AVTOMATIZACIJA
ZA LAŽJO*
STABILIZACIJO 1,2
RAVNI GLUKOZE

Sistem inzulinske črpalke
MiniMed 780G
TM

Mislite na svoje življenje,
ne na vrednosti glukoze.
*V primerjavi s sistemom MiniMed™ 670G.
Uporabniški priročnik za sistem – funkcija SmartGuard™.
Potrebni so nekateri ukrepi uporabnika.

TERAPIJA
Z INZULINSKO
ČRPALKO
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1,2,6

DALJŠI
ČAS V CILJNEM
OBMOČJU*

Kaj je sistem inzulinske črpalke?
Inzulinska črpalka je majhna elektronska
naprava, velikosti pametnega telefona,
ki se nosi za pasom, v žepu ali pripeta na
nedrček in tako skoraj nevidna drugim.
Naprava je z vašim telesom povezana
s tanko kanilo infuzijskega seta, preko
katere se dovaja inzulin. To omogoča,
da je terapija z inzulinsko črpalko zelo
diskretna. Sistem se povezuje
z neprekinjenim merjenjem glukoze,
ki omogoča vpogled v vrednosti glukoze
v realnem času.
Inzulinska črpalka nadomešča
injiciranje inzulina s peresnikom, tako
da kontinuirano, 24 ur na dan, dovaja
hitrodelujoči inzulin v telo.
Naš najnaprednejši sistem inzulinske
črpalke samodejno prilagaja in
uravnava dovajanje inzulina, kar
omogoča enostavnejše* stabiliziranje
ravni glukoze1,2,5.

*V primerjavi s sistemom MiniMed™ 670G.

1,2,4

MORDA
VAS ZANIMA
Kdo je Medtronic?
Medtronic je družba, ki si skupaj z globalno skupnostjo
prizadeva spremeniti način zdravljenja sladkorne
bolezni. Proizvodi in terapije, ki jih razvija družba
Medtronic, vsako sekundo izboljšujejo življenja
posameznikov.
Medtronic si prizadeva preoblikovati oskrbo sladkorne
bolezni s širitvijo dostopa, povezovanjem in izboljšanimi
izidi zdravljenja, da lahko ljudje s sladkorno boleznijo
živijo svobodneje in imajo ob tem bolj urejeno sladkorno
bolezen.

Medtronic ne razvija le inovativnih terapij na
področju sladkorne bolezni. Uporabnikom
pripomočkov omogoča tudi:
Osebno prilagojeno učenje uporabe
Aplikacijo za pametni telefon
24-urno pomoč
(tehničnih strokovnjakov in spletnih virov)

Ali moram biti povezan s črpalko
24 ur na dan?
Pripomoček je varen in ga lahko uporabljate v vseh
vsakdanjih situacijah (šport, plaža, druženje), inzulin
pa se preprosto dovaja v telo skozi tanko kanilo.
Različni dodatki, ki so danes na voljo, omogočajo
udobno uporabo v šoli, med vadbo, ob uradnih
priložnostih in v vsakdanjem življenju.
Inzulinska črpalka se lahko preprosto in varno nosi
nad ali pod oblačili. Med aktivnostmi, kot so plavanje,
tuširanje in vadba, se lahko črpalka odklopi od telesa.

Kaj pa noč? Bo moj spanec
bolj miren?
Terapija s sistemom inzulinske črpalke vključuje
neprekinjeno merjenje glukoze, ki omogoča
vpogled v vrednosti glukoze v realnem času.
To omogoča, da črpalka spremlja vaše vrednosti in
po potrebi, ob visokih ali nizkih vrednostih, prilagaja
svoje delovanje. S sistemom MiniMedTM 780G je
imelo 71 % sodelujočih v klinični študiji manj skrbi
glede nizkih vrednosti glukoze med spanjem6.

SAMODEJNO PRILAGAJANJE
DOVAJANJA INZULINA IN
SAMODEJNE KOREKCIJE,
ZA LAŽJO*
STABILIZACIJO
RAVNI GLUKOZE1,2,5.
Vsakih 5 minut
5

MIN

Predvidevanje

Sistem MiniMed 780G
samodejno prilagaja
in uravnava dovajanje
inzulina 24-ur na dan,
po potrebi vsakih 5 minut.
TM

Sistem predvidi potrebe po inzulinu.
Prilagodi dovajanje inzulina. Samodejno
korigira visoke vrednosti in vas ščiti pred
nizkimi vrednostmi.1,2

Prilagajanje
Samoprilagajanje dovajanja inzulina vašim
potrebam do 288-krat na dan.**

Korekcije
*V primerjavi s sistemom MiniMed™ 670G.
Uporabniški priročnik za sistem – funkcija SmartGuard™.
Potrebni so nekateri ukrepi uporabnika.

Samodejno znižuje visoke vrednosti, medtem
ko pomaga preprečevati nizke vrednosti1,2.

