
Mniej epizodów 
hipoglikemii 

dzięki aplikacji 
CONTOUR®DlABETES. 

Zaufaj światłu. 

Stężenie cukru krytycznie niskie.
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16:16

Pół szklanki soku

owocowego

Cztery tabletki

glukozy

Uruchom czasomierz

Zadzwoń dr Adam

Nowak

59
mg/dL

Zjedz coś słodkiego i powtórz badanie za

15 minut. Niektóre standardowe 

zalecenia:

Większe bezpieczeństwo 
pacjentów chorych na cukrzycę. 
Korzystanie z aplikacji 
CONTOUR®DlABETES przez okres 
dłuższy niż 180 dni redukuje 
zarówno częstość hipoglikemii, jak 
i liczbę nawracających epizodów 
hipoglikemii1.

Gdy stężenie glukozy we krwi jest niskie, kolorowe  
światło smartLlGHT® w glukometrze CONTOUR®PLUS ONE 
zapala się na czerwono.

Bezpłatna aplikacja CONTOUR®DlABETES 
automatycznie wyświetla wyraźne ostrzeżenie  
i proste zalecenia. Dzięki temu pacjenci od razu 
wiedzą, co zrobić w danej sytuacji.



Infolinia dla pacjentów  
800 999 090 od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 20.00
www.contourplusone.pl

Jeśli zostanie wykryty indywidualny schemat 
(np. „Niskie wartości na czczo”), funkcja Moje 
Schematy w aplikacji CONTOUR®DIABETES 
poinformuje o tym.  

Przydatne: W odpowiednim czasie pacjenci 
otrzymują Przypomnienie, aby poprawić 
swoje dotychczasowe wyniki. 

Celem skutecznej terapii cukrzycy jest m.in. optymalizacja glikemii 
poprzez redukcję epizodów hipo- i hiperglikemii oraz wahań glikemii. 

Dokładność pomiaru CONTOUR® PLUS ONE jest blisko dwukrotnie większa 
niż wymagania normy EN ISO 15197:20152. Umożliwia to wykrycie hipoglikemii 
i zareagowanie we właściwym czasie3.

Aplikacja CONTOUR®DIABETES:
•   została opracowana we 

współpracy z ekspertami 
z dziedziny diabetologii;

•   jest produktem medycznym 
z oznaczeniem CE;

•   jest zgodna ze wszystkimi 
przepisami dotyczącymi 
ochrony danych.

Skuteczna 
samokontrola 

cukrzycy.

Dzięki tej funkcji 
pacjenci uczą się, 
jak unikać niskiego 
poziomu glukozy 
we krwi.
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Czym jest schemat?

Nie teraz

Wykryto nowy schemat

Ostatnio wystąpiły niskie stężenia cukru 
na czczo.

Contour
Przypomnienie: Zjedz
przekąskę przed snem.


