
F
, 

 

 Een insulinepomp  
voor persoonlijk 
gemak
Veel factoren, zoals voeding, sport en stress, 
kunnen uw glucosewaarden beïnvloeden.  
De MiniMed™ 740G-insulinepomp  
kan u helpen uw glucosewaarden  
beter onder controle te houden.

StartRightsm-programma
• 3 maanden een persoonlijk onboarding-programma met 

StartRightsm-specialisten via e-mail of telefoon
• Toegang tot veelgestelde vragen, educatieve hulpmiddelen 

en video‘s over onderwerpen die te maken hebben met 
diabetes

Technische ondersteuning & opleidingen
• 24/7 on/offline technische hulplijn
• Hands-on, face-to-face, en van op afstand

WeCare-portal
• Uitgebreide bibliotheek
• Gepersonaliseerde informatie
• WeCare-blog

CareLink™ Personal
• Altijd toegang tot je persoonlijke gegevens
• Meer inzicht in uw diabetesmanagement

Voor meer 
controle1 en 

geavanceerde 
bescherming
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Diabetes Care. De wettelijke fabrikant van de MiniMed™-infusiesets is 
Unomedical a/s. Aaholmvej 1-3, Osted. 4320 Lejre, Denemarken.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het systeem met SmartGuard™-functie. U moet hiervoor enkele handelingen 
verrichten. De informatie in dit document is geen medisch advies en mag niet worden gebruikt als een alternatief voor 
overleg met uw arts. Bespreek indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, mogelijke bijwerkingen 
en eventuele verdere informatie met uw zorgverlener. 
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*  De berekening is gebaseerd op de hoeveelheid insuline die op het moment in het lichaam aanwezig is, de 

hoeveelheid koolhydraten, de huidige bloedglucosewaarde en de doelwaarde, de insuline-koolhydraatratio en 
de insulinegevoeligheid. Eerst dient de Bolus Wizard juist te worden ingesteld. Gebruikers dienen de hoeveelheid 
koolhydraten en hun huidige bloedglucosewaarde in te voeren voordat de Bolus Wizard de hoeveelheid insuline die 
nodig is, kan berekenen.

**  De functionele Stop-functie kan uitsluitend worden gebruikt onder de volgende voorwaarden: de sensorglucosewaarde 
mag niet meer dan 3,9 mmol/l boven de ondergrens liggen, de verwachting is dat de waarde binnen 30 minuten  
1,1 mmol/l boven de ondergrens zal liggen EN de wachttijdperiode van de insulinepomp moet voorbij zijn.

***  De functionele Hervat-functie kan uitsluitend worden gebruikt onder de volgende voorwaarden: de 
sensorglucosewaarde moet 1,1 mmol/l boven de ingestelde ondergrens liggen, de verwachting is dat de waarde 
binnen 30 minuten 2,2 mmol/l boven de ondergrens zal liggen EN de toediening van insuline moet gedurende 
minimaal 30 minuten zijn gestopt.

#  Meerdere dagelijkse injecties (3 bolussen en 1 basale insulinetoediening per dag) vereisen 28 injecties per week, t.o.v. 
één infusiesetvervanging per week met de Medtronic Extended-infusieset.

## Raadpleeg de handleiding van de MiniMed™ Mobile-app.

“Ik vind de 
pomp gemakkelijk te  

gebruiken en de  
ondersteuning van 
Medtronic en het 

diabeteszorgteam is super 
- ze staan   24/7 voor je 

klaar - dat is 
geweldig.”

Ondersteuning, educatie
en toegang tot uw persoonljke gegevens

De MiniMed™ 740G-insulinepomp

Medtronic  
MiniMed™ 
Accessoires

Jouw pomp,  
jouw stijl, jouw manier



Het MiniMed™ 740G-systeem 
met Bluetooth®-koppeling

De mogelijkheid om uit te breiden met een 
continue glucosemonitor (CGM)

Ondersteuning 
therapiemanagement
Upload uw gegevens naar 
CareLink™ om gemakkelijk uw 
glucosewaarden te bekijken en 
deze informatie op afstand te 
delen met uw zorgverlener. 

