
מערכת משאבת אינסולין 
 MiniMed™ 780G 

Guardian™ 4 עם חיישן

התאמה אוטומטית* 
של העברת האינסולין 

ותיקון של רמות 
הסוכר כל 5 דקות, 

 בכל רגע נתון
וללא בדיקות מהאצבע*^

להתמקד בחיים שלך ולא רק ברמות הסוכר.



 התאמת
אינסולין 
 ותיקונים

אוטומטיים,
 לאיזון קל

יותר* 
 של ערכי
הסוכר1,2,5

 MiniMedTM 780G מערכת
מתאימה ומתקנת באופן 

אוטומטי את מינוני האינסולין 
עבורכם 24/7, כל 5 דקות, 

לפי הצורך.

כל 5 דקות
צופה ומתאימה את צרכי ומינוני האינסולין.

מתקנת ערכים גבוהים באופן אוטומטי בזמן 
שהיא שומרת עליכם מפני ערכים נמוכים.1,2

צופה

התאמה עצמית של הזלפת מינוני האינסולין על 
פי הצרכים שלכם, עד 288 פעמים ביום.**

מבצעת התאמות

מתקנת באופן אוטומטי ערכים גבוהים.1,2
מתקנת

MiniMedTM 670G בהשוואה למערכת  *

**  יש לעיין במדריך משתמש במערכת - SmartGuardTM, נדרשת התערבות מסויימת של המשתמש. 

5
דק’



אמינה ומומלצת
99%  מהאנשים שהשתמשו בעבר

בהזרקות יומיות מרובות עם טיפול 
FGM/CGM )סנסור סריק( הסכימו 

 שמערכת משאבת האינסולין
MiniMed™ 780G היא טובה יותר6

אוטומציה המאפשרת דרך 
קלה יותר* לאיזון רמות 

הסוכר1,2,3 עם
 90% פחות זריקות^^

ללא בדיקות מהאצבע*^

המערכת יכולה 
 לעזור

 לכם להגיע
ליעד זמן בטווח 

של < 70% 
 #HBA1C וליעד

של 1,3-57.0%



 SmartGuard™  הדור הבא של טכנולוגיית
מחקה חלק מהפונקציות של הלבלב לאיזון 
הרמות באמצעות תכונת תיקון אוטומטי.

MiniMed™ 780G מערכת 
אוטומציה* המאפשרת דרך קלה יותר** לאיזון רמות הסוכר1,2,3 

ללא בדיקות מהאצבע*^

 טכנולוגיית  ™SMARTGUARD עוזרת
 למנוע רמות סוכר גבוהות ונמוכות1,2 

ועוזרת לכם להישאר בטווח הרמות התקין
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למטרת המחשה בלבד.

מסייעת למנוע רמות גבוהות1,2
 מעבירה יותר אינסולין אם רמות

הסוכר שלכם במגמת עלייה*

מסייעת למנוע רמות נמוכות1,2
מעבירה פחות אינסולין אם רמות 

הסוכר שלכם במגמת ירידה*

מבצעת תיקון אוטומטי של רמות 
גבוהות בשלב מוקדם, לפני שהן 

מתרחשות1,2
מינון מותאם של תיקונים אוטומטיים 

קטנים, המתבצעים עד כל 5 דקות*

רמות סוכר, מ”ג/ד”ל
אינסולין בסיס

בולוס תיקון אוטומטי
זמן בטווח

מערכת MINIMED™ 780G: טכנולוגיה מתקדמת שמאפשרת לכם 
להתמקד בחיים ולא רק ברמות הסוכר.

"פחות מאמץ כדי למנוע 
התרחשות רמות גבוהות 

"פחות מאמץ כדי למנוע 72% של סוכר בדם" 7
התרחשות רמות נמוכות 

של סוכר בדם"7 70%



ניטור רציף של סוכר 
)CGM(

 Guardian™ 4 החיישן
מודד את רמות הסוכר 
כל 5 דקות ושולח את 

המידע למשאבה.

