SISTEM MINIMED
PARADIGM® VEO®

Več življenja, manj skrbi
Prva inzulinska črpalka s sistemom
za neprekinjeno merjenje glukoze
in samodejno prekinitvijo dovajanja inzulina
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BREZSKRBNOST,
KI JO ZASLUŽITE
Prvič z inzulinsko črpalko, ki ima sistem
za neprekinjeno merjenje glukoze
in samodejno prekine dovajanje inzulina.

Najbolj moteče dejstvo v zvezi s sladkorno
boleznijo je, da je nenehno prisotna.
Kjerkoli ste in karkoli počnete, na sladkorno
bolezen ne smete pozabiti. Če ste nagnjeni
k hipoglikemijam, je skrb še večja, saj
vas nenehno spremlja tudi strah pred
hipoglikemijo in njenimi posledicami.

Ali se lahko ob sladkorni bolezni kdaj
resnično sprostite?

S Paradigm® Veo™ je odgovor zanesljivo DA, saj je zasnovana tako,
da vam omogoča kar najboljšo zaščito pred nihanji glikemije.
• Spremlja raven glukoze 24 ur na dan, vse dni v tednu.
• Prepoznava vzorce gibanja glikemije, da lahko ustrezno prilagodite
vodenje sladkorne bolezni.
• Opozarja, ko je raven glukoze izven ciljnega območja.
Paradigm Veo je prva inzulinska črpalka s ´samodejnim izklopom´.
Črpalka samodejno prekine dovajanje inzulina, ko glukoza doseže
vnaprej določeno raven*. Paradigm Veo vas aktivno varuje tudi ponoči,
ko spite, kar je velik dosežek v zgodovini zdravljenja sladkorne bolezni.

Zakaj izbrati Paradigm Veo?

Preprosto! Veo vam omogoča zasluženi predah od skrbi. Pri roki vam
je vsak trenutek dneva in noči – z njeno pomočjo učinkovito nadzirate
sladkorno bolezen, saj vam pomaga s koristnimi nasveti in vas varuje
pred previsokimi in prenizkimi ravnmi glukoze.
S Paradigm Veo ne boste popolnoma pozabili na vašo sladkorno
bolezen, se boste pa ukvarjali z njo veliko manj časa kot sedaj.

* Ob uporabi sistema za neprekinjeno merjenje glukoze (več na strani 4).
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Paradigm Veo –
pomoč pri vodenju
sladkorne bolezni
24 ur na dan.

Prednosti
sistema
Paradigm
Veo:
24-urni nadzor

Neprekinjeno merjenje glukoze vam nudi vse potrebne
informacije za sprejemanje pravih odločitev.

Prilagodljivost

Črpalka se lahko prilagodi vašim osebnim potrebam
z minimalnim bazalnim dovajanjem 0,025 enote/uro
in maksimalnim bolusom 75 enot.

Bolus Wizard

®

Računa namesto vas ter predlaga primerno količino
inzulina za bolusni odmerek*.
* Bolus Wizard v izračunu odmerka bolusa uporabi osebne nastavitve,
izmerjene vrednosti glukoze v krvi, vnos ogljikovih hidratov ter količino
aktivnega inzulina v telesu.

Zaščita pred hipoglikemijo

Dovajanje inzulina se ustavi, če je raven glukoze prenizka.

Svoboda

Paradigm Veo je majhna in diskretna naprava, ki vam nudi
svobodo pri oblikovanju lastne dnevne rutine. Jeste, spite in
telovadite lahko kadarkoli želite.

Zvočna opozorila

Preprosta in jasna obvestila na zaslonu vam v slovenskem
jeziku posredujejo priporočila, kako ohranjati stabilno raven
glukoze.

Individualnost

Vrsta zanimivih nalepk za ohišje vam omogoča, da svoji črpalki
dodate osebno noto.
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CELOSTEN VPOGLED
V DOGAJANJE
Do pravih odločitev s sistemom za neprekinjeno merjenje glukoze

Vodenje sladkorne bolezni brez stresa?

Razumevanje gibanja glikemije je izredno
pomembno, če želite učinkovito voditi svojo
sladkorno bolezen. Z meritvijo glukoze v krvi žal
dobite le delček potrebnih informacij. Celo kadar
izvajate meritve večkrat dnevno, dobite vpogled
le v trenutno stanje, zgrešite pa lahko številne
vmesne visoke in nizke vrednosti.

