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Introduction
The Guardian™ Connect application (app) is a component of the Guardian Connect
Continuous Glucose Monitoring (CGM) system. The Guardian Connect CGM system
helps you manage your diabetes by:
•
Recording your glucose values throughout the day and night
•
Showing the effects that diet, exercise, and medication can have on your glucose
levels
•
Giving you additional tools, such as alerts, the ability to record diet and exercise,
and access to CareLink™ Personal
This user guide is designed to help you understand the setup and operation of your
Guardian Connect app.

System description
CGM is a sensor glucose monitoring tool that uses a glucose sensor placed below
your skin to continuously measure the amount of glucose in your interstitial fluid. It
allows users to track patterns in glucose concentrations and to identify episodes of
low and high glucose. The Guardian Connect CGM system includes the Guardian
Connect app (CSS7200), an app that can be downloaded onto a mobile device with
a compatible operating system version. A list of compatible operating system
versions is available in the app store found on your mobile device. The app displays
sensor glucose data, and also provides a user interface for sensor calibration, for
entering data such as exercise and meals, and for uploading information to the
CareLink Personal website.
The Guardian Connect app displays alerts if a glucose level reaches, falls below, or
rises above set values. The app also provides the interface for manually entering
fingerstick blood glucose calibration values obtained from a commercial blood
glucose meter. The app then stores the sensor glucose data so that it can be
analyzed to track patterns.
The Guardian Connect CGM system also includes the Guardian Connect
transmitter (MMT-7821) and the Enlite™ sensor (MMT-7008). This guide describes
how to set up and use the Guardian Connect app. For details on using the other
components of the Guardian Connect CGM system, please see the corresponding
device user guides.

-1-

English

Thank you for choosing Medtronic as your diabetes management partner.

Intended use
The Guardian Connect app is intended for continuous or periodic monitoring of glucose
levels in the interstitial fluid under the skin, in persons with diabetes mellitus.
The Guardian Connect app is intended for use with a compatible consumer mobile
electronic device. It allows users to track patterns in glucose concentrations and to
possibly identify episodes of low and high glucose. The Guardian Connect app displays
alerts if a glucose level reaches, falls below, or rises above set values.
Sensor glucose values displayed on the screen are not intended to be used directly for
making therapy adjustments, but rather to provide an indication of when a meter blood
glucose measurement may be required.

Contraindications
None known.

Safety Warnings
Caution:

Any changes or modifications to devices not expressly approved by
Medtronic could interfere with your ability to operate the equipment and
void your warranty.
The Guardian Connect app requires that you have a functioning mobile electronic device
with the correct settings (such as a supported operating system and Bluetooth® enabled)
for accurate operation. A non-functioning mobile device, or incorrect settings on your
mobile device, may prevent the Guardian Connect app from properly displaying alerts.

Precautions
You must test your blood glucose levels at least two times per day, or as indicated by the
system. If the Guardian Connect app indicates that your sensor glucose is not within your
glucose target range, check your blood glucose using your blood glucose meter.
Taking medications with acetaminophen while wearing the sensor may falsely raise your
sensor glucose readings. The level of inaccuracy depends on the amount of
acetaminophen active in your body and may be different for each person. Always use
blood glucose meter readings to verify your glucose level before making therapy
decisions.

Assistance
Please contact your local help line or representative for assistance. Refer to the
Medtronic Diabetes International Contacts list at the beginning of this user guide for the
help line or representative in your area.
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How to use this guide
Convention

Description

Toggle

Indicates that the same feature on the screen can be used to switch between two options. For example, "Toggle an alert on" means that you slide a switch right to turn on
an alert. To turn it off, you need to slide the same switch left.

Bold

Indicates an item on the screen that you select with your finger or tap to open.

>

A shorthand to indicate a series of selections you make on the screen. For example,
Alert Settings > Rate Alerts means that you need to tap Alert Settings, and then on
the next screen tap Rate Alerts.

Note

Provides additional helpful information.

CAUTION

Notifies you of a potential hazard which, if not avoided, may result in minor or moderate
injury or damage to the equipment.

WARNING

Notifies you of a potential hazard which, if not avoided, could result in death or serious
injury. It may also describe potential serious adverse reactions and safety hazards.

Guardian Connect app setup
When you open Guardian Connect for the first time, the app walks you through the
setup process. Simply follow the instructions on your screen. For more information,
see your welcome card.

Pairing your transmitter
Follow the instructions on your screen to pair your transmitter to your mobile device.

New sensor setup
Follow the instructions in the user guide for inserting the sensor. Then follow the onscreen instructions to complete the sensor start up.
Note: You must connect your transmitter to your sensor before completing set up.
For details on reconnecting an existing sensor, see Reconnecting the existing
sensor, on page 22.
Inserting the sensor
Refer to your serter user guide for instructions on how to insert the sensor.
Connecting the transmitter to the sensor
Refer to your transmitter user guide for instructions on how to connect the transmitter
to the sensor.
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The following table describes terms and conventions used in this guide.

Home screen
The Home screen appears when you open the Guardian Connect app on your mobile
device.
menu screen

calibration
rate of change arrow

current sensor
glucose reading

high sensor
glucose
alert limit

sensor glucose graph

continuous sensor
glucose trace
low sensor
glucose
alert limit
day indicator

add event

time
interval

Note: When you open your Guardian Connect app for the first time, there will be no
sensor information displayed on the Home screen. Your first sensor glucose
reading appears after you have successfully paired your transmitter and calibrated
your sensor.
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Item

Description
Displays the Calibration screen where you enter a blood glucose (BG) meter reading for sensor calibration. For details, see Calibrating your sensor, on page 8.
The color of the ring and the size of its displayed segment indicate calibration status and the approximate time left until your next sensor calibration is due. When
your sensor is fully calibrated, the ring is solid green. As the time for your next sensor calibration approaches, segments of the ring disappear, and the color of the
ring changes, until a red blood drop appears instead of the ring, as shown below:

A full green circle indicates 12 hours remaining to the next calibration. Yellow indicates three hours remaining. Red indicates one hour remaining. When the red
blood drop appears, an alert is displayed instructing you to calibrate your system.
The question mark indicates that the calibration status is unknown. Three dots indicate that a calibration currently is not permitted.
Rate of change
arrows

Display your glucose trend and the rate at which the most recent sensor glucose
level has risen or fallen. For details on setting the rate of change for falling and rising sensor glucose values, see Setting rate alerts, on page 14.

Menu screen

Provides access to the menu screen, which displays the Guardian Connect System status information and allows you to set up your sensor, define alert settings,
view the logbook, and access CareLink Personal settings. For details, see Menu
screen, on page 6.

Continuous sensor glucose
trace

Displays your current and previous SG readings. Tap any point on the graph to
view the details of the selected sensor glucose reading or event in a box that appears above. For more navigating tips, see Navigating through the sensor glucose
graph, on page 15.

System status
icons

Display the corresponding status icon if the transmitter battery is empty, the life of
your sensor has expired, the connection with the transmitter is lost, or the status of
these features is unknown. For details, see System status icons, on page 7.

Time interval

Displays preset time intervals of 3, 6, 12, and 24 hours. Tap this icon to switch between time intervals.

Current sensor
glucose reading

Displays your current sensor glucose reading, which the transmitter calculates and
sends wirelessly to the Guardian Connect app.

High and low
sensor glucose
alert limits

Display a line showing the high and low sensor glucose limits on the sensor graph.
The orange line indicates your sensor glucose high limit; the red line indicates your
sensor glucose low limit.

Sensor status
message

Displays the latest active status notification. If a current sensor glucose reading is
not available, the sensor status message will appear where the sensor glucose information would be displayed.
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Calibration

Item

Description

Sensor glucose
graph

Displays a blue line representing your sensor glucose readings over a selected
time interval. It also indicates your high and low glucose limits. For details on the
sensor graph, see Sensor graph, on page 15.

Day indicator

Displays the date of the data shown in the graph. As you scroll further back into
historical data, the date is displayed as Today, Yesterday, days of the previous
week.

Add event

Displays the events screen where you can enter additional information, such as
exercise, blood glucose readings, meals you eat, or insulin you take. Certain blood
glucose readings entered here may be also used for sensor calibration. For details,
see Events, on page 17.

Menu screen
The Menu screen appears when you tap

on the Guardian Connect Home screen.

close

system status bar

Item
Close (X)

Description
Closes the menu screen and returns you to the Home screen.
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Item

Description
Displays icons that show a quick status of your Guardian Connect system, including transmitter battery, sensor life, and transmitter communication. For details on
the individual icons and their status, see System status icons, on page 7.

Logbook

Displays a history of alerts and events that have occurred in the Guardian Connect
System. For details, see Logbook, on page 21.

Alert Settings

Display the options for setting glucose monitoring alerts and calibration reminders.
For details, see Alert settings, on page 11.

Sync to CareLink

Provides access to a menu for configuring data uploads to CareLink Personal, for
changing your user login information, and for granting your care partner(s) access
to your diabetes information via the CareLink Personal website.

Sensor Setup

Displays the option for pairing a transmitter to your mobile device. Also allows for
unit selection (glucose and carbs) where available, per country regulations.

About

Provides the user with software version information, access to the user guide, and
reference to the end user license agreement.

System status icons
The system status icons appear at the top of the Menu screen. These icons provide a
way for you to quickly check the status of your system. If any condition becomes
critical and requires your immediate attention, the corresponding status icon also is
displayed on the Guardian Connect Home screen next to the Calibration icon.
Icon name

Description

Transmitter
battery

The charge level of your transmitter battery. The color and the fill level of the icon
indicate the status. When your battery is full, the icon is solid green. The question
mark indicates that the battery status is unknown. As the battery is used, the icon
changes, as shown below:

Sensor life

The number of days remaining in the life of your sensor. The number and the color
of the icon indicate the status. When you insert a new sensor, the icon is solid
green. As your sensor life is used, the number on the icon indicates the number of
days left before you need to replace your sensor, and the color of the icon
changes as shown below:

The question mark indicates that the sensor life is unknown. When there is less
than one day left, the 1-day icon remains red, and the text below it indicates the
number of hours remaining.

-7-

English

System status
bar

Icon name
Transmitter
communication

Description
The communication status between your transmitter and the Guardian Connect
app:
— the transmitter is active and connected
— there is a communication error, the transmitter is not paired to your mobile
device, or Bluetooth is off

Calibrating your sensor
Calibration is the process of entering a blood glucose meter reading to calculate sensor
glucose values. You must calibrate your sensor regularly to ensure you continue to
receive accurate sensor glucose data. For details, see Calibrating guidelines, on
page 9.
Note: The Guardian Connect app requires up to a two-hour warm-up, from the time the
sensor is connected to the transmitter, before you can calibrate your sensor. The
calibration icon remains hidden until the sensor has completed its warm-up.
Whenever a sensor calibration is due, you will receive an alert instructing you to calibrate
your sensor now. After you calibrate the sensor, it may take up to five minutes to receive
updated sensor glucose values.
The following table describes when a sensor calibration is required.
Required
calibration

When?

Description

First

Within two hours after
connecting a new
sensor.

Sensor will take up to two hours to become operational.
As soon as it is initialized, you will be asked to calibrate
your sensor.

Second

Within six hours after
your first calibration.

If you do not calibrate for more than six hours after the
first calibration, your transmitter stops calculating your
sensor glucose values until you calibrate your sensor.

Subsequent

Within 12 hours after
your second calibration
and at least every 12
hours thereafter.

If you do not calibrate for more than 12 hours, your
transmitter stops calculating your sensor glucose values
until you calibrate your sensor. You must calibrate the
sensor at least every 12 hours throughout its life. For
details, see Calibrating guidelines, on page 9.

Note: You may also receive additional calibration alert to let you know that another
calibration is required to improve sensor performance. If you do not calibrate after
receiving an additional calibration alert, your transmitter stops calculating your
sensor glucose values until you calibrate your sensor.
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Calibrating guidelines
•
•
•
•
•
•

Calibrate three to four times at regular intervals throughout the day to improve
accuracy. If necessary, set a calibration reminder as explained in Setting
calibration reminders, on page 15.
Enter your blood glucose meter reading into the app immediately after testing
your blood glucose.
Always wash your hands before testing your blood glucose.
Use only your fingertips when obtaining blood samples for calibration.
Avoid using an old blood glucose reading or reusing blood glucose readings from
previous calibrations.
If for some reason calibration is unsuccessful, you must wait at least 15 minutes
before attempting another calibration.

Note: If your blood glucose meter readings are significantly different from your
sensor glucose readings, wash your hands and calibrate again.
Entering blood glucose meter readings for calibration
You can enter a blood glucose meter reading for calibration from the Calibration
screen as described in this section or when you enter a blood glucose meter reading
on the Events screen, as described in Entering blood glucose meter readings, on
page 17.
To enter a blood glucose meter reading for sensor calibration:
1
2
3
4
5

Take a blood glucose meter reading.
On the Guardian Connect Home screen, tap the calibration icon.
Using the number pad, enter the blood glucose value between 2.2 mmol/L and
22.2 mmol/L (40 mg/dL and 400 mg/dL).
Make sure the value displayed above the number pad is correct. If not, tap
to
clear it and enter the correct value.
Tap Calibrate at the top. Confirm the value, and then tap Calibrate sensor XXX
mmol/L (mg/dL).
The app returns to the Home screen, and a blood drop appears on the sensor
glucose graph at the time of the entry. Your sensor glucose reading appears
within five minutes after calibration.

Alerts
An alert makes you aware of a situation that may require your immediate attention.
You must always resolve the underlying problem that triggered an alert.
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Follow these guidelines for best sensor calibration results:

On your Guardian Connect app, Guardian Connect alerts appear as colored popup
messages. When the Guardian Connect app is not open, or your device is locked, the
style and appearance of alerts depends on the notification settings on your mobile
device.
CAUTION: Do not turn off notifications or enable the Do Not Disturb setting on
your mobile device. Doing so may result in missing important alerts
requiring your immediate attention.
CAUTION: Do not force the Guardian Connect app to quit. Doing so will stop
transmission of sensor glucose data, and you will not receive any
alerts. If the app is running in the background on your mobile device,
you will still receive sensor glucose data and may still receive alerts
depending on your mobile device's notification settings.
CAUTION: Medtronic cannot guarantee that your mobile device will always allow
for the Guardian Connect app to run in the background. If the mobile
device automatically closes your Guardian Connect app, you may
receive a ‘Lost Communication’ notification. Particularly when running
several applications at once, you should not rely on alerts from
Guardian Connect and you should periodically check if the app is still
running.
Depending on the kind of underlying problems, Guardian Connect alerts may be grouped
into glucose monitoring alerts (displayed as red and orange popup messages within the
app) and error and system status alerts (displayed as blue popup messages).
Error and system status alerts notify you when a new sensor is required,
communication with the transmitter is lost, calibration is required, or other conditions exist
that require your attention to ensure successful operation of the Guardian Connect
system. Except for calibration reminders (Calibrate By alert), you do not need to set these
alerts, as the system automatically generates them when the related conditions occur.
Glucose monitoring alerts notify you if your sensor glucose values are changing at a
particular rate, are approaching, or have reached or exceeded a low or high limit that you
have specified. To receive these alerts, you need to set your glucose limits and define the
alert settings as described in Alert settings, on page 11.
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The following graph illustrates the different high and low glucose alerts you can use.
English

High Sensor
Glucose Alert

High
Limit
High
Predicted Alert

Fall Alert

Sensor
Glucose

Rise Alert
Low Predicted Alert

Low
Limit

Low Sensor Glucose Alert

Alert settings
The following table describes the types of glucose alerts and other settings available
on the Alert Settings screen of the Guardian Connect app:
Setting

Description

High Alerts

Use High Alerts to define when you will be notified if your sensor glucose is approaching or has reached the high limit. For details, see Setting high alerts, on page 11.

Low Alerts

Use Low Alerts to define when you will be notified if your sensor glucose is approaching or has reached the low limit. For details, see Setting low alerts, on page 13.

Rate Alerts

Use Rate Alerts to define when you will be notified if your sensor glucose is rising or
falling at a specified rate. For details, see Setting rate alerts, on page 14.

Snooze
Time

Use Snooze Time to define when you will be reminded that an alert condition still exists. After an alert is received and snoozed, you will be alerted again only if the alert
condition still exists after the snooze time you have set. For details, see Setting alert
snooze time, on page 15.

Calibration
Reminder

Use Calibration Reminder to define when you will be reminded that a sensor calibration is due. For details, see Setting calibration reminders, on page 15.

Setting high alerts
The following table describes the high alert settings:
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High alert
setting

Description

High Limit

Your high limit is the value on which your other high settings are based. Your high limit
can be set from 5.6 mmol/L to 22.2 mmol/L (100 mg/dL to 400 mg/dL). On your sensor
glucose graph, your high limit appears as an orange horizontal line at the value that you
set.

Alert on
High

When Alert on High is on, your system displays a High Sensor Glucose alert when your
sensor glucose value reaches or exceeds your high limit.

Alert Before High

When Alert Before High is on, you will receive a High Predicted alert any time the sensor glucose is predicted to reach your high limit. This makes you aware of potential high
glucose levels before they occur.

Time Before High

The Time Before High option is available only when the Alert Before High feature is on.
This option determines when you will receive a High Predicted alert, if your sensor glucose values continue to increase at the current rate of change. You can set a time between ten minutes and one hour.

You can define the same high alert settings for the entire day or use different settings
during the day and at night.
To set your high alerts:
1
2
3
4

On the Guardian Connect Home screen, tap
and select Alert Settings > High
Alerts.
Toggle All Day to switch between all-day alerts and different alerts for day and night.
If you choose to set different alerts for day and night, two sets of settings appear.
For daytime alerts, tap Day starts at and set the desired start time for the selected
day period.
Tap High Limit and set the desired limit between 5.6 mmol/L and 22.2 mmol/L (100
mg/dL to 400 mg/dL).
This toggles Alert on High on.

5
6

Return to the High Alerts screen and tap Save.
If you want to receive alerts when your sensor glucose is approaching your high limit:
a. Toggle Alert Before High on.
b. Tap Time Before High and set the desired time when you want to receive a High
Predicted alert.

7

If you are setting different alerts for day and night, tap Night starts at, select the
time, and repeat steps 4 and 5 to set your nighttime alerts.
Tap Save at the top of the screen to save your settings. Then tap Alert Settings to
define the other alert settings, such as snooze time for the alerts you have just set.

8
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Setting low alerts
The following table describes the low alert settings:
Low alert
setting

Description

Low Limit

Your low limit is the value on which your other low settings are based. Your low limit can
be set from 2.8 mmol/L to 5 mmol/L (50 mg/dL to 90 mg/dL). On your sensor glucose
graph, your low limit appears as a red horizontal line at the value that you set.

Alert on
Low

When Alert on Low is on, your system displays a Low Sensor Glucose alert when your
sensor glucose value reaches or falls below your low limit.

Alert Before Low

When Alert Before Low is on, you will receive a Low Predicted alert any time the sensor
glucose is predicted to reach your low limit. This makes you aware of potential lows before they occur.

Time Before Low

Time Before Low is available only when Alert Before Low is on. Time Before Low determines when you will receive a Low Predicted Alert, if your sensor glucose values continue to decrease at the current rate of change. You can set a time between ten minutes
and one hour.

You can define your low alert settings for the entire day or use different settings
during the day and at night.
To set your low alerts:
1
2

3
4

5
6

and select Alert Settings > Low
On the Guardian Connect Home screen, tap
Alerts.
Toggle All Day to switch between all-day alerts and different alerts for day and
night.
If you choose to set different alerts for day and night, two sets of settings appear.
For daytime alerts, tap Day starts at and set the start time for the selected day
period.
Tap Low Limit and set the desired limit between 2.8 mmol/L and 5 mmol/L (50
mg/dL to 90 mg/dL).
This toggles Alert on Low on.
Return to the Low Alerts screen and tap Save.
If you want to receive alerts when your sensor glucose is approaching your low
limit:
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When you have completed setting up your alerts, tap Home to return to the
Guardian Connect Home screen.

a. Toggle Alert Before Low on.
b. Tap Time Before Low and set the desired time when you want to receive a Low
Predicted alert.
7
8
9

If you are setting different alerts for day and night, tap Night starts at, select the
time, and repeat steps 4 and 5 to set your nighttime alerts.
At the top of the screen, tap Alert Settings to save your settings and to define the
other alert settings, for example, snooze time for the alerts you have just set.
When you have completed setting up your alerts, tap Home to return to the Guardian
Connect Home screen.

Setting rate alerts
Rate alerts notify you when your sensor glucose is rising (Rise Alert) or falling (Fall Alert)
equal to or faster than a specified rate. These alerts help you understand how your
glucose levels are affected, for example, by meals or exercise.
On the Guardian Connect Home screen, these rapidly rising or falling trends are
indicated by arrows, as shown in Home screen, on page 4. The more arrows, the higher
the rate of change.
To set your rate alerts:
1
2

On the Guardian Connect Home screen, tap
and select Alert Settings > Rate
Alerts.
Toggle Rise Alert on.
Three options appear, with the number of arrows corresponding to a specific rise rate
that is equal to or faster than the rate you have selected to trigger the Rise Alert. One
arrow signals a .056 mmol/L/minute (1 mg/dL/minute) rise; two arrows signal a .111
mmol/L/minute (2 mg/dL/minute) rise; and three arrows signal a .167 mmol/L/minute
(3 mg/dL/minute) rise.

3
4

Tap the arrow option with the rise rate you want to use.
Toggle Fall Alert on.
Three options appear, with the number of arrows corresponding to a specific fall rate
that is equal to or faster than the rate you have selected to trigger the Fall Alert. One
arrow signals a .056 mmol/L/minute (1 mg/dL/minute) fall; two arrows signal a .111
mmol/L/minute (2 mg/dL/minute) fall; and three arrows signal a .167 mmol/L/minute
(3 mg/dL/minute) fall.

5
6

Tap the arrow option with the fall rate you want to use.
At the top of the screen, tap Save > Alert Settings to return to the Alert Settings
screen. Then tap Home to return to the Guardian Connect Home screen.
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To set your alert snooze time:
1
2
3
4

On the Guardian Connect Home screen, tap
and select Alert Settings >
Snooze Time.
Tap High and Rise Alerts and set the desired amount of time before you are
reminded of the existing alert condition.
Tap Low and Fall Alerts and set the desired amount of time before you are
reminded of the existing alert condition.
At the top of the screen, tap Save > Alert Settings to return to the Alert Settings
screen. Then tap Home to return to the Guardian Connect Home screen.

Setting calibration reminders
You can set a reminder for yourself that sensor calibration is due within a specified
period of time. For example, if you set your reminder to 30 minutes, you will receive a
Calibrate By alert 30 minutes before you need to enter a BG meter reading for
calibration.
To set a calibration reminder:
1
2
3
4

On the Guardian Connect Home screen, tap
and select Alert Settings >
Calibration Reminder.
Toggle Reminder on.
Set the desired amount of time to be alerted before sensor calibration is due.
At the top of the screen, tap Save > Alert Settings to return to the Alert Settings
screen. Then tap Home to return to the Guardian Connect Home screen.

Sensor graph
The sensor graph displays your current sensor glucose reading, which the transmitter
sends via Bluetooth to your Guardian Connect app. It also allows you to view a
history of sensor glucose readings and events you have entered.
Navigating through the sensor glucose graph
Use the following tips to navigate the Guardian Connect sensor graph data:
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Setting alert snooze time
If you have set your high, low, or rate alerts and want to be reminded if the condition
that had triggered the alerts still exists after a certain period of time, you can set a
snooze time for your alerts. You can set snooze time for high and rise alerts that is
different from snooze time for low and fall alerts.

•
•
•
•

•

Swipe the center of the graph right and left to view historical data and to return to the
current graph location.
Pinch and stretch the center of the graph with your fingers to zoom in and out on the
graph data.
Double-tap the graph to view the graph at the predefined 3-hour, 6-hour, 12-hour,
and 24-hour zoom levels.
Tap the horizontal time axis to center the selected time point on the graph and to
view the details of the selected sensor glucose reading or event in an information box
that appears above the graph. For details, see Graph information boxes, on
page 16.
Tap the vertical sensor glucose values axis twice to return to the current sensor
glucose reading displayed on the graph.

Graph information boxes
When you tap any point on the graph, the tapped time is marked by a vertical cursor on
the graph, and a box with the information about the tapped event or sensor glucose
reading appears above the graph. The following figure provides an example:

For sensor glucose readings, information boxes display the sensor glucose value, its date
and time, and rate of change arrows, similarly to the current sensor glucose value
information displayed on the Home screen. If there is no sensor glucose value for the
selected time point, the information box displays the sensor status message for that
point.
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Events
Events help you capture information that may affect your glucose levels. You can use
the Events screen on the Guardian Connect app to enter and save certain types of
events.
Event icon

Event name

Description

Blood Glucose

Blood glucose meter readings. These can be used either to
calibrate the system or simply to manage your diabetes
without calibrating the system.

Insulin

The type and amount of insulin you have delivered.

Meal

The amount of carbohydrates you eat or drink.

Exercise

The intensity and duration of your exercise routine.

Other

This event can be used to enter any other information
relevant to your diabetes management. For example, you
can record information such as when you take medications,
feel ill, or are under stress.

Note: Make it a practice to enter events when they happen. If you make a mistake
when entering an event, you can always delete the event and enter it again.
Entering blood glucose meter readings
If you measure your blood glucose, for example, when you eat or when your blood
glucose is rising or falling rapidly, you can enter these measurements into the
Guardian Connect app.
-17-
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For event markers, information boxes display the details specific to each event type.
For details, see Events, on page 17.
You can drag the cursor across the graph, skipping at five-minute intervals to pinpoint
a specific sensor glucose value on the graph.
Information boxes appear for a few seconds and then close.

You also have the option of using the entered blood glucose meter reading for calibration
purposes, if calibration is allowed at the time when you entered the event. To use the
blood glucose meter reading for calibration, the value must be between 2.2 mmol/L and
22.2 mmol/L (40 mg/dL and 400 mg/dL). When calibrating your sensor from the Blood
Glucose screen, you may enter your current blood glucose value, or values that are up to
12 minutes old.
Note: You can enter a blood glucose value between 1.1 mmol/L and 33.3 mmol/L (20
mg/dL and 600 mg/dL) into the Events feature. For blood glucose calibration, you
can enter a value between 2.2 mmol/L and 22.2 mmol/L (40 mg/dL and 400
mg/dL).
To enter a blood glucose meter reading into the Events feature:
1
2

Measure your blood glucose with a blood glucose meter.
at the bottom of the Guardian Connect Home screen.
Tap

3

Tap

4

If you need to change the date or time for the entry, tap Time and make the
appropriate changes.
Using the number pad, enter the blood glucose meter reading.
Make sure the value displayed above the number pad is correct. If the value is
to clear it and enter the correct value.
incorrect, tap

5
6
7
8

on the Events screen.

Tap Save at the top of the screen.
If you receive a message instructing you to calibrate now:
• To update the sensor with the entered blood glucose meter reading, select
Calibrate sensor XXX mmol/L (mg/dL).
• If you do not want to update the sensor with this reading, select Just save.
• If you need to make a correction or need to cancel, tap Cancel.
The app returns to the Home screen, and
time.

appears on the graph at the selected

Entering insulin injection information
If you have delivered insulin using an insulin pump, insulin pen, or a syringe, you can
enter the amount of insulin you injected into the Guardian Connect app.
To enter the type and amount of insulin you have delivered:
1
2

Make a note of the amount and type of injection you have taken.
.
At the bottom of the Guardian Connect Home screen, tap
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On the Events screen, tap

4

If you need to change the date or time for the entry, tap Time and make the
appropriate changes.
Using the number pad, enter the insulin amount.
Make sure the value displayed above the number pad is correct. If not, tap
clear it and enter the correct value.
Tap Type and select the type of insulin you have taken.
• Rapid acting
• Long acting

5
6
7

8

.

Tap Done at the top.
The app returns to the Home screen, and
selected time.

English

3

to

appears on the graph at the

Entering meal information
You can use the Guardian Connect app to record information about the
carbohydrates you eat or drink with meals or snacks.
To enter your meal information:
1
2

Determine the total amount (in grams) of carbohydrates in the meal, snack, or
drink that you plan to consume.
At the bottom of the Guardian Connect Home screen, tap
.

3

On the Events screen, tap

4

If you need to change the date or time for the entry, tap Time and make the
appropriate changes.
Using the number pad, enter the amount of carbohydrates you have consumed.
Make sure the value displayed above the number pad is correct. If not, tap
to
clear it and enter the correct value.
Tap Done at the top.
appears on the graph at the
The app returns to the Home screen, and
selected time.

5
6
7

.
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Entering exercise information
You can use the Guardian Connect app to enter information about your exercise
regimen. Make sure you are consistent and enter the marker either before or after each
time you exercise.
To enter your exercise information:
1
2

Make a note about how long you exercised (duration), and how difficult or easy the
exercise was (intensity).
At the bottom of the Guardian Connect Home screen, tap
.

3

On the Events screen, tap

4

If you need to change the date or time, tap Time and set the desired day and time for
this exercise entry.
Tap Duration and set the time you have spent exercising.
The entered value appears above the number pad.

5
6
7

.

Tap Intensity and select Low, Medium, or High to indicate how intensely you have
exercised.
Tap Done at the top.
appears on the graph at the selected
The app returns to the Home screen, and
time.

Entering other events
You can use the Guardian Connect app to enter events other than blood glucose
measurements, insulin injections, carbohydrates consumed, and exercise information.
For example, you can record information such as when you take medications, feel ill, or
are under stress.
To enter other events:
1

At the bottom of the Guardian Connect Home screen, tap

2

On the Events screen, tap

3
4

Using the text field, enter the relevant information.
Tap Done at the top.
appears on the graph at the selected
The app returns to the Home screen, and
time.

.

.
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Logbook

To view Logbook entries:
1

On the Guardian Connect Home screen, tap

and select Logbook.

2

Do any of the following to view the desired information:
• Tap Alerts or Events to filter the list by the specific type. You also can select
All to view the entire list.
• Swipe down and up on the list to view the entries.
• If you wish to delete an event entry, swipe it left and tap Delete.
Note: You cannot delete alerts and calibration events.
• Tap the desired entry to expand it and view the details. You can also use
and
arrows at the top of the expanded view to scroll through the list entries.

3

If you are viewing a specific event or alert on a details screen, tap Logbook >
Home to return to the Home screen. If you are on the main Logbook screen, tap
Home to return to the Home screen.

Syncing your data to CareLink Personal
Guardian Connect allows you to sync your data to CareLink Personal automatically
or upload information for CareLink reports as needed.
This automatic Sync to CareLink feature sends data displayed in the Guardian
Connect app to the CareLink Connect tab of the CareLink Personal website
approximately every five minutes when an Internet connection to CareLink is
available. This feature also automatically sends sensor history information used to
create CareLink reports roughly every 24 hours. This information can be viewed by
you or a care partner on the CareLink Personal website at carelink.minimed.eu.
Please note that your mobile device must be connected to the Internet to send data
to CareLink. If using a cellular connection, your provider's data rates may apply.
The Sync to CareLink feature defaults to on when you set up your Guardian Connect
app. If the Sync to CareLink toggle is turned off, the app will no longer send sensor
information to CareLink Personal.
The Upload Now button allows you to immediately send sensor history data to
CareLink Personal for generating reports.
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The Logbook screen displays a history of alerts and events that occurred on the
selected day, with the most recent entries at the top of the list.

Sending a care partner access to CareLink
Now that your Guardian Connect app is synced with CareLink, you can invite a family
member, friend, or care partner to track your diabetes information on the CareLink
website. Visit carelink.minimed.eu on your personal computer or tap the Manage Care
Partners button within the app to access the CareLink Personal website. There you can
create a username and temporary password for each care partner. Your care partners
use this login information to access your diabetes information on the CareLink Personal
website.
Note: Your care partners will use the CareLink login information you create for them to
access the CareLink website.
For more information on the CareLink Connect tab, please refer to the CareLink Connect
User Guide found in the CareLink Connect tab of CareLink Personal.

Disconnecting the transmitter from the sensor
Always refer to your transmitter user guide for instructions on disconnecting the
transmitter from the sensor.

Reconnecting the existing sensor
If necessary, you can reconnect your transmitter to an existing sensor. Simply connect
your transmitter to your sensor. When the app detects the connection, confirm that the
sensor is an existing sensor. It may take a few seconds to establish a connection when
connecting an existing sensor. If you reconnect an existing sensor, the sensor will go
through another warm-up period before you can calibrate.

Icon table
Manufacturer
Radio communication
Catalogue or model number
Follow instructions for use.

Bluetooth® wireless technology or Bluetooth® enabled
Magnetic Resonance (MR) Unsafe: keep away from magnets and strong
electromagnetic fields.
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Authorized representative in the European community
Marking of Conformity: This symbol means the device fully complies with MDD
93/42/EEC (NB 0459).
Configuration or unique version identifier
©2016, Medtronic MiniMed, Inc. All rights reserved.
MiniMed™, Guardian™, Enlite™, and CareLink™ are trademarks of Medtronic MiniMed, Inc.
Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
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RF device distributed in Australia
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Einleitung
Vielen Dank, dass Sie sich für Medtronic als Partner für das Diabetes-Management
entschieden haben.

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, die Einrichtung und Funktionsweise
Ihrer Guardian Connect App zu verstehen.

Beschreibung des Systems
Bei der kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) wird mithilfe eines unter die Haut
eingeführten Glukosesensors kontinuierlich die Glukosemenge in der
Gewebeflüssigkeit gemessen. Sie ermöglicht Anwendern, den Glukoseverlauf zu
verfolgen und Phasen der Unter- und Überzuckerung zu erkennen. Zum Guardian
Connect CGM-System gehört die Guardian Connect App (CSS7200), eine App, die
auf ein mobiles Gerät mit einem kompatiblen Betriebssystem heruntergeladen
werden kann. Eine Liste mit kompatiblen Betriebssystemversionen ist im App-Store
auf Ihrem mobilen Gerät erhältlich. Die App zeigt Sensorglukosewerte an und bietet
außerdem eine Benutzeroberfläche zur Sensorkalibrierung, Eingabe von Daten wie
körperliche Betätigung und Mahlzeiten und zum Hochladen von Informationen auf die
Website von CareLink Personal.
Die Guardian Connect App zeigt Warnmeldungen, wenn der Glukosespiegel
bestimmte voreingestellte Werte unter- bzw. überschreitet. Die App bietet außerdem
eine Schnittstelle zur manuellen Eingabe von Blutzuckermesswerten zur
Kalibrierung, die mit einem herkömmlichen Blutzuckermessgerät ermittelt wurden.
Die App speichert anschließend die Sensorglukosewerte, sodass diese auf mögliche
Regelmäßigkeiten hin analysiert werden können.
Das Guardian Connect CGM-System umfasst außerdem den Guardian Connect
Transmitter (MMT-7821) und den Enlite™ Sensor (MMT-7008). Diese Anleitung
beschreibt das Einrichten und die Bedienung der Guardian Connect App. Weitere
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Die Guardian™ Connect Applikation (App) ist eine Komponente des Guardian
Connect Systems zur kontinuierlichen Glukosemessung (Continuous Glucose
Monitoring; CGM). Das Guardian Connect CGM-System hilft Ihnen beim
Management Ihres Diabetes durch:
•
Aufzeichnung Ihrer Glukosewerte während des Tages und während der Nacht
•
Darstellung der Auswirkungen von Ernährungsumstellung, körperlicher
Betätigung und Medikation auf Ihren Glukosespiegel
•
Zusätzliche Tools, wie Warnmeldungen, die Möglichkeit, Informationen zu
Ernährung und körperlicher Betätigung aufzuzeichnen, und Zugriff auf CareLink™
Personal

Informationen zur Anwendung der anderen Komponenten des Guardian Connect CGMSystems finden Sie in den entsprechenden Bedienungsanleitungen der einzelnen
Geräte.

