
BOLUS:
ICR                                                           450/TDD
Współczynnik wrażliwości                           1 800/TDD
Docelowe glikemie                                     100–120 mg/dL
AIT                                                           2,0–3,0 godziny

CGM:
Zatrzymaj PRZED niskim                             WŁ.
Dolny limit                                                 70 mg/dL
Powiadom PRZED niskim                            WYŁ.
Powiadom PRZY niskim                               WŁ. domyślnie
Powiadom PRZY wysokim                           WYŁ.
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Wartość docelowa dla Autom. bazy (opcje): 100 mg/dL domyślnie | 110 mg/dL | 120 mg/dL
Parametry ustawień funkcji Bolus: Wskaźnik węglowodanowy (ICR) | Czas aktywności insuliny (AIT) | Autom. korekta – WŁ. lub WYŁ.

SYSTEM MINIMED™ 780G SKRÓCONA INSTRUKCJA USTAWIEŃ

System zaawansowanej hybrydowej pętli zamkniętej

Przejrzyj raport Ocena i postęp, aby uzyskać informacje na temat czasu w zakresie oraz poniżej i powyżej zakresu, korzystania z trybu  
SmartGuard™, użycia sensora i liczby kalibracji na dobę.

Indywidualne cele pacjenta mogą się różnić od przedstawionych w tabeli. Jeśli indywidualne cele  
są osiągane, podjęcie działania może nie być konieczne.

Parametr
Czas powyżej  

(TAR)1  
250 mg/dL

Czas powyżej  
(TAR)1  

180 mg/dL

Czas w zakresie  
(TIR)1 

70 –180 mg/dL

Czas poniżej  
(TBR)1 

70 mg/dL 

Czas poniżej  
(TBR)1 

54 mg/dL 
HbA1c2

Cele <5% <25% >70% <4% <1%
<7,0% dorośli
<6,5% dzieci

Parametr
Korzystanie  

z trybu  
SmartGuard™

Użycie sensora Kalibracje/dobę

Cele ≥85% ≥85% 2-3

POCZĄTKOWE USTAWIENIA DLA PACJENTÓW  
DOTYCHCZAS LECZONYCH ZA POMOCĄ PENÓW (MDI)

POCZĄTKOWE USTAWIENIA CGM I FUNKCJI SMARTGUARD™ DLA PACJENTÓW  
DOTYCHCZAS LECZONYCH ZA POMOCĄ PENÓW (MDI) LUB POMPY 

POCZĄTKOWE USTAWIENIA DLA PACJENTÓW  
DOTYCHCZAS LECZONYCH ZA POMOCĄ POMPY

BAZA:
Redukcja całkowitej dobowej dawki insuliny (TDD) o 15–25% 
Insulina bazowa stanowi około połowy TDD (zredukowana TDD x 0,5).
Jeżeli wyliczona dawka bazowa jest >0,4 j/kg należy zastosować 
wyliczenie dawki według masy ciała*.
Insulina bazowa / 24 = godzinowy przepływ insuliny w bazie. 
Ustawiamy 1 lub 2 przedziały bazy (np. noc i dzień).

BAZA:
Wykorzystanie aktualnych ustawień pompy insulinowej.

BOLUS:
ICR                                                            450/TDD
Współczynnik wrażliwości                            1 800/TDD
Docelowe glikemie                                      100–120 mg/dL
AIT                                                            2,0–3,0 godziny

Funkcja SmartGuard™:
Cel dla Autom. bazy                                     100 mg/dL
Autom. korekta                                           WŁ.

Funkcja SmartGuard™ = Autom. baza + Autom. korekta

*  Dawki w oparciu o masę ciała: masa ciała w kg x 0,3 dla dorosłych, x 0,2 dla dzieci, x 0,4 dla młodzieży. |  
MDI = Metoda Wielokrotnych Wstrzyknięć (peny). | CGM = Ciągłe Monitorowanie Glikemii. 



 �  Zachęcaj do dokładnego liczenia węglowodanów  
i podawania bolusów przed posiłkami.

 �  Podłącz nowy sensor na czczo lub poczekaj  
2-3 godziny po podaniu bolusa.

 �  Zachowaj ostrożność przy podawaniu wielu następujących  
po sobie bolusów korekcyjnych w trybie ręcznym.

