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Glukometr ABRA
 

Cena: 46,40 pln

Opis słownikowy

Producent Diagnosis

Opis produktu
 

Zestaw przeznaczony do pomiaru poziomu glukozy we krwi z dokładnym i prostym w obsłudze glukometrem ABRA.

Skład zestawu:
- Glukometr ABRA
- Nakłuwacz OPTILET mini z końcówką AST (1 szt.)
- 10 szt. jednorazowych lancetów OPTILETS (10 szt.)
- Etui
- Baterie 3V typu CR 2032
- Instrukcja użycia zestawu
- Skrócona instrukcja użycia zestawu
- Instrukcja użycia pasków testowych

Dokładność zgodna ze standardem ISO EN15197:2015

Zalety urządzenia:
- Autokodowanie
- Duży, czytelny wyświetlacz
- Intuicyjna obsługa
- Bardzo mała próbka krwi: 0,5 mikrolitra
- Współdziała z systemem Istel Care

Korzyści z korzystania z systemu Istel Care
- łatwe przesyłanie pomiarów z urządzeń prosto do lekarza, co umożliwia zdalne monitorowanie zdrowia wpływające na poprawę jakości
życia dzięki lepszej kontroli choroby
- możliwość konsultacji wyników badań z lekarzem bez potrzeby wychodzenia z domu (videoporada)

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- wszystkie pomiary znajdują się w jednym miejscu
- daje możliwość podzielenia się wynikami z bliskimi osobami
- gwarancja wysokiego bezpieczeństwo danych zgodnego z wytycznymi RODO

Dane techniczne:

Metoda pomiaru: biosensoryczna; enzym: oksydaza glukozowa

Zakres pomiaru: 20-600 mg/dl

Czas pomiaru: 5 sekund

Próbka: świeża pełna krew kapilarna

Rozmiar próbki: 0,5 mikrolitra

Pamięć: 300 pomiarów

Autowyłączenie: 3 minuty po ostatnim użyciu bez włożonego paska testowego

Wyświetlacz: duży wyświetlacz LCD

Zasilanie: 3V typu CR2032

Waga: 60 g (z baterią)

Wymiary: 92mm × 58mm × 19mm
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