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Paradigm® Veo™
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Pierwsza pompa insulinowa z ciągłym
monitorowaniem glikemii i opcją automatycznego
wstrzymywania podaży insuliny
www.pompy-medtronic.pl

Wolność, na którą zasługujesz
Nieustanne wsparcie przez 24h/dobę, dzięki PIERWSZEJ na świecie pompie insulinowej z ciągłym
monitorowaniem glikemii i opcją automatycznego wstrzymywania podaży insuliny

Frustrujące w cukrzycy jest to, że ciągle
Ci towarzyszy. Czasem możesz czuć
się tym faktem przytłoczony.
Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
nie możesz pozwolić sobie na to,
by zapomnieć o swojej chorobie.
Jeśli masz skłonność do hipoglikemii,
dyskomfort może być jeszcze większy,
po prostu dlatego, że lęk oraz skutki
hipoglikemii mogą być dla Ciebie
przykre.

Czy mając cukrzycę można przestać się bać?
Z System Paradigm® Veo™, odpowiedź brzmi zdecydowanie „tak” – ponieważ urządzenie
to zostało skonstruowane z najwyższą dbałością o szczegóły, aby zaproponować Ci najlepszą
ochronę przed wahaniami glikemii.
Pompa Veo używana łącznie z nadajnikiem MiniLink™ (transmiter) i czujnikiem (sensorem,
elektrodą):
• Monitoruje i zapisuje poziomy glukozy przez 24h/na dobę
• Pozwala Ci identyfikować kierunki zmian wartości glikemii
i dokonywać odpowiednich modyfikacji w Twoim stylu życia i leczeniu
• Ostrzega Cię, gdy Twoje stężenia glukozy wykraczają poza ustalone
dla Ciebie wartości graniczne
Najistotniejsze jest jednak to, że System Paradigm® Veo™ to pierwsza pompa insulinowa
wyposażona w Hipoblokadę, czyli funkcję automatycznego wstrzymywania podaży insuliny.
Innymi słowy, pompa automatycznie wstrzymuje podaż insuliny *, gdy stężenie glukozy
spadnie do wcześniej ustalonego poziomu. Jak żadna inna pompa, Veo będzie aktywnie
chronić Cię przed ciężką hipoglikemią 24h/dobę nawet wtedy, kiedy śpisz. To przełom
w historii leczenia cukrzycy.

Dlaczego powinieneś wybrać System Paradigm® Veo™?
Po prostu dlatego, że System Paradigm® Veo™ da Ci zasłużone poczucie bezpieczeństwa.
O każdej porze – w dzień i w nocy – może być pod ręką, by monitorować Twoje glikemie,
przedstawiać pomocne wskazówki i chronić Cię przed nadmiernie wysokimi oraz niskimi
stężeniami glukozy we krwi.
Z Systemem Paradigm® Veo™ nie będziesz mógł całkowicie zapomnieć o swojej cukrzycy,
ale na pewno rzadziej będzie ona powodem Twoich zmartwień.
* Wymaga użycia CGM (s. 4)
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System Paradigm® Veo™ pomoże Ci zarządzać Twoją
cukrzycą znacznie lepiej niż do tej pory, 24h/dobę

Co sprawia, że System Paradigm® Veo™ jest wyjątkowy?
Kontrola 24h/dobę

Ciągłe Monitorowanie Glikemii (CGM – Continuous Glucose
Monitoring) dostarcza wszystkich informacji, jakich
potrzebujesz, by podejmować właściwe decyzje.

Precyzja

Dzięki minimalnemu przepływowi podstawowemu
0,025 j./godz. i maksymalnej wielkości bolusa równej 75 j.,
pompa może sprostać nawet wyjątkowym potrzebom.

Kalkulator Bolusa – Bolus Wizard®

Wykonuje za Ciebie obliczenia dawki insuliny potrzebnej
na posiłek i korektę hiperglikemii oraz proponuje wielkość
bolusów*.

Ochrona przed ciężką hipoglikemią

Wstrzymuje podaż insuliny, gdy stężenie glukozy jest zbyt niskie.

