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Informacje dotyczące bezpieczeństwa oprogramowania CareLink™
Oprogramowanie CareLink™ jest przeznaczone do użycia jako narzędzie wspomagające leczenie  
cukrzycy. Celem oprogramowania jest pobieranie informacji przesyłanych z pomp insulinowych,  
glukometrów i systemów ciągłego monitorowania glikemii oraz przekształcanie ich w raporty  
CareLink™. Raporty zawierają informacje, które można wykorzystać do identyfikacji trendów  
i śledzenia codziennych czynności, takich jak spożywane węglowodany, godziny posiłków, dawkowanie  
insuliny oraz pomiary glikemii. UWAGA: Raporty danych CareLink™ należy stosować jako narzędzie  
pomocnicze, co oznacza, że NIE NALEŻY opierać leczenia wyłącznie na raportach. 
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Lista wskazań, przeciwwskazań,  
środków ostrożności, ostrzeżeń  
i potencjalnych zdarzeń niepożądanych  
znajduje się w Podręczniku Użytkownika.
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§  Dostęp do raportów za pośrednictwem  
przeglądarki internetowej na komputerze,  
Mac’u lub iPadzie 

§  Połącz się z oprogramowaniem online  
w dowolnym miejscu i momencie 

§  Wykorzystuj istotne dane i wnioski wynikające  
z raportów. Ułatwią one rozmowę i motywację  
pacjenta w jego leczeniu.

DOSTĘP DO NOWEGO CARELINK™ ONLINE JEST ŁATWY I SZYBKI 
Skontaktuj z przedstawicielem Medtronic, aby rozpocząć pracę z CareLink™ System

Zarejestruj się
Teraz każdy lekarz  
może mieć własne  
konto.

Utwórz konto ośrodka
Prześlij istniejące dane  
do bezpiecznej chmury  
CareLink™ System.

Rozpocznij
Dostęp do danych  
pacjenta w dowolnym  
miejscu i czasie.1 2 3
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ŚŚrreeddnniiaa   bboolluussaa   pprrzzeedd   ppoossiiłłkkiieemm::   1,0 ± 
1,0j 

ŚŚrr..  iilloośśćć  wwęęggll..::   1,8 ± 1,4WW 
ŚŚrr..  wwaarrtt..   gglluukk..   zz  sseennss..   ppoo  ppooss..::   139 ± 
46mg/dl 

ŚŚrr..  wwaarrtt..   gglluukk..   zz  sseennss..   pprrzzeedd   ppooss..::   119 
± 42mg/dl 

KKoollaaccjjaa::   16:00 - 22:00 (29) 

ŚŚrreeddnniiaa   bboolluussaa   pprrzzeedd   ppoossiiłłkkiieemm::   1,8 ± 
1,4j 

ŚŚrr..  iilloośśćć  wwęęggll..::   2,5 ± 2,0WW 
ŚŚrr..  wwaarrtt..   gglluukk..   zz  sseennss..   ppoo  ppooss..::   115 ± 
31mg/dl 

ŚŚrr..  wwaarrtt..   gglluukk..   zz  sseennss..   pprrzzeedd   ppooss..::   109 
± 27mg/dl 

OObbiiaadd::   11:00 - 15:00 (24) 

ŚŚrreeddnniiaa   bboolluussaa   pprrzzeedd   ppoossiiłłkkiieemm::   -- 
ŚŚrr..  iilloośśćć  wwęęggll..::   -- 
ŚŚrr..  wwaarrtt..   gglluukk..   zz  sseennss..   ppoo  ppooss..::   -- 
ŚŚrr..  wwaarrtt..   gglluukk..   zz  sseennss..   pprrzzeedd   ppooss..::   -- 
ŚŚnniiaaddaanniiee::   06:00 - 10:00 (0) 

PPoobbuuddkkaa::   05:00 - 09:00 
PPrrzzeedd  ppóójjśścciieemm   ssppaaćć::   20:00 - 00:00 

OOdd  ppóójjśścciiaa   ssppaaćć  ddoo  ppoobbuuddkkii   

0,2 na dobęAlar. o wys. stęż. glu. 

3,2 na dobęAlar. o nis. stęż. gluk. 

6d 18godz. na tydzieńCzas używania

116 ± 33 mg/dlŚr. stęż. gluk. z sens.

Użycie sensora

6godz. 35min (6,9 zdarz.)Zatrzym. przed nis.

