
Průvodce seznámením s
inteligentním glukometrem CONTOUR™PLUS ONE

a aplikací CONTOUR™ DIABETES

Jeden výsledek vám usnadní
okamžitá rozhodnutí

související s monitoringem 
vašeho diabetu

 
V průběhu času se každý výsledek
stává součástí vašeho příběhu

Promluvte si ještě dnes se svým lékařem
a získejte více informací o glukometru 
CONTOUR™PLUS ONE nebo navštivte 
stránky www.contourplusone.cz

Nyní můžete být součástí 
nové éry inteligentního

monitoringu diabetu

Představte si, že máte svůj diabetický 
osobní deník vždy po ruce.

Jednoduchým způsobem nastavitelný glukometr 
CONTOUR™PLUS ONE a aplikace CONTOUR™ DIABETES se 
bezproblémově propojí pro zaznamenávání naměřených 
hodnot koncentrace glukózy v krvi.

Již žádné ručně psané záznamy. Aplikace CONTOUR™ 
DIABETES vám zobrazí naměřené hodnoty glukózy 
v krvi v jednoduchém a přehledném shrnutí, které je 
přizpůsobeno vašim potřebám.

Můžete získat lepší přehled o tom, co ovlivňuje hladinu 
glukózy ve vaší krvi – zejména dieta, vaše aktivity a 
užívání medikamentů. Aplikace CONTOUR™ DIABETES 
navíc poskytuje možnost sdílení vašich výsledků s 
vaším lékařem před nebo v průběhu vyšetření. V obou 
případech budete lépe informováni a budete moci 
přesněji určit témata rozhovoru při vašem setkání.
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Mějte pod kontrolou svůj diabetes
snadným propojením glukometru

a chytrého telefonu

Podívejte se na své 
naměřené výsledky

 v novém světle

Světelná signalizace 
vašeho diabetu

  Funkce přístroje
CONTOUR™PLUS ONE: 

•  Pozoruhodně přesné měření 
 Můžete si být jisti, že dostanete přesné výsledky.  
 Norma povoluje odchylku přesnosti
 ±0,83 mmol/l nebo ±15 %.* 

 Přístroj CONTOUR™PLUS ONE vykazuje přesnost 
 ±0,47 mmol/l nebo ±8,4 % v celém měřicím rozsahu.

•  Funkce smartLIGHT™

   Světelná signalizace poskytne okamžitou zpětnou 
vazbu na základě změřené hladiny glukózy v krvi. 

  Žlutá = nad cílovým rozmezím
Zelená = v limitu rozmezí
Červená = pod cílovým rozmezím

 Jednoduchá interpretace měření jedním pohledem.

•  Měření Second-Chance™ 
  Možnost druhého nasátí vzorku krve do stejného 

testovacího proužku do 60 vteřin. Glukometr 
CONTOUR™PLUS ONE používá testovací proužky 
CONTOUR™PLUS.  

  Funkce aplikace 
CONTOUR™ DIABETES: 

•  Prohlížejte si výsledky průběžně 
Propojte glukometr CONTOUR™PLUS ONE 
s aplikací CONTOUR™ DIABETES pro vytvoření 
personalizovaných diagramů a analýzu trendů, 
díky kterým zjistíte, jakým způsobem vaše 
každodenní aktivity ovlivňují výsledky měření.

•  Přidejte poznámky k výsledkům měření  
Zaznamenejte různé události, jako je dieta, 
aktivity, užívání medikamentů, a taktéž přidejte 
fotografi e, poznámky nebo hlasové záznamy, 
které vám usnadní zjištění kontextu vašich 
měření.

•  Vysoká kvalita a bezpečnost
Aplikace byla vytvořena experty v oblasti 
diabetu, je certifi kovanou zdravotnickou 
pomůckou a splňuje veškeré aktuální 
požadavky na bezpečnost dat*.

•  Další vývoj přinášející nové možnosti
Do aplikace CONTOUR™ DIABETES budou v 
budoucnu přidávány nové funkce, které vám 
usnadní inteligentní monitoring vašeho diabetu.

* Norma ISO 15197 2013 stanovuje odchylku přesnosti v rozsahu ±0,83 mmol/l u koncentrací glukózy <5,55 mmol/l nebo ±15 % u koncentrací glukózy ≥5,55 mmol/l.
1  Bailey T. a kol. Přesnost a posouzení uživatelských funkcí vyvíjeného nového monitorovacího systému na měření glukózy z krevní plazmy pro použití s testovacími proužky 

CONTOUR™PLUS. Poster prezentovaný na 15. výročním setkání společnosti Diabetes Technology Society (DTS); 22.-24. října 2015; Bethesda, Maryland, USA. *Datový server certifi kovaný podle normy ISO/IEC 27001:2013
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