
WSKAZÓWKI  
DOTYCZĄCE UŻYWANIA 
SYSTEMU MINIMED™ 780G

KALIBRACJA
DZIEŃ 1

GUARDIAN™ SENSOR 3

DZIEŃ 2–7

ZABEZPIECZANIE SENSORA PLASTREM

Dobrą praktyką jest zakładanie sensora rano.

 � Pierwsza kalibracja: w ciągu 2 godzin po założeniu sensora.

 � Druga kalibracja: w ciągu 6 godzin od pierwszej kalibracji.

Następnie należy przeprowadzić kalibrację w ciągu 12 godzin.

Uwaga: Jeśli kalibracja nie zostanie zaakceptowana przez system, odczekaj minimum 15 minut przed 
wykonaniem kolejnej. Jeśli ponownie pojawi się powiadomienie o niezatwierdzeniu drugiej kalibracji, 
zostanie wygenerowane powiadomienie o konieczności wymiany sensora.

Sensor należy kalibrować 
przynajmniej co 12 godzin przez cały 
okres jego użytkowania.

Zalecamy kalibrację 2–3 razy na dobę. 

Zdejmij osłony i 
naklej plaster, tak by 
półokrągła szersza 
część plastra zakryła 
połowę plastikowego 
korpusu sensora. 
Wygładź plaster na 
skórze.

Zapamiętaj kolejność tych czterech 
kroków, które należy wykonać przy 
wymianie zużytego sensora na nowy:

1. Załóż sensor.

2. Naklej pierwszy owalny plaster.

3. Podłącz nadajnik.

4. Naklej drugi owalny plaster.

Prawidłowe przyklejenie owalnego 
plastra jest kluczowe w celu 
właściwego działania sensora. Owalny 
plaster pomaga zabezpieczyć go przed 
przypadkowym wysunięciem z ciała.

Naklej drugi plaster 
na nadajniku 
po przeciwnej 
stronie. Wygładź 
powierzchnię 
plastra.

2–3 RAZY NA DOBĘ

Pierwszy 
plaster na 
sensor

Drugi 
plaster na 
nadajnik

PRZED POSIŁKAMI
PRZED SNEM, ABY 
UNIKNĄĆ ALARMÓW 
W NOCY

Zalecamy przeprowadzanie 
kalibracji

Najlepszy czas na kalibrację

KLUCZOWE ELEMENTY:

Czasem może zostać wyświetlone powiadomienie o potrzebie dodatkowej kalibracji, która pomoże zapewnić 
dokładność odczytów sensora. 

Każdy wynik pomiaru glukometrem wprowadzony do pompy będzie traktowany jako kalibracja.
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inicjalizacji
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Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania, wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, 
środków ostrożności oraz możliwych zdarzeń niepożądanych można znaleźć w Podręczniku 
użytkownika systemu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym 
przedstawicielem firmy Medtronic.

SYSTEM MINIMED™ 780G 
FUNKCJA SMARTGUARD™

BOLUS

EKRANY 
FUNKCJI 
SMARTGUARD™

Podawaj bolusy od 
10 do 20 min1,2 przed 
posiłkami, jeśli to 
możliwe

Podaj bolus 
korekcyjny, jeżeli 
pompa go zaleca

Licz węglowodany tak 
dokładnie, jak to tylko 
możliwe

Nie wprowadzaj fałszywych 
węglowodanów w celu 
obniżenia poziomu glukozy

1) Odczytaj ekran pompy.

2) Wykonaj sugerowane działanie.

Uwaga: Sprawdź ekran listy kontrolnej 
funkcji SmartGuard™. Przedstawia on 
wymagania niezbędne do rozpoczęcia 
lub kontynuowania korzystania z funkcji 
SmartGuard™.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z cukrzycą, skontaktuj się z lekarzem prowadzącym.  
Jeśli masz pytania dotyczące problemów technicznych z pompą, prosimy o kontakt z naszym zespołem 
WeCare. Jesteśmy tu dla Ciebie.

Podczas uprawiania sportu lub 
w innych sytuacjach, w których 
spodziewasz się spadku wartości 
glikemii odczytywanej przez 
sensor, używaj funkcji Tymczasowy 
cel (150 mg/dl). Można ją ustawić 
maksymalnie na 24 godziny.

NIEBIESKA TARCZA: 
funkcja SmartGuard™

CZERWONY PASEK: 
zatrzymano podaż insuliny

TYMCZASOWY 
CEL

CZYTAJ I REAGUJ
Gdy pompa wymaga wykonania czynności w celu pozostania w trybie 
SmartGuard™, wyświetla powiadomienie o wszelkich wymaganych czynnościach 
i czasie pozostałym do wyjścia z Trybu automatycznego. W tym czasie pompa 
podaje insulinę na podstawie historii jej podawania, a nie w odniesieniu do 
odczytów glikemii wykonywanych przez sensor. Maksymalny czas oczekiwania 
na reakcję użytkownika to 4 godziny. Po upływie tego czasu system przejdzie do 
Trybu ręcznego.

Pamiętaj o dwóch prostych krokach:

Medtronic Poland Sp. z o.o.

ul. Polna 11

00-633 Warszawa

Tel: 22 465 69 00

Całodobowa Infolinia: 22 465 69 87

www.pompy-medtronic.pl


