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Total Controlo da Diabetes



Tecnologia
GlucoMen areo, é inovador 

por ser o primeiro medidor de Glicemia e Cetonemia 
a transmitir os resultados de ambos os testes, 

para o Diário Digital.

Tecnologia NFC integrada

Glycemia
TESTING

Testes de Glicemia Testes de Cetonemia

Pertencente à geração dos Smart Meter!



Design Inovador

Desenhado ao pormenor. 
Conforto na execução dos testes!

Botão de ejeção da tira
Biossegurança.

Botões laterais grandes
Simples navegação nos menus.

Ecrã retroiluminado
Execução de testes em ambientes 

com pouca luz.

Números grandes no ecrã
Fácil leitura dos resultados.
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ECRÃ COM 
NÚMEROS GRANDES



Simplicidade

Simples execução de testes.
Fácil de usar!

Controlo de volume da amostra
Garantia de teste realizado corretamente

BVC
Blood
Volume
Control

Sem calibração
Pronto a ser utilizado

Marcadores
Mais informação

Micro gota de sangue
Punção praticamente indolor



Fiabilidade

Tira teste para a análise 
de Glucose no sangue

Tira teste para a 
análise de Corpos 

Cetónicos no sangue

Camada superior
- autocalibração
   tira-a-tira

Camada intermédia
- canal de aspiração 
   da amostra (BVC)

Tiras reativas com estrutura multicamada

Camada inferior 
- elétrodos (medição 
e compensação do 
hematócrito) 
e área de reação

HCT
10%-70%

EN ISO 15197 : 2015

NEW ISO

Supera todos os critérios da
norma ISO 15197:2015!1,2





Diário Digital da Diabetes.
Maior ligação com a equipa de saúde

Controlo

Diário Digital da Diabetes.
Maior proximidade com a equipa de saúde!

Diário Digital da Diabetes, sempre atualizado.

Encostar o GlucoMen areo a um smartphone*
Transferência automática de resultados 

para um Diário Digital

Descarregue 
aqui a app 

Partilha de resultados com o profissional de saúde ou familiar, através de email ou SMS.

* Compatível com sistema Android



ß-Ketone
TESTING

Memória

Baterias

Alarmes

Parâmetros analisados

Calibração

Temperatura de Funcionamento

Iluminação

Ligação sem fios

Duração das baterias

Desligar automático

Marcadores

Marcadores hyper e hipoglicemias

Médias de resultados de glicemias

Alertas de corpos cetóncos

0,5 μL 0,8 μL

5 segundos 8 segundos

β-Glucose e β-hidroxibutirato 

Sem calibração

Ecrã retroiluminado

NFC (Near Field Communication)

2 pilhas de lítio de 3V (CR2032)

1000 análises ou 12 meses

Com valores personalizáveis

1, 7, 14, 30, 60 e 90 dias

Personalizável. Alerta visual e sonoro que recomenda 
a medição dos corpos cetónicos

Ao finalizar o teste ou 45 segundos sem atividade
1 minuto de espera pela amostra

6 alarmes (3 glicemia + 3 corpos cetónicos)

4 marcadores (preprandial, pósprandial, 
exercício físico e verificação)

Entre 5 e 45ºC para testes de glicemia
Entre 10 e 40ºC para testes de corpos cetónicos
730 resultados de glicemia +
100 resultados de corpos cetónicos com data e hora

20 - 600 mg/dL

10 - 70 % (HTC)

20 - 90% < 85%

20 - 60 % (HTC)

0,1 - 8,0 mmol/L

Ficha Técnica

Volume da amostra

Tempo do teste

Intervalo de valores do teste

Intervalo de valores do hematócrito

Humidade

O primeiro medidor de Glicemia e Cetonemia 
a transmitir os resultados dos testes!


