
SYSTEM MINIMED™ 780G  
MINI PRZEWODNIK

System MiniMed™ 780G

Ten mini przewodnik przedstawia podstawowe funkcje systemu MiniMed™ 780G, gdy aktywny jest Tryb Automatyczny 
SmartGuard™. Szczegółowe informacje na temat korzystania z produktu można znaleźć w Podręczniku użytkownika systemu.

KALIBRACJA SENSORA
System musi być kalibrowany przynajmniej co 12 godzin. Czasem może wymagać dodatkowej kalibracji w celu zapewnienia 
dokładności odczytów sensora. W momencie wymaganej kalibracji wyświetlane jest powiadomienie Wpisz Glu teraz.

 � Do kalibracji używaj tylko pomiarów dokonanych glukometrem z opuszek palców.

 � Instrukcje dotyczące pomiaru poziomu cukru we krwi znajdują się na następnej stronie.

UWAGA: Jeśli kalibracja nie została zaakceptowana, należy odczekać co najmniej 15 minut. Należy umyć ręce 
i ponownie dokonać pomiaru glukometrem. Jeśli po drugiej próbie kalibracji znów pojawi się powiadomienie 
„Kalibracja niezatwierdzona”, zostanie wygenerowane powiadomienie „Zmień sensor”.

MENU
 � Naciśnij przycisk wyboru na 

Ekranie głównym.

 � Podświetlona zostanie ikona 
INSULINA.

 � Przejdź do żądanej ikony: jej kolor 
się zmieni, a na górze ekranu 
pojawi się nazwa menu.

SKRÓTY
Aby zatrzymać 
całe podawanie 
insuliny w bazie 
i bolusie, naciśnij 
przycisk W GÓRĘ. 
Możesz wznowić 
podawanie z tego 
samego miejsca.

Czas w zakresie 
można sprawdzić, 
naciskając przycisk 
W PRAWO.

Ekran bolusa 
wyświetli się 
po naciśnięciu 
przycisku W DÓŁ.

Wykres sensora 
można wyświetlić, 
naciskając przycisk 
z symbolem 
DIAMENTU.

DIODA POWIADOMIEŃ

PRZYCISK WYBORU
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POMIAR STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI

POZOSTAWANIE W FUNKCJI SMARTGUARD™:  
Kiedy pompa wymaga interwencji, aby pozostać w funkcji 
SmartGuard™, wyświetla powiadomienie i czas pozostały 
do przejścia w Tryb ręczny (maks. 4 godziny).

1) Przeczytaj powiadomienie na pasku.

2) Wykonaj wymagane działanie.

Jeżeli pompa przechodzi w Tryb ręczny, będzie to wymagało 
dodatkowego potwierdzenia.

POWIADOMIENIA I ALARMY
Wszystkie powiadomienia, alarmy i komunikaty wysyłane przez pompę 
należy natychmiast sprawdzać. W razie potrzeby należy postępować zgodnie 
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie pompy.

UWAGA: Dioda powiadomień miga, gdy pompa wygenerowała alarm lub powiadomienie.

TYMCZASOWY 
CEL
W razie potrzeby w menu 
SmartGuard™ można ustawić 
dla pompy Tymczasowy 
cel (150 mg/dl). Gdy 
Tymczasowy cel jest aktywny, 
automatyczne bolusy 
korekcyjne nie są podawane.

Naciśnij przycisk wstecz, 
aby natychmiast przesłać 
wynik pomiaru do 
pompy.

Stężenie glukozy we krwi można 
również wprowadzać do pompy 
ręcznie:

1. Wybierz  z menu.

2. Wprowadź wynik pomiaru.

3. Wybierz opcję Zapisz.

EKRANY 
GŁÓWNE POMPY
NIEBIESKA TARCZA: 
Funkcja SmartGuard™ jest 
aktywna i działa poprawnie.

CZERWONY PASEK:
Podawanie insuliny jest 
zatrzymane.

UWAGA! Jeżeli pompa 
działa w Trybie ręcznym, na 
Ekranie głównym nie jest 
wyświetlana tarcza. Pompa 
również działa w nieco inny 
sposób. Przejście w Tryb 
ręczny wymaga dodatkowego 
potwierdzenia.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z cukrzycą lub jej leczeniem, 
prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym.
Całodobowa Infolinia firmy Medtronic udziela pomocy i odpowiada na pytania 
dotyczących kwestii technicznych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

e-mail: diabetes.help@medtronic.com

POWIADOMIENIE:  
Pompa wymaga  
uwagi.

Na przykład:  
Słaba bateria.
Niski poziom  
w zbiorniku.

ALARM:  
Wymaga 
natychmiastowej 
reakcji.

Na przykład: Blokada 
przepływu insuliny. 
Wymień baterię teraz.

ZATRZYMANIE PODAWANIA INSULINY
Jeśli pompa zostanie odłączona od ciała, podawanie insuliny musi zostać zatrzymane.  
ZATRZYMANIE: Naciśnij przycisk W GÓRĘ i wybierz Zatrz. całe podaw. Wybierz Tak.
WZNOWIENIE: Naciśnij przycisk W GÓRĘ i wybierz Wznów bazę. Wybierz Tak.

Medtronic Poland Sp. z o.o. 
ul. Polna 11 
00-633 Warszawa, Polska 
Tel.: +48 22 465 69 00 
Faks: +48 22 465 69 17

www.pompy-medtronic.pl

22 46 56 987
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