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FreeStyle Precision Neo er en blodsukkermåler som er 
særligt udviklet til insulinbrugere, men kan dog bruges af 
alle diabetikere. Måleren er ikon baseret med trykfølsom 
skærm. Har automatisk trendindikator som gennemskuer 
evt. mønstre af høje- og eller lave blodsukkermålinger. 
Der kan registreres insulindoser i den indbyggede 
dagbog. FreeStyle Precision Neo anvender teststrimler, 
som er individuelt indpakkede.  
FreeStyle Precision Neo kan ved brug af FreeStyle 
Precision keton teststrimler også måle blodketoner. 
Lydløs. Kan måle op til 2195 meter over havets overflade 
uden at påvirke resultatet. 
Leveres som startsæt med fingerprikker, 10 blodtest, 10 
lancetter, USB-kabel til dataoverførsel og etui.  

 
 

 

Måleområde: 
Blodsukker: 1,1 – 27,8 mmol/l.  
Blodketon: 0,0 - 8,0 mmol/l 

Kodes/kalibreres: Automatisk 

Hukommelse: 1000 hændelser med dato og tid 

Måletid: 
Blodsukker: 5 sekunder 
Blodketon: 10 sekunder 

Gennemsnit: 7, 14 og 30 dage 

Blodmængde: Blodsukker: 0,6 μl, Blodketon: 1,5 μl   

Teststrimmel: 
Æske a 25, 50 og 100 stk., som er enkeltvis 
indpakket 

PVC/ftalater: Nej 

Latex: Nej 

CE klassifikation: Ja/IVD IIb 

Steril vare/metode: 
Nej for apparat, fingerprikker/ja for lancetter - 
bestråling. 

Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, 
standarder og branchenormer: 

Ja 

Holdbarhed fra produktionen: 18 måneder - baseret på teststrimlernes udløb. 

Holdbarhed teststrimler efter åbning: Til udløbsdato på pakken 

Bortskaffelse af vare: Følg lokale regler 

Bortskaffelse inder emballage: Følg lokale regler  

Bortskaffelse yder emballage: Forbrænding/genbrug 

Blodet suges fra: Spidsen af teststrimlen 
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Mediqs sortimentsoversigt 

Varenr. Ref. nr.* Varebeskrivelse Indhold 

6408071 71391 FreeStyle Precision Neo blodsukkerapparat 1 stk. 
* Henviser til producentens reference nr. 

Blodketon: Ja, særskilt teststrimmel kræves 

Genopfyldning af teststrimmel: 
Ja, blodsukker 5 sekunder og blodketon 30 
sekunder efter første bloddråbe  

Levetid/garanti: 4 år 

Trådløs overførsel til anden enhed: Nej 

Tal størrelse på display: 1,8 cm 

Automatisk alarm hændelser: 
Ja, apparatet kan oplyse, når 
blodsukkermønstret kræver opmærksomhed.  

Batchnummer: Ja 

Måleresultatet afhængig af rengøringen af 
blodsukkerapparatet: 

Nej 

Dansk mærkning på emballagen: Ja 

Dansk brugsanvisning: Ja  

Apparat mål: 5,97 x 8,68 x 0,87 cm 

Taske størrelse: 13 x 10 cm 

Opbevaring for måleren: -20 °C til +60 °C 

Apparatets drift temperatur: -10 °C til +50 °C 

Måltidsmarkering: Ja, markering af måltidsinsulin 

Mulighed for enkelt teststrimmel ud af indpakningen: Ja 

Lys i strimmelport: Nej 

Batteri: 2 stk. 3V Lithium-CR2032 batteri (3000 tests) 

Data overføres til PC: Ja, kabel følger med 

Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde 
sundhedsskadelige for den pågældende bruger: 

Produktet indeholder ikke kendte 
allergifremkaldende stoffer eller er på anden 
måde sundhedsskadelig. 

Teststrimler som passer til apparatet: 
6408118, 6408038 og 6408040 FreeStyle 
Precision teststrimler. 
6408117  FreeStyle Precision Keton teststrimler 


