
SYSTEM MINIMED™ 780G
KARTA WSTĘPNYCH USTAWIEŃ

Wiek: Masa ciała: Wzrost:Wiek zachorowania na cukrzycę:

Aktualna metoda leczenia:

Data: Imię i nazwisko pacjenta: Dane kontaktowe (e-mail / telefon pacjenta):

Dobowa dawka insuliny
DDI:MDI CSII 

Zastosuj poniższe ustawienia Bazy i Kalkulatora bolusa Przepisz obecne ustawienia z pompy

Baza: j Bolusy: j
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Ustawienia przepływów godzinowych ( j/h)

00:00 00:00 – 01:00 01:00 – 02:00 02:00 – 03:00 03:00 – 04:00 04:00 – 05:00 05:00 – 06:00 06:00 – 07:00 07:00 – 08:00

08:00 – 09:00 09:00 – 10:00 10:00 – 11:00 11:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 14:00 14:00 – 15:00 15:00 – 16:00

16:00 – 17:00 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 19:00 – 20:00 20:00 – 21:00 21:00 – 22:00 22:00 – 23:00 23:00 – 24:00

Maksymalna baza:        j (domyślnie 2,0 j/h)
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            h              min 
2–8 h

w przyrostach 
co 15 min

00:00 00:00 00:00 

Maksymalny bolus:        j (domyślnie 10 j)

Data szkolenia z obsługi pompy:

USTAWIENIA TRYBU MANUALNEGO
Poniższe parametry wprowadzone do pompy będą używane w Trybie Manualnym



Data szkolenia z obsługi CGM:

Data szkolenia z trybu SmartGuard™:

Podając powyższe dane pacjenta potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na podanie tych danych w imieniu wskazanego pacjenta w związku ze zdalnym szkoleniem Medtronic organizowanym przez Medtronic. Potwierdzasz, 
że przekazując te dane, poinformowałeś pacjenta, że będziesz udostępniać te informacje firmie Medtronic. Pamiętaj, że potwierdzasz również, że każdy inny pracownik służby zdrowia wymieniony w tym dokumencie 
(w tym między innymi osoba wypełniająca ten formularz) został poinformowany, że jego dane zostaną udostępnione firmie Medtronic w związku ze zdalnym szkoleniem firmy Medtronic. Należy pamiętać, że po 
zakończeniu zdalnego szkolenia firmy Medtronic, firma Medtronic nie zachowa żadnych danych osobowych przetwarzanych w związku ze zdalnym szkoleniem firmy Medtronic.
Szkolenie zdalne Medtronic nie ma na celu zastąpienia profesjonalnej porady lekarskiej, a informacje przekazane w trakcie szkolenia nie zastępują zaleceń lekarskich. Po zakończeniu zdalnego szkolenia firmy Medtronic 
należy zweryfikować ustawienia urządzeń pacjenta. Szczegółowe informacje dotyczące instrukcji użytkowania, wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności i potencjalnych zdarzeń niepożądanych 
można znaleźć w instrukcjach obsługi urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Medtronic.
UC202107814 PO © 2020 Medtronic. Wszelkie prawa zastrzeżone. Medtronic i logo Medtronic są znakami towarowymi firmy Medtronic.  
™ * Marki innych firm są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszystkie inne marki są znakami towarowymi firmy Medtronic.

Nazwisko lekarza:

Uwagi:

Data:

Wypełniona „KARTA POCZĄTKOWYCH USTAWIEŃ SYSTEMU MINIMED™ 780G” powinna być chroniona hasłem i/lub zaszyfrowana podczas wysyłania pocztą e-mail.

USTAWIENIA CGM

Wartość docelowa SmartGuard™ Wskaźnik węglowodanowy (ICR) Czas aktywności insuliny Modyfikacja alarmów CGM
 100 mg/dl (domyślnie)
 110 mg/dl  
 120 mg/dl

 Użyj dotychczasowych ustawień
  Zmień ustawienia na następujące:

      h      min

Zalecany: 2–3 h

Automatyczna korekta Przedział czasu Wskaźnik węgl. (g/j)

 WŁ. – domyślnie (zalecane) 
 WYŁ.

00:00 

Uwaga! 
Przy wartości SG 54 mg/dl lub niższej pompa zawsze wygeneruje alarm, niezależnie od ustawień niskiej glukozy.
Przy wartości SG 250 mg/dl lub wyższej, utrzymującej się przez 3 godz. pompa zawsze wygeneruje alarm, niezależnie od ustawień wysokiej glukozy.

Wybierając powiadomienia pamiętaj, że zbyt dużo włączonych powiadomień może zaburzać samokontrolę pacjenta. Staraj się włączyć tylko te,  
które są niezbędne dla indywidualnych potrzeb pacjenta.

Uruchomienie trybu SmartGuard™ wymaga minimalnego okresu 48 godzin użytkowania pompy (liczonego od północy w dniu podłączenia pompy).

USTAWIENIA TRYBU SMARTGUARD™
Poniższe parametry wprowadzone do pompy zastąpią ustawienia używane w Trybie Manualnym. 
Pozostałe ustawienia (w tym powiadomienia CGM) pozostaną bez zmian.

Ustawienia niskiej glukozy

Przedziały czasowe Dolny limit 
50–90 (mg/dl)

Zatrzymaj  
PRZED nis.

Zatrzymaj  
PRZY nis.

Powiad.  
PRZED nis.

Powiad.  
PRZY nis.

Powiad.  
o wzn. bazy

00:00 

Przypomnij nis.      min (5 min do 1 h, domyślnie 20 min)

Ustawienia wysokiej glukozy

Przedziały czasowe Górny limit 
100–400 (mg/dl)

Zatrzymaj  
PRZED wys.

Czas przed wys.
(5–30 min)

Powiad.  
PRZY wys. 

Powiad.  
o wzroście

Limit wzrostu 
1,0–5,0 (mg/dl/min)

00:00 

Przypomnij wys.      min (5 min do 3 h, domyślnie 1 h)

SYSTEM MINIMED™ 780G
KARTA WSTĘPNYCH USTAWIEŃ