Verwendungszweck
Die Guardian Connect App ist für die kontinuierliche oder periodische Bestimmung des
Glukosewerts im der Gewebeflüssigkeit des Unterhautgewebes von Patienten mit
Diabetes mellitus vorgesehen.
Die Guardian Connect App muss mit einem kompatiblen mobilen Elektronikgerät
verwendet werden. Sie ermöglicht Anwendern, den Glukoseverlauf nachzuvollziehen und
mögliche Unter- oder Überzuckerungen zu erkennen. Die Guardian Connect App zeigt
Warnmeldungen, wenn der Glukosespiegel bestimmte voreingestellte Werte unter- bzw.
überschreitet.
Die auf dem Display angezeigten Sensorglukosewerte dürfen nicht unmittelbar zu einer
Anpassung der Therapie führen, sondern sollen den Anwender dazu veranlassen, zur
Bestätigung eine Blutzuckermessung durchzuführen.

Kontraindikationen
Nicht bekannt.

Sicherheitswarnhinweise
Vorsicht:

Jede Veränderung oder Manipulation, die Sie ohne die ausdrückliche
Genehmigung von Medtronic an einem der Geräte vornehmen, kann
den Betrieb des Geräts unmöglich machen und zum Erlöschen der
Garantie führen.

Die Guardian Connect App erfordert für den einwandfreien Betrieb ein funktionstüchtiges
mobiles Elektronikgerät mit korrekten Einstellungen (wie einem unterstützten
Betriebssystem und aktiviertem Bluetooth®). Ein nicht funktionstüchtiges mobiles Gerät
oder falsche Einstellungen auf Ihrem mobilen Gerät können eventuell verhindern, dass
die Guardian Connect App Warnmeldungen korrekt anzeigt.

Vorsichtsmaßnahmen
Sie müssen Ihren Blutzuckerwert mindestens zweimal täglich oder wie vom System
vorgegeben mithilfe eines Blutzuckermessgeräts bestimmen. Wenn die Guardian
Connect App anzeigt, dass Ihr Sensorglukosewert außerhalb Ihres Zielbereichs liegt,
müssen Sie Ihren Blutzuckerwert mithilfe eines Blutzuckermessgeräts bestimmen.
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Wenn Sie Acetaminophen (Paracetamol) enthaltende Medikamente einnehmen,
während Sie den Sensor tragen, können sich dadurch fälschlicherweise Ihre
Sensorglukosewerte erhöhen. Der Grad der Ungenauigkeit hängt von der Menge
Acetaminophen (Paracetamol) ab, die in Ihrem Körper aktiv ist, und kann von Person
zu Person unterschiedlich sein. Überprüfen Sie Ihren Glukosespiegel immer anhand
der Blutzuckermesswerte, bevor Sie Therapieentscheidungen treffen.

Unterstützung
Bitte wenden Sie sich an die Produkthotline, wenn Sie Unterstützung benötigen.
Adressen und Telefonnummern von Medtronic Diabetes finden Sie zu Beginn dieser
Bedienungsanleitung.

Wissenswertes zu dieser Bedienungsanleitung

Begriff

Beschreibung

Umschalter

Zeigt an, dass dieselbe Funktion auf dem Display verwendet werden kann, um zwischen
zwei Optionen zu wechseln. Beispielsweise bedeutet „Warnmeldung einschalten“, dass
Sie einen Schalter nach rechts schieben, um eine Warnmeldung zu aktivieren. Zum
Deaktivieren muss derselbe Schalter nach links geschoben werden.

Fettgedruckt

Verweist auf ein Element auf dem Display, das Sie mit Ihrem Finger auswählen oder
zum Öffnen antippen.

>

Ein Kürzel zum Anzeigen einer Reihe von Auswahlen, die Sie auf dem Display vornehmen. Zum Beispiel bedeutet Warnmeldungseinstellungen > Änderungsraten, dass
Sie auf Warnmeldungseinstellungen und dann auf dem nächsten Bildschirm auf Änderungsraten tippen müssen.

Hinweis

Bietet hilfreiche Zusatzinformationen.

VORSICHT

Warnt vor einer möglichen Gefahr, die ohne entsprechende Gegenmaßnahmen zu leichten oder mäßigen Verletzungen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.

WARNUNG

Warnt vor einer möglichen Gefahr, die ohne entsprechende Gegenmaßnahmen zum Tod
oder zu einer schwerwiegenden Verletzung führen kann. Dies kann auch ein Hinweis auf
mögliche schwerwiegende Nebenwirkungen und Sicherheitsrisiken sein.

Einrichten der Guardian Connect App
Wenn Sie Guardian Connect zum ersten Mal öffnen, führt Sie die App durch den
Einrichtungsvorgang. Folgen Sie einfach den Anweisungen auf Ihrem Display.
Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Willkommenskarte im Transmitter-Karton.
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Die folgende Tabelle beschreibt bestimmte Begriffe und Konventionen in dieser
Bedienungsanleitung.

Verbinden des Transmitters
Folgen Sie zum Verbinden Ihres Transmitters mit Ihrem mobilen Gerät den Anweisungen
auf Ihrem Display.

Einrichten eines neuen Sensors
Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung zum Setzen des Sensors.
Befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Display, um die Inbetriebnahme
des Sensors abzuschließen.
Hinweis: Sie müssen Ihren Transmitter mit dem Sensor verbinden, bevor Sie die
Einrichtung abschließen.
Weitere Informationen zum erneuten Verbinden eines vorhandenen Sensors finden Sie
im Abschnitt Vorhandenen Sensor erneut verbinden, auf Seite 50.
Setzen des Sensors
Anweisungen zum Setzen des Sensors entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für
den Serter.
Anschließen des Transmitters an den Sensor
Ziehen Sie hinsichtlich der Anweisungen zum Verbinden des Transmitters mit dem
Sensor Ihre Transmitter-Bedienungsanleitung zu Rate.
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Startseite
Die Startseite wird angezeigt, wenn Sie die Guardian Connect App auf Ihrem mobilen
Gerät öffnen.
Menüseite

Kalibrierung
Änderungsratenpfeil

Aktueller
Sensorglukosewert

Sensorglukosegrafik

Kontinuierlicher
Sensorglukoseverlauf

Grenzwert für
Warnmeldung
„Niedriger
Sensorglukosewert“
Tagesanzeige

Ereignis hinzufügen

Intervall

Hinweis: Wenn Sie die Guardian Connect App zum ersten Mal öffnen, erscheinen
keine Sensorinformationen auf der Startseite. Ihr erster Sensorglukosewert
wird angezeigt, nachdem Sie Ihren Transmitter erfolgreich verbunden und
Ihren Sensor kalibriert haben.
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Grenzwert für
Warnmeldung
„Hoher
Sensorglukosewert“

Eintrag
Kalibrierung

Beschreibung
Zeigt die Kalibrierseite an, auf der Sie einen Blutzuckermesswert zur Sensorkalibrierung eingeben. Details hierzu finden Sie im Abschnitt Kalibrieren Ihres Sensors,
auf Seite 34.
Die Farbe des Rings und die Größe des angezeigten Segments zeigen den Kalibrierungsstatus und die ungefähre Restdauer bis zur nächsten fälligen Kalibrierung
an. Wenn der Sensor voll kalibriert ist, ist der Ring vollständig grün. Während der
Zeitpunkt für Ihre nächste Sensorkalibrierung heranrückt, verschwinden einzelne
Segmente des Rings und seine Farbe wechselt, bis anstelle des Rings ein roter
Blutstropfen angezeigt wird, wie nachfolgend dargestellt:

Ein voller grüner Ring zeigt an, dass bis zur nächsten Kalibrierung noch 12 Stunden verbleiben. Gelb bedeutet, dass noch drei Stunden verbleiben. Rot bedeutet,
dass noch eine Stunde verbleibt. Wenn ein roter Blutstropfen erscheint, wird eine
Warnmeldung angezeigt, die Sie zur Kalibrierung Ihres Systems anweist. Das Fragezeichen zeigt an, dass der Kalibrierungsstatus nicht bekannt ist. Drei Punkte bedeuten, dass eine Kalibrierung derzeit nicht zulässig ist.
Änderungsratenpfeile

Zeigt Ihren Glukosetrend und die Rate an, mit der der jeweils letzte Sensorglukosewert angestiegen oder abgefallen ist. Weitere Informationen zum Einstellen der
Änderungsrate für fallende und ansteigende Sensorglukosewerte finden Sie im
Abschnitt Einstellen der Änderungsraten-Warnmeldungen, auf Seite 41.

Menüseite

Bietet Zugriff auf die Menüseite, die Statusinformationen zu Guardian Connect anzeigt und Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihren Sensor einzurichten, Warnmeldungseinstellungen festzulegen, das Tagebuch anzusehen und auf die Einstellungen
von CareLink Personal zuzugreifen. Details hierzu finden Sie im Abschnitt Menüseite, auf Seite 32.

Kontinuierlicher
Sensorglukoseverlauf

Zeigt Ihre aktuellen und bisherigen SG-Werte. Tippen Sie auf einen beliebigen
Punkt in der Grafik, um Details zum ausgewählten Sensorglukosewert oder Ereignis in einem darüber erscheinenden Feld anzusehen. Weitere Tipps zur Navigation
finden Sie im Abschnitt Navigation durch die Sensorglukosegrafik, auf Seite 43.

Systemstatussymbole

Zeigt das entsprechende Statussymbol an, wenn die Transmitterbatterie leer ist,
die Lebensdauer Ihres Sensors abgelaufen ist, die Verbindung mit dem Transmitter unterbrochen ist oder der Status dieser Funktionen nicht bekannt ist. Details
hierzu finden Sie im Abschnitt Systemstatussymbole, auf Seite 33.

Intervall

Zeigt vordefinierte Intervalle von 3, 6, 12 und 24 Stunden an. Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen den Intervallen zu wechseln.

Aktueller Sensorglukosewert

Zeigt Ihren aktuellen Sensorglukosewert an, den der Transmitter berechnet und
drahtlos an die Guardian Connect App überträgt.
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Eintrag

Beschreibung
Zeigt die oberen und unteren Sensorglukosegrenzwerte in der Sensorgrafik als Linien an. Die orangefarbene Linie stellt den oberen, die rote Linie den unteren Sensorglukosegrenzwert dar.

Sensorstatusmeldung

Zeigt die letzte aktive Statusbenachrichtigung. Ist ein aktueller Sensorglukosegrenzwert nicht verfügbar, erscheint die Sensorstatusmeldung an der Stelle, an
der die Sensorglukoseinformation angezeigt werden würde.

Sensorglukosegrafik

Zeigt Ihre Sensorglukosewerte im Verlauf eines gewählten Zeitraums als blaue Linie an. Sie zeigt außerdem Ihre oberen und unteren Glukosegrenzwerte. Weitere
Informationen zur Sensorgrafik finden Sie im Abschnitt Sensor-Grafik, auf Seite 43.

Tagesanzeige

Zeigt das Datum der in der Grafik dargestellten Daten. Wenn Sie im Verlauf der
Daten zurückscrollen, wird das Datum als Heute, Gestern und als Tage der vergangenen Woche angezeigt.

Ereignis hinzufügen

Zeigt die Ereignisseite an, auf der Sie zusätzliche Informationen, wie Bewegung,
Blutzuckerwerte, Ihre Mahlzeiten oder verabreichte Insulinmengen eingeben können. Bestimmte Blutzuckermesswerte, die Sie hier eingeben, können ebenfalls zur
Sensorkalibrierung verwendet werden. Details hierzu finden Sie im Abschnitt
Ereignisse, auf Seite 44.
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Ober- und Untergrenzen für
Glukose-Warnmeldungen

Menüseite
Das Menü wird angezeigt, wenn Sie auf der Startseite von Guardian Connect auf
tippen.

Schließen
Systemstatusleiste

Eintrag

Beschreibung

Schließen (X)

Schließt das Menü und kehrt zur Startseite zurück.

Systemstatusleiste

Zeigt Symbole, die einen schnellen Überblick über den Status Ihres Guardian Connect Systems, einschließlich des Status der Transmitterbatterie, der Lebensdauer
des Sensors und der Transmitterverbindung, liefern. Weitere Informationen zu den
einzelnen Symbolen und deren Statusbedeutung finden Sie im Abschnitt Systemstatussymbole, auf Seite 33.

Tagebuch

Zeigt einen Verlauf der Warnmeldungen und Ereignisse, die im Guardian Connect
System aufgetreten sind. Details hierzu finden Sie im Abschnitt Tagebuch, auf Seite 49.

Warnmeldungseinstellungen

Zeigt die Optionen zur Einstellung der Glukose-Warnmeldungen und der Kalibrierungserinnerungen. Details hierzu finden Sie im Abschnitt Warnmeldungseinstellungen, auf Seite 37.
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Eintrag

Beschreibung

CareLink-Synchronisation

Bietet Zugriff auf ein Menü zum Konfigurieren der Datenübertragungen an CareLink Personal, zum Ändern Ihrer Anmeldedaten und zum Gewähren des Zugriff Ihrer Vertrauensperson auf Ihre Diabetesinformationen über die Website von
CareLink Personal.

Sensor-Setup

Zeigt die Option zum Verbinden eines Transmitters mit Ihrem mobilen Gerät. Ermöglicht außerdem je nach nationalen Bestimmungen die Wahl von Einheiten
(Glukose und Kohlenhydrate).

Info

Liefert Informationen zur Softwareversion, Zugang zur Bedienungsanleitung und
eine Referenz zur Endnutzer-Lizenzvereinbarung.

Bezeichnung
des Symbols

Beschreibung

Transmitterbatterie

Der Ladezustand Ihrer Transmitterbatterie. Die Farbe und das Füllmuster des
Symbols zeigen den Zustand an. Wenn die Batterie voll ist, ist das Symbol
vollständig grün gefüllt. Das Fragezeichen bedeutet, dass der Batteriestatus nicht
bekannt ist. Mit zunehmendem Batterieverbrauch ändert sich das Symbol wie folgt:

Sensorlebensdauer

Die verbleibende Lebensdauer Ihres Sensors in Tagen. Die Zahl und die Farbe
des Symbols zeigen den Status an. Wenn Sie einen neuen Sensor setzen, ist das
Symbol vollständig grün gefüllt. Im Verlauf der Lebensdauer Ihres Sensors zeigt
die Zahl im Symbol die Anzahl der Tage bis zum erforderlichen Austausch Ihres
Sensors, und die Farbe des Symbols ändert sich wie folgt:

Das Fragezeichen bedeutet, dass die Lebensdauer des Sensors nicht bekannt ist.
Wenn weniger als ein Tag verbleibt, bleibt das 1-Tag-Symbol rot, und der Text
darunter zeigt die verbleibenden Stunden an.
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Systemstatussymbole
Die Systemstatussymbole erscheinen oben in der Menüseite. Mithilfe dieser Symbole
können Sie schnell den Status Ihres Systems überprüfen. Wird ein Zustand kritisch
und erfordert Ihre unmittelbare Aufmerksamkeit, wird auch das entsprechende
Statussymbol auf der Startseite von Guardian Connect neben dem
Kalibrierungssymbol angezeigt.

Bezeichnung
des Symbols
Transmitterverbindung

Beschreibung
Der Verbindungsstatus zwischen Ihrem Transmitter und der Guardian Connect
App:
– der Transmitter ist aktiv und verbunden
– es liegt ein Verbindungsfehler vor, der Transmitter ist nicht mit Ihrem
mobilen Gerät verbunden oder Bluetooth ist deaktiviert

Kalibrieren Ihres Sensors
Die Kalibrierung ist der Vorgang, bei dem Blutzuckermesswerte zur Berechnung der
Sensorglukosewerte eingegeben werden. Sie müssen Ihren Sensor regelmäßig
kalibrieren, um sicherzustellen, dass Sie korrekte Sensorglukosedaten erhalten. Details
hierzu finden Sie im Abschnitt Richtlinien zur Kalibrierung, auf Seite 35.
Hinweis: Bevor Sie Ihren Sensor kalibrieren können, benötigt die Guardian Connect App
eine Aufwärmphase von bis zu zwei Stunden nach der Verbindung des
Sensors mit dem Transmitter. Das Kalibrierungssymbol bleibt so lange
ausgeblendet, bis der Sensor seine Aufwärmphase abgeschlossen hat.
Sobald eine Kalibrierung des Sensors notwendig ist, erhalten Sie eine Warnmeldung, die
Sie zur sofortigen Kalibrierung Ihres Sensors anweist. Nachdem Sie den Sensor kalibriert
haben, kann es bis zu fünf Minuten dauern, bis Sie aktualisierte Sensorglukosewerte
erhalten.
Die folgende Tabelle beschreibt, wann eine Sensorkalibrierung erforderlich ist.
Erforderliche
Kalibrierung

Wann?

Beschreibung

Erste

Innerhalb von zwei
Stunden nach
Verbinden mit einem
neuen Sensor.

Der Sensor benötigt bis zu zwei Stunden, bis er
betriebsbereit ist. Sobald er initialisiert ist, werden Sie
gebeten, Ihren Sensor zu kalibrieren.

Zweite

Innerhalb von sechs
Stunden nach Ihrer
ersten Kalibrierung.

Wenn Sie mehr als sechs Stunden nach der ersten
Kalibrierung keine weitere Kalibrierung vornehmen,
stoppt der Transmitter die Berechnung Ihrer
Sensorglukosewerte, bis Sie Ihren Sensor kalibrieren.

Anschließende

Innerhalb von
12 Stunden nach Ihrer
zweiten Kalibrierung
und anschließend
mindestens alle
12 Stunden.

Wenn Sie mehr als 12 Stunden keine Kalibrierung
vornehmen, stoppt der Transmitter die Berechnung
Ihrer Sensorglukosewerte, bis Sie Ihren Sensor
kalibrieren. Sie müssen Ihren Sensor während seiner
gesamten Lebensdauer mindestens einmal alle 12
Stunden kalibrieren. Details hierzu finden Sie im
Abschnitt Richtlinien zur Kalibrierung, auf Seite 35.
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Hinweis: Möglicherweise empfangen Sie zusätzliche Warnmeldungen zur
Kalibrierung, um Sie wissen zu lassen, dass eine weitere Kalibrierung
notwendig ist, um die Leistung des Sensors zu verbessern. Wenn Sie nach
dem Erhalt einer zusätzlichen Warnmeldung zur Kalibrierung keine
Kalibrierung vornehmen, stoppt der Transmitter die Berechnung Ihrer
Sensorglukosewerte, bis Sie Ihren Sensor kalibrieren.

Richtlinien zur Kalibrierung
Die Beachtung der folgenden Richtlinien gewährleistet eine bestmögliche SensorKalibrierung:
•

•
•
•
•

Hinweis: Wenn Ihre Blutzuckermesswerte signifikant von Ihren
Sensorglukosewerten abweichen, waschen Sie sich die Hände und
kalibrieren Sie erneut.
Eingabe von Blutzuckermesswerten zur Kalibrierung
Sie können einen Blutzuckermesswert zur Kalibrierung von der Kalibrierseite aus
eingeben, wie in diesem Abschnitt beschrieben, oder wenn Sie einen
Blutzuckermesswert auf der Ereignisseite angeben, wie im Abschnitt Eingabe von
Blutzuckermesswerten, auf Seite 45 beschrieben.
Zum Eingeben eines Blutzuckermesswerts zur Sensorkalibrierung:
1
2
3

Messen Sie Ihren Blutzuckerwert.
Tippen Sie auf der Startseite von Guardian Connect auf das Symbol
„Kalibrierung“.
Geben Sie den Blutzuckerwert mithilfe der Zifferntastatur in einem Bereich von
2,2 mmol/l bis 22,2 mmol/l (40 mg/dl bis 400 mg/dl) ein.
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•

Führen Sie im Verlauf des Tages drei bis vier Kalibrierungen in regelmäßigen
Abständen durch, um die Genauigkeit zu verbessern. Falls nötig, richten Sie eine
Kalibrierungserinnerung ein, wie im Abschnitt Einstellen der
Kalibrierungserinnerungen, auf Seite 43 beschrieben.
Geben Sie Ihren Blutzuckermesswert unmittelbar nach der Messung in die App
ein.
Waschen Sie vor dem Ermitteln Ihres Blutzuckerwerts immer Ihre Hände.
Entnehmen Sie die Blutprobe für die Kalibrierungsmessung immer aus der
Fingerbeere.
Verwenden Sie keine alten Blutzuckerwerte oder Blutzuckerwerte von früheren
Kalibrierungen.
Ist eine Kalibrierung nicht erfolgreich, müssen Sie mindestens 15 Minuten
warten, bevor Sie erneut versuchen können, eine Kalibrierung vorzunehmen.

4

5

Überprüfen Sie, ob der Wert, der oberhalb der Zifferntastatur angezeigt wird, korrekt
ist. Ansonsten tippen Sie auf
, um ihn zu löschen, und geben Sie den korrekten
Wert ein.
Tippen Sie oben auf Kalibrieren. Bestätigen Sie den Wert, und tippen Sie dann auf
Sensor kalibrieren XXX mmol/l (mg/dl).
Die App kehrt zur Startseite zurück, und ein Blutstropfen erscheint in der
Sensorglukosegrafik zum Zeitpunkt der Eingabe. Ihr Sensorglukosewert erscheint
innerhalb von 5 Minuten nach der Kalibrierung.

Warnmeldungen
Eine Warnmeldung weist Sie auf eine Situation hin, die Ihre unmittelbare Aufmerksamkeit
erfordert. Sie müssen das zugrundeliegende Problem, das zur Auslösung des Alarms
führte, immer beheben.
In der Guardian Connect App erscheinen Guardian Connect Warnmeldungen als farbige
eingeblendete Meldungen. Wenn die Guardian Connect App nicht geöffnet oder Ihr Gerät
gesperrt ist, hängen Art und Aussehen der Warnmeldungen von den
Benachrichtigungseinstellungen auf Ihrem mobilen Gerät ab.
VORSICHT: Schalten Sie die Benachrichtigungsfunktion nicht aus und aktivieren
Sie nicht den Nicht-Stören-Modus auf Ihrem mobilen Gerät.
Andernfalls können Sie wichtige Warnmeldungen verpassen, die Ihre
unmittelbare Aufmerksamkeit erfordern.
VORSICHT: Erzwingen Sie nicht das Schließen der Guardian Connect App.
Andernfalls wird die Übertragung der Sensorglukosewerte
unterbrochen, und Sie erhalten keine Warnmeldungen. Ist die App im
Hintergrund auf Ihrem mobilen Gerät aktiv, erhalten Sie weiterhin
Sensorglukosewerte und können je nach
Benachrichtigungseinstellungen Ihres mobilen Geräts
Warnmeldungen erhalten.
VORSICHT: Medtronic kann nicht garantieren, dass es Ihr mobiles Gerät immer
zulässt, dass die Guardian Connect App im Hintergrund läuft. Wenn
das mobile Gerät Ihre Guardian Connect App automatisch schließt,
erhalten Sie möglicherweise die Benachrichtigung ‘Verbindung
verloren’. Vor allem, wenn mehrere Applikationen gleichzeitig
ausgeführt werden, sollten Sie sich nicht auf Warnmeldungen von
Guardian Connect verlassen, sondern regelmäßig überprüfen, ob die
App noch ausgeführt wird.
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Warnmeldung
„Hoher Sensorglukosewert“

Grenzw.
Hoch
Warnmeldung
„Hoch
erwartet“

Warnmeldung Abfallrate

Warnmeldung Anstiegsrate
Warnmeldung „Niedrig erwartet“

Grenzw.
Niedr.

SensorBZ-Wert

Warnmeldung „Niedriger Sensorglukosewert“

Warnmeldungseinstellungen
Die folgende Tabelle beschreibt die Arten der Glukose-Warnmeldungen und andere
Einstellungen, die auf der Seite mit den Warnmeldungseinstellungen in der Guardian
Connect App verfügbar sind:
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Je nach Art der zugrundeliegenden Probleme können Warnmeldungen von Guardian
Connect als Glukose-Warnmeldungen (als rote und orangefarbene eingeblendete
Meldungen innerhalb der App) und als Fehler- und Systemstatuswarnmeldungen (als
blaue eingeblendete Meldungen) gruppiert sein.
Fehler- und Systemstatuswarnmeldungen benachrichtigen Sie, wenn ein neuer
Sensor erforderlich ist, die Verbindung mit dem Transmitter unterbrochen ist, eine
Kalibrierung erforderlich ist oder andere Zustände vorliegen, die Ihre unmittelbare
Aufmerksamkeit erfordern, um einen erfolgreichen Betrieb des Guardian Connect
Systems zu gewährleisten. Abgesehen von Kalibrierungserinnerungen
(Warnmeldung „Bis ... kalibrieren“), müssen Sie diese Warnmeldungen nicht
einrichten, da das System sie automatisch erstellt, wenn die entsprechenden
Bedingungen auftreten.
Glukose-Warnmeldungen benachrichtigen Sie, wenn sich Ihre Glukosewerte mit
einer bestimmten Rate verändern oder sich einem festgelegten unteren oder oberen
Grenzwert annähern oder diesen erreicht bzw. überschritten haben. Um diese
Warnmeldungen zu erhalten, müssen Sie Ihre Glukosegrenzwerte festlegen und die
Einstellungen für Warnmeldungen, wie im Abschnitt Warnmeldungseinstellungen, auf
Seite 37 beschrieben, vornehmen.
Die folgende Grafik zeigt die verschiedenen Warnmeldungen zu hohen und niedrigen
Glukosewerten, die Sie nutzen können.

Einstellung

Beschreibung

Warnm.
Hoch

Verwenden Sie „Warnmeldungen Hoch“, um festzulegen, wann Sie benachrichtigt
werden, wenn sich Ihr Sensorglukosewert dem oberen Grenzwert annähert oder ihn
erreicht hat. Details hierzu finden Sie im Abschnitt Einstellen der „Warnmeldungen
Hoch“, auf Seite 38.

Warnm.
Niedrig

Verwenden Sie „Warnmeldungen Niedrig“, um festzulegen, wann Sie benachrichtigt
werden, wenn sich Ihr Sensorglukosewert dem unteren Grenzwert annähert oder ihn
erreicht hat. Details hierzu finden Sie im Abschnitt Einstellen der „Warnmeldungen
Niedrig“, auf Seite 40.

Meldung Änderungsrate

Verwenden Sie „Warnmeldung Änderungsrate“, um festzulegen, wann Sie benachrichtigt werden, wenn Ihr Sensorglukosewert mit einer bestimmten Rate ansteigt oder
abfällt. Details hierzu finden Sie im Abschnitt Einstellen der Änderungsraten-Warnmeldungen, auf Seite 41.

Wiederholung

Nutzen Sie die Funktion Wiederholung, um festzulegen, wann Sie daran erinnert werden, dass eine Alarmbedingung immer noch besteht. Nachdem Sie eine Warnmeldung erhalten und die Wiederholungsfunktion aktiviert haben, erhalten Sie nur dann
eine erneute Warnmeldung, wenn der Alarmzustand nach der von Ihnen festgelegten
Wiederholungszeit weiterhin besteht. Details hierzu finden Sie im Abschnitt Einstellen
der Wiederholungszeit für Warnmeldungen, auf Seite 42.

Erinnerung
Kalibrierung

Nutzen Sie die Kalibrierungserinnerung, um festzulegen, wann Sie daran erinnert
werden, dass eine Sensorkalibrierung erforderlich ist. Details hierzu finden Sie im Abschnitt Einstellen der Kalibrierungserinnerungen, auf Seite 43.

Einstellen der „Warnmeldungen Hoch“
Die folgende Tabelle beschreibt die Einstellungen für „Warnmeldungen Hoch“:
Einstellung
„Warnmeldung Hoch“

Beschreibung

Grenzw. Hoch

Ihr oberer Grenzwert ist der Wert, auf dem Ihre anderen Hoch-Einstellungen basieren. Ihr oberer Grenzwert kann innerhalb eines Bereichs von 5,6 mmol/l bis 22,2
mmol/l (100 mg/dl bis 400 mg/dl) festgelegt werden. In Ihrer Sensorglukosegrafik erscheint Ihr oberer Grenzwert als orangefarbene horizontale Linie bei dem von Ihnen
festgelegten Wert.

Warnmeldung
bei Hoch

Ist „Warnmeldung bei Hoch“ aktiviert, zeigt Ihr System eine Warnmeldung „Sensorglukose hoch“, wenn Ihr Sensorglukosewert Ihren oberen Grenzwert erreicht oder
überschreitet.

Warnmeldung
vor Hoch

Ist „Warnmeldung vor Hoch“ aktiviert, erhalten Sie jedes Mal eine Warnmeldung
„Hoch erwartet“, wenn der Sensorglukosewert voraussichtlich den oberen Grenzwert
erreichen wird. Dies macht Sie auf potenziell hohe Glukosewerte aufmerksam, bevor
diese tatsächlich eintreten.
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Einstellung
„Warnmeldung Hoch“
Zeit vor Hoch

Beschreibung

Die Option „Zeit vor Hoch“ ist nur dann verfügbar, wenn die Funktion „Warnmeldung
vor Hoch“ aktiviert ist. Diese Option bestimmt, wann Sie eine Warnmeldung „Hoch
erwartet“ erhalten, wenn Ihr Sensorglukosewert weiterhin mit der aktuellen Änderungsrate ansteigt. Sie können eine Zeit zwischen zehn Minuten und einer Stunde
festlegen.

Sie können dieselben Einstellungen für „Warnmeldungen Hoch“ für den gesamten
Tag verwenden oder für den Tag und für die Nacht unterschiedliche Einstellungen
festlegen.
Einstellen Ihrer „Warnmeldungen Hoch“:

2

3
4

Tippen Sie auf der Startseite von Guardian Connect auf
und wählen Sie
anschließend Warnmeldungseinstellungen > Warnm. Hoch.
Wählen Sie mit Ganztägig zwischen Warnmeldungen für den ganzen Tag und
unterschiedlichen Warnmeldungen für den Tag und die Nacht.
Wenn Sie für den Tag und die Nacht unterschiedliche Warnmeldungen festlegen
möchten, erscheinen zwei Gruppen von Einstellungen.
Tippen Sie für Warnmeldungen für den Tag auf Tag beginnt um und legen Sie
die gewünschte Startzeit für den gewählten Tagesabschnitt fest.
Tippen Sie auf Oberer Grenzwert und legen Sie den gewünschten Grenzwert in
einem Bereich von 5,6 mmol/l bis 22,2 mmol/l (100 mg/dl bis 400 mg/dl) fest.
Damit wird Warnmeldung bei Hoch eingeschaltet.

5
6

Kehren Sie zur Seite „Warnm. Hoch“ zurück und tippen Sie auf Speichern.
Möchten Sie Warnmeldungen erhalten, wenn sich Ihr Sensorglukosewert Ihrem
oberen Grenzwert annähert:
a. Schalten Sie Warnmeldung vor Hoch ein.
b. Tippen Sie auf Zeit vor Hoch und legen Sie die gewünschte Zeit fest, wann
Sie eine Warnmeldung „Hoch erwartet“ erhalten möchten.

7

Wenn Sie für den Tag und für die Nacht unterschiedliche Warnmeldungen
festlegen, tippen Sie auf Nacht beginnt um, wählen Sie die Zeit und
wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um die Warnmeldungen für die Nacht
festzulegen.
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1

8

9

Tippen Sie zum Speichern Ihrer Einstellungen oben im Display auf Speichern.
Tippen Sie anschließend auf Warnmeldungseinstellungen, um die anderen
Einstellungen, wie z. B. die Wiederholungszeit für die gerade von Ihnen festgelegten
Warnmeldungen, vorzunehmen.
Wenn Sie die Einstellung Ihrer Warnmeldungen abgeschlossen haben, tippen Sie auf
Start, um zur Startseite von Guardian Connect zurückzukehren.

Einstellen der „Warnmeldungen Niedrig“
Die folgende Tabelle beschreibt die Einstellungen für „Warnmeldungen Niedrig“:
Einstellung
„Warnmeldung
Niedrig“

Beschreibung

Grenzw. Niedr.

Ihr unterer Grenzwert ist der Wert, auf dem die anderen Niedrig-Einstellungen basieren. Ihr unterer Grenzwert kann innerhalb eines Bereichs von 2,8 mmol/l bis 5
mmol/l (50 mg/dl bis 90 mg/dl) festgelegt werden. In Ihrer Sensorglukosegrafik erscheint Ihr unterer Grenzwert als rote horizontale Linie bei dem von Ihnen festgelegten Wert.

Warnmeldung
bei Niedrig

Ist „Warnmeldung bei Niedrig“ aktiviert, zeigt Ihr System eine Warnmeldung „Sensorglukose Niedrig“, wenn Ihr Sensorglukosewert Ihren unteren Grenzwert erreicht
oder unterschreitet.

Warnmeldung
vor Niedrig

Ist „Warnmeldung vor Niedrig“ aktiviert, erhalten Sie jedes Mal eine Warnmeldung
„Niedrig erwartet“, wenn der Sensorglukosewert voraussichtlich den unteren Grenzwert erreichen wird. Dies macht Sie auf potenziell niedrige Glukosewerte aufmerksam, bevor diese tatsächlich eintreten.

Zeit vor Niedrig

Die Option „Zeit vor Niedrig“ ist nur dann verfügbar, wenn die Funktion „Warnmeldung vor Niedrig“ aktiviert ist. Die Option „Zeit vor Niedrig“ bestimmt, wann Sie eine
Warnmeldung „Niedrig erwartet“ erhalten, wenn Ihr Sensorglukosewert weiterhin mit
der aktuellen Änderungsrate fällt. Sie können eine Zeit zwischen zehn Minuten und
einer Stunde festlegen.

Sie können dieselben Einstellungen für „Warnm. Niedrig“ für den gesamten Tag
verwenden oder für den Tag und für die Nacht unterschiedliche Einstellungen festlegen.
Einstellen Ihrer „Warnmeldungen Niedrig“:
1
2

und wählen Sie
Tippen Sie auf der Startseite von Guardian Connect auf
anschließend Warnmeldungseinstellungen > Warnm. Niedrig.
Wählen Sie mit Ganztägig zwischen Warnmeldungen für den ganzen Tag und
unterschiedlichen Warnmeldungen für den Tag und die Nacht.
Wenn Sie für den Tag und die Nacht unterschiedliche Warnmeldungen festlegen
möchten, erscheinen zwei Gruppen von Einstellungen.
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3
4

5
6

8

9

Kehren Sie zur Seite „Warnmeldungen Niedrig“ zurück und tippen Sie auf
Speichern.
Falls Sie Warnmeldungen erhalten möchten, wenn sich Ihr Sensorglukosewert
Ihrem unteren Grenzwert annähert:
a. Schalten Sie Warnmeldung vor Niedrig ein.
b. Tippen Sie auf Zeit vor Niedrig und legen Sie die gewünschte Zeit fest,
wann Sie eine Warnmeldung „Niedrig erwartet“ erhalten möchten.
Wenn Sie für den Tag und für die Nacht unterschiedliche Warnmeldungen
festlegen, tippen Sie auf Nacht beginnt um, wählen Sie die Zeit und
wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um die Warnmeldungen für die Nacht
festzulegen.
Tippen Sie oben im Display auf Warnmeldungseinstellungen, um Ihre
Einstellungen zu speichern und um die anderen Einstellungen für
Warnmeldungen, wie z. B. die Wiederholungszeit für die gerade von Ihnen
festgelegten Warnmeldungen, vorzunehmen.
Wenn Sie die Einstellung Ihrer Warnmeldungen abgeschlossen haben, tippen
Sie auf Start, um zur Startseite von Guardian Connect zurückzukehren.

Einstellen der Änderungsraten-Warnmeldungen
Änderungsraten-Warnmeldungen benachrichtigen Sie, wenn Ihr Sensorglukosewert
mit einer bestimmten oder schneller als eine bestimmte Änderungsrate ansteigt
(Warnmeldung Anstiegsrate) oder fällt (Warnmeldung Abfallrate). Diese
Warnmeldungen helfen Ihnen dabei zu verstehen, wie Ihre Glukosewerte zum
Beispiel durch Mahlzeiten oder körperliche Betätigung beeinflusst werden.
Auf der Startseite von Guardian Connect werden diese schnell ansteigenden oder
fallenden Trends durch Pfeile, wie im Abschnitt Startseite, auf Seite 29 gezeigt,
dargestellt. Je mehr Pfeile gezeigt werden, desto schneller verläuft die Änderung.
Einstellen Ihrer Änderungsraten-Warnmeldungen:
1
2

Tippen Sie auf der Startseite von Guardian Connect auf
und wählen Sie
anschließend Warnmeldungseinstellungen > Änderungsraten.
Schalten Sie Warnmeldung Anstiegsrate ein.
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7

Tippen Sie für Warnmeldungen für den Tag auf Tag beginnt um und legen Sie
die Startzeit für den gewählten Tagesabschnitt fest.
Tippen Sie auf Unterer Grenzwert und legen Sie den gewünschten Grenzwert in
einem Bereich von 2,8 mmol/l bis 5 mmol/l (50 mg/dl bis 90 mg/dl) fest.
Damit wird Warnmeldung bei Niedrig eingeschaltet.

