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Suomalaiset MODZ verensokerimittarit saavat tunnustusta 
suunnittelustaan 
 
Suomalaisen Modz Oy:n motivoivat verensokerimittarit palkittiin vuoden 2014 Red Dot Product 
Design -palkinnolla yli 4 800 kilpailevan tuotteen ohi. Erityisesti lapsille ja nuorille suunnatut 
MODZ verensokerimittarit täyttävät Red Dot -tuomariston kriteerit kekseliäällä ja innostavalla 
suunnittelullaan sekä käyttäjäystävällisyydellään, joka motivoi pitämään huolta omasta 
hyvinvoinnista. 

Diabetes voi pahimmillaan olla sairaus, jonka haluaa unohtaa ja salailla. Parhaimmillaan omien 

verensokeriarvojen ja tuntemusten tarkkailu tuovat arkeen rutiineja, joiden avulla elämä on 

terveellisempää ja nautittavampaa kuin ennen. MODZ verensokerimittarien palkittu suunnittelu motivoi 

nuoria käyttäjiään pitämään huolta omasta terveydestään kuvien ja äänien kannustamina. Laitteiden 

moderni ulkoasu ei viesti sairaudesta tai erilaisuudesta — päinvastoin design ihastuttaa käyttäjiä ja 

asiantuntijoita. Ennen kaikkea lapsille ja nuorille suunnitellut mittarit saivat arvostetun Red Dot -

tuomariston kehut etenkin yksinkertaisesta käytettävyydestään. 

”Halusimme kehitellä laitteen, joka tukee diabeetikkolapsen itsenäisyyttä. Sairaus pakottaa lapsen 

pitämään huolta itsestään jo pienestä saakka; tästä ei pitäisi saada tuntea ahdistusta, vaan ikävästä 

sairauden hoitamisesta tulisi tehdä miellyttävää. MODZin avulla verensokerin mittaaminen on alle 

kouluikäisellekin helppoa ja jopa hauskaa”, kertoo laitteen keksijä ja Modz Oy:n toimitusjohtaja Salla Koski. 

Etäseurantaa vanhemmille ja hoitohenkilökunnalle 

Diabeetikkolapsen ja -nuoren itsenäisyys ja turvallisuus on tärkeää myös vanhempien näkökulmasta: lapsen 

vointia pitäisi tarkkailla, mutta perässäkään ei voida koko ajan roikkua. MODZ lähettää jokaisesta tehdystä 

mittauksesta tekstiviestin matkapuhelimeen, jolloin vanhemmat voivat tyynin mielin seurata lapsensa 

päivää hieman etäämmältäkin.  

Jokaisella MODZ verensokerimittarin käyttäjällä on lisäksi oma MODZweb -tilinsä, jonne mitatut arvot 

tallentuvat reaaliaikaisesti. Tämän avulla vierailijatunnuksen saanut lääkäri tai hoitaja pysyy helposti ajan 

tasalla potilaan voinnista, eikä hidas tiedonsiirto vie aikaa toistuvilta potilaskäynneiltä. Lisäksi mahdollisuus 

seurata ruokavalion ja liikunnan yhteyttä verensokeriarvoihin helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten 

työtä ja kannustaa potilasta ja tämän perhettä tekemään parempia valintoja jokapäiväisessä arjessa. 

 

Lisätietoja: 
Salla Koski 
toimitusjohtaja, Modz Oy 
salla.koski@modz.fi 
+358 44 5544 522 
 

MODZ tekee diabeteksen omahoidosta helppoa ja hauskaa. Modz Oy on suomalainen terveysteknologiayritys, joka 
tuottaa motivoivaa diabeteksen hallintapalvelua lapsille ja nuorille. Lisätietoja: www.modz.fi 
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