
Non-Invasive  
Bio-Parameters Measurement

Icke-invasiva mätare för bioparametrar

- Tänk nytt! 

- Tänk smart! 

- Tänk icke-invasivt!



CoG
Non-Invasive Glucometer

T E N S O R T I P

Diabetes Self-Management Has Never Been Easier

Combo Glucometer
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The Most Accurate Non-Invasive Glucometer 

Imagine a world, where diabetics no longer have to suffer the frequent pain of drawing blood to measure 
their blood sugar levels. A world where monitoring is performed more frequently to gain better disease 
management, less suffering, fewer medical complications and lower health care costs. 

   The CoG is a novel non-invasive personal blood glucose measurement device suitable for adult diabetics 
(age>18) with blood glucose levels above 70mg/dl. The CoG is the most accurate non-invasive glucometer 
due to its initial one-week personal calibration phase. The device’s clinical results comply with the highest 
accuracy and quality standards.

 •  Inget stick, ingen smärta 
 •  Personlig mätare för en användare 
 •  Lämplig för personer över 18 år 
 •  Mätintervall 3,9-24,4 mmol/L 
 •  Inga förbrukningsvaror 
 •  Bärbar och lätt – väger endast 100 g 
 •  Minne som lagrar 500 mätningar

Tänk en värld där diabetiker inte längre behöver lida frekvent för att ta blod för 
att mäta sitt blodsockervärde. En värld där testande är mer frekvent för att få 
en bättre kontroll över sin diabetes, mindre lidande, färre medicinska 
komplikationer och lägre sjukvårdskostnader.


TensorTip COG är en ny icke-invasiv personlig blodsockermätare lämplig för 
personer över 18 år med blodsockernivåer över 3,9 mmol/L. COG är den mest 
tillförlitliga icke-invasiva glukosmätaren, tack vare den 1 vecka långa och 
personliga kalibreringsprocessen. Enhetens kliniska resultat uppfyller den 
högsta kliniska kvalitets- och tillförlitlighetsstandarden.

Den mest tillförlitliga icke-invasiva glukosmätaren

     Combo Glucose Meter 
- Icke-invasiv glukosmätare -

Att mäta blodsocker har aldrig varit enklare



The Calibration Process
The Combo Glucometer combined of invasive and non-invasive modules. The detachable invasive 
module is intended for the personal calibration period. During the calibration period the patient needs 
to measure his blood glucose levels invasively and non-invasively correspondently. The invasive module 
can be used also for measuring blood levels under 70mg/dl (3.9 mmol/L). The device is approved in 37 
countries (CE, Anvisa, CFDA, Canada, AMAR).

Technical Specifications Summary
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        Invasive module capability test scope: 50-500 mg/dl (2.8-27.8mmol/L
       Non-Invasive module tested scope: 70-440 mg/dL (3.9-24.4mmol/L)
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Painless glucose 
measurement

Place your finger 
close the lid and 

measurement starts 
automatically

Test your glucose 
everywhere anytime 

without fear or 
embarrassment

Monitor your 
daily glucose levels 

as many time as 
you wish

Kalibreringsprocessen

COG består av en invasiv del och en icke-invasiv del. Den löstagbara invasiva delen är 
avsedd för den personliga kalibreringsprocessen. Under kalibreringsprocessen behöver 
användaren mäta sitt blodsocker både invasivt och icke-invasivt parallellt. Den invasiva 
delen kan användas för att mäta glukosnivåer under 3,9 mmol/L. COG är godkänd i 37 
länder och är CE-märkt för Europa.

Smärtfri glukos-

mätning

Placera ditt 
finger i mätaren, 
stäng locket och 
mätningen börjar 

automatiskt

Testa ditt 
glukos 

vartsomhelt 
och när som 

helst

Mät ditt 
glukos 

dagligen så 
många gånger 

du vill

Tekniska data

• Mätintervaller, invasiv modul: 2.8 - 27.8 mmol/L 
• Mätintervaller, icke-invasiv modul: 3.9 - 24.4 mmol/L 
• Mått: 42.8 x 48 x 82 mm (H x B x L) 
• Vikt: 112.9 gram 
• Minneslagring: 500 mätningar 
• Dispaly: högupplöst 2.2” färgdisplay



MTX
Matrix

T E N S O R T I P
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Monitoring Your Health Has Never Been Easier
Cnoga Medical envisions a future where people are no longer just patients, but empowered patients in control 
of their own health and wellbeing. Cnoga believes that the time is soon approaching when most blood tests 
will be conducted by the patients themselves. Using a simple, non-invasive device, patients can continuously 
monitor their health in the comfort of their own homes. Measurements can be transmitted via Bluetooth 
base connectivity to the dedicated application,”Singular” for further analysis. 