Es werden drei Optionen angezeigt. Dabei entspricht die Anzahl der Pfeile einer
bestimmten Anstiegsrate, die der von Ihnen gewählten Rate zum Auslösen der
Warnmeldung Anstiegsrate entspricht oder sie übertrifft. Ein Pfeil bedeutet ein
Anstieg von 0,056 mmol/l/min (1 mg/dl/min); zwei Pfeile bedeuten ein Anstieg von
0,111 mmol/l/min (2 mg/dl/min); und drei Pfeile bedeuten ein Anstieg von
0,167 mmol/l/min (3 mg/dl/min).
3
4

Tippen Sie auf die Pfeiloption mit der Anstiegsrate, die Sie verwenden möchten.
Schalten Sie Warnmeldung Abfallrate ein.
Es werden drei Optionen angezeigt. Dabei entspricht die Anzahl der Pfeile einer
bestimmten Abfallrate, die der von Ihnen gewählten Rate zum Auslösen der
Warnmeldung Abfallrate entspricht oder sie überschreitet. Ein Pfeil bedeutet ein
Abfall von 0,056 mmol/l/min (1 mg/dl/min); zwei Pfeile bedeuten ein Abfall von
0,111 mmol/l/min (2 mg/dl/min); und drei Pfeile bedeuten ein Abfall von 0,167 mmol/
l/min (3 mg/dl/min).

5
6

Tippen Sie auf die Pfeiloption mit der Abfallrate, die Sie verwenden möchten.
Tippen Sie oben im Display auf Speichern > Warnmeldungseinstellungen, um zur
Seite mit den Warnmeldungseinstellungen zurückzukehren. Tippen Sie anschließend
auf Start, um zur Startseite von Guardian Connect zurückzukehren.

Einstellen der Wiederholungszeit für Warnmeldungen
Wenn Sie Ihre Warnmeldungen (Hoch, Niedrig und Änderungsrate) festgelegt haben und
daran erinnert werden möchten, ob der Zustand, der die Warnmeldungen ausgelöst hat,
nach einem gewissen Zeitraum weiterhin besteht, können Sie für Ihre Warnmeldungen
eine Wiederholungszeit einstellen. Sie können für die Warnmeldungen Hoch und
Anstiegsrate andere Wiederholungszeiten einstellen als für die Warnmeldungen Niedrig
und Abfallrate.
Einstellen Ihrer Wiederholungszeit für Warnmeldungen:
1
2
3
4

Tippen Sie auf der Startseite von Guardian Connect auf
und wählen Sie
anschließend Warnmeldungseinstellungen > Wiederholung.
Tippen Sie auf Hoch/Rate Warnmeldung und legen Sie die gewünschte Zeit fest,
bis Sie an eine bestehende Alarmbedingung erinnert werden.
Tippen Sie auf Niedrig/Rate Warnmeldung und legen Sie die gewünschte Zeit fest,
bis Sie an eine bestehende Alarmbedingung erinnert werden.
Tippen Sie oben im Display auf Speichern > Warnmeldungseinstellungen, um zur
Seite mit den Warnmeldungseinstellungen zurückzukehren. Tippen Sie anschließend
auf Start, um zur Startseite von Guardian Connect zurückzukehren.
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Einstellen der Kalibrierungserinnerungen
Sie können für sich eine Erinnerung festlegen, dass eine Sensorkalibrierung
innerhalb eines bestimmten Zeitraums erforderlich ist. Wenn Sie beispielsweise Ihre
Erinnerung auf 30 Minuten einstellen, erhalten Sie 30 Minuten, bevor Sie einen
Blutzuckermesswert zur Kalibrierung eingeben müssen, eine Warnmeldung „Bis ...
kalibrieren“.
Einstellen einer Kalibrierungserinnerung:
1
2
3

Sensor-Grafik
Die Sensorgrafik zeigt Ihren aktuellen Sensorglukosewert an, den der Transmitter
über Bluetooth an Ihre Guardian Connect App überträgt. Sie bietet außerdem einen
Überblick über den Verlauf der Sensorglukosewerte und Ereignisse, die Sie
eingegeben haben.
Navigation durch die Sensorglukosegrafik
Nutzen Sie die folgenden Tipps, um durch die Daten der Guardian Connect
Sensorgrafik zu navigieren:
•
Wischen Sie die Mitte der Grafik nach rechts und links, um die Verlaufsdaten
anzusehen und um zur aktuellen Grafikposition zurückzukehren.
•
Zoomen Sie durch Zusammendrücken und Auseinanderziehen der Finger auf
den Grafikdaten hinein bzw. heraus.
•
Tippen Sie zweimal auf die Grafik, um sie in den vordefinierten Zoomstufen von
3 Stunden, 6 Stunden, 12 Stunden und 24 Stunden zu betrachten.
•
Tippen Sie auf die horizontale Zeitachse, um den ausgewählten Zeitpunkt in der
Grafik zu zentrieren und um die Details zum ausgewählten Sensorglukosewert
oder Ereignis in einem Informationsfeld, das oberhalb der Grafik erscheint,
anzusehen. Details hierzu finden Sie im Abschnitt Informationsfelder der Grafik,
auf Seite 44.
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4

Tippen Sie auf der Startseite von Guardian Connect auf
und wählen Sie
anschließend Warnmeldungseinstellungen > Erinnerung Kalibrierung.
Schalten Sie Erinnerung ein.
Stellen Sie die gewünschte Zeitspanne bis zur fälligen Kalibrierung des Sensors
ein.
Tippen Sie oben im Display auf Speichern > Warnmeldungseinstellungen, um
zur Seite mit den Warnmeldungseinstellungen zurückzukehren. Tippen Sie
anschließend auf Start, um zur Startseite von Guardian Connect
zurückzukehren.

•

Tippen Sie zweimal auf die vertikale Achse mit den Sensorglukosewerten, um zum
aktuellen Sensorglukosewert, der in der Grafik angezeigt wird, zurückzukehren.

Informationsfelder der Grafik
Wenn Sie auf einen beliebigen Punkt in der Grafik tippen, wird der angetippte Zeitpunkt
mit einem vertikalen Cursor in der Grafik markiert, und über der Grafik erscheint ein Feld
mit Informationen zum angetippten Ereignis oder Sensorglukosewert. Die folgende
Abbildung zeigt ein Beispiel:

Informationsfelder zu Sensorglukosewerten zeigen den Sensorglukosewert, Zeit und
Datum sowie Änderungsratenpfeile an, ähnlich wie die Informationen zum aktuellen
Sensorglukosewert auf der Startseite. Wenn es für den gewählten Zeitpunkt keinen
Sensorglukosewert gibt, zeigt das Informationsfeld die Sensorstatusmeldung für diesen
Zeitpunkt an.
Informationsfelder zu Ereignismarkern zeigen die für den jeweiligen Ereignistyp
spezifischen Details an. Details hierzu finden Sie im Abschnitt Ereignisse, auf Seite 44.
Sie können den Cursor in Fünf-Minuten-Intervallen über die Grafik ziehen, um einen
spezifischen Sensorglukosewert auf der Grafik zu lokalisieren.
Für ein paar Sekunden erscheinen Informationsfelder, die sich anschließend schließen.

Ereignisse
Ereignisse helfen Ihnen dabei, Informationen zu erfassen, die Ihren Blutzuckerspiegel
beeinflussen können. Sie können die Ereignisseite der Guardian Connect App
verwenden, um bestimmte Arten von Ereignissen einzugeben und zu speichern.
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Ereignissymbol

Ereignisname

Beschreibung
Blutzuckermesswerte. Diese können entweder zur
Kalibrierung des Systems oder einfach zum Management
Ihres Diabetes ohne Kalibrierung des Systems genutzt
werden.

Insulin

Art und Menge der Insulinabgabe.

Mahlzeit

Die mit der Nahrung oder Getränken aufgenommene
Kohlenhydratmenge.

Bewegung

Dauer und Intensität Ihrer täglichen körperlichen Betätigung.

Sonstiges

Dieses Ereignis kann genutzt werden, um sämtliche anderen
Informationen, die für das Management Ihres Diabetes
relevant sind, einzugeben. Beispielsweise können Sie Daten
darüber erfassen, wann Sie Medikamente einnehmen, sich
krank fühlen oder unter Stress stehen.

Hinweis: Machen Sie es sich zur Gewohnheit, die Ereignisse möglichst zeitnah
einzugeben. Falls Sie Ihnen bei der Eingabe eines Ereignisses ein Fehler
unterläuft, können Sie das Ereignis jederzeit löschen und erneut eingeben.
Eingabe von Blutzuckermesswerten
Wenn Sie Ihren Blutzuckerwert ermitteln, z. B. wenn Sie etwas essen oder wenn Ihr
Blutzuckerwert schnell ansteigt oder fällt, können Sie diese Messwerte in die
Guardian Connect App eingeben.
Sie haben außerdem die Option, den eingegebenen Blutzuckermesswert für
Kalibrierungszwecke zu verwenden, sofern eine Kalibrierung zum Zeitpunkt der
Eingabe des Ereignisses zulässig ist. Um den Blutzuckermesswert für eine
Kalibrierung zu verwenden, muss der Wert in einem Bereich zwischen 2,2 mmol/l
und 22,2 mmol/l (40 mg/dl und 400 mg/dl) liegen. Wenn Sie Ihren Sensor von der
Seite „Blutzucker“ aus kalibrieren, können Sie Ihren aktuellen Blutzuckerwert oder
Werte, die bis zu 12 Minuten alt sind, eingeben.

-45-

Deutsch

Blutzucker

Hinweis: Sie können einen Blutzuckerwert zwischen 1,1 mmol/l und 33,3 mmol/l (20
mg/dl und 600 mg/dl) in der Funktion Ereignisse eingeben. Für die
Blutzuckerkalibrierung können Sie einen Wert zwischen 2,2 mmol/l und 22,2
mmol/l (40 mg/dl und 400 mg/dl) eingeben.
Zum Eingeben eines Blutzuckermesswerts in der Funktion Ereignisse:
1
2

Messen Sie Ihren Blutzuckerwert mit einem Blutzuckermessgerät.
.
Tippen Sie unten auf der Startseite von Guardian Connect auf

3

Tippen Sie auf der Ereignisseite auf

4

Wenn Sie das Datum und die Zeit für den Eintrag ändern möchten, tippen Sie auf
Uhrzeit und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
Geben Sie den Blutzuckermesswert mithilfe der Zifferntastatur ein.
Überprüfen Sie, ob der Wert, der oberhalb der Zifferntastatur angezeigt wird, korrekt
ist. Wenn der Wert falsch ist, tippen Sie zum Löschen auf
und geben den
korrekten Wert ein.
Tippen Sie oben auf der Seite auf Speichern.
Wenn Sie eine Meldung erhalten, die Sie dazu auffordert, jetzt eine Kalibrierung
vorzunehmen:
• Wählen Sie Sensor kalibrieren XXX mmol/l (mg/dl) zum Aktualisieren des
Sensors mit dem eingegebenen Blutzuckermesswert.
• Wenn Sie diesen Blutzuckermesswert nicht für die Aktualisierung des Sensors
verwenden möchten, wählen Sie die Option Nur speichern.
• Wenn Sie eine Korrektur vornehmen oder den Vorgang abbrechen müssen, tippen
Sie auf Abbrechen.

5
6

7
8

.

Die App kehrt zur Startseite zurück, und in der Grafik erscheint
ausgewählten Zeitpunkt.

zum

Eingeben von Informationen zu Insulininjektionen
Wenn Sie Insulin über eine Insulinpumpe, einen Insulinpen oder eine Spritze abgegeben
haben, können Sie die injizierte Insulinmenge in die Guardian Connect App eingeben.
Zum Eingeben von Art und Menge des abgegebenen Insulins:
1
2

Notieren Sie sich bei der Injektion Menge und Art des verwendeten Insulins.
Tippen Sie unten auf der Startseite von Guardian Connect auf
.

3

Tippen Sie auf der Ereignisseite auf

.
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4
5
6

7

8

Wenn Sie das Datum und die Zeit für den Eintrag ändern möchten, tippen Sie auf
Uhrzeit und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
Geben Sie die Insulinmenge mithilfe der Zifferntastatur ein.
Überprüfen Sie, ob der Wert, der oberhalb der Zifferntastatur angezeigt wird,
, um ihn zu löschen, und geben Sie den
korrekt ist. Ansonsten tippen Sie auf
korrekten Wert ein.
Tippen Sie auf Typ und wählen Sie die Art des abgegebenen Insulins.
• Schnell wirksam
• Lang wirksam
zum

Eingeben von Informationen zu einer Mahlzeit
Sie können die Guardian Connect App verwenden, um Informationen zu den
Kohlenhydraten, die Sie mit der Nahrung oder Getränken aufnehmen,
aufzuzeichnen.
Zum Eingeben der Informationen zu Ihren Mahlzeiten:
1
2

Bestimmen Sie die Gesamtmenge (in Gramm oder Broteinheiten) der
Kohlenhydrate in Speisen oder Getränken, die Sie zu sich nehmen möchten.
Tippen Sie unten auf der Startseite von Guardian Connect auf
.

3

Tippen Sie auf der Ereignisseite auf

4

Wenn Sie das Datum und die Zeit für den Eintrag ändern möchten, tippen Sie auf
Uhrzeit und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
Geben Sie mithilfe der Zifferntastatur die Menge der aufgenommenen
Kohlenhydrate ein.
Überprüfen Sie, ob der Wert, der oberhalb der Zifferntastatur angezeigt wird,
, um ihn zu löschen, und geben Sie den
korrekt ist. Ansonsten tippen Sie auf
korrekten Wert ein.
Tippen Sie oben auf Fertig.
zum
Die App kehrt zur Startseite zurück, und in der Grafik erscheint
ausgewählten Zeitpunkt.

5
6

7

.
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Tippen Sie oben auf Fertig.
Die App kehrt zur Startseite zurück, und in der Grafik erscheint
ausgewählten Zeitpunkt.

Eingeben von Informationen zu körperlicher Betätigung
Sie können die Guardian Connect App verwenden, um Informationen zu Ihrer
körperlichen Betätigung einzugeben. Gewöhnen Sie sich unbedingt eine gleichbleibende
Vorgehensweise an und nehmen Sie die Eintragung immer vor oder immer nach der
körperlichen Betätigung vor.
Eingeben von Informationen zu körperlicher Betätigung (Bewegung):
1
2

Notieren Sie sich, wie lange (Dauer) und wie intensiv (Intensität) Sie sich körperlich
betätigt haben.
Tippen Sie unten auf der Startseite von Guardian Connect auf
.

3

Tippen Sie auf der Ereignisseite auf

4

Wenn Sie das Datum oder die Zeit ändern müssen, tippen Sie auf Uhrzeit und
stellen Sie den gewünschten Tag und die Zeit für diesen Eintrag ein.
Tippen Sie auf Dauer und stellen Sie die Dauer Ihrer körperlichen Betätigung ein.
Der eingegebene Wert erscheint oberhalb der Zifferntastatur.

5
6
7

.

Tippen Sie auf Intensität und wählen Sie anschließend Niedrig, Moderat oder Hoch,
um die Intensität Ihrer körperlichen Betätigung anzugeben.
Tippen Sie oben auf Fertig.
zum
Die App kehrt zur Startseite zurück, und in der Grafik erscheint
ausgewählten Zeitpunkt.

Eingeben von sonstigen Ereignissen
Sie können die Guardian Connect App auch verwenden, um andere Ereignisse als
Blutzuckermesswerte, Insulininjektionen, aufgenommene Kohlenhydrate und
Informationen zur körperlichen Betätigung einzugeben. Beispielsweise können Sie Daten
darüber erfassen, wann Sie Medikamente einnehmen, sich krank fühlen oder unter
Stress stehen.
Zum Eingeben sonstiger Ereignisse:
1

Tippen Sie unten auf der Startseite von Guardian Connect auf

2

Tippen Sie auf der Ereignisseite auf

3
4

Geben Sie die relevanten Informationen mithilfe des Textfelds ein.
Tippen Sie oben auf Fertig.
zum
Die App kehrt zur Startseite zurück, und in der Grafik erscheint
ausgewählten Zeitpunkt.

.

.
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Tagebuch
Die Tagebuchseite zeigt einen Verlauf von Warnmeldungen und Ereignissen, die am
ausgewählten Tag aufgetreten sind. Die jüngsten Ereignisse erscheinen oben in der
Liste.
Tagebucheinträge ansehen:
1
2

Hinweis: Sie können Warnmeldungen und Kalibrierungsereignisse nicht
löschen.
• Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag, um ihn zu erweitern und die Details
anzusehen. Sie können außerdem die Pfeile
und
oben in der erweiterten
Ansicht verwenden, um durch die Listeneinträge zu scrollen.
3

Wenn Sie ein bestimmtes Ereignis oder eine Warnmeldung in der Detailansicht
betrachten, tippen Sie auf Tagebuch > Start, um zur Startseite zurückzukehren.
Wenn Sie sich in der Hauptseite zum Tagebuch befinden, tippen Sie auf Start,
um zur Startseite zurückzukehren.

Synchronisieren Ihrer Daten mit CareLink Personal
Guardian Connect bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Daten automatisch mit CareLink
Personal zu synchronisieren oder gegebenenfalls Informationen für CareLink
Berichte hochzuladen.
Diese automatische Synchronisierung mit CareLink sendet ungefähr alle fünf Minuten
Daten, die in der Guardian Connect App angezeigt werden, an die Registerkarte
CareLink Connect auf der Website von CareLink Personal, sofern eine
Internetverbindung zu CareLink verfügbar ist. Diese Funktion sendet außerdem
automatisch Sensorverlaufsinformationen, die zum Erstellen von CareLink Berichten
ca. alle 24 Stunden verwendet werden. Diese Informationen können von Ihnen oder
einer Vertrauensperson auf der Website von CareLink Personal auf
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Tippen Sie auf der Startseite von Guardian Connect auf
und wählen Sie
Tagebuch.
Zum Ansehen der gewünschten Informationen führen Sie einen der folgenden
Schritte durch:
• Tippen Sie auf Warnm. oder Ereignisse, um die Liste nach dem spezifischen
Typ zu filtern. Sie können außerdem Alle wählen, um die gesamte Liste
anzusehen.
• Wischen Sie in der Liste nach unten bzw. oben, um die Einträge anzusehen.
• Wenn Sie einen Ereigniseintrag löschen möchten, wischen Sie ihn nach links
und tippen Sie auf Löschen.

carelink.minimed.eu angesehen werden. Beachten Sie, dass Ihr mobiles Gerät zum
Senden der Daten an CareLink mit dem Internet verbunden sein muss. Beim Verwenden
einer Mobilfunkverbindung gelten die Datenübertragungsraten Ihres Providers.
Die Funktion CareLink-Synchronisation wird standardmäßig aktiviert, wenn Sie Ihre
Guardian Connect App einrichten. Wird die Funktion CareLink-Synchronisation
ausgeschaltet, sendet die App keine Sensorinformationen mehr an CareLink Personal.
Mit der Schaltfläche Jetzt hochladen können Sie Sensorverlaufsdaten sofort zum
Erstellen von Berichten an CareLink Personal senden.

Einer Vertrauensperson Zugriff auf CareLink gewähren
Sobald Ihre Guardian Connect App mit CareLink synchronisiert ist, können Sie ein
Familienmitglied, einen Freund oder eine andere Vertrauensperson dazu einladen, Ihre
Diabetesinformationen auf der Website von CareLink zu verfolgen. Besuchen Sie die
Seite carelink.minimed.eu auf Ihrem Computer oder tippen Sie auf die Schaltfläche
Vertrauenspersonen verwalten innerhalb der App, um zur Website von CareLink
Personal zu gehen. Dort können Sie einen Benutzernamen und ein temporäres Kennwort
für jede Vertrauensperson erstellen. Ihre Vertrauenspersonen nutzen diese
Anmeldedaten, um auf Ihre Diabetesinformationen auf der Website von CareLink
Personal zuzugreifen.
Hinweis: Ihre Vertrauenspersonen werden die von Ihnen für sie erstellten Anmeldedaten
von CareLink für den Zugang auf der Website von CareLink verwenden.
Weitere Informationen zur Registerkarte CareLink Connect finden Sie in der
Bedienungsanleitung von CareLink Connect unter der CareLink Connect Registerkarte
von CareLink Personal.

Trennen des Transmitters vom Sensor
Ziehen Sie hinsichtlich der Anweisungen zum Trennen des Transmitters vom Sensor
stets Ihre Transmitter-Bedienungsanleitung zu Rate.

Vorhandenen Sensor erneut verbinden
Falls nötig, können Sie Ihren Transmitter erneut mit einem vorhandenen Sensor
verbinden. Verbinden Sie dazu einfach Ihren Transmitter mit Ihrem Sensor. Wenn die
App die Verbindung findet, bestätigen Sie, dass es sich um einen vorhandenen Sensor
handelt. Es kann ein paar Sekunden dauern, bis eine Verbindung mit einem
vorhandenen Sensor hergestellt wird. Wenn Sie eine erneute Verbindung mit einem
vorhandenen Sensor herstellen, durchläuft der Sensor erneut eine Aufwärmphase, bevor
Sie ihn kalibrieren können.
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Symboltabelle
Hersteller
Funkkommunikation
Katalog- oder Modellnummer
Gebrauchsanweisung beachten.

Bluetooth® Wireless Technology oder Bluetooth® aktiviert

In Australien vermarktetes HF-Gerät
Autorisierter Repräsentant in der Europäischen Gemeinschaft
Kennzeichnung der Konformität: Dieses Symbol besagt, dass das Gerät in
vollem Umfang den Anforderungen der europäischen
Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG (Benannte Stelle: 0459) entspricht.
Konfigurations- oder eindeutige Versionskennung
©2016, Medtronic MiniMed, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
MiniMed™, Guardian™, Enlite™ und CareLink™ sind Marken von Medtronic MiniMed, Inc.
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
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Nicht magnetresonanz(MR)-tauglich: Von Magneten und starken
elektromagnetischen Feldern fernhalten.
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Uvod
Hvala, ker ste izbrali družbo Medtronic za partnerja pri vodenju sladkorne bolezni.
Aplikacija Guardian™ Connect je komponenta sistema za neprekinjeno spremljanje
glukoze (CGM) Guardian Connect. Sistem za neprekinjeno spremljanje glukoze
(CGM) Guardian Connect vam pomaga pri obvladovanju sladkorne bolezni s tem, da:
•
meri vaše vrednosti glukoze čez dan in ponoči;
•
prikazuje učinke hrane, telesne aktivnosti in zdravil na glikemijo;
•
vam zagotavlja dodatna orodja, kot so opozorila, možnost beleženja prehrane in
telesne vadbe, ter dostop do CareLink™ Personal.
Uporabniški priročnik vam bo v pomoč pri razumevanju nastavitev in delovanja
aplikacije Guardian Connect.

Opis sistema

Namen uporabe
Aplikacija Guardian Connect je namenjena za neprekinjeno ali občasno preverjanje
ravni glukoze v medcelični tekočini pod kožo pri osebah s sladkorno boleznijo.
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slovenščina

CGM je funkcija, pri kateri glukozni senzor, vstavljen v podkožje, neprekinjeno meri
količino glukoze v medcelični tekočini. Uporabnikom omogoča sledenje glikemiji in
prepoznavo nizke in visoke ravni glukoze. Sistem CGM Guardian Connect vključuje
aplikacijo Guardian Connect (CSS7200), ki jo lahko prenesete na svojo mobilno
napravo z združljivo različico operacijskega sistema. Seznam združljivih različic
operacijskih sistemov je na voljo v trgovini z aplikacijami na vaši mobilni napravi.
Aplikacija prikazuje podatke senzorja glukoze ter je uporabniški vmesnik za
umerjanje senzorja, za vnašanje podatkov, kot so telesna vadba ali obroki, ter za
prenos podatkov v spletno mesto CareLink Personal.
Aplikacija Guardian Connect prikazuje opozorila, če raven glukoze doseže, pade pod
ali preseže nastavljene vrednosti. Ta aplikacija je tudi vmesnik za ročno vnašanje
vrednosti glukoze v krvi, odvzete iz prsta, pridobljene z merilnikom glukoze v krvi, s
katerim umerimo sistem CGM. Aplikacija nato shranjuje podatke o glukozi s senzorja,
ki jih lahko analizirate in tako sledite vzorcem.
Sistem CGM Guardian Connect vključuje tudi oddajnik Guardian Connect
(MMT-7821) in senzor Enlite™ (MMT-7008). Ta priročnik opisuje namestitev in
uporabo aplikacije Guardian Connect. Za podrobnosti o uporabi drugih komponent
sistema CGM Guardian Connect glejte priročnik za ustrezno napravo.

Aplikacija Guardian Connect je namenjena uporabi z združljivo mobilno elektronsko
napravo za široko uporabo. Uporabnikom omogoča sledenje glikemiji in možnost
prepoznave nizke in visoke ravni glukoze. Aplikacija Guardian Connect prikazuje
opozorila, če raven glukoze doseže, pade pod ali preseže nastavljene vrednosti.
Vrednosti glukoze s senzorja, prikazane na zaslonu, niso namenjene prilagajanju
zdravljenja, so pa opozorilo, da je treba izmeriti glukozo v krvi, odvzeti iz prsta.

Kontraindikacije
Ni znanih kontraindikacij.

Varnostna opozorila
Pozor:

Spreminjanje naprav, ki jih izrecno ne odobri družba Medtronic, lahko
povzročijo nedelovanje opreme in izničijo jamstvo.

Za pravilno delovanje aplikacije Guardian Connect potrebujete delujočo mobilno
elektronsko napravo s pravilnimi nastavitvami (kot sta podprt operacijski sistem in
omogočena povezava Bluetooth®). Če mobilna naprava ne deluje ali pa so njene
nastavitve nepravilne, lahko to aplikaciji Guardian Connect prepreči pravilno prikazovanje
opozoril.

Previdnostni ukrepi
Raven glukoze v krvi morate preverjati najmanj dvakrat dnevno oziroma v skladu z
navodili. Če aplikacija Guardian Connect sporoči, da vaša glukoza s senzorja ni v vašem
ciljnem območju, preverite glukozo v krvi z merilnikom.
Jemanje zdravil s paracetamolom med uporabo senzorja lahko lažno zviša vrednosti
glukoze s senzorja. Raven nepravilnega prikaza je odvisna od količine paracetamola, ki
deluje v vašem telesu, in je lahko drugačna za vsakega posameznika. Pred
sprejemanjem odločitev o zdravljenju vedno uporabite podatke merilnika glukoze v krvi,
da preverite raven glukoze.

Pomoč
Za pomoč pokličite lokalno linijo ali se obrnite na lokalnega predstavnika. Telefonske
številke in predstavniki na vašem območju so navedeni na začetku teh navodil za
uporabo na seznamu mednarodnih stikov družbe Medtronic Diabetes.

Uporaba tega priročnika
V spodnji tabeli so opisani izrazi in pojmi, uporabljeni v tem uporabniškem priročniku.
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Izraz

Opis

Preklopite

Nakazuje, da lahko isto funkcijo na zaslonu uporabite za izbiro med dvema možnostima.
Na primer, »Preklopi opozorilo na vklop« pomeni, da po stikalu podrsate desno, da opozorilo vklopite. Da ga izklopite, morate podrsati levo na istem stikalu.

Krepko

Nakazuje predmet na zaslonu, ki ga izberete s prstom in nanj tapnete, da ga odprete.

>

Znak, ki prikazuje vrstni red izbir, ki jih opravite na zaslonu. Na primer, Nastavitve opozoril > Opoz. o hitrosti sprem. pomeni, da morate tapniti Nastavitve opozoril, nato pa
na naslednjem zaslonu tapnite Opoz. o hitrosti sprem..

Opomba

Dodatne koristne informacije.

PREVIDNO

Obvešča vas o morebitni nevarnosti, ki lahko povzroči manjšo ali zmerno škodo na
opremi, če se ji ne izognete.

POZOR

Obvešča vas o morebitni nevarnosti, ki lahko povzroči smrt ali resno poškodbo, če se ji
ne izognete. Lahko opisuje tudi morebitne resne neželene učinke in varnostna tveganja.

Namestitev aplikacije Guardian Connect
Ko prvič odprete Guardian Connect, vas aplikacija vodi skozi postopek namestitve.
Enostavno sledite navodilom na zaslonu. Za več informacij glejte začetno sporočilo.

Povezovanje oddajnika
Za povezovanje oddajnika z mobilno napravo sledite navodilom na zaslonu.

Nastavitev novega senzorja

Opomba: Preden zaključite nastavitev senzorja, morate vaš oddajnik povezati z
vašim senzorjem.
Za podrobna navodila za ponovno povezavo obstoječega senzorja glejte Ponovna
povezava obstoječega senzorja, na strani 75.
Vstavljanje senzorja
Za vstavljanje senzorja upoštevajte navodila v vašem uporabniškem priročniku za
sprožilno napravo.
Priključitev oddajnika na senzor
Za način priključitve oddajnika na senzor upoštevajte navodila v uporabniškem
priročniku za oddajnik.
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Za vstavljanje senzorja sledite navodilom za uporabo v priročniku. Nato sledite
navodilom na zaslonu, da zaključite zagon senzorja.

Začetni zaslon
Ko na vaši mobilni napravi odprete aplikacijo Guardian Connect, se pojavi začetni zaslon.
okno
»Meni«

umerjanje
puščic za
prikaz hitrosti
spreminjanja

trenutna
vrednost
glukoze s
senzorja

Meje
opozorila
za visoko
glukozo s
senzorja

graf glukoze s
senzorja
neprekinjeno
merjenje ravni
glukoze s
senzorjem

meja za
opozorilo
za nizko
glukozo s
senzorja
indikator dneva

dodaj dogodek

Časovni
interval

Opomba: Ko prvič odprete aplikacijo Guardian Connect, na začetnem zaslonu ne bo
prikazanih nobenih informacij o senzorju. Vaša prva meritev glukoze s
senzorja se pojavi zatem, ko ste oddajnik uspešno povezali s senzorjem in
senzor umerili.
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Element
Umerjanje

Opis
Prikazuje okno za umerjanje, kamor vnesete vrednosti glukoze v krvi (GK), izmerjene z merilnikom. Za podrobnosti glejte Umerjanje senzorja, na strani 60.
Barva obroča in velikost njegovega prikazanega segmenta prikazuje stanje umerjanja in približen čas do naslednjega roka za umerjanje senzorja. Ko je senzor popolnoma umerjen, je obroč zelen. Ko se približuje čas za naslednje umerjanje
senzorja, obroč po delih izginja, barva obroča pa se spremeni, dokler se namesto
obroča ne pojavi rdeča krvna kapljica, kot je to prikazano spodaj:

Poln zelen krog nakazuje, da je do naslednjega umerjanja 12 ur. Rumena nakazuje, da so na voljo še tri ure. Rdeča nakazuje, da je na voljo še ena ura. Ko se pojavi rdeča krvna kapljica, se prikaže opozorilo z navodili za umerjanje sistema.
Vprašaj nakazuje, da stanje umerjanja ni znano. Tri pike nakazujejo, da umerjanje
trenutno ni dovoljeno.
Prikazujejo trende in hitrost naraščanja ali padanja vrednosti glukoze s senzorja.
Za nastavitev hitrosti spreminjanja pri padanju in naraščanju vrednosti glukoze s
senzorja glejte Nastavitev opozoril o hitrosti, na strani 67.

Okno »Meni«

Dostop do okna z menijem, ki prikazuje informacije o stanju sistema Guardian
Connect in vam omogoča, da senzor nastavite, izberete nastavitve za opozorila, si
ogledate dnevnik ter dostopate do nastavitev za CareLink Personal. Za podrobnosti glejte Okno »Meni«, na strani 58.

Neprekinjeno
merjenje ravni
glukoze s senzorjem

Prikazuje vaše trenutne in prejšnje meritve GS. Tapnite katero koli točko na grafu,
da si ogledate podrobnosti izbrane meritve ali dogodek v polju, ki se pojavi zgoraj.
Za več nasvetov za krmiljenje glejte Krmiljenje po grafu glukoze s senzorja, na
strani 68.

Ikone stanja sistema

Prikazujejo ikono stanja, če je baterija oddajnika prazna, če je potekla življenjska
doba senzorja, če je izgubljena povezava z oddajnikom ali če je stanje teh funkcij
neznano. Za podrobnosti glejte Ikone stanja sistema, na strani 59.

Časovni interval

Prikazuje trenutne časovne intervale za 3, 6, 12 in 24 ur. Tapnite to ikono, da preklopite med časovnimi intervali.

Trenutna vrednost glukoze s
senzorja

Prikazuje vašo trenutno meritev glukoze s senzorja, ki jo oddajnik izračuna in pošlje po brezžični povezavi v aplikacijo Guardian Connect.

Omejitve opozoril za visoko in
nizko glukozo s
senzorja

Črta, ki prikazuje zgornjo in spodnjo mejo vrednosti glukoze na grafu senzorja.
Oranžna črta nakazuje mejo visoke glukoze s senzorja; rdeča črta nakazuje mejo
nizke glukoze s senzorja.

Sporočilo o stanju senzorja

Prikazuje zadnje obvestilo o aktivnem stanju. Če trenutna meritev glukoze s senzorja ni na voljo, se bo pojavilo sporočilo o stanju senzorja, kjer bodo prikazane informacije o glukozi s senzorja.
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Puščice za prikaz hitrosti spreminjanja

Element

Opis

Graf glukoze s
senzorja

Prikazuje modro črto, ki predstavlja ravni glukoze, izmerjene s senzorjem v izbranem časovnem obdobju. Prikazuje tudi vaše meje visoke in nizke glukoze. Za podrobnosti o grafu senzorja glejte Graf senzorja, na strani 68.

Indikator dneva

Prikazuje datum podatkov, ki so prikazani v grafu. Ko se pomaknete nazaj v podatke iz zgodovine, bo datum prikazan kot Danes, Jutri ali z dnevi preteklega tedna.

Dodaj dogodek

Prikazuje okno za dogodke, kamor lahko vnesete dodatne informacije, kot so telesna vadba, meritve glukoze v krvi, vaše obroke ali odmerke insulina. Nekatere tu
vnesene vrednosti glukoze v krvi lahko uporabite tudi za umerjanje senzorja. Za
podrobnosti glejte Dogodki, na strani 70.

Okno »Meni«
Okno z menijem se pojavi, ko tapnete

na začetnem zaslonu Guardian Connect.

zapri
vrstica stanja
sistema

Element
Zapri (X)

Opis
Zapre okno z menijem in prikaže začetni zaslon.

-58-

Element

Opis

Vrstica stanja sistema

Prikazuje ikone s povzetkom stanja vašega sistema Guardian Connect, vključno s
stanjem baterije oddajnika, življenjsko dobo senzorja ter komunikacijo z oddajnikom. Za podrobne informacije o posameznih ikonah in njihovih stanjih glejte Ikone
stanja sistema, na strani 59.

Dnevnik

Prikazuje zgodovino opozoril in dogodke v sistemu Guardian Connect. Za podrobnosti glejte Dnevnik, na strani 73.

Nastavitve opozoril

Prikazujejo možnosti nastavitev opozoril pri spremljanju glukoze in opomnikov za
umerjanje. Za podrobnosti glejte Nastavitve opozoril, na strani 63.

Sinhroniz. s CareLink

Omogoča dostop do menija za konfiguracijo prenosa podatkov v CareLink Personal, za spreminjanje uporabnikovih podatkov za prijavo ter za dovoljevanje dostopa vašega(-ih) zdravstvenega(-ih) delavca(-ev) do informacij o vaši sladkorni
bolezni preko spletne strani CareLink Personal.

Nastavitev senzorja

Prikazuje možnost povezovanja oddajnika z vašo mobilno napravo. Omogoča tudi
izbiro enot (glukoza in ogljikovi hidrati), kjer je to na voljo, v skladu s predpisi države.