9min (0,3 zdarz.)Zatrzym. przy nis.

6godz. 46min (7,8 zdarz.)Łącznie zatrzymań

-0,7j (0,9 bolusa)Ignorowanie (-)

0,3j (1,0 bolusa)Ignorowanie (+)

0,7j (1,7 bolusa)Korekta

9,9j (6,0 bolusa)Posiłek

9,7j (6,7 bolusa)Kalkulator bolusa

1,4j (4,4 bolusa)Bolusy ręczne

27 / 73Stos. Baza/Bolus

15,0 ± 2,3jSuma dob. dawki ins.

Na dobęUżycie pompy

Okres czasu

Schematy hiperglikemii (0)

13:42-14:21 (2)

10:31-12:21 (2)Okres czasu

02:16-05:36 (5)

Schematy hipoglikemii (6)**

13,9 ± 2,6WW na dobęWpr. węglow.

5,9 na dobęPom. stęż. glu. we kr

5,7%Oszac. stęż. A1C

130 ± 40mg/dlŚr. stęż. glu. z krwi

Dane statystyczne
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Baza Bolus insuliny

** Przedstawiono tylko najważniejsze dane.

Analiza 24-godzinna — sensor, insulina i ustawienia

Plan działania

Zweryfikował(a)

Data                                               Godzina
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14 epizod. hipoglikemii wg typu zdarzenia poprzedzającego    -    Próg: ≤70 mg/dl

Najczęstsze typy zdarzeń poprzedzające hipoglikemię

Rozważ ocenę ustawień Kalkulatora Bolusa, przedyskutuj z pacjentem
temat dokładnego liczenia węglowodanów i/lub czasu rozłożenia dawki
insuliny w stosunku do spożywanego posiłku.

29Bolus posiłkowy z
użyciem Kalk.
Bolusa

Rozważ ocenę przepływów insuliny w bazie w nocy i porozmawiaj z
pacjentem na temat konsekwencji podawania bolusów w godzinach
wieczornych.

43Hipoglikemia nocna
(23:00–5:00)

Rozważ ocenę ustawień przepływu insuliny w bazie swojego pacjenta, w
tym także przepływów tymczasowej bazy.

93Wzrost przepływów
w bazie

Opis%Typy zdarzeń

Opisy typów zdarzeń

Rozważ ocenę ustawień Kalkulatora Bolusa, przedyskutuj z pacjentem
temat dokładnego liczenia węglowodanów i/lub czasu rozłożenia dawki
insuliny w stosunku do spożywanego posiłku.

43Bolus posiłkowy z
użyciem Kalk.
Bolusa

Rozważ rozmowę z pacjentem na temat modyfikowania wielkości
bolusa, gdy stężenie glukozy mierzonej przez sensor wykazuje
tendencję wzrostową (widoczna jest strzałka w górę).

57Bolus, gdy sens.
wykaz. rosnące
tempo zmian

Rozważ ocenę ustawień przepływu insuliny w bazie swojego pacjenta, w
tym także przepływów tymczasowej bazy i zatrzymań.

71Zmniejszenie
przepływów w bazie

Opis%Typy zdarzeń

Opisy typów zdarzeń

Najczęstsze typy zdarzeń poprzedzające hiperglikemię

7 epizod. hiperglikemii wg typu zdarzenia poprzedzającego    -    Próg: ≥180 mg/dl

Rozważ rozmowę z pacjentem na temat sposobów korzystania z Kalkulatora Bolusa na potrzeby podawania bolusów przed posiłkami i bolusów korekcyjnych.Użycie kalkulatora bolusa

Inne obserwacje

11/05/2020 - 23/05/2020

Podsumowanie epizodów Strona 2 z 2

Źródła danych: MiniMed 640G, MMT-1512/1712 (NG1105702H)
Grzegory, Justyna Wygenerowano: 27/05/2020, 11:44

14 epizod. hipoglikemii wg typu zdarzenia poprzedzającego    -    Próg: ≤70 mg/dl

Najczęstsze typy zdarzeń poprzedzające hipoglikemię

Rozważ ocenę ustawień Kalkulatora Bolusa, przedyskutuj z pacjentem
temat dokładnego liczenia węglowodanów i/lub czasu rozłożenia dawki
insuliny w stosunku do spożywanego posiłku.