Poczucie wolności

Mała i dyskretna daje Ci wolność wyboru i pozwala
na znaczną swobodę. Możesz jeść, spać i uprawiać sport,
kiedy tylko chcesz.

Wskazówki dźwiękowe

Proste sygnały dźwiękowe sugerują podjęcie działań,
które pozwolą na utrzymanie Twoich wartości glikemii
w prawidłowym zakresie.

Indywidualność

2 rozmiary pompy do wyboru, 5 kolorów podstawowych
oraz pełna gama elastycznych naklejek, zwanych Skórkami
pozwalają na personalizację pompy

* Kalkulator Bolusa – Bolus Wizard proponuje wielkość bolusa w oparciu o ustawienia
osobiste, stężenia glikemii, spożytą ilość produktów oraz ilość i czas działania
aktywnej insuliny.
3

Pełne zrozumienie
i kontrola 24h/na dobę
Podejmuj tylko słuszne decyzje dzięki Ciągłemu Monitorowaniu Glikemii (CGM)

Zapanowanie nad Twoimi poziomami
glukozy we krwi jest wyjątkowo
istotne, jeśli chcesz skutecznie
kontrolować swoją cukrzycę. Pomiary
glikemii przy użyciu glukometru
dostarczają jedynie wyrywkowych
informacji. Wykonując nawet
kilkanaście pomiarów dziennie,
możesz nie zauważyć licznych
epizodów hipo- i hiperglikemii
niebezpiecznych dla Twojego zdrowia.
6-dniowy Sensor:
Medtronic zajął się tym problemem
tworząc pompy z opcją Ciągłego
Monitorowania Glikemii (CGM).
W połączeniu z sensorem, pompa
Veo pozwala na monitorowanie
stężeń glukozy nawet przez sześć
dni z rzędu.
CGM daje Tobie i Twojemu lekarzowi
pełny, przejrzysty obraz tego,
co dzieje się 24h/dobę oraz pomaga
podejmować decyzje najwłaściwsze
dla Twojego zdrowia.

Bezstresowe prowadzenie terapii cukrzycy?
Dzięki Systemowi Paradigm® Veo™ i jego funkcji CGM (zastosowanie nadajnika MiniLink™
– transmitera i sensora), odczyty stężenia glukozy w płynie międzykomórkowym są
aktualizowane co pięć minut i wyświetlane na ekranie pompy 1). Możesz wtedy zobaczyć,
w jakim kierunku zmierza Twoje stężenie glukozy. Dysponując bieżącą informacją o poziomie
glukozy i trendach zmian możesz zwiększyć skuteczność leczenia cukrzycy unikając
hipo- i hiperglikemii. Często właśnie brak informacji naraża Cię na wystąpienie niebezpiecznie
wysokich lub niskich cukrów.
Bez wątpienia, CGM to istotny przełom w historii leczenia cukrzycy. CGM ogranicza stres
związany z kontrolowaniem cukrzycy dostarczając Ci wszystkich ważnych informacji,
których potrzebujesz.

Bez potrzeby całkowitej zmiany sposobu leczenia
Nie ma potrzeby abyś całkowicie zmieniał swój sposób leczenia, jeśli tego nie chcesz. Choć
badania wykazują, że CGM pomaga lepiej kontrolować cukrzycę 2), rozumiemy, że nie każdy jest
gotowy na to, by w ten sposób monitorować swoje poziomy glukozy. Możesz chcieć nadal
opierać się wyłącznie o pomiary glikemii na glukometrze. Jednak nawet okresowe korzystanie
z systemu także przyniesie korzyści, choć wówczas służyć będzie raczej optymalizacji
wyrównania cukrzycy, a nie bezpośredniej poprawie komfortu życia. Ciągłe monitorowanie
glikemii w pompie Paradigm® Veo™ jest opcją co oznacza, że w każdej chwili możesz ją włączyć
lub wyłączyć i nadal korzystać z zalet Paradigm® Veo™ jako niezależnej pompy insulinowej.
Po uruchomieniu opcji CGM możesz dodatkowo używać funkcji HIPOBLOKADY, czyli
automatycznego wstrzymywania podaży insuliny. To Ty decydujesz jak często z niej korzystasz.

