DIABEEDITOOTED

AUSTRIA
Toode
Tänu meie isiklikele kontaktidele diabeetikutega teame, mida nad
igapäevaselt vajavad ja soovivad seoses diabeediga. Meie eesmärk
on muuta nende elu diabeediga lihtsamaks.
Pakume Wellion-i kaubamärgi all mitmesuguseid kvaliteetseid
tooteid, mis on mõeldud spetsiaalselt diabeetikutele.
Toodet välja arendades keskendume kehtivale ja põhjalikule
kvaliteedijuhtimisele. Kõrge kvaliteet ja uuenduslikud Wellion-i
tooted põhinevad standarditel ISO9001/ISO13485.

EN ISO
15197:2015

Wellion®-i seadmed
vastavad uue standardi EN
ISO 15197:2015 kõikidele
kriteeriumitele.

Tegeleme pidevalt Wellion-i tootesarja
laiendamisega, lisades sellesse uusi ja
uuenduslikke tooteid.
MED TRUST määratleb traditsioonilise partnerluse järjepidevuse
ja usalduse kaudu. Püüame alati mööda uusi teid sammuda. Meie
fookuses on terviklik ja individuaalne teenus.

Wellion-i tootesarja kuuluvad järgmised kvaliteetsed
tooted:
•
•
•
•
•
•
•

Vere glükoositaseme mõõturid ja testribad
Lantsetid ja turvalantsetid
Pen-nõelad ja turvalised pen-nõelad
Invert suhkrusiirup
Toidulisandid
Hooldustooted
Insuliini jahekotid

Kujundus kui kaubamärk
Wellioni tooted paistavad silma oma suurepärase kvaliteedi poolest ja avaldavad
kasutajale muljet erilise kujundusega.
Meie kliendid kasutavad Wellion-i tooteid tihtipeale mitu korda päevas.
Paratamatult seisavad nad oma haigusega vastamisi. Meie seadmete kujundus
ei seostu meditsiiniseadmetega, vaid neis on kombineeritud värvid ja kunst.
Austria pereettevõttena oleme eriti huvitatud koostööst Austria kunstnikega.
Kunstnik Anita Leser maalis talle iseloomulikus värvilises stiilis erilise eesmärgiga:
edastada värvi ilu Wellion-i klientidele.
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Glükoosi- ja ketoonitaseme testimine kõigest ühe seadmega –
90
diabeetilise ketoatsidoosi ohutuks vältimiseks
Vere glükoosisisalduse mõõtmine on osa diabeetikute igapäevasest
rutiinist. Kõrge vere glükoositaseme korral on ülioluline testida
samal ajal ka vere ketoonitaset. Glükoos on keha põhiline
energiaallikas. Glükoosi saab aga energiaks metaboliseerida üksnes
juhul, kui selleks on piisavalt insuliini. Insuliini puudumise korral
peab keha kasutama alternatiivse energiaallikana
rasvhappeid.
3,6
Selle protsessi käigus moodustuvad ketoonid, mis võivad suures
kontsentratsioonis põhjustada eluohtlikku ketoatsidoosi.
Kõrge vere glükoositaseme korral peaks iga diabeetik rutiinselt
kontrollima ka vere ketoonitaset, et ennetada õigel ajal diabeetilise
ketoatsidoosi teket.
Wellion LEONARDO GLU-KET võimaldab mõlemat parameetrit
hõlpsalt ja kiiresti testida. Kasutage glükoosi- või ketoonitaseme
testimiseks sobivaid testribasid. Kodeerimine ei ole vajalik, kuna
seade tuvastab automaatselt testriba kasutamise.
Wellion LEONARDO GLU-KET ekraan on tänu pidevalt põlevale
taustvalgustusele ja suurtele numbritele hästi loetav. Valgustatud
testriba ava võimaldab teha testi ka hämaras (nt kinos või teatris).
Wellion LEONARDO GLU-KET on ka väljutusnupp, mis tagab
kõrgeimatele hügieeninõuetele vastavuse näiteks ravi- või
hooldusasutuses.