29Bolus posiłkowy z
użyciem Kalk.
Bolusa

Rozważ ocenę przepływów insuliny w bazie w nocy i porozmawiaj z
pacjentem na temat konsekwencji podawania bolusów w godzinach
wieczornych.

43Hipoglikemia nocna
(23:00–5:00)

Rozważ ocenę ustawień przepływu insuliny w bazie swojego pacjenta, w
tym także przepływów tymczasowej bazy.

93Wzrost przepływów
w bazie

Opis%Typy zdarzeń

Opisy typów zdarzeń

Rozważ ocenę ustawień Kalkulatora Bolusa, przedyskutuj z pacjentem
temat dokładnego liczenia węglowodanów i/lub czasu rozłożenia dawki
insuliny w stosunku do spożywanego posiłku.

43Bolus posiłkowy z
użyciem Kalk.
Bolusa

Rozważ rozmowę z pacjentem na temat modyfikowania wielkości
bolusa, gdy stężenie glukozy mierzonej przez sensor wykazuje
tendencję wzrostową (widoczna jest strzałka w górę).

57Bolus, gdy sens.
wykaz. rosnące
tempo zmian

Rozważ ocenę ustawień przepływu insuliny w bazie swojego pacjenta, w
tym także przepływów tymczasowej bazy i zatrzymań.

71Zmniejszenie
przepływów w bazie

Opis%Typy zdarzeń

Opisy typów zdarzeń

Najczęstsze typy zdarzeń poprzedzające hiperglikemię

7 epizod. hiperglikemii wg typu zdarzenia poprzedzającego    -    Próg: ≥180 mg/dl

Rozważ rozmowę z pacjentem na temat sposobów korzystania z Kalkulatora Bolusa na potrzeby podawania bolusów przed posiłkami i bolusów korekcyjnych.Użycie kalkulatora bolusa

Inne obserwacje

11/05/2020 - 23/05/2020

Podsumowanie epizodów Strona 2 z 2

Źródła danych: MiniMed 640G, MMT-1512/1712 (NG1105702H)
Grzegory, Justyna Wygenerowano: 27/05/2020, 11:44

14 epizod. hipoglikemii wg typu zdarzenia poprzedzającego    -    Próg: ≤70 mg/dl

Najczęstsze typy zdarzeń poprzedzające hipoglikemię

Rozważ ocenę ustawień Kalkulatora Bolusa, przedyskutuj z pacjentem
temat dokładnego liczenia węglowodanów i/lub czasu rozłożenia dawki
insuliny w stosunku do spożywanego posiłku.

29Bolus posiłkowy z
użyciem Kalk.
Bolusa

Rozważ ocenę przepływów insuliny w bazie w nocy i porozmawiaj z
pacjentem na temat konsekwencji podawania bolusów w godzinach
wieczornych.

43Hipoglikemia nocna
(23:00–5:00)

Rozważ ocenę ustawień przepływu insuliny w bazie swojego pacjenta, w
tym także przepływów tymczasowej bazy.

93Wzrost przepływów
w bazie

Opis%Typy zdarzeń

Opisy typów zdarzeń

Rozważ ocenę ustawień Kalkulatora Bolusa, przedyskutuj z pacjentem
temat dokładnego liczenia węglowodanów i/lub czasu rozłożenia dawki
insuliny w stosunku do spożywanego posiłku.

43Bolus posiłkowy z
użyciem Kalk.
Bolusa

Rozważ rozmowę z pacjentem na temat modyfikowania wielkości
bolusa, gdy stężenie glukozy mierzonej przez sensor wykazuje
tendencję wzrostową (widoczna jest strzałka w górę).

57Bolus, gdy sens.
wykaz. rosnące
tempo zmian

Rozważ ocenę ustawień przepływu insuliny w bazie swojego pacjenta, w
tym także przepływów tymczasowej bazy i zatrzymań.

71Zmniejszenie
przepływów w bazie

Opis%Typy zdarzeń

Opisy typów zdarzeń

Najczęstsze typy zdarzeń poprzedzające hiperglikemię

7 epizod. hiperglikemii wg typu zdarzenia poprzedzającego    -    Próg: ≥180 mg/dl

Rozważ rozmowę z pacjentem na temat sposobów korzystania z Kalkulatora Bolusa na potrzeby podawania bolusów przed posiłkami i bolusów korekcyjnych.Użycie kalkulatora bolusa

Inne obserwacje


