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Glunovo Flash
Flash Glucose monitoring System

Glunovo Flash is een glucose monitoring systeem, 
waarmee actuele glucosewaarden via een flash functie 
in de app te zien zijn en een weergave van de trend 
wordt getoond. Dit helpt de gebruiker en behandelaar 
meer inzicht te geven.

Alarmfuncties, alsmede instellingen voor hoog-, en 
laagbereik kunnen naar persoonlijk inzicht  worden 
ingesteld.

Het Glunovo Flash systeem is gemakkelijk te bedienen 
en comfortabel om te dragen. 

Productkenmerken

Meer inzicht met cloud data platform 

GlucoFlashReport

Eenvoudig in te brengen

Kalibratie niet nodig

Sensorduur is 14 dagen

Transmitter levensduur is 3 jaar

Instelbare alarmen 

MARD 9.38%

GlucoFlash app 
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Na selectie Flash- functie weergave van glucosewaarden en trends  

Automatisch uploaden van data naar de cloud/ webplatform

Instelbare alarmen voor hypo- en hyperglycemie

GlucoFlashReport webplatform

Uitgebreide rapportages met o.a. glucoseprofiel , overlay & hypo's

Mogelijkheid om behandelaar inzage in (live) data te geven

Mogelijkheid rapportages te genereren en verzenden

Accountinstellingen gelijk aan GlucoFlash app 

Vragen of hulp nodig?
Kijk op onze website gdmedical.nl voor algemene productinformatie, instructievideo’s, 
antwoorden op veel gestelde vragen en advies wat te doen bij storingen of andere problemen.

U kunt ons bereiken per mail glucoflash@gdmedical.nl of telefonisch: 040- 3031 090.
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