Več

Uporabniku zagotavlja informacije o različici programske opreme, dostop do uporabniškega priročnika ter vpogled v licenčno pogodbo za uporabnika.

Ikone stanja sistema
Ikone za stanje sistema se pojavijo na vrhu okna z menijem. Te ikone vam
omogočajo, da hitro preverite stanje svojega sistema. Če stanje postane kritično in
zahteva vašo takojšnjo pozornost, bo na začetnem zaslonu Guardian Connect ob
ikoni za umerjanje prikazana tudi ustrezna ikona stanja.

Baterija
oddajnika

Opis
Raven napolnjenosti baterije oddajnika. Barva in raven napolnjenosti ikone
označujeta stanje. Ko je baterija polno napolnjena, je ikona zelena. Vprašaj
nakazuje, da stanje baterije ni znano. Ko je baterija v rabi, se ikona spreminja, kot
je prikazano spodaj:
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Ime ikone

Ime ikone
Življenjska doba
senzorja

Opis
Preostanek dni življenjske dobe senzorja. Številka in barva ikone označujeta
stanje. Ko vstavite nov senzor, je ikona zelena. Med rabo senzorja številka na ikoni
prikazuje, koliko dni je preostalo do takrat, ko boste senzor morali zamenjati, barva
ikone pa se spreminja, kot je to prikazano spodaj:

Vprašaj nakazuje, da življenjska doba senzorja ni znana. Ko preostane manj kot
en dan, ikona za 1 dan ostane rdeča, besedilo pod njo pa nakazuje število ur, ki so
še na voljo.
Komunikacija z
oddajnikom

Stanje komunikacije med vašim oddajnikom in aplikacijo Guardian Connect:
— oddajnik je aktiven in povezan
— napaka v komunikaciji, oddajnik ni povezan z vašo mobilno napravo ali pa
je Bluetooth izključen

Umerjanje senzorja
Umerjanje je postopek vnosa rezultata meritve glukoze v krvi, ki se uporablja za izračun
vrednosti glukoze s senzorja. Umerjanje senzorja morate izvajati redno, da zagotovite
neprekinjeno prejemanje pravilnih podatkov o glukozi s senzorja. Za podrobnosti glejte
Smernice za umerjanje, na strani 61.
Opomba: Aplikacija Guardian Connect potrebuje do dve uri časa za ogrevanje, od
trenutka, ko je senzor povezan z oddajnikom, in do takrat, ko lahko senzor
umerite. Ikona za umerjanje je skrita, dokler senzor ni pripravljen za delovanje.
Ob roku za umerjanje senzorja boste prejeli opozorilo z navodili za takojšnje umerjanje
senzorja. Po umerjanju senzorja lahko traja do pet minut, da prejmete posodobljene
vrednosti glukoze, izmerjene s senzorjem.
V spodnji tabeli je opisano, kdaj je potrebno umerjanje senzorja.
Umerjanje je Kdaj?
potrebno

Opis

Prvič

V dveh urah po
povezavi novega
senzorja.

Senzor bo pred začetkom delovanja potreboval do dve uri.
Takoj, ko bo inicializiran, boste morali senzor umeriti.

Drugič

V šestih urah po
prvem umerjanju.

Če senzorja ne boste umerili prej kot v šestih urah po prvem
umerjanju, bo vaš oddajnik prenehal s preračunavanjem
vrednosti glukoze, izmerjene s senzorjem, dokler senzorja
ne umerite.
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Umerjanje je Kdaj?
potrebno
Nadaljnje

Največ 12 ur po
drugem umerjanju in
nato vsaj vsakih
12 ur.

Opis
Če senzorja ne umerite več kot 12 ur, bo vaš oddajnik
prenehal s preračunavanjem vrednosti glukoze, izmerjene s
senzorjem, dokler senzorja ne umerite. V poteku življenjske
dobe senzorja ga morate umeriti vsaj enkrat na 12 ur. Za
podrobnosti glejte Smernice za umerjanje, na strani 61.

Opomba: Prejmete lahko tudi dodatna opozorila za umerjanje senzorja, ki vas
opozorijo, da je za izboljšanje delovanja senzorja potrebno ponovno
umerjanje. Če po prejemu opozorila za dodatno umerjanje senzorja ne
umerite, bo vaš oddajnik prenehal s preračunavanjem vrednosti glukoze,
izmerjene s senzorjem, dokler senzorja ne umerite.

Smernice za umerjanje

Opomba: Če se vrednosti glukoze v krvi iz merilnika močno razlikujejo od vrednosti
glukoze s senzorja, si umijte roke in ponovite meritev.
Vnos izmerjenih vrednosti glukoze v krvi za umerjanje
Z okna za umerjanje lahko, kot je to opisano v tem razdelku, vnesete vrednosti
glukoze v krvi, izmerjene z merilnikom, ali pa vnesete izmerjene vrednosti glukoze v
krvi v oknu z dogodki, kot je to opisano v Vnos izmerjenih vrednosti glukoze v krvi, na
strani 70.
Da bi vnesli vrednosti glukoze v krvi, izmerjene z merilnikom:
1
2

Izvedite meritev z merilnikom glukoze v krvi.
Na začetnem zaslonu Guardian Connect tapnite ikono za umerjanje.

-61-

slovenščina

Za najboljše rezultate umerjanja senzorja upoštevajte te smernice:
•
Senzor umerite tri- do štirikrat dnevno, v rednih intervalih, da s tem zagotovite
njegovo natančnost. Če je to potrebno, nastavite opomnik umerjanja, kot je to
razloženo v Nastavitev opomnikov za umerjanje, na strani 68.
•
Vnesite izmerjeno vrednost glukoze v krvi v aplikacijo takoj po opravljeni meritvi
glukoze v krvi.
•
Pred preverjanjem ravni glukoze v krvi si vedno umijte roke.
•
Vzorec krvi za umerjanje vedno vzemite iz blazinic prstov.
•
Ne uporabljajte starih vrednosti glukoze v krvi in ne uporabljajte ponovno
vrednosti glukoze v krvi iz prejšnjih umerjanj.
•
Če je umerjanje iz katerega koli razloga neuspešno, morate počakati vsaj 15
minut, preden umerjanje ponovite.

3
4
5

S številčno tipkovnico vnesite izmerjeno vrednost glukoze v krvi med 2,2 mmol/L in
22,2 mmol/L.
Potrdite, da je vrednost, prikazana nad številčno tipkovnico, pravilna. Če ni, tapnite
, da jo izbrišete, in vnesite pravilno vrednost.
Tapnite Umeri na vrhu. Potrdite vrednost, nato tapnite Umeri senzor XXX mmol/L
(mg/dL).
Aplikacija se vrne na začetni zaslon, ob času vnosa pa se na grafu glukoze s
senzorja pojavi rdeča krvna kapljica. Prve vrednosti glukoze, izmerjene s senzorjem,
se prikažejo v petih minutah po umerjanju.

Opozorila
Opozorilo vas opozori na stanje, na katerega morate biti takoj pozorni. Težavo, ki je
sprožila opozorilo, morate vedno odpraviti.
V vaši aplikaciji Guardian Connect se opozorila Guardian Connect pojavijo v obliki
obarvanih pojavnih sporočil. Ko aplikacija Guardian Connect ni odprta ali pa je vaša
naprava zaklenjena, sta slog in pojavnost opozoril odvisna od nastavitev za opomnike na
vaši mobilni napravi.
POZOR:

Ne izklapljajte obvestil in ne omogočite nastavitve »Ne moti« na vaši
mobilni napravi. V nasprotnem primeru lahko zgrešite pomembna
obvestila, ki zahtevajo vašo takojšnjo pozornost.

POZOR:

Aplikacije Guardian Connect ne zapirajte na silo. To bo ustavilo prenos
podatkov senzorja glukoze in ne boste prejeli nobenih opomnikov. Če
aplikacija deluje v ozadju na vaši mobilni napravi, boste še vedno
prejemali podatke o glukozi s senzorja in morda tudi prejemali
opozorila, kar je odvisno od nastavitev za obvestila vaše mobilne
naprave.

POZOR:

Družba Medtronic ne more zagotoviti, da bo vaša mobilna naprava
vedno omogočala delovanje aplikacije Guardian Connect v ozadju. Če
mobilna naprava samodejno zapre vašo aplikacijo Guardian Connect,
boste morda prejeli obvestilo o »Izgubljeni komunikaciji«. Ne zanašajte
se na opozorila aplikacije Guardian Connect, kadar uporabljate več
aplikacij naenkrat, ter redno preverjajte, ali aplikacija še deluje.

Glede na vrsto težav so opozorila Guardian Connect lahko razdeljena na opozorila ob
spremljanju glukoze (v aplikaciji prikazana kot rdeča in oranžna pojavna sporočila) ter
opozorila ob napakah in stanju sistema (prikazana kot modra pojavna sporočila).
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Opozorila ob napakah in stanju sistema vas obvestijo, kadar morate vstaviti nov
senzor, ob izgubljeni povezavi z oddajnikom, ko je potrebno umerjanje ali ob drugih
stanjih, na katera morate biti pozorni, da lahko sistem Guardian Connect uspešno
deluje. Z izjemo opozoril za umerjanje (opozorilo »Umeri do«) vam teh opozoril ni
treba nastavljati, saj jih sistem samodejno ustvari, ko pride do ustreznih pogojev.
Opozorila o glukozi vas obvestijo, če se vaše vrednosti glukoze s senzorja
spreminjajo z določeno hitrostjo ali če se vrednosti približujejo spodnji ali zgornji meji,
ki ste jo določili, oziroma so jo že dosegle ali presegle. Da bi ta opozorila prejeli,
morate nastaviti vaše meje glukoze in določiti nastavitve opozoril, kot je to opisano v
Nastavitve opozoril, na strani 63.
Spodnji graf prikazuje različna opozorila za visoko in nizko glukozo, ki so vam na
voljo.
Opozorilo ob
visoki glukozi
Meja s senzorja

visoke
GS

Opozorilo
pred visoko

Opozorilo o padanju

Opozorilo o naraščanju
Opozorilo pred nizko

Opozorilo ob nizki glukozi s senzorja

Nastavitve opozoril
Spodnja tabela opisuje vrste opozoril za glukozo in druge nastavitve, ki so na voljo v
oknu »Nastavitve opozoril« v aplikaciji Guardian Connect:
Nastavitev

Opis

Opozorilo za
visoko glukozo

Uporabite »Opozorila ob visoki glukozi«, da določite, kdaj boste obveščeni, če se
vaša glukoza s senzorja približuje ali pa je dosegla mejo visoke glukoze. Za podrobnosti glejte Nastavitev opozoril za visoko glukozo, na strani 64.

Opozorilo za
nizko glukozo

Uporabite »Opozorila ob nizki glukozi«, da določite, kdaj boste obveščeni, če se vaša glukoza s senzorja približuje ali pa je dosegla mejo nizke glukoze. Za podrobnosti glejte Nastavitev opozoril za nizko glukozo, na strani 65.
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Meja
nizke
glukoze

Glukoza
s
senzorja

Nastavitev

Opis

Opozorilo o hitrosti spreminjanja

Uporabite »Opozorila ob hitrosti spreminjanja«, da določite, kdaj boste obveščeni,
če vaša glukoza s senzorja narašča ali pada z določeno hitrostjo. Za podrobnosti
glejte Nastavitev opozoril o hitrosti, na strani 67.

Čas dremeža

Uporabite dremež, da določite, kdaj boste prejeli opomnik o obstoječem opozorilnem stanju. Ko se sproži opozorilo za nizko glukozo in nastavite dremež, se bo opozorilo ponovno sprožilo le, če je stanje, ki je povzročilo opozorilo za nizko glukozo,
še vedno prisotno po izteku časa dremeža. Za podrobnosti glejte Nastavitev dremeža za opozorila, na strani 68.

Opomnik umerjanja

Uporabite opomnik za umerjanje, da določite, kdaj boste opomnjeni, da je potrebno
umerjanje senzorja. Za podrobnosti glejte Nastavitev opomnikov za umerjanje, na
strani 68.

Nastavitev opozoril za visoko glukozo
V spodnji tabeli so opisane nastavitve za opozorilo ob visoki glukozi:
Nastavitve
opozoril za
visoko glukozo

Opis

Meja visoke
glukoze

Meja visoke glukoze je vrednost, na kateri temeljijo druge nastavitve za visoko glukozo. Mejo visoke glukoze lahko nastavite od 5,6 mmol/L do 22,2 mmol/L. Na grafu
glukoze s senzorja se vaša meja visoke glukoze pojavi v obliki oranžne vodoravne
črte na vrednosti, ki ste jo nastavili.

Opozorilo ob
visoki

Ko je vklopljeno opozorilo ob visoki glukozi, vaš sistem prikaže opozorilo za visoko
glukozo s senzorja, kadar vrednost vaše glukoze s senzorja doseže ali preseže mejo
visoke glukoze.

Opozorilo
pred visoko
glukozo

Ko je vklopljeno opozorilo pred visoko glukozo, boste prejeli opozorilo »Visoka pričakovana« vsakič, ko bo predvideno, da bo glukoza s senzorja dosegla vašo mejo visoke glukoze. Tako ste opozorjeni na morebitne visoke ravni glukoze, še preden do
njih sploh pride.

Čas pred visoko

Možnost »Čas pred visoko glukozo« je na voljo samo takrat, kadar je vklopljena
funkcija »Opozorilo pred visoko glukozo«. Ta možnost določa, kdaj boste prejeli opozorilo »Visoka pričakovana«, če bodo vrednosti glukoze s senzorja še naprej naraščale s trenutno hitrostjo spreminjanja. Nastavite lahko čas med desetimi minutami in
eno uro.

Določite lahko iste nastavitve za visoko glukozo za ves dan ali pa uporabite različne
dnevne in nočne nastavitve.
Za nastavitev opozoril za visoko glukozo:
1

Na začetnem zaslonu Guardian Connect tapnite
Opozorilo za visoko glukozo.
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in izberite Nastavitve opozoril >

2

Preklopite Ves dan za menjavo med celodnevnimi opozorili ali različnimi
dnevnimi in nočnimi opozorili.
Če se odločite za nastavitev različnih dnevnih in nočnih opozoril, se bosta
pojavila dva seta nastavitev.

3

Za dnevna opozorila tapnite Dan se začne ob in določite želeni začetni čas za
izbrano dnevno obdobje.
Tapnite Meja visoke in nastavite želeno omejitev med 5,6 mmol/L in 22,2
mmol/L (100 mg/dL do 400 mg/dL).
To vklopi Opoz. ob visoki.

4

Vrnite se na okno za »Opozorila za visoko glukozo« in tapnite Shrani.
Če želite prejemati obvestila, ko se vaša glukoza s senzorja približuje vaši meji
visoke glukoze:
a. Vklopite Opoz. pred visoko.
b. Tapnite Čas pred visoko in nastavite želeni čas, ko želite prejeti opozorilo
»Pričakovana visoka«.

7

Če nastavljate različna dnevna in nočna obvestila, tapnite Noč se začne ob,
izberite čas ter ponovite koraka 4 in 5, da nastavite nočna opozorila.
Tapnite Shrani na vrhu zaslona, da shranite svoje nastavitve. Nato tapnite
Nastavitve opozoril, da določite druge nastavitve opozoril, kot je dremež za
opozorila, ki ste jih ravnokar nastavili.
Ko ste zaključili nastavitve, tapnite Domov, da se vrnete na začetni zaslon
aplikacije Guardian Connect.

8

9

Nastavitev opozoril za nizko glukozo
V spodnji tabeli so opisane nastavitve opozoril ob nizki GK:
Nastavitve
opozoril za
nizko glukozo

Opis

Meja nizke
glukoze

Meja nizke glukoze je vrednost, na kateri temeljijo druge nastavitve za nizko glukozo.
Mejo nizke glukoze lahko nastavite od 2,8 mmol/L do 5 mmol/L. Na grafu glukoze s
senzorja se vaša meja nizke glukoze pojavi v obliki rdeče vodoravne črte na vrednosti, ki ste jo nastavili.

Opozorilo ob
nizki

Ko je vklopljeno opozorilo ob nizki glukozi, vaš sistem prikaže opozorilo za nizko glukozo s senzorja, kadar vrednost vaše glukoze s senzorja doseže ali pade pod vašo
mejo nizke glukoze.
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5
6

Nastavitve
opozoril za
nizko glukozo

Opis

Opozorilo
pred nizko
glukozo

Ko je vklopljeno opozorilo pred nizko glukozo, boste prejeli opozorilo »Nizka pričakovana« vsakič, ko bo predvideno, da bo glukoza s senzorja dosegla vašo mejo nizke
glukoze. Tako ste opozorjeni na morebitne nizke ravni glukoze, še preden do njih
sploh pride.

Čas pred nizko

»Čas pred nizko glukozo« je na voljo samo takrat, kadar je vklopljena funkcija »Opozorilo pred nizko glukozo«. Ta možnost določa, kdaj boste prejeli opozorilo »Nizka
pričakovana«, če bodo vrednosti glukoze s senzorja še naprej padale s trenutno hitrostjo spreminjanja. Nastavite lahko čas med desetimi minutami in eno uro.

Določite lahko iste nastavitve za nizko glukozo za ves dan ali pa uporabite različne
dnevne in nočne nastavitve.
Za nastavitev opozoril za nizko glukozo:
1
2

3
4

Na začetnem zaslonu Guardian Connect tapnite
in izberite Nastavitve opozoril >
Opozorilo za nizko glukozo.
Preklopite Ves dan za menjavo med celodnevnimi opozorili ali različnimi dnevnimi in
nočnimi opozorili.
Če se odločite za nastavitev različnih dnevnih in nočnih opozoril, se bosta pojavila
dva seta nastavitev.
Za dnevna opozorila tapnite Dan se začne ob in določite začetni čas za izbrano
dnevno obdobje.
Tapnite Meja nizke in nastavite želeno omejitev med 2,8 mmol/L in 5 mmol/L (50
mg/dL do 90 mg/dL).
To vklopi Opoz. ob nizki.

5
6

Vrnite se na okno za »Opozorila za nizko glukozo« in tapnite Shrani.
Če želite prejemati obvestila, ko se vaša glukoza s senzorja približuje vaši meji nizke
glukoze:
a. Vklopite Opoz. pred nizko.
b. Tapnite Čas pred nizko in nastavite želeni čas, ko želite prejeti opozorilo
»Pričakovana nizka«.

7

Če nastavljate različna dnevna in nočna obvestila, tapnite Noč se začne ob, izberite
čas ter ponovite koraka 4 in 5, da nastavite nočna opozorila.
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8

9

Na vrhu zaslona tapnite Nastavitve opozoril, da shranite svoje nastavitve in
izberete druge nastavitve opozoril, kot je čas za dremež za opozorila, ki ste jih
ravnokar nastavili.
Ko ste zaključili nastavitve, tapnite Domov, da se vrnete na začetni zaslon
aplikacije Guardian Connect.

Nastavitev opozoril o hitrosti
Opozorila o hitrosti spreminjanja vas obvestijo, kadar glukoza s senzorja narašča
(opozorilo o naraščanju) ali pada (opozorilo o padanju) enako hitro ali hitreje od
določene hitrosti. Ta opozorila vam pomagajo razumeti, kako na vaše ravni glukoze
vplivajo na primer obroki hrane ali telesna vadba.
Na začetnem zaslonu Guardian Connect so ti hitro naraščajoči ali padajoči trendi
nakazani s puščicami, kot prikazuje Začetni zaslon, na strani 56. Več kot je puščic,
hitrejša je hitrost spreminjanja.
Za nastavitev opozoril za hitrost:
1
2

3
4

Tapnite možnost puščice s hitrostjo naraščanja, ki jo želite uporabiti.
Vklopite Opozorilo o padanju.
Pojavijo se tri možnosti, pri čemer število puščic ustreza določeni hitrosti
padanja, ki je enaka ali hitrejša od hitrosti, ki ste jo izbrali za sprožitev opozorila o
padanju. Ena puščica označuje padec v vrednosti 0,056 mmol/L/minuto; dve
puščici označujeta padec v vrednosti 0,111 mmol/L/minuto; tri puščice pa
označujejo padec v vrednosti 0,167 mmol/L/minuto.

5
6

Tapnite možnost puščice s hitrostjo padanja, ki jo želite uporabiti.
Na vrhu zaslona tapnite Shrani > Nastavitve opozoril, da se vrnete v okno za
nastavitve opozoril. Nato tapnite Domov, da se vrnete na začetni zaslon
aplikacije Guardian Connect.
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Na začetnem zaslonu Guardian Connect tapnite
in izberite Nastavitve
opozoril > Opoz. o hitrosti sprem..
Vklopite Opozorilo o naraščanju.
Pojavijo se tri možnosti, pri čemer število puščic ustreza določeni hitrosti
naraščanja, ki je enaka ali hitrejša od hitrosti, ki ste jo izbrali za sprožitev
opozorila o naraščanju. Ena puščica označuje porast v vrednosti 0,056 mmol/L/
minuto; dve puščici označujeta porast v vrednosti 0,111 mmol/L/minuto; tri
puščice pa označujejo porast v vrednosti 0,167 mmol/L/minuto.

Nastavitev dremeža za opozorila
Če ste nastavili opozorila za visoko ali nizko glukozo ali opozorila za hitrost spreminjanja
in želite opomnik, če stanje, ki je sprožilo opozorila po poteku določenega časa, še vedno
obstaja, lahko nastavite čas dremeža za vaša opozorila. Za opozorila ob naraščanju in
visoki glukozi lahko nastavite dremež, ki se razlikuje od dremeža za opozorila ob padanju
in nizki glukozi.
Za nastavitev dremeža za opozorila:
1
2
3
4

Na začetnem zaslonu Guardian Connect tapnite
in izberite Nastavitve opozoril >
Čas dremeža.
Tapnite Opoz. za visoko GS in naraščanje in izberite želeni čas, preden ponovno
prejmete opomnik za stanje obstoječega opozorila.
Tapnite Opoz. za nizko GS in padanje in izberite želeni čas, preden ponovno
prejmete opomnik za stanje obstoječega opozorila.
Na vrhu zaslona tapnite Shrani > Nastavitve opozoril, da se vrnete v okno za
nastavitve opozoril. Nato tapnite Domov, da se vrnete na začetni zaslon aplikacije
Guardian Connect.

Nastavitev opomnikov za umerjanje
Nastavite lahko opomnik, da je v določenem časovnem obdobju rok za umerjanje
senzorja. Na primer, če opomnik nastavite na 30 minut, boste prejeli opomnik »Umeri
do« 30 minut pred potrebnim vnosom meritev GK za umerjanje.
Za nastavitev opomnika umerjanja:
1
2
3
4

Na začetnem zaslonu Guardian Connect tapnite
in izberite Nastavitve opozoril >
Opomnik umerjanja.
Vklopite Opomnik.
Nastavite želeni čas za opozorilo pred rokom za umerjanje senzorja.
Na vrhu zaslona tapnite Shrani > Nastavitve opozoril, da se vrnete v okno za
nastavitve opozoril. Nato tapnite Domov, da se vrnete na začetni zaslon aplikacije
Guardian Connect.

Graf senzorja
Graf senzorja prikazuje vaše trenutne meritve glukoze s senzorja, ki jih oddajnik preko
povezave Bluetooth pošilja v vašo aplikacijo Guardian Connect. Omogoča vam tudi ogled
preteklih meritev glukoze s senzorja in vnesenih dogodkov.
Krmiljenje po grafu glukoze s senzorja
Za krmiljenje po podatkih z grafa sezorja Guardian Connect sledite naslednjim nasvetom:
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•
•
•
•

•

Od sredine grafa podrsajte desno in levo za ogled podatkov iz zgodovine ter za
to, da se vrnete na trenutno lokacijo grafa.
S prsti se dotaknite sredine grafa, nato pa jih razmaknite, da povečate podatke
na grafu, ali pa se z razmaknjenimi prsti dotaknite grafa in prste med seboj
približajte, da podatke pomanjšate.
Dvakrat tapnite graf, da si ga ogledate na vnaprej določenih nivojih s povečavami
na 3 ure, 6 ur, 12 ur in 24 ur.
Tapnite vodoravno os, ki predstavlja čas, da izberete želeno časovno točko na
grafu, in si oglejte podrobnosti izbrane meritve glukoze s senzorja ali dogodka v
oknu z informacijami, ki se pojavi nad grafom. Za podrobnosti glejte Polje z
informacijo na grafu, na strani 69.
Dvakrat tapnite navpično os, ki predstavlja vrednosti glukoze s senzorja, da se
vrnete na trenutne meritve glukoze s senzorja, ki so prikazane na grafu.

Polje z informacijo na grafu
Ko tapnete katero koli točko na grafu, bo čas, v katerem ste nanjo tapnili, zabeležil
navpični kazalnik na grafu, nad grafom pa se bo pojavilo okno z informacijami o
dogodku, ki ste ga tapnili, ali pa z meritvijo glukoze s senzorja. Primer najdete na
naslednji sliki:

slovenščina

Za meritve glukoze s senzorja polja z informacijami prikazujejo vrednosti glukoze s
senzorja, njihov čas in datum ter puščice za prikaz hitrosti spreminjanja, podobno kot
informacije za trenutne vrednosti glukoze s senzorja, ki so prikazane na začetnem
zaslonu. Če za izbrano časovno točko glukoza s senzorja ni na voljo, bo za to točko
polje z informacijami prikazalo sporočilo o stanju senzorja.
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Za označevalnike dogodka prikazujejo polja z informacijami podrobnosti, ki so značilne
za vsako vrsto dogodka. Za podrobnosti glejte Dogodki, na strani 70.
Kazalnik lahko povlečete preko grafa, preskočite pet-minutne intervale in na grafu
pokažete na določeno vrednost glukoze s senzorja.
Polja z informacijami se pojavijo za nekaj sekund in zaprejo.

Dogodki
Dogodki vam pomagajo pri pridobivanju informacij, ki lahko vplivajo na vašo raven
glukoze. Okno »Dogodki« v aplikaciji Guardian Connect lahko uporabite za vnos in
shranjevanje določenih vrst dogodkov.
Ikona
dogodka

Ime dogodka

Opis

Glukoza v krvi

Podatki merilnika glukoze v krvi. Te lahko uporabite za
umerjanje sistema ali pa enostavno le za vodenje vaše
sladkorne bolezni.

Insulin

Vrsta in količina dovedenega insulina.

Obrok

Količina zaužitih ogljikovih hidratov.

Telesna vadba

Intenzivnost in trajanje vaše telesne vadbe.

Drugo

Ta dogodek lahko uporabite za vnos katere koli informacije,
ki je pomembna za vodenje vaše sladkorne bolezni. Na
primer, zabeležite lahko informacije, kot so čas, ko jemljete
zdravila, ko se počutite slabo ali ko ste v stresu.

Opomba: Navadite se, da dogodke vpišete, ko se zgodijo. Če med vnosom dogodka
naredite napako, lahko dogodek vedno izbrišete in ga ponovno vpišete.
Vnos izmerjenih vrednosti glukoze v krvi
Če merite glukozo v krvi med obrokom ali ko vaša glukoza v krvi hitro narašča ali pada,
lahko te meritve vnesete v aplikacijo Guardian Connect.
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Vrednost glukoze v krvi, izmerjene z merilnikom, lahko uporabite tudi za umerjanje,
če je umerjanje dovoljeno v času, ko ste vnesli dogodek. Da bi za umerjanje uporabili
vrednost glukoze v krvi, izmerjene z merilnikom, mora biti vrednost med 2,2 mmol/L
in 22,2 mmol/L. Med umerjanjem vašega senzorja preko okna za glukozo lahko
vnesete vašo trenutno vrednost glukoze v krvi ali pa vrednosti, ki ste jih izmerili pred
največ 12 minutami.
Opomba: V funkcijo »Dogodki« lahko vnesete vrednost glukoze v krvi med 1,1
mmol/L in 33,3 mmol/L. Za umerjanje glukoze v krvi lahko vnesete
vrednost med 2,2 mmol/L in 22,2 mmol/L.
Da bi vnesli vrednosti glukoze v krvi, izmerjene z merilnikom, v funkcijo »Dogodki«:
1
2

Izmerite vašo glukozo v krvi z merilnikom glukoze v krvi.
Tapnite
na dnu začetnega zaslona Guardian Connect.

3

Tapnite

4

Če morate spremeniti datum ali čas vnosa, tapnite Čas in vnesite ustrezne
spremembe.
Z uporabo številčne tipkovnice vnesite vrednost glukoze v krvi, izmerjene z
merilnikom.
Potrdite, da je vrednost, prikazana nad številčno tipkovnico, pravilna. Če je
, da jo izbrišete, in vnesite pravilno vrednost.
vrednost nepravilna, tapnite

5
6

Tapnite Shrani na vrhu zaslona.
Če prejmete sporočilo z navodilom, da takoj izvedite umerjanje:
• Da bi posodobili senzor z vrednostjo glukoze v krvi, izmerjene z merilnikom,
izberite Umeri senzor XXX mmol/L (mg/dL).
• Če senzorja ne želite posodobiti s to vrednostjo, izberite Samo shrani.
• Če je potreben popravek ali želite preklic, tapnite Prekliči.
Aplikacija se vrne na začetni zaslon,

pa se pojavi na grafu ob izbranem času.

Vnos podatkov o injekcijah insulina
Če ste dovedli insulin z insulinsko črpalko, insulinskim peresnikom ali brizgo, lahko v
aplikacijo Guardian Connect vnesete količino vbrizganega insulina.
Za vnos vrste in količine dovedenega insulina:
1
2

Zapišite količino in vrsto odmerka insulina.
Na dnu začetnega zaslona Guardian Connect tapnite

3

V oknu »Dogodki« tapnite

.
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7
8

v oknu »Dogodki«.

4
5
6

Če morate spremeniti datum ali čas vnosa, tapnite Čas in vnesite ustrezne
spremembe.
Z uporabo številčne tipkovnice vnesite količino insulina.
Potrdite, da je vrednost, prikazana nad številčno tipkovnico, pravilna. Če ni, tapnite
, da jo izbrišete, in vnesite pravilno vrednost.

7

Tapnite Vrsta in izberite vrsto insulina, ki ste ga prejeli.
• Kratkodelujoči
• Dolgodelujoči

8

Tapnite Done (Končano) na vrhu.
Aplikacija se vrne na začetni zaslon,

pa se pojavi na grafu ob izbranem času.

Vnos podatkov o obrokih
Aplikacijo Guardian Connect lahko uporabite za beleženje informacij o ogljikovih hidratih,
ki jih zaužijete med obroki ali s prigrizki.
Za vnos informacij o obrokih:
1
2

Določite skupno količino (v gramih) ogljikovih hidratov v obroku, prigrizku ali pijači, ki
jo nameravate zaužiti.
Na dnu začetnega zaslona Guardian Connect tapnite
.

3

V oknu »Dogodki« tapnite

4

Če morate spremeniti datum ali čas vnosa, tapnite Čas in vnesite ustrezne
spremembe.
Z uporabo številčne tipkovnice vnesite količino zaužitih OH.
Potrdite, da je vrednost, prikazana nad številčno tipkovnico, pravilna. Če ni, tapnite
, da jo izbrišete, in vnesite pravilno vrednost.

5
6
7

.

Tapnite Done (Končano) na vrhu.
Aplikacija se vrne na začetni zaslon,

pa se pojavi na grafu ob izbranem času.

Vnos podatkov o telesni vadbi
Aplikacijo Guardian Connect lahko uporabite za vnos podatkov o vaši telesni vadbi.
Poskrbite, da boste dosledni in vnesite označevalec pred ali po vsaki telesni vadbi.
Za vnos podatkov o telesni vadbi:
1
2

Zabeležite, kako dolgo ste vadili (trajanje) in kakšna je bila intenzivnost vadbe
(stopnja).
Na dnu začetnega zaslona Guardian Connect tapnite
.
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3

V oknu »Dogodki« tapnite

4

Če morate spremeniti datum ali čas, tapnite Čas in nastavite želeni dan in čas za
ta vnos telesne vadbe.
Tapnite Trajanje in nastavite čas, porabljen za telesno vadbo.
Vnesena številka se pojavi nad številčno tipkovnico.

5
6
7

.

Tapnite Intenzivnost in izberite nizko, srednjo ali visoko intenzivnost, ki opisuje
zahtevnost telesne vadbe.
Tapnite Done (Končano) na vrhu.
Aplikacija se vrne na začetni zaslon,
pa se pojavi na grafu ob izbranem času.

Vnos drugih dogodkov
Aplikacijo Guardian Connect lahko uporabite za vnos dogodkov poleg meritev
glukoze v krvi, injekcij insulina, zaužitih OH in podatkov o telesni vadbi. Na primer,
zabeležite lahko informacije, kot so čas, ko jemljete zdravila, ko se počutite slabo ali
ko ste v stresu.
Za vnos drugih dogodkov:
1

Na dnu začetnega zaslona Guardian Connect tapnite

2

V oknu »Dogodki« tapnite

3
4

Z uporabo polja za besedilo vnesite pomembne informacije.
Tapnite Done (Končano) na vrhu.
pa se pojavi na grafu ob izbranem času.
Aplikacija se vrne na začetni zaslon,

.

.

Okno »Dnevnik« prikazuje zgodovino opozoril in dogodkov, do katerih je prišlo na
izbrani dan, z najnovejšimi vnosi na vrhu seznama.
Za ogled vnosov v dnevniku:
1

Na začetnem zaslonu Guardian Connect tapnite

in izberite Dnevnik.

2

Za ogled želene informacije naredite kar koli od naslednjega:
• Tapnite Opozorila ali Dogodki za filtriranje seznama glede na posebno vrsto.
Izberete lahko tudi Vse za ogled celotnega seznama.
• Po seznamu podrsajte navzgor ali navzdol, da si ogledate vsebino.
• Če želite izbrisati vnos dogodka, ga povlecite levo in tapnite Delete (Izbriši).
Opomba: Opozoril in dogodkov umerjanja ne morete izbrisati.
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Dnevnik

• Tapnite želeni vnos, da ga razširite in si ogledate podrobnosti. Uporabite lahko tudi
puščici
in
na vrhu razširjenega pogleda, da se pomikate po seznamu vnosov.
3

Če si ogledujete določen dogodek ali opozorilo v oknu za podrobnosti, tapnite
Dnevnik > Domov, da se vrnete na začetni zaslon. Če ste v glavnem oknu
»Dnevnik«, tapnite Domov, da se vrnete na začetni zaslon.

Sinhronizacija podatkov s CareLink Personal
Guardian Connect vam omogoča, da podatke samodejno sinhronizirate s CareLink
Personal ali po potrebi prenesete informacije za poročila CareLink.
Avtomatska funkcija »Sinhroniz. s CareLink« pošilja podatke, prikazane v aplikaciji
Guardian Connect, v zavihek CareLink Connect na spletni strani CareLink Personal,
približno enkrat na vsakih pet minut, ko je na voljo internetna povezava s stranjo
CareLink. Ta funkcija ravno tako avtomatsko pošilja informacije o zgodovini senzorja, ki
so uporabljene za izdelavo poročil CareLink, približno enkrat na vsakih 24 ur. Te
informacije si lahko ogledate vi ali vaš zdravstveni delavec na spletni strani CareLink
Personal na naslovu carelink.minimed.eu. Vaša mobilna naprava mora biti za pošiljanje
podatkov v CareLink povezana z internetom. Če uporabljate mobilno omrežje, lahko
veljajo cene za prenos podatkov, ki jih določi vaš ponudnik storitve.
Funkcija »Sinhroniz. s CareLink« ima privzete nastavitve glede na to, kdaj ste namestili
aplikacijo Guardian Connect. Če je preklop na stikalu »Sinhroniz. s CareLink« nastavljen
na izklop, aplikacija informacij s senzorja ne bo več posredovala v CareLink Personal.
Gumb Prenesi zdaj vam omogoča, da lahko za izdelavo poročil takoj pošljete podatke iz
zgodovine senzorja v CareLink Personal.

