
Accu-Chek® 
Guide Link 
-verensokerimittari
Tarkat mittaustulokset lähetetään 
pumppuun langattomasti nopeaa 
ja helppoa sensorin kalibrointia 
varten.

CareLink™-yhteys
Potilaan CareLink™ Personal -tili voidaan yhdistää 
hoitopaikan CareLink™-järjestelmään. Näin laitteen 
tiedot saadaan automaattisesti terveydenhuollon 
ammattilaisten tarkasteltaviksi ilman, että laitteen  
tietoja tarvitsee ladata vastaanotolla.

Guardian™ Sensor 3 -sensori
Jatkuvatoimisen glukoosinseurannan (CGM) sensori 
mittaa glukoosiarvoja 5 minuutin välein ja lähettää  
tiedot insuliinipumpulle.

ja SmartGuard™-
teknologia

MiniMed™ 740G -järjestelmä

 
Ennaltaehkäisee 

matalia ennen kuin 
potilaasi edes 

huomaavat niitä

Nyt Bluetooth®-
yhteydellä

MiniMed™  

Mobile -sovellus
Seuraa glukoosiarvoja 
helposti ja ilmoittaa 
älypuhelimeen lähestyvistä 
korkeista ja matalista.

Hoitokumppanit voivat ladata 
erillisen CareLink™ Connect 
-sovelluksen pysyäkseen ajan 
tasalla.

Voi tarjota edistynyttä suojaa 
hypoglykemioita vastaan  
verrattuna tavalliseen 
insuliinipumppuhoitoon:1

•  73 % vähemmän hypoglykemioita
•  79 % vähemmän aikaa hypoglykemiassa
•  84 % vähemmän vakavia hypoglykemioita
•  Matalampi yöllisten hypoglykemioiden määrä
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SmartGuard™-teknologia auttaa1 ehkäisemään matalia 
ja antaa potilaille enemmän hallinnan tunnetta.

SmartGuard™-teknologia voi merkittävästi vähentää hepoglykemian riskiä 
tyypin 1 diabetesta sairastavilla lapsilla ilman HbA1c-arvon nousua.5

SmartGuard™-teknologia
pysäyttää insuliinin annostelun
kun sensorin glukoosiarvon (SG) 
ennakoidaan laskevan liikaa.

kun SG-arvot palautuvat.

SmartGuard™-teknologia
jatkaa basalinsuliinin annostelua

MiniMed™ 740G -järjestelmä 
ja SmartGuard™-teknologia
MiniMed™ 740G -järjestelmä ja sen SmartGuard™-teknologia voi estää yli 80 % vakavista hypoglykemiatapahtumista 
ilman merkittävää hyperglykemioiden lisääntymistä.1* Se voi auttaa vähentämään sekä korkeiden että matalien 
glukoosiarvojen esiintyvyyttä ja auttaa tasaamaan sensorin glukoosiarvoja insuliinin annostelun jatkuisen jälkeen.2*

Sensoriavusteinen insuliinipumppuhoito insuliiniannostelun pysäytyksellä ennen matalaa vähentää yöllisten 
hypoglykemioiden määrää.3 Suurin osa SmartGuard™-teknologian ennakoimista hypoglykemiatapauksista ei 
saavuttanut ennalta asetettua matalan rajaa.2*
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