: Tuotetiedot

Liuskatonta mittaamista.
Rajoituksetonta elämää.
• Nopeaa liuskatonta
mittaamista 50 testin
kasettinauhalla
• Vain neljä helppoa
mittausvaihetta
• Kaikki tarvittava yhdessä
– integroitu lansettikynä

LANGATON ADAPTERI
Yhdistä itsesi Accu-Chek Mobile –adapterin
avulla mySugr-sovellukseen.

Tutkitusti tarkka.*

@1/2019 Roche Diabetes Care

Accu-Chek Mobile -järjestelmä ylittää ISO 15197:2013/EN
ISO 15197:2015 -standardin tarkkuusvaatimukset.

/

<10 10

Accu-Chek Mobile -järjestelmän mittaustuloksista 95 % on
± 0,38 mmol/L sisällä verrattuna laboratorioreferenssiin glukoosikonsentraatiolla < 5,5 mmol/L ja ± 6.8 % ≥ 5,5 mmol/L.

* Baumstark A et al. System Accuracy and User Performance
Evaluation of an Improved System for Self-Monitoring of Blood
Glucose MD1. Journal of Diabetes Science and Technology 2018,
Vol. 12(2) 407–411

Accu-Chek Mobile
Accu-Chek Mobile -mittari on
tarkoitettu verensokeriarvojen
kvantitatiiviseen määritykseen
tuoreesta kapillaariverestä omaseurannassa.

Tutkitusti tarkka *
Accu-Chek Mobile –järjestelmä
ylittää ISO 15197:2013/EN ISO
15197:2015 –standardin tarkkuusvaatimukset.

Ei roskia mittauksen jälkeen
Käytetty testi siirtyy turvallisesti
kasetin sisään jokaisen mittauksen
jälkeen. Puhtaan lansetin vaihto on
yksinkertaista – työnnät vipua yhden
kerran edestakaisin. Käytetyt lansetit
säilyvät hygieenisesti lansettirullan
sisällä.

Monipuoliset ominaisuudet
Verensokerin määritys fotometrisesti
kapillaariverestä.
Verinäytteen määrä 0,3µL. Mittari
tarkistaa näytemäärän riittävyyden.

/

<10 10
Accu-Chek Mobile –järjestelmän
mittaustuloksista 95 % on
± 0,38 mmol/L sisällä verrattuna
laboratorioreferenssiin glukoosikonsentraatiolla < 5,5 mmol/L ja
± 6,8 % ≥ 5,5 mmol/L.

Liuskaton
Testikasetin nauhalla on testejä 50
mittaukseen. Testikasetin käyttöaika
on 18 kk valmistuksesta.

Vain 4 yksinkertaista mittausvaihetta:
avaa kärjen suojus; ota verinäyte;
aseta näyte. Tulos on valmis 5
sekunnissa, minkä jälkeen sulje
kärjen suojus.

Paino: n. 129 g (sis. paristot ja
testikasetti)
Valaistu näyttö: korkearesoluutioinen
OLED-näyttö
Näytön kirkkauden säätö
Äänen voimakkuuden säätö

2000 mittaustuloksen muisti.

Automaattinen virrankatkaisu
käyttötilan mukaan 60 tai 120 sek kuluttua

Ateriamerkintä.
(ennen ja jälkeen aterian)

Virtalähde: 2 sormiparistoa
(1,5 V: tyyppi AAA, LR 03, AM 4 tai Micro)

Aterian jälkeisen mittauksen
muistutus.

Luotettava tulos vaativissakin
olosuhteissa:
• Verensokeri 0,6 – 33,3 mmol/L
• Lämpötila 10 – 40 °C
• Hematokriitti 25 – 55 %
• Kosteus 15 – 85 %
• Korkeus merenpinnasta 0 – 4000 m
• Maltoosi ja happi eivät häiritse.

Tähti * -merkintä mahdollisuus.
7, 14, 30 ja 90 vrk keskiarvot.
Myös mittauksista ennen ja
jälkeen aterian.
Kellonaika ja päivämäärä on
valmiiksi asetettu.

Mittariin kytketyn lansettikynän
ja langattoman adapterin voi
tarvittaessa irrottaa mittarista.

Mittaus on helppoa
ja nopeaaa

Mitat: 121 × 63 × 20 mm

7 aikamuistutusta.

Mittaustulokset on helppo lukea
selkeältä itsevalaisevalta näytöltä.

Ainoa mittari, jossa yhdistyvät 50
testin kasetti ja 6 lansetin lansettirullan edut. Mittari on valmis
mittaukseen ilman koodausta.
Yhden painalluksen näytteenotto.

Käyttölämpötila:
+10 °C – +40 °C

Jäljellä olevien mittausten määrä
näytölle automaattisesti kun mittarin
käynnistää tai sammuttaa

Mahdollisuus akustiseen käyttöön.

Kaikki tarpeellinen yhdessä

Säilytyslämpötilat:
Ilman paristoja ja testikasettia
-25 °C – +70 °C
Pariston kanssa, ilman testikasettia
-10 °C – +50 °C
Pariston ja testikasetin kanssa
+2 °C – +30 °C

Vaivaton tiedonsiirto
Tiedot siirtyvät automaattisesti
langattoman adapterin avulla
mySugr-sovellukseen. Tiedot voi
siirtää myös USB-portin kautta
Accu-Chek Smart Pix–ohjelmistoon
tai lukemalla mittarista heti valmiit
PC-raportit. Adapterin pariston
kesto: 400–500 tiedonsiirtoa.

