
 mylife™ YpsoPump® — niewielka pompa insulinowa z ekranem dotykowym
 Aplikacja mylife™ App — kompleksowe dane w zasięgu ręki
 Napełniany samodzielnie zbiornik mylife™ YpsoPump® Reservoir —  

na dowolną insulinę
 Zestaw infuzyjny mylife™ YpsoPump® Orbit® — większa swoboda ruchu

mylife™ YpsoPump® — intuicyjny 
system pompy insulinowej.

Ciesz się  
prostotą.

Aplikacja mylife™ App  

z kalkulatorem bolusa:

dostępna w systemach  

iOS i Android

More freedom. More confidence. With mylife™.





Celem firmy Ypsomed jest tworzenie rozwiązań, dzięki którym samodzielne leczenie stanie się rutyną dla osób 
z cukrzycą. Właśnie dlatego podczas opracowywania pompy mylife™ YpsoPump® jej twórcy kierowali się  
potrzebami użytkowników. W ten sposób powstała pompa insulinowa, która zapewnia łatwy dostęp do klu-
czowych funkcji. Jest ukoronowaniem 30 lat pracy szwajcarskich inżynierów opracowujących wyroby medyczne.

Zaprojektowana aby dopasować się do trybu życia  
Twojego pacjenta
30 lat doświadczenia w projektowaniu pozwoliło nam skupić  
się na tym, co najważniejsze

 Przyjazna dla użytkowników
 Pompa oferuje kluczowe funkcje. 

Dzięki temu można łatwo nauczyć się jej obsługi, a zaoszczędzony  
czas wykorzystać na lepszą kontrolę cukrzycy.

 Łatwa obsługa
 Menu oparte na ikonach umożliwia intuicyjną obsługę z użyciem ekranu  

dotykowego1. 

 Po prostu dyskrecja
 Niewielkie, lekkie urządzenie idealnie wpasowuje się w rytm życia pacjentów1. 

Dzięki aplikacji mylife™ App użytkownicy mają zawsze dyskretny dostęp do 
wszystkich podstawowych danych leczenia cukrzycy w dowolnym miejscu.



Dane techniczne produktu

Typy bolusa Bolus standardowy, bolus przedłużony, 
bolus złożony i bolus ślepy. Możliwość 
podania bolusa standardowego  
podczas trwania fazy przedłużonej 
bolusa w toku

Zakres ustawień 
bolusa

Od 0,1 U do 30,0 U

Przyrosty bolusa 0,1 U; 0,5 U; 1,0 U i 2,0 U

Dawka podstawowa 2 profile (A i B), programowane  
dowolnie przez użytkownika.  
Dostępna jest także tymczasowa  
dawka podstawowa

Zakres ustawień  
dawki podstawowej

Od 0,00 U/h do 40,0 U/h

Przyrosty dawki  
podstawowej

Zakres od 0,02 U/h do 1,00 U/h:  
przyrost co 0,01 U/h
Zakres od 1,00 U/h do 2,00 U/h:  
przyrost co 0,02 U/h
Zakres od 2,00 U/h do 15,0 U/h:  
przyrost co 0,1 U/h
Zakres od 15,0 U/h do 40,0 U/h:  
przyrost co 0,5 U/h

Kaniula
(miękka lub stalowa)

Podstawa kaniuli

Plaster Adapter

Łatwy do opanowania system pompy insulinowej1

Starannie opracowany, intuicyjny i niewielki

 Niewielki rozmiar i przemyślana konstrukcja1 z tylko jednym przyciskiem funkcyjnym
 Masa to zaledwie 83 g (z baterią i napełnionym zbiornikiem)
 Wymiana zbiornika w trzech łatwych krokach1

 Niezawodne i dyskretne podawanie bolusa ślepego, któremu towarzyszą alerty wibracyjne

Nasadka drenu

Dren

Bateria Bateria alkaliczna 1,5 V (LR03), 
typu AAA. Zwykle 30 dni przeciętnego 
użytkowania (54 U/dobę; temperatura 
23 °C ± 2 °C) z włączoną funkcją 
Bluetooth®

Napełniany  
samodzielnie zbiornik 
mylife™ YpsoPump® 
Reservoir

1,6 ml (160 U)
Analog insuliny o szybkim działaniu 
w stężeniu 100 U/ml. 
Zgodny z: Fiasp®, NovoRapid®,  
Humalog® i Apidra®