Bloedglucosemeter

Nauwkeurige3 testresultaten 
van de Accu-Chek® Guide 
Link-bloedglucosemeter 
worden draadloos naar de 
pomp verzonden voor een 
snelle kalibratie van de sensor.

• Hulp bij het berekenen van uw 
insulinedosis* met de Bolus Wizard™.

• Meerdere bolustoedieningen beschikbaar 
om u te helpen omgaan met een grote 
variatie in maaltijden1.

• Persoonlijke instellingen voor basale 
waarden en bolussen: zo krijgt u zowel 
overdag als ‘s nachts de hoeveelheid 
insuline die u nodig heeft.

Meet iedere 5 minuten 
uw glucosewaarden 
die draadloos naar uw 
insulinepomp worden 
verzonden.

MiniMed™ 740G-insulinepomp

MiniMed™ Mobile-app
U kunt uw glucosewaarden op uw 
smartphone zien en ze worden automatisch 
naar uw zorgpartner gestuurd. Beschikbaar 
voor de meeste iOS- en Android-
smartphones##.

Guardian™ Sensor 3  
& Guardian™ Link 3-  
Bluetooth®-zender

Het MiniMed™ 740G-systeem 
met SmartGuard™-technologie

helpt hypers en hypo’s 
te voorkomen en helpt u 

tijdig en automatisch  
uw waarden te 

herstellen.

SmartGuard™-
technologie

De MiniMed™ 740G-insulinepomp kan als systeem ook uitgebreid en 
gecombineerd worden met de Guardian™ Sensor 3 en Guardian™ Link 3- 
bluetooth-zender. Het MiniMed™ 740G-systeem heeft hetzelfde SmartGuard™- 
algoritme als het MiniMed™ 640G-systeem.

Het systeem meet dag en nacht om de vijf minuten uw sensorglucose om lage 
waarden te voorspellen en te voorkomen, 30 minuten voordat ze optreden. 
De SmartGuard™-technologie zorgt ervoor dat de insulinetoediening stopt 
voordat u een lage waarde bereikt** en brengt deze weer op gang zodra uw 
glucosespiegel zich heeft hersteld***. Indien u in aanmerking komt voor CGM 
dan is het MiniMed™ 780G-systeem het meest geschikt vanwege de voordelen 
van het SmartGuard™-algoritme van de MiniMed™ 780G-insulinepomp en de 
Guardian™ 4-sensor.

Insulinetoediening

De Medtronic Extended-infusieset zorgt voor 
een continue en onopvallende toediening  
van insuline en is de enige infusieset die tot  
7 dagen gedragen kan worden.
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SmartGuard Exits Statistics

0.5 / 6.70.0 / 0.1Low / High SG Alerts (per day)

29.8%26.5%Coefficient of Variation (%)

 (53.5 mmol/mol)7.0% (53.2 mmol/mol)7.0%GMI***

8.7 ± 2.6 mmol/L8.6 ± 2.3 mmol/LAverage SG ± SD

96% (6d 17h)96% (6d 18h)Sensor Wear (per week)

0% (00h)0% (00h)Manual Mode (per week)

100% (7d 00h)100% (7d 00h)SmartGuard (per week)

3.6 / 3.12.6 / 2.5BG / Calibration (per day)

8.7 ± 3 mmol/L8.8 ± 2.9 mmol/LAverage BG

Every 4.7 daysEvery 3.5 daysReservoir Change

Every 2.7 daysEvery 3.0 daysSet Change

27U (67%)18U (52%)Auto Basal / Basal amount (per day)

13U (97%)8U (47%)Auto Correction amount (per day)

13U (33%)17U (48%)Bolus amount (per day)

40 units34 unitsTotal daily dose (per day)

104 ± 31 g107 ± 17 gCarbs entered (per day)

0.47.5Meal (per day)

2:00 hrs2:00 hrsActive Insulin time
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00Sensor Algorithm Underread

00BG required for SmartGuard

00SmartGuard min delivery

00SmartGuard max delivery

00No Calibration

00Unidentified

00SmartGuard Warm Up

00Prolonged Suspend

00SmartGuard disabled by user

• •20Sensor Expired

00No SG values

00Sensor Updating
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# Episodes (per day): # Episodes (per day): 0.1

This report is compatible with the Ambulatory Glucose Profile calculations used by the International Diabetes Center


