
ovládanie 
Ovládanie glukomera jediným 
tlačidlom. Ihneď vidíte 
poslednú hodnotu a priemery 
za 7, 30 a 90 dní.

Prečo používať glukomer  
Accu-Chek® Instant

  Ľahko čitateľný displej 
Veľké čísla na podsvietenom 
displeji sú ľahko viditeľné 
za akýchkoľvek svetelných 
podmienok.

  Moderný spôsob 
manažmentu diabetu 
Možnosť prepojenia s aplikáciou 
mySugr (Elektronický denník, 
bolusový kalkulátor, zdieľanie dát 
v rodine a mnoho ďalších funkcií) 
priamo v mobile.