Paradigm Veo z možnostjo neprekinjenega merjenja glukoze
(uporaba oddajnika MiniLink™ in glukoznega senzorja) meritve
glukoze v medceličnini posodobi vsakih pet minut in jih prikazuje
na zaslonu črpalke.¹ Tako lahko spremljate raven glukoze in
učinkoviteje ukrepate v smeri dobrega vodenja sladkorne bolezni.
Dejstvo je, da je pogosto prav pomanjkanje informacij tisti dejavnik,
ki vas pušča negotove in v strahu pred nizkimi in visokimi vrednostmi
glukoze.

6-dnevni glukozni senzor Enlite:
V Medtronicu smo razvili črpalko, ki omogoča
tudi neprekinjeno merjenje glukoze, 24 ur na dan.

Neprekinjeno merjenje glukoze je brez dvoma velik dosežek
v zgodovini vodenja sladkorne bolezni, saj vam daje pomembne
informacije, potrebne za sprejemanje pravih odločitev.

Sistem za neprekinjeno merjenje glukoze
daje vam in vašemu zdravniku jasen vpogled
v gibanje glikemije ter pomaga sprejemati
pravilne odločitve.

Nobene potrebe ni, da bi spreminjali svojo
dnevno rutino

Raziskave kažejo, da neprekinjeno merjenje glukoze resnično
pripomore k lažjemu vodenju sladkorne bolezni2, a se obenem
zavedamo, da vsi niso pripravljeni uporabljati takšnega sistema
merjenja. Mnogi želijo nadaljevati s klasično samokontrolo
glukoze v krvi. Paradigm Veo seveda omogoča tudi to. Sistem za
neprekinjeno merjenje glukoze lahko uporabljate ali ne, glede na
vaše želje in potrebe. Paradigm Veo lahko uporabljate kot inzulinsko
črpalko, v povezavi z neprekinjenim merjenjem glukoze pa vam nudi
dodatno varnost s samodejno prekinitvijo dovajanja inzulina.

Neprekinjeno merjenje glukoze
Razkrite nizke in visoke vrednosti
16.7

Glukoza - mmol/L

11.1

1. Meritve neprekinjenega merjenja glukoze dopolnjujejo in ne nadomeščajo
meritev glukoze v krvi, izvedenih z merilnikom za merjenje glukoze. Meritve,
izvedene z merilnikom, so potrebne za odmerjanje pravilne količine inzulina
ter za umerjanje glukoznega senzorja.
2. Kaufman FR, Gibson LC, Halvorson M, Carpenter S, Fisher LK,
Pitukcheewanont P. A pilot study of the continuous glucose monitoring
system: clinical decisions and glycemic control after its use in pediatric type 1
diabetic subjects. Diabetes Care. 2001;24(12):2030-2034.
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09:00 - užitek brezskrbnega sprehoda
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ENOSTAVNO VODENJE
SLADKORNE BOLEZNI
Sistem, ki mu lahko zaupate

Sistem Paradigm® Veo™ sestavlja več dopolnjujočih
se komponent, ki omogočajo spremljanje ravni glukoze
in podatke o meritvah brezžično posredujejo črpalki.
Na zaslonu črpalke se izpisujejo ažurirani podatki
o vrednostih glukoze.

Kako delujejo komponente sistema?

Namestitev majhnega glukoznega senzorja pod kožo je praktično
neboleča. Senzor meri ravni glukoze v medceličnini in dopolnjuje
podatke o meritvah glukoze v krvi, izmerjene z merilnikom
Ascensia CONTOUR™ NEXT LINK.
Glukozni senzor prikazuje vrednosti meritev glukoze v 5-minutnih
intervalih, kar pomeni do 288 meritev dnevno. Senzor je potrebno
zamenjati po 6 dneh uporabe. Udoben, diskreten in vodo-odporen*
oddajnik MiniLink™ brezžično pošilja podatke o meritvah v inzulinsko
črpalko.

Sestavni deli sistema Paradigm Veo:
Oddajnik MiniLink™
Paradigm Veo
Glukozni senzor
Infuzijski set

Podatke iz sistema Paradigm® Veo™ lahko prenesete v spletni
program CareLink™ Personal, kjer jih lahko pregledujete, analizirate
in ugotavljate trende spreminjanja vrednosti glukoze.

