SELVÄSTI
NEROKKAAMPI

TAPA ENNAKOIDA
KORKEAT JA
MATALAT
Monipistoshoidolla oleville diabeetikoille

Guardian Connect
TM

Jatkuvatoiminen glukoosinseurantajärjestelmä (CGM)

Menenkö matalille
ajaessani töihin?

Olenko liian korkealla
lounaan jälkeen?

Ilman mahdollisuutta ennustaa arvojasi ja
ryhtyä toimenpiteisiin, voi diabeteksen
hallinta tuntua pelkältä arvuuttelulta.
Olen juuri menossa nukkumaan,
putoaako glukoosiarvoni liian nopeasti?

SELVÄSTI
NEROKKAAMPI
MONITOROINTI
AUTTAA SINUA
ENNAKOIMAAN
KORKEAT JA
MATALAT
Tulevan ennustaminen voi muuttaa
kaiken.
Guardian Connect on
nerokkaampi jatkuvatoiminen
glukoosinseurantajärjestelmä, joka
voi ennustaa korkeat ja matalat
ja varoittaa sinua jo ennen niiden
toteutumista.
Kun sinulla on mahdollisuus
ennustaa glukoosiarvojasi, sinulla
on mahdollisuus toimia etukäteen.
Voit siis keskittyä elämääsi sen
sijaan, että ajattelisit vain arvojasi.

SELVÄSTI
NEROKKAAMMAT
GLUKOOSIARVOT
SUORAAN
ÄLYPUHELIMEESI
Voit tarkistaa glukoosiarvosi yhtä helposti
kuin luet tekstiviestisi.
Guardian Connect -järjestelmä mittaa
glukoosiarvojasi jatkuvasti ja lähettää
niiden tiedot langattomasti älypuhelimeesi
Bluetooth-yhteyden avulla.

SELVÄSTI NEROKKAAMMAT
HÄLYTYKSET AUTTAVAT
REAGOIMAAN
ENNEN
KORKEITA TAI MATALIA
Guardian Connect -järjestelmä käyttää
älykästä teknologiaa, jonka avulla se analysoi
glukoosisuuntauksia ja ennustaa, kun olet
menossa liian korkealle tai matalalle.
Se on ainoa CGM-järjestelmä, joka voi varoittaa
sinua ennustamistaan korkeista tai matalista
10-60 minuuttia etukäteen. Voit siis pysäyttää
matalat ja korkeat jo ennen niiden toteutumista!

Guardian Connectissa käytettävään
nerokkaaseen, ennustavaan
teknologiaan luottaa jo yli 150 000
diabeetikkoa, joka päivä.*

SELVÄSTI NEROKKAAMPI TYÖKALU,
JOKA SOPII SAUMATTOMASTI ELÄMÄÄSI

Helppokäyttöisen sovelluksen kautta
näet nopeasti glukoosiarvosi ja saat
yksilöllisiä hälytyksiä

Pieni, ohut sensori ja lähetin kulkevat
mukanasi kaikkialle, jopa uimaan tai
suihkuun

PIDÄ YHTEYTTÄ
HOITOKUMPPANEIHISI

AINA
VIERELLÄSI

Voit pysyä yhteydessä lääkäriisi ja läheisiisi
antamalla heille pääsyn viimeisimpiin
glukoosiarvoihisi. Automaattiset
tekstiviestihälytykset antavat läheisillesi
ympärivuorokautisen mielenrauhan.

Tarjoamamme laadukkaan tuen ja
koulutuksen avulla olemme aina apunasi
ja voit aloittaa Guardian Connect CGMjärjestelmän käytön levollisin mielin.

Lue lisää Guardian Connect -järjestelmästä osoitteessa
guardianconnect.medtronic-diabetes.fi.
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Turvallisuustiedot
Guardian Connect -jatkuvatoiminen glukoosinseurantajärjestelmä on tarkoitettu diabetesta sairastavien
henkilöiden ihonalaisen soluvälinesteen glukoosipitoisuuden monitorointiin. Järjestelmä antaa tietoa
mahdollisista korkeista ja matalista glukoosipitoisuuksista ja voi antaa viitteitä siitä, milloin potilaan
tulee tarkistaa glukoosiarvonsa verensokerimittarilla sormenpääverinäytteestä. Jatkuvatoimisen
glukoosimonitorointijärjestelmän tarjoamat tiedot on tarkoitettu täydentämään, ei korvaamaan
verensokerimittarilla sormenpäänäytteestä mitattuja arvoja. Glukoosisensorin asettaminen saattaa aiheuttaa
verenvuotoa tai ärsytystä asetuskohdassa. Keskustele lääkärisi kanssa välittömästi jos tunnet huomattavaa
kipua tai epäilet asetuskohdan tulehtuneen. Lisätietoja löydät osoitteesta MedtronicDiabetes.com/
Important-Safety-Information. Guardian Connect -sovelluksen tarkka käyttö edellyttää, että sinulla on toimiva
elektroninen mobiililaite, jossa on oikeat asetukset (kuten tuettu käyttöjärjestelmä ja Bluetooth® -toiminto
päällä). Luettelon indikaatioista, kontraindikaatioista, varotoimista, varoituksista ja mahdollisista haitoista löydät
käyttöoppaasta.
*Medtronicin arvio maailmanlaajuisesta asiakaskunnasta, joka käyttää tuotteita, joissa on ennakoivat CGMhälytykset (MiniMed 640G, MiniMed Paradigm Veo ja muut kansainvälisesti saatavilla olevat järjestelmät). Data
on file, Medtronic MinMed, Northridge, USA.
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