
AC PC

Meting instelbaar voor en na maaltijd

TD-4277B



Kenmerken:
✔  Bluetooth®-koppeling
✔  Groot lcd-scherm met achtergrondverlichting
✔  Strip-uitwerpfunctie voorkomt contact met bloed 
✔  Vooraf instelbaar voor/na de maaltijd (AC/PC)
✔  No-coding
✔  Zeer klein bloedmonster nodig van slechts 0,5 µl
✔  Snelle uitslag binnen 5 seconden 

Monstergrootte: 0,5 µL
Reactietijd: 5 seconden
Meetbereik systeem: 1,1 tot 33,3 mmol/L
Hematocrietbereik: 35% tot 50%

Vertrouwen is goed, 
maar controleren is beter! 



Als u beschikt over een 
smartphone, dan kunt u de 
ProCheck app™ gebruiken om 
de resultaten van uw TD-Gluco 
Bluetooth® bloedglucose-
controlesysteem te beheren. 
De koppeling tussen uw meter en 
uw smartphone vindt plaats via 
Bluetooth®.  De ProCheck app™ 
is geschikt voor iOS en Android. 
Via onderstaande links kunt u de 
juiste versie downloaden. 

Maakt gebruik van 
TD-4360 teststrips



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HT Medical BV is under license. 
Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Artikelnummer GD100274

Omschrijving TD-GLUCO Bluetooth® startpakket (1) 
Inclusief 50 teststrips declarabel

Verpakking Doosje

Inhoud TD-GLUCO Bluetooth® meter TD-4277B
TD-GLUCO teststrips (50) TD-4360
Prikapparaat
Batterijen (twee stuks, 1,5V AAA)
Gebruiksaanwijzingen
Lancetten (50)
Beschermtasje

Afmetingen  
verpakking (l x b x h)

115 x 55 x 163 mm

EAN code 8718692270817

Z-Index nummer 16168356

Gewicht 270 gram

Artikelnummer GD100222

Omschrijving TD-GLUCO teststrips (50) TD-4360

Verpakking Doosje

Inhoud 50 teststrips
bijsluiter

Afmetingen  
verpakking (l x b x h)

44 x 40 x 58 mm

EAN code 8718692270572

Z-Index nummer 16068637

Gewicht 36 gram

Het TD-GLUCO Bluetooth® bloedglucose-controlesysteem (TD-4277B) 
en TD-GLUCO teststrips (TD-4360) zijn CE-gecertificeerde medische hulpmiddelen. 

Distributeur: GD Medical Pharma BV
Hastelweg 224, 5652 CL Eindhoven
www.ht-one.nl
Telefoon 040-3031090
info@gdmedicalpharma.nl


