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CNOGA Medical Ltd. is een niet-beursgenoteerd internationaal bedrijf met het hoofdkantoor in 

invasieve medische hulpmiddelen voor diabetes en cardiovasculair ziektebeeld. Met behulp van 
een ingebouwde camera met een realtime kleurenbeeldsensor en een uniek octrooi-algoritme 
slaagt CNOGA Medical erin om de enorme hoeveelheid gegevens en chromatische veranderingen 
in het bloed te detecteren welke een functie levert binnen de lichaamsfysiologie. CNOGA biedt 
de mogelijkheid om gewenste bio-parameters te berekenen op een non-invasieve manier. 

Producten
• TensorTip Combo Glucometer: non- invasieve glucosemeter voor diabetische patiënten
• TensorTip MTX / VSM: een compact innovatief apparaatje welke 14 bioparameters meet 

in minder dan een minuut. De TensorTip MTX / VSM kan zonder bloeddrukband de 
bloeddruk, hemoglobine, hematocriet, rode bloedcellen, hartslag, SpO2, pH, bloedgas - 
en hemodynamische parameters meten.

De apparaten van CNOGA hebben uitgebreide klinische onderzoeken ondergaan welke 
voldoen aan de nauwkeurigheids - en kwaliteitsnormen. De apparaten zijn goedgekeurd 

Anvisa, VS goedgekeurd door de FDA voor Bloeddruk & Hartslag).
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Diabetes zelf-management was nog nooit zo eenvoudig 
Non-invasieve en invasieve glucosemonitoring
• Pijnloze glucosemeting 
• Persoonlijk apparaat 
• Meet zo vaak als u wilt 
• Compact en eenvoudig in gebruik 
• Klinisch bewezen (CE)   

TensorTip Combo Glucometer (CoG)
De Combo glucometer is een combinatie van invasieve 
en non-invasieve modules in één apparaat. 
De afneembare invasieve module is bedoeld voor de 
persoonlijke kalibratie. 
Tijdens de kalibratieperiode bepaalt de patiënt tegelijkertijd 
zijn invasieve en non-invasieve glucosewaarden. 

Non-invasieve module 
• Non-invasieve glucosemeting 
• Persoonlijk apparaat 

Invasieve module 
• Een afneembare invasieve glucometer voor 

persoonlijke kalibratie
•  Plaats uw vinger, sluit het deksel en de meting start 

automatisch 
• Controleer per dag zo vaak u wilt uw glucosewaarden  
• Door frequente glucosewaarden kan elke persoon 

van invloed zijn op het lichaam.    

Evaluation of a New Noninvasive Glucose 
Monitoring Device by Means of Standard-
ized Meal Experiments
Andreas Pfützner, MD, PhD 
Voor de non-invasieve (NI) CoG-technologie werd 100% 
van de datasets in de CEG-zones waargenomen
A (96,6%) en B (3,4%); 100% werd teruggezien in zone A 
als invasieve component en Contour Next. 
MARD werd vastgesteld op 4,2% van Contour Next, 
9,2% van de invasieve component en 14,4% op de NI-
component.

"..Deze resultaten zijn door mijn zeer ervaren team 
vastgelegd in een zelfstandig uitgevoerd klinisch 
onderzoek. Ik kan daarom vaststellen dat dit de meest 
nauwkeurige uitvoering is die ik tot op heden heb gezien 
van een non-invasieve technologie die een voorspelling 
maakt van bloedglucose. 
In feite vertegenwoordigt dit apparaat een belangrijke 
verbetering in non-invasieve glucosevoorspelling-
technologiën! Het is opmerkelijk dat de huidige prestaties 
van een non-invasieve TensorTip CoG vergelijkbaar zijn met 
de nauwkeurigheid die wordt aangetoond door de huidige 
naaldsensoren voor continue bloedglucosecontrole, die 
deels al worden gebruikt om de insulinebehandeling te 
sturen en te controleren. "

• Gewicht: 112.9gr
• Afmetingen: 42,8 mm x 48 mm x 82 mm (H x B x L)
• Geschikt voor volwassen diabetici (leeftijd > 18)
• Geheugen van 500 metingen
• Apparaatbereik: Invasieve module getest: 50-500 mg 

/ dl (2,8-27,8 mmol / l Non-invasieve module getest: 
70-440 mg / dL (3.9-24.4mmol / L)

• Alle benodigdheden die tijdens de initiële 
kalibratiefase nodig zijn, zijn bij de CoG bijgesloten CNOGA Non-Invasief vs.YSI

**Clinical trial resultaten: Pfützner Science & Health Institute (2017)

CNOGA Invasive module vs. YSI
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