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* Met glucose wordt sensorglucosewaarden bedoeld.
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Veiligheidsinformatie Guardian Connect 

Continue glucosemonitoring systemen zijn bedoeld voor het bewaken 
van interstitiële glucoseniveaus bij personen met diabetes. Deze 
systemen geven informatie met betrekking tot potentiële hoge en lage 
glucosewaarden en kunnen een indicatie geven van wanneer patiënten 
een glucose-meting moeten doen met behulp van een vingerprik.

De informatie van deze systemen is bedoeld als aanvulling op, niet 
ter vervanging van, lezingen uit een vingerprik. Het inbrengen van 
een glucose-sensor kan bloeden of irritatie veroorzaken op de plaats 
van inbrengen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u aanzienlijke pijn 
ervaart of als u vermoedt dat de inbrengplek is geïnfecteerd. Voor 
meer informatie, bezoek www.medtronic-diabetes.nl.

De Guardian Connect app vereist dat u een functionerend mobiel 
elektronisch apparaat gebruikt met de juiste instellingen (zoals een 
ondersteund besturingssysteem en Bluetooth®) voor nauwkeurige 
werking.

Voor een opsomming van indicaties, contra-indicaties, 
voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en mogelijke bijwerkingen, 
verwijzen wij u naar de gebruiksinstructies van het product.

Lees meer op guardianconnect.medtronic-diabetes.nl

Gebruik onderstaande QR 
code en leer meer over 
Guardian® Connect op onze 
website. 

Ontdek het Guardian® Connect-Systeem  
voor Continue Glucose Monitoring (CGM)
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Toegediende insuline

Maaltijd indicator

Bloedglucose meting

Hoge/Lage Grenswaarden

CGM maakt gebruik van een 
sensor en een kleine zender die 
dag en nacht glucosewaarden 
meten en naar u versturen zodat 
u op elk gewenst moment inzicht 
heeft.

Het Guardian Connect systeem 
stuurt uw informatie naar uw 
online CareLink® account die uw 
behandelend arts desgewenst 
kan raadplegen ter voorbereiding 
op uw afspraak.

NIEUW Met het Continue Glucose Monitoring 
(CGM) systeem Guardian Connect checkt u 
snel, veilig en discreet uw glucosewaarden. 
Waar u ook bent, wat u ook doet, Guardian 
Connect is er altijd.

OVER CGM

GUARDIAN® 
CONNECT

75% van de hoge en 
lage waarden worden
gemist door alleen 
gebruik te maken van
vingerprikmetingen.2

Omdat het Guardian Connect 
systeem elke vijf minuten uw 
glucosewaarden meet en laat 
zien of deze stijgen of dalen, 
krijgt u de kans om op tijd in te 
grijpen.

VOOR DE MENSEN 
OM U HEEN
Gerustgesteld gevoel voor 
familie en vrienden

U kunt ervoor kiezen om 
informatie real time te delen

Via een SMS bericht worden 
ze op de hoogte gebracht 
wanneer u hoog of laag gaat

VOOR U
Inzicht in uw glucosewaarden 
en -trends op uw smartphone 
24/7

Voorspellende alarmen 
voordat u te hoog of te laag 
gaat

Vertrouwen om op tijd actie  
te kunnen  ondernemen 