משאבת אינסולין 
MiniMed™ 780G

משאבה העמידה במים## 
מקבלת מידע ממערכת 
ניטור הסוכר הרציף כדי 

לחשב את התאמות 
ותיקוני האינסולין.

אפליקציות לטלפון חכם
מאפשרות לראות מגמות סוכר 
בזמן אמת. בכל פעם שמזוהה 
מגמת עלייה או ירידה, תתקבל 

הודעה בטלפון שלך. ניתן 
לשתף את הנתונים בצורה 

מאובטחת גם עם שותפי 
הטיפול שלכם.*** 

סט עירוי
מאפשר העברה 

רציפה של אינסולין.

"היא הופכת 
את החיים עם 

הסוכרת 
ואת השליטה 

בה להרבה 
יותר קלים"

מטופלת במערכת –
MiniMed™ 780G



מכשיר לבדיקת סוכר 
בדם

תוצאות מדויקות של 
הבדיקות מהמכשיר לבדיקת 

 Accu-Chek® הסוכר בדם
Guide Link נשלחות באופן 
אלחוטי למשאבה, מאפשר 

כיול אופציונלי מהיר של 
החיישן.

94% מהמשתמשים 
מחשיבים את 

התנסותם עם מערכת 
 MINIMED™ 780G

כטובה יותר בהשוואה 
למכשיר האחרון שבו 

השתמשו6

 קישוריות
לטלפון חכם 

לנוחות משופרת 
וליותר שקט נפשי

הורד ללא תשלום מ-

MINIMED™ MOBILE האפליקציה
מציגה את פרטי המשאבה וניטור הסוכר הרציף 

בטלפון חכם, עם אפשרויות להתאמה אישית של 
ההתראות.** המטופלים יכולים להציג בקלות את 

נתוני הזמן בטווח שלהם כדי לעקוב אחר יעדיהם.**

CARELINK™ CONNECT האפליקציה
מאפשרת לשתף את נתוני הסוכרת בזמן אמת עם 

שותפי הטיפול שלכם.** שותפי הטיפול יכולים לבדוק 
את ערכי הסוכר בטלפון שלהם ולקבל התראות 

כשרמות הסוכר שלכם גבוהות או נמוכות.**



,MEDTRONIC 
תמיד לצידך

האם אוכל לישון בנוחות עם הטיפול 
במשאבת אינסולין?

הטיפול במשאבת האינסולין כולל ניטור סוכר רציף, 
המסייע לכם לעקוב אחר רמות הסוכר בזמן אמת. 

אפשרות זו נועדה לעזור לכם לדעת כשרמות הסוכר 
שלכם גבוהות או נמוכות ולבצע פעולות במטרה 

  71%  ,MiniMed™ 780G לתקן אותן. עם מערכת
מהמשתתפים במחקר קליני דיווחו כי הם פחות 

חוששים מרמות סוכר נמוכות במהלך השינה7.

Medtronic פועלת בשיתוף עם הקהילה העולמית לשינוי 
האופן שבו אנשים מנהלים את הסוכרת. 

החברה שואפת לשנות את הטיפול בסוכרת באמצעות 
הרחבת הנגישות, שילוב הטיפול בחיים והשגת תוצאות 

טובות יותר, כדי שאנשים החיים עם סוכרת יוכלו ליהנות 
מחופש רב יותר ומבריאות טובה יותר.

המוצרים והטיפולים של Medtronic משפרים את החיים של 
שני אנשים בכל שנייה.

האם עליי להיות מחובר למשאבת 
האינסולין מסביב לשעון? 

המכשיר בטוח, וניתן להשתמש בו בכל סוגי המצבים 
)פעילות ספורט, בילוי בים, יציאה עם חברים(. 

האינסולין מועבר לגוף דרך צינורית דקה. הודות 
לאביזרים חכמים הקיימים כיום, ניתן לשאת את 

המשאבה בזמן לימודים, פעילות גופנית, אירועים 
רשמיים וביומיום. 

