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Zarządzanie cukrzycą poprzez Telehealth
z pomocą badania poziomu A1c

Telehealth okazało

się być bardziej

efektywne w poprawie

wyników terapii u osób

z cukrzycą typu 2

w porównaniu

z konwencjonalną

opieką.1Telehealth może pomóc lekarzom w:

•  Lepszym wsparciu pacjentów narażonych na
powikłania związane z COVID-19 2

•  Zapewnieniu częstotliwości i jakości opieki jakiej
potrzebują osoby chorzy na cukrzycę

•  Zdalnym monitorowaniu postępów pajcenta w dążeniu
do celów zdrowotnych i dostosowaniu terapii

•  Przeprowadzeniu badania A1C podczas wirtualnej wizyty

Czy wiesz że?Przed pojawieniem się COVID-19 cukrzyca była
jednym z największych wyzwań opieki zdrowotnej.

W obecnych czasach, lekarze zajmujący się leczeniem
ludzi chorych na cukrzycę stawiają czoła jeszcze większym
wyzwaniom przeciwko już i tak złożonemu problemowi.
Wielu znajduje rozwiązanie w wygodzie i technologicznym
korzyściom oferowanym przez Telehealth.
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Wyniki którym możesz zaufać

•   Certy�kat NGSP

•   Zatwierdzone przez IFCC

•   Oznaczenie CE do samokontroli

•   Odstąpienie CLIA
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Pomóż pacjentom otrzymać
dokładne wyniki A1C w domu

Z A1CNow® Self Check

Główne zalety systemu
A1CNow® Self Check

•   Wyniki w 5 minut

•   Mała (5 μL) próbka krwi
pobierana z palca

•   Nie wymaga konserwacji

•   Przechowywany w temp.
    pokojowej

•   Mały, kompaktowy i zasilany
bateryjnie

•   Niedrogi

Dokładne

• Próbka krwi pobrana z palca

•  Czytelnie oznaczone komponenty
zestawu i proste instrukcje

•  Kurs użytkowania online:
ptsdiagnostics.com/a1cnow-self-check/

Łatwe w użyciu

Zacznij już dziś
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