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Glukometr Accutrend PLUS - glukoza, cholesterol,
trójglicerydy
 

Cena: 918,00 pln

Opis słownikowy

Producent Roche

Zastosowanie cukrzyca

Opis produktu
 

 

Accutrend PLUS nowoczesnym, precyzyjnym i łatwym w obsłudze urządzeniem pozwalającym na pomiar czterech ważnych składników
krwi - Glukozy, Cholesterolu, Triglicerydów, Kwasu mlekowego.

 

 

Używając sprawdzonych testów paskowych, Accutrend Plus pozwala na szybkie określenie tych czterech parametrów. Z pomocą
aparatu Accutrend Plus można dokonać pomiaru stężenia glukozy we krwi (glikemii) w zaledwie 12 sekund używając pasków Accutrend
Glucose (dostępne w aptekach), pomiaru poziomu cholesterolu we krwi w 180 sekund przy pomocy testów paskowych Accutrend
Cholesterol,  poziomu triglicerydów w 174 sekundy przy pomocy testów paskowych Accutrend Triglicerides, zaś kwasu mlekowego w 60
sekund przy pomocy pasków BM Lactate.

 

 

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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Aparat mierzy w jednostkach mg/dl:

 

 

Zasady przeliczania wyników z mg/dl na mmol/l i odwrotnie

 

 

- pomiar glukozy: uzyskany wynik w mmol/l należy pomnożyć x 18, w ten sposób uzyskamy jednostki md/dl

 

 

- pomiar cholesterolu: uzyskany wynik w mmol/l należy pomnożyć x 38,6, w ten sposób uzyskamy jednostki mg/dl

 

 

- pomiar trójglicerydów: uzyskany wynik w mmol/l należy pomnożyć x 87,5 w ten sposób uzyskamy jednostki mg/dl

 

 

Jeżeli chcemy przeliczyć z mg/dl na mmol/l uzyskany wynik dzielimy przez jedną z w/w liczb, w zależności od tego co mierzymy
(glukozę, cholesterol, trójglicerydy).

 

 

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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Opakowanie zawiera:

 

 

- aparat Accutrend GCT

 

 

- instrukcję użytkownika w języku polskim

 

 

- kartę gwarancyną (gwarancja 12 m-cy)

 

 

- baterie zasilające

 

 

Specyfikacja techniczna:

 

 

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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- technika pomiaru: oznaczenie stężenia glukozy, cholesterolu całkowitego, triglicerydów i kwasu mlekowego w świeżej krwi kapilarnej
metodą reflektometrii

 

 

- czas pomiaru: glukoza – 12 sekund; cholesterol – 3 minuty; triglicerydy – 3 minuty, kwas mlekowy 1 minuta

 

 

- zakres pomiaru: glukoza: 20 – 600 mg/dl (1,1 – 33,3 mmol/l); cholesterol: 150 – 300 mg/dl (3,88 – 7,75 mmol/l); triglicerydy: 70 – 300
mg/dl (0,81 – 6,86 mmol/l); kwas mlekowy: 0,8 - 22 mmol/L

 

 

- wyświetlacz: LCD

 

 

- pamięć: 100 wyników

 

 

- zasilanie: Baterie 4 x 1,5 V (LR03, AAA)

 

 

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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- wymiary: 154 x 81 x 30 mm

 

 

- masa: ok. 90 g bez baterii

 

 

- wyłączanie automatyczne: Po 2 minutach jeżeli nie naciśnięto na żaden klawisz

 

 

- trwałość baterii: Co najmniej 1000 pomiarów

 

 

- warunki przechowywania: - 25 C do + 70 C; wilgotność względna poniżej 85%

 

 

Parametry

Wersja mg/dl (0,00 pln)
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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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