Wymiary pompy 7,8 × 4,6 × 1,6 cm

Masa 83 g  
(z baterią i napełnionym zbiornikiem)

Wymiary ekranu  
dotykowego

4,1 × 1,6 cm
Ekran dotykowy OLED

Stopień ochrony przed 
wnikaniem wody

IPX8 według normy EN 60529 
(zanurzenie na głębokość 1 m przez 
maksymalnie 60 minut)

Interfejs  
komunikacyjny

Bluetooth® 4.0 o niskim zapotrzebo-
waniu na energię, od 2400 MHz do 
2483,5 MHz



Przycisk funkcyjny

Komora  
baterii

Komora zbiornika 
z okienkiem

Ekran stanu

 Łatwa nawigacja w menu niezależnie od języka dzięki zrozumiałym ikonom1

 Jasny ekran dotykowy o wysokim kontraście zapewniający czytelność komunikatów
 Ekran stanu ze wszystkimi niezbędnymi informacjami
 Każda funkcja w zasięgu zaledwie kilku ruchów palcem

Intuicyjny ekran dotykowy

Menu “Bolus złożony” Ekran stanu “Tymczasowa dawka 
podstawowa”

Napełniany samodzielnie 
zbiornik o pojemności 
1,6 ml (mylife™ YpsoPump® 
Reservoir) 



Korzystaj ze swobody komunikacji
Łatwa kontrola cukrzycy dzięki transmisji danych

Pompa insulinowa mylife™ YpsoPump® Aplikacja mylife™ App

Opracowany z myślą o optymalizacji komunikacji między osobami chorującymi na cukrzycę a personelem  
medycznym system mylife™ Diabetescare therapy management to łatwe w użyciu rozwiązanie do 
udostępniania danych dotyczących leczenia cukrzycy. Zapewnia on wygodny i dyskretny dostęp do wszystkich  
informacji dotyczących leczenia w dowolnym miejscu.

mylife™ YpsoPump®

Pompa insulinowa mylife™ YpsoPump® łączy się  
z aplikacją mylife™ App i oprogramowaniem mylife™ 
Software za pośrednictwem funkcji Bluetooth®  
i automatycznie przesyła do nich dane.

mylife™ App
Dzięki łączności pompy insulinowej mylife™  
YpsoPump® z aplikacją mylife™ App za pośred-
nictwem funkcji Bluetooth® przesyłane są do niej 
wszystkie podstawowe dane dotyczące leczenia 
cukrzycy, których można następnie użyć do  
obliczania bolusa. Użytkownicy mają więc zawsze 
dostęp do aktualnych danych leczenia.



mylife™ Software
Użytkownicy urządzeń mylife™ Diabetescare mogą 
analizować dane insulinoterapii w oprogramowaniu 
mylife™ Software. Czytelne statystyki i raporty  
zapewniają łatwą analizę postępów leczenia  
i pozwalają zidentyfikować ewentualne obszary do 
optymalizacji. Z oprogramowania mylife™ mogą  
korzystać zarówno pacjenci, jak i personel medyczny,  
co zapewnia obu tym grupom użytkowników  
dostęp do najnowszych danych leczenia.

Więcej informacji na temat rozwiązania mylife™  
Diabetescare therapy management można znaleźć 
na naszej stronie internetowej:  
www.mylife-diabetescare.pl/digital

Oprogramowanie mylife™ Software

mylife™ Cloud
Użytkownicy mogą przechowywać pochodzące  
z różnych urządzeń dane dotyczące leczenia  
w chmurze mylife™ Cloud i przeglądać je w dowolnym 
miejscu na różnego typu urządzeniach. Mają także 
możliwość udostępniania danych leczenia bezpo-
średnio personelowi medycznemu. Opcja ta pozwala 
na szybki dostęp do danych leczenia wszystkim 
uprawnionym osobom i zapewnia oszczędność cza-
su dzięki wyeliminowaniu osobnych etapów zapisu  
i analizy informacji.

mylife™ Cloud
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Aplikacja mylife™ App
Kompleksowe dane na wyciągnięcie ręki

