
Powiadomienia i alarmy o spodziewanych 
spadkach lub wzrostach stężenia glukozy 
z wyprzedzeniem, oraz pomiary glikemii 
w czasie rzeczywistym.

System Smart* CGM  
Guardian™ 4
Także dla osób leczonych 
metodą wielokrotnych 
wstrzyknięć insuliny (MDI)

System Smart* 
CGM Guardian™ 4



Informacje 
o stężeniu glukozy 
z wyprzedzeniem, 
bez nakłuwania 
palców**

Tempo wzrostu
Stężenie 
glukozy 
mierzone 
przez sensor

Dolny limit (zakres od 60 mg/dl do 90 mg/dl)

Górny limit (zakres od 100 mg/dl do 400 mg/dl)

Wybierz i dostosuj powiadomienia odpowiednie dla Ciebie

(  Przypomnienie o niskim)

(  Przypomnienie o wysokim)

Pilne powiadomienie o niskim 
poziomie 55 mg/dl  
Ustawienie zaprogramowane 
na stałe ze względu na 
bezpieczeństwo pacjenta

Powiadomienie przed wysokim

Powiadomienie przy wysokim

Tempo spadku

Powiadomienie przed niskim
Powiadomienie przy niskim

System 
Smart* CGM 
Guardian™ 4

Sensor
Mierzy stężenie glukozy co pięć 
minut. Czas działania do 7 dni. 
Nie wymaga nakłuwania palców**.

Nadajnik

Łączy się z kompatybilnym 
smartfonem przez Bluetooth®. 
Możliwość wielokrotnego 
doładowywania. Gwarancja 
działania do roku.

Ostrzega nawet z 60-minutowym 
wyprzedzeniem o ryzyku 
wystąpienia hipo- lub 
hiperglikemii.

Odczyty stężenia 
glukozy w czasie 
rzeczywistym

System CGM 
Guardian™ 4 co 
pięć minut mierzy 
i wyświetla odczyty 
sensora, dzięki czemu 
możesz obserwować 
trend zmian na 
urządzeniu mobilnym.

Zaawansowane 
przewidywanie 
zmian stężenia 
glukozy

Ostrzega nawet 
z 60-minutowym 
wyprzedzeniem 
o ryzyku wystąpienia 
hipo- lub 
hiperglikemii.

Spersonalizowane 
powiadomienia 
i alarmy

Możesz ustawić 
i zmieniać głośność 
powiadomień 
i alarmów zgodnie 
ze swoimi 
preferencjami. 

Dzienniczek

Dzienniczek 
w aplikacji umożliwia 
zapisywanie dawek 
insuliny, aktywności 
fizycznej i posiłków, 
aby móc analizować 
jak tryb życia 
wpływa na zmiany 
stężenia glukozy.

Predykcyjne powiadomienia 
mogą zmniejszyć nawet o 

59%  liczbę epizodów 
hipoglikemii 

i nawet o 

39%  liczbę epizodów 
hiperglikemii#1



Bieżące stężenie 
glukozy zmierzone 
przez sensor

Krzywa odczytów 
z sensora

Strzałka trendu 
stężenia glukozy

Znacznik zdarzenia

Znacznik zdarzenia

Historia stężeń glukozy

Sensor i nadajnik Guardian™ 4

Wybór głośności 
powiadomień 

i alarmów

Ustawiony 
górny i dolny 

limit

System Smart* CGM 
Guardian™ 4

Miejsce na kod 
QR

Miejsce na kod 
QR

Bezpieczny dostęp 
do danych w czasie 

rzeczywistym.
Udostępnianie danych 
o stężeniach glukozy 
przyjaciołom i rodzinie

Bliscy, za Twoją zgodą, 
mogą mieć możliwość 
zdalnego monitorowania 
Twojego poziomu glukozy, 
a informacje o zmianach 
mogą bezpiecznie, w czasie 
rzeczywistym trafiać na 
ich telefony komórkowe 
w postaci powiadomień SMS.

Udostępnianie 
spersonalizowanych 
raportów

Współpracując ze swoim 
zespołem terapeutycznym 
oraz udostępniając 
dane z oprogramowania 
CareLink™ możesz osiągnąć 
lepsze wyniki terapeutyczne. 



Dane pochodzą z badań prowadzonych w różny sposób na różnych 
populacjach pacjentów.

Czym jest CGM?
System CGM śledzi poziom glukozy codziennie przez całą dobę wykorzystując pomiary 
wykonywane co kilka minut przez niewielki sensor. Sensor ten zakładany jest podskórnie 
na brzuchu lub na ramieniu przy użyciu automatycznego urządzenia (sertera). Sensor mierzy 
stężenie glukozy w płynie tkankowym, czyli w płynie między komórkami ciała. System CGM 
można stosować razem z pompą insulinową lub bez pompy.

