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A cukorbeteg gondozás 

Dcont ETALON, az egyedi terápiás igényekre szabható vércukormérő 

Dcont eNAPLÓ, diabétesz menedzsment platform 
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Cukorbeteg gondozás 
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• Cukorbetegség - élethosszig tartó orvosi felügyelet 

• Adatvezérelt döntéshozatal 

• Vércukor érték, szénhidrát bevitel, inzulin/gyógyszer adagolás, fizikai aktivitás, 
testsúly, labor eredmények, napirend… 



Egészségügyi szakmai (MDT) irányelv 
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Cukorbetegek gondozása során alapvető körülmény az 
egyéni tulajdonságokat figyelembe vevő kezelési elv, 

amely a vércukor-önellenőrzés egyénre szabott voltát is 
jelenti. 

 

Egyénre szabott terápia – testreszabott vércukormérés! 

 



Dcont ETALON fejlesztési koncepció 

5 

• Egyedi terápiás beállítások támogatása 

• Még pontosabb vércukormérő 

• Egyszerűen használható 

• „Okos” eszköz 



Hány sor kódból áll az ETALON készülék szoftvere? 
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A. 732.538 sor 

 

B. 45.025 sor 

 

C. 6.825 sor 

1 sor/perc, összesen körülbelül 7,5 év 



Dcont ETALON vércukormérő formavilág 
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• Formaterv Dcont TREND alapokon 

• Ergonómia 

• Jó láthatóság 

 

 



Egyénre szabott terápia egyedi célértékekkel 
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• Egyéni terápiára szabott célérték beállítás lehetősége 

• Színes visszajelzés a célértékeknek megfelelően 

Alacsony - Sárga Normál - Zöld Magas - Piros 



Étkezés és inzulin időpont rögzítés 
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• Étkezés és inzulin 
időpont bevitel napló 
elemként 

• Teljesebb kép az 
anyagcsere helyzetről 

• Mélyebb adatelemzési 
lehetőség 



A kezelőorvos által előírt mérési sablon 

10 

• Több hétre előre meghatározott mérési terv 

• Figyelmeztető jelzés mérés szükséges méréskor 



Számítógépes csatlakozás 
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Vérfelszívás a tesztcsík teljes szélességében 
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• Elektrokémiás mérési elv, 0,6 μl mintamennyiség 

• Vérfelszívás több, mint 7 mm széles felületen 

• 9 elektróda a pontosságért és a biztonságért 

• Hanyag kezelésből (piszkos kéz, pára, magas 

hőmérsékleten tárolás stb.) eredő pontatlanságok 

hatékony megelőzése 



Dcont ETALON rendszer pontossága 
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y = 0.9901x - 0.0908 
R² = 0.9949 
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Referencia  (ROCHE Cobas 501) [mmol/l] 

Dcont® ETALON vércukormérő rendszer laboratóriumi összehasonlító mérése 

ID

 ± 8%  ELTÉRÉS

± 15 % (MSZ EN ISO 15197:2015)

Dcont ETALON vércukormérő rendszer

Lineáris (Dcont ETALON vércukormérő
rendszer)
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Egyedi terápiás beállításokat támogató vércukormérő 

Kiemelkedő pontosság, megbízhatóság 

Egyénre szabott vércukor önellenőrzés 

Otthoni 

önellenőrzés 

Szakorvosi 

távkonzultáció 

Telemedicina 
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Dcont eNAPLÓ 
www.dcont.hu 

Beteg otthonában 

Diabétesz menedzsment platform 

Adatgyűjtés 

Döntés támogatás 

Terápiás 
döntéshozatal 

… 
Szakorvosi praxisban 



Digitális diabétesz gondozás 

16 Köszönöm a figyelmet! 

Cél: adatvezérelt terápiás döntéshozatal támogatása 

Egyénre szabott vércukor önellenőrzés (A. 732.538 sor kód) 

Telemedicina szolgáltatás 