Preprost izračun bolusa

Izračun potrebne količine inzulina za bolusni odmerek ni enostaven,
zato ima Paradigm® Veo™ vgrajen program za izračun bolusa, ki se
imenuje Bolus Wizard®. Bolus Wizard® s pomočjo vaših osebnih
nastavitev, izmerjenih vrednosti glukoze v krvi, vnosa ogljikovih
hidratov in trajanja aktivnega inzulina izračuna in predlaga potrebno
količino inzulina. Pozabite na zapletene izračune, sedaj lahko to
namesto vas opravi Paradigm® Veo™.
Preprost sistem, ki veliko dela opravi namesto vas!

* do globine 2,4 m
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Le Medtronic ponuja celostni sistem za
vodenje sladkorne bolezni
Delovanje komponent sistema Paradigm® Veo™ je medsebojno usklajeno in
pripomore k boljšim kliničnim rezultatom pri vodenju sladkorne bolezni3/4/5/6.

2. Merilnik glukoze v krvi
CONTOUR™ NEXT LINK,
Ascensia

3. Spletna programska
oprema CareLink™
1. Oddajnik MiniLink™ in glukozni
senzor za neprekinjeno merjenje
glukoze

Paradigm Veo

Pregled komponent sistema
1.	Oddajnik MiniLink™ in glukozni senzor
za neprekinjeno merjenje glukoze –
brezžična povezava
•	6-dnevni glukozni senzor ENLITE
pomeni manj menjav senzorja.
• NOV kalibracijski algoritem sistema
Veo zagotavlja večjo natančnost
in občutljivost pri zaznavanju
hipoglikemije.
• Senzor meri ravni glukoze
v medceličnini.
• Majhen, diskreten in vodo-odporen do
globine 2,4 metra.

2. Merilnik glukoze v krvi CONTOUR™
NEXT LINK - brezžični prenos,
izjemna točnost
•	Z brezžičnim prenosom rezultatov
meritev v črpalko se zmanjša možnost
napak, ki nastanejo pri ročnem vnosu
podatkov.
•	Poenostavljeno odmerjanje bolusa
s pomočjo programa Bolus Wizard®
in skrajšan postopek kalibracije
glukoznega senzorja.
• Kodiranje merilnika ni potrebo.
Tehnologija ´Brez kodiranja™´ zmanjša
možnost napak, ki lahko nastanejo
zaradi napačnega kodiranja.

3. Spletna programska oprema
CareLink™ – poročila, ki omogočajo
vpogled v vodenje sladkorne bolezni
• Vpogled v gibanje glikemije: s pomočjo
inzulinske črpalke, neprekinjenega
merjenja glukoze in podatkov o
meritvah glukoze v krvi iz merilnika.
• Programska oprema CareLink™ Pro
omogoča zdravniku enostaven
dostop do vaših podatkov z namenom
optimizacije terapije.
• Varen prenos podatkov s programom
CareLink™ Personal in zapis podatkov
v obliki različnih prikazov.

3. Pickup JC, Sutton AJ. Severe hypoglycaemia and glycaemic control in Type1 diabetes: meta-analysis of multiple daily insulin injections compared with continuous subcutaneous insulin infusion.
Diabet Med 2008;25:765-774.
4. Bruttomesso D. et al., Continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) in Veneto region: efficacy, acceptability and quality of life. Diabet Med., 2002,19: 628-634.
5. Garg S, Zisser H, Schwartz S. et al., Improvements in glycaemic excursions with a transcutaneous, real-time continuous glucose sensor. Diabetes Care. 2006. 29:44-50.
6. Corriveau, et al. Effect of CareLink, an internet-based insulin pump monitoring system, on glycemic control in children in type 1 diabetes mellitus. Journal of Pediatric Diabetes.2008;9 (Part II):16-22.
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KONČNO
BREZ SKRBI
Samodejna zaščita pred resno hipoglikemijo
s sistemom Paradigm® Veo™

Kaj odlikuje sistem Paradigm® Veo™?

Hipoglikemija je eno najboli strah
vzbujajočih dejstev sladkorne bolezni.
Velikokrat je nepredvidljiva, zato se ji je težko
izogniti. Kaj povzroča hipoglikemijo?
Vzrokov je veliko, med njimi so uživanje
alkohola, način prehrane in telesna vadba.
Hipoglikemija se lahko pojavi tudi ob prevelikem
vnosu inzulina v telo, zato je izredno
pomembno, da ga ne vnesete preveč tedaj,
ko je raven glukoze nizka. To pa seveda ni
enostavno.

