
INSTANT
PO PROSTU
JASNE!

OZNACZA:

Więcej informacji znajdziesz na:
www.ogarnijcukrzyce.pl



Postaw na wysokiej jakości

GLUKOMETR OD
ACCU-CHEK®!

Marka Accu-Chek® została wybrana
Konsumenckim Liderem jakości 2020 

w kategorii glukometry!1

PROSTY W OBSŁUDZE  
GLUKOMETR ACCU-CHEK INSTANT 

DLA PACJENTÓW W KAŻDYM WIEKU 
I Z KAŻDYM TYPEM CUKRZYCY

Glukometr Accu Chek Instant w nowym wydaniu jest wygodnym w użyciu urządzeniem 
do monitorowania poziomu glikemii. Dokładność i wiarygodność pomiarów oraz cechy 

systemu takie jak szerokie pole testowe, skala zakresu docelowego, duży, podświetlany 
ekran oraz przycisk wyrzutu testu paskowego sprawiają, że jest to odpowiedni 

glukometr dla pacjentów z każdym typem cukrzycy i w każdym wieku.

1 Nagroda przyznana w ramach programu promocyjnego Konsumencki Lider Jakości 2020 zorganizowanego przez Redakcję 
Strefy Gospodark i ogólnopolski, niezależny dodatek dystrybuowany wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną.



WSKAŹNIK ZAKRESU  
DOCELOWEGO

2  Domyślne wartości są ustawione w zakresie 70 - 160 mg/dL (3,9 - 8,9 mmol/litr).  
Zakres wartości docelowych wymaga indywidualnego ustawienia po konsultacji z lekarzem.

3  Parkin CG et al. Use of an integrated tool for interpretation of blood glucose data improves correctness of glycemic risk assessment in individuals with type1 and type 2 diabetes. 
J Diabetes Sci Technol. 2017, 11(1), 74–82. 

Wynik umieszczony na 9-stopniowej 
skali ułatwia jego interpretację. Wiesz czy 
mieści się on w zakresie docelowym, jest 
poniżej lub powyżej zalecanych wartości2

Dlaczego warto wybrać

ACCU-CHEK®

INSTANT?

                ankietowanych pacjentów, oceniło, że stopniowana skala
jest bardziej pomocna niż podstawowy odczyt wysoki–niski poziom glikemii3.
95% 

DUŻY WYŚWIETLACZ LCD

PRZYCISK WYRZUTU 
TESTU PASKOWEGO

Dzieki niemu z łatwością 
odczytasz wynik pomiaru, 
przejrzysz historię aż 720 
wyników lub wartości 
średnie z 7, 14, 30, 90 dni

W prosty i higieniczny sposób 
usuniesz test paskowy z glukometru



Łatwa aplikacja
próbki krwi
Szerokie pole testowe ułatwia
aplikację niewielkiej próbki krwi. 
Wystarczy przyłożyć kroplę krwi
w dowolnym miejscu żółtego obszaru 
testu paskowego.

Test paskowy Accu-Chek Instant Inne testy paskowe*

4 Porównanie testu paskowego Accu-Chek Instant oraz 5 testów paskowych najczęściej wybieranych przez pacjentów w Polsce, na podstawie PEX IN/OUT 03.2021. 

z wyjątkowo szerokim polem testowym

TEST PASKOWY
ACCU-CHEK® INSTANT 

1.
 A

cc
u-

C
he

k 
In

st
an

t

2.
 A

cc
u-

C
he

k 
P

er
fo

rm
a

3.
 C

on
to

ur
 P

lu
s

4.
 O

ne
 T

ou
ch

 S
el

ec
t 

P
lu

s

5.
 A

br
a

6.
 D

ia
gn

os
ti

c 
G

ol
d

Porównanie  
szerokości pól testowych:4



WIARYGODNE WYNIKI, 
KTÓRYM MOŻESZ  
ZAUFAĆ  
Łatwy transfer danych 
Glukometr ACCU-CHEK® Instant spełnia wymagania określone w normie  
EN ISO 15197:20155. W badaniach system Accu-Chek® Instant wykazał,  
że ponad 99% wyników mieści się w zakresie ± 10 mg / dl laboratoryjnej 
wartości odniesienia przy poziomach glukozy <100 mg / dl lub ± 10%  
laboratoryjnych wartości odniesienia przy poziomach  
glukozy ≥ 100 mg / dl.26

5  The International Organization for Standardization EN ISO 15197:2015. In vitro diagnostic test systems—Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in 
managing diabetes mellitus. 

6  Breitenbeck et al. Accuracy assessment of a blood glucose monitoring system for self-testing with three test strip lots following ISO 15197:2013/ISO 15197:2015.  
J Diabetes Sci Technol. 2017 11(4) 854-855.

ACCU-CHEK® Smart Pix Software
to nowoczesny i łatwy w użyciu program do analizowania
danych pochodzących z różnych urządzeń (glukometrów, pomp insulinowych, z aplikacji mySugr).

