
Company Confidential

Презентуємо
систему 
Contour Plus ONE
в Україні



Нова ера розумного контролю діабету

 Унікальне рішення для людей з цукровим діабетом.

 Новий підхід до щоденного самоконтролю рівня глюкози в крові.

 Глюкометр Contour Plus ONE в поєднанні з мобільним додатком для 

смартфонів Contour Diabetes* дає небачені раніше можливості.

*завантажується безкоштовно в App Store або Google Play



Переваги

 Унікальне рішення для людей з цукровим діабетом.
Єдиний глюкометр на ринку України, що поєднує виключну точність (похибка менше +/-10%) 
та зручність використання системи Contour Plus з унікальними функціями мобільного додатку, 
що отримує результати вимірювань від глюкометра по Bluetooth.

 Новий підхід до щоденного самоконтролю рівня глюкози в крові.
Система аналізує результати та допомагає зрозуміти, як Ваш спосіб життя та щоденна
активність впливають на коливання рівня глюкози в крові.

 Глюкометр Contour Plus ONE в поєднанні з мобільним додатком для 

смартфонів Contour Diabetes дає небачені раніше можливості.
Розумний персональний помічник, що аналізує тенденції та дає рекомендації, а також підказує
необхідні дії в критичних ситуаціях.



Нова ера розумного контролю діабету

вже в Україні!

Сьогодні більше 1,5 мільйона українців страждають
на цукровий диабет. Всі вони потребують
ефективний та простий спосіб регулярного 
самоконтролю рівня глюкози в крові, який легко 
став би частиною їх повсякденного життя.
10% з них потребують вимірювання рівня глюкози
в крові 4-8 разів на день.

Сьогодні, коли digital-технології присутні у всіх сферах 

нашого життя, турбота про своє здоров’я та здоров’я

своїх близьких стає легше.

Contour Plus ONE – це принципово новий спосіб

покращити життя людей з діабетом за допомогою

сучасних технологій.



Глюкометр CONTOURTMPLUS ONE 
працює самостійно або в парі з додатком
CONTOURTM DIABETES

● Додаток CONTOURTM DIABETES отримує результати
вимірювань глюкометра CONTOURTMPLUS ONE через 
Bluetooth®*

● Глюкометр зберігає до 800 результатів вимірювань між
синхронизаціями без втрати даних

● Неообмежена кількість результатів зберігається у 
зашифрованому хмарному сховищі CONTOURTM CLOUD

*Blood glucose readings are transferred via Bluetooth when the CONTOUR™PLUS ONE 

meter and CONTOUR™ DIABETES app are within a 20 foot range (6 metre)



Додавання подій до 

результатів (примітки, фото)

Перегляд всіх результатів

у вигляді графіку

Розумні сповіщення

smartALERTS™

Нагадування провести 
вимірювання

Можливість поділитися

результатами з лікарем

через e-mail

Додаток CONTOURTM DIABETES
має корисні функції, що допомагають пацієнту
взяти діабет під контроль



Технологія SECOND-CHANCETM

дозволяє нанести ще крові на тест-смужку

SECOND-CHANCETM (Другий шанс)
дозволяє пацієнтам повторно забрати кров тією ж тест-смужкою

якщо першого зразка виявилось недостатньо

Тепер протягом 60 секунд

При цьому точність результата не змінюється



smartLIGHTTM (розумна підсвітка)
дає миттєву оцінку результату

нормальні показники

низькі показники

високі показники

Вам не потрібно щоразу пам’ятати цифри Ваших норм, глюкометр сам підкаже!



Порівняння з головними конкурентами

Властивості Contour Plus ONE

Accu-Chek

Performa Nano

Bionime

Rightest GM550

Gamma

Diamond PRIMA

Подключення до смартфону Bluetooth немає немає немає

Точність (розмір похибки

результатів)

Менше +/-10% +/-15% +/-15% +/-15%

Можливість повторного 

нанесення крові на тест-

смужку

Second Chance –

60 секунд

немає немає немає

Підсвітка smartLIGHT – кольорове

відображення результату 

(зелений, червоний, жовтий) 

+підсвітка порту білим

екран (білим) немає екран і порт 

(білим)

Об’єм пам’яті 800 в глюкометрі

(необмежено у 

смартфоні)

500 500 450

Роздрібна ціна глюкометра 

(середня)

950 1200 650 450

Роздрібна ціна тест-смужок

№50 (середня)

330 380 430 370
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Дякуємо за увагу! 




