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Till 2in1. Smart finns det 
kontrollvätskor för att kontrollera 
att mätare, mätstickor och 
provtagningsteknik fungerar som 
det ska.

Kvalitetskontroll

Tillförlitlig och godkänd

2in1. Smart är noggrant testad och 

kvalitetssäkrad för att ge tillförlitliga 
resultat. Mätaren och mätstickorna är CE-
märkta enligt IVD-direktivet och kliniska 

studier visar att systemet har hög 
tillförlitlighet.



1. Starta appen.
2. Sätt i mätaren.
3. Sätt in mätstickan.
4. Applicera blodet.
5. Läs resultatet.

Glukosmätaren 2in1. Smart för iPhone är framtagen för att användas 
med mobiltelefonen iPhone. Det är den första och enda mätaren i hela 
världen som används med en mobiltelefon! Det är även världens 
minsta glukosmätare!

Mätaren väger 4 gram och har måtten 2,1 cm 
x 2,5 cm. Precis som en traditionell 
glukosmätare används mätstickor som sätts 
in i mätaren och därefter appliceras blodet på 
mätstickan. Några sekunder senare visas 
resultatet direkt i telefonen.

Dataprogrammet till 2in1. Smart laddar man 

kostnadsfritt ner som en applikation (app) från iTunes 

Appstore, direkt i telefonen. Appen är ett fullt utvecklat 

minnes- och statistikprogram, som sparar mätningarna 

automatiskt och visar statistik över glukosvärdena lång 

tid tillbaka. Man kan följa exakt när man gjorde provet 

i förhållande till matintag, träning och sovtider mm. 

Blodsockrets medelvärde följs enkelt bakåt i tiden. Att 

ta hand om- och planera sin egen diabetesvård har 

aldrig varit lättare!

Applikationen

E-post

En annan viktigt funktion som gör livet lättare 
är att man kan skicka e-post direkt från 
telefonen till sin läkare eller diabetessköterska!  
Med ”dela-knappen” skickar man snabbt och 
enkelt den statistik man vill, till sin läkare.

Sparar tid

2in1. Smart analyserar blodsockret och sparar 

resultaten direkt i telefonen. Då i princip alla alltid 

har sin telefon med sig har man således alltid med 

sig sina mätresultat och hälsoviktig statistik över 

sitt blodsocker. Med 2in1. Smart kan man planera 

och analysera sin hälsokontroll när man t.ex. sitter 

på tåget, väntar på bussen eller står i kö.

Detta frigör mycket tid, eftersom man då kan göra 

annat, när man med en annan mätare skulle ha 

behövt koppla upp sig med sin dator och därifrån 

sedan lägga tid på att e-posta sin läkare eller 

eventuellt skriva ut rapporterna på papper.

Lättanvänd 

Att använda 2in1. 
Smart är enkelt:

1. Starta appen.
2. Sätt i mätaren.
3. Sätt in mätstickan.
4. Applicera blodet.
5. Läs resultatet.

2in1. Smart lyser
och är lätt att 
använda i mörker