קל לשאת את משאבות האינסולין מעל הבגדים או 
מתחת להם בצורה בטוחה מאוד. ניתן גם לנתק את 

המשאבה לפעילויות כגון שחייה, מקלחת ופעילות 
גופנית, כדי שתוכל להמשיך בחייך.

Medtronic אינה רק מייצרת פתרונות חדשניים לטיפול 
בסוכרת. מוצרינו מעניקים לכם גישה אל:

תוכנית תמיכה מותאמת אישית 
לתחילת שימוש במוצר 

 תמיכה מסביב לשעון
)נציגי תמיכה טכנית ומשאבים מקוונים(



עיין במדריך למשתמש במערכת – בתכונה  ™SmartGuard. נדרשת פעולה מסוימת של המשתמש.

אין לראות במידע הכלול ייעוץ רפואי או לראות בו כחלופה לייעוץ עם הרופא המטפל שלך. יש לדון בהתוויות, בהתוויות נגד, באזהרות, באמצעי זהירות, בתופעות לוואי 
פוטנציאליות ובכל מידע נוסף יחד עם הרופא המטפל.

*  עיין במדריך למשתמש במערכת - התכונה  ™SmartGuard. נדרשת אינטראקציה מסוימת מצד המשתמש

.MiniMed™ 670G בהשוואה למערכת  **

.MiniMed™ Mobile עיין במדריך למשתמש של האפליקציה  ***

^†  קריאת רמת סוכר בדם )ב"ס( נדרשת בעת הכניסה לתכונה  ™SmartGuard. אם התראות הסוכר וקריאות הניטור הרציף של סוכר )CGM( אינן תואמות לתסמינים שלך, 

עליך לבדוק את רמת הסוכר בדם באמצעות מד סוכר כדי לקבל החלטות טיפוליות בנוגע לסוכרת.
^̂  הזרקות יומיות מרובות )3 בולוס ו-1 אינסולין בסיס ביום( מצריכות 28 הזרקות בשבוע, לעומת החלפה אחת של ערכת עירוי כל יומיים או שלושה ימים.

MDI-בהשוואה ל  ̂^^

 #  נתוני מחוון ניהול הסוכר )GMI( מתוך הערכים שבמערכת לניטור רציף של סוכר )CGM( שימשו כדי להעריך את רמות ה-HbA1c. החישוב בוצע באמצעות
.https://www.jaeb.org/gmi/   JAEB

##  יש לעיין במדריך למשתמש במערכת. המשאבה עמידה למים במועד הייצור, וכאשר המכל והצינורית מוחדרים כהלכה. המשאבה מוגנת מפני השפעות שהייה מתחת למים עד 

לעומק של 3.6 מטרים )12 רגל( למשך עד 24 שעות. לקבלת פרטים נוספים עיין במדריך למשתמש במערכת.
.PLGM עם SAP-בהשוואה ל AHCL  ###

2021. כל הזכויות שמורות. Medtronic והסמל של Medtronic הם סימנים מסחריים של Medtronic.  *™ מותגי צד שלישי הם סימנים  Medtronic © UC202120343HE
 .Medtronic מסחריים של בעליהם, בהתאמה. כל המותגים האחרים הם סימנים מסחריים של חברת

 .Roche Diabetes Care הם סימנים מסחריים של ACCU-CHECK GUIDE LINK-ו ACCU-CHEK

 .DreaMed Diabetes מכיל טכנולוגיה שפיתחה MiniMed™ 780G הוא סימן מסחר של דרימד סוכרת בע"מ. האלגוריתם של מערכת DreaMed Diabetes

מערכת משאבת אינסולין 
 MiniMed™ 780G 

Guardian™ 4 עם חיישן
התאמה אוטומטית* של העברת 

האינסולין ותיקון של רמות הסוכר כל 
5 דקות, בכל רגע נתון וללא בדיקות 

מהאצבע*^
 לקבלת מידע נוסף התקשר למספר

 09-9724489 או בקר באתר
www.medtronic-diabetes.co.il
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