Pošiljanje dostopa do spletne strani CareLink zdravstvenemu
delavcu
Sedaj, ko je vaša aplikacija Guardian Connect sinhronizirana s spletno stranjo CareLink,
lahko povabite družinskega člana, prijatelja ali zdravstvenega delavca, da na spletni
strani CareLink sledi informacijam o vaši sladkorni bolezni. Na vašem osebnem
računalniku obiščite carelink.minimed.eu ali tapnite gumb Zdravstveni delavci v
aplikaciji za dostop do spletne strani CareLink Personal. Tam lahko ustvarite uporabniško
ime in začasno geslo za vsakega zdravstvenega delavca, ki lahko uporabi te informacije
za prijavo za dostop do informacij o vaši sladkorni bolezni na spletni strani CareLink
Personal.
Opomba: Vaši zdravstveni delavci bodo uporabili informacije za prijavo v CareLink, ki jih
boste ustvarili za njih, za dostop do spletne strani CareLink.
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Za več informacij o zavihku CareLink Connect si oglejte Uporabniški priročnik
CareLink Connect, ki se nahaja v zavihku CareLink Connect v CareLink Personal.

Odklop oddajnika s senzorja
Za odklop oddajnika s senzorja vedno upoštevajte navodila v uporabniškem
priročniku za oddajnik.

Ponovna povezava obstoječega senzorja
Če je to potrebno, lahko svoj oddajnik ponovno povežete z obstoječim senzorjem.
Enostavno povežite vaš oddajnik z vašim senzorjem. Ko aplikacija zazna povezavo,
potrdite, da je senzor obstoječi senzor. Ob povezavi z obstoječim senzorjem lahko
traja nekaj sekund, da se povezava vzpostavi. Če ponovno povežete obstoječ
senzor, bo senzor potreboval kratek čas za pripravo, preden lahko izvedete
umerjanje.

Tabela ikon
Izdelovalec
Radijska komunikacija
Kataloška številka ali številka modela
Glejte navodila za uporabo.

Ni varno za uporabo pri slikanju z magnetno resonanco (MR): ne izpostavljajte
magnetom ali močnim elektromagnetnim poljem.
Radiofrekvenčna naprava na voljo v Avstraliji
Pooblaščeni predstavnik v Evropski skupnosti
Oznaka skladnosti: ta simbol pomeni, da je naprava popolnoma v skladu z
Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EGS (NB 0459).
Konfiguracija ali identifikator enoznačne različice
©2016, Medtronic MiniMed, Inc. Vse pravice pridržane.
MiniMed™, Guardian™, Enlite™ in CareLink™ so blagovne znamke družbe Medtronic MiniMed, Inc.
Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.
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slovenščina

Brezžična tehnologija Bluetooth® ali omogočen Bluetooth®
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Úvod
Děkujeme vám, že jste si vybrali společnost Medtronic jako partnera pro léčbu
diabetu.
Aplikace Guardian™ Connect (aplikace) je součástí systému kontinuální monitorace
hladin glukózy (Continuous Glucose Monitoring, CGM) nazvaného Guardian
Connect. Systém Guardian Connect CGM pomáhá s léčbou diabetu následujícím
způsobem:
•
zaznamenává hodnoty glukózy v průběhu dne a noci,
•
zobrazuje možné vlivy dietního stravování, tělesné aktivity a léků na hladinu
glukózy,
•
poskytuje další nástroje, například výstrahy, možnost zaznamenávání stravy a
tělesné aktivity, a přístup k systému CareLink™ Personal.
Účelem této uživatelské příručky je pomoci vám porozumět nastavení a funkci
aplikace Guardian Connect.

Popis systému
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Česky

CGM je nástroj pro monitorování glukózy naměřené senzorem, který využívá senzor
glukózy umístěný pod kůží k nepřetržitému měření množství glukózy v intersticiální
tekutině. Umožňuje uživateli sledovat profily koncentrací glukózy a identifikovat
epizody hypo- a hyperglykémie. Součástí systému Guardian Connect CGM je
aplikace Guardian Connect (CSS7200), kterou lze stáhnout do mobilního přístroje
s kompatibilní verzí operačního systému. Seznam kompatibilních verzí operačního
systému je k dispozici v obchodě App Store na vašem mobilním přístroji. Aplikace
zobrazuje údaje o glukóze naměřené senzorem a rovněž nabízí uživatelské rozhraní
pro kalibraci senzoru, zaznamenávání údajů např. o tělesné aktivitě a stravě, a
odesílání informací na webovou stránku CareLink Personal.
Aplikace Guardian Connect zobrazí výstrahy, pokud hladina glukózy dosáhne
nastavených hodnot, klesne pod ně, nebo je překročí. Tato aplikace také poskytuje
rozhraní pro ruční zadávání kalibračních hodnot glykémie získaných po odběru z
prstu měřením na komerčně dostupném glukometru. Aplikace potom uloží údaje
o glukóze ze senzoru k další analýze profilů.
Součástí systému Guardian Connect CGM je také vysílač Guardian Connect
(MMT-7821) a senzor Enlite™ (MMT-7008). Tato příručka popisuje, jak nastavit a
používat aplikaci Guardian Connect. Podrobnosti ohledně používání dalších
komponent systému Guardian Connect CGM naleznete v odpovídajících
uživatelských příručkách k zařízení.

Určené použití
Aplikace Guardian Connect je určena k nepřetržitému nebo periodickému sledování
hladin glukózy v podkožní intersticiální tekutině u osob s diagnózou diabetes mellitus.
Aplikace Guardian Connect je určena k použití s kompatibilním spotřebitelským mobilním
elektronickým přístrojem. Umožňuje uživatelům sledovat profily koncentrace glukózy a
identifikovat případné epizody hypo- a hyperglykémie. Aplikace Guardian Connect
zobrazí výstrahy, pokud hladina glukózy dosáhne nastavených hodnot, klesne pod ně,
nebo je překročí.
Hodnoty glukózy naměřené senzorem, které se zobrazují na displeji, neslouží
k provádění úprav léčby, ale poskytují určité vodítko, kdy je nutné provést měření
glykémie pomocí glukometru.

Kontraindikace
Nejsou známy.

Bezpečnostní varování
Upozornění: Jakékoli změny nebo úpravy zařízení, které nebudou výslovně
schváleny společností Medtronic, mohou znemožnit ovládání tohoto
zařízení a znamenat ztrátu platnosti záruky.
Aplikace Guardian Connect ke své přesné funkci vyžaduje, abyste měli funkční mobilní
elektronický přístroj se správnými nastaveními (jako je například podporovaný operační
systém a aktivovaná technologie Bluetooth®). Nefunkční mobilní přístroj nebo nesprávná
nastavení vašeho mobilního přístroje mohou aplikaci Guardian Connect bránit ve
správném zobrazení výstrah.

Bezpečnostní opatření
Nejméně dvakrát denně nebo tak, jak systém určí, si musíte kontrolovat hladinu glykémie
pomocí glukometru. Pokud aplikace Guardian Connect ukáže, že hladina glukózy
naměřená senzorem je mimo cílový rozsah glukózy, zkontrolujte glykémii pomocí
glukometru.
Užívání léků obsahujících paracetamol během nošení senzoru může vést k nesprávnému
zvýšení hodnot glukózy naměřených senzorem. Míra nepřesnosti závisí na množství
aktivního paracetamolu působícího ve vašem těle a může se u různých osob lišit. Před
rozhodováním o léčbě vždy pro kontrolu změřte hodnoty glykémie pomocí glukometru.
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Asistenční služby
Asistenční službu vám poskytne místní linka podpory nebo zástupce společnosti.
Kontaktní informace o místní lince podpory nebo zástupci společnosti naleznete v
seznamu mezinárodních kontaktů společnosti Medtronic Diabetes na začátku této
uživatelské příručky.

Jak používat tuto příručku
V následující tabulce je uveden popis termínů a konvencí používaných v této
příručce.
Konvence

Popis

Přepnutí

Označuje, že tutéž funkci na displeji lze použít k přepnutí mezi dvěma možnostmi. Například „Přepnout výstrahu do stavu zapnutí“ znamená, že posunete přepínač doprava,
abyste zapnuli výstrahu. Výstrahu vypnete posunutím téhož přepínače doleva.

Tučné písmo

Označuje položku na displeji, kterou vybíráte pomocí prstu nebo kterou otevřete klepnutím.

>

Symbol, který označuje série voleb, které provedete na displeji. Například Nastavení
výstrah > Výstrahy rychlých změn znamená, že musíte klepnout na Nastavení výstrah a potom v následujícím okně na Výstrahy rychlých změn.

Poznámka

Poskytuje další užitečné informace.

UPOZORNĚNÍ

Upozorňuje vás na možné riziko, které by mohlo v případě, že by nebylo vyloučeno,
způsobit mírné nebo středně závažné zranění nebo poškození zařízení.

VAROVÁNÍ

Upozorňuje vás na možné riziko, které by mohlo způsobit závažné poranění nebo smrt,
pokud by nebylo vyloučeno. Může také popisovat možné závažné nežádoucí účinky a
bezpečnostní rizika.

Nastavení aplikace Guardian Connect
Když poprvé otevřete aplikaci Guardian Connect, aplikace vás provede procesem
nastavení. Jednoduše postupujte podle pokynů na displeji. Další informace uvádí
karta s uvítáním.

Párování vysílače
Vysílač spárujete s mobilním přístrojem podle pokynů uvedených na displeji.

Nastavení nového senzoru

Poznámka: Před dokončením nastavení musíte k senzoru připojit vysílač.
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Česky

Zaveďte senzor podle pokynů uvedených v uživatelské příručce. Potom senzor
spusťte podle pokynů na displeji.

Podrobnosti ohledně připojení stávajícího senzoru viz Opětovné připojení stávajícího
senzoru, na straně 100.
Zavedení senzoru
Postupujte podle pokynů k zavedení senzoru uvedených v uživatelské příručce
k zavaděči.
Připojení vysílače k senzoru
Postupujte podle pokynů k připojení vysílače k senzoru uvedených v uživatelské příručce
k vysílači.

Základní okno
Po otevření aplikace Guardian Connect na vašem mobilním přístroji se zobrazí Základní
okno.
okno
Nabídka

kalibrace
šipka
označující
rychlost změn

aktuální
hodnota
glukózy
naměřená
senzorem

limit pro
výstrahu
vysoké
glukózy
naměřené
senzorem

graf glukózy
naměřené
senzorem
křivka glukózy
kontinuálně
měřená senzorem

limit pro
výstrahu
nízké
glukózy
naměřené
senzorem
indikátor dne

přidat událost

časový
interval

Poznámka: Když poprvé otevřete aplikaci Guardian Connect, v Základním okně
nebudou zobrazeny žádné informace ze senzoru. První hodnota glukózy
naměřená senzorem se zobrazí po úspěšném spárování vysílače a kalibraci
senzoru.
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Položka
Kalibrace

Popis
Zobrazí okno Kalibrace, kde se zadávají hodnoty glykémie (GL) naměřené glukometrem za účelem kalibrace senzoru. Podrobnosti viz část Kalibrace senzoru, na
straně 84.
Barva kroužku a velikost jeho zobrazeného segmentu ukazují stav kalibrace a přibližnou dobu zbývající do příští kalibrace senzoru. Když je kalibrace senzoru
úplná, je celý kroužek zelený. S blížící se následující kalibrací senzoru segmenty
kroužku mizí a mění se barva kroužku, až se namísto kroužku zobrazí červená
kapka krve tak, jak ukazuje obrázek níže:

Plný zelený kroužek znamená, že do následující kalibrace zbývá 12 hodin. Žlutá
barva znamená, že zbývají tři hodiny. Červená barva znamená, že zbývá jedna hodina. Když se zobrazí červená kapka krve, zobrazí se také výstraha s pokynem k
provedení kalibrace systému. Otazník znamená, že stav kalibrace je neznámý. Tři
tečky znamenají, že kalibrace aktuálně není povolena.
Zobrazují trend glukózy a rychlost, kterou stoupala nebo klesala naposledy naměřená hladina glukózy ze senzoru. Podrobnosti ohledně nastavení změn rychlosti
pro stoupající nebo klesající hodnoty glukózy ze senzoru, viz Nastavení výstrah rychlých změn, na straně 91.

Okno Nabídka

Poskytuje přístup do okna nabídky, která zobrazuje informace o stavu systému
Guardian Connect, a která umožňuje nastavit senzor, definovat nastavení výstrah,
prohlížet deník a přístup k nastavením CareLink Personal. Podrobnosti viz část
Okno Nabídka, na straně 82.

Křivka glukózy
kontinuálně měřená senzorem

Zobrazuje aktuální a předchozí hodnoty glukózy naměřené senzorem. Klepnutím
na kterýkoli bod v grafu se v okně nad grafem zobrazí podrobností vybrané hodnoty glukózy naměřené senzorem nebo události. Další rady ohledně navigace viz
část Procházení grafu hodnot glukózy naměřených senzorem, na straně 93.

Ikony stavu systému

Zobrazí odpovídající stavovou ikonu, pokud je baterie vysílače vybitá, životnost
senzoru vypršela, spojení s vysílačem je přerušené nebo stav těchto funkcí není
známý. Podrobnosti viz část Ikony stavu systému, na straně 83.

Časový interval

Zobrazí přednastavené časové intervaly 3, 6, 12 a 24 hodin. Klepnutí na tuto ikonu
umožňuje přepínat mezi časovými intervaly.

Aktuální hodnota glukózy naměřená
senzorem

Zobrazuje aktuální hodnotu glukózy naměřenou senzorem, kterou vysílač vypočítá
a bezdrátově odešle do aplikace Guardian Connect.

Limity pro výstrahy vysoké a
nízké hodnoty
glukózy naměřené senzorem

Zobrazuje čáru, která ukazuje limity pro vysokou a nízkou hodnotu glukózy naměřenou senzorem v grafu senzoru. Oranžová čára ukazuje limit pro vysokou hodnotu glukózy naměřenou senzorem; červená čára ukazuje limit pro nízkou hodnotu
glukózy naměřenou senzorem.
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Česky

Šipky označující
rychlost změn

Položka

Popis

Stavové hlášení
senzoru

Zobrazuje poslední upozornění o aktivním stavu. Pokud není k dispozici aktuální
hodnota glukózy naměřená senzorem, zobrazí se stavové hlášení senzoru na místě, kde by se zobrazily údaje o hodnotě glukózy naměřené senzorem.

Graf glukózy naměřené senzorem

Zobrazí modrou čáru, která představuje hodnoty glukózy naměřené senzorem za
určitý vybraný časový interval. Také ukazuje limity pro vysokou a nízkou glukózu.
Podrobnosti o grafu senzoru viz část Graf senzoru, na straně 93.

Indikátor dne

Zobrazuje datum údajů zobrazených v grafu. Při procházení historických dat směrem zpět se datum zobrazuje jako Dnes, Včera nebo jako dny předchozího týdne.

Přidat událost

Zobrazí okno Události, kde můžete zadat doplňkové informace, jako je tělesná aktivita, naměřené hodnoty glykémie, zkonzumovaná jídla nebo podaný inzulin. Určité naměřené hodnoty glykémie, které zde zadáte, mohou být rovněž použity ke
kalibraci senzoru. Podrobnosti viz část Události, na straně 94.

Okno Nabídka
Okno Nabídky se zobrazí, když klepnete na
Connect.

v Základním okně aplikace Guardian

zavřít
stavová lišta
systému
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Položka

Popis

Zavřít (X)

Zavře okno Nabídky a vrátí vás do Základního okna.

Stavová lišta
systému

Zobrazí ikony, které poskytují rychlý přehled o stavu systému Guardian Connect,
včetně baterie vysílače, životnosti senzoru a komunikace s vysílačem. Podrobnosti
o jednotlivých ikonách a jejich stavu viz část Ikony stavu systému, na straně 83.

Deník

Zobrazí historii výstrah a událostí, k nimž došlo v systému Guardian Connect. Podrobnosti viz část Deník, na straně 98.

Nastavení výstrah

Zobrazí možnosti pro nastavení výstrah pro monitorování glukózy a připomínek kalibrace. Podrobnosti viz část Nastavení výstrah, na straně 88.

Synch. s CareLink

Umožňuje přístup k nabídce pro konfiguraci odesílání dat do systému CareLink
Personal, pro změnu přihlašovacích údajů uživatele a pro udělení přístupu k informacím o diabetu vašemu partnerovi(-ům) v péči prostřednictvím webových stránek
CareLink Personal.

Nastavení senzoru

Zobrazuje možnost spárování vysílače s vaším mobilním přístrojem. Také umožňuje výběr jednotek (glukóza a sacharidy), pokud jsou k dispozici v souladu
s předpisy platnými v dané zemi.

Informace

Poskytuje uživateli informace o verzi softwaru, přístup k uživatelské příručce a odkazy na licenční smlouvu s koncovým uživatelem.

Ikony stavu systému
Ikony stavu systému se zobrazují v horní části okna Nabídka. Tyto ikony umožňují
provést rychlou kontrolu stavu vašeho systému. Pokud se jakýkoli stav stane
kritickým a bude vyžadovat vaši okamžitou pozornost, zobrazí se také odpovídající
stavová ikona v Základním okně aplikace Guardian Connect vedle ikony kalibrace.
Název ikony
Baterie vysílače

Popis
Úroveň nabití baterie vysílače. Stav je indikován barvou a hladinou výplně ikony.
Když je baterie nabitá, je celá ikona zelená. Otazník znamená, že stav baterie je
neznámý. Při používání baterie se ikona mění tak, jak je zobrazeno níže:

Česky
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Název ikony
Životnost
senzoru

Popis
Počet dnů zbývající životnosti senzoru. Stav je indikován číslem a barvou ikony.
Když zavedete nový senzor, je celá ikona zelená. S ubývající životností senzoru
číslo na ikoně označuje počet dní, který zbývá, než bude potřeba senzor vyměnit,
a barva ikony se mění tak, jak je znázorněno níže:

Otazník znamená, že životnost senzoru je neznámá. Jestliže zbývá méně než
jeden den životnosti senzoru, ikona se symbolem 1 den zůstane červená a text
pod ní zobrazí počet zbývajících hodin.
Komunikace
s vysílačem

Stav komunikace mezi vysílačem a aplikací Guardian Connect:
— vysílač je aktivní a je připojený
— došlo k chybě komunikace, vysílač není spárován s vaším mobilním
přístrojem, nebo je vypnutá technologie Bluetooth

Kalibrace senzoru
Kalibrace je proces, při kterém se zadá hodnota glykémie naměřená glukometrem a
použije se k výpočtům hodnot glukózy naměřených senzorem. Kalibrace senzoru se
musí provádět pravidelně, aby bylo zajištěno, že budete nepřetržitě přijímat přesné údaje
o glukóze naměřené senzorem. Podrobnosti viz část Pokyny ke kalibraci, na straně 85.
Poznámka: Aplikace Guardian Connect vyžaduje od okamžiku připojení senzoru
k vysílači až do okamžiku, kdy je možné kalibrovat váš senzor, až
dvouhodinové období přípravy. Ikona kalibrace zůstává skrytá až do
okamžiku, kdy senzor dokončil přípravu.
Kdykoli je nutná kalibrace senzoru, budete upozorněni výstrahou, že nyní máte kalibrovat
senzor. Po provedení kalibrace senzoru může trvat až pět minut, než se zobrazí
aktualizované hodnoty glukózy naměřené senzorem.
V následující tabulce je uvedeno, kdy je požadována kalibrace senzoru.
Požadována
kalibrace

Kdy?

Popis

První

Do dvou hodin po
připojení nového
senzoru.

Zprovoznění senzoru bude trvat až dvě hodiny. Po
inicializaci senzoru budete vyzváni, abyste provedli
jeho kalibraci.

Druhá

Do šesti hodin po první
kalibraci.

Pokud neprovedete kalibraci déle než šest hodin po
první kalibraci, vysílač přestane vypočítávat hodnoty
glukózy naměřené senzorem, dokud neprovedete
kalibraci senzoru.
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Požadována
kalibrace
Následná

Kdy?
Do 12 hodin po druhé
kalibraci a potom
nejméně každých
12 hodin.

Popis
Pokud neprovedete kalibraci déle než 12 hodin, vysílač
přestane vypočítávat hodnoty glukózy naměřené
senzorem, dokud neprovedete kalibraci senzoru.
Senzor musíte po dobu jeho životnosti kalibrovat
nejméně každých 12 hodin. Podrobnosti viz část
Pokyny ke kalibraci, na straně 85.

Poznámka: V případě, že jsou zapotřebí další kalibrace pro zlepšení výkonnosti
senzoru, můžete obdržet další výstrahy upozorňující na nutnost
kalibrace. Pokud neprovedete kalibraci po obdržení dodatečné výstrahy
upozorňující na nutnost kalibrace, vysílač přestane vypočítávat hodnoty
glukózy naměřené senzorem, dokud neprovedete kalibraci senzoru.

Pokyny ke kalibraci
Dodržením následujících pokynů dosáhnete nejlepších výsledků kalibrace senzoru:
•
Aby se zvýšila přesnost, provádějte kalibraci třikrát až čtyřikrát v průběhu celého
dne v pravidelných intervalech. Je-li potřeba, nastavte připomínku kalibrace tak,
jak popisuje Nastavení připomínek kalibrace, na straně 93.
•
Ihned po změření glykémie zadejte do aplikace hodnotu glykémie naměřenou
glukometrem.
•
Před měřením glykémie si vždy umyjte ruce.
•
K získání vzorků krve pro kalibraci používejte vždy pouze konečky prstů.
•
Nepoužívejte staré naměřené hodnoty glykémie ani znovu nepoužívejte hodnoty
glykémie z předchozích kalibrací.
•
Pokud je z nějakého důvodu kalibrace neúspěšná, musíte počkat nejméně
15 minut, než se pokusíte o další kalibraci.
Poznámka: Pokud se vaše hodnoty glykémie naměřené glukometrem výrazně liší
od hodnot glukózy naměřených senzorem, umyjte si ruce a kalibraci
zopakujte.

Česky
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Zadávání hodnot glykémie naměřených glukometrem za účelem kalibrace
Hodnotu glykémie naměřenou glukometrem můžete zadat pro kalibraci na obrazovce
Kalibrace tak, jak je popsáno v této části, nebo zadáním glykémie naměřené
glukometrem v okně Události, jak popisuje Zadávání hodnot glykémie naměřených
glukometrem, na straně 95.
Hodnoty glykémie naměřené glukometrem za účelem kalibrace senzoru zadejte
následovně:
1
2
3
4
5

Změřte hodnotu glykémie glukometrem.
V Základním okně aplikace Guardian Connect klepněte na ikonu kalibrace.
Pomocí číselné klávesnice zadejte hodnotu glykémie mezi 2,2 mmol/l a 22,2 mmol/l
(40 mg/dl a 400 mg/dl).
Ujistěte se, že hodnota zobrazená nad číselnou klávesnicí je správná. Pokud není,
vymažte ji klepnutím na
a zadejte správnou hodnotu.
Klepněte na Kalibrace v horní části. Potvrďte hodnotu a potom klepněte na
Kalibrovat senzor XXX mmol/l (mg/dl).
Aplikace se vrátí do Základního okna a v grafu glukózy naměřené senzorem se
v době zadání zobrazí kapka krve. První hodnota glukózy naměřená senzorem se
zobrazí přibližně do pěti minut po provedení kalibrace.

Výstrahy
Výstraha upozorňuje na situaci, která vyžaduje vaši okamžitou pozornost. Vždy musíte
vyřešit základní problém, který výstrahu aktivoval.
V aplikaci Guardian Connect se výstrahy Guardian Connect zobrazují jako barevná
překryvná okna se zprávou. Pokud není otevřená aplikace Guardian Connect nebo
pokud je přístroj uzamknutý, styl a vzhled výstrah závisí na nastavení upozornění na
vašem mobilním přístroji.
UPOZORNĚNÍ: Nevypínejte upozornění ani nezapínejte funkci Nerušit na vašem
mobilním přístroji. Pokud to uděláte, může dojít ke zmeškání
důležitých výstrah vyžadujících vaši okamžitou pozornost.
UPOZORNĚNÍ: Nevynucujte ukončení aplikace Guardian Connect. Pokud to
uděláte, dojde k ukončení přenosu údajů o hodnotách glukózy ze
senzoru a neobdržíte žádné výstrahy. Pokud je aplikace spuštěna
v mobilním přístroji na pozadí, budete nadále přijímat údaje
o hodnotách glukózy naměřených senzorem a stále dostávat
výstrahy v závislosti na nastavení upozornění na vašem mobilním
přístroji.
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UPOZORNĚNÍ: Společnost Medtronic nemůže zaručit, že váš mobilní přístroj
vždy umožní, aby byla aplikace Guardian Connect spuštěna na
pozadí. Jestliže mobilní přístroj automaticky zavře aplikaci
Guardian Connect, může se zobrazit upozornění "Přerušená
komunikace". Zejména v případě, že je současně spuštěno
několik aplikací, se nemůžete spoléhat na výstrahy aplikace
Guardian Connect a měli byste pravidelně kontrolovat, zda je
aplikace stále spuštěná.
V závislosti na typu základních problémů mohou být výstrahy aplikace Guardian
Connect sdruženy do skupiny výstrah týkajících se monitorování glukózy (zobrazují
se v aplikaci jako červená a oranžová překryvná okna se zprávou) a do skupiny
výstrah týkajících se chyb a stavu systému (zobrazují se jako modrá překryvná okna
se zprávou).
Výstrahy týkající se chyb a stavu systému vás upozorní, pokud je potřebný nový
senzor, pokud dojde ke ztrátě komunikace s vysílačem, pokud je vyžadována
kalibrace nebo při přítomnosti jiných stavů vyžadujících vaši pozornost, aby byl
zajištěn úspěšný provoz systému Guardian Connect. S výjimkou připomínek
kalibrace (výstraha Kalibrovat do) tyto výstrahy nemusíte nastavovat, protože je
systém generuje automaticky při vzniku souvisejících stavů.
Výstrahy týkající se monitorování glukózy vás upozorní na hodnoty glukózy
naměřené senzorem, které se mění určitou rychlostí, nebo na hodnoty, které se blíží
zadanému nízkému nebo vysokému limitu nebo hodnoty, které tyto limity dosáhly
nebo překročily. Abyste tyto výstrahy dostávali, musíte nastavit limity pro glukózu a
definovat nastavení výstrah tak, jak popisuje část Nastavení výstrah, na straně 88.

Česky
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V následujícím grafu jsou znázorněny různé výstrahy pro vysokou a nízkou hladinu
glukózy, které můžete použít.
Výstraha Vysoká glukóza
naměřená senzorem

Limit
vys.
GS

Výstraha
Předpověď
vysoké GS

Výstraha poklesu GS

Glukóza
naměřená
senzorem

Výstraha vzestupu GS
Výstraha Předpověď nízké GS

Limit
níz.
GS

Výstraha Nízká glukóza naměřená senzorem

Nastavení výstrah
Následující tabulka popisuje typy výstrah týkajících se glukózy a jiná nastavení, která
jsou k dispozici na obrazovce Nastavení výstrah v aplikaci Guardian Connect:
Nastavení

Popis

Výstrahy
vys. GS

Funkci Výstrahy vys. GS použijte k definování doby, kdy budete upozorněni, pokud se
hodnota glukózy naměřená senzorem blíží vysokému limitu nebo jej dosáhne. Podrobnosti viz část Nastavení výstrah vysoké GS, na straně 88.

Výstrahy
níz. GS

Funkci Výstrahy níz. GS použijte k definování doby, kdy budete upozorněni, pokud se
hodnota glukózy naměřená senzorem blíží nízkému limitu nebo jej dosáhne. Podrobnosti viz část Nastavení výstrah nízké GS, na straně 90.

Výstrahy rychlých změn

Funkci Výstrahy rychlých změn použijte k definování doby, kdy budete upozorněni, pokud hodnota glukózy naměřená senzorem stoupá nebo klesá stanovenou rychlostí.
Podrobnosti viz část Nastavení výstrah rychlých změn, na straně 91.

Doba odložení

Funkci Doba odložení použijte k definování doby, kdy budete upozorněni, že stav výstrahy stále trvá. Když obdržíte výstrahu a odložíte ji, budete na tento stav upozorněni
znovu pouze v případě, že stav vyvolávající výstrahu stále existuje i po uplynutí vámi
nastavené doby odložení. Podrobnosti viz část Nastavení doby odložení výstrah, na
straně 92.

Připomínka
kalibrace

Funkci Připomínka kalibrace použijte k definování doby, kdy budete upozorněni na
nutnost kalibrace senzoru. Podrobnosti viz část Nastavení připomínek kalibrace, na
straně 93.

Nastavení výstrah vysoké GS
Následující tabulka uvádí popis nastavení výstrah při vysoké GS:
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Nastavení Popis
výstrah
vys. GS
Limit vys.
GS

Limit vysoké GS je hodnota, na které jsou založena ostatní nastavení vysoké GS. Limit
vysoké GS lze nastavit v rozmezí od 5,6 mmol/l do 22,2 mmol/l (100 mg/dl do
400 mg/dl). V grafu glukózy naměřené senzorem se limit vysoké GS zobrazuje jako
oranžová vodorovná čára v úrovni vámi nastavené hodnoty.

Výstraha
při vys.
GS

Když je Výstraha při vys. GS zapnutá, systém zobrazí výstrahu Naměřena vysoká GS,
pokud hodnota glukózy naměřená senzorem dosáhne limitu vysoké GS nebo jej překročí.

Výstraha
před vys.
GS

Je-li funkce Výstraha před vys. GS zapnutá, obdržíte výstrahu Předpověď vysoké GS
pokaždé, kdy se předpokládá, že se hodnota glukózy naměřená senzorem blíží limitu
vysoké GS. To vás upozorní na riziko výskytu vysokých hodnot glukózy předtím, než se
skutečně vyskytnou.

Čas před
vys. GS

Možnost Čas před vys. GS je k dispozici pouze v případě, že je zapnutá funkce Výstraha
před vys. GS. Tato možnost určuje, kdy obdržíte výstrahu Předpověď vysoké GS, pokud
hodnoty glukózy naměřené senzorem nadále stoupají při aktuální rychlosti změny. Můžete nastavit čas mezi deseti minutami a jednou hodinou.

Můžete definovat stejná nastavení výstrahy při vysoké hladině glukózy pro celý den
nebo použít odlišná nastavení během dne a v noci.
Postup nastavení výstrah při vysoké hladině glukózy:
1
2

3
4

5
6

a vyberte
V Základním okně aplikace Guardian Connect klepněte na
Nastavení výstrah > Výstrahy vys. GS.
Přepínáním možnosti Celý den můžete přepínat mezi celodenními výstrahami a
odlišnými výstrahami během dne a v noci.
Pokud si vyberete nastavení odlišných výstrah pro den a noc, zobrazí se dvě
sady nastavení.
Pro výstrahy během dne klepněte na Den začíná v a nastavte požadovaný čas
začátku zvoleného období během dne.
Klepněte na Limit vys. GS a nastavte požadovaný limit na hodnotu mezi
5,6 mmol/l a 22,2 mmol/l (100 mg/dl až 400 mg/dl).
Tím zapnete možnost Výstraha při vys. GS.
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Česky

Vraťte se do okna Výstrahy vys. GS a klepněte na Uložit.
Jestliže si přejete dostávat výstrahy, když se hodnota glukózy naměřená
senzorem blíží limitu vysoké GS:

a. Zapněte možnost Výstraha před vys. GS.
b. Klepněte na Čas před vys. GS a nastavte požadovaný čas, kdy si přejete dostat
výstrahu Předpověď vysoké GS.
7
8

9

Jestliže nastavujete odlišné výstrahy pro den a noc, klepněte na Noc začíná v,
vyberte čas a zopakujte kroky 4 a 5 pro nastavení výstrah pro noční dobu.
Uložte nastavení klepnutím na Uložit v horní části obrazovky. Potom klepnutím na
Nastavení výstrah definujte další nastavení výstrah, například dobu odložení pro
právě nastavené výstrahy.
Po dokončení nastavení výstrah klepněte na Základní okno pro návrat do
Základního okna aplikace Guardian Connect.

Nastavení výstrah nízké GS
Následující tabulka uvádí popis nastavení výstrah při nízké GS:
Nastavení Popis
výstrah při
níz. GS
Limit níz.
GS

Limit nízké GS je hodnota, na které jsou založena ostatní nastavení nízké GS. Limit nízké GS lze nastavit v rozmezí od 2,8 mmol/l do 5 mmol/l (50 mg/dl do 90 mg/dl). V grafu
glukózy naměřené senzorem se limit nízké GS zobrazuje jako červená vodorovná čára
v úrovni vámi nastavené hodnoty.

Výstraha
při níz. GS

Když je Výstraha při níz. GS zapnutá, systém zobrazí výstrahu Naměřena nízká GS, pokud hodnota glukózy naměřená senzorem dosáhne limitu nízké GS nebo klesne pod
něj.

Výstraha
před níz.
GS

Je-li funkce Výstraha před níz. GS zapnutá, obdržíte výstrahu Předpověď nízké GS pokaždé, kdy se předpokládá, že se hodnota glukózy naměřená senzorem blíží limitu nízké GS. To vás upozorní na riziko výskytu nízkých hodnot glukózy předtím, než se
skutečně vyskytnou.

Čas před
níz. GS

Možnost Čas před níz. GS je k dispozici pouze v případě, že je zapnutá funkce Výstraha před níz. GS. Možnost Čas před níz. GS určuje, kdy obdržíte výstrahu Předpověď
nízké GS, pokud hodnoty glukózy naměřené senzorem nadále klesají při aktuální rychlosti změny. Můžete nastavit čas mezi deseti minutami a jednou hodinou.

Můžete definovat nastavení výstrahy při nízké hladině glukózy pro celý den nebo použít
odlišná nastavení během dne a v noci.
Postup nastavení výstrah při nízké hladině glukózy:
1
2

a vyberte Nastavení
V Základním okně aplikace Guardian Connect klepněte na
výstrah > Výstrahy níz. GS.
Přepínáním možnosti Celý den můžete přepínat mezi celodenními výstrahami a
odlišnými výstrahami během dne a v noci.
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Pokud si vyberete nastavení odlišných výstrah pro den a noc, zobrazí se dvě
sady nastavení.
3
4

Pro výstrahy během dne klepněte na Den začíná v a nastavte čas začátku
zvoleného období během dne.
Klepněte na Limit níz. GS a nastavte požadovaný limit na hodnotu mezi
2,8 mmol/l a 5 mmol/l (50 mg/dl až 90 mg/dl).
Tím zapnete možnost Výstraha při níz. GS.

5
6

Vraťte se do okna Výstrahy níz. GS a klepněte na Uložit.
Jestliže si přejete dostávat výstrahy, když se hodnota glukózy naměřená
senzorem blíží nízkému limitu:
a. Zapněte možnost Výstraha před níz. GS.
b. Klepněte na Čas před níz. GS a nastavte požadovaný čas, kdy si přejete
dostat výstrahu Předpověď nízké GS.

7

Jestliže nastavujete odlišné výstrahy pro den a noc, klepněte na Noc začíná v,
vyberte čas a zopakujte kroky 4 a 5 pro nastavení výstrah pro noční dobu.
V horní části obrazovky klepnutím na Nastavení výstrah uložte svá nastavení a
definujte další nastavení výstrah, například dobu odložení pro vámi právě
nastavené výstrahy.
Po dokončení nastavení výstrah klepněte na Základní okno pro návrat do
Základního okna aplikace Guardian Connect.

8

9

Nastavení výstrah rychlých změn
Výstrahy rychlých změn upozorňují, když hladina glukózy stoupá (Výstraha vzestupu
GS) nebo klesá (Výstraha poklesu GS) stanovenou rychlostí nebo rychleji. Tyto
výstrahy pomáhají objasnit, jak jsou ovlivněny hladiny glukózy například jídlem nebo
tělesnou aktivitou.
V Základním okně aplikace Guardian Connect jsou tyto trendy rychlého vzestupu či
poklesu označeny šipkami, jak ukazuje Základní okno, na straně 80. Čím je počet
šipek vyšší, tím je rychlost změny vyšší.
Postup nastavení výstrah rychlých změn:
1
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a vyberte

Česky

2

V Základním okně aplikace Guardian Connect klepněte na
Nastavení výstrah > Výstrahy rychlých změn.
Zapněte možnost Výstraha vzestupu GS.

