
סט עירוי
MiniMed™ Mio™ Advance

 עם התקן החדרה טעון מראש.
 מהירה יותר, קלה יותר עם פחות שלבים להחדרה.*,1,2

פשוט יותר, מהיר יותר*1
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החלפת הסט הופכת לפשוטה. 
מפחיתה את הקשיים בהחלפת הסט.1

 MiniMed™ Mio™ Advance דורש פחות שלבים להחדרה1, 2   לכן, יש פחות שלבים ,*
לזכור. בנוסף, המחט מוסתרת ומקלה על תהליך ההחדרה.

מהמשתמשים 
חושבים שהסט 

מהיר להחדרה1
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מסכימים שהסט 

קל להחדרה1
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הסירו את 
נייר המדבקה

הניחו כלפי הגוף

צבטו והסירו את 
מכסה הניתוק 

לחצו על הכפור



MiniMed™ Mio™ Advance פשוט וקל 

ביצוע סבבים של אזורי החדרה הופכים לפשוטים יותר 
מסייע למשתמשים לבצע את ההחדרה בצורה 

הפשוטה והטובה ביותר
ביצוע שינוי באזורי החדרה בצורה נכונה ושמירה על עור בריא3 זו פעולה מורכבת 

מכפי שנדמה.1,2 
סט העירוי MiniMed™ Mio™ Advance קל יותר להחדרה, אפילו לאזורי החדרה 

שקשה להגיע אליהם.*
הוא טעון מראש, קל לאחיזה ויש רק כפתור בודד ללחיצה.

התקן החדרה טעון 
מראש: אין צורך בהכנה 

מקדימה

סט מעוצב: "הכל 
בסט אחד"

החדרה בזוית של 90°

מחט נסתרת לפני, 
במהלך ואחרי השימוש

80% מהמשתמשים אמרו 
שקל להחדיר אותו במקומות 

שקשה להגיע אליהם1
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Medtronic והלוגו של  Medtronic הם סימנים 
מסחריים של Medtronic. כל המותגים האחרים 

 .Medtronic  הם סימנים מסחריים של חברת
היצרן החוקי של סטי העירוי של מדטרוניק הוא  

 Unomedical a/s. Aaholmvej 1-3, Osted.
, דנמרק.  Lejre 4320

 . IL-IPT-2200004 © 2022 Medtronic
כל הזכויות שמורות.

מידע בטיחותי חשוב
סטי עירוי מיועדים לעירוי תת עורי של תרופות, כולל אינסולין, ממשאבות עירוי. עיינו במדריך המכשיר למידע 

מפורט הנוגע להוראות השימוש, התוויות, התוויות נגד, אזהרות, אמצעי זהירות ותופעות לוואי אפשריות. 
למידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם מוקד השירות והתמיכה הטכנית של מדטרוניק בטלפון: 09-9724489.

המידע המופיע כאן אינו ייעוץ רפואי ואין להשתמש בו כחלופה לשיחה עם הרופא המטפל. יש ליוועץ על 
אינדיקציות, התוויות נגד, אזהרות, אמצעי זהירות, תופעות לוואי פוטנציאליות וכל מידע נוסף עם איש הצוות 

הרפואי המטפל בכם.

סימוכין:

Medtronic data on file. Minimed™ Mio™ Advance .1 
          Usability Study 10619721 DOC, 2017       

    MedtronicMinimed ™ Mio™ Advance Instruction .2
        For Use Comparison versus MiniMed Quick Set    

 .Association of Diabetes Educators. 2011
 vs MiniMed™ Quick-Set™ infusion set    *

שינוי פשוט, 
לטובה

סט העירוי הפשוט ביותר לשימוש, למטופלים ולצוות הדרכה 
 חד

2 ,1
רפואי.1 כל סט מגיע טעון מראש, עם התקן החדרה
פעמי ומחט נסתרת ודורש פחות שלבים להחדרה.

זוהי חלופה למשתמשים המתקשים בביצוע ההחדרה. 

התייעצו עם הצוות הרפואי שלכם למידע נוסף על סט 
 .MiniMed™ Mio™ Advance העירוי

)

מדטרוניק טריידינג בע'מ
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קוד מוצר
(10 יח' באריזה)

אורך קנולה
(ס"מ) מילימטר)

60 6 MMT - 242A

אורך צינור

  AADE.Insulin Pump Therapy: Best practices in   .3 
  choosing and using infusion devices. American      
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