Wellion® LEONARDO GLU-KET vere glükoositaseme mõõtur vastab
uue standardi EN ISO 15197:2015 kõikidele kriteeriumitele.
KOODIVABA
TAUSTVALGUSTUSEGA EKRAAN
VERSIOONIL WELLION GLU/KET PLUS
ON TESTRIBA VÄLJUTUSNUPP
NELI ERINEVAT TÄHIST
90SUURED JA SELGED NUMBRID
90

MADALA JA KÕRGE VERE GLÜKOOSITASEME MÄRGUANDED
3,6
3,6

TULEMUSTE KESKMISED

906 MÄRGUANNET

VALGUSTATUD TESTRIBA AVA
3,6

VERE GLÜKOOSITASEME TESTIMISAEG 5 SEKUNDIT
VERE GLÜKOOSITASEME TESTIMISEKS
VAJALIK VEREKOGUS 0,5 MIKROLIITRIT

90

500 VERE GLÜKOOSITASEME NÄIDU MÄLUKOHTA
PATAREI KASUTUSIGA 1000 TESTI

3,6

2 × CR2032 PATAREID
90
90
90
3,6
90

USB-ÜHENDUS

Wellion LEONARDO

3,6 mõõturis kaks võimalust: glükoos + ketoonid
Ühes
3,6
3,6
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90
Vere glükoosi- ja kolesteroolitaseme testimine ainult ühe
seadmega
Moodne Wellion LEONARDO GLU-CHOL vere glükoositaseme mõõtur
mõõdab täpselt vere glükoositaset ja ka üldkolesteroolitaset.

90
3,6 pidevalt põlevale
Wellion LEONARDO
GLU-CHOL ekraan on tänu
taustvalgustusele ja suurtele numbritele hästi loetav. Valgustatud
testriba ava võimaldab teha testi ka hämaras (nt kinos või teatris).
Saate näite märgistada nelja erineva tähisega, et söögijärgset vere
glükoositaset paremini analüüsida (ENNE ja PÄRAST sööki võetud
näidu tähis, sportimistähis, ravimi/insuliini tähis).

3,6

Mälus saab talletada 500 vere glükoosi näitu ja 50 kolesterooli
näitu. Peale selle saab vaadata 1, 7, 14, 30, 60 ja 90 päeva keskmist
vere glükoositaset.
Wellion LEONARDO GLU-CHOL on ka testriba väljutusnupp, mis
tagab kõrgeimatele hügieeninõuetele vastavuse näiteks ravi- või
hooldusasutuses.

Wellion® LEONARDO GLU-CHOL vere glükoositaseme mõõtur
vastab uue standardi EN ISO 15197:2015 kõikidele kriteeriumitele.
KODEERIMIS VABA GLÜKOOSITASEME TESTIMINE
TAUSTVALGUSTUSEGA EKRAAN
VERSIOONIL WELLION GLU/CHOL PLUS
ON TESTRIBA VÄLJUTUSNUPP
NELI ERINEVAT TÄHIST
90SUURED JA SELGED NUMBRID

90

90

MADALA JA KÕRGE VERE GLÜKOOSITASEME MÄRGUANDED
3,6
3,6

3,6
TULEMUSTE KESKMISED

906 MÄRGUANNET

VALGUSTATUD TESTRIBA AVA
3,6

VERE GLÜKOOSITASEME TESTIMISAEG 5 SEKUNDIT
VERE GLÜKOOSITASEME TESTIMISEKS
VAJALIK VEREKOGUS 0,5 MIKROLIITRIT
90

500 VERE GLÜKOOSITASEME NÄIDU MÄLUKOHTA
PATAREI KASUTUSIGA 1000 TESTI

3,6

2 × CR2032 PATAREID
90
90
90
3,6
90

USB-ÜHENDUS

Wellion LEONARDO

Ühes
3,6 mõõturis kaks võimalust: glükoos + ketoonid
3,6

C ALLAlight
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Täiuslikkusega ühendatud disain - see väljend kehtib täielikult
Wellion CALLA Light vere glükoosi mõõturi kohta.
Mõõtur on igas olukorras usaldusväärne partner tänu mugavale ja
erakordsele kujule, hõlpsalt loetavale ekraanile, libisemisvastasele
kummist kattele ja muudele praktilistele lisafunktsioonidele, mis
muudavad diabeetiku elu lihtsamaks.
Taustvalgustus ja eriti suured numbrid võimaldavad hõlpsalt
ekraanil kuvatavaid näite lugeda. Paljudele diabeetikutele on
igapäevases kasutuses suur kasu näitude lihtsast loetavusest.
Võite soovi korral määrata kõrge või madala vere glükoositaseme
piirväärtused. Piirväärtuse ületamise korral kuvatakse näit koos
vastava märguandega. Tähiste kuvamine suurendab teadlikkust
madalatest või kõrgetest näitudest ja tagab kohese reaktsiooni.
Teil on võimalik näite märgistada täpsustamaks, kas tegemist on
ENNE või PÄRAST sööki võetud näitudega. See aitab söögijärgset
vere glükoositaset paremini analüüsida. Mälus saab talletada
500 vere glükoositaseme näitu ning neile pääseb hõlpsasti juurde
noolenuppude vajutamise teel.
Lisaks on Wellion CALLA Lightil 3 kohandatavat märguannet.