Czas POWYŻEJ  
zakresu (TAR)  
jest za DŁUGI

Użyj raportu Kalkulator bolusa do posiłku i innych raportów CareLink™, aby ocenić, czy: 
 �  Bolusy nie są podawane zbyt późno: jeśli obserwujemy wzrost glukozy przed podaniem bolusa, należy doradzić pacjentowi,  

aby podawał bolusy wcześniej przed posiłkiem. 
 �  Współczynnik ICR nie jest optymalny: jeśli poziom glukozy 2 godziny po posiłku wynosi >180 mg/dL, a czas podawania  

bolusa jest odpowiedni, w takim przypadku najczęściej ICR powinien zostać zmniejszony, aby zapewnić większą dawkę insuliny  
do posiłku (np. zmień ICR z 10 na 8).

 � Bolusy są pomijane.

Czas PONIŻEJ  
zakresu (TBR)  
jest za DŁUGI

Użyj raportów CareLink™, aby ocenić:
 � Czas i moment podawania bolusów.
 � Przeszacowanie węglowodanów (średnia liczba węglowodanów / posiłek).
 � Możliwe, że jest potrzebny mniejszy bolus do posiłku (np. zmień ICR z 8 na 10.)
 � Jeśli utrzymują się niskie wartości glukozy, niepoprzedzone bolusem: rozważ wyższą docelową wartość dla Autom. bazy.
 �  Jeśli utrzymują się niskie wartości, które występują po automatycznych bolusach korekcyjnych: rozważ zastosowanie  

dłuższego AIT (np. z 2,0 do 2,5 godzin) – dawki korekcyjne mogą być mniej lub bardziej agresywne, w zależności od ustawienia AIT.
 � Wykorzystanie tymczasowego celu podczas wysiłku fizycznego.
 � Jeśli stężenie glukozy podczas snu jest niskie, może być potrzebny mniejszy posiłek / bolus przekąskowy przed snem.

Korzystanie z trybu  
SmartGuard™  
<85%

 � Szkolenie w zakresie używania sensora (problem główny).
 � Upewnij się, że kalibracje są wykonywane przynajmniej co 12 godzin, w tym jedna najlepiej przed snem.

Użycie sensora  
<85%

 � Szkolenie w zakresie używania sensora i dbania o miejsce założenia.
 �  Poznaj przyczyny niedostatecznego wykorzystania sensora.

Mniej niż 2–3  
kalibracje na dobę

 �  Upewnij się, że kalibracje odbywają się przynajmniej co 12 godzin, w tym jedna najlepiej przed snem (w razie wymaganej kalibracji,  
system może pozostać w trybie SmartGuard™ jeszcze przez 4 godziny, zanim wejdzie do trybu manualnego).

 � Oceń ustalony harmonogram kalibracji. 

 �  Większość pacjentów będzie miało stężenia glukozy nieco powyżej ustawionej docelowej  
wartości glukozy.

 � Aktualizuj przepływy godzinowe bazy w trybie ręcznym.
 �  W zależności od trendu CGM i historycznej podaży insuliny, funkcja SmartGuard™ może  

zmniejszyć dawkę bolusa, aby zapobiec niskiemu stężeniu glukozy.
 �  Funkcja Synchronizacji z CareLink™ umożliwia automatyczne przesyłanie danych,  

zapewniając personelowi medycznemu dostęp do danych przy mniejszym nakładzie pracy.

 �  Ogranicz interwencje do minimum. Dokonuj tylko jednej  
zmiany parametrów w tym samym czasie. Po aktualizacji  
danego parametru, daj systemowi czas na dostosowanie  
się do nowych danych.

 �  Wprowadzanie węglowodanów + włączona Autom. korekta  
+ najniższy cel dla Autom. bazy = osiągnięcie celów cukrzycy.

 � Zoptymalizuj ICR i AIT.

 �  % Autom. korekty jest wskaźnikiem tego, jak pacjent korzysta z systemu.  
Jeśli % Autom. korekty jest wysoki (>30%), a indywidualne cele nie są osiągane:
–  Oceń, czy pomijane są bolusy.
–  Przeanalizuj raport Kalkulator bolusa do posiłku, aby ocenić czas podawania bolusów  

i adekwatność ICR.
–  Jeśli poziom glukozy po posiłku jest podwyższony, rozważ intensyfikację wskaźnika  

węglowodanowego (więcej insuliny) lub zasugeruj dokładniejsze liczenie węglowodanów,  
jeśli nie jest ono odpowiednie.
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Szczegółowe informacje dotyczące instrukcji użytkowania, wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności i potencjalnych zdarzeń niepożądanych można znaleźć  
w instrukcji obsługi urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Medtronic.
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SYSTEM MINIMED™ 780G SKRÓCONA INSTRUKCJA USTAWIEŃ

System zaawansowanej hybrydowej pętli zamkniętej
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