Þróunin heldur áfram...
Guardian® REAL-Time

Guardian REAL-Time

Hannað til að gefa nýja innsýn...nýjan vettvang
fyrir öryggi...nýjan vettvang fyrir frelsi
1999

2003

2005

Guardian REAL-Time
Hannað til að gefa nýja innsýn...nýjan vettfang fyrir öryggi...nýjan
vettfang fyrir frelsi
Guardian REAL-Time varar við/
áminnir
•Þrjár ólíkar öryggisviðvaranir (fyrirbyggjandi
breytingarviðvaranir, viðvaranir um háan/lágan
blóðsykur)

Sýnir samfellt sykurgildi á hverjum
tíma
•Sýnir samfellt(stöðugt) sykurgildi sjúklings

Samfelld uppfærsla á gröfum sem
sýna hvert sykurinn er að stefna

Eykur öryggi og innsýn
• Guardian REAL-Time:
– Sykurinn mældur á 5 mín fresti
– Fjögur mismunandi gröf
– Auðskiljanlegar örvar
– Viðvörunaráminning
– CareLink Personal

•3, 6, 12, og 24 klst. gröf

Örvar sýna breytingar, hvert sykurinn
er að stefna sýna stefnu og hraða breytinga á
blóðsykri (↑ hækkun/lækkun uppá 1,1-2,2 mmol/L á síðustu 20 mín,
↑ ↑ hækkun/lækkun uppá > 2,2 síðustu 20 mín)

Eiginleikar
• Blóðsykursvöktun í nútíð og
eldri gögn vistuð
– 3, 6, 12, og 24 klst. gröf
– Örvar sem sýna stefnu sykursins
• Viðvörun um háan/lágan blóðsykur (hægt
að stilla 8 mismunandi efri/neðri mörk yfir sólarhringinn)

•
•
•
•

Forvarnarviðvörun
Breytingaviðvörun
Atburðaskráning (blóðsykursmælingasaga)
Sykurnema tölfræði, inniheldur AUC-upplýsingar

Guardian REAL-Time + MiniLink™
1)Þægilegur
Lítill, léttur og sérhannaður í lögun til að draga úr mögulegri húðertingu.
2) Smekklegur
Lítill og þunnur (0,9cm) – auðveldur að hylja undir fötum
3) Vatnsþéttur
Algjörlega vatnsþéttur og þolir dýpi allt að 2,4m I 30mín
4) Endingargóður
Endurhlaðanlegur, hægt að nota í allt að 14 daga án þess að hlaða..

(hversu lengi mælingar eru fyrir ofan/neðan efri/neðri mörk)

• MiniLink™ REAL-Time sendir
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Guardian og fylgihlutir
Síriti
Sýnir sykurinn á rauntíma, lætur
vita þegar þú ferð út fyrir
fyrirfram ákveðin mörk, geymir
gögn.

Sykurnemi
fer undir húðina.

Sen-serter®
Hjálpartæki til að koma sykurnemanum fyrir.

CareLink™ - tölvuprógramm fyrir aflestur
MiniLink™ sendir
Tengist sykurnemanum, sendir
gögn þrálaust í sírita á 5 mín.
fresti

MiniLink™ hleðslutæki

Medtronic CareLink®
Personal
Vistað á netinu, hægt að
hlaða inn gögnum, útbúa
skýrslur sem sýnir
sykurmynstur, stefnu og
tölfræði

• Umbreytir upplýsingum í auðskiljanleg
gröf og skýrslur, samkvæmt vali hvers
og eins
• CareLink Personal: Er nýtt forrit sem
vistað er á vefnum, hannað til að létta
undir varðandi sykursýkismeðferðina
bæði fyrir sjúklinginn og
meðferðaraðila

– ComLink

• Með Guardian REAL-Time færð þú/sjúklingurinn
möguleika á að sjá heildarmyndina

Takk fyrir sýndan áhuga!
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