Ciągłe Monitorowanie Glikemii
Odkrywa niskie i wysokie glikemie

Glukoza – mg/dL (mmol/L)
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Pomiary glikemii na glukometrze
Wysokie/niskie wartości pominięte pomiarach
w glikemii na glukometrze
Dane uzyskane dzięki CGM
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1. Wyniki z CGM stanowią uzupełnienie a nie zastąpienie informacji dotyczących
stężenia glukozy we krwi uzyskanych za pomocą standardowych,
domowych urządzeń do pomiaru glikemii. Pomiary za pomocą glukometru
są konieczne przy dostosowywaniu podaży insuliny oraz kalibrowaniu sensora.

2. Kaufman FR, Gibson LC, Halvorson M, Carpenter S, Fisher LK,
Pitukcheewanont P. A pilot study of the continuous glucose monitoring
system: clinical decisions and glycemic control after its use in pediatric
type 1 diabetic subjects. Diabetes Care. 2001;24(12):2030-2034.

09:00 – Czerpiąc przyjemność z beztroskiego spaceru
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Zarządzanie cukrzycą
staje się łatwiejsze
Prosty system, któremu możesz zaufać

System Paradigm® Veo™ złożony jest z kilku małych
elementów, które zgodnie współpracują ze sobą,
by stale monitorować Twoje wartości glikemii. Informacje
o poziomie glukozy są bezprzewodowo przesyłane
i wyświetlane na monitorze pompy, zarówno w dzień
jak i w nocy.

Elementy Systemu Paradigm® Veo™:
Nadajnik MiniLink™ (transmiter)
Pompa Paradigm® Veo™
Sensor

W jaki sposób działa System Paradigm® Veo™?
Sercem CGM jest czujnik (sensor, elektroda) elektrochemiczny
umieszczony w tkance podskórnej, połączony z nadajnikiem MiniLink™
(transmiter). Pomiar glukozy odbywa się w płynie międzykomórkowym,
a nie we krwi. Będzie to mieć znaczenie dla interpretacji wyników.
Dzięki urządzeniu „sen-serter” założenie sensora jest praktycznie
bezbolesne. Sensor dokonuje odczytu wartości glikemii co 5 minut.
Otrzymujesz aż 288 dodatkowych wyników na dobę, które dostarczają
szczegółowych informacji, oprócz tych wykonywanych glukometrem.
Sensor wystarczy wymienić raz na 6 dni. Dyskretny i wodoodporny
nadajnik MiniLink™ przesyła informacje bezprzewodowo do pompy.
Aby uzyskać jeszcze większą kontrolę, możesz użyć oprogramowania
wspomagającego zarządzanie terapią cukrzycy firmy Medtronic
– CareLink™ Personal, które pozwala na przeniesienie Twoich danych
i przeglądanie ich na bezpiecznej stronie internetowej:
www.carelink.minimed.com. Pomaga to przeanalizować wyniki
i zidentyfikować błędy w samokontroli np. trendy glikemii.

Zestaw Infuzyjny

Łatwiejsze obliczanie wielkości bolusów
Obliczanie prawidłowej wielkości bolusa nie jest łatwe, dlatego System
Paradigm® Veo™ zawiera również opatentowany Kalkulator Bolusa
– Bolus Wizard®. Po naciśnięciu kilku przycisków, Kalkulator Bolusa
proponuje wielkość bolusa – na podstawie Twoich osobistych ustawień,
wyników glikemii, liczby spożywanych produktów oraz ilości aktywnej
insuliny. Dlatego zamiast tracić czas na wykonywanie skomplikowanych
obliczeń w głowie, możesz polegać na Systemie Paradigm Veo, który
zajmie się całą matematyką.
Veo jest prosta w obsłudze i wyręcza Cię w najtrudniejszych
zadaniach!

* Wodoodporny do głębokości 2,4 m

6

Jedynie Medtronic dostarcza w pełni zintegrowany system do leczenia cukrzycy
Elementy Paradigm® Veo™ zgodnie współpracują ze sobą.
Każdy element tworzy część systemu, który umożliwia poprawę wyników leczenia cukrzycy 3) 4) 5) 6).

2. Glukometr Bayer
CONTOUR™ LINK

1. Nadajnik MiniLink™
(transmiter) oraz Sensor
3. Oprogramowanie
wspomagające
prowadzenie terapii
CareLink™

Pompa Paradigm® Veo™

Pilot zdalnego sterowania
– nie jest częścią
zintegrowanego systemu
ale jest pożytecznym
dodatkiem

Opis elementów
1. Nadajnik MiniLink™ (transmiter) oraz
Sensor – Bezprzewodowy, zintegrowany
system komunikacji
• Nowy sensor, którego czas
funkcjonowania wynosi 6 dni, wymaga
rzadszej wymiany
• Nowy algorytm kalibracji w pompie
Veo zwiększa dokładność i czułość
wykrywania hipoglikemii
• Sensor mierzy stężenia glukozy w płynie
międzykomórkowym
• Sensor z nadajnikiem tworzą zestaw,
który jest mały, dyskretny i wodoodporny
do głębokości 2,4 m
3. Pickup JC, Sutton AJ. Severe hypoglycaemia and glycaemic control in Type1
diabetes: meta-analysis of multiple daily insulin injections compared with
continuous subcutaneous insulin infusion. Diabet Med 2008;25:765-774.

2. Glukometr Bayer CONTOUR™ LINK
– Bezprzewodowe przesyłanie danych
• Poprzez bezprzewodowe przesyłanie
wyników pomiarów stężeń glukozy
do pompy minimalizuje błędy związane
z wprowadzaniem danych
• Nie wymaga kodowania – technologia
No Coding™ eliminuje błędy związane
ze złym kodowaniem

4. Bruttomesso D. et al., Continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) in Veneto
region: efficacy, acceptability and quality of life. Diabet Med., 2002,19: 628-634.
5. Garg S, Zisser H, Schwartz S. et. al., Improvements in glycaemic excursions with
a transcutaneous, real-time continuous glucose sensor. Diabetes Care. 2006.

3. Oprogramowanie wspierające
prowadzenie terapii CareLink™ Therapy
– Lepsze zrozumienie i kontrola dzięki
raportom
• Lepszy wgląd w przebieg glikemii dzięki
danym z pompy, CGM i glukometru
• Bezpieczne zczytywanie danych poprzez
CareLink™ Personal, pozwala stworzyć
elektroniczny zeszyt samokontroli
i analizować własne raporty na bezpiecznej
stronie www.carelink.minimed.com

29:44-50. 6. Corriveau, et al. Effect of CareLink, an internet-based insulin pump
monitoring system, on glycemic control in children in type 1 diabetes mellitus.
Journal of Pediatric Diabetes.2008;9 (Part II):16-22.
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Poczucie bezpieczeństwa
Automatyczna ochrona przed ciężką hipoglikemią
dzięki Systemowi Paradigm® Veo™

Docelowo Medtronic ma nadzieję
wyprodukować urządzenie w pełni
zautomatyzowane, działające
dokładnie tak, jak zdrowa trzustka,
które będzie mierzyło wartości
glikemii i dostarczało odpowiednie
ilości insuliny bez jakiejkolwiek
interwencji ze strony użytkownika.
System Paradigm® Veo™ to olbrzymi
krok w odpowiednim kierunku
– w kierunku „zamknięcia pętli”.

Czym zatem wyróżnia się System Paradigm® Veo™?
To pierwsza na świecie pompa insulinowa wyposażona w funkcję Hipoblokady*,
którą stworzono, by chronić Cię przed ciężkimi epizodami hipoglikemii, zarówno w dzień
jak i w nocy.
Hipoglikemia stanowi szczególny problem, jeśli dużo pracujesz i prowadzisz intensywne życie
towarzyskie. Łączy się to ze stresem, spożywaniem alkoholu i wysiłkiem fizycznym – a to
wszystko zwiększa ryzyko hipoglikemii. Hipoblokada, czyli automatyczne wstrzymanie podaży
insuliny to idealne rozwiązanie dla młodych dorosłych prowadzących bardzo aktywny tryb życia.
Dzięki technologii CGM, System Paradigm® Veo™ może przewidzieć ciężką hipoglikemię
oraz powiadomić Cię o tym. Jeśli nie podejmiesz żadnych działań, pompa reaguje szybko
wstrzymując podaż insuliny na dwie godziny. W każdej chwili możesz manualnie wznowić
jej podaż, jeśli chcesz by pompa zaczęła podawać insulinę przed upłynięciem tego czasu.
Takie dodatkowe zabezpieczenie zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa, na które zasługujesz
i pomoże Ci cieszyć się pełnią życia.
* w skrócie LGS od ang. Low Glucose Suspend, w menu pompy Niskie Zawieszenie Glukozy, skrót NZ.

Funkcja Hipoblokady z bliska **
Wlew insuliny
Wstrzymany

Wlew insuliny
Wznowiony

150
(8,3)
Glukoza – mg/dL (mmol/L).

Hipoglikemia może być jednym
z najbardziej niepokojących aspektów
życia z cukrzycą. U wielu osób trudno
przewidzieć, kiedy ona wystąpi.
Dlatego zapobieganie hipoglikemii
może być wręcz niemożliwie.
Co może wywołać hipoglikemię?
Przyczyn może być wiele. Należy
zawsze rozważyć spożycie alkoholu,
błędy żywieniowe, nadmierny wysiłek
fizyczny. Hipoglikemia może być także
spowodowana podażą nadmiernej
ilości insuliny. Dlatego niesłychanie
istotne jest, by upewnić się, że nie
podajesz sobie zbyt dużych ilości
insuliny, szczególnie gdy Twoja
glikemia jest już niska. Niestety łatwo
powiedzieć, trudniej zrobić – zarówno
osobom stosującym pompę jak
i pacjentom korzystającym z penów.

100
(5,6)

Zakres
docelowych
wartości glikemii

1

50
(2,8)

Czas

06:00

2

07:00

1

Wlew insuliny wstrzymany (działa Hipoblokada)

2

Wlew insuliny wznowiony

08:00

** jedynie dla celów ilustracyjnych
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7. Bode B, Gross K, Rikalo N, Schwartz S, Wahl T, Page C, Gross T, Mastrototaro
J. Alarms Based on Real-Time Sensor Glucose Values Alert Patients to Hypoand Hyperglycemia: The Guardian Continuous Monitoring System. Diabetes
Technol Ther. 2004;6(2):105-113.

8. Garg S, Zisser H, Schwartz S. et. al., Improvements in glycaemic excursions with
a transcutaneous, real-time continuous glucose sensor. Diabetes Care. 2006.
29:44-50.

Poza funkcją Hipoblokady, pompa Veo proponuje innowacyjne rozwiązania:
Aktywna Insulina

Alarmy Tempa Zmian*

Strzałki Trendów Glikemii*

Alarm Ostrzegawczy*

Przypomnienie o
Pominiętym Bolusie

Alarm Dolnego i Górnego
Limitu Glikemii*

Informacja o aktywnej insulinie może
zapobiec hipoglikemii poprzez
informowanie Cię o tym, jaka ilość
insuliny z poprzednich bolusów jeszcze
działa. Cenna informacja podczas
aktywności ruchowej.
Możesz ustawić alarm tak, by ostrzegł
Cię na 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 minut
przed tym, zanim osiągnięty zostanie
górny lub dolny limit stężenia glukozy,
co pozwoli Ci odpowiednio wcześnie
zareagować i nie dopuścić do hipolub hiperglikemii.

Informują Cię o tym, że stężenia glukozy
szybko wzrastają lub spadają, pozwalając
Ci natychmiast zareagować. To Ty
decydujesz, przy jakiej szybkości
zmian pompa ma Cię o tym
poinformować.

Pomaga uniknąć hiperglikemii
ostrzegając Cię, że bolus posiłkowy
mógł zostać pominięty.

Dzięki strzałkom masz większą świadomość
wystąpienia potencjalnej hipo- lub hiperglikemii. Strzałki pokazują, jak szybko i w jakim
kierunku zmieniały się poziomy glikemii
w ciągu ostatnich 20 minut. Dzięki nim wiesz,
w którą stronę zmierza Twoja glikemia.

Skorzystaj z dodatkowej ochrony dzięki
powiadomieniom uruchamianym zawsze,
gdy glikemia przekracza bezpieczny, ustalony przez Ciebie górny lub dolny limit. Minimalizuje to ryzyko hipo- lub hiporglikemii3) 4).
* Wymaga użycia CGM (s. 4)

15:00 – Zamierzając spędzić miłe popołudnie na słońcu
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To odpowiednia pompa
dla CIEBIE
Po co godzić się na kompromis?

W firmie Medtronic jesteśmy całkowicie
przekonani, że cukrzyca nie powinna
Cię nigdy ograniczać. Mając właściwe
wsparcie oraz dysponując odpowiednią
technologią powinieneś mieć
możliwość by żyć pełnią życia i nie
być ograniczony przez swoją chorobę.
Dlatego pracowaliśmy nad tym, aby
pompa Paradigm® Veo™ była jak
najbardziej przyjazna dla Ciebie.
Zarówno dzięki Ciągłemu
Monitorowaniu Glikemii jak i funkcji
Hipoblokady, Pompa Veo pozwala Ci
czerpać jeszcze więcej z życia i mieć
mniej zmartwień.

Prosta w obsłudze
System Paradigm® Veo™ to najbardziej nowoczesna i funkcjonalna pompa insulinowa.
Jest również wyjątkowo prosta w obsłudze. Oznacza to, że nie będziesz mieć żadnych
problemów, by zapoznać się z obsługą urządzenia. Poniżej kilka właściwości, o które
zadbaliśmy z myślą o tym, by ułatwić Ci życie:
• Aby dokonać odpowiedniego wyboru i wprowadzić zmiany wystarczy nacisnąć
jedynie kilka przycisków
• Proste instrukcje wyświetlane na ekranie pomagają przy wymianie zestawu
infuzyjnego i zbiornika
• Łatwe do włączenia światło podświetla ekran pompy w ciemności
• Duża czcionka i przejrzysty tekst sprawiają, że wszystkie wyświetlane informacje
są bardzo czytelne

Mała i dyskretna
Pompę Paradigm® Veo™ można nosić na pasku, w kieszeni lub schowaną pod ubraniem.
Dostępna jest w 2 rozmiarach. Wielkością i wyglądem przypomina telefon komórkowy
lub odtwarzacz MP3. Ma również podobną wagę. Jeśli prowadzisz bogate życie towarzyskie
lub uprawiasz sporty, jest to odpowiednia pompa właśnie dla Ciebie.

Jaki Kolor lubisz?
Dzięki pięciu różnym kolorom pomp oraz pełnej gamie wymienialnych elastycznych naklejek
zwanych Skórkami możesz być pewny, że Twoja pompa będzie tak samo wyjątkowa jak Ty.
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Skórka Paradigm® Veo™
Techno

Skórka Paradigm® Veo™
Pop

Skórka Paradigm® Veo™
Blue Squares

Skórka Paradigm® Veo™
Indian Summer

Skórka Paradigm® Veo™
Bubbles

Skórka Paradigm® Veo™
Leaf

Paradigm® Veo™
Czarna

Paradigm® Veo™
Niebieska
Paradigm® Veo™
Srebrna
Paradigm® Veo™
Fioletowa
Paradigm® Veo™
Różowa

O Firmie Medtronic
Medtronic jest liderem
w nowoczesnej Technologii
medycznej związanej
z cukrzycą z ponad 25-letnim
doświadczeniem w tej branży.

