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Medidor de glicemia

Alinhamento All-star da série GLUCOCARD
Elevada precisão e de fácil utilização 



  

Medidor de glicemia

GLUCOCARD W
GT-7210

Tempo 7 s Amostra 
0,5 μL

Pilha 
2000 testes

USB Tipo de 
recipiente

Escolha o modelo adequado      ao seu estilo de vida!

Modelo básico

✓ Fácil de utilizar
✓ Para um número de resultados de teste 

pequeno a grande
✓ Gestão de dados a bordo ou opcional com o 

software MEQNET SMBG-Viewer

Modelo avançado

✓ Fácil e rápido
✓ Para um número de resultados de teste pequeno a 

grande
✓ Gestão de dados a bordo ou opcional com o 

software MEQNET SMBG-Viewer

Medidor de glicemia

GLUCOCARD S

Tempo 5 s Amostra 
0,3 μL

Pilha 
2000 testes

USB Tipo de 
recipiente

Embalagem 
individual

Modelo Premium

✓ Retroiluminação e luz de tira de teste
✓ Aplicação de glicemia WeCheck
✓ Para gestão de um grande número de testes

Medidor de glicemia

GLUCOCARD S onyx
GT-7120

Funcionalidades úteis
Escolha de tipo de embalagem

Recipiente com 50 tiras de teste ou em embalagens individuais.

Precisão dos resultados
Conformidade com ISO 15197:2013.

Função de de�nição de sinalizadores
De�nição manual de sinalizadores, por exemplo, “antes 
da refeição”, “após a refeição”, para melhor compreensão 
dos resultados.

Deteção de hipoglicemia

Deteção de hipoglicemia - alerta “HYPO” quando o 
valor de glicemia é baixo.

Função de correção de hematócrito
Para maior precisão acima do intervalo hct completo (20-70%).

Alavanca de ejeção de tiras

A alavanca de rejeição da tira de teste permite uma 
eliminação das tiras de teste segura e sem contactos.

Autodeteção de controlo

O controlo da qualidade é detetado automaticamente e 
sinalizado em conformidade.

Alavanca de rejeição 
da tira de teste

Tempo 5 s Amostra 
0,3 μL

Pilha 
1000 testes

Embalagem 
individual

USB Tipo de 
recipiente



Nível de glicemia
Sangue total capilar fresco
0,5 µ  L
GLUCOCARD W Test Strips
GOD
mg/dL ou mmol/L (sem possibilidade de trocar)
10 - 600 mg/dL, 0,6 - 33,3 mmol/L
20 - 70%
7 segundos após a deteção de sangue
3 V: pilha de lítio (CR2032) x 1
500 resultados de teste
Micro USB 
Temperatura: 8 - 40 °C (46 - 104 °F)
Humidade: 20 - 80% de HR (sem condensação)
50 (L) x 17,6 (P) x 84 (A) mm
Aproximadamente 47 g com pilha

Item de teste
Tipo de amostra
Tamanho de amostra 
Tiras de teste
Enzima
Unidades de medição
Intervalo de teste
Intervalo de hematócrito
Tempo de teste
Pilha
Capacidade de memória
Função de comunicação

Ambiente de funcionamento

Dimensões
Peso

Nível de glicemia
Sangue total capilar fresco
0,3 µL
GLUCOCARD S Test Strips
FAD-GDH
mg/dL ou mmol/L (sem possibilidade de trocar)
10 - 600 mg/dL, 0,6 - 33,3 mmol/L
20 - 70%
5 segundos após a deteção de sangue
3 V: pilha de lítio (CR2032) x 1
500 resultados de teste
Micro USB
Temperatura: 8 - 40 °C (46 - 104 °F)
Humidade: 20 - 80% de HR (sem condensação)
50 (L) x 17,6 (P) x 84 (A) mm
Aproximadamente 47 g com pilha

µ

Nível de glicemia
Sangue total capilar fresco
0,3 µL
GLUCOCARD S Test Strips
FAD-GDH
mg/dL ou mmol/L (sem possibilidade de trocar)
10 - 600 mg/dL, 0,6 - 33,3 mmol/L
20 - 70%
5 segundos após a deteção de sangue
3 V AAA 1,5 V x 2
500 resultados de teste
Micro USB e Bluetooth 4.0
Temperatura: 8 - 40 °C (46 - 104 °F)
Humidade: 20 - 80% de HR (sem condensação)
57 (L) x 18,5 (P) x 94 (A) mm
Aproximadamente 70 g com pilha

Especificações Glucocard S Glucocard S onyx

Item de teste
Tipo de amostra
Tamanho de amostra 
Tiras de teste
Enzima
Unidades de medição
Intervalo de teste
Intervalo de hematócrito
Tempo de teste
Pilha
Capacidade de memória
Função de comunicação

Ambiente de funcionamento

Dimensões
Peso

Especificações Glucocard W

* Os designs e as especificações podem ser alterados sem aviso prévio.

1480 Koji Konan-cho, Koka, Shiga-ken 520-3306, JAPAN

Legal manufacturer 

Yousuien-nai, 59 Gansuin-cho, Kamigyo-ku, 
Kyoto 602-0008, JAPAN
TEL +81-75-662-8979  FAX +81-75-431-1202

European representative

Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
https://www.arkray.eu/english/

Item de teste
Tipo de amostra
Tamanho de amostra 
Tiras de teste
Enzima
Unidades de medição
Intervalo de teste
Intervalo de hematócrito
Tempo de teste
Pilha
Capacidade de memória
Função de comunicação

Ambiente de funcionamento

Dimensões
Peso

Nível de glicemia
Sangue total capilar fresco
0,3 µL
GLUCOCARD S Test Strips
FAD-GDH
mg/dL ou mmol/L (sem possibilidade de trocar)
10 - 600 mg/dL, 0,6 - 33,3 mmol/L
20 - 70%
5 segundos após a deteção de sangue
3 V: pilha de lítio (CR2032) x 1
500 resultados de teste
Micro USB
Temperatura: 8 - 40 °C (46 - 104 °F)
Humidade: 20 - 80% de HR (sem condensação)
50 (L) x 17,6 (P) x 84 (A) mm
Aproximadamente 47 g com pilha

Nível de glicemia
Sangue total capilar fresco
0,3 µL
GLUCOCARD S Test Strips
FAD-GDH
mg/dL ou mmol/L (sem possibilidade de trocar)
10 - 600 mg/dL, 0,6 - 33,3 mmol/L
20 - 70%
5 segundos após a deteção de sangue
3 V AAA 1,5 V x 2
500 resultados de teste
Micro USB e Bluetooth 4.0
Temperatura: 8 - 40 °C (46 - 104 °F)
Humidade: 20 - 80% de HR (sem condensação)
57 (L) x 18,5 (P) x 94 (A) mm
Aproximadamente 70 g com pilha

Especificações Glucocard S Glucocard S onyx