Paradigm® Veo™ je prva inzulinska črpalka na svetu, ki je
opremljena s funkcijo za samodejno ustavitev ob nizki vrednosti
glukoze in vas podnevi in ponoči varuje pred hudo hipoglikemijo.
Hipoglikemija predstavlja resen problem, če imate zelo razgiban
urnik, če ste izpostavljeni stresu, uživate alkohol in ste telesno
dejavni. Funkcija samodejne ustavitve je idealna rešitev za mlade
odrasle ljudi z razgibanim življenjskim slogom.
Neprekinjeno merjenje glukoze s sistemom Paradigm® Veo™ predvidi
tveganje za razvoj resne hipoglikemije in vas nanjo opozori. Če se
na opozorilo ne odzovete, bo črpalka samodejno za 2 uri prekinila
dovajanje inzulina. V kolikor bi v času prekinitve ponovo želeli
aktivirati dovajanje inzulina, lahko to storite ročno.

V Medtronicu razvijamo samodejni sistem, ki bi
deloval podobno kot zdrava trebušna slinavka –
neprekinjeno bi spremljal raven glukoze ter
po potrebi sproti dovajal v telo ustrezno
količino inzulina brez posredovanja uporabnika.
S sistemom Paradigm Veo smo naredili velik
korak h končnemu cilju ‘zapreti zanko’.

Takšna varnost vam zagotavlja brezskrbnost ter omogoča polno
uživanje življenja.

Prikaz funkcije izklopa ob hipoglikemiji**
Prekinjeno dovajanje
inzulina

Nadaljevanje dovajanja
inzulina

Glukoza - mmol/L

8.3

5.6
Cilijno
območje

1

2.8

Čas
7. Bode B, Gross K, Rikalo N, Schwartz S, Wahl T, Page C, Gross T,
Mastrototaro J. Alarms Based on Real-Time Sensor Glucose Values
Alert Patients to Hypo- and Hyperglycemia: The Guardian Continuous
Monitoring System. Diabetes Technol Ther. 2004;6(2):105-113.
8. Garg S, Zisser H, Schwartz S. et al., Improvements in glycaemic
excursions with a transcutaneous, real-time continuous glucose sensor.
Diabetes Care. 2006. 29:44-50.

06:00

1

Prekinjeno dovajanje inzulina

2

Nadaljevanje dovajanja inzulina

2

07:00

08:00

**graf predstavlja ponazoritev funkcije
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Poleg funkcije samodejnega izklopa ima Veo tudi druge inovativne lastnosti:
Količina aktivnega inzulina

Spremljanje količine aktivnega inzulina,
ki je ostala v telesu od prejšnjega
bolusa, pomaga preprečevati
hipoglikemijo.

Opomnik za napoved
spremembe*

Napoved spremembe lahko nastavite
tako, da vas opozori 5, 10, 15, 20, 25 ali
30 minut prej, preden raven glukoze
doseže nizko ali visoko mejno
vrednost.

Opomnik za hitrost
spremembe*

Puščice trendov*

Opozorilo ob hitrem naraščanju ali
padanju ravni glukoze vam omogoča
takojšnje ukrepanje.

Grafični prikaz naraščanja in padanja
ravni glukoze prikazuje, kako hitro in
v katero smer so se gibale vrednosti
glukoze v zadnjih 20 minutah.

Opomnik za pozabljen
bolus ob obroku

Meje nizkih in visokih
vrednosti glukoze*

Opozarja na pozabljen bolus
ob obroku, s čimer se izognete
hiperglikemiji.

Opomnik, ki vas opozori na
prekoračitev visoke oz. nizke meje
vrednosti glukoze. Tveganje za
nastanek hipo oz. hiperglikemije se
zmanjša na minimum7/8.
* Ob uporabi funkcije neprekinjenega merjenja glukoze

15:00 - ob sončnem popoldnevu
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IZBIRA USTREZNE
INZULINSKE ČRPALKE
Zakaj bi sklepali kompromise?

V podjetju Medtronic trdno verjamemo, da
sladkorna bolezen ne bi smela biti življenjska ovira.
Ustrezna tehnologija in dobra podpora vam lahko
omogočita svobodo za uživanje življenja, ne da
bi vas bolezen pri tem ovirala. Zato smo razvili
uporabniku prijazen sistem Paradigm® Veo™.
S svojimi funkcijami, od neprekinjenega merjenja
glukoze, do prekinitve dovajanja inzulina ob nizkih
vrednostih glukoze, vam omogoča boljšo kakovost
življenja ter manj skrbi.

