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Υψηλή αξιοπιστία σύμφωνα 
με τις κλινικές μετρήσεις

Πληροί τις απαιτήσεις του νέου 
ISO 15197/2013
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

GM700S

Αξιοπιστία

Υψηλή ακρίβεια και πιστότητα

Νέα Τεχνολογία

Το νέο αντιδραστήριο της ταινίας μέτρησης 

FAD-GDH (αφυδρογονάση της γλυκόζης) 

παρέχει ακριβή αποτελέσματα μειώνοντας 

την επίδραση του οξυγόνου στο εκάστοτε 

δείγμα αίματος

Ευκολία

Αυτόματη ενεργοποίηση της ταινίας, 

χωρίς κωδικοποίηση

Ταχύτητα

Μέτρηση σε 5 δευτερόλεπτα

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

Πηγή TUV(CE): Τα αποτελέσματα των μετρήσεων από δείγματα αίματος 
αρτηριακού, φλεβικού, τριχοειδικού και νεογνικού βρίσκονται σε ποσοστό 
100% στη Ζώνη Α.

GM700S

Νέας γενιάς ταινίες μέτρησης για μέγιστη αξιοπιστία 

Αυτόματη κωδικοποίηση ταινίας μέτρησης

Γευματικές ενδείξεις 

Η καλύτερη επιλογή 
στη διαχείριση του διαβήτη



Πλάγια τοποθέτηση ταινίας
Εφαρμογή ταινίας μέτρησης πλαγίως 
για αποφυγή επαφής με το αίμα

Απαιτείται ελάχιστη ποσότητα 
αίματος 0,75μl 

Αξιόπιστα αποτελέσματα μέτρησης 
εντός 5 δευτερολέπτων

Μέγιστη ακρίβεια και αξιοπιστία

Μοντέρνος σχεδιασμός με μεγάλη οθόνη για ευκολία 
στη χρήση. 

Προγευματικές και μεταγευματικές ενδείξεις
Η μέτρηση της γλυκόζης στο αίμα πριν το φαγητό 
και μετά το φαγητό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για 
την ανίχνευση και τη διαχείριση της μεταγευματικής 
υπεργλυκαιμίας (PPHG) και των μεταγευματικών 
διακυμάνσεων της γλυκόζης στο αίμα (PPG). 

Μνήμη μεγάλης χωρητικότητας
Αυτόματη αποθήκευση των τελευταίων 500 μετρήσεων 
με υπολογισμό μέσου όρου (1,7,14,30,90 ημέρες)

Προδιαγραφές

Νέας Γενιάς Ταινίες Μέτρησης

Χρόνος αποτελέσματος μέτρησης   

Μνήμη

Εύρος Μετρησεων  

Μέγεθος

Βάρος

5 δευτερόλεπτα

500 μετρήσεις

10-600 mg/dl (0.6-33.3 mmol/l)

82 x 45 x 15.5 mm

43.0 ± 5g (με μπαταρίες)

HCT (αιματοκρίτης) 10-70%

Μοναδική τεχνολογία NIME 
με βιοαισθητήρα για αποδεδειγμένη 
ακρίβεια

Υδρόφιλη προστατευτική
μεμβράνη επικάλυψης

Αντιδραστήριο της ταινίας: 
Αφυδρογονάση της γλυκόζης 
(ένζυμο FAD-GDH) το οποίο 
μειώνει τις παρεμβολές 
οξυγόνου στο δείγμα αίματος

Χρυσά ηλεκτρόδια για 
μέγιστη αξιοπιστία

Ανάγλυφη λαβή

GM700S
Ολοκληρωμένα Συστήματα Μέτρησης Γλυκόζης Αίματος

Ευρύ φάσμα HCT για 
δυνατότητα μέτρησης 
τριχοειδικού, φλεβικού, 
αρτηριακού και νεογνικού 
αίματος

Απαιτείται μόνο 
0,75μl  ποσότητα 
αίματος

Αυτόματη 
κωδικοποίηση 
ταινίας μέτρησης

Αξιόπιστα 
αποτελέσματα 
μέτρησης εντός 
5 δευτερολέπτων

Με την Validus
Technology™
εξασφαλίζεται 
υψηλή ακρίβεια 
στις μετρήσεις

Καταγράφει τη γλυκόζη 
αίματος ως προγευματική 
ή μεταγευματική

Μέγεθος οθόνης 34x27,5mm

Με ανάγλυφη και 

μεγάλη λαβή 

για καλύτερη 

αίσθηση επαφής 

στα δάχτυλα