Zalety korzystania z aplikacji mylife™ App:
 Wygodne, bezprzewodowe przesyłanie danych z pompy insulinowej mylife™ YpsoPump® do aplikacji  

mylife™ App za pośrednictwem funkcji Bluetooth®

 Zintegrowany i łatwy w obsłudze kalkulator bolusa zapewnia łatwą kontrolę cukrzycy
 Wyświetlanie ostatnich wartości, takich jak glikemia, bolus, dawka podstawowa i aktywna insulina, 

umożliwiają dyskretne zapoznanie się z przebiegiem leczenia
 Synchronizacja z kontem w chmurze mylife™ Cloud dla łatwego udostępniania danych
 Zgodność z urządzeniami z systemami iOS i Android, dzięki czemu możliwe jest kontrolowanie cukrzycy  

w dowolnym miejscu

Ostatnie wartości

Menu
Przegląd wszystkich funkcji

Profil użytkownika
Profil bieżącego użytkownika

Kalkulator bolusa

Ręczne wprowadzanie 
danych

Synchronizacja stanu/ 
import danych

 Ostatni bolus

 Aktywna insulina

 Ostatnia wartość 
węglowodanów

 Bieżąca dawka  
podstawowa

 Ostatnia wartość glikemii



Bolus sugerowany

2.2 j.

Zapisz

Resetuj

Glikemia

g 

Węglowodany

mg/dL

Bolus 
korekcyjny
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172
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3.4 j.

Bolus 
posiłkowy

1.3 j.

Aktywna 
insulina

2.5 j.

Kalkulator bolusa

Kalkulator bolusa

Ostatnia wartość glikemii

Wprowadzona wartość 
węglowodanów

Bolus sugerowany
Bolus sugerowany, obliczony 
z użyciem trzech elementów 
składowych
(bolus korekcyjny
+ bolus posiłkowy
– aktywna insulina)

Aktywna insulina
Ilość nadal aktywnej insuliny

Bolus posiłkowy
Liczba jednostek insuliny  
wymagana do zrównoważenia 
węglowodanów

Bolus korekcyjny
Liczba jednostek insuliny  
wymagana do skorygowania 
poziomu glikemii

Informacje
Informacje na temat sposobu  
obliczania bolusa sugerowanego



Szybka i wygodna wymiana zbiornika1

w trzech łatwych krokach

Krok 2
 Wprowadzić pełny zbiornik do komory zbiornika
  Umieścić adapter pionowo na zbiorniku, obrócić o 90°  

w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,  
co zamknie komorę zbiornika

Wymiana zbiornika w systemie mylife™ YpsoPump® jest niezwykle łatwa i obejmuje tylko trzy proste kroki.

Krok 1
  Uruchomić funkcję powrotu gwintowanego pręta  

i wykonać autotest
  Obrócić adapter o 90° w kierunku przeciwnym do  

ruchu wskazówek zegara
 Wyjąć zbiornik

Krok 3
 Napełnić zestaw infuzyjny
  Podłączyć zestaw infuzyjny, mocując nasadkę drenu  

do podstawy kaniuli zestawu infuzyjnego

Dzięki pompie mylife™ YpsoPump® nie jest wymagana wymiana zestawu infuzyjnego przez pacjenta 
przy każdej wymianie zbiornika z insuliną, co zapewnia większą swobodę decydowania o wymianie  
zarówno zbiornika, jak i zestawu infuzyjnego1.



Zbiornik mylife™ YpsoPump® Reservoir opracowano pod kątem dostarczania insuliny za pomocą systemu 
mylife™ YpsoPump®. Pacjent może łatwo napełnić pusty zbiornik mylife™ YpsoPump® Reservoir dowolną 
insuliną o szybkim działaniu w stężeniu 100 jednostek na mililitr.

Napełniany samodzielnie zbiornik mylife™ YpsoPump® Reservoir
Leczenie z użyciem dowolnej insuliny

Dane techniczne zbiornika mylife™ YpsoPump® Reservoir

Insulina Analog insuliny o szybkim działaniu 
w stężeniu 100 U/ml. Zgodny z: Fiasp®, 
NovoRapid®, Humalog® i Apidra®

Pojemność 
zbiornika

1,6 ml/160 U

Liczba sztuk 
w opakowaniu

10 zbiorników

Zastosowanie Do jednorazowego użytku

Materiał Szklany cylinder

Pusty zbiornik do samodzielnego napełniania
 Samodzielne napełnianie wybraną insuliną
 Łatwy w obsłudze system napełniania
 Wyraźna podziałka do oznaczania poziomu napełnienia

Zbiornik można napełnić wybranym analogiem insuliny o szybkim działaniu zgodnie ze wskazówkami  
lekarza, po czym przechowywać go w lodówce (2 – 8 °C) przez maksymalnie 30 dni. Napełniony zbiornik 
można używać w pompie mylife™ YpsoPump® przez maksymalnie 7 dni.

