Omogočimo bolnikom,
da naredijo korak naprej
in najdejo pravo pot

S tehnologijo
ColourSure™ je
spremljanje meritev bolj
smiselno
Z barvnimi oznakami in
enostavnim pregledovanjem
dnevnika mobilna aplikacija
OneTouch Reveal®†, bolnikom
omogoča najti pomen v rezultatih
meritev in bolje nadzorovati raven
glukoze v krvi vedno in povsod tudi med obiski pri diabetologu.

V primeru težav ali morebitnih
dodatnih vprašanj:
Omogočimo
bolnikom
aktivnejšo vlogo
v smiselnem
spremljanju
meritev

Nas obiščite:
onetouch.medis-m.si

Nam pišite:

stik.si@onetouch.com
Nas pokličite:
080 14 41
Prenesite BREZPLAČNO
aplikacijo iz:

Rdeča pomeni,
da je raven...

Modra pomeni,
da je raven...

Zelena pomeni,
da je raven...

VISOKA

NIZKA

ZNOTRAJ
RAZPONA

* V primerjavi z merilnikom brez barvnega indikatorja.
† Preden bolniki prvič testirajo raven glukoze v krvi, morajo
sinhronizirati merilnik in aplikacijo.

Najdite pravo pot
Predstavljamo merilnika OneTouch Verio Flex® in
OneTouch Verio Reflect® ter mobilno in spletno
aplikacijo OneTouch Reveal®

App Store™ je storitvena znamka družbe Apple Inc.
Android™ in Google Play sta blagovni znamki družbe
Google Inc.
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Aplikacija OneTouch
Reveal® in merilnika
OneTouch Verio
Flex® ter OneTouch
Verio Reflect®
spreminjajo pogled
bolnikov na raven
glukoze v krvi

Naj vam pomaga spletna
aplikacija OneTouch
Reveal®
Pomaga prepoznati kaj bolniku ustreza
in kaj ne

Ustvari časovnico pomembnih
dogodkov vezanih na raven
krvnega sladkorja in aktivnostmi,
pri čemer poudari, kdaj so bili
bolniki večkrat izven ciljnih
vrednosti. Tako lahko skupaj
poiščete različne rešitve za
prihodnost*.

Ustvari poročila, ki jih
bolniki lahko prenesejo
pred pregledom v
diabetološki ambulanti in
tako lahko bolje izkoristite
čas med pregledom.

TBL

Aplikacija predlaga
posamezniku prilagojene
nasvete o majhnih
spremembah, ki jih bolniki
naredijo v zvezi s
prehrano, inzulinom in
aktivnostjo*.
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Vizualni dnevnik

Podatke pretvori v vizualne posnetke,
ki bolnikom omogočajo, da si
ustvarijo sliko, ki povezuje raven
krvnega sladkorja s prehrano,
inzulinom in aktivnostjo.
Omogoča, da bolniki delijo svoj
napredek z vami, zaradi česar se
lahko vi osredotočite na ukrepe,
ki jih je potrebno sprejeti, da
bodo bolniki lahko uspešno
vodili sladkorno bolezen.

Bolnikom priskrbi orodja, ki
jim pomagajo pri vodenju
sladkorne bolezni.

Časovnica
pomembnih
dogodkov

Bolniki lahko hitro preverijo svoje
meritve in nadaljujejo z življenjem.

Podrobna poročila vam pomagajo, da
bolnikom zagotovite več informacij, kot če
bi uporabljali klasični dnevnik
samokontrole†.
Samodejno zazna več kot 30 vzorcev na
podlagi meritev glukoze v krvi, vnosa
ogljikovih hidratov in odmerkov inzulina.
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Spletna aplikacija
OneTouch
Reveal® bolnikom
omogoča

Baza
podatkov vam
omogoča,
filtriranje in
razvrščanje
podatkov o
bolniku na
smiselne
načine

Izmenjava
† Na podlagi raziskave članov zdravstvenega tima, ki so primerjali uporabo
poročil OneTouch Reveal® z uporabo klasičnih dnevnikov samokontrole

*Bolniki se morajo glede ukrepov, ki so
ustrezni zanje, posvetovati s članom
zdravstvenega tima