Zobrazí se tři možnosti s počtem šipek odpovídajícím stanovené rychlosti vzestupu,
která je stejná nebo vyšší než rychlost, kterou jste vybrali pro aktivaci výstrahy
vzestupu GS. Jedna šipka signalizuje vzestup o 0,056 mmol/l/min (1 mg/dl/min); dvě
šipky signalizují vzestup o 0,111 mmol/l/min (2 mg/dl/min); a tři šipky signalizují
vzestup o 0,167 mmol/l/min (3 mg/dl/min).
3
4

Klepněte na možnost šipek s rychlostí vzestupu, kterou si přejete použít.
Zapněte možnost Výstraha poklesu GS.
Zobrazí se tři možnosti s počtem šipek odpovídajícím stanovené rychlosti poklesu,
která je stejná nebo vyšší než rychlost, kterou jste vybrali pro aktivaci výstrahy
poklesu GS. Jedna šipka signalizuje pokles o 0,056 mmol/l/min (1 mg/dl/min); dvě
šipky signalizují pokles o 0,111 mmol/l/min (2 mg/dl/min); a tři šipky signalizují pokles
o 0,167 mmol/l/min (3 mg/dl/min).

5
6

Klepněte na možnost šipek s rychlostí poklesu, kterou si přejete použít.
V horní části obrazovky klepněte na Uložit > Nastavení výstrah pro návrat do okna
Nastavení výstrah. Potom se klepnutím na Základní okno vraťte do Základního okna
aplikace Guardian Connect.

Nastavení doby odložení výstrah
Jestliže jste nastavili výstrahu při vysoké hladině glukózy, nízké hladině glukózy či
výstrahu rychlých změn a chcete být upozorněni, pokud stav, který aktivoval výstrahy,
přetrvává i po určité době, můžete nastavit dobu odložení výstrah. Je možné nastavit
jinou dobu odložení pro výstrahy vysoké GS a vzestupu GS než dobu odložení pro
výstrahy nízké GS a poklesu GS.
Postup nastavení doby odložení výstrah:
1
2
3
4

V Základním okně aplikace Guardian Connect klepněte na
a vyberte Nastavení
výstrah > Doba odložení.
Klepněte na Výstrahy vys. GS a vzest. GS a nastavte požadovaný čas, než budete
upozorněni na existující stav výstrahy.
Klepněte na Výstrahy níz. GS a pokl. GS a nastavte požadovaný čas, než budete
upozorněni na existující stav výstrahy.
V horní části obrazovky klepněte na Uložit > Nastavení výstrah pro návrat do okna
Nastavení výstrah. Potom se klepnutím na Základní okno vraťte do Základního okna
aplikace Guardian Connect.
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Nastavení připomínek kalibrace
Pro vlastní potřebu si můžete nastavit připomínku, že během stanovené doby bude
nutná kalibrace senzoru. Pokud si například nastavíte připomínku na 30 minut,
obdržíte výstrahu "Kalibrovat do" 30 minut před tím, než bude potřeba zadat hodnotu
naměřenou glukometrem pro účely kalibrace.
Postup nastavení připomínky kalibrace:
1
2
3
4

V Základním okně aplikace Guardian Connect klepněte na
a vyberte
Nastavení výstrah > Připomínka kalibrace.
Zapněte možnost Připomínka.
Nastavte požadovaný čas, v němž obdržíte výstrahu před nutností kalibrace
senzoru.
V horní části obrazovky klepněte na Uložit > Nastavení výstrah pro návrat do
okna Nastavení výstrah. Potom se klepnutím na Základní okno vraťte do
Základního okna aplikace Guardian Connect.

Graf senzoru
Graf senzoru zobrazuje aktuální hodnotu glukózy naměřenou senzorem, kterou
vysílač odešle přes Bluetooth do aplikace Guardian Connect. Také umožňuje
zobrazení historie hodnot glukózy naměřených senzorem a událostí, které jste zadali.

-93-

Česky

Procházení grafu hodnot glukózy naměřených senzorem
Při procházení grafu údajů ze senzoru v aplikaci Guardian Connect použijte
následující rady:
•
Chcete-li prohlížet historické údaje a vrátit se zpět k aktuální pozici grafu,
potáhněte střed grafu prstem doleva a doprava.
•
Dotkněte se středu grafu a stažením prstů údaje v grafu zmenšete nebo
roztažením prstů údaje v grafu zvětšete.
•
Dvojitým klepnutím na graf zobrazte při předdefinované úrovni zvětšení graf za
3 hodiny, 6 hodin, 12 hodin a 24 hodin.
•
Klepnutím na vodorovnou osu představující čas vystřeďte v grafu vybraný
časový bod a zobrazte podrobnosti vybrané hodnoty glukózy naměřené
senzorem nebo události v informačním poli zobrazeném nad grafem.
Podrobnosti viz část Informační pole grafu, na straně 94.
•
Dvojitým klepnutím na svislou osu představující hodnoty glukózy naměřené
senzorem se vrátíte zpět k aktuální hodnotě glukózy naměřené senzorem, která
je zobrazena v grafu.

Informační pole grafu
Jestliže klepnete na kterýkoli bod v grafu, čas vybraný klepnutím se označí svislým
kurzorem v grafu a nad grafem se zobrazí pole s informacemi o vybrané události nebo
hodnotě glukózy naměřené senzorem. Následující obrázek ukazuje příklad:

Pro hodnoty glukózy naměřené senzorem se zobrazují informační pole uvádějící hodnotu
glukózy naměřenou senzorem, datum a čas měření a šipky označující rychlost změn,
podobně jako se v Základním okně zobrazují informace o aktuální hodnotě glukózy
naměřené senzorem. Pokud pro vybraný časový bod neexistuje žádná hodnota glukózy
naměřená senzorem, informační pole zobrazí k tomuto bodu hlášení o stavu senzoru.
Pro záznamy událostí uvádějí informační pole podrobnosti specifické pro jednotlivé typy
událostí. Podrobnosti viz část Události, na straně 94.
Kurzor lze přetáhnout přes graf v pětiminutových intervalech a vyznačit určitou hodnotu
glukózy naměřenou senzorem v grafu.
Informační pole se zobrazí na několik sekund a potom se zavřou.

Události
Události vám pomáhají zaznamenat informace, které mohou mít vliv na hladiny glukózy.
Okno Události aplikace Guardian Connect můžete použít k zadání a uložení určitých typů
událostí.
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Ikona
události

Název události

Popis

Glykémie

Hodnoty glykémie naměřené glukometrem. Tyto hodnoty
můžete použít ke kalibraci systému nebo jednoduše ke
kontrole léčby diabetu bez nutnosti kalibrovat systém.

Inzulin

Typ a množství podaného inzulinu.

Jídlo

Množství zkonzumovaných sacharidů v pokrmech
a nápojích.

Tělesná aktivita

Intenzita a trvání obvyklé tělesné aktivity.

Jiné

Tuto událost lze použít k zadání jakýchkoli jiných informací
důležitých pro léčbu diabetu. Můžete zde například
zaznamenat informace o tom, kdy užíváte léky, cítíte se
nemocní nebo jste ve stresu.

Poznámka: Události si zvykněte zadávat v době, kdy k nim dochází. Pokud uděláte
při zadávání události chybu, vždy můžete událost odstranit a zadat ji
znovu.
Zadávání hodnot glykémie naměřených glukometrem
Pokud si změříte glykémii, například po jídle nebo při rychlém vzestupu nebo poklesu
glykémie, můžete tato měření zadat do aplikace Guardian Connect.
Máte také možnost použít zadané hodnoty glykémie naměřené glukometrem pro
účely kalibrace, pokud je kalibrace v době zadání události povolena. Aby bylo možné
použít zadané hodnoty glykémie naměřené glukometrem pro účely kalibrace, musí
být naměřená hodnota mezi 2,2 mmol/l a 22,2 mmol/l (40 mg/dl a 400 mg/dl). Při
kalibraci senzoru z obrazovky Glykémie můžete zadat aktuální hodnotu glykémie
nebo hodnoty, které jsou nejvýše 12 minut staré.
Česky

-95-

Poznámka: Do funkce Události můžete zadat hodnotu glykémie mezi 1,1 mmol/l a
33,3 mmol/l (20 mg/dl a 600 mg/dl). Pro kalibraci glykémie můžete zadat
hodnotu mezi 2,2 mmol/l a 22,2 mmol/l (40 mg/dl a 400 mg/dl).
Hodnoty glykémie naměřené glukometrem do funkce Události lze zadat následovně:
1
2

Změřte si glykémii glukometrem.
v dolní části Základního okna aplikace Guardian Connect.
Klepněte na

3

Klepněte na

4

Jestliže potřebujete změnit datum nebo čas záznamu, klepněte na Čas a proveďte
příslušné změny.
Pomocí číselné klávesnice zadejte hodnotu glykémie naměřenou glukometrem.
Ujistěte se, že hodnota zobrazená nad číselnou klávesnicí je správná. Pokud je tato
ji vymažte a zadejte správnou hodnotu.
hodnota nesprávná, klepnutím na

5
6
7
8

v okně Události.

Klepněte na Uložit v horní části obrazovky.
Pokud se zobrazí hlášení s pokynem, že nyní máte provést kalibraci:
• Aby byla provedena aktualizace senzoru pomocí zadané hodnoty glykémie
naměřené glukometrem, vyberte možnost Kalibrovat senzor XXX mmol/l (mg/dl).
• Nechcete-li aktualizovat senzor touto hodnotou, vyberte Pouze uložit.
• Potřebujete-li provést úpravu nebo chcete-li akci zrušit, klepněte na Zrušit.
Aplikace se potom vrátí do Základního oka a v grafu se ve zvoleném čase zobrazí
.

Zadávání informací o inzulinové injekci
Jestliže jste si aplikovali inzulin pomocí inzulinové pumpy, inzulinového pera nebo
pomocí injekční stříkačky, můžete zadat množství podaného inzulinu do aplikace
Guardian Connect.
Typ a množství podaného inzulinu zadejte následovně:
1
2

Zaznamenejte si množství a typ inzulinu, který jste si aplikovali injekcí.
V dolní části Základního okna aplikace Guardian Connect klepněte na

3

V okně Události klepněte na

4

Jestliže potřebujete změnit datum nebo čas záznamu, klepněte na Čas a proveďte
příslušné změny.
Pomocí číselné klávesnice zadejte množství inzulinu.
Ujistěte se, že hodnota zobrazená nad číselnou klávesnicí je správná. Pokud není,
vymažte ji klepnutím na
a zadejte správnou hodnotu.

5
6

.

.
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7

Klepněte na Typ a vyberte použitý typ inzulinu.
• Rychle působící
• Dlouhodobě působící

8

Klepněte na Hotovo v horní části.
Aplikace se potom vrátí do Základního oka a v grafu se ve zvoleném čase
.
zobrazí

Zadávání informací o jídle
Aplikaci Guardian Connect můžete použít k zaznamenání informací o sacharidech,
které zkonzumujete v nápojích, jídlech nebo svačinách.
Informace o jídle zadejte následovně:
1
2

Určete celkové množství (v gramech) sacharidů v jídle, svačině nebo nápoji,
které máte v úmyslu konzumovat.
V dolní části Základního okna aplikace Guardian Connect klepněte na
.

3

Na obrazovce Události klepněte na

4

Jestliže potřebujete změnit datum nebo čas záznamu, klepněte na Čas a
proveďte příslušné změny.
Pomocí číselné klávesnice zadejte množství sacharidů, které jste zkonzumovali.
Ujistěte se, že hodnota zobrazená nad číselnou klávesnicí je správná. Pokud
a zadejte správnou hodnotu.
není, vymažte ji klepnutím na

5
6
7

.

Klepněte na Hotovo v horní části.
Aplikace se potom vrátí do Základního oka a v grafu se ve zvoleném čase
.
zobrazí

Zadávání informací o tělesné aktivitě
Aplikaci Guardian Connect můžete použít k zaznamenání informací o režimu tělesné
aktivity. Tyto údaje zadávejte konzistentně vždy před každou tělesnou aktivitou nebo
po ní.
Informace o tělesné aktivitě zadejte následovně:
1

3

V okně Události klepněte na

Česky

2

Zaznamenejte si, jak dlouho jste tělesnou aktivitu prováděli (její trvání) a jak
obtížná nebo snadná byla (její intenzitu).
V dolní části Základního okna aplikace Guardian Connect klepněte na
.
.
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4
5
6
7

Jestliže potřebujete změnit datum nebo čas, klepněte na Čas a nastavte požadovaný
den a čas tohoto záznamu tělesné aktivity.
Klepněte na Trvání a zadejte dobu, kterou jste strávili fyzickou aktivitou.
Zadaná hodnota se zobrazí nad číselnou klávesnicí.
Klepněte na Intenzita a vyberte možnost Nízká, Střední nebo Vysoká pro označení
intenzity tělesné aktivity.
Klepněte na Hotovo v horní části.
Aplikace se potom vrátí do Základního oka a v grafu se ve zvoleném čase zobrazí
.

Zadávání jiných událostí
Pomocí aplikace Guardian Connect můžete zadat také jiné události než informace
o měření glykémie, inzulinových injekcích, zkonzumovaných sacharidech a tělesné
aktivitě. Můžete zde například zaznamenat informace o tom, kdy užíváte léky, cítíte se
nemocní nebo jste ve stresu.
Jiné událost zadejte následovně:
1

V dolní části Základního okna aplikace Guardian Connect klepněte na

.

2

V okně Události klepněte na

3
4

Do textového pole zadejte potřebné informace.
Klepněte na Hotovo v horní části.
Aplikace se potom vrátí do Základního oka a v grafu se ve zvoleném čase zobrazí
.

.

Deník
Okno Deník zobrazuje historii výstrah a událostí, k nimž došlo ve vybraný den, přičemž
nejnovější záznamy jsou v seznamu uvedeny nahoře.
Postup pro zobrazení záznamů deníku:
1

V Základním okně aplikace Guardian Connect klepněte na

2

Zobrazte požadované informace jedním z následujících způsobů:
• Klepněte na Výstrahy nebo na Události pro filtrování seznamu podle specifického
typu. Také můžete vybrat Vše pro zobrazení celého seznamu.
• Záznamy lze prohlížet potažením prstem nahoru a dolů.
• Pokud chcete záznam události odstranit, potáhněte jej prstem doleva a klepněte na
Odstranit.
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a vyberte Deník.

Poznámka: Výstrahy a události kalibrace nelze odstranit.
• Klepnutím na požadovaný záznam provedete jeho rozbalení a zobrazení
podrobností. K procházení záznamů v seznamu můžete použít také šipky
v horní části rozšířeného zobrazení.
3

a

Pokud prohlížíte konkrétní událost nebo výstrahu na obrazovce podrobností,
klepnutím na Deník > Základní okno se vrátíte do Základního okna. Pokud se
nacházíte na hlavní obrazovce Deníku, klepnutím na Základní okno se vrátíte
do Základního okna.

Synchronizace vašich údajů se systémem CareLink Personal
Aplikace Guardian Connect umožňuje automatickou synchronizaci údajů
se systémem CareLink Personal nebo odeslání informací pro zprávy CareLink podle
potřeby.
Tato automatická funkce Synch. s CareLink odesílá údaje zobrazené v aplikaci
Guardian Connect na kartu CareLink Connect webové stránky systému CareLink
Personal přibližně každých pět minut, za předpokladu, že je k dispozici internetové
připojení k systému CareLink. Tato funkce také automaticky odesílá informace
o historii senzoru, které se používají ke generování zpráv CareLink přibližně každých
24 hodin. Tyto informace můžete prohlížet vy nebo váš partner v péči na webové
stránce CareLink Personal: carelink.minimed.eu. Aby váš mobilní přístroj byl schopen
odesílat data do CareLink, musí být připojen k internetu. Pokud používáte mobilní
připojení, může být tento přenos zpoplatněn podle tarifů poskytovatele služeb.
Při nastavení aplikace Guardian Connect je výchozí nastavení funkce Synch.
s CareLink zapnutí. Jestliže se přepínač Synch. s CareLink nastaví na vypnutí,
aplikace již nebude odesílat údaje ze senzoru do systému CareLink Personal.
Tlačítko Odeslat nyní umožňuje okamžité odeslání dat z historie senzoru do
systému CareLink Personal za účelem generování zpráv.

Odeslání přístupu do CareLink partnerovi v péči
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Česky

Po synchronizaci aplikace Guardian Connect se systémem CareLink můžete pozvat
člena rodiny, přítele nebo partnera v péči, aby mohli sledovat vaše informace
o diabetu na webových stránkách CareLink. Pro vstup na webové stránky CareLink
Personal navštivte stránku carelink.minimed.eu na svém osobním počítači, nebo
klepněte na tlačítko Správa partnerů v péči v aplikaci. Na této webové stránce
můžete vytvořit uživatelské jméno a dočasné heslo pro každého partnera v péči. Vaši
partneři v péči použijí tyto přihlašovací údaje k přístupu k vašim informacím o diabetu
na webových stránkách CareLink Personal.

Poznámka: Vaši partneři v péči použijí vámi vytvořené přihlašovací údaje pro CareLink k
přístupu na webové stránky CareLink.
Další informace o kartě CareLink Connect uvádí Uživatelská příručka k aplikaci CareLink
Connect, kterou naleznete na kartě CareLink Connect systému CareLink Personal.

Odpojení vysílače od senzoru
Postupujte vždy podle pokynů k odpojení vysílače od senzoru uvedených v uživatelské
příručce k vysílači.

Opětovné připojení stávajícího senzoru
Je-li třeba, můžete znovu připojit vysílač ke stávajícímu senzoru. Jednoduše připojte
vysílač k senzoru. Když aplikace zjistí připojení, potvrďte, že zjištěný senzor je stávající
senzor. Navázání spojení při připojování stávajícího senzoru může trvat několik sekund.
Pokud znovu připojujete stávající senzor, tento senzor projde dalším obdobím přípravy,
než jej budete moci kalibrovat.

Tabulka ikon
Výrobce
Rádiová komunikace
Katalogové číslo nebo číslo modelu
Postupujte podle návodu k použití.

Bezdrátová technologie Bluetooth® nebo zapnutá funkce Bluetooth®
Není bezpečné při vyšetření magnetickou rezonancí (MR): uchovávejte mimo
dosah magnetů a silných elektromagnetických polí.
RF zařízení distribuované v Austrálii
Autorizovaný zástupce pro Evropské společenství
Označení shody: Tento symbol znamená, že zařízení zcela splňuje požadavky
směrnice 93/42/EHS (NB 0459) Rady o zdravotnických prostředcích (MDD).
Konfigurace nebo unikátní identifikátor verze
©2016, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena.
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MiniMed™, Guardian™, Enlite™ a CareLink™ jsou ochranné známky společnosti Medtronic MiniMed, Inc.
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.

Česky
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Bevezetés

A Guardian™ Connect alkalmazás a Guardian Connect folyamatos glükózmérő
(CGM) rendszer alkotórésze. A Guardian Connect CGM segít Önnek a
cukorbetegsége kezelésében az alábbiak révén:
•
Rögzíti a glükózértékeket éjjel és nappal
•
Bemutatja, hogy az étrend, a testmozgás és a gyógyszeradagolás milyen
hatással lehet a glükózszintjére
•
Kiegészítő eszközöket biztosít, például értesítéseket, az étrend és a testmozgás
rögzítésének lehetőségét, valamint hozzáférést a CareLink™ Personal
szoftverhez
Ez a használati útmutató a Guardian Connect alkalmazás beállítását és
működtetését mutatja be.

A rendszer leírása
A folyamatos glükózmérés egy olyan eljárás, melynek során egy glükózszenzort
helyeznek a bőr alá, hogy a szövetközi folyadékban folyamatosan mérjék a glükóz
mennyiségét. Segítségével a felhasználó nyomon követheti a glükózkoncentrációk
alakulását, és azonosíthatja az alacsony és magas glükózszinttel járó időszakokat. A
Guardian Connect CGM rendszerhez hozzátartozik a Guardian Connect
alkalmazás (CSS7200), amely letölthető egy kompatibilis operációsrendszerverzióval működő mobileszközre. A mobileszközén található alkalmazásáruházban
elérhető a kompatibilis operációsrendszer-verziók listája. Az alkalmazás megjeleníti a
szenzor glükózadatait, továbbá felhasználói felületet is biztosít a szenzor
kalibrálásához, adatok (például a testmozgással és étkezésekkel kapcsolatos adatai)
beviteléhez, valamint információk a CareLink Personal weboldalra történő
feltöltéséhez.
A Guardian Connect alkalmazás értesítéseket jelenít meg, ha a glükózérték eléri a
beállított értékeket, illetve azoknál alacsonyabb vagy magasabb tartományba esik.
Az alkalmazás ezenkívül lehetőséget biztosít a hagyományos vércukormérővel mért,
ujjbegyszúrással nyert vércukor-kalibrálási értékek kézi bevitelére. Az alkalmazás
ezután tárolja a szenzor glükózadatait, ezáltal elemezhető az értékek alakulása.
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Magyar

Köszönjük, hogy cukorbetegsége kezelési partnereként a Medtronic vállalatot
választotta.

A Guardian Connect CGM rendszerhez hozzátartozik még a Guardian Connect távadó
(MMT-7821) és az Enlite™ szenzor (MMT-7008). Ez az útmutató a Guardian Connect
alkalmazás beállítását és használatát mutatja be. A Guardian Connect CGM rendszer
többi alkotórészének használatával kapcsolatos részletekért lásd az adott eszköz
felhasználói útmutatóját.

Rendeltetés
A Guardian Connect alkalmazás a cukorbetegek szövetközi cukorszintjének folyamatos
vagy időszakos ellenőrzésére szolgál.
A Guardian Connect alkalmazás kompatibilis, kereskedelmi forgalomban kapható, mobil
elektronikus készülékkel használható rendeltetésszerűen. Segítségével a felhasználó
nyomon követheti a glükózkoncentrációk alakulását, és azonosíthatja a vércukorszint
esetleges esésével vagy emelkedésével járó időszakokat. A Guardian Connect
alkalmazás értesítéseket jelenít meg, ha a glükózérték eléri a beállított értékeket, illetve
azoknál alacsonyabb vagy magasabb tartományba esik.
A képernyőn megjelenített szenzorglükózértékek nem szolgálhatnak közvetlenül a
terápia módosításának alapjául, csupán annak megállapítására használhatók, hogy
mikor válik szükségessé hagyományos vércukormérés.

Ellenjavallatok
Nem ismertek.

Biztonsági figyelmeztetések
Figyelem! A készülékek bármilyen módosítása vagy átalakítása, ha azt a
Medtronic nem engedélyezte kifejezetten, gátolhatja a berendezés
használhatóságát, és a szavatosság megszűnését vonja maga után.
A Guardian Connect alkalmazás pontos működéséhez szükség van egy működőképes, a
megfelelő beállításokkal (például támogatott operációs rendszerrel és bekapcsolt
Bluetooth® technológiával) rendelkező mobil elektronikus eszközre. Nem működő mobil
eszköz esetén, vagy ha a mobileszközön hibásak a beállítások, előfordulhat, hogy a
Guardian Connect alkalmazás nem jeleníti meg megfelelően az értesítéseket.

Óvintézkedések
Legalább napi két alkalommal vagy a rendszer által jelzett gyakorisággal ellenőriznie kell
vércukorszintjét. Ha a Guardian Connect alkalmazás azt jelzi, hogy a szenzorglükóz
érték az Ön számára megfelelő céltartományon kívül esik, vércukormérő készüléke
segítségével ellenőrizze vércukorszintjét.
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Támogatás
Ha segítségre van szüksége, hívja a helyi információs vonalat vagy képviseletet. A
használati útmutató elején található, a Medtronic Diabetes nemzetközi elérhetőségeit
tartalmazó listán megtalálja a területileg illetékes információs vonalat vagy
képviseletet.

Az útmutató használata
Az alábbi táblázat a jelen útmutatóban alkalmazott egyes kifejezéseket és jelöléseket
ismerteti.
Konvenció

Leírás

Váltás

Arra utal, hogy a képernyőn lévő ugyanazon funkcióval két lehetőség közül választhat.
Például a „Váltás értesítés bekapcsolására” azt jelenti, hogy a kapcsoló jobbra csúsztatásával bekapcsolhat egy értesítést. A kikapcsolásához ugyanazt a kapcsolót balra kell
elcsúsztatnia.

Félkövér

Egy olyan képernyőelemre utal, amelyet az ujjával tud kiválasztani, illetve koppintással
tud megnyitni.

>

A képernyőn végzett kiválasztások sorozatára utaló rövidítés. Például az Értesítési beállítások > Ütemértesítések azt jelenti, hogy rá kell koppintania az Értesítési beállítások lehetőségre, a következő képernyőn pedig a Ütemértesítések lehetőségre.

Megjegyzés

Hasznos kiegészítő információkkal szolgál.

FIGYELEM!

Lehetséges veszélyre hívja fel a figyelmet, amely a berendezés enyhe vagy közepes
mértékű sérülését vagy károsodását okozhatja, ha a veszélyt nem hárítják el.

VIGYÁZAT!

Olyan lehetséges veszélyre hívja fel a figyelmet, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat. Esetenként potenciális szövődményekre vagy biztonsági szempontokra hívja fel a figyelmet.

A Guardian Connect alkalmazás beállítása
Amikor először nyitja meg a Guardian Connect alkalmazást, a rendszer végigvezeti
Önt a beállítási folyamaton. Egyszerűen csak kövesse a képernyőn megjelenő
útmutatásokat. További információkért lásd az üdvözlőkártyát.
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A szenzor tévesen magasabb glükózértékeket mérhet, ha viselése közben
acetaminofen tartalmú gyógyszereket szed. A pontatlanság mértéke a szervezetben
jelen lévő aktív acetaminofen mennyiségétől függ, és eltérő lehet különböző
embereknél. Mielőtt terápiás döntés hozna, glükózszintje ellenőrzésére mindig vegye
figyelembe a vércukormérővel mért értékeket.

A távadó párosítása
A távadó és a mobileszköze párosításához kövesse a képernyőn megjelenő
útmutatásokat.

Új szenzor beállítása
A szenzor behelyezéséhez kövesse a használati útmutatóban szereplő utasításokat.
Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szenzor elindításának
befejezéséhez.
Megjegyzés: A beállítás befejezése előtt csatlakoztatnia kell a távadót a szenzorhoz.
Meglévő szenzor újracsatlakoztatásával kapcsolatos részletekért lásd: Meglévő szenzor
újracsatlakoztatása, 127. oldal.
A szenzor behelyezése
A szenzor behelyezéséhez kövesse a behelyező eszköz használati útmutatójában
szereplő utasításokat.
A távadó csatlakoztatása a szenzorhoz
A távadó és a szenzor összekapcsolásához kövesse a távadó használati útmutatójában
szereplő utasításokat.
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Kezdőképernyő

menü
képernyő

kalibrálás
változási
ütemet jelző
nyilak

aktuális
szenzorglükózérték

magas
szenzorglükóz
értesítési
határérték

alacsony
szenzorglükóz
értesítési
határértékek

szenzorglükózértékgrafikon

folyamatos,
szenzor által mért
glükózgörbe

napjelző

időtartam

esemény hozzáadása

Megjegyzés: Amikor először nyitja meg a Guardian Connect alkalmazást, a
kezdőképernyőn nem jelenik meg a szenzorral kapcsolatos semmilyen
információ. Az első szenzor által mért glükózérték azután jelenik meg,
hogy sikeresen párosította a távadót és kalibrálta a szenzort.
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Amikor mobileszközén megnyitja a Guardian Connect alkalmazást, a kezdőképernyő
jelenik meg.

Elem neve
Kalibrálás

Leírás
Megjelenik a kalibrálási képernyő, ahol a szenzor kalibrálásához be kell írnia egy,
a vércukormérővel mért értéket. A részleteket lásd itt: A szenzor kalibrálása,
111. oldal.
A gyűrű színe és a kijelzett szegmensének mérete jelzi a kalibrálási állapotot, és a
következő esedékes szenzorkalibrálásig hátralévő hozzávetőleges időtartamot.
Amikor a szenzor kalibrálása befejeződött, a gyűrű egynemű zöld színben jelenik
meg. Amint közeledik a következő szenzorkalibrálás ideje, a gyűrű szegmensei eltűnnek és a gyűrű színe megváltozik, majd végül a gyűrű helyett megjelenik egy
piros vércsepp, az ábrán látható módon:

A teljesen kitöltött zöld kör arra utal, hogy 12 óra van hátra a következő kalibrálásig. A sárga szín arra utal, hogy három óra van hátra. A piros azt jelzi, hogy egy
óra van hátra. A piros vércsepp megjelenésekor egy értesítés látható, amely felhívja a figyelmét, hogy kalibrálnia kell a rendszert. A kérdőjel arra utal, hogy a kalibrálási állapot ismeretlen. A három pont arra utal, hogy a kalibrálás jelenleg nem
engedélyezett.
Változási ütemet
jelző nyilak

Megjeleníti az Ön cukortrendjeit és a legutóbbi szenzorglükózérték emelkedésének vagy csökkenésének ütemét. A szenzor által mért glükózérték-emelkedés
vagy -csökkenés ütemének beállításával kapcsolatos részletekért lásd: Ütemértesítések beállítása, 118. oldal.

Menü képernyő

Hozzáférést biztosít a menü képernyőhöz, ahol megjelennek a Guardian Connect
rendszer állapotadatai, és ahol beállíthatja a szenzort, meghatározhatja az értesítési beállításokat, megtekintheti a naplót és hozzáférhet a CareLink Personal beállításokhoz. A részleteket lásd itt: Menü képernyő, 109. oldal.

Folyamatos,
szenzor által
mért glükózgörbe

Az aktuális és korábbi szenzorglükózértékeket jeleníti meg. Koppintson a grafikon
bármely pontjára, hogy a fölötte megjelenő szövegdobozban megtekintse a kiválasztott, szenzorglükózértékkel vagy eseménnyel kapcsolatos részleteket. További
navigációs ötletekért lásd: Navigálás a szenzorglükóz-grafikonon, 120. oldal.

Rendszerállapot-ikonok

Megjelenik a megfelelő állapotikon, ha lemerült a távadó akkumulátora, lejárt a
szenzor élettartama, megszakadt a kapcsolat a távadóval, vagy ha ezeknek a
funkcióknak az állapota ismeretlen. A részleteket lásd itt: Rendszerállapot-ikonok,
110. oldal.

Időtartam

Megjeleníti az előzetesen beállított 3, 6, 12 és 24 órás időtartamokat. Az időtartamok közötti váltáshoz koppintson erre az ikonra.

Aktuális szenzorglükózérték

Megjeleníti a szenzor által mért aktuális glükózértéket, amelyet a távadó kiszámít
és vezeték nélküli módon továbbít a Guardian Connect alkalmazáshoz.

Magas és alacsony szenzorglükóz értesítési
határértékek

Megjelenik egy vonal, amely a magas és alacsony szenzorglükóz-határértékeket
mutatja a szenzorgrafikonon. A narancssárga vonal a szenzorglükózérték felső határát jelzi, a piros vonal pedig az alsó határát.
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Elem neve

Leírás
Megjeleníti a legutóbbi aktív állapotról szóló értesítést. Ha nem áll rendelkezésre
aktuális szenzorglükózérték, a szenzorglükózadatok szokásos megjelenési helyén
a szenzorállapot-üzenet jelenik meg.

Szenzorglükózérték-grafikon

Megjelenik egy kék vonal a kiválasztott időtartamon belül mért szenzorglükózértékekkel. A vonal jelzi az Ön felső és alsó glükózhatárértékeit is. A szenzorgrafikonnal kapcsolatos részletekért lásd: Szenzorgrafikon, 120. oldal.

Napjelző

Megjeleníti a grafikonon szereplő adatok dátumát. Amikor visszafelé görget az
előzményi adatokban, a dátum a következőképpen jelenik meg: Ma, Tegnap, az
előző hét napjai.

Esemény hozzáadása

Megjeleníti az eseményképernyőt, ahol további információkat írhat be, például
testmozgással kapcsolatos adatokat, vércukorértékeket, az elfogyasztott ételeket
vagy a beadott inzulint. Az ide beírt bizonyos vércukorértékek felhasználhatók a
szenzor kalibrálásához is. A részleteket lásd itt: Események, 121. oldal.

Menü képernyő
Ha a Guardian Connect kezdőképernyőn az
képernyő.

ikonra koppint, megjelenik a Menü

bezárás
rendszerállapotsor
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Szenzor-állapotjelző üzenet

Elem neve

Leírás

Bezárás (X)

Bezárja a Menü képernyőt és visszatér a kezdőképernyőre.

Rendszerállapotsor

Megjeleníti a Guardian Connect rendszer – ideértve a távadó akkumulátorának, a
szenzor élettartamának és a távadóval való kommunikációnak – gyors áttekintését
biztosító ikonokat. Az egyes ikonokkal és állapotukkal kapcsolatos részletekért
lásd: Rendszerállapot-ikonok, 110. oldal.

Napló

Megjeleníti a Guardian Connect rendszerben jelentkező korábbi értesítéseket és
eseményeket. A részleteket lásd itt: Napló, 125. oldal.

Értesítési beállítások

A glüköz-ellenőrzési értesítések és kalibrálási emlékeztetők beállítási menüjét jeleníti meg. A részleteket lásd itt: Értesítési beállítások, 115. oldal.

Szinkron. CareLinkhez

Hozzáférést biztosít egy menühöz, amelyben konfigurálhatja a CareLink Personal
weboldalra történő adatfeltöltést, módosíthatja a felhasználói bejelentkezési adatokat és hozzáférést biztosíthat szakgondozójának/-gondozóinak a cukorbetegségével kapcsolatos adatokhoz a CareLink Personal internetes oldalon keresztül.

Szenzor beállítása

Megjeleníti a távadó és mobileszköze párosítására szolgáló lehetőségeket. Lehetővé teszi továbbá adott esetben a (glükóz- és szénhidrát-) mértékegységek kiválasztását az egyes országokban érvényes szabályozásoknak megfelelően.

Leírás

Szoftververziós adatokat szolgáltat a felhasználó számára, továbbá hozzáférést
biztosít a használati útmutatóhoz, és tájékoztat a végfelhasználói licencszerződésről.

Rendszerállapot-ikonok
A rendszerállapot-ikonok a menü képernyő felső részén jelennek meg. Az ikonok
segítségével lehetősége van a rendszer állapotának gyors ellenőrzésére. Ha bármely
állapot kritikussá válik és azonnali figyelmet kíván az Ön részéről, a megfelelő állapotikon
is megjelenik a Guardian Connect kezdőképernyőjén a kalibrálási ikon mellett.
Ikon
megnevezése:
A távadó
akkumulátora

Leírás
A távadó akkumulátorának töltöttségi szintje. Az állapotot az ikon színe és
töltöttségi szintje jelzi. Amikor az elem teljesen feltöltött állapotban van, az ikon
egyszínű zöld. A kérdőjel arra utal, hogy az akkumulátor állapota ismeretlen. Az
akkumulátor használatával az ikon megváltozik, az alábbiak szerint:
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Szenzor
élettartama

Leírás
A szenzor élettartamából hátralévő napok száma. Az állapotot a szám és az ikon
színe jelzi. Amikor új szenzort helyez be, az ikon egyszínű zöld. A szenzor
használatával az ikonon látható szám a szenzor szükséges cseréjéig hátralévő
napok számát jelzi, az ikon színe pedig az alábbiak szerint változik:

A kérdőjel arra utal, hogy a szenzor élettartama ismeretlen. Amikor kevesebb, mint
egy nap van hátra az 1 napot jelző ikon piros marad, és az alatta megjelenő
szöveg jelzi a hátralévő órák számát.
Kommunikáció a
távadóval

A távadó és a Guardian Connect alkalmazás közötti kommunikáció állapota:
– a távadó aktív és csatlakoztatva van
– kommunikációs hiba áll fenn, a távadó és a mobileszköze nincs párosítva,
vagy a Bluetooth ki van kapcsolva

A szenzor kalibrálása
A kalibrálási művelet során a vércukorszintmérővel mért értéket kell megadnia a
szenzorglükózértékek kiszámításához. A szenzor kalibrálását rendszeresen el kell
végeznie, hogy a továbbiakban is pontos szenzorglükózadatokat kapjon. A
részleteket lásd itt: Kalibrálási irányelvek, 112. oldal.
Megjegyzés: A Guardian Connect alkalmazásnak, a szenzor és a távadó
csatlakoztatásától számítva akár két órára is szüksége lehet az
indításhoz, mielőtt Ön elvégezhetné a szenzor kalibrálását. A
kalibrálási ikon rejtve marad, amíg a szenzor indítása be nem
fejeződött.
Amikor a szenzor kalibrálása esedékessé válik, kap egy értesítést, amely arra kéri
Önt, hogy azonnal kalibrálja a szenzort. A szenzor kalibrálása után akár öt percet is
igénybe vehet, amíg megkapja a frissített szenzor-glükózértékeket.
A következő táblázat azt ismerteti, hogy mikor van szükség a szenzor kalibrálására.
Szükséges
kalibrálás
Először

Mikor?
Új szenzor
csatlakoztatását követő
két órán belül.

