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2 eenvoudige stappen

Ultranauwkeurig en eenvoudig te gebruiken 

P

n

BLOEDGLUCOSEMETER VOOR ZELFCONTROLE

Overzicht GLUCOCARD-serie



Functies Nauwkeurigheid

Voorzien van een afvoerhendel voor strips
Veilig in gebruik, zonder in
contact te komen met bloed.

Voldoet aan EN ISO 15197:2015

Hematocrietcorrectiefunctie (20-70%)

Eenvoudig gegevensbeheer met
gebruik van USB-communicatie
Eenvoudig bloedglucosebeheer.

Markeringsinstellingsfunctie
Assistentie bij de interpretatie van metingen.

Gemoedsrust bij patiënten met polycythemie of anemie.

Keuze uit
verpakkingen

Monsterhoeveelheid
0.5µL

Teststriplicht en
achtergrondlicht
voor gebruik in
het donker

Monsterhoeveelheid
0.3µL

Testtijd 7 seconds

Draadloze
communicatiefunctie met
gebruik van Bluetooth 4.0

Testtijd 5 seconds

Monsterhoeveelheid
0.3µL

Testtijd 5 seconds

Eenvoudig te gebruiken

Snel en gemakkelijk

Voor elke denkbare situatie!
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Kies het model dat past bij uw leefstijl!

voor de maaltijd na de maaltijd

Voor mensen die van eenvoud houden

Voor mensen die van meerdere functies houden

Voor actieve mensen die van snelheid en gebruiksgemak houden 
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GLUCOCARD S Test Strips Keuze uit verpakkingen!!

Ik wil graag minder
verpakkingsafval
produceren.

Ik meet vaak en
gebruik veel teststrips.

Ik ga vaak op stap.

Ik wil graag sensoren
bij me hebben,

niet alleen thuis maar ook
wanneer ik op stap ga.



Oordeel van de jury
We hebben veel waardering voor de inspanningen
die zijn geleverd om vertrouwen te winnen, via 
de textuur van de buitenkant, de ontwerpkenmerken
en het UI-ontwerp en om op een gemakkelijke 
en toegankelijke manier mensen zonder 
medische achtergrond te willen helpen bij de 
omgang met ongewone, medische hulpmiddelen.

de oprichter en artistiek directeur van cloudandco, is een zeer ervaren ontwerper met 
meer dan 20 jaar succesvolle ontwerpen op zijn naam. Naast zijn werk bij Microsoft 
leverde hij een bijdrage aan ontwerpen voor de HoloLens en Xbox. Daarvoor was hij 
artistiek directeur bij iriver en senior industrieel ontwerper bij NIKE WHQ. 

Yoo's visie
Het eenvoudige en toch functionele ontwerp 
was erop gericht, de identiteit van ARKRAY als 
merk gestand te doen en hoogwaardige bruikbaar-
heid te genereren. Fouten bij het gebruik van 
medische producten zijn immers ontoelaatbaar. 
Het ontwerp geeft een ongeëvenaard handgevoel 
dankzij de afgeronde vorm en de details die 
hoogwaardige bruikbaarheid bieden. 
Het subtiele, metallieke matzwart tekent voor 
de ingetogen doch premiumuitstraling, waarmee 
het premiumimago van het merk recht wordt 
gedaan.

In 2017 heeft de GLUCOCARD S onyx de Good Design Award gewonnen!!

YEONGKYU YOO

Auteursrechthebbende　：(C)JDP
Sitenaam ：GOOD DESIGN AWARD
URL ：http://www.g-mark.org

Specificaties GLUCOCARD W GLUCOCARD S GLUCOCARD S onyx
Enzym GOD
Meeteenheden
Testbereik
Batterij
Geheugencapaciteit
Werkomgeving

Afmetingen

Gewicht

FAD - GDH
mg/dL or mmol/L (non-switchable)
10 - 600 mg/dL, 0.6-33.3mmol/L

3V : AAA 1.5V x 2 
500 test results

Temperature:8 - 40°C（46 - 104°F）
Humidity: 20 - 80 % RH (No condensation)

L84×W50×H17.6 mm
(L3.3×W 2.0×H0.7 inches)

L94×W57×H18.5 mm
(L3.7×W 2.2×H0.7 inches)

Approx. 47 g (1.66 ounces)
 with batterij

Approx. 70 g (2.47 ounces)
 with batterij

3 V lithium battery  (CR2032) x 1

*De eenheid (mg/dL of mmol/L) in gebruik in combinatie met de meter varieert per land.
U kunt de vooraf ingestelde eenheid niet wijzigen.
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