
نتایج دقیـــق
استفاده آســـان

کنترل هوشمنــــد

دستگاه اندازه گیری قندخون آوان به آسانی تنها در ٥ ثانیه 
میزان  دقیق قند خون شما را نمایش می دهد

ارتبـاط با مشتـری:  ٧٢٨٦٩٠٠٠ و ٢٢٨٠٩٢٩٥

واحــد فــروش : ٧٢٨٦٩٣٠١ و ٧٢٨٦٩٣٠٢
sales&marketing@avandarman.com

crm@avandarman.com
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پخش در داروخانه ها و کاال پزشکی های معتبر در سراسر کشور

تولید شده در کارخانه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید

#  69, West Lavasani St., Farmanieh Ave., Tehran-Iran.
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دقیق و قابل اعتماد
 ISO 15197 مطابق با استاندارد جهانی سنجش دقت گلوکومتر    
  ISO 13485 دارای استاندارد مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی    

    دارای تاییدیه دقت دستگاه از آزمایشگاه مرجع اداره کل 
تجهیزات  پزشکی

    استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی اندازه گیری تست قند خون 
در جهان  (الکتروشیمیایی)

    اندازه گیری قند خون با ٨ الکترود در نوار های تست قند خون 
    قابلیت انجام تست در شرایط دمایی ۵ الی ۴۵ درجه سانتیگراد

    انجام تست در بازه هماتوکریت ٢٠ تا ٧٠ درصد  مناسب در 

آسان و سریع
    صفحه نمایش بزرگ و خوانا

    سنجش قند خون تنها در ۵ ثانیه
    بدون نیاز به کد گذاری (اتوکدینگ)

    دارای نوارهایی با قابلیت جذب نمونه خون 
    انجام تست قندخون با کمترین میزان حجم خون ( ۰/۵ میکرولیتر)

هوشمند  و پیشرفته
    امکان ذخیره ٩٠٠ تست 

    قابلیت نشانه گذاری تست، قبل و بعد از وعده غذایی
    قابلیت تنظیم تا ۵ یاد آور در روز جهت انجام تست

    امکان محاسبه میانگین ٧- ١۴ – ٣٠ روزه
    دارای دکمه خروج خودکار نوار از دستگاه 

    قابلیت اتصال به کامپیوتر و انتقال اطالعات
    قابلیت تنظیم هشدار پایین و یا باال بودن قند خون

 دکمه مخصوص خارج کردن نوار
 دست پس از استفاده

جذب نمونه خون 
توسط نوار تست

اندازه گیری قند 
خون با ٨ الکترود

نمایشگر بزرگ و خوانا

محل مناسب برای
 قرار دادن نوار تست

گارانتی مادالعمر 

تکنولوژی بی نیاز از کد گذاری( اتو کدینگ)

دستگاه در اندازه واقعی " 

USB انتقال اطالعات از طریق کابل