Leírás
A szenzornak legfeljebb két órára lesz szüksége ahhoz,
hogy működőképes legyen. A szenzor inicializálása után
a rendszer felkéri, hogy kalibrálja azt.
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Ikon
megnevezése:

Szükséges
kalibrálás

Mikor?

Leírás

Második

Hat órán belül az első
kalibrálást követően.

Ha az első kalibrálás után több mint hat órán át nem
kalibrálja a szenzort, a távadó mindaddig nem számítja
ki a szenzorglükózértékeket, amíg el nem végzi a
szenzor kalibrálását.

Következő

Második kalibrálás után
12 órán belül, majd azt
követően legalább 12
óránként.

Ha több mint 12 órán át nem kalibrál, a távadó
mindaddig nem számítja ki a szenzorglükózértékeket,
amíg el nem végzi a szenzor kalibrálását. A szenzort
legalább 12 óránként kalibrálnia kell a teljes használati
ideje alatt. A részleteket lásd itt: Kalibrálási irányelvek,
112. oldal.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy további kalibrálási értesítéseket kap, amelyek arról
tájékoztatják, hogy másik kalibrálásra is szükség van a szenzor
teljesítményének javításához. Ha az újabb kalibrálási értesítés után sem
kalibrál, a távadó mindaddig nem számítja ki a szenzorglükózértékeket,
amíg el nem végzi a szenzor kalibrálását.

Kalibrálási irányelvek
Az eredményes szenzorkalibrálás érdekében kövesse az alábbi irányelveket:
•
A pontosság javítása érdekében a nap folyamán szabályos időközönként,
háromszor-négyszer végezzen kalibrálást. Ha szükséges, állítson be egy kalibrálási
emlékeztetőt, a következő részben leírtak szerint: Kalibrálási emlékeztetők beállítása,
120. oldal.
•
A vércukormérővel mért értéket írja be az alkalmazásba közvetlenül a vércukormérés
után.
•
A vércukormérés előtt mindig mosson kezet.
•
A kalibráláshoz szükséges vérvételt mindig az ujjbegyéből végezze.
•
Ne használjon régebben mért vércukorértéket és a korábbi kalibrálások során
felhasznált értékeket sem.
•
Ha a kalibrálás valamilyen okból kifolyólag sikertelen, legalább 15 percig várnia kell,
mielőtt megpróbálhat újabb kalibrálást végezni.
Megjegyzés: Ha a vércukormérővel mért értékek számottevően eltérnek a mért
szenzorglükózértékektől, mossa meg a kezét, és végezze el ismét a
kalibrálást.
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A szenzor kalibrálásához szükséges, vércukormérővel mért érték beírásához:
1
2
3
4
5

Mérje meg a vércukorszintjét a mérővel.
A Guardian Connect kezdőképernyőjén koppintson a kalibrálás ikonra.
A számbillentyűzet segítségével írja be a 2,2 mmol/l és 22,2 mmol/l (40 mg/dl és
400 mg/dl) közötti vércukorértéket.
Ügyeljen arra, hogy a számbillentyűzet fölött megjelenő érték helyes legyen. Ha
nem az, koppintson a
ikonra, és írja be a helyes értéket.
Koppintson a felül található Kalibrálás gombra. Erősítse meg az értéket, majd
koppintson a Szenzor kalibrálása XXX mmol/l (mg/dl) lehetőségre.
Az alkalmazás visszalép a kezdőképernyőre, és a szenzorglükóz-grafikonon
megjelenik egy vércsepp a bejegyzés idejénél. A szenzorglükózérték a kalibrálás
után 5 percen belül jelenik meg.

Értesítések
Az értesítés egy olyan helyzetre figyelmezteti, amely azonnali figyelmet kíván Öntől.
Az értesítést kiváltó problémát mindig meg kell oldania.
A Guardian Connect alkalmazásban a Guardian Connect értesítések színes felugró
üzenetekként jelennek meg. Ha a Guardian Connect alkalmazás nincs megnyitva,
vagy a készüléke zárolva van, az értesítések stílusa és megjelenése a mobileszköze
értesítési beállításaitól függ.
FIGYELEM! Ne kapcsolja ki az értesítéseket, és ne aktiválja a Ne zavarjanak
beállítást a mobileszközén. Ellenkező esetben lemaradhat fontos,
azonnali figyelmet igénylő értesítésekről.
FIGYELEM! Ne erőltesse a Guardian Connect alkalmazásból való kilépést.
Ellenkező esetben a szenzorglükózadatok átvitele leáll, és Ön nem
fog több értesítést kapni. Ha az alkalmazás a háttérben fut a
mobileszközén, továbbra is kapni fogja a szenzorglükózadatokat
és az esetleges értesítéseket a mobileszköze értesítési
beállításaitól függően.
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A vércukormérővel mért értékek beírása kalibráláshoz
A kalibráláshoz beírhat egy vércukormérővel mért értéket a Kalibrálás képernyőn, a
jelen fejezetben leírtak szerint, illetve amikor az Események képernyőn ír be egy
mért vércukorértéket a A vércukormérővel mért értékek beírása, 122. oldal részben
leírtak szerint.

FIGYELEM! A Medtronic nem tudja garantálni, hogy az Ön mobileszköze mindig
engedni fogja, hogy a Guardian Connect a háttérben fusson. Ha a
mobileszköz automatikusan bezárja az Ön Guardian Connect
alkalmazását, akkor előfordulhat, hogy Ön „Megszűnt a
kommunikáció” értesítést kap. Különösen, ha több alkalmazást futtat
egyszerre, nem szabad a Guardian Connect eszköztől kapott
értesítésekre hagyatkoznia, és rendszeresen ellenőriznie kell, hogy
még mindig fut-e az alkalmazás.
A háttérben meghúzódó problémáktól függően a Guardian Connect értesítései a
következő csoportokba sorolhatók: glükózfigyelési értesítések (amelyek piros és
narancssárga felugró üzenetekként jelennek meg az alkalmazásban), valamint hiba- és
rendszerállapot értesítések (amelyek kék felugró üzenetekként jelennek meg).
A hiba- és rendszerállapot értesítések figyelmeztetik Önt, ha egy új szenzorra van
szükség, megszakadt a kommunikáció a távadóval, kalibrálásra van szükség, vagy más
olyan állapot áll fenn, amely a figyelmét igényli a Guardian Connect rendszer sikeres
működése érdekében. A kalibrálási emlékeztetők kivételével (Kalibrálás végső határideje
értesítés) Önnek nem kell beállítania ezeket az értesítéseket, mivel a rendszer
automatikusan létrehozza őket, amikor az adott körülmények bekövetkeznek.
A glükózfigyelési értesítések figyelmeztetik Önt, ha a szenzorglükózértékek adott
ütemben változnak, esetleg megközelítették, elérték vagy meghaladták az Ön által
megadott alsó vagy felső határértéket. Annak érdekében, hogy megkapja ezeket az
értesítéseket, be kell állítania a glükózhatárértékeit, a következő részben leírtak szerint:
Értesítési beállítások, 115. oldal.
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Értesítési beállítások
A következő táblázatban a Guardian Connect alkalmazás Értesítési beállítások
képernyőjén elérhető glükózértesítések típusait és egyéb beállításokat mutatjuk be:
Beállítás

Leírás

Magas értesítések

A Magas értesítések menüpontban meghatározhatja, hogy mikor kapjon értesítést,
ha a szenzorglükózértéke megközelíti vagy elérte a felső határértéket. A részleteket
lásd itt: Magas értesítések beállítása, 115. oldal.

Alacsony értesítések

Az Alacsony értesítések menüpontban meghatározhatja, hogy mikor kapjon értesítést, ha a szenzorglükózértéke megközelíti vagy elérte az alsó határértéket. A részleteket lásd itt: Alacsony értesítések beállítása, 117. oldal.

Ütemértesítések

Az Ütemértesítések menüpontban meghatározhatja, hogy mikor kapjon értesítést,
ha a szenzorglükózértéke megadott ütemben emelkedik vagy csökken. A részleteket lásd itt: Ütemértesítések beállítása, 118. oldal.

Halasztási idő

A Halasztási idő menüpontban meghatározhatja, hogy a rendszer mikor emlékeztesse arra, hogy az állapot, amelyről értesítést kapott még mindig fennáll. Az értesítést
és annak halasztását követően csak akkor kap ismét értesítést, ha az értesítéshez
kapcsolódó feltétel az Ön által beállított halasztási idő elteltével is fennáll. A részleteket lásd itt: Az értesítések halasztási idejének beállítása, 119. oldal.

Kalibrálási emlékeztető

A Kalibrálási emlékeztető menüpontban meghatározhatja, hogy a rendszer mikor
emlékeztesse arra, hogy a szenzor kalibrálása esedékes. A részleteket lásd itt: Kalibrálási emlékeztetők beállítása, 120. oldal.

Magas értesítések beállítása
Az alábbi táblázat a magas értesítési beállításokat ismerteti:
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A következő grafikonon bemutatjuk a használható, különböző magas és alacsony
glükózszintekre vonatkozó értesítéseket.

Magas értesítési beállítás

Leírás

Felső határ

A felső határ a többi magas értesítés beállítás alapját képező érték. A felső határ 5,6
mmol/l és 22,2 mmol/l (100 mg/dl és 400 mg/dl) között állítható be. A szenzorglükózgrafikonon a felső határérték narancssárga vízszintes vonalként jelenik meg az Ön
által beállított értéknél.

Értesítés felső
határnál

Amikor az "Értesítés felső határnál" lehetőség be van kapcsolva, a rendszer megjeleníti a "Magas szenzorglükóz" értesítést, ha a szenzorglükóz értéke eléri vagy meghaladja a beállított felső határértéket.

Értesítés felső
határ közelében

Amikor az "Értesítés felső határ közelében" lehetőség be van kapcsolva, mindig "Magas előrejelzési" értesítést fog kapni, valahányszor a szenzorglükózérték várhatóan
el fogja érni a felső határt. Vagyis még elérésük előtt tudomást szerez a lehetséges
magas glükózértékekről.

Felső határ
előtti idő

A "Felső határ előtti idő" lehetőség csak akkor érhető el, ha az "Értesítés felső határ
közelében" funkció be van kapcsolva. Ezzel a beállítással meghatározhatja, hogy mikor kapjon "Magas előrejelzési" értesítést, ha a szenzorglükózértékek továbbra is az
aktuális ütemben emelkednek. Tíz perc és egy óra közötti időértéket állíthat be.

Az egész napra vonatkozóan megadhatja ugyanazokat a magas értesítési beállításokat,
vagy használhat különböző beállításokat napközben és éjszaka.
A magas értesítések beállításához:
1
2

3
4

5
6

ikonra, és válassza az
A Guardian Connect kezdőképernyőn koppintson a
Értesítési beállítások > Magas értesítések lehetőséget.
Az Egész nap gomb segítségével átválthat az egész napos értesítések, illetve a
nappal és éjszaka eltérő értesítések között.
Ha különböző értesítéseket állít be nappalra és éjszakára, két beállításkészlet jelenik
meg.
A napközbeni értesítésekhez koppintson a Nap kezdete ekkor: lehetőségre, és
állítsa be a kiválasztott napszak kívánt kezdeti idejét.
Koppintson a Felső határ lehetőségre, és állítsa be a kívánt határértéket 5,6 mmol/l
és 22,2 mmol/l (100 mg/dl és 400 mg/dl) közé.
Ezzel bekapcsolja az Értesítés felső határnál funkciót.
Lépjen vissza a Magas értesítések képernyőre, és koppintson a Mentés lehetőségre.
Ha szeretne értesítéseket kapni, amikor a szenzor-glükózértéke megközelíti az Ön
felső határértékét:
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7

8

9

Ha különböző értesítéseket szeretne beállítani nappalra és éjszakára, koppintson
az Éjszaka kezdete ekkor: lehetőségre, válassza ki az időt, és ismételje meg a
4. és 5. lépést, hogy beállítsa az éjszakai értesítéseinek időpontját.
A beállítások mentéséhez koppintson a Mentés lehetőségre a képernyő tetején.
Ezután koppintson az Értesítési beállítások lehetőségre a többi értesítési
beállítás (például az éppen beállított értesítések halasztási idejének)
meghatározásához.
Ha befejezte az értesítések beállítását, koppintson a Kezdőoldal lehetőségre,
hogy visszalépjen a Guardian Connect kezdőképernyőjére.

Alacsony értesítések beállítása
Az alábbi táblázat az alacsony értesítési beállításokat ismerteti:
Alacsony ér- Leírás
tesítési beállítások
Alsó határ

Az alsó határ a többi alacsony értesítésre vonatkozó beállítás alapját képező érték.
Az alsó határ 2,8 mmol/l és 5 mmol/l (50 mg/dl és 90 mg/dl) között állítható be. A
szenzorglükóz-grafikonon az alsó határérték piros vízszintes vonalként jelenik meg
az Ön által beállított értéknél.

Értesítés alsó
határnál

Amikor az "Értesítés alsó határnál" funkció be van kapcsolva, a rendszer "Alacsony
szenzorglükóz" értesítést jelenít meg, ha az Ön szenzorglükózértéke eléri az Ön alsó határértékét vagy az alá csökken.

Értesítés alsó
határ közelében

Amikor az "Értesítés alsó határ közelében" lehetőség be van kapcsolva, mindig
"Alacsony előrejelzési" értesítést fog kapni, valahányszor a szenzorglükózérték várhatóan el fogja érni az alsó határt. Vagyis még annak elérése előtt tudomást szerez
a lehetséges alacsony értékekről.

Alsó határ előtti idő

Az "Alsó határ előtti idő" csak akkor érhető el, ha az "Értesítés alsó határ közelében"
funkció be van kapcsolva. Az "Alsó határ előtti idő" meghatározza, hogy mikor kapjon "Alacsony előrejelzési" értesítést, ha a szenzorglükózértékei továbbra is az aktuális ütemben csökkennek. Tíz perc és egy óra közötti időértéket állíthat be.

Az egész napra vonatkozóan megadhatja az alacsony értesítési beállításokat, vagy
használhat különböző beállításokat napközben és éjszaka.
Az alacsony értesítések beállításához:
1

ikonra, és válassza az
A Guardian Connect kezdőképernyőn koppintson a
Értesítési beállítások > Alacsony értesítések lehetőséget.
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a. Kapcsolja be az Értesítés felső határ közelében funkciót.
b. Koppintson a Felső határ előtti idő lehetőségre, és állítsa be a kívánt időt,
amikor a Magas előrejelzés értesítést szeretné megkapni.

2

Az Egész nap gomb segítségével átválthat az egész napos értesítések, illetve a
nappal és éjszaka eltérő értesítések között.
Ha különböző értesítéseket állít be nappalra és éjszakára, két beállításkészlet jelenik
meg.

3

A napközbeni értesítésekhez koppintson a Nap kezdete ekkor: lehetőségre, és
állítsa be a kiválasztott napszak kezdeti idejét.
Koppintson az Alsó határ lehetőségre, és állítsa be a kívánt határértéket 2,8 mmol/l
és 5 mmol/l (50 mg/dl és 90 mg/dl) közé.
Ezzel bekapcsolja az Értesítés alsó határnál funkciót.

4

5
6

7

8

9

Lépjen vissza az Alacsony értesítések képernyőre és koppintson a Mentés
lehetőségre.
Ha szeretne értesítéseket kapni, amikor szenzorglükózértéke megközelíti az Ön alsó
határértékét:
a. Kapcsolja be az Értesítés alsó határ közelében funkciót.
b. Koppintson az Alsó határ előtti idő lehetőségre, és állítsa be a kívánt időt,
amikor az Alacsony előrejelzett értesítést szeretné megkapni.
Ha különböző értesítéseket szeretne beállítani nappalra és éjszakára, koppintson az
Éjszaka kezdete ekkor: lehetőségre, válassza ki az időt, és ismételje meg a 4. és 5.
lépést, hogy beállítsa az éjszakai értesítéseinek időpontját.
A képernyő tetején koppintson az Értesítési beállítások lehetőségre a beállítások
elmentéséhez, és hogy meghatározza a többi értesítési beállítást, például az éppen
beállított értesítések halasztási idejét.
Ha befejezte az értesítések beállítását, koppintson a Kezdőoldal lehetőségre, hogy
visszalépjen a Guardian Connect kezdőképernyőjére.

Ütemértesítések beállítása
Az ütemértesítések figyelmeztetik Önt, ha a szenzorglükózértéke megadott ütemben
vagy annál gyorsabban emelkedik (Emelkedési értesítés) vagy csökken (Csökkenési
értesítés). Az értesítések segítségével Ön megértheti, hogy például az étkezések vagy a
testmozgás hogyan befolyásolják az Ön glükózértékeit.
A Guardian Connect kezdőképernyőn a rendszer ezeket a gyorsan emelkedő vagy
csökkenő trendeket nyilakkal jelzi, a(z) Kezdőképernyő, 107. oldal részben bemutatott
módon. Minél több nyíl jelenik meg, annál nagyobb a változás üteme.
Az ütemértesítések beállításához:
1

A Guardian Connect kezdőképernyőn koppintson a
ikonra, és válassza az
Értesítési beállítások > Ütemértesítések lehetőséget.
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Kapcsolja be a Emelkedési értesítés funkciót.
Három lehetőség jelenik meg, adott emelkedési ütemnek megfelelő nyílszámmal,
amely ütem egyenlő azzal vagy magasabb annál, amelyet az Emelkedési
értesítés kiváltásához választott ki. Egy nyíl 0,056 mmol/l/perces (1 mg/dl/
perces) emelkedést, 2 nyíl 0,111 mmol/l/perces (2 mg/dl/perces) emelkedést,
három nyíl pedig 0,167 mmol/l/perces (3 mg/dl/perces) emelkedést jelöl.

3

Koppintson arra a nyílbeállításra, amely az Ön által alkalmazni kívánt emelkedési
ütemet jelöli.
Kapcsolja be a Csökkenési értesítés funkciót.
Három lehetőség jelenik meg, adott csökkenési ütemnek megfelelő nyílszámmal,
amely ütem egyenlő azzal vagy magasabb annál, amelyet a Csökkenési
értesítés kiváltásához választott ki. Egy nyíl 0,056 mmol/l/perces (1 mg/dl/
perces) csökkenést, 2 nyíl 0,111 mmol/l/perces (2 mg/dl/perces) csökkenést,
három nyíl pedig 0,167 mmol/l/perces (3 mg/dl/perces) csökkenést jelöl.

4

5
6

Koppintson arra a nyílbeállításra, amely az Ön által alkalmazni kívánt csökkenési
ütemet jelöli.
A képernyő tetején koppintson a Mentés > Értesítési beállítások lehetőségre,
hogy visszatérjen az Értesítési beállítások képernyőre. Ezután koppintson a
Kezdőoldal lehetőségre, hogy visszalépjen a Guardian Connect
kezdőképernyőjére.

Az értesítések halasztási idejének beállítása
Ha beállította a magas, alacsony vagy ütemértesítéseket, és szeretné, ha a rendszer
emlékeztetné, ha egy bizonyos idő elteltével az értesítést kiváltó állapot még mindig
fennáll, akkor értesítéseihez beállíthat egy halasztási időt. A magas és emelkedési
értesítésekhez az alacsony és csökkenési értesítésekétől eltérő halasztási időt
állíthat be.
Az értesítések halasztási idejének beállításához:
1
2

3

A Guardian Connect kezdőképernyőn koppintson a
ikonra, és válassza az
Értesítési beállítások > Halasztási idő lehetőséget.
Koppintson a Felső hat. és emelk. ért.-k lehetőségre, és állítsa be a kívánt
időtartamot, amelynek el kell telnie, mielőtt a rendszer emlékezteti Önt a még
fennálló értesítési állapotra.
Koppintson az Alsó hat. és csökk. ért.-k lehetőségre, és állítsa be a kívánt
időtartamot, amelynek el kell telnie, mielőtt a rendszer emlékezteti Önt a még
fennálló értesítési állapotra.
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2

4

A képernyő tetején koppintson a Mentés > Értesítési beállítások lehetőségre, hogy
visszatérjen az Értesítési beállítások képernyőre. Ezután koppintson a Kezdőoldal
lehetőségre, hogy visszalépjen a Guardian Connect kezdőképernyőjére.

Kalibrálási emlékeztetők beállítása
Beállíthat magának egy emlékeztetőt arra vonatkozóan, hogy bizonyos időn belül
esedékes a szenzorkalibrálás. Például, ha az emlékeztetőt 30 percre állítja be, Kalibrálás
végső határideje értesítést fog kapni 30 perccel azelőtt, hogy be kellene írnia a VCmérővel mért értéket, kalibrálás céljából.
A kalibrálási emlékeztető beállításához:
1
2
3
4

A Guardian Connect kezdőképernyőn koppintson a
ikonra, és válassza az
Értesítési beállítások > Kalibrálási emlékeztető lehetőséget.
Kapcsolja be az Emlékeztető funkciót.
Állítsa be a kívánt időtartamot, amikor szeretne értesítést kapni, mielőtt a
szenzorkalibrálás esedékessé válna.
A képernyő tetején koppintson a Mentés > Értesítési beállítások lehetőségre, hogy
visszatérjen az Értesítési beállítások képernyőre. Ezután koppintson a Kezdőoldal
lehetőségre, hogy visszalépjen a Guardian Connect kezdőképernyőjére.

Szenzorgrafikon
A szenzorgrafikonon megjelenik az aktuális szenzorglükózérték, amelyet a távadó
Bluetooth kapcsolaton keresztül elküld a Guardian Connect alkalmazásnak. Ugyanakkor
megtekintheti rajta a korábban bevitt előző szenzorglükózértékeket és eseményeket is.
Navigálás a szenzorglükóz-grafikonon
Tippek a Guardian Connect szenzorgrafikon adatai közötti navigáláshoz:
•
Gyors mozdulattal húzogassa jobbra-balra az ujját a grafikon közepén az
előzmények megtekintéséhez, illetve az aktuális grafikonhelyhez történő
visszatéréshez.
•
Ujjaival húzza szét, illetve össze a grafikon középső részét a grafikon adatainak
nagyításához és kicsinyítéséhez.
•
Koppintson kétszer a grafikonra, hogy megtekintse a grafikont az előzetesen
meghatározott 3 órás, 6 órás, 12 órás és 24 órás nagyítási szinteken.
•
Koppintson a vízszintes időtengelyre, hogy a grafikonon kiválasztott időpontra
fókuszáljon, és hogy megtekintse a kiválasztott szenzorglükózértékkel vagy
eseménnyel kapcsolatos részleteket a grafikon fölött megjelenő információs
szövegdobozban. A részleteket lásd itt: A grafikon információs dobozai, 121. oldal.
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•

A grafikon információs dobozai
Amikor rákoppint a grafikon bármely pontjára, a kiválasztott időt egy függőleges
kurzor jelzi a grafikonon, és a grafikon fölött megjelenik egy szövegdoboz, amely a
kiválasztott eseménnyel vagy szenzorglükózértékekkel kapcsolatos információkat
tartalmazza. A következő ábrán bemutatunk egy példát:

A szenzorglükózértékek esetében az információs dobozokban a szenzorglükózérték,
annak dátuma és ideje, és a változási ütemet jelző nyilak jelennek meg, hasonlóan a
kezdőképernyőn kijelzett aktuális szenzorglükózértékekhez kapcsolódó
információkhoz. Ha a kiválasztott időpontban nincs rögzítve szenzorglükózérték, az
információs doboz az adott időpontra jellemző szenzorállapot-üzenetet jeleníti meg.
Az eseményjelzők esetében az információs doboz az egyes eseménytípusokra
jellemző részleteket jeleníti meg. A részleteket lásd itt: Események, 121. oldal.
A kurzort végighúzhatja a grafikonon öt perces időközönként lépkedve, hogy
megtaláljon egy bizonyos szenzorglükózértéket a grafikonon.
Az információs dobozok pár másodpercre jelennek meg, majd bezárulnak.

Események
Az események révén olyan információkat tudhat meg, amelyek befolyásolhatják az
Ön glükózszintjeit. A Guardian Connect alkalmazás Események képernyőjén bevihet
és elmenthet bizonyos eseménytípusokat.
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Koppintson kétszer a függőleges szenzorglükózérték-tengelyre, hogy
visszatérjen a grafikonon megjelenített aktuális szenzorglükózértékhez.

Eseményikon

Az esemény neve

Leírás

Vércukor

Vércukorszintmérővel mért értékek. Ezeket az értékeket
használhatja a rendszer kalibrálásához vagy egyszerűen
csak a cukorbetegsége kezeléséhez a rendszer kalibrálása
nélkül.

Inzulin

A beadott inzulin típusa és mennyisége

Étkezés

Az elfogyasztott (megevett vagy megivott)
szénhidrátmennyiség.

Testmozgás

Szokásos fizikai tevékenységeinek intenzitása és időtartama

Egyéb

Az esemény segítségével bevihet bármilyen más,
cukorbetegsége kezelése szempontjából releváns
információt. Például rögzítheti, hogy mikor veszi be
gyógyszereit, mikor érzi rosszul magát vagy mikor éri
stressz.

Megjegyzés: Váljon szokásává, hogy az eseményeket akkor vigye be, amikor azok
történnek. Ha hibát ejt egy esemény beírásakor, mindig törölheti az
eseményt és beviheti újra.
A vércukormérővel mért értékek beírása
Ha megméri a vércukorszintjét, például amikor eszik, vagy ha a vércukorszintje gyorsan
emelkedik vagy csökken, a mérések eredményét rögzítheti a Guardian Connect
alkalmazásban.
Lehetősége nyílik arra is, hogy a bevitt, vércukormérővel mért értékeket kalibráláshoz
használja, ha a kalibrálás engedélyezett abban az időpontban, amikor rögzítette az
eseményt. A vércukormérővel mért értékek kalibráláshoz történő felhasználásához az
értéknek a 2,2 mmol/l és 22,2 mmol/l (40 mg/dl és 400 mg/dl) közötti tartományba kell
esnie. Amikor a szenzort a Vércukor képernyőn kalibrálja, beviheti az aktuális vércukor
értékét vagy 12 percnél nem régebbi értékeit.
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A vércukormérővel mért érték Események funkció alatt történő beviteléhez:
1
2

Mérje meg vércukorszintjét a vércukormérővel.
Koppintson a Guardian Connect kezdőképernyő alján található

3

Koppintson a

4

Ha módosítania kell a bejegyzés dátumát vagy idejét, koppintson az Idő
lehetőségre, és végezze el a szükséges módosításokat.
A számbillentyűzet segítségével vigye be a vércukormérővel mért értéket.
Ügyeljen arra, hogy a számbillentyűzet fölött megjelenő érték helyes legyen. Ha
az érték hibás, törléséhez koppintson a
ikonra, és írja be a helyes értéket.

5
6
7
8

ikonra.

ikonra az Események képernyőn.

Koppintson a Mentés lehetőségre a képernyő tetején.
Ha kap egy üzenetet, amely azonnal kalibrálást kér:
• A szenzor frissítéséhez a bevitt, vércukormérővel mért értékkel, válassza a
Szenzor kalibrálása XXX mmol/l (mg/dl) lehetőséget.
• Ha nem szeretné frissíteni a szenzort az adott értékkel, válassza a Csak
mentés opciót.
• Ha javításra vagy visszavonásra van szükség, koppintson a Mégse
lehetőségre.
Az alkalmazás visszalép a kezdőképernyőre, és a grafikonon megjelenik a
ikon a kiválasztott időpontnál.

Inzulininjekciókra vonatkozó információk bevitele
Ha inzulinpumpával, inzulintollal vagy fecskendővel juttatta be az inzulint, beírhatja a
befecskendezett inzulin mennyiségét a Guardian Connect alkalmazásba.
A bejuttatott inzulin típusának és mennyiségének beírásához:
1
2

Jegyezze fel a bejuttatott injekció mennyiségét és típusát.
A Guardian Connect kezdőképernyőjének alján koppintson a

3

Az Események képernyőn kattintson a

4

Ha módosítania kell a bejegyzés dátumát vagy idejét, koppintson az Idő
lehetőségre, és végezze el a szükséges módosításokat.
A számbillentyűzet segítségével vigye be az inzulin mennyiségét.

5
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Megjegyzés: Az Események funkció alatt 1,1 mmol/l és 33,3 mmol/l (20 mg/dl és
600 mg/dl) közötti vércukorértékeket vihet be. Vércukor-kalibráláshoz
2,2 mmol/l és 22,2 mmol/l (40 mg/dl és 400 mg/dl) közötti értékeket
vihet be.

6

Ügyeljen arra, hogy a számbillentyűzet fölött megjelenő érték helyes legyen. Ha nem
az, koppintson a
ikonra, és írja be a helyes értéket.

7

Koppintson a Típus lehetőségre, és válassza ki a beadott inzulin típusát.
• Gyors hatású
• Hosszú hatású

8

Koppintson a felül található Kész gombra.
Az alkalmazás visszalép a kezdőképernyőre, és a grafikonon megjelenik a
kiválasztott időpontnál.

ikon a

Étkezésre vonatkozó információk bevitele
A Guardian Connect alkalmazás segítségével rögzítheti a fő- és köztes étkezések során
elfogyasztott (megevett vagy megivott) szénhidráttal kapcsolatos adatokat.
Az étkezéssel kapcsolatos információk beviteléhez:
1
2

Határozza meg a fő- vagy köztes étkezések során elfogyasztani kívánt ételek és
italok teljes szénhidrátmennyiségét (grammban).
A Guardian Connect kezdőképernyőjének alján koppintson a
ikonra.

3

Az Események képernyőn kattintson a

4

Ha módosítania kell a bejegyzés dátumát vagy idejét, koppintson az Idő lehetőségre,
és végezze el a szükséges módosításokat.
A számbillentyűzet segítségével írja be az elfogyasztott szénhidrátmennyiséget.
Ügyeljen arra, hogy a számbillentyűzet fölött megjelenő érték helyes legyen. Ha nem
az, koppintson a
ikonra, és írja be a helyes értéket.

5
6
7

ikonra.

Koppintson a felül található Kész gombra.
Az alkalmazás visszalép a kezdőképernyőre, és a grafikonon megjelenik a
kiválasztott időpontnál.

ikon a

Testmozgásra vonatkozó információk bevitele
A Guardian Connect alkalmazás segítségével adatokat vihet be a fizikai aktivitására
vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy következetesen, mindig a testmozgás végzése előtt
vagy után vigye be a testmozgásjelzőt a készülékbe.
A testmozgásra vonatkozó információk beírásához:
1
2

Jegyezze fel, hogy mennyi ideig végzett testmozgást (időtartam), és az mennyire volt
megterhelő vagy könnyű (intenzitás).
A Guardian Connect kezdőképernyőjének alján koppintson a
ikonra.
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Az Események képernyőn kattintson a

4

Ha módosítania kell a dátumot vagy időt, koppintson az Idő lehetőségre, és
állítsa be a testmozgással kapcsolatos, adott bejegyzés kívánt napját és idejét.
Koppintson az Időtartam lehetőségre, és állítsa be a testmozgással eltöltött időt.
A bevitt érték a számbillentyűzet fölött jelenik meg.

5
6
7

ikonra.

Koppintson az Intenzitás lehetőségre, és válassza ki az Alacsony, Közepes vagy
Nagy lehetőséget a testmozgás intenzitásának jelölésére.
Koppintson a felül található Kész gombra.
Az alkalmazás visszalép a kezdőképernyőre, és a grafikonon megjelenik a
ikon a kiválasztott időpontnál.

Más események bevitele
A Guardian Connect alkalmazás segítségével a vércukorméréseken, az
inzulininjekciókon, az elfogyasztott szénhidráton és a testmozgással kapcsolatos
információkon kívül további eseményeket is rögzíthet. Például rögzítheti, hogy mikor
veszi be gyógyszereit, mikor érzi rosszul magát vagy mikor éri stressz.
További események beviteléhez:
1

A Guardian Connect kezdőképernyőjének alján koppintson a

2

Az Események képernyőn kattintson a

3
4

Írja be a releváns adatokat a szövegmezőbe.
Koppintson a felül található Kész gombra.
Az alkalmazás visszalép a kezdőképernyőre, és a grafikonon megjelenik a
ikon a kiválasztott időpontnál.

ikonra.

ikonra.

Napló
A Napló képernyőn megjelennek a kiválasztott napon bekövetkezett, értesítési és
eseményelőzmények; a legfrissebb bejegyzések a lista tetején találhatók.
A naplóbejegyzések megtekintéséhez:
1
2

A Guardian Connect kezdőképernyőjén koppintson a
ikonra, és válassza a
Napló lehetőséget.
A kívánt információkat az alábbi műveletek bármelyikével megtekintheti:
• Koppintson az Értesítések vagy az Események lehetőségre a lista adott típus
szerinti szűréséhez. A Mind lehetőség kiválasztásával megtekintheti a teljes
listát.
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3

• A bejegyzések megtekintéséhez gyors mozdulattal húzogassa le-fel az ujját a
listán.
• Ha törölni szeretne egy eseménybejegyzést, húzza el balra, és koppintson a Törlés
lehetőségre.
Megjegyzés: Az értesítések és kalibrálási események nem törölhetők.
• Koppintson a kívánt eseményre a felnagyításához és a részletek megtekintéséhez.
A kinagyított nézet tetején található
és
nyilak segítségével is lépegethet a lista
bejegyzései között.
3

Ha a részleteket tartalmazó képernyőn egy bizonyos eseményt vagy értesítést tekint
meg, a kezdőképernyőre való visszalépéshez koppintson a Napló > Kezdőoldal
lehetőségre. Koppintson a Kezdőoldal lehetőségre, hogy a fő Napló képernyőről
visszalépjen a kezdőképernyőre.

Az adatok szinkronizálása a CareLink Personal weboldallal
A Guardian Connect segítségével automatikusan szinkronizálhatja adatait a CareLink
Personal weboldallal, illetve szükség szerint információkat tölthet fel a CareLink
jelentésekhez.
Ez az automatikus "Szinkronizálás a CareLink alkalmazással" funkció a Guardian
Connect alkalmazásban megjelenített adatokat körülbelül ötpercenként átküldi a
CareLink Personal weboldal CareLink Connect lapjára, ha rendelkezésre áll internetes
hozzáférés a CareLink rendszerhez. Ez a funkció nagyjából 24 óránként automatikusan
elküldi a szenzor előzményi adatait is, amelyek segítségével CareLink jelentések
hozhatók létre. Ezeket az információkat Ön vagy szakgondozója megtekintheti a
CareLink Personal weboldalon a carelink.minimed.eu címen. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy mobileszközének csatlakoznia kell az internethez, hogy továbbítani tudja az
adatokat a CareLink felé. Mobilkapcsolat használata esetén a szolgáltatója adatforgalmi
díjat számolhat el.
A "Szinkronizálás a CareLink alkalmazással" funkció alapértelmezetten bekapcsolódik,
amikor beállítja a Guardian Connect alkalmazást. Ha a "Szinkronizálás a CareLink
alkalmazással" váltógombot kikapcsolja, az alkalmazás nem küld többé szenzoradatokat
a CareLink Personal weboldalra.
A Feltöltés most gombbal azonnal elküldheti a szenzor előzményi adatait a CareLink
Personal weboldalra jelentések létrehozása céljából.
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Miután a Guardian Connect alkalmazást szinkronizálta a CareLink rendszerrel,
felkérheti egy családtagját, barátját vagy szakgondozóját, hogy kövesse nyomon az
Ön cukorbetegségével kapcsolatos információkat a CareLink weboldalon.
Látogasson el a carelink.minimed.eu oldalra a számítógépén, vagy koppintson az
alkalmazásban a Szakgondozók kezelése gombra a CareLink Personal weboldalra
való belépéshez. Ott létrehozhat egy felhasználói nevet és egy ideiglenes jelszót
mindegyik szakgondozója számára. A bejelentkezési adatok segítségével
szakgondozói hozzáférhetnek az Ön cukorbetegségével kapcsolatos adatokhoz a
CareLink Personal weboldalon.
Megjegyzés: Szakgondozói az Ön által számukra létrehozott, CareLink
bejelentkezési információk segítségével férhetnek hozzá a CareLink
weboldalhoz.
A CareLink Connect lappal kapcsolatos további információkért olvassa el a CareLink
Personal weboldal CareLink Connect lapján megtalálható CareLink Connect
felhasználói útmutatót.