Enostavna uporaba

Poleg izjemne funkcionalnosti je sistem Paradigm® Veo™ tudi zelo
enostaven za uporabo, kar pomeni, da se ga boste naučili uporabljati
hitro in brez težav.
Lastnosti sistema, ki vam bodo olajšale življenje:
• Za izbiranje in nastavitve je potrebno pritisniti le nekaj gumbov.
• Preprosta navodila v slovenskem jeziku so zapisana na zaslonu in
vam pomagajo pri menjavi infuzijskega seta in rezervoarja.
• Lahko dostopna lučka osvetli zaslon črpalke v temi.
• Velike in berljive črke ter znaki na zaslonu omokočajo enastavno
branje zapisov.

Majhna in diskretna

Paradigm® Veo™ lahko pripnete za pas, spravite v žep ali skrijete pod
obleko. Njena velikost in teža sta podobni velikosti in teži mobilnega
telefona. Če uživate v razgibanem družabnem življenju in športnih
dejavnostih, je ta črpalka prava izbira za vas.
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O podjetju Medtronic
Podjetje Medtronic je
vodilno v razvoju novih
tehnologij na področju
sladkorne bolezni, z več
kot 25-letnimi izkušnjami
v industriji.

Cilj podjetja, ki je
usmerjeno v prihodnost
vodenja sladkorne bolezni,
je ‘zapreti zanko’.

Medtronicova inzulinska
črpalka z možnostjo
neprekinjenega merjenja
glukoze je sistem,
ki zadovoljuje individualne
potrebe vsakega
posameznika.
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Podatki o varnosti
Indikacije
Sistem Paradigm®Veo™ neprekinjeno dovaja inzulin v nastavljivih in spemenljivih odmerkih. Obenem tudi neprekinjeno meri ravi glukoze v medceličnini ter zaznava in opozarja na nizke oz. visoke vrednosti glukoze.
Izmerjene vrednosti glukoze prikazuje na zaslonu ter podatke shranjuje v spomin za kasnejšo obdelavo in analizo vzorcev in trendov gibanja glikemije, kar olajša načrtovanje zdravljena sladkorne bolezni. Zgodovina
podatkov v črpalki se lahko naloži na računalnik za obsežnejšo analizo. Vrednosti glukoze, izmerjene z glukoznim senzorjem sistema Paradigm® Veo™, niso namenjene neposrednemu prilagajanju terapije, ampak so
prikaz gibanja glikemije. Vse prilagoditve zdravljenja in dovajanja bolusnih odmerkov inzulina morajo temeljiti na vrednostih glukoze, izmerjenih s pomočjo merilnika glukoze v krvi in ne na vrednostih, ki jih trenutno
prikazuje črpalka.

Kontraindikacije
Vodenja sladkorne bolezni s sistemom Paradigm® Veo™ ne priporočamo ljudem, ki ne želiijo, oz. ne morejo vsak dan opraviti vsaj 4 meritve glukoze v krvi in ki nimajo možnosti v vsakem trenutku stopiti v stik s svojim
zdravnikom. Pogoj za uspešno uporabo sistema je ustrezen vid in sluh, zato uporabe sistema ne priporočamo ljudem s takšno okvaro vida ali sluha, ki onemogoča popolno prepoznavo znakov na zaslonu in zvočnih
opozoril. Pred začetkom uporabe sistema Paradigm® Veo™ se mora bolnik o prednostih in morebitnih tveganjih omenjenega načina zdravljenja posvetovati s svojim zdravnikom. Uporabnik se mora pred začetkom
uporabe natančno seznaniti z delovanjem in tehničnimi podatki sistema Paradigm® Veo™.

Izrežite sliko Paradigm® Veo™ in ocenite njeno dejansko velikost.

Poiščite več informacij
Pogovorite se s svojim zdravnikom

Evropa
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax +41 (0)21 802 79 00

Distributer za Slovenijo:
Zaloker & Zaloker d.o.o.
Kajuhova ulica 9,
1000 Ljubljana
Tel: 01 542 51 11
www.zaloker-zaloker.si
Modra številka: 080 1880

Bolus Wizard, CGM in Paradigm so registrirane blagovne znamke, CareLink in MiniLink sta blagovni znamki družbe Medtronic MiniMed, Inc
CONTOUR je registrirana blagovna znamka družbe Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Brez kodiranja je registrirana blagovna znamka družbe Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

www.medtronic.eu
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