Kynning á CareLink™ hugbúnaði
Að finna mikilvægt púsl
í sykurstjórnun…
og hjálpa þér við að
bæta meðferðina þína…
Sigrún Sigurðardóttir
Medtronic - InterMedica

Efni
Að kynna CareLink™ meðferðarstjórnunar
hugbúnað
Meginatriði
• CareLink™ hugbúnaður sameinar gögn frá
mismunandi tækjum
• Kynna hvernig þú getur nýtt þér CareLink™
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CareLink™ einfaldar meðhöndlun upplýsinga

• Hjálpar til við að fínstilla meðferð og finna
g lífsstílsbreytingar
y g
æskilegar

Patient involvement, Quick data synchronization, Efficient care
• Sjúklingur les af tæki heima
í gegnum CareLink hugbúnað

• Heilbrigðisstarfsmaður getur
fengið aðgang á skrifstofu sinni í
gegnum CareLink eða tölvupóst
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CareLink™ hugbúnaður samþættir gögn frá mismunandi
tækjum sem eru notuð í meðhöndlun á sykursýki
Sæmhæft kerfi:

Kostir:
Dæla

• Tekur á móti gögnum frá flestum
blóðsykursmælum
• Einn hugbúnaður til að halda
utanum gögn frá mörgum
tækjum

Blóðsyk
ursurs
mælir

• Hjálpar til við að finna mynstur
og vandamál til að bæta meðferð

Meðferðar
hugbúnaður
h
gbúnað r
Sykurnemi
fyrir samfellda sykurmælingu

• Fá betri skilning á áhrifum
insúlíns, kolvetna og hreyfingar á
blóðsykurinn
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Einn hugbúnaður til að taka við gögnum frá mörgum tækjum
Tæki

MEDTRONIC DEVICES:
•
•
•

Paradigm®

MiniMed
515 & 715
MiniMed Paradigm® 522 & 722
Guardian RT*

BLOOD GLUCOSE METERS:
M dt i Mi
Medtronic
MiniMed
iM d
• OneTouch® UltraLink Meter
• Paradigm Link® Blood Glucose Monitor

LifeScan
•
•
•
•
•
•

OneTouch® Profile®
OneTouch® Ultra® / Ultra 2® *
OneTouch® UltraSmart®
OneTouch® Basic®
OneTouch® FastTake®
OneTouch® SureStep®

Blósykurmælar
Abbott
•
•
•
•
•

FreeStyle®
FreeStyle Flash™
FreeStyle Mini
Precision Xtra™
Precision Xceed™ (Optium™ Xceed™)

Roche
•
•
•
•

ACCU CHEK® Active*
ACCU CHEK® Aviva*
ACCU CHEK® Compact
ACCU CHEK® Compact Plus

Becton Dickinson

Bayer
•
•
•
•
•
•

•

BD Logic™

Ascensia
A
i ® CONTOUR™
Ascensia® BREEZE™ family
Ascensia® DEX® / DEX® 2 family
Ascensia® DEXTER-Z™ II family
Ascensia® ELITE® family
Ascensia® ESPRIT™ / ESPRIT™ 2 family

* Compatible with future version of CareLink Pro software

CareLink™ hugbúnaður fylgir ströngum öryggiskröfum

• Uppfyllir HIPAA staðal
• Upplýsingar eru
dulkóðaðar og vistaðar
milli þriggja aðskildra
eldveggja
• Læknisfræðilegar
upplýsingar eru vistaðar á
öðrum stað en persónuupplýsingar
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Að skoða og vista CareLink™ skýrslur (reports)
Hægt er að vista skýrslur á PDF eða TIFF formi

• Búa til skýrslur á skjánum

• Vista sem skjöl í tölvunni

• Prenta út

CareLink™ skýrslur gefa greinagóða innsýn

• Litur og þéttni í skyggingum eru notuð til að undirstrika stefnu
blóðsykurs og mynstur (t.d. er rautt notað fyrir lágan blóðsykur
(hypoglycemiu)
• Fylgiskýrslur bjóða uppá nýja innsýn í sambandi við sjálfstjórnun á
sykursýki.
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CareLink™ rannsókn
Effect of CareLink, an Internet-Based Insulin Pump
Monitoring System, on Glycemic Control in Children with
Type 1 Diabetes
Corriveau EA, Durso PJ, Skipper BJ, Kaufman ED,
Laskaratos LA, Heintzman KB
Journal of Pediatric Diabetes (August 2008 Publication)

• Retrospective control study
• Sýndi fram á tölfræðilega marktæka lækkun á A1C
• 146 börn sem fylgt var eftir ~ 9 mánuði
• “CareLink hugbúnaður er öflugt tæki…til að bæta sykurstjórnun

Source: https://repository.unm.edu/dspace/handle/1928/3388

Hvað þarf til að nýta sér CareLink?
Aðgang að tölvu og Interneti

Aflestrartæki eða CareLink USB

Java hugbúnað sem er sóttur
sjálfkrafa á netinu í gengum
CareLink
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Hvernig á að skrá sig í CareLink?
Farðu á: http://carelink.medtronicdiabetes.com

Veldu
SIGN UP NOW

Velja land og tungumál...
Velja
United States - English
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Samþykkja skilmála...

Merkja við
allt...
allt
Síðan
Accept

Fylla út skráningaformið...

Fylla út íslenskar
upplýsingar fyrir allt
stjörnumerkt nema:
State:
AR
Postal Code: 72202

Velja
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Skrá sig inn...

Skrá sig inn með
notendanafni og
lykilorði

Eftir að búið er að skrá sig inn...
Velja Preferences flipa
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Velja viðeigandi einingar og tölur...

Velja síðan

Ath! Einnig möguleiki að
breyta t.d. matartímum
neðar í skjali...

Lesa af dælu/mæli...
Velja

Velja
aflestrartæki

velja
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Skrá niður serial númer á tæki...

Setja inn 6
stafa seríal
númer sem
er aftan á
tæki/dælu

Velja aflestratæki...

Dæla/mælir lagður
Við hliðina á
aflestrartæki,
CareLink USB
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Að skrá upplýsingar í dagbók “Logbook”
Velja dagsetningu

Velja hvað þú
ætlar
að skrá

Þú getur skráð ýmsar upplýsingar í Logbook eða dagbók s.s.
(mat)kolvetnatalningu, hreyfingu, HbA1c, settaskipti í dælu og ketóna í þvagi...

Skoða skýrslur (reports)...
Velja

-Þú þarft að vera með
Adobe Reader í tölvunni
til að útbúa skýrslur...
- Athuga að velja viðeigandi dagsetningar...
- Skýrslurnar má síðan
prenta út eða vista í
tölvunni sem PDF skjöl...
j
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Dæmi úr skýrslum...

33% of hár

Tveggja vikna
s k rmælingar
sykurmælingar
með sykurnema

66% innan
marka
3% of lágur

Insúlíngjöf
BOLUS

Insúlíngjöf
BASAL

Dæmi úr skýrslum...

Stakur dagur...

Blóðsykur

Bolusgjafir
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Dæmi úr skýrslum...

Ein vika...

Blósykur

Blóðsykur
innan/utan
viðmiðunarmarka

Dæmi úr skýrslum...

2ja vikna aflestur...
Sveiflur innan hvers
klukkutíma

Lágur blóðursykur
HYPO

Innan viðmiðunarmarka

13

