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Innováció - Minőség - Család
Cégünk a 100%-ban magyar 77 Elektronika cégcsoport - a Dcont vércukor-
mérő termékcsalád fejlesztője és gyártója - idén ünnepli fennállásának 35. 
évfordulóját. Négyfős vállalkozásként indulva 1986-ban, mára a magyar 
tulajdonú egészségipar egyik legnagyobb, több mint 700 embert foglal-
koztató hi-tech vállalkozásává fejlődtünk. Az elmúlt 35 év a folyamatos 
fejlesztés, innováció jegyében telt, jelenleg a Dcont termékcsalád hetven-
egyedik generációján dolgozunk.

35 évesek lettünk!

Cégünk innovációi a cukorbetegek egyéni igényeinek megfelelően kínálnak 
komplex, személyre szabott megoldásokat. A Dcont termékcsalád legújabb 
típusai elsőként a világon ±8 százalékos hibahatáron belüli, közel klinikai la-
boratóriumi pontosságú vércukormérést tesznek lehetővé az otthoni önellenőr-
zés során. Legújabb fejlesztésű „okos” vércukormérő készülékeink pedig szintén 
a cég által fejlesztett Dcont eNAPLÓ telemedicinás rendszerrel is összekapcsol-
hatók.
2020-ban is jelentkeztünk új termékkel, piacra került a 2019-ben bevezetett 
Dcont ETALON készülék NEAK-támogatott testvérkészüléke, idén pedig egy 
új ketonmérő készülék áll a betegek, orvosok rendelkezésére.  
Tavaly és idén összesen kétezer háziorvosnak ingyenesen juttattuk el készüléke-
inket, így a koronavírus-járvány kitörése óta már a magyar háziorvosok har-
mada kapta meg díjmentesen a betegellátásban fontos gyógyászati segéd-
eszközt.
Idén megvásároltuk a német piacon a második legnagyobb vizeletreagenscsík- 
gyártónak számító Analyticon Biotechnologies AG-t.
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A Dcont ETALON vércukormérő
gyógyászati segédeszköz.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY 
KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!
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Az ünnepi évforduló mindig örömteli, alkalmat ad az emlékek felidézé-
sére. Ebben a visszaemlékezésben szeretnénk nemcsak a saját, hanem az 
Önök emlékeit is csokorba gyűjteni.

FELHÍVÁS!
„az én 
Dcont- 
sztorim”

Várjuk az Ön Dcont-sztoriját: 
azendcontsztorim@e77.hu 
e-mail címre 2021. június 10-ig.

„Az én Dcont-sztorim” megküldésével Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a 
77 Elektronika Kft. adatkezelő az Ön történetét, valamint nevét és e-mail címét az 
e77.hu/az-en-dcont-sztorim-adatkezelesi-tajekoztato linken elérhető adatkezelési 
tájékoztató alapján kezelje.
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Önnek is van Dcont-hoz kapcsolódó története? Milyen volt az első készülé-
ke, hol találkozott először a Dcont-tal? Ossza meg velünk! 
Az első 35 történet beküldőjének Dcont-ajándékcsomagot küldünk. A legér-
dekesebb történetek megjelennek kiadványunkban. 

35 évesek lettünk!
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