Wellion® CALLA Light vere glükoositaseme mõõtur vastab uue
standardi EN ISO 15197:2015 kõikidele kriteeriumitele.

KOODIVABA

TAUSTVALGUSTUSEGA EKRAAN

ENNE JA PÄRAST SÖÖKI NÄIDU TÄHIS

SUURED JA SELGED NUMBRID

MADALA JA KÕRGE VERE GLÜKOOSITASEME MÄRGUANDED

TULEMUSTE KESKMISED

3 KOHANDATAVAT MÄRGUANNET

ERGONOOMILINE KUJUNDUS

TESTIMISAEG 6 SEKUNDIT

0,6 MIKROLIITRIT VERD

500 MÄLU KOHTA

PATAREI KASUTUSIGA 1000 TESTI

2 × AAA-TÜÜPI PATAREID

USB-ÜHENDUS

Lihtsasti käsitsetav – Eriti suured numbrid Toidukorra tähised

mini
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CALLA
C
ALLAmini

originaalsuurus

Täiuslikkusega ühendatud disain - see väljend kehtib täielikult
moodsa ja väikese Wellion CALLA Mini vere glükoosi mõõturi kohta.
Taskusse mahtuv seade on igas olukorras usaldusväärne partner
tänu mugavale ja erakordsele kujule, hõlpsalt loetavale ekraanile
ja muudele praktilistele lisafunktsioonidele, mis muudavad
diabeetiku elu lihtsamaks.
Käepärane kompaktne suurus ja hästi loetav ekraan.
Pisike 0,6-mikroliitrine veretilk ja ainult 6-sekundiline mõõtmisaeg
tagavad Wellion CALLA Miniga kiire ja ohutu vere glükoositaseme
näidu.
Näitu on tänu suurtele numbritele ja selgele ekraanile lihtne lugeda.
Mälus saab talletada 300 vere glükoositaseme näitu ning nende
vahel saab hõlpsasti liikuda noolenuppude vajutamise teel.
Diabeetikutel on näitude lihtsast loetavusest igapäevases elus
palju kasu.

Wellion® CALLA Mini vere glükoositaseme mõõtur vastab uue
standardi EN ISO 15197:2015 kõikidele kriteeriumitele.

KOODIVABA

SUURED JA SELGED NUMBRID

TULEMUSTE KESKMISED

VÄIKE JA KOMPAKTNE

TESTIMISAEG 6 SEKUNDIT

0,6 MIKROLIITRIT VERD

300 MÄLU KOHTA

PATAREI KASUTUSIGA 1000 TESTI

1 × CR2032 PATAREI

USB-ÜHENDUS

Väike ja kompaktne – Koodivaba –
Lihtsasti käsitsetav

C ALLAdialog
CALLA
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Täiuslikkusega ühendatud disain - see väljend kehtib täielikult
moodsa Wellion CALLA Dialogi vere glükoositaseme mõõturi kohta.
Wellion CALLA Dialog võimaldab pimedatel ja nägemispuudega
inimestel hõlpsalt ning usaldusväärselt oma vere glükoositaset
kontrollida. Koodivaba funktsiooni abil on vere glükoosi mõõtmine
lihtne ja täpne.
Häälfunktsioon inglise- ja saksa keeles kannab kõik testitulemused
selgelt ette ning näidud kuvatakse ka suurte numbritena ekraanil.
Tänu selgele esitusele ja lihtsatele lühikestele lausetele on
Wellion CALLA Dialog hõlpsasti arusaadav ja kasutatav. Kasutaja
saab seadistada isegi märguandeid, mis tuletavad meelde vere
glükoositaseme kontrollimise vajadust.
Wellion CALLA Dialog võimaldab kuvada 7, 14 ja 30 päeva keskmisi
näite. See teave aitab patsientidel ja tervishoiutöötajatel diabeedi
juhtimist paremini hinnata.
Viimased 300 testitulemust salvestatakse koos kuupäeva ja
kellaajaga mällu, et diabeetikutel ning tervishoiutöötajatel oleks
diabeediravi lihtsam optimeerida ja kohandada.

Wellion® CALLA Dialog vere glükoositaseme mõõtur vastab uue
standardi EN ISO 15197:2015 kõikidele kriteeriumitele.

KOODIVABA

HÄÄLFUNKTSIOON

SUURED JA SELGED NUMBRID

TULEMUSTE KESKMISED

3 KOHANDATAVAT MÄRGUANNET

ERGONOOMILINE KUJUNDUS

TESTIMISAEG 6 SEKUNDIT

0,6 MIKROLIITRIT VERD

300 NÄIDU MÄLUS TALLETAMINE

PATAREI KASUTUSIGA 1000 TESTIMISKORDA

2 × AAA-TÜÜPI PATAREID

USB-ÜHENDUS

Häälfunktsioon – Käepärased testribad –
Lihtsasti kasutatav

Austria
Toode

Wellion®-i seadmed vastavad uue standardi
ISO EN ISO 15197:2015 kõikidele kriteeriumitele.

3 GLÜKOMEETRIT- 1 TESTRIBA
MED TRUST LIGHT

C ALLAlight
CALLA

mini

C ALLAmini
CALLA

C ALLAdialog
CALLA

•
•
•
•
•

SUURED JA SELGED NUMBRID
TAUSTVALGUSTUSEGA EKRAAN
LIHTSASTI KÄSITSETAV
TOIDUKORRA TÄHISED
KÕIGI JAOKS MÕELDUD MÕÕTUR

•
•
•
•

VÄIKE, TRENDIKAS
KOODIVABA
LIHTSASTI KÄSITSETAV
KÕIGI JAOKS MÕELDUD MÕÕTUR

•
•
•
•

HÄÄLFUNKTSIOON
KÄEPÄRASED TESTRIBAD
LIHTSASTI KÄSITSETAV
PIMEDATELE JA
NÄGEMISPUUDEGA INIMESTELE

Austria
Toode

Wellion®-i seadmed vastavad uue standardi
ISO EN ISO 15197:2015 kõikidele kriteeriumitele.

2 MÕÕTURIT – AINULT 1 VERE
GLÜKOOOSI TESTRIBA

G lu

G lu

90

G lu

3,6

•
•
•
•
•

SUURED JA SELGED NUMBRID
KOODIVABA
TAUSTVALGUSTUSEGA EKRAAN
VALGUSTATUD TESTRIBA AVA
KETOONITASEME MÕÕTMINE

G lu

G lu

G lu

90

• SUURED JA SELGED NUMBRID
• KOODIVABA GLÜKOOSITASEME
MÕÕTMINE
• TAUSTVALGUSTUSEGA EKRAAN
• VALGUSTATUD TESTRIBA AVA
• KOLESTEROOLITASEME MÕÕTMINE

MEDFINEplus
Õrnaks süstimiseks
Wellion MEDFINE plus insuliini pen-süstlad:
•
•
•
•
•
•

Erinevas pikkuses nõelad vastavalt diabeetikute individuaalsetele vajadustele
Suurem siseläbimõõt optimaalse insuliinivoolu tagamiseks
Maksimaalse mugavuse tagab silikoonkattega eriti peenike nõel
Eriti terav nõelaots, mis võimaldab mugavalt süstida
Eri pikkusega nõelte lihtne ja ohutu tuvastamine värvide põhjal
Sobib kõikidele insuliini pen-süstaldele – EN ISO 11608-2:2012

Nõela pikkus

Kogus

Kood

4mm

(32Gx 0,23mm)

100 tk

WELL104

5mm

(31G x 0,25mm)

100 tk

WELL105

6mm

(31G x 0,25mm)

100 tk

WELL106

8mm

(31G x 0,25mm)

100 tk

WELL108

10mm (29G x 0,33mm)

100 tk

WELL110

12mm (29G x 0,33mm)

100 tk

WELL112

Mitte korduvalt
kasutada!

Wellion MEDFINE SAFE PLUS tehnoloogia abile saate kindel olla!

• Erinevas pikkuses nõelad vastavad diabeetikute individuaalsetele
vajadustele
• SAFE PLUS Tehnoloogia à pakend, kaitseklapp ja sisemine
nõelaotsik on erinevate värvidega, et lihtsalt tuvastada värvi põhjal
erinevad nõela pikkused
• Suurem siseläbimõõt optimaalse insuliinivoolu tagamiseks
• Eriti terav nõelaots, mis võimaldab mugavalt süstida
• Maksimaalse mugavuse tagab silikoonkattega eriti peenike nõel

optimaalne insuliini vool

Selge märgistusega on igal nõela pikkusel oma värv, mis on hästi nähtav
pakendil, kaitseklapil ja sisemisel nõelaotsikul, et vältida segiajamise
tõenäosust.

