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MULTICAREIN
KEMENKES RI AKL 20101715365 (Alat)

KEMENKES RI AKL 20101715364 (Strip Glukosa)
KEMENKES RI AKL 20101916606 (Strip Kolesterol)

KEMENKES RI AKL 20101917635 (Strip Trigliserida)

3 in 1 POCT
MONITORING KADAR GLUKOSA, KOLESTEROL,

TRIGLISERIDA MANDIRI, CEPAT & AKURAT

https://linktr.ee/isotekindo
https://linktr.ee/isotekindo
mailto:info@isotekindo.co.id
https://www.isotekindo.co.id/id


MULTICAREIN

Dilengkapi ejektor strip tes Memori hingga 500 data Akurat
Penggunaan menjadi lebih aman

tidak perlu menarik strip tes
Kapasitas memori besar 

memudahkan validasi
hasil uji sebelumnya

Metode pengukuran sudah  
terstandard ISO 15197: 2015
sehingga akurasinya terjamin

FITUR DAN MANFAAT

SPESIFIKASI

Penggunaan dapat 
disesuaikan (customizable)

Dimensi alat compact, 
mudah untuk dibawa

(portable)

Memudahkan penggunaan
secara mandiri maupun
oleh tenaga kesehatan 

dimanapun

Alat dapat digunakan oleh
pria & wanita sudah dilengkapi 

faktor koreksi sehingga 
hasil pengukurannya 

akurat
 

Mampu menguji 3 parameter
sekaligus (3in1)

Kepraktisan dan kemudahan dari
sisi penggunaan, sekaligus

efisien dari sisi biaya



MULTICAREIN

Langkah 1
Cocokan antara code card dengan code yang tertera di wadah tes strip,
jika telah sesuai kemudian pasang baterai dan code card
ke dalam alat.

Langkah 2
Nyalakan alat kemudian pasang tes strip.

Langkah 4
Kondisikan jari dengan pijatan lembut sebelum menusuk
menggunakan lancet, agar sampel darah keluar dengan cukup.

Langkah 5
Tempelkan tes strip ke tetesan darah sampai meter berbunyi "bip"
untuk menunjukkan strip tes memiliki cukup darah untuk diuji.
Tunggu hingga alat menunjukkan hasil (berbeda beda untuk tiap
parameter).

Langkah 6
Lepaskan strip uji yang telah digunakan dengan mendorong sakelar
ejeksi ke arah depan lalu buang ke keranjang sampah infeksius.

CARA PENGGUNAAN

Wanita tekan F, Pria Tekan N.
Sebelum makan tekan A dan setelah makan tekan P.

Langkah 3
Khusus untuk pengujian kolesterol, harap disesuaikan:
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