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A. Menarini Diagnostics er en medicinalvirksomhed 
med et verdensomspændende netværk af datter-
selskaber, samarbejdspartnere og forhandlere med 
fokus på diabetes, hæmatologi, klinisk kemi, urin-
analyse og immunologi. A. Menarini Diagnostics 

indgår som en division i Menarini-koncernen, som 
er Italiens største internationale farmaceutiske 
virksomhed og er markedsførende i Sydeuropa. 
Menarini-koncernen har over 16.000 ansatte og en 
omsætning på ca. EUR 3 milliarder.

Kontakt os:

GlucoMen Areo fås hos Mediq Danmark.

www.mediqdanmark.dk

Måleområde: 1,1 – 33,3 mmol/l 

Hæmatokrit:  10 – 70 %  

Teststrimler:  GlucoMen® Areo sensor 

Blodprøve:  Kapillært fuldblod 

Enzym: Glucose-oxidase (GOD) 

Batterier:  To (CR2032) 

Batteriets holdbarhed: >1000 test

Hukommelse:  730 test

Alarm:  3 stk.

Dataoverførsel: Kabel, NFC eller Bluetooth-enhed

Gennemsnit: 1, 7, 14, 30, 60, 90 dage  

Automatisk slukning: Efter 50 sekunder 

Mål:  85,5 mm (L) x 56 mm (B) x 18,2 mm (H) 

Vægt:  46 g (uden batterier)  

Driftstemperatur:  5 – 45 °C 
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 Oplyst display med store, tydelige tal

 Måleresultatet fås på 5 sekunder

 NFC-overførsel til smartphone eller tablet

 Fingerprikker til AST

 Ingen kodning nødvendig

 Måltidsmarkeringer 

 Blodmængde kun 0,5 µl

 Blodmængdekontrol

Måleområde: 1,1 – 33,3 mmol/l 

Enzym: Glucose-oxidase (GOD) 

Alarm:  3 stk.

Mål:  85,5 mm (L) x 56 mm (B) x 18,2 mm (H) 

Teststrimler:  GlucoMen® Areo sensor 

Batteriets holdbarhed: >1000 test

Gennemsnit: 1, 7, 14, 30, 60, 90 dage  

Driftstemperatur:  5 – 45 °C 

Mediq Danmark A/S,  Kornmarksvej 15-19, DK-2605 Brøndby,   Tlf. +45 3637 9200
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RÅDGIVNINGDAGBOG

GlucoMen Areo har en 
trådløs overførsel af blod-
sukkerværdierne med NFC 
(Near Field Communica-
tion). Det er en overførsels-
standard til kontaktløs 
udveksling af data over 
korte afstande (< 1 cm). 

Du har brug for følgende:
Du behøver blot en smartphone, som understøtter 
NFC* eller en tablet, samt en af det stigende antal 
apps, som fungerer sammen med GlucoMen Areo. 
Se hvilke apps, der understøttes  
på www.diabetesappar.se.

Dagbog til måleværdierne er altid 
inkluderet. Erstatter papirvarianterne.

Støtte via rådgivning. Automatisk 
overførsel til behandlingsstedet.

Kontinuerlig deling af værdier med 
pårørende eller behandleren.

Beregning af kulhydrater, fødevare-
databaser med næringsindhold osv.

Viser sammenhængen mellem mad, 
motion og medicin med tiden.

Det nye GlucoMen Areo er et usædvanligt smart 
blodsukkerapparat! Det sender trådløst blodsukker-
værdierne videre til en app i din smartphone og sætter 
dermed en ny standard for blodsukkerapparater og 
patienters egenomsorg ved diabetes.

– en ny standard for blodsukkerapparater
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* Følgende producenter understøtter NFC: Samsung, HTC, Google, Nokia, LG, Sony,  
 Asus, Philips, BlackBerry, Huawei, Alcatel, Fujitsu, Motorola, Sharp, Panasonic. 

En ny verden af apps! 
Hvis man har diabetes og en smartphone, fi ndes 
der i dag en stor mængde apps, som kan gøre 
hverdagen nemmere for både patient, pårørende og 
sundhedsvæsen. Der fi ndes f.eks. dagbogsapps, 
apps til fysisk aktivitet, næringsindhold, tryghed/
overvågning og meget mere. 

Trådløs overførsel til din 
smartphone
I dag er smartphones et selvfølgeligt værktøj i hverdagen. 
Du har altid telefonen på dig, og den giver derfor en 
højere grad af tilgængelighed og brugervenlighed end 
computerprogrammer med samme funktioner. 