A távadó leválasztása a szenzorról
A távadónak a szenzorról való leválasztásához mindig kövesse a távadó használati
útmutatójában közölt utasításokat.

Meglévő szenzor újracsatlakoztatása
Szükség esetén a távadóját újracsatlakoztathatja egy meglévő szenzorhoz.
Egyszerűen csatlakoztassa a távadót a szenzorhoz. Amikor az alkalmazás észleli a
csatlakozást, erősítse meg, hogy a szenzor egy meglévő szenzor. Meglévő
szenzorhoz való csatlakoztatás esetén a kapcsolódás néhány másodpercet is
igénybe vehet. Meglévő szenzor újracsatlakoztatása esetén a szenzor újabb indítási
időszakon esik át, mielőtt kalibrálni tudná.

Jelmagyarázat
Gyártó
Rádiófrekvenciás adatátvitel
Katalógusszám vagy típusszám
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CareLink rendszerhez való hozzáférés küldése a szakgondozó
számára

Lásd a használati útmutatót.

Bluetooth® vezeték nélküli technológia vagy Bluetooth® engedélyezve
Mágneses rezonanciás (MR-) környezetben nem biztonságos: tartsa távol
mágnesektől és erős elektromágneses mezőktől.
Ausztráliában forgalomba hozott rádiófrekvenciás készülék
Hivatalos képviselet az Európai Közösségben
Megfelelőség jelzése: ez a jel azt jelenti, hogy az eszköz megfelel az
orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK (NB 0459) irányelvnek.
Konfiguráció vagy egyedi verzióazonosító
©2016, Medtronic MiniMed, Inc. Minden jog fenntartva.
A MiniMed™, a Guardian™, az Enlite™ és a CareLink™ a Medtronic MiniMed Inc. védjegye.
A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
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Úvod
Ďakujeme vám, že ste si vybrali spoločnosť Medtronic ako partnera, ktorý vás bude
sprevádzať v riadení liečby vašej cukrovky.
Aplikácia Guardian™ Connect (app) je súčasťou systému kontinuálneho
monitorovania hladiny glukózy Guardian Connect (Continuous Glucose Monitoring,
CGM). Systém Guardian Connect CGM pomáha pri riadení liečby vašej cukrovky
nasledujúcimi spôsobmi:
•
zaznamenáva hladiny glukózy v priebehu dňa aj noci,
•
zobrazuje vplyv diéty, cvičenia a liekov na hladiny glukózy,
•
ponúka dodatočné nástroje, ako napríklad výstrahy, možnosť zaznamenať jedlo
a cvičenie a prístup do systému CareLink™ Personal.

Popis systému
CGM je nástroj na kontinuálne monitorovanie hladiny glukózy v medzibunkovej
tekutine, ktorý využíva glukózový senzor umiestnený pod kožou. Používateľovi
umožňuje sledovať, akým spôsobom sa mení koncentrácia glukózy, a identifikovať
epizódy nízkej a vysokej hladiny glukózy. Súčasťou systému Guardian Connect CGM
je aplikácia Guardian Connect (CSS7200), ktorú je možné stiahnuť do mobilného
zariadenia s kompatibilnou verziou operačného systému. Zoznam kompatibilných
verzií operačných systémov je dostupný v obchode s aplikáciami na vašom
mobilnom zariadení. Aplikácia zobrazuje údaje z glukózového senzora a tiež
poskytuje používateľské rozhranie na kalibráciu snímača, zadávanie údajov,
napríklad cvičenia a jedál a na nahrávanie informácií na webovú lokalitu CareLink
Personal.
Aplikácia Guardian Connect zobrazuje výstrahy v prípade, že hladiny glukózy
dosiahnu, poklesnú pod alebo narastú nad nastavené hodnoty. Aplikácia tiež ponúka
rozhranie pre manuálne zadávanie hodnoty glykémie nameranej komerčným
glukomerom vo vzorke krvi získanej z prsta. Aplikácia následne uloží údaje
o hodnote glukózy zo senzora, aby mohli byť analyzované na sledovanie profilov.
Systém Guardian Connect CGM sa skladá aj z vysielača Guardian Connect
(MMT-7821) a senzora Enlite™ (MMT-7008). Táto príručka popisuje, ako nastaviť a
používať aplikáciu Guardian Connect. Podrobnosti o používaní ostatných súčastí
systému Guardian Connect CGM nájdete v používateľských príručkách príslušných
zariadení.

-129-

slovenčina

Účelom tejto používateľskej príručky je oboznámiť vás s nastavením a používaním
aplikácie Guardian Connect.

Účel použitia
Aplikácia Guardian Connect je určená na kontinuálne alebo periodické monitorovanie
hladín glukózy v medzibunkovej tekutine pod kožou u ľudí s diabetes mellitus.
Aplikácia Guardian Connect je určená na použitie s kompatibilnými mobilnými
elektronickými zariadeniami spotrebiteľa. Aplikácia umožňuje monitorovať profily hladiny
glukózy a identifikovať potenciálne epizódy nízkej a hladiny glukózy. Aplikácia Guardian
Connect zobrazuje výstrahy v prípade, že hladiny glukózy dosiahnu, poklesnú pod alebo
narastú nad nastavené hodnoty.
Hodnoty glukózy namerané senzorom, ktoré sú zobrazené na obrazovke, nie sú určené
priamo na úpravy liečby. Ich úlohou je skôr informovať o potrebe merania glykémie
pomocou glukomera.

Kontraindikácie
Nie sú známe.

Bezpečnostné varovania
Upozornenie: Akékoľvek zmeny alebo úpravy zariadení, ktoré nie sú výslovne
schválené spoločnosťou Medtronic, môžu ovplyvniť možnosť
používania zariadenia a mať za následok ukončenie platnosti
poskytovanej záruky.
Na správne fungovanie aplikácie Guardian Connect je potrebné funkčné mobilné
zariadenie so správnymi nastaveniami (t. j. podporovaným operačným systémom a
zabudovaným rozhraním Bluetooth®). V prípade nefunkčného mobilného zariadenia
alebo nesprávnych nastavení na mobilnom zariadení nemusí aplikácia Guardian Connect
správne zobrazovať výstrahy.

Preventívne opatrenia
Glykémiu si musíte kontrolovať aspoň dvakrát za deň alebo tak, ako to indikuje systém.
Ak aplikácia Guardian Connect indikuje, že hladina glukózy nameraná senzorom nie je
v určenom cieľovom rozmedzí, skontrolujte si glykémiu pomocou glukomera.
Počas nosenia senzora môže užívanie paracetamolu klamlivo zvýšiť hodnoty glukózy
namerané senzorom. Rozsah nepresnosti sa u každého človeka líši a závisí od množstva
aktívneho paracetamolu v tele. Pred rozhodnutiami týkajúcimi sa liečby používajte vždy
na overenie hladiny glykémie glukomer.
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Podpora
Ak potrebujete pomoc, kontaktujte miestnu linku pomoci alebo miestneho zástupcu.
Kontaktné údaje linky pomoci alebo zástupcu vo vašej oblasti nájdete v zozname
medzinárodných kontaktov spoločnosti Medtronic Diabetes na začiatku tejto
používateľskej príručky.

Informácie o používaní tejto príručky
Nasledujúca tabuľka popisuje niektoré výrazy a konvencie použité v tejto príručke.
Konvencia

Popis
Označuje, že jednu vlastnosť na obrazovke je možné prepínať medzi dvoma možnosťami. Napríklad príkaz Zapnite výstrahu znamená, že máte presunúť prepínač doprava
a tak zapnúť výstrahu. Výstrahu vypnete presunutím toho istého prepínača doľava.

Tučné písmo

Označuje položku na obrazovke, ktorú si zvolíte prstom alebo ktorú otvoríte ťuknutím.

>

Symbol označujúci sériu volieb, ktoré musíte vykonať na obrazovke. Napríklad, Nastavenia výstrah > Výstrahy o rýchlosti znamená, že musíte najskôr ťuknúť na položku
Nastavenia výstrah a potom na nasledujúcej obrazovke ťuknúť na Výstrahy o rýchlosti.

Poznámka

Poskytuje ďalšie užitočné informácie.

VAROVANIE

Upozorňuje vás na možné nebezpečenstvo, ktoré (ak sa mu nevyhnete) môže viesť k
miernemu až stredne závažnému zraneniu alebo poškodeniu zariadenia.

UPOZORNENIE

Varuje vás pred možným nebezpečenstvom, ktoré (ak sa mu nevyhnete) môže viesť
k smrti alebo vážnemu zraneniu. Taktiež môže opisovať možné závažné nežiaduce reakcie a bezpečnostné riziká.

Nastavenie aplikácie Guardian Connect
Pri prvom otvorení aplikácie Guardian Connect vás samotná aplikácia prevedie cez
proces nastavenia. Postupujte jednoducho podľa pokynov na obrazovke. Ďalšie
informácie nájdete na svojej uvítacej karte.

Párovanie vysielača
Vysielač spárujete so svojím mobilným zariadením podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenie nového senzora
Pri zavedení senzora postupujte podľa pokynov v používateľskej príručke. Spustenie
senzora dokončite podľa pokynov na obrazovke.
Poznámka: Pred ukončením nastavovania senzora musí byť vysielač pripojený
k senzoru.
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Prepínacie
tlačidlo

Podrobné informácie o opätovnom pripojení existujúceho senzora nájdete v časti
Opätovné pripojenie existujúceho senzora, na strane 152.
Zavedenie senzora
Pri zavádzaní senzora sa riaďte pokynmi uvedenými v používateľskej príručke
k pomôcke na zavedenie.
Pripojenie vysielača k senzoru
Informácie o pripojení vysielača k senzoru nájdete v používateľskej príručke k vysielaču.

Domovská obrazovka
Keď otvoríte aplikáciu Guardian Connect na svojom mobilnom zariadení, zobrazí sa
domovská obrazovka.
obrazovka
Ponuka

kalibrácia
šípka rýchlosti
zmeny

aktuálna
hodnota
glukózy
nameraná
senzorom

výstraha pri
dosiahnutí
horného
limitu
glukózy
nameranej
senzorom
výstraha
pri
dosiahnutí
dolného
limitu
glukózy
nameranej
senzorom

graf glukózy
nameranej
senzorom
kontinuálne
sledovanie
hladiny glukózy
nameranej
senzorom

indikátor dňa

pridať udalosť

časový
interval

Poznámka: Pri prvom otvorení aplikácie Guardian Connect nebudú na domovskej
obrazovke žiadne informácie získané zo senzora. Prvé načítanie hodnoty
glukózy nameranej senzorom sa zobrazí po úspešnom spárovaní vysielača
a po kalibrácii senzora.
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Položka
Kalibrácia

Popis
Zobrazuje obrazovku kalibrácie, kde sa zadávajú hodnoty glykémie (GK) namerané glukomerom, ktoré sa použijú pri kalibrácii senzora. Podrobné informácie nájdete v časti Kalibrácia senzora, na strane 137.
Farba krúžka a veľkosť zobrazeného segmentu označujú stav kalibrácie a odhadovaný zostávajúci čas do ďalšej povinnej kalibrácie senzora. Keď je kalibrácia senzora úplná, celý krúžok má zelenú farbu. S približujúcim sa termínom ďalšej
kalibrácie senzora ubúdajú segmenty krúžka a farba sa tiež mení, až kým sa namiesto krúžka neobjaví kvapka krvi, ako je uvedené nižšie:

Šípky rýchlosti
zmeny

Zobrazujú profil glukózy a rýchlosť, akou posledné hodnoty glukózy nameranej
senzorom rástli alebo klesali. Podrobné informácie o tom ako nastaviť zmeny rýchlosti pre rastúce a klesajúce hodnoty glukózy namerané senzorom, nájdete v časti
Nastavenie výstrah o rýchlosti, na strane 143.

Obrazovka s ponukou

Poskytuje prístup k obrazovke s ponukou, kde sa zobrazujú informácie o stave systému Guardian Connect a kde je možné nastaviť senzor, definovať nastavenia
výstrahy, prezrieť denník a otvoriť nastavenia systému CareLink Personal. Podrobné informácie nájdete v časti Obrazovka s ponukou, na strane 135.

Kontinuálne sledovanie hladiny
glukózy nameranej senzorom

Zobrazuje vaše aktuálne a predchádzajúce meranie hladiny glukózy pomocou
senzora. Ťuknutím na ktorýkoľvek bod na grafe sa v okne nad grafom zobrazia
podrobnosti zvolenej hladiny glukózy nameranej senzorom alebo udalosti. Ďalšie
tipy pre navigáciu nájdete v časti Navigácia v grafe hodnôt glukózy nameraných
senzorom, na strane 145.

Ikony stavu systému

Zobrazuje ikonu zodpovedajúcu stavu v prípade, že je batéria vybitá, životnosť
senzora vypršala, spojenie s vysielačom je prerušené, alebo je stav týchto vlastností neznámy. Podrobné informácie nájdete v časti Ikony stavu systému, na strane 136.

Časový interval

Zobrazujte vopred nastavené časové intervaly 3, 6, 12 a 24 hodín. Časové intervaly môžete prepínať ťuknutím na túto ikonu.

Aktuálna hodnota glukózy nameraná
senzorom

Zobrazuje aktuálnu hodnotu glukózy nameranú senzorom, ktorú vysielač vypočíta
a odošle bezdrôtovo do aplikácie Guardian Connect.
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Celý zelený krúžok znamená, že do nasledujúcej kalibrácie zostáva 12 hodín. Žltý
krúžok oznažuje tri zostávajúce hodiny. Červený krúžok označuje, že zostáva jedna hodina. Keď sa objaví červená kvapka, zobrazí sa výstraha s výzvou na kalibráciu systému. Otáznik označuje, že stav kalibrácie je neznámy. Tri bodky
označujú, že kalibrácia nie je v súčasnosti povolená.

Položka

Popis

Limity výstrah
vysokej a nízkej
hladiny glukózy
nameranej senzorom

Zobrazuje líniu, ktorá označuje limity vysokej a nízkej hladiny glukózy nameranej
senzorom na grafe senzora. Oranžová línia označuje limit vysokej hladiny glukózy
nameranej senzorom a červená línia označuje limit nízkej hladiny glukózy nameranej senzorom.

Správa o stave
senzora

Zobrazuje oznámenie o poslednom aktívnom stave. Ak aktuálna hodnota glukózy
nameraná senzorom nie je dostupná, zobrazí sa správa o stave senzora na mieste, kde by sa zobrazili údaje o hodnote glukózy nameranej senzorom.

Graf glukózy nameranej senzorom

Zobrazuje modrú líniu, ktorá označuje hodnoty glukózy namerané senzorom počas
zvoleného časového intervalu. Označuje tiež vaše limity vysokej a nízkej glykémie.
Podrobné informácie o grafe senzora nájdete v časti Graf senzora, na strane 145.

Indikátor dňa

Zobrazuje deň údajov zobrazených na grafe. Pri presune k neskorším údajom sa
bude deň zobrazovať ako Dnes, Včera alebo ako dni predchádzajúceho týždňa.

Pridať udalosť

Zobrazuje obrazovku udalostí, kde je možné zadať dodatočné informácie, ako napríklad cvičenie, merania glykémie, prijaté pokrmy alebo podaný inzulín. Niektoré
merania glykémie, ktoré sú zadané tu, môžu byť použité na kalibráciu senzora.
Podrobné informácie nájdete v časti Udalosti, na strane 147.
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Obrazovka s ponukou
Obrazovka s ponukou sa zobrazí po ťuknutí na ikonu
Guardian Connect.

na domovskej obrazovke

zatvoriť
stavový
riadok
systému

slovenčina

Položka

Popis

Zatvoriť (X)

Zatvára obrazovku s ponukou a vráti vás späť na domovskú obrazovku.

Stavový riadok
systému

Zobrazuje ikony, ktoré ukazujú prehľad stavu systému Guardian Connect vrátane
stavu batérie vysielača, životnosti senzora a stavu komunikácie vysielača. Podrobné informácie o jednotlivých ikonách a ich stave nájdete v časti Ikony stavu systému, na strane 136.

Denník

Zobrazuje históriu výstrah a udalostí, ku ktorým došlo v systéme Guardian Connect. Podrobné informácie nájdete v časti Denník, na strane 151.

Nastavenia výstrah

Zobrazuje možnosti nastavenia výstrah pri monitorovaní hladiny glukózy a pripomienky na kalibráciu. Podrobné informácie nájdete v časti Nastavenia výstrah, na
strane 140.

Synchronizácia
s CareLink

Poskytuje prístup k ponuke na konfiguráciu odovzdania údajov do systému CareLink Personal, na zmenu prihlasovacích údajov používateľa a na udelenie prístupu
k informáciám o vašej cukrovke partnerovi/partnerom pomocou webovej lokality
CareLink Personal.
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Položka

Popis

Nastavenie senzora

Zobrazuje možnosť spárovania vysielača s vaším mobilným zariadením. Taktiež
ponúka výber jednotiek (glukóza a sacharidy), ak je táto možnosť dostupná, v súlade s nariadeniami krajiny.

Informácie

Poskytuje používateľovi informácie o softvérovej verzii, prístup k používateľskej
príručke a odkaz na licenčnú zmluvu koncového používateľa.

Ikony stavu systému
Ikony stavu systému nájdete v hornej časti obrazovky s ponukou. Tieto ikony umožňujú
rýchlu kontrolu stavu systému. Ak je stav niektorého parametra kritický a vyžaduje si
vašu okamžitú pozornosť, zobrazí sa zodpovedajúca ikona stavu tiež na domovskej
obrazovke Guardian Connect vedľa ikony kalibrácie.
Názov ikony

Popis

Batéria
vysielača

Úroveň nabitia batérie vysielača. Farba a úroveň výplne ikony označujú stav. Keď
je batéria úplne nabitá, celá ikona má zelenú farbu. Otáznik označuje, že stav
batérie je neznámy. Počas vybíjania batérie sa ikona mení tak, ako je zobrazené
nižšie:

Životnosť
senzora

Zostávajúci počet dní životnosti senzora. Číslo a farba ikony označujú stav. Po
zavedení nového senzora má celá ikona zelenú farbu. V priebehu používania
senzora bude číslo v ikone označovať počet zostávajúcich dní do výmeny senzora
a farba ikony sa bude meniť nasledovne:

Otáznik označuje, že životnosť senzora je neznáma. Keď do výmeny senzora
zostáva menej ako jeden deň, zostane ikona s číslom 1 červená a pod ikonou sa
zobrazí text s počtom zostávajúcich hodín.
Komunikácia
vysielača

Stav komunikácie medzi vysielačom a aplikáciou Guardian Connect:
— vysielač je aktívny a pripojený
— nastala komunikačná chyba, vysielač nie je spárovaný s mobilným
zariadením alebo je rozhranie Bluetooth vypnuté
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Kalibrácia senzora
Kalibrácia je proces zadania hodnoty glykémie nameranej glukomerom pre výpočet
hodnôt glukózy nameraných senzorom. Kalibráciu je potrebné vykonávať pravidelne
s cieľom zabezpečiť nepretržité prijímanie presných údajov o glukóze nameranej
senzorom. Podrobné informácie nájdete v časti Pokyny na kalibráciu, na strane 137.

Potrebná
kalibrácia

Kedy?

Popis

Prvá

V rozmedzí dvoch hodín
po pripojení nového
senzora.

Senzor bude plne funkčný do dvoch hodín. Ihneď po
inicializácii bude potrebné senzor kalibrovať.

Druhá

V rozmedzí šiestich
hodín po prvej kalibrácii.

Ak senzor nenakalibrujete dlhšie ako šesť hodín po
prvej kalibrácii, vysielač prestane vypočítavať hodnoty
glukózy namerané senzorom až do kalibrácie vášho
senzora.

Nasledujúca

V rozmedzí 12 hodín po
druhej kalibrácii a potom
najmenej každých 12
hodín.

Ak senzor nenakalibrujete dlhšie ako 12 hodín, vysielač
prestane vypočítavať hodnoty glukózy namerané
senzorom až do kalibrácie vášho senzora. Senzor
musíte počas jeho životnosti kalibrovať najmenej
každých 12 hodín. Podrobné informácie nájdete v časti
Pokyny na kalibráciu, na strane 137.

Poznámka: Môžu sa vám tiež zobraziť ďalšie výstrahy na kalibráciu, aby vás
upozornili, že na zlepšenie výkonu senzora je potrebná ďalšia kalibrácia.
Ak senzor nenakalibrujete po prijatí dodatočnej výstrahy na kalibráciu,
vysielač prestane až do kalibrácie vášho senzora vypočítavať hodnoty
glukózy namerané senzorom.

Pokyny na kalibráciu
Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky kalibrácie senzora, postupujte podľa týchto
pokynov:
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Poznámka: Od času pripojenia senzora k vysielaču potrebuje aplikácia Guardian
Connect najviac dve hodiny na spustenie predtým, ako môžete senzor
kalibrovať. Ikona kalibrácie zostane skrytá až kým sa spúšťanie senzora
neukončí.
Keď nastane čas potrebnej kalibrácie, zobrazí sa výstraha s výzvou na okamžitú
kalibráciu senzora. Po kalibrácii senzora môže trvať maximálne päť minút, kým sa
zobrazia aktualizované hodnoty glukózy namerané senzorom.
Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o tom, kedy je potrebné kalibrovať senzor.

•
•
•
•
•
•

Na zvýšenie presnosti kalibrujte tri až štyrikrát v pravidelných intervaloch počas
celého dňa. V prípade potreby si nastavte pripomienky na kalibráciu tak, ako je to
vysvetlené v časti Nastavenie pripomienok na kalibráciu, na strane 145.
Ihneď po odmeraní glykémie zadajte hodnotu glykémie nameranej glukomerom do
aplikácie.
Pred meraním glykémie si vždy umyte ruky.
Vzorky krvi na kalibráciu odoberajte výlučne zo špičiek prstov.
Vyhnite sa používaniu starých meraní glykémie alebo opätovnému používaniu
meraní glykémie z predchádzajúcich kalibrácií.
Ak je kalibrácia z nejakého dôvodu neúspešná, musíte pred pokusom o novú
kalibráciu počkať aspoň 15 minút.

Poznámka: Ak sa hodnoty glykémie namerané glukomerom výrazne odlišujú od hodnôt
glukózy nameraných senzorom, je potrebné, aby ste si umyli ruky
a kalibráciu vykonali znova.
Ako zadávať glykémiu nameranú glukomerom na kalibráciu
Hodnoty glykémie na kalibráciu namerané glukomerom môžete zadať na obrazovke
Kalibrácia tak, ako je popísané v tejto časti, alebo pri zadávaní hodnoty glykémie
nameranej glukomerom na obrazovke Udalosti, ako je popísané v časti Zadávanie
glykémie najmeranej glukomerom, na strane 147.
Hodnotu glykémie na kalibráciu senzora nameranú glukomerom zadajte nasledovne:
1
2
3
4
5

Zmerajte si hodnotu glykémie glukomerom.
Na domovskej obrazovke aplikácie Guardian Connect ťuknite na ikonu kalibrácie.
Pomocou numerickej klávesnice zadajte hodnotu glykémie v rozmedzí 2,2 mmol/l až
22,2 mmol/l (40 mg/dl až 400 mg/dl).
Uistite sa, že hodnota zobrazená nad numerickou klávesnicou je správna. Ak
hodnota nie je správa, ťuknutím na tlačidlo
hodnotu vymažte a zadajte správnu.
Ťuknite na položku Kalibrovať v hornej časti. Hodnotu potvrďte a potom ťuknite na
Kalibrovať senzor XXX mmol/l (mg/dl).
Aplikácia sa vráti späť na domovskú obrazovku a na grafe glukózy nameranej
senzorom sa v čase zadania objaví kvapka krvi. Prvá hodnota glukózy nameraná
senzorom sa zobrazí v priebehu piatich minút po vykonaní kalibrácie.

Výstrahy
Výstraha upozorňuje na situáciu, ktorá môže vyžadovať vašu okamžitú pozornosť. Je
potrebné, aby ste vyriešili vždy problém, ktorý spôsobil vznik výstrahy.
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V aplikácii Guardian Connect sa výstraha Guardian Connect zobrazuje ako farebná
kontextová správa. Ak aplikácia Guardian Connect nie je otvorená alebo je
zariadenie zamknuté, závisí štýl a vzhľad výstrah na nastaveniach oznámení na
vašom mobilnom zariadení.
UPOZORNENIE: Oznámenia na svojom mobilnom zariadení nevypínajte ani
nezapínajte nastavenie „Do Not Disturb“ (Nevyrušovať). To by
spôsobilo, že nedostanete dôležité výstrahy, ktoré si vyžadujú
vašu okamžitú pozornosť.

UPOZORNENIE: Spoločnosť Medtronic nezaručuje, že vaše mobilné zariadenie
umožní aplikácii Guardian Connect fungovať na pozadí. Ak
mobilné zariadenie aplikáciu Guardian Connect automaticky
zatvorí, môžete dostať oznámenie Koniec komunikácie. Preto
najmä v prípade, keď máte naraz spustených niekoľko
aplikácií, sa nespoliehajte na výstrahy z aplikácie Guardian
Connect a pravidelne kontrolujte, či je aplikácia aktívna.
V závislosti od druhu relevantného problému môžu byť výstrahy aplikácie Guardian
Connect združené do skupiny výstrah týkajúcich sa monitorovania glukózy
(zobrazené ako červené alebo oranžové kontextové správy v rámci aplikácie) a do
skupiny výstrah týkajúcich sa chýb a stavu systému (zobrazené ako modré
kontextové správy).
Výstrahy týkajúce sa chýb a stavu systému upozorňujú na potrebu nového
senzora, na prerušenú komunikáciu s vysielačom, na potrebu kalibrácie alebo na iné
stavy, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť s cieľom úspešného fungovania systému
Guardian Connect. S výnimkou pripomienok na kalibráciu (výstraha Kalibrovať do)
nemusíte tieto výstrahy nastavovať, pretože systém ich automaticky generuje, keď
daný stav nastane.
Výstrahy týkajúce sa monitorovania glukózy vás upozorňujú v prípade, ak sa
vaše hladiny glukózy budú meniť s konkrétnou rýchlosťou alebo vtedy, ak dosiahnu
alebo presiahnu stanovený dolný alebo horný limit alebo sa k týmto hodnotám
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UPOZORNENIE: Nevynucujte ukončenie aplikácie Guardian Connect. To by
spôsobilo, že sa zastaví prenos údajov hodnôt glukózy
nameraných senzorom a vy nedostanete žiadne výstrahy. Ak
je aplikácia spustená na pozadí vášho mobilného zariadenia,
budete aj naďalej prijímať údaje o hodnote glukózy nameranej
senzorom a tiež výstrahy podľa nastavení oznámení svojho
mobilného zariadenia.

približujú. Ak chcete tieto výstrahy dostávať, musíte nastaviť limity glukózy a definovať
nastavenia výstrah, ako je popísané v časti Nastavenia výstrah, na strane 140.
V nasledujúcom grafe sú znázornené rôzne výstrahy o vysokej a nízkej hladine glukózy,
ktoré môžete použiť.
Výstraha pri vysokej hodnote
glukózy nameranej senzorom

Horný
limit
Výstraha pri
predpokladanej
hyperglykémii

Výstraha pri poklese

Výstraha pri stúpaní
Výstraha pri predpokladanej
hypoglykémii

Glukóza
nameraná
senzorom

Dolný
limit
Výstraha pri nízkej hodnote glukózy nameranej senzorom

Nastavenia výstrah
Nasledujúca tabuľka popisuje druhy výstrah týkajúcich sa glukózy a iné nastavenia, ktoré
sú dostupné na obrazovke Nastavenia výstrah v aplikácii Guardian Connect:
Nastavenie

Popis

Výstrahy pri
hyperglykémii

Funkciu Výstrahy pri hyper použite na definovanie oznámení, ktoré dostanete v prípade, že sa hodnota glukózy nameraná senzorom priblíži k hornému limitu alebo ho
dosiahne. Podrobné informácie nájdete v časti Nastavenia výstrah pri hyperglykémii,
na strane 141.

Výstrahy pri
hypoglykémii

Funkciu Výstrahy pri hypo použite na definovanie oznámení, ktoré dostanete v prípade, že sa hodnota glukózy nameraná senzorom priblížik dolnému limitu alebo ho dosiahne. Podrobné informácie nájdete v časti Nastavenie výstrah pri hypoglykémii, na
strane 142.

Výstrahy o
rýchlosti

Funkciu Výstrahy o rýchlosti použite na definíciu oznámení, ktoré dostanete v prípade, že hodnota glukózy nameraná senzorom stúpa alebo klesá špecifickou rýchlosťou. Podrobné informácie nájdete v časti Nastavenie výstrah o rýchlosti, na
strane 143.

Doba odloženia

Funkciu Doba odloženia použite na definíciu času, v ktorom sa zobrazí upozornenie,
že stav výstrahy stále existuje. Ak sa zobrazila výstraha a odložila sa, ďalšia výstraha sa zobrazí, len ak stav, ktorý vyvolal výstrahu, aj naďalej existuje po nastavenom
čase odloženia. Podrobné informácie nájdete v časti Nastavenie času odloženia výstrahy, na strane 144.
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Nastavenie
Pripomienka
kalibrácie

Popis
Funkciu Pripomienka kalibrácie použite na definíciu, kedy dostanete pripomienku
o potrebe kalibrácie senzora. Podrobné informácie nájdete v časti Nastavenie pripomienok na kalibráciu, na strane 145.

Nastavenia výstrah pri hyperglykémii
V nasledujúcej tabuľke sú popísané nastavenia týkajúce sa výstrahy pri
hyperglykémii:
Nastavenie
výstrahy pri
hyperglykémii

Popis

Horný limit je hodnota, z ktorej vychádzajú ďalšie nastavenia pri vysokej hladine glukózy. Vašu hornú hodnotu môžete nastaviť od 5,6 mmol/l do 22,2 mmol/l (od 100
mg/dl do 400 mg/dl). Na vašom grafe glukózy nameranej senzorom sa horný limit
zobrazí ako oranžová horizontálna čiara na nastavenej hodnote.

Výstraha pri
hyper

Ak je Výstraha pri hyper zapnutá, systém zobrazí výstrahu Vysoká nameraná glukóza vtedy, keď hodnota glukózy nameraná senzorom dosiahne alebo presiahne váš
horný limit.

Výstraha pred
hyper

Keď je zapnutá Výstraha pred hyper, dostanete výstrahu Predpokladaná vysoká
hladina glukózy vždy vtedy, keď sa predpokladá dosiahnutie horného limitu úrovne
glukózy nameranej senzorom. Vďaka tomu budete vedieť o každom potenciálnom
dosiahnutí hyperglykémie.

Čas pred hyper

Funkcia Čas pred hyper je dostupná iba vtedy, keď je zapnutá funkcia Výstraha
pred hyper. Táto funkcia stanovuje, kedy dostanete výstrahu Predpokladaná vysoká
hladina glukózy, ak budú hodnoty glukózy namerané senzorom aj naďalej stúpať pri
aktuálnej rýchlosti zmeny. Čas môžete nastaviť v rozmedzí desiatich minút a jednej
hodiny.

Definovať môžete rovnaké nastavenia výstrah pri hyperglykémii na celý deň alebo
použiť rôzne nastavenia počas dňa a iné v noci.
Výstrahy pri hyperglykémii nastavíte nasledovne:
1
2

3

a zvoľte
Na domovskej obrazovke aplikácie Guardian Connect ťuknite na
Nastavenia výstrah > Výstrahy pri hyper.
Prepnite Celý deň, čím sa výstrahy na celý deň prepnú na rôzne výstrahy cez
deň a v noci.
Ak sa rozhodnete nastaviť rôzne výstrahy na deň a noc, zobrazia sa dva súbory
nastavení.
Pri výstrahách počas dňa ťuknite na Deň začína o a nastavte požadovaný
začiatočný čas zvoleného obdobia počas dňa.
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Horný limit

4

Ťuknite na Horný limit a nastavte požadovaný limit od 5,6 mmol/l do 22,2 mmol/l (od
100 mg/dl do 400 mg/dl).
Tým sa zapne Výstraha pri hyper.

5
6

Vráťte sa späť na obrazovku Výstrahy pri hyperglykémii a ťuknite na Uložiť.
Ak chcete dostávať výstrahy, keď sa hodnota glukózy nameraná senzorom blíži
k hornému limitu:
a. Zapnite Výstraha pred hyper.
b. Ťuknite na Čas pred hyper a nastavte požadovaný čas, v ktorom chcete
dostávať výstrahu Predpokladaná vysoká hladina glukózy.

7

Ak chcete nastaviť rôzne výstrahy na deň a na noc, ťuknite na Noc začína o, zvoľte
čas a zopakujte kroky 4 a 5 pre nastavenie nočných výstrah.
Nastavenia uložte ťuknutím na Uložiť v hornej časti obrazovky. Potom ťuknite na
Nastavenia výstrah a definujte ďalšie nastavenie výstrah, ako je čas odloženia pre
výstrahy, ktoré ste práve nastavili.
Po ukončení nastavení výstrah sa vráťte na domovskú obrazovku aplikácie Guardian
Connect ťuknutím na Domov.

8

9

Nastavenie výstrah pri hypoglykémii
V nasledujúcej tabuľke sú popísané nastavenia výstrah pri hypoglykémii:
Nastavenie
Popis
výstrahy pri
hypoglykémii
Dolný limit

Dolný limit je hodnota, z ktorej vychádzajú ďalšie nastavenia nízkej hladiny glukózy.
Dolný limit môžete nastaviť od 2,8 mmol/l do 5 mmol/l (od 50 mg/dl do 90 mg/dl). Na
vašom grafe glukózy nameranej senzorom sa dolný limit zobrazí ako červená horizontálna čiara na nastavenej hodnote.

Výstraha pri
hypo

Keď je zapnutá Výstraha pri hypoglykémii, systém zobrazí výstrahu Nízka nameraná
glukóza vtedy, keď hodnota glukózy nameranej senzorom dosiahne alebo poklesne
pod váš dolný limit.

Výstraha pred
hypo

Keď je zapnutá Výstraha pred hypoglykémiou, zobrazí sa výstraha Predpokladaná
nízka hladina glukózy vždy, keď sa predpokladá dosiahnutie dolného limitu úrovne
glukózy nameranej senzorom. Vďaka tomu budete dopredu vedieť o každom potenciálnom dosiahnutí hypoglykémie.

Čas pred hypo

Funkcia Čas pred hypo je dostupná iba vtedy, keď je zapnutá funkcia Výstraha pred
hypo. Funkcia Čas pred hypo určuje, kedy dostanete výstrahu Predpokladaná nízka
hladina glukózy v prípade, že hodnoty glukózy namerané senzorom budú aj naďalej
klesať pri aktuálnej rýchlosti zmeny. Čas môžete nastaviť v rozmedzí desiatich minút
a jednej hodiny.
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Definovať môžete rovnaké nastavenia výstrahy pri hypoglykémii na celý deň alebo
použiť rôzne nastavenia počas dňa a iné v noci.
Výstrahy pri hypoglykémii nastavíte nasledovne:
1
2

3

Pri výstrahách počas dňa ťuknite na Deň začína o a nastavte začiatočný čas
zvoleného obdobia počas dňa.
Ťuknite na Dolný limit a nastavte požadovaný limit od 2,8 mmol/l do 5 mmol/l
(od 50 mg/dl do 90 mg/dl).
Tým sa zapne Výstraha pri hypo.

5
6

Vráťte sa späť na obrazovku Výstrahy pri hypoglykémii a ťuknite na Uložiť.
Ak chcete dostávať výstrahy, keď sa hodnota glukózy nameraná senