1.

SĀKAM!

2. NOSKENĒ QR KODU UN
IENĀC MŪSU MĀJASLAPĀ

3. Lejuplādē GuardianTM
Connect App no App
store vai GooglePlay

Papildus informācija: guardianconnect.medtronicdiabetes.co.uk
* Atsauces uz glikozi attiecas uz sensora glikozes
vērtību

Drošības informācija

Atsauces

Glikozes līmeņa nepārtrauktās monitorēšanas sistēma
mēra glikozes līmeni starpaudu šķidrumā. Sistēma
paredzēta cilvēkiem ar diabētu. Šī sistēma sniedz
informāciju par iespējamu augstu vai zemu glikozes
līmeni un sniedz ieteikumus, kad pacientam vajadzētu
izmērīt glikozes līmeni asinīs ar glikometru.
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Informācija, kuru sniedz Glikozes līmeņa
nepārtrauktās monitorēšanas sistēma, paredzēta
nevis glikometra aizstāšanai, bet papildināšanai.
Glikozes sensora ievietošana var izraisīt asiņošanu,
apsārtumu. Nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu,
ja jūtat sāpes vai ievietošanas vietā ir radies
iekaisums.
Sīkāka informācija: MedtronicDiabetes.com/ ImportantSafety-Information.
The Guardian Connect app nepieciešama
funkcionējoša mobilā iekārta ar pareiziem
uzstādījumiem (tādiem kā atbilstoša
operētājsistēma un Bluetooth® pieejamība) lai visa
sistēma funkcionētu korekti.

Norādījumus, kontrindikācijas, indikācijas un brīdinājumus,
lūdzu, skatieties lietošanas instrukcijā.

RAKSTI?
KLAUSIES MŪZIKU?
PĀRBAUDI
GLIKOZES LĪMENI!

GUARDIAN™ CONNECT
Glikozes līmeņa Nepārtrauktās
monitorēšanas sistēma

VIENĪGĀ PIEEJAMĀ GLIKOZES LĪMEŅA
NEPĀRTRAUKTĀS MONITORĒŠANAS
SISTĒMA (CGM), KAS BRĪDINA PAR
AUGSTU VAI ZEMU GLIKOZES LĪMENI
10 – 60 MIN. PIRMS TĀ SASNIEGŠANAS

GUARDIAN™ CONNECT
VIENKĀRŠI GUDRĀKAIS VEIDS
KĀ PROGNOZĒT AUGSTU UN ZEMU
GLIKOZES LĪMENI

GUARDIAN™
CONNECT
JAUNĀ Glikozes līmeņa nepārtrauktās
monitorēšanas sistēma (CGM)
GuardianTMConnect ir pastāvīgi līdzās – tā
palīdz kontrolēt, kas īsti notiek ar jūsu
glikozes līmeni.
Insulīna

ievadīšana

Augsts/Zems
diapazons
Ēdienreizes pieraksts
Asins glikozes mērījums

PAR CGM
CGM izmanto mazu sensoru,
lai nepārtraukti mērītu glikozes
līmeni starpaudu šķidrumā.
Mērījumi notiek visu diennakti,
un ar neliela datu pārraidītāja
palīdzību bezvadu ceļā tiek
nosūtīti uz mobilo telefonu, lai
jūs jebkurā brīdī varētu sekot
līdzi savam glikozes līmenim.
The Guardian Connect sistēma sūta
visu informāciju uz jūsu CareLink®
kontu, kur jūsu ārsts var iepazīties ar
datiem par jūsu stāvokli vēl pirms
vizītes.

JŪSU IEGUVUMS
Brīdinošās trauksmes signāls:
no 10 - 60 min. pirms tiek
sasniegts pārāk augsts vai pārāk
zems glikozes līmenis,
Glikozes līmeņa tendenču
līkne jūsu mobilajā telefonā
24/7

Uzticības personu
ieguvumi
Nodrošina sirdsmieru jūsu
ģimenei un draugiem. Iespēja
jebkurā laikā dalīties ar
informāciju ar savām uzticības
personām.
Uzaiciniet viņus iestatīt SMS
Alert, kad jūsu glikozes
līmenis kļūst kritiski zems vai
augsts.

Veicot mērījumus tikai ar
glikometru, 75% informācijas
par glikozes svārstībām
paliek nepamanītas.²

Guardian Connect sistēma informē
Jūs par glikozes līmeni ik pēc 5
minūtēm, ļaujot savlaicīgi reaģēt
uz tā svārstībām.