   Cnoga's breakthrough technology is based on four Light Emitting Diodes (LEDs) within the finger 
compartment that shines a discrete wavelength from visual light to infrared light, sensing in the continuous 
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fingertip, tissue and blood capillaries, some of the light is absorbed and in turn, the light signal is changed. 
The light wave is then projected on to the camera. The image sensor detects real time changes of the tissue 
color and the signal is passed on to a processor were Cnoga advance algorithm compute bio parameters.

Non Invasive Blood Bio-Parameters MeasurementsIcke-invasiv mätning av bioparametrar

• Kontinuerlig, icke-invasiv, armcuffslös blodtrycksmätning 
• Icke-invasiv mätning av hemoglobin, hematokrit och röda blodkroppar (RBC) 
• Icke-invasiv mätning av blodgaser (Ph, PCO2, PO2, O2 & CO2 innehåll) 
• Icke-invasiv mätning av hjärtminutvolym, slagvolym, artärtryck 
• Bluetooth - molnbaserad anslutning 
• Appanpassad för smartphones 
• Snabb - resultat på under 60 sekunder 
• Bärbar och lättanvänd

Att mäta hälsan har aldrig varit lättare

Tillverkaren Cnoga Medical föreställer sig en framtid där människor inte längre är enbart 
patienter, utan kan vara mer delaktiga i sin egen hälsa och kontrollen av den. Tiden närmar sig 
när patienter kan läsa av sina egna värden utan att ta blodprov. Om tillgängligheten finns, är 
ett scenario att patienter kan läsa av sina egna värden med en enkel och tillförlitlig icke-
invasiv apparat, i sitt eget hem. Mätningarna kan sedan överföras via bluetooth-baserad 
molnteknologi för ytterligare analys.


Den här banbrytande teknologin baseras på fyra LED-dioder i kammaren, som omvandlar 
ljusvågor från synligt ljus till infrarött ljus. Den känner kontinuerligt av ett spektrum från 600nm 
- 1150nm, genom fingertoppen. När ljuset passerar fingertoppen, vävnader och kapillärer, 
absorberas en del av det och när det vänder, ändras ljussignalen. Ljusvågen projiceras sedan 
på kameran. Bildsensorn läser i realtid av förändringar i vävnadsfärgen och signalen skickas 
vidare till en processor där Cnoga Medicals avancerade algoritm genererar bioparametrarna.



Hemodynamics
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Hematology
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Blood Gases
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Parameters

Technical Specifications Summary
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Tekniska data 
• Vikt: 99,9 gram 
• Mått: 43.2mm x 47,65mm x 74mm (H x B x L) 
• Egenskaper: Lätt att använda, 500 mätningars minne 
• Anslutning: Bluetooth, USB, PC-kompatibel, smartphone-kompatibel (app)

• Puls

• Blodtryck

• Hjärtminutvolym

• Slagvolym

• Artärtryck


• Hemoglobin

• Hematokrit

• Röda blodkroppar

• Blodviskositet

• Syresaturation

• Koldioxid partialtryck

• Syre partialtryck

• pH

• Syremängd

• Koldioxidmängd

Hematologi

Blodgaser

Parametrar

Hemodynamik



Vital Signs Telemedicine System

VSM
T E N S O R T I P

VITAL SIGNS MONITOR

The VSM device is innovative, low cost and easy to use monitoring device that meets the growing need for 
monitoring Hypertension & Cardiovascular diseases.

VSM intended to suit the customers' specific needs and includes 3 versions according to customers’ 
requirements. The basic VSM measures 3 bio-parameters includes Pulse, Blood pressure and Oxygen 
saturation (SpO2). Additional parameters such as Blood gases or Hematology parameters can be added to 
the device.      
   MTX and VSM are approved for marketing in more than 37 countries (Certifications: CE, CFDA , Anvisa).
  Cnoga Medical is the only company in the world approved by the U.S FDA for cuff less monitoring of blood  
  pressure & Pulse.

Application Specific Devices to Meet Patients’ Requirements

Technical Specifications Summary
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VSMMTXUnitsParameter

✔✔BpMPulse (Heart Rate)מ

✔✔mmHgBlood PressureBP
✔mLStroke VolumeSV

✔L/minCardiac OutputCO

✔mmHgMean Arterial BPMAP

✔✔g/dlHemoglobinHb
✔✔%HematocritHCT
✔✔M/mclRed Blood CellsRBC
✔✔%Oxygen SaturationSpO2

✔pHpH

   ✔✔mmHgCO2 Partial PressurepCO2
✔✔mmoI/LCO2 ContentCO2
✔✔mmHgCO2 Partial PressurepO2

✔mL/dLCO2 ContentO2

Mät enkelt de mest vitala parametrarna

TensorTip VSM är innovativ, kostnadseffektiv och lättanvänd. VSM möter det ökande behovet 
av att kunna upptäcka hypertoni och kardiovaskulära sjukdomar på ett enkelt sätt.