Więcej informacji na temat rodzaju insuliny zawiera ulotka dołączona do opakowania wydana przez  
producenta insuliny. Okres i warunki przechowywania mogą być różne.



 Łącznik można obracać o 360°, co sprawia, że wybór miejsca jest łatwy i wyjątkowo elastyczny1

 Obrotowe połączenie zapewnia idealne dopasowanie w każdej sytuacji, gwarantując większą swobodę ruchu
 Półprzezroczysty plaster w kolorze skóry zapewnia większą dyskrecję
 Duży wybór dopasowanych do potrzeb pacjenta drenów o różnych długościach z kaniulami stalowymi  

i miękkimi

Konstrukcja Soft z elastyczną 
kaniulą

Konstrukcja Micro z bardzo  
cienką kaniulą stalową 31G

Dane techniczne

Długości kaniul Soft:
6 mm, 9 mm

Micro:
5,5 mm, 8,5 mm

Długości drenów Soft:
45 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm

Micro:
45 cm, 60 cm, 80 cm, 110 cm

Zestaw infuzyjny mylife™ YpsoPump® Orbit®

Większa swoboda ruchu



Dane techniczne

Zgodne zestawy 
infuzyjne

mylife™ YpsoPump® Orbit®soft
mylife™ YpsoPump® Orbit®micro

Rozmiar Wysokość: 52 mm
Średnica: 49 mm

Siła podczas wpro-
wadzania zestawu 
infuzyjnego

> 2,5 N

Siła zwalniająca maks. 23 N 

49 mm

52
 m

m

Urządzenie wprowadzające mylife™ Orbit®Inserter
Szybkie i bezpieczne wprowadzanie zestawu infuzyjnego

 Urządzenie wprowadzające mylife™ Orbit®Inserter jest niewielkie i lekkie, dzięki czemu wygodnie się go używa
 Okrągła, ergonomiczna konstrukcja zapewnia dłoni pewny i wygodny chwyt1

 Zwalnianie z dużą szybkością ułatwia szybkie i bezpieczne wprowadzenie zestawu infuzyjnego1  
w powtarzalny sposób

 Urządzenie wprowadzające mylife™ Orbit®Inserter ułatwia dostęp do trudno dostępnych miejsc1

90º

Rozmiar

rzeczywisty



Wsparcie
Służymy pomocą Tobie i Twoim pacjentom

Szkolenie
Jeśli chcesz zachęcić swoich pacjentów do korzystania z urządzeń mylife™ YpsoPump®, możemy Ci w tym 
pomóc, organizując szkolenia i zapewniając wsparcie. Przydzielimy Ci certyfikowanego doradcę,  
który będzie miał wszelkie kwalifikacje wymagane do szkolenia użytkowników pompy mylife™ YpsoPump®  
i zapewniania im pomocy.

Obsługa klienta
Odpowiedzi na pytania można znaleźć w naszych materiałach pomocniczych, a także online. Nasz dział 
wsparcia z przyjemnością służy pomocą Tobie i Twoim pacjentom — przez całą dobę, siedem dni  
w tygodniu. Zapraszamy do kontaktowania się z nami drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail 
(szczegółowe dane kontaktowe są dostępne z tyłu broszury).

1  Publikacja naukowa z badania dotyczącego stosowania pompy insulinowej mylife™ YpsoPump® w opiece domowej: D. Waldenmaier, F. Freckmann i wsp., First User Experiences 
With a Novel Touchscreen-Based Insulin Pump System in Daily Life, 2018 JDST Journal of Diabetes Science and Technology, 1–7, doi: 10.1177/1932296818785386.

Zastrzeżenie:  
Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., wykorzystywanymi przez firmę Ypsomed AG w ramach licencji. Pozostałe znaki towarowe 
i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
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More freedom.
More confi dence.
With mylife™.

Systemy infuzyjne Systemy 
monitorowania 
stężenia glukozy 
we krwi

Zarządzanie 
leczeniem

Igły do penów

mylife™ Diabetescare to oferowany przez fi rmę Ypsomed wszechstronny 
asortyment produktów i usług przeznaczonych dla osób z cukrzycą. 
Umożliwiają one użytkownikom proste, dyskretne i niezawodne samodzielne 
leczenie. Dzięki mylife™ Diabetescare samodzielność staje się oczywistością.


