
Sistem MiniMed™ 670G  

Prvi sistem, ki samodejno 
prilagaja dovajanje insulina1,2,3

 Potrebni so določeni ukrepi uporabnika.



SISTEM MINIMED™ 670G  
SE SAMODEJNO PRILAGAJA 
VAŠEMU ŽIVLJENJU.2,3

Pri sladkorni bolezni »tipični dnevi« ne obstajajo. Zato se sistem MiniMed™ 670G 

s tehnologijo SmartGuard™ samodejno prilagaja vašim edinstvenim insulinskim potrebam 

in tako pomaga pri stabilizaciji vaše glukoze. Ker se prilagaja vaši sladkorni bolezni, 

se osredotoča le na vas, tako da se vi lahko osredotočate na vse svoje druge izzive.

 

Potrebni so določeni ukrepi uporabnika. Pri posameznikih se rezultati lahko razlikujejo.

» Moja vrednost 
HbA1c se je v manj 
kot treh mesecih 
s 7,6 % znižala 
na 6,9 %.« 



SISTEM MINIMED™ 670G 
SLEDI MOJEMU 
NATRPANEMU URNIKU.

DA OTROKA 
PRAVOČASNO 
PRIPELJEM V ŠOLO…
Ko spim, tehnologija 
SmartGuard™ mojo glukozo 
vzdržuje v ciljnem območju, 
zato se zbudim z veliko energije 
in pripravljena na jutro, polno 
obveznosti.

PRESKUŠAM 
NOVE JEDI…
Sistem MiniMed™ 670G  
mi pomaga pri uravnavanju 
ravni glukoze po obroku, 
tudi če moj izračun 
ogljikovih hidratov ni 
povsem idealen.

…IN SAMOZAVESTNO 
OPRAVLJAM 
VSAKODNEVNA 
OPRAVILA
Ne glede na to, ali moj dan 
poteka po načrtu ali ne, se 
tehnologija SmartGuard™ 
prilagodi mojim potrebam, 
tako da se lahko osredotočam 
na druge izzive dneva.



» Zdaj se lahko bolj 
posvečam stvarem, ki jih 
rad počnem, namesto da 
bi me nenehno skrbelo 
zaradi sladkorne bolezni.«
Uporabnik sistema MiniMed™ 670G

ljudi, ki uporabljajo sistem 
MiniMed 670G, JE PO LE 
TREH MESECIH ZNIŽALO SVOJO 
VREDNOST HBA1C2

uporabnikov sistema MiniMed™ 670G 
poročajo, da je sistem dosegel ali 
presegel njihova pričakovanja in da 
lahko MANJ ČASA RAZMIŠLJAJO O 
SVOJI SLADKORNI BOLEZNI4
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DA DOSEGAM 
SVOJE CILJE…
Sistem MiniMed™ 670G 
samodejno prilagaja bazalni 
insulin in tako pomaga 
preprečevati nizke vrednosti 
med vadbo in po njej.

SEM NAJBOLJŠA 
RAZLIČICA SEBE ZA 
PRIJATELJE IN 
DRUŽINO…
Manj razmišljam o svoji 
sladkorni bolezni in  
se lažje osredotočam 
na uživanje v trenutku.

…SEM BREZ SKRBI 
TER ZAUPAM.
Tehnologija SmartGuard™ 
predvidi gibanje moje ravni 
glukoze, se odzove proaktivno 
in jo med spanjem ohranja 
v ciljnem območju.

TEHNOLOGIJA SMARTGUARD™ 
SE PRILAGODI JOHNOVEMU 
DNEVU IN NOČI TER DALJŠA ČAS, 
KO JE NJEGOVA RAVEN GLUKOZE 
V CILJNEM OBMOČJU.2,3

 Potrebni so določeni ukrepi uporabnika.



Pred obrokom vnesite 
približno količino ogljikovih 
hidratov, sistem pa bo 
poskrbel za vse ostalo.

Pred športnimi aktivnostmi 
in vadbo aktivirajte 
začasno nastavitev, 
s katero preprečite 
nizke vrednosti.

SmartGuard™ je ekskluzivna tehnologija družbe Medtronic, ki posnema nekatere 
funkcije zdrave trebušne slinavke. Vsaka nadgradnja tehnologije SmartGuard™ 

prevzame del nalog vodenja sladkorne bolezni in jih opravlja namesto vas.

Sistem MiniMed™ 670G s pomočjo tehnologije SmartGuard™ vsakih 5 minut 
samodejno prilagodi dovajanje insulina glede na vašo raven glukoze in glikemijo 
ohranja v ciljnem območju.2,3

Daljši čas v ciljnem območju pomeni boljši nadzor nad ravnjo glukoze in manjša 
nihanja vrednosti, tako da se pri vodenju sladkorne bolezni počutite zdrave 
in samozavestne. 

KAKO DELUJE TEHNOLOGIJA SMARTGUARD™?

SMARTGUARD™ 
SAMODEJNO PRILAGAJANJE INSULINA
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Inzulinska črpalka 
MiniMed™ 670G

Družba Medtronic ponuja 
širok nabor infuzijskih 
setov, tako da lahko vaši 
bolniki izberejo pravega 
za svoje udobje in varnost

Infuzijski set  
Quick-set MiniMed™

SESTAVNI DELI SISTEMA  
MINIMED™ 670G 
PRVI SISTEM, KI  
SAMODEJNO PRILAGAJA 
DOVAJANJE INSULINA1,2,3

Potrebni so določeni ukrepi uporabnika.

» Nikoli si nisem mislil, da bom v svojem življenju kdaj lahko odmislil sladkorno 
bolezen. O bolezni mi ni več treba razmišljati vsako minuto dneva.«
Uporabnik sistema MiniMed™ 670G

Guardian™ 

Sensor 3
Naš najtočnejši5 senzor 
je, s pametno in zanesljivo 
zasnovo, osnova naše 
ekskluzivne tehnologije 
SmartGuard™.6

Merilnik glukoze  
v krvi CONTOUR® 
NEXT LINK 2.4
Edini merilnik z brezžično 
povezavo z insulinsko črpalko 
MiniMedTM 670G za zelo točno 
umerjanje senzorja7 

Programska 
oprema CareLink™

Prenesite podatke v 
programsko opremo 
CareLink™ za preprosto 
sledenje obvladovanju 
glikemije in deljenje 
podatkov na daljavo s svojim 
zdravstvenim delavcem.



Za več informacij obiščite 
www.zaloker-zaloker.si

ODKRIJTE, KAKO SE LAHKO  
SISTEM MINIMED™ 670G  
SAMODEJNO PRILAGODI  
VAŠEMU ŽIVLJENJU2,3

 Potrebni so določeni ukrepi uporabnika.

Podrobne informacije o navodilih za uporabo, indikacijah, kontraindikacijah, opozorilih, previdnostnih ukrepih in morebitnih neželenih učinkih najdete v priročniku za uporabo pripomočka. 
Za več informacij se obrnite na lokalnega predstavnika družbe Medtronic.
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