MTX och VSM är godkända för försäljning i mer än 37 länder och är CE-märkta för Europa. 
Cnoga Medical är det enda bolag i hela världen som är godkända av amerikanska FDA för 
cufflös mätning av blodtryck och puls.

Tekniska data 
• Vikt: 99,9 gram 
• Mått: 43.2mm x 47,65mm x 74mm (H x B x L) 
• Display: 2.2” färg 
• Anslutning: Bluetooth, USB, PC-kompatibel, smartphone-kompatibel (app)
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Olika mätare för att möta olika behov
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M   E   D   I   C   A   L
Seeing  Beyond  Imagination

C N    G A 

Singular Home and Doctor Cloud based Application
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The Singular is a mobile application for MTX and VSM users.

Using Blue tooth connectivity, data from the MTX and VSM can be presented in real time on a user friendly 
mobile application. The data is automatically stored on a secure cloud platform that provides History 
Management, Trending Analysis, customization of personal normal values and Alert Notifications. The 
collected data can be easily shared with the personal physicians and caregivers for better health monitoring.
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A cloud base patients management system dedicated for small clinics and for monitoring inpatient 
and out patients. The system provide doctors with a tool for collecting patient medical data, remote 
communication with a patient at home , generate lab reports, update patients EMR, provide alerts and 
history trending analysis. The collected data can be easily shared with the personal physicians and 
caregivers for better health monitoring 

Our Cloud Architecture

Acesse your patients 
data anywhere anytime

Stay connected with your 
caregivers and loved ones

Better lnsights
Understand the date - react sooner

Availability
Your data is safely stored and available 

to you anytime and anywhere

Accessibility
Access your data from 

your mobile, web or PC

Better Service
Access your patients' 

data anywhere anytime

Well-being
Your personal health companion

guiding you to a better quality of life

Better Support
Stay connected with your 
caregivers and loved ones

Singular är en mobilanpassad app för användare av TensorTip MTX och VSM.


Genom bluetooth, kan data skickas från enheten i realtid till en användarvänlig 
mobilapp. Datan sparas automatiskt på en säker server som ger möjlighet till 
historik, dataanalys, personlig anpassning och larmnotiser. Den samlade datan

kan enkelt delas med sjukvårdspersonal eller andra som kan vara intresserade.

Applikation för molnbaserade tjänster både professionellt och privat

Var uppkopplad mot dina vårdgivare och 
andra viktiga personer

Ha tillgång till dina patienters data 
varsomhelst och närsomhelst

Cnoga Medicals molntjänst

Enkel åtkomst 
Tillgång till data från

mobil, internet eller dator

Bättre insikt 
Förstå datan - agera snabbare

Säker lagring 
Dina data är säkert förvarade och 
tillgängliga närsomhelst och 
varsomhelst

Ge bättre hjälp 
Ha tillgång till dina patienters data 
varsomhelst och närsomhelst

Må bättre 
Din personliga hälsopartner hjälper 
dig till bättre livskvalitet

Bättre hjälp snabbare 
Var uppkopplad mot dina 
vårdgivare och andra viktiga 
personer



MedCam AB marknadsför och säljer produkter inom medicinteknik. Våra främsta 
arbetsområden är diagnostik, vägning och diabetes. Vår affärsidé är att förse den 
nordiska marknaden med högkvalitativ medicinteknik till bra priser.


Vi eftersträvar hela tiden att kunna tillgodose våra kunders behov och söker 
kontinuerligt av marknaden för att kunna erbjuda bättre produkter. På MedCam har 
vi arbetat med att importera och distribuera bärbar och pålitlig medicinteknisk 
utrustning sedan 2004.


Med MedCam Smart blickar vi framåt mot en framtid med bärbara hälsoprodukter 
som arbetar tillsammans med smarta telefoner, surfplattor och internetbaserade 
lösningar. Det är dessa vi kallar för våra smarta produkter! Dessa produkter 
underlättar för både privatpersoner och vårdpersonal.


De produkter vi har under MedCam Smart är designade för att passa ett snabbt 
och målmedvetet liv, där det är lätt att göra testen, se resultatet och göra 
uppföljningen statistiskt på ett enkelt och roligt sätt. Den smarta framtiden är här 
nu, för både hemanvändning och professionellt bruk!


I den här broschyren presenterar vi våra senaste och absolut mest innovativa 
produkter: TensorTip MTX, VSM och COG. Helt icke-invasiva mätare som 
snabbt, smärtfritt och tillförlitligt visar flera viktiga bioparametrar.

MedCam AB är auktoriserad återförsäljare  
åt Cnoga Medical i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

MedCam AB Bäckaliden Björkhagen 1, 513 96 Fristad 
Telefon 033-23 30 50 E-post info@medcam.se  

Hemsida: www.medcam.se