Dane z Accu-Check Instant można w łatwy sposób zaimportować przy pomocy kabla 
USB do programu Accu-Chek Smart Pix Software, dostępnego do pobrania za darmo 
na stronie www.accu-chek.pl, dzięki czemu mogą być one analizowane zarówno przez 
pacjenta, jak i przez lekarza.

Wszystkie dane lekarz może analizować w postaci przejrzystych raportów i wykresów.

Analiza pomiarów może przebiegać na podstawie danych  
z tradycyjnego dzienniczka, glukometru oraz raportów  
i wykresów z programu ACCU-CHEK® Smart Pix Software.



Nakłuwacz Accu-Chek® FastClix to prawie bezbolesne nakłucie!

Prawie bezbolesne nakłucie
Opatentowana technologia Clixmotion® 
sprawia, że nakłucie jest błyskawiczne,
łatwe i niemal bezbolesne

Technologia Clixmotion®

Konwencjonalna technologia

nowy zużyty

1 bębenek to 6 lancetów („igieł”*)
* „Igła” to nazwa potoczna lancetu
służącego do nakłucia

Raz zużytego bębenka
nie da się włożyć ponownie!

Poręczny bębenek
Fabrycznie wyposażony w 6 lancetów

Obrotowa nasadka
Umożliwia ustawienie 11 różnych głębokości
nakłucia dla danego typu skóry

14% pacjentów z cukrzycą unika badania glikemii 
ze względu na lęk przed nakłuciem opuszki palca7

Dokładny opis obsługi nakłuwacza Accu-Chek FastClix znajduje się w instrukcji obsługi dołączanej do produktu
7  Badanie U&A (zwyczajów i postaw), N = 600, 11.2017, metoda wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo
 (CAPI), MCM Institute Poland na zlecenie Roche Diabetes Care Polska 



GLUKOMETR ACCU-CHEK® INSTANT I APLIKACJA 
MYSUGR – WYJĄTKOWY DUET WSPIERAJĄCY 
TERAPIĘ CUKRZYCY

mySugr to jedna z najpopularniejszych8 
aplikacji, która łączy się bezprzewodowo 
z nowoczesnym glukometrem Accu-Chek® Instant 
ułatwiając monitorowanie cukrzycy

Glukometr Accu-Chek® Instant i aplikacja mySugr to rozwiązanie 
dla pacjentów z cukrzycą, którzy korzystają z aplikacji mobilnych 
na swoim smartfonie

Accu-Chek® Instant + aplikacja mySugr = nowoczesna kontrola 
poziomu glukozy we krwi. To połączenie pozwala śledzić poziom 
glikemii, nadzorować węglowodany i dawkę insuliny

Wartości stężenia glukozy we krwi są automatycznie przesyłane 
i synchronizowane z glukometru Accu-Chek® Instant prosto 
do aplikacji mySugr za pomocą Bluetooth. Możliwość generowania 
raportów z wynikami i wysyłania ich e-mailem do lekarza przed wizytą

Znajomość szacowanej wartości hemoglobiny glikowanej HbA1c 

Widoczność postępów dzięki aktualizacji statystyk 

Otrzymywanie powiadomień na smartfon o zbliżających się pomiarach 

Generowanie czytelnych raportów PDF dla lekarza

Szybki i prosty dostęp do informacji o przebiegu cukrzycy

Accu-Chek® Instant w połączeniu z aplikacją MySugr to:

Pacjenci korzystający z Accu-Chek® 
Instant i aplikacji mySugr są lepiej

wyrównani!9

8  Na podstawie liczby pobrań aplikacji ze sklepów Google Play i AppStore
9  Hompesch M, et al. Signi cant Improvement of Blood Glucose Control in a High Risk Population of Type 1 Diabetes Using a Mobile Health App – A Retrospective Observational 
Study. ATTD 2017 E-Poster Viewing Abstracts. Diabetes Technology & Therapeutic. Vol. 19. Supplement 1. February 2017. A 91



Broszura została wydrukowana
na papierze z certyfikatem 

FSC® C004423

Roche DIABETES CARE POLSKA

Testy paskowe  
do glukometru
Accu-Chek  
Instant są objęte 
refundacją NFZ10 

10  Na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2021 r.

Dowiedz się więcej na www.ogarnijcukrzyce.pl
Obejrzyj film instruktażowy na kanale YouTube Accu-Chek Polska

Telefonicznie:

801 080 104*, (22) 481 55 23
poniedziałek piątek,
w godzinach 8:00 16:00

Drogą e-mail:

accu-chek.polska@roche.com

Roche Diabetes Care Polska sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa
*Infolinia 801 080 104 (opłata zgodna z planem taryfowym danego operatora), (22) 481 55 23
Obsługa klienta w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, accu-chek.polska@roche.com / www.accu-chek.pl
Szczegółowe informacje na temat produktów zawartych w broszurze znajdują się w instrukcji obsługi urządzeń

Każdy pacjent, który zgłosi się z zapytaniem do serwisu, uzyska pomoc i wsparcie od specjalistów Accu-Chek®


