O MODALITATE
MULT MAI
INTELIGENTĂ
DE A PREVENI
VALORILE
RIDICATE ȘI
JOASE ALE
GLICEMIEI
Destinată persoanelor care își
administrează injecții cu insulină

Sistemul de monitorizare glicemică continuă

Guardian Connect
TM

Oare valoarea glicemiei va
scădea în drum spre serviciu?

Voi avea o valoare prea ridicată
a glicemiei după prânz?

Fără a avea capacitatea de a preconiza cifrele
și de a lua măsuri, managementul diabetului
zaharat poate să pară un fel de ghicitoare.
Merg la culcare – glicemia
scade într-un ritm prea rapid?

UN SISTEM DE
MONITORIZARE
MULT MAI
INTELIGENT
VĂ AJUTĂ SĂ
DEJUCAȚI
EPISOADELE
HIPER ȘI
HIPOGLICEMICE
Puteți schimba totul dacă știți dinainte ce
se va întâmpla.
În prezent există un sistem mai inteligent
de monitorizare glicemică continuă care
poate să preconizeze episoadele hipo și
hiperglicemice și să vă alerteze înainte ca
acestea să se producă.
Atunci când aveți puterea de a preconiza
nivelurile glicemiei, aveți și puterea de a
lua măsuri. Astfel, vă veți putea concentra
cu încredere asupra vieții dumneavoastră
și nu asupra nivelurilor glicemiei.

VALORI ALE GLUCOZEI
OBŢINUTE CU SENZORUL ÎNTR-UN
MOD MULT MAI INTELIGENT,
CHIAR PE SMARTPHONE-UL
DUMNEAVOASTRĂ.
Acum puteţi verifica nivelul glucozei cu aceeaşi
uşurinţă cu care vă verificaţi SMS-urile.
Sistemul Guardian Connect măsoară în permanenţă
nivelul glucozei şi transmite wireless valorile către
smartphone-ul dumneavoastră, folosind tehnologia
Bluetooth.

ALERTELE MULT MAI INTELIGENTE
VĂ PERMIT SĂ LUAŢI MĂSURI
ÎNAINTE CA UN EVENIMENT
HIPER SAU HIPOGLICEMIC SĂ SE
PRODUCĂ.
Sistemul Guardian Connect foloseşte tehnologia
inteligentă pentru a analiza tiparul valorilor glucozei
şi a preconiza când vă îndreptaţi către o valoare prea
ridicată sau prea scăzută.
Doar CGM vă poate alerta în legătură cu valorile
ridicate şi joase preconizate cu un interval de timp
în avans cuprins între 10 și 60 de minute. Așadar,
veți putea opri aceste episoade înainte ca ele să se
producă.
Tehnologia inteligentă și predictivă
care este elementul central al
sistemului Guardian Connect este
folosită cu încredere de peste
150 000 de persoane cu diabet
zaharat, în fiecare zi.1
1. Estimările Medtronic privind baza internaţională de clienţi care
folosesc alertele CGM bazate pe valori predictive (MiniMed
640G, MiniMed Paradigm Veo şi alte sisteme disponibile la nivel
internaţional). Date arhivate, Medtronic MinMed, Northridge, SUA.

INSTRUMENTELE MULT MAI INTELIGENTE
SE INTEGREAZĂ FĂRĂ PROBLEME ÎN VIAȚA
DUMNEAVOASTRĂ

Aplicația ușor de folosit vă permite să
vizualizați rapid nivelul glucozei și să
primiți alerte personalizate

Senzorul subțire de mici dimensiuni și
transmițătorul pot fi luate cu
dumneavoastră oriunde – chiar și atunci
când înotați sau faceți duș

CONECTAT ÎN MOD CLAR
CU PARTENERII
DUMNEAVOASTRĂ DIN
DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

ÎNTOTDEAUNA
ALĂTURI DE
DUMNEAVOASTRĂ

Puteţi menține permanent legătura cu medicul
dumneavoastră şi cu cei dragi dacă le acordaţi
acces direct (streamlined) la cele mai recente
valori ale glucozei. Iar alertele automate transmise
prin SMS îi vor linişti pe cei dragi, la orice oră din zi
și din noapte.

Datorită expertizei personalizate StartRight
pentru iniţierea în utilizarea sistemului
şi accesului permanent la asistenţă,
dumneavoastră şi cei dragi puteţi fi liniştiţi chiar
de la început.

Vizitaţi www.guardianconnect.medtronic-diabetes.com
pentru a afla mai multe informații sau pentru a obţine sistemul Guardian Connect.
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Informaţii importante privind siguranţă
Sistemele Guardian de măsurare glicemică continuă au rolul de a determina nivelul glucozei din lichidul
interstiţial la persoanele cu diabet zaharat. Aceste sisteme oferă informaţii privind nivelurile posibile
ridicate şi joase ale glucozei şi pot indica când pacienţii ar trebui să îşi măsoare valorile glicemiei cu glucometrul, la domiciliu. Informaţiile furnizate de sistemele de monitorizare glicemică continuă îşi propun să
completeze şi nu să înlocuiască valorile obținute cu ajutorul glucometrului, la domiciliu. Introducerea unui
senzor de glucoză poate provoca sângerare sau iritații la locul inserției. Prezentați-vă imediat la medic dacă
aveți dureri severe sau dacă bănuiți că locul inserției este infectat. Pentru detalii, vizitați MedtronicDiabetes.com/Important-Safety-Information. Pentru o funcționare corectă a aplicației Guardian Connect, este
necesar să aveți un dispozitiv electronic mobil funcțional cu setările corecte (precum un sistem de operare
compatibil și Bluetooth® activat). Pentru lista indicațiilor, contraindicațiilor, precauțiilor, atenționărilor și
reacțiilor adverse posibile, consultați Instrucțiunile de utilizare.
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