
GuardianTM Connect
Sist em za kont inuirano merjenje glukoze

Za osebe s sladkorno boleznijo, ki se 
zdravijo z inzulinom.

PAMETEN 
NA?IN
PREPRE?EVANJA 
VISOKIH IN NIZKIH 
VREDNOSTI



PAMETNO
MERJENJE
VAM POMAGA 
PREHITETI 
VISOKE IN NIZKE 
VREDNOSTI

Vedet i vnaprej lahko spremeni 
vse.

Obstaja pameten sistem za 
neprekinjeno merjenje glukoze, 
ki lahko predvidi visoke in nizke 
vrednost i ter vas nanje opozori 
preden se zgodijo.

Ko imate mo?nost  
napovedovanja ravni glukoze 
imate mo? za ukrepanje. Tako 
se lahko samozavestno 
osredoto?ate na svoje ?ivljenje, 
ne na vrednost i glukoze.
 

Brez mo?nost i predvidevanja, kak?ne bodo 
vrednost i glukoze, in pravo?asnega ukrepanja je 
vodenje sladkorne bolezni podobno igri ugibanja.

Bo ?el moj sladkor med 
vo?njo prenizko?

Bo moj sladkor po obroku 
previsoko?

Spat  grem -  mi sladkor 
prehit ro pada?



Vrednost  svoje glukoze lahko pregledujete 
tako preprosto, kot  svoja besedilna sporo?ila.

Sistem Guardian Connect  neprekinjeno meri 
vrednost i glukoze in jih brez?i?no po?ilja v va? 
pametni telefon s pomo?jo tehnologije 
Bluetooth.

PAMETEN NA?IN 
MERJENJA GLUKOZE, 
PRIKAZAN NA VA?EM 
PAMETNEM TELEFONU

Pametni tehnologiji sistema 
Guardian Connect  vsak dan 
zaupa ?e ve? kot  150.000 ljudi s 
sladkorno boleznijo.1

Sistem Guardian Connect  s pomo?jo pametne 
tehnologije analizira vzorce glukoze in predvidi, 
kdaj bodo vrednost i previsoke ali prenizke.

To je edini sistem za neprekinjeno merjenje, ki 
napoveduje visoke in nizke vrednost i 10 do 60 
minut  vnaprej. Tako jih lahko prepre?ite, preden 
se zgodijo.

PAMETNA OPOZORILA VAM 
OMOGO?AJO UKREPANJE
PREDEN DOSE?ETE VISOKE IN 
NIZKE VREDNOSTI

1. Vir podatkov je svetovna baza uporabnikov, ki uporabljajo 
pripomo?ke dru?be Medtronic, ki imajo funkcijo vnaprej?njih opozoril 
(MiniMed 640G, MiniMed Paradigm Veo in drugi sistemi, ki so na voljo 
mednarodno). Podatki v dokumentaciji, Medtronic MinMed, 
Northridge, ZDA.
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Pomembne varnostne informacije
Sistemi za kont inuirano merjenje glukoze Guardian Connect  so namenjeni za merjenje ravni 
glukoze v medceli?nini pri osebah s sladkorno boleznijo. Sistemi dajejo informacijo o 
potencialno visokih in nizkih vrednost ih glukoze in so lahko indikacija za preverjanje glukoze 
z merilnikom glukoze v krvi za doma?o uporabo. Podatki, ki jih dajejo sistemi za neprekinjeno 
merjenje glukoze, dopolnjujejo in ne nadome??ajo meritev z merilnikom za samokontrolo. 
Vstavitev glukoznega senzorja lahko povzro?i krvavitev ali dra?enje na mestu vstavitve. V 
primeru mo?nej?e bole?ine ali pri sumu na oku?bo na mestu vstavitve se takoj posvetujte z 
zdravnikom. Ve? informacij: MedtronicDiabetes.com/ Important-Safety- Informat ion. 
Aplikacija Guardian Connect  za pravilno delovanje potrebuje delujo?o mobilno elektronsko 
napravo s pravimi nastavitvami (podprt im operacijskim sistemom in omogo?eno funkcijo 
Bluetooth®). Seznam indikacij, kontraindikacij, varnostnih ukrepov, opozoril in mo?nih 
ne?elenih dogodkov najdete v navodilih za uporabo.

Ve? o sistemu Guardian Connect  najdete na www.zaloker-zaloker.si

POVEZANI S SVOJCI IN 
ZDRAVSTVENIMI DELAVCI
S svojim zdravnikom in svojci ste lahko 
povezani tako, da jim omogo?ite dostop do 
svojih podatkov o izmerjenih vrednost ih 
glukoze. Samodejna besedilna sporo?ila o 
opozorilih pa svojcem omogo?ajo 
brezskrbnost  24 ur na dan.  

VEDNO 
NA DOSEGU ROKE
Strokovni edukatorji vam in va?im bli?njim 
pomagajo pri za?etku uporabe sistema in so 
vam ves ?as uporabe na voljo za pomo? in 
podporo.

PAMETNA ORODJA
NEOPAZNO PRILAGODLJIVA VA?EMU 
?IVLJENJU

Majhen in tanek senzor ter oddajnik vas 
spremljata povsod, tudi med plavanjem in 
tu?iranjem.

Preprosta aplikacija vam omogo?a hiter 
vpogled v glukozo in prilagajanje opozoril.  

www.medtronic-diabetes.hr www.zaloker-zaloker.si

Adriat ic

Medtronic Adriat ic d.o.o. 
Folnegovi?eva 1c
10 000 Zagreb
Tel.: +385  1 4881 120

Slovenija

Zaloker & Zaloker d.o.o.
Kajuhova ulica 9
1000 Ljubljana
Tel.: 01 542 51 11
info@zaloker-zaloker.si
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