üliterav
peenike
nõel

turvaline
ühendus

kõrge täpsus

Kuidas insuliini õigesti süstida?
Insuliini süstitakse nahaalusesse rasvkoesse, et tagada võimalikult
ühtlane insuliini imendumine. Sealt edasi imendub insuliin kehasse ja
avaldab mõju veresuhkru tasemele.

Vale nahavolt

Juhuslik süstimine lihasesse võib tekkida, kui
kasutatakse liiga pikkasid nõelasid ja seda tuleks
vältida. Tahtmatu lihasesse süstimine võib põhjustada
hüpoglükeemiat.
Õige nahavoldi moodustamine aitab selliseid
vahejuhtumeid vältida.

Epidermis

Nahaalune
rasvkude
= insuliini depoo
Lihas

Õige nahavolt

Nõuanne: eelnevast süstist jäänud kristalliseerunud insuliin võib
nõela seest poolt blokeerida, ja põhjustada ebatäpseid insuliini annuseid. Kasutage alati uut nõela iga süste korral!

Mitte korduvalt
kasutada!

Nõuanne: nõelad on ette nähtud kasutamiseks ainult üks kord.
Kui kasutate nõela rohkem kui üks kord, ei ole nõel enam steriilne
(suurem nakkuse riski oht kui uue süstlanõelaga). Rohkem kui ühe
korra kasutamisel võib nõelaots kuluda nüridaks ja samuti ka nõela
pealmine kiht ning see võib põhjustada tarbetut valu.

Lihtsaks ja õrnaks vereproovi võtmiseks
Wellioni TURVALANTSETID:
•
•
•
•

Steriilne ohutu lantsett
Nõelatorke vigastuste ennetamine
Vastab EL-i direktiivi 2010/32 §4 artiklitele 7 ja TRBA250
Surve abil aktiveerimine tagab alati lantseti ja naha vahel optimaalse
vahemaa
• Eakatele ja halvenenud peenmotoorikaga või nägemispuudega inimestele
• 3-tahuline üliteravate servadega nõel vähendab valu

Toote tehnilised andmed
Nõel/tera
Torkesügavus
Vereproovi kogus
Sobiv

28G

23G

18G spetsiaalne tera

1,8 mm

2,2 mm

Tera 2,2 mm

kuni 10 µl

30 - 70 µl
paksu ja
armistunud
naha jaoks

70 - 100 µl
vastsündinul kanda torke
tegemiseks ja täiskasvanul sõrme
sügava torke tegemiseks

õhukese naha ja
laste jaoks

Nõel
23G
28G
18G spetsiaalne tera

Kogus
25 tk
200 tk
25 tk
200 tk
200 tk

Kood
WELL223-25
WELL223
WELL228-25
WELL228
WELL218B

Ideaalne torge õrnaks
vereproovi
2,5-fach
2,5-fach
2,5-fach
2,5-fach
vergrößert
vergrößert
vergrößert
vergrößert võtmiseks
kugelschreiber
kugelschreiber
kugelschreiber
kugelschreiber
1,0mm
1,0mm
1,0mm
1,0mm
Stecknadel
Stecknadel
Stecknadel
Stecknadel
0,65mm
0,65mm
0,65mm
0,65mm

Wellioni LANTSETID:

Steriilne lantsett
Ülipeen nõel põhjustab vähem valu
Kahes erinevas suuruses nõelad (28G, 33G)
Ülipeen 33G-suuruses lantsett on optimaalne laste ja väga tundliku nahaga inimeste jaoks.

Pliiatsi otsa
suurus

Nõela otsa
suurus

28G-suuruses
lantsett

2,5 korda suurendatud läbimõõt

P
Nõel
28G
33G

Kogus
50 tk
100 tk
200 tk
50 tk
100 tk
200 tk

Kood
WELL250
WELL208
WELL200
WELL253
WELL207
WELL203

33G-suuruses
lantsett

Mitte korduvalt
kasutada!

LANTSETID

•
•
•
•

28G
28G
28G
0,37mm
28G
0,37mm
0,37mm
0,37mm
33G
33G
33G
0,20mm
33G
0,20mm
0,20mm
0,20mm
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GLU

GLU

KET

CHOL

+

+

C ALLAlight
CALLA

G lu

C ALLAmini
CALLA

G lu

G lu

Püüame teha oma patsientide
ja partnerite elu
uuenduslike ideede,
nõuannete ja teenuste kaudu lihtsamaks.
OneMed OÜ
Pärnu mnt. 501 • 76401 Laagri
Harjumaa • Estonia
e-mail: tellimus@onemed.com
www.onemed.ee
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