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Η καλύτερη επιλογή στη διαχείριση του διαβήτη

BIONIME GM550

BIONIME GM550
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Η καλύτερη επιλογή σας

BIONIME GM550

✔ Αξιοπιστία
 Υψηλή ακρίβεια 
 και πιστότητα 
 (Πληροί τις απαιτήσεις 

 του ISO 15197/2013)

✔ Ασφάλεια
 Αφαίρεση ταινιών μέτρησης 
 με ένα κλικ, χωρίς επαφή 
 με το αίμα 

✔ Ευκολία
 Αυτόματο ξεκίνημα με την εισαγωγή 
 της ταινίας, χωρίς κωδικοποίηση

✔ Ταχύτητα
 Μέτρηση σε 5 δευτερόλεπτα

✔ Άνεση
 Μεγάλη, φωτιζόμενη,  
 ευανάγνωστη οθόνη LCD

✔ Κομψότητα
 Εξαιρετικός μοναδικός σχεδιασμός

Εξέλιξη - Τεχνολογία



Διάγραμμα συγκριτικής απεικόνισης BONIME GM550 (mylife Pura) και YSI2300*
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Μοναδική ασφάλειαΕυκολία στη χρήση

Σύστημα μέτρησης γλυκόζης 
BIONIME GM550 

• Αυτόματη κωδικοποίηση
• Ελάχιστη ποσότητα δείγματος 1,0 μl
• Άμεση μέτρηση σε 5 δευτερόλεπτα
• Αποθήκευση 500 αποτελεσμάτων
 με ημερομηνία και ώρα
• Κλίμακα αιματοκρίτη: 30% - 60%
• Μέσος όρος 1, 7, 14, 30, 90 ημερών
• Μεγάλη οθόνη LCD 33.5x47 mm
• Βάρος συσκευής: 53 gr            
• 2 Μπαταρίες CR2032
• 1.000 μετρήσεις/ μπαταρία
• USB μεταφορά δεδομένων

Ταινίες Μέτρησης 
BIONIME GS550
• Εύχρηστες ταινίες 
 χρυσών ηλεκτροδίων
• 2 φιαλίδια των 25 τεμαχίων
• Έλεγχος γλυκόζης 
 σε πλήρες αίμα 
 τριχοειδών αγγείων

Επιλογή βάθους
τρυπήματος

Επτά ρυθμίσεις
για αποτελεσματικό
ανώδυνο τρύπημα 

ανάλογα με 
το πάχος ή τη 

σκληρότητα του 
δέρματος.

Αποστειρωμένες 
βελόνες μιας 

χρήσης
• 30 G - O,29 mm

Γρήγορη 
απορρόφηση 
αίματος  
Ταινίες μέτρησης 
με μεγάλη δύναμη 
απορρόφησης 
σε μικρό δείγμα 
αίματος.

Ασφαλής αφαίρεση 
ταινίας μέτρησης
Απλή και καθαρή 
αφαίρεση της ταινίας, 
χωρίς επαφή με το 
αίμα για αποφυγή 
τυχόν μολύνσεων.

Αξιόπιστες μετρήσεις

(*) YSI2300: Σύστημα αναφοράς για την παρούσα μελέτη

99,5% επιτυχία αποτελεσμάτων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου ISO 15197/2013

Απαιτήσεις ακρίβειας ISO 15197/2013 BIONIME GM550 (mylife Pura)

Για συγκέντρωση γλυκόζης μικρότερη από 100 mg/dL, το 95% 
των αποτελεσμάτων θα πρέπει να είναιεντός του ± 15 mg/dL

εντός ± 15 mg/dL 
100% επιτυχία

Για συγκέντρωση γλυκόζης μεγαλύτερη ή ίση με 100 mg/dL, 
το 95% των αποτελεσμάτων θα πρέπει να είναι εντός του ± 15%  

εντός ± 15 % 
99% επιτυχία

Συνδυαστική ακρίβεια αποτελεσμάτων 
για τις ανωτέρω 2 απαιτήσεις 99,5% επιτυχία

BIONIME GM550

Η καλύτερη επιλογή στη διαχείριση του διαβήτη

Νέας Γενιάς 
Ταινίες μέτρησης

Με ανάγλυφη και 
μεγάλη λαβή, για 

καλύτερη αίσθηση 
επαφής στα δάχτυλα.

Νέας Γενιάς 
Ταινίες μέτρησης

Με χρυσά 

ηλεκτρόδια για 

μέγιστη αξιοπιστία.


