
Uvoznik in distributer: VPD, Bled, d.o.o., Pot na Lisice 4, 4260 Bled
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EASYSENSE SLIM CGM

Uporaba senzorja je enostavna.
Postopek uporabe si lahko 
ogledate v videoposnetku:

Zakaj bi skenirali,
če lahko le bežno

pogledate?

Novi
TouchCare®
Slim CGM

Ker je vodoodporen, je primeren za 
plavanje, tuširanje, kopanje in telesno 
vadbo (IPX8: 2,5 m za 60 minut).

Informativni prikaz dnevnih vzorcev 
in grafov. Pomaga pri sprejemanju bolj 
informiranih odločitev za obvladovanje 
sladkorne bolezni.

Preko povezave lahko preprosto delite 
podatke s svojimi družinskimi člani, 
negovalci in zdravstvenimi delavci.

Če potrebujete dodatne 
informacije ali želite oddati 
naročilo, se obrnite na nas:

info@vpd.si

04 574 50 70



Digitalno upravljanje sladkorne bolezni 
prek aplikacije, na spletni strani in 
prek Apple Watch®. Neomejeno število 
sledilcev v aplikaciji EasyFollow® z 
informacijami v realnem času.

Priročen majhen senzor meri odčitke 
glukoze, ki jih enkrat na vsaki 2 minuti 
samodejno prenaša na vašo pametno 
napravo.

Nenehno zagotavlja podatke o glukozi s
puščicami za spremljanje trendov, ki vam
pomagajo pri obvladovanju sladkorne 
bolezni. Vedno bodite seznanjeni s 
količino glukoze v krvi, ne da bi se vam 
bilo treba za to zbosti v prst.

Prilagodljivi cilji za količino glukoze ter 
opozorila in alarmi, ki vas opozorijo, 
če naj bi se količina glukoze znižala 
ali zvišala, kar vam pomaga, da lahko 
ustrezno ukrepate in se odzovete, 
zmanjšate verjetnost za hipoglikemijo in
izboljšate čas, ki ga telo preživi v 
določenem razponu.

Diskreten in tanek oddajnik, ki ga je 
mogoče ponovno napolniti in ki ga lahko 
udobno nosite pod oblačili, brezžično 
in samodejno prenaša odčitke na vašo 
pametno napravo.

• Enostavna uporaba.
• Skeniranje ni potrebno.
• 14-dnevni podatki o glukozi, ki se shranijo 

v oddajnik, BREZ vrzeli, samodejna 
obnovitev, če se oddajnik loči od 
pametne naprave.

• Napravo lahko nosite na nadlakti, 
trebuhu, spodnjem delu hrbta in zadnjici.

• Primerno za uporabnike, stare 2 leti ali 
več.

• Tovarniško umerjen senzor z možnostjo 
ročnega umerjanja.

• Stalno nočno in 
dnevno spremljanje 
glukoze v realnem 
času.

• Do 14 dni 
neprekinjene 
uporabe.

• Enostavno si 
oglejte trende 
glukoze na 
pametnem telefonu 
(iOS in Android) ali 
Apple Watch®.

• Aplikacija 
EasySense.

• MARD 9.7 %*  
(*Podatki v arhivu, Medtrum)

• Nastavite opozorila 
in alarme po meri, da zmanjšate 
verjetnost za hipoglikemijo in izboljšate 
čas, ki ga telo preživi v določenem 
razponu.

• Popolnoma vodoodporna 
naprava (IPX8: 2,5 m za 60 
minut).

Prilagodljiva naprava

Svoboda


