התחילו
עכשיו
 .1הירשמו באתר האינטרנט
שלנו על ידי כניסה לקישור
הבא או סריקת הברקוד

האם היא מסמסת,
או שמא משנה
סטטוס?
למעשה היא
בודקת את רמות
הסוכר שלה
הכירו את Guardian™ Connect
מערכת לניטור סוכר רציף )(CGM

 .2לאחר מכן הורידו את אפליקציית
 GuardianTM Connectמחנות
האפליקציות

מידע נוסף תמצאו בכתובתנוguardianconnect.medtronic-diabetes.co.il :
מידע בטיחותי
מערכות לניטור רציף של גלוקוז נועדו לנטר את רמות
הגלוקוז בדמם של אנשים החולים בסוכרת .מערכות אלה
מספקות מידע באשר לרמות גלוקוז גבוהות או נמוכות מדי
ויכולות לתת אינדיקציה לכך שמטופלים צריכים לבצע
קריאת גלוקוז בביתם על ידי שימוש במד גלוקוז ידני.
המידע שמערכות ניטור רציף של גלוקוז מספקות נועד
להשלים את הקריאות במד הגלוקוז הביתי ,ולא להחליפן.
החדרת חיישני הגלוקוז עשויה לגרום לדימום או לגירוי באזור
ההחדרה .אם אתם חווים כאב משמעותי או חושדים שאזור
ההחדרה הזדהם התייעצו מיד עם הרופא שלכם .לפרטים
נוספים היכנסו לאתר שלנו:

MedtronicDiabetes.co.il/Important-Safety-Information

תפעול מדויק של אפליקציית  Guardian connectמצריך
שימוש במכשיר אלקטרוני נייד )טלפון חכם או טאבלט( ובו
ההגדרות הנכונות )כמו מערכת הפעלה נתמכת ובלוטוס
פעיל(.
לקבלת רשימה של התוויות ,התוויות נגד ,אמצעי זהירות,
אזהרות ותופעות לוואי אפשריות אנא עיינו בהוראות השימוש.
*הכוונה בגלוקוז היא לערך הגלוקוז בחיישן.
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היפטרו מהצורך
לנחש בין בדיקה
לבדיקה
)(fingersticks

GUARDIANTM
CONNECT

למענכם
גישה למידע אודות רמות
הסוכר שלכם ומגמותיו דרך
הטלפון עשרים וארבע שעות
ביממה

מערכת ה GuardianTM Connect -החדשה
לניטור רציף של סוכר ) (CGMנועדה לסייע
לכם לדעת מה קורה בזמן אמת עם רמות
הסוכר שלכם.

התראות על רמות נמוכות או
גבוהות מדי

מעקב אחר
הזלפת אינסולין

הביטחון לקבל החלטה בזמן
הנכון

טווח
גבוה/נמוך
מעקב
ארוחות
בדיקת
סוכר בדם

אודות CGM

למען השותפים
לטיפול בכם
המערכת מספקת שקט נפשי לחברים
ולבני המשפחה שלכם
תוכלו לשתף את המידע שלכם בזמן
אמת אם תחפצו בכך
המערכת מזמינה אתכם להגדיר
התראות  SMSכאשר רמות הסוכר
שלכם עולות או יורדות לרמה
המסכנת אתכם

*בניטור רציף של גלוקוז )(CGM
משתמשים בחיישן קטן על מנת למדוד
ברציפות את רמות הגלוקוז בנוזל
הבין-רקמתי שמתחת לעור .המערכת
יכולה לבצע קריאות כל היום וכל
הלילה ולשלוח אותן אליכם באמצעות
משדר אלחוטי קטן ,כך שתוכלו לראות
מה מצבכם בכל רגע נתון.

בדיקות ידניות

מערכת הGuardian Connec -
שולחת את המידע שלכם לחשבון
ה CareLink® -המקוון ,והרופא יכול
להיכנס אליו לפי פרטי המנוי שלכם
ולבדוק את מצבכם.

לבדן עלולות לפספס
עד  75%ממצבי רמות
נמוכות או גבוהות מדי2.

*המוצר יושק בקרוב.

)(FINGERSTICKS

מאחר שמערכת הGuardian -
 Connectבודקת את הסוכר
שלכם כל חמש דקות ,קל יותר
לראות מתי אתם עומדים לצאת
מהטווח הרצוי ולבצע את
ההתאמות הנחוצות לכם.