Medtronic ma na celu stworzenie pompy w pełni automatycznej – systemu pętli
zamkniętej,który jest przyszłością leczenia cukrzycy.

Technologia firmy Medtronic
dostarcza kompletnych
systemów dostosowanych
do indywidualnych potrzeb
każdego pacjenta.
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Bezpieczeństwo użytkownika
Wskazania
System Paradigm® Veo™ (554/754) – System Paradigm® Veo™ (554/754) – to pompa insulinowa, która umożliwia ciągłą podaż insuliny, w indywidualnie zaprogramowanych dawkach, w celu leczenia cukrzycy u osób, które
wymagają podawania insuliny. Dodatkowo system przeznaczony jest do ciągłego lub okresowego oznaczania stężenia glukozy w płynie międzykomórkowym tkanki podskórnej oraz monitorowania ewentualnych
epizodów niskich lub wysokich wartości glikemii. Pompa wyświetla poziomy glukozy w trybie ciągłym oraz zapamiętuje je. Dzięki temu dane te mogą być potem analizowane, w celu wychwycenia trendów oraz poprawy
kontroli metabolicznej cukrzycy. Dane z pamięci pompy można przesłać do komputera w celu retrospektywnej analizy. Wartości glikemii dostarczane w trybie ciągłym przez System Paradigm® Veo™ (554/754) nie są
przeznaczone do podejmowania decyzji o wprowadzaniu zmian w leczeniu tylko na ich podstawie. Stanowią raczej wskazówkę, że może być konieczne wykonanie potwierdzającego pomiaru stężenia glukozy we krwi
za pomocą glukometru. Wszystkie zmiany w leczeniu powinny opierać się o wyniki pomiarów dokonanych przy użyciu domowego glukometru, a nie o wartości wyświetlane przez pompę.

Przeciwwskazania
Terapia przy użyciu pompy nie jest zalecana w przypadku osób, które nie chcą lub nie mogą wykonać codziennie co najmniej czterech pomiarów stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru oraz nie mogą pozostawać
w kontakcie ze swoim zespołem leczącym. Skuteczne prowadzenie terapii przy użyciu pompy insulinowej wymaga sprawności wzrokowej i słuchowej na poziomie umożliwiającym rozpoznawanie sygnałów i alarmów
pompy. Pacjenci powinni zawsze omówić z lekarzem zalety i ewentualne ryzyko terapii za pomocą pompy insulinowej. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółową instrukcją obsługi pompy przed rozpoczęciem jej
użytkowania.

Przymierz i sprawdź rozmiar pompy System Paradigm® Veo™
(rzeczywisty rozmiar pompy z serii 500)

Adres firmy
Medtronic Poland sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101
04-041 Warszawa

INFOLINIA MEDTRONIC DIABETES
Dostępna 7 dni w tygodniu, 24h/na dobę

Informacje Dotyczące Refundacji
Małgorzata Nowak
 22 465 69 41
 510 202 988
 malgorzata.nowak@medtronic.com

 22 465 69 87

(taryfa jak za połączenia lokalne)
lub
z telefonów komórkowych

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w razie
jakichkolwiek pytań dotyczących:
• problemów technicznych, związanych
z obsługą pompy, bądź użytkowaniem
systemów ciągłego monitorowania glikemii
• zamówień osprzętu
• ogólnych informacji dotyczących produktów
i terapii pompą insulinową

Bolus Wizard, CGM oraz Paradigm to zarejestrowane znaki handlowe. CareLink oraz MiniLink są znakami handlowymi Medtronic MiniMed, Inc.
CONTOUR jest zarejestrowanym znakiem handlowym Bayer HealthCare LLC. No Coding jest znakiem handlowym Bayer AG.
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Informacje w Internecie
 info@minimed.pl
www.pompy-medtronic.pl
www.zyciezcukrzyca.pl

 801 080 987