Sistem MiniMed™ 780G

Pomaga z manj truda preprečevati visoke
in nizke vrednosti1,2,6
Naslednja generacija tehnologije SmartGuard™,
s posnemanjem nekaterih funkcij zdrave trebušne slinavke,
uravnava glikemijo s samodejnimi korekcijami.

TEHNOLOGIJA SMARTGUARD™
POMAGA PREPREČEVATI VISOKE IN NIZKE VREDNOSTI1,2

POMAGA PREPREČEVATI
VISOKE VREDNOSTI1,2
Ob naraščanju poveča
dovajanje inzulina*

10,0

POMAGA PREPREČEVATI
NIZKE VREDNOSTI1,2
Ob padanju zmanjša
dovajanje inzulina*

5,5

3,9

16:00

20:00

SAMODEJNA KOREKCIJA VISOKE
GLUKOZE, PREDEN SE POJAVI1,2

Raven glukoze (mmol/L)
Bazalni inzulin
Bolus samodejne korekcije

Prilagojeni majhni odmerki,
s pogostostjo do vsakih 5 minut*
Samo za namen prikaza.
*Uporabniški priročnik za sistem – funkcija SmartGuard™. Potrebni so nekateri ukrepi uporabnika.

SISTEM MINIMEDTM 780G: NAPREDNA TEHNOLOGIJA,
KI SKRBI ZA VAS, MEDTEM KO VI ŽIVITE SVOJE ŽIVLJENJE.

72

%

“Visoki glukozi
se izognem
z manj truda”6

70

%

“Nizki glukozi
se izognem
z manj truda”6

“ŽIVLJENJE S
SLADKORNO
IN NADZOR
JE VELIKO LAŽJI”
- Uporabnik sistema MiniMedTM 780G

Inzulinska črpalka
MiniMedTM 780G
Vodoodporna črpalka
izračunava prilagoditve
inzulina in korekcije
na osnovi podatkov
neprekinjenega
merjenja glukoze.
*

Infuzjski set
Omogoča
kontinuirano
dovajanje inzulina.

Neprekinjeno
merjenje glukoze

Aplikaciji za
pametni telefon

GuardianTM Sensor 3
vsakih 5 minut pošlje
nov podatek o izmerjeni
vrednosti glukoze v
črpalko.

Krivulja glikemije v
realnem času na vašem
telefonu. Opozorila ob
naraščanju in padanju ter
varno deljenje podatkov
s svojci ali zdravnikom.**

* Več v Uporabniškem priročniku za sistem. Črpalka je vodoodporna ob izdelavi in ob pravilno vstavljenem rezervoarju in infuzijskem setu. Vodoodporna je do globine 3,6 metra do
24 ur. Več informacij najdete v Uporabniškem priročniku. ** Več v Uporabniškem priročniku za aplikacijo MiniMedTM Mobile.

SAMODEJNO
PRILAGAJANJE INZULINA
IN SAMODEJNE KOREKCIJE,
ZA ENOSTAVNEJŠO*
STABILIZACIJO
RAVNI GLUKOZE
1,2,5

Sistem MiniMed™ 780G
Medtronic je z vami od prvih korakov
učenja do podpore pri uporabi.
Z vami smo v vseh okoliščinah. Ob strani vam
stojimo na vaši poti s sladkorno boleznijo, ne le
z inovativnimi pripomočki, ki jih razvijamo.
S 24-urno dosegljivostjo spletnih virov in s hitro
dosegljivo ekipo strokovnjakov za uporabo
pripomočkov, vam želimo vliti zaupanje in varnost
pri samovodenju sladkorne bolezni.
Niste sami. Tukaj smo za vas.

Za vas

24-urna
pomoč

Spletni
viri

Ekipa
strokovnjakov

*V primerjavi s sistemom MiniMed™ 670G.
Uporabniški priročnik za sistem – funkcija SmartGuard™. Potrebni so nekateri ukrepi
uporabnika.

“SISTEM PREVZAME MOJE SKRBI IN STRES TER
SKRBI SVOJCEV, PREDVSEM GLEDE VISOKE IN
NIZKE GLUKOZE”
– Uporabnica sistema MiniMedTM 780G

Sistem inzulinske črpalke
MiniMed 780G
TM

Avtomatiziran za lažjo* stabilizacijo
ravni glukoze, da lahko mislite na svoje
življenje, ne na vrednosti glukoze1,2
Za več informacij
pokličite 051 316 560
ali obiščite www.zaloker-zaloker.si
Skenirajte QR kodo in si oglejte spletno stran
s predstavitvijo sistema MiniMedTM 780G.
*V primerjavi s sistemom MiniMed™ 670G.

Več informacij v Uporabniškem priročniku - funkcija SmartGuardTM. Potrebni so nekateri ukrepi uporabnika.
Podrobna navodila za uporabo, indikacije, kontraindikacije, varnostne ukrepe, opozorila in možne neželene dogodke najdete v Uporabniškem priročniku
za sistem. Za več informacij pokličite Zaloker & Zaloker d.o.o., na telefon 01 542 51 11.
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