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AUTOMATYCZNY BOLUS KOREKCYJNY

CZAS 15:00 18: 0013:00 14:00 16:00 17:00 19:00

AUTOMATYCZNA BAZA

100150

SYSTEM MINIMED™ 780G 
CUKRZYCA TYPU 1 – WYSIŁEK FIZYCZNY 
KORZYŚCI I ZALECENIA

Chcesz ćwiczyć, ale nie wiesz, jak się do tego przygotować – co robić przed, 
w trakcie i po treningu? Zebraliśmy dla Ciebie kilka wskazówek.

Wartość docelowa 100 mg/dL to ustawienie domyślne,  
ale można je zmienić na 110 mg/dL lub 120 mg/dL.

Baza jest dostosowywana co 5 min, na podstawie  
wartości SG (glukozy z sensora).

Funkcja Tymczasowy Cel 150 mg/dL jest aktywna  
podczas wysiłku fizycznego.

Zgodnie z algorytmem Autom. korekty będą podawane  
co 5 min, jeśli osiągnięto podaż maksymalnej bazy,  
a SG przekracza 120 mg/dL.

TYMCZASOWY CEL 150 mg/dL  
można włączyć w sytuacjach  
wymagających dużej aktywności  
fizycznej, np. podczas ćwiczeń.

AUTOMATYCZNE BOLUSY KOREKCYJNE nie są podawane 
podczas aktywnej funkcji Tymczasowy Cel. Automatyczna 
korekta zostaje wznowiona po zakończeniu czasu trwania  
funkcji Tymczasowy Cel.

DLACZEGO AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA JEST WAŻNA?

W JAKI SPOSÓB FUNKCJA SMARTGUARD™ ADAPTUJE SIĘ 
DO TWOICH WARTOŚCI GLUKOZY?

 � Poprawa profilu lipidowego
 � Redukcja masy ciała
 � Wyrównanie ciśnienia krwi
 � Zwiększenie wrażliwości na insulinę
 � Zmniejszenie ryzyka powikłań 

cukrzycowych i chorób  
sercowo-naczyniowych 

 � Dobre samopoczucie psychiczne

 � Łącznie 150 min tygodniowo
 � Unikaj 2 kolejnych dni bez 

aktywności fizycznej
 � 2-3 sesje treningu siłowego 

tygodniowo (z przerwą,  
co drugi dzień)
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TRENING 45 MIN

WYSIŁEK FIZYCZNY Z SYSTEMEM MINIMED™ 780G 
PRZYKŁADOWY PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA   
PODCZAS 45 MIN TRENINGU Z TRYBEM SMARTGUARD™ 5
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 � Omów zasady postępowania podczas wysiłku 
fizycznego ze swoim zespołem terapeutycznym

 � Uruchom funkcję Tymczasowy Cel na 1-2 godziny 
przed rozpoczęciem ćwiczeń

 � Rozpocznij ćwiczenia z glikemią w zakresie 
docelowym

 � W razie potrzeby rozważ spożycie dodatkowych 
węglowodanów przed ćwiczeniami i podczas  
nich – ale nie wprowadzaj ich do pompy poprzez 
funkcję Bolusa w trybie SmartGuard™*

 � W przypadku odłączania pompy przed aktywnością 
fizyczną (np. sporty kontaktowe), zatrzymaj 
podawanie insuliny, aby zapewnić pompie  
rzeczywiste informacje o ilości insuliny podanej  
w ciągu doby, a zatrzymywanie pompy ogranicz  
do minimum

 � Wyłącz funkcję Tymczasowy Cel około 15 min  
po treningu

 � Posiłek po wysiłku: rozważ modyfikację bolusa
 � Zaufaj systemowi i pozwól algorytmowi wykonać 

swoją pracę

 � Gwałtownie rosnącego poziomu glukozy 
bezpośrednio przed ćwiczeniami

 � Nadmiernego korygowania hipoglikemii
 � Wprowadzania do pompy dodatkowych 

węglowodanów ( jako zabezpieczenia przed 
hipoglikemią) poprzez funkcję Bolusa w trybie 
SmartGuard™*

 � Rozpoczynania treningu przy dużej ilości aktywnej 
insuliny 

 � Nadmiernego spożywania węglowodanów przed 
ćwiczeniami

UNIKAJ!PAMIĘTAJ!

TYMCZASOWY CEL – START 
60–120 min przed rozpoczęciem 
treningu

DODATKOWE WĘGLOWODANY 
w razie potrzeby 15 min przed treningiem: 
stężenie glukozy ≤126 mg/dL: 10 g węglowodanów 
stężenie glukozy <90 mg/dL: 20 g węglowodanów

TYMCZASOWY CEL – STOP 
średnio 15 min po zakończeniu 
treningu

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ćwiczeń i systemu MiniMed™ 780G, 
skontaktuj się z Twoim zespołem terapeutycznym, aby uzyskać dalsze wsparcie.

Medtronic Poland Sp z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa
Całodobowa Infolinia: 22 46 56 987
www.pompy-medtronic.pl

* Do funkcji Bolus w trybie SmartGuard™ należy wprowadzać wyłącznie węglowodany spożywane w ramach zwykłych posiłków lub przekąsek – nie należy 
wprowadzać żadnych węglowodanów zabezpieczających przed hipoglikemią lub spożywanych na ratunek w hipoglikemii.