Jakie korzyści przynosi stosowanie systemu CGM?
Glukometr daje tylko informację o stężeniu glukozy w momencie wykonywania pomiaru. System 
CGM zapewnia natomiast szerszy wgląd w pełny obraz zachodzących zmian oraz trendów 
stężenia glukozy. System CGM może dostarczać cennych informacji† w kluczowych momentach 
dnia, na przykład przed i w trakcie treningu, przed i w trakcie prowadzenia pojazdu, przed 
egzaminem/sprawdzianem, a także w środku nocy.

Stosowanie CGM może istotnie wydłużyć czas, przez jaki poziom glukozy pozostaje w zakresie 
docelowym3,4††: 

Is-CGM: system CGM wymagający regularnego skanowania sensora 
CGM: system CGM działający w czasie rzeczywistym 
Dane pochodzą z badań prowadzonych w różny sposób na różnych populacjach pacjentów. 
Czas w zakresie zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej.

Czy potrzebuję systemu CGM?
System CGM jest szczególnie przydatny dla osób, które2:

•  Często doświadczają hipoglikemii
•  Chcą obniżyć wartości HbA1c bez zwiększania ilości 

epizodów hipoglikemii
•  Mają duże wahania glikemii

Firma Medtronic wspólnie z globalną 
społecznością działa na rzecz osób z cukrzycą. 
Dążymy do zmian w leczeniu cukrzycy, 
umożliwiając dostęp, integrując terapię 
i poprawiając jej wyniki, tak aby chorzy na 
cukrzycę mogli cieszyć się większą swobodą 
i lepszym zdrowiem.
W każdej sekundzie technologie i terapie firmy 
Medtronic poprawiają jakość życia dwóch osób 
na świecie.

Tworzenie innowacyjnych rozwiązań leczenia 
cukrzycy to tylko część działalności firmy 
Medtronic. Poprzez nasze produkty masz również 
dostęp do:

zasobów edukacyjnych 

wsparcia oferowanego w trybie 24/7  
(poprzez kontakt z całodobową infolinią)

Ciągłe monitorowanie 
glikemii (CGM)
Ciągłe monitorowanie glikemii (CGM) pozwala uzyskać pełniejszy obraz zmian glikemii, a w 
rezultacie podejmować lepsze decyzje dotyczące trybu życia i skuteczniej kontrolować cukrzycę. 

Medtronic
zawsze blisko Ciebie

40%

MDI + BGM⁴ MDI + isCGM³ MDI + CGM³

45%
52%

60%

70% Time In Range Goal³,⁴Docelowo 70% czasu w zakresie3,4



© Medtronic 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. Medtronic, 
logo Medtronic, Engineering the extraordinary i MiniMed™ 
są znakami towarowymi firmy Medtronic. ™* Marki firm trzecich 
są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie inne marki 
są znakami towarowymi spółek firmy Medtronic

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią porady medycznej i nie powinny zastępować wizyty w gabinecie lekarskim. 
Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności, potencjalne zdarzenia niepożądane oraz wszelkie inne informacje należy 
omówić ze swoim lekarzem.
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*  Funkcja Smart CGM przewiduje z wyprzedzeniem do 1 godziny wystąpienie niskich lub wysokich stężeń glukozy mierzonych przez sensor. 
Dodatkowo funkcja zapewnia dostęp do algorytmów i danych, które mogą informować użytkowników o klinicznie istotnych schematach 
glikemii. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika. 

**  Jeśli odczyty z systemu CGM nie odpowiadają odczuwanym objawom lub nie są zgodne z oczekiwaniami, do podjęcia decyzji 
terapeutycznych należy użyć glukometru. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika systemu 

# Wyniki pochodzą z jednego badania dotyczącego systemu Guardian™ Connect
††  W porównaniu z metodą wielokrotnych wstrzyknięć w  ciągu dnia (MDI, multiple daily injection) z systemem isCGM (CGM wymagającym 

regularnego skanowania) i samokontrolą glikemii (SMBG, Self-Blood Glucose Monitoring)

Zapraszamy do 
kontaktu

Całodobowa infolinia 
Medtronic: 22 46 56 987
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Powiadomienia i alarmy o spodziewanych 
spadkach lub wzrostach stężenia glukozy 
z wyprzedzeniem, pomiary glikemii 
w czasie rzeczywistym.
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