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moich pacjentów w terapii cukrzycy”.
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Analiza 24-godzinna — sensor, insulina i ustawienia
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§ Połącz się z oprogramowaniem online
w dowolnym miejscu i momencie
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Zweryfikował(a)
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§ Dostęp do raportów za pośrednictwem
przeglądarki internetowej na komputerze,
Mac’u lub iPadzie

116 ± 33 mg/dl

** Przedstawiono tylko najważniejsze dane.
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Inne obserwacje
Inne obserwacje
Użycie kalkulatora bolusa
Użycie kalkulatora bolusa

Godzina

Inne obserwacje
Rozważ rozmowę z pacjentem na temat sposobów korzystania z Kalkulatora Bolusa na potrzeby podawania bolusów przed posiłkami i bolusów korekcyjnych.
kalkulatora
bolusa
Rozważ
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na potrzeby
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Rozważ Użycie
rozmowę
z pacjentem
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§ 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
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Zarejestruj się
Teraz każdy lekarz
może mieć własne
konto.
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Utwórz konto ośrodka
Prześlij istniejące dane
do bezpiecznej chmury
CareLink™ System.
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an internet-based insulin pump monitoring system, on glycemic control in rural and urban children
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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.
© 2018 Medtronic MiniMed Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo Medtronic oraz Futher Together
to znaki towarowe Medtronic. Wszystkie pozostałe marki są znakami towarowymi firmy Medtronic.
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Rozpocznij
Dostęp do danych
pacjenta w dowolnym
miejscu i czasie.
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