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Wielofunkcyjny System Diagnostyczny evercare®easy   
  
Przeznaczenie: 
Wielofunkcyjny system diagnostyczny evercare®easy przeznaczony jest do oznaczenia między innymi poziomu:  

 stężenia glukozy we krwi 

 poziomu ciał ß-ketonowych we krwi 

 poziomu cholesterolu całkowitego we krwi 
Może być stosowany zarówno do samokontroli, jak i do użytku profesjonalnego w placówkach służby zdrowia. 

Ważne: 
System evercare®easy powinien być stosowany wyłącznie z testami paskowymi do monitorowania stężenia glukozy 
evercare®, ciał ß-ketonowych evercare®easy lub cholesterolu całkowitego evercare®easy we krwi. Stosowanie innych 
testów skutkuje nieprawidłowymi wynikami pomiarów. Dla każdego z parametrów dostępne są oddzielne paski 
testowe, które można nabyć w aptekach. 
Przystawka evercare®easy działa tylko gdy jest podłączona do urządzenia mobilnego typu smartfon/tablet do portu 
gniazda słuchawkowego „jack” lub gdy go nie ma w urządzeniu do odpowiedniej przejściówki (brak w zestawie). Na 
urządzeniu mobilnym musi być zainstalowana aplikacja ProCheck. 
Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi która znajduje się w opakowaniu. 
 

Aplikacja ProCheck: 
Aplikacja ProCheck, dostępna jest do bezpłatnego pobrania w sklepie. Aby ją pobrać należy połączyć się z 
internetem, następnie otworzyć  właściwy program na swoim urządzeniu mobilnym z oprogramowaniem iOS lub 
Android i pobrać ze sklepów App Store / Google Play aplikację ProCheck. 
 
Aplikacja ProCheck działa poprawnie z urządzeniami mobilnymi: 
 

Urządzenia Apple z systemem iOS Urządzenia z systemem Android (wymaga systemu 
operacyjnego 4.3 lub nowszego) 

iphone 4/4s, iphone 5/5s, iphone 6/6 plus/6s/6s plus, 
iphone7/iphone8/iphoneX, ipad 2, ipad 3, ipad air, ipad 
with Retina, ipad mini, ipod touch 5 

Samsung Galaxy J7/A5/A7/A8/J5/J7 Prime/Note 5/Note 

3/S5/S6/S7 edge/S7/S8/S8+  

Huawei P9/P9 lite/P10 Plus/Mate 9/Mate 9 Pro/GR5/YS-2 

Sony Xperia XZs/Xperia XZ Premium/Xperia Z5 Premium 

OPPO A39/R9s/F1s/R7Sf  

XIAOMI MI3W/MI4X 

LG G5 

oraz wiele innych modeli telefonów* 

 
*niektóre telefony z Android mogą nie być kompatybilne 

 
Aplikacja ProCheck razem z przystawką wielofunkcyjnego systemu diagnostycznego evercare®easy zapewnia 

kompleksową opiekę diabetologiczną - umożliwia szybki pomiar, zapis, analizę i udostępnianie wyników.  

Łatwa i intuicyjna aplikacja ProCheck może również pomóc osobie chorującej na cukrzycę w ustalaniu aspektów 

takich jak: codzienna dieta, wysiłek fizyczny czy też przyjmowanie leków (po uprzedniej konsultacji z lekarzem 

prowadzącym). 
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W skład zestawu Wielofunkcyjnego Systemu Diagnostycznego evercare®easy wchodzą: 
 

 przystawka evercare®easy x 1szt 

 bateria 3V CR2032 x 1szt  

 nakłuwacz evercare®comfort wraz z nakładką AST x 1szt  

 sterylne lancety evercare® let x 10szt 

 instrukcja obsługi w języku polskim 

 kieszonkowa instrukcja obsługi 

 karta gwarancyjna 

 koperta 

 etui/woreczek do przechowywania przystawki  

 
Specyfikacja techniczna przystawki: 
 

 temperatura działania: 8°C (46.4°F) - +45°C (113°F) 

 temperatura przechowywania przystawki: -20°C (-4°F) - +60°C (140°F) 

 temperatura przechowywania pasków: 4°C (39.2°F) - +40°C (104°F) 

 pamięć: brak limitu 

 wymiary przystawki: 50.8 (długość) x 30,2 (szerokość) x 11 mm (wysokość) 

 waga przystawki 7,6 g 

 typ baterii: litowa 3V (CR2032)  
 
Przystawka evercare®easy posiada własne zasilanie 1 x baterię CR2032.  Nie korzysta zatem z zasilania urządzenia 
mobilnego (smatfona/tableta) dzięki czemu nie wyczerpuje jego baterii. Załączona bateria CR2032 wystarcza na 
dokonanie około 500 pomiarów. 
 

Akcesoria wymienne do przystawki evercare®easy, które można nabyć w aptekach i sklepach 
medycznych: 

 Sterylne lancety evercare®let x 25szt. 

 Paski do oznaczenia poziomu glukozy evercare® x 50szt. 

 Nakłuwacz evercrare®comfort. 

 Paski do oznaczenia poziomu cholesterolu całkowitego evercare®easy x 5szt. lub x 25szt. 

 Paski do oznaczenia poziomu ciał β-ketonowych evercare®easy x 5szt. lub x 25szt. 

 Płyny kontrolne 4ml do sprawdzenia poprawności działania systemów evercare®glukoza. 

 Płyn kontrolny 4ml do sprawdzenia poprawności działania systemu evercare®easy cholesterol całkowity. 

 Płyn kontrolny 4ml do sprawdzenia poprawności działania systemu evercare®easy ciała β-ketonowe. 
 

Gwarancja:  
 2 lata  

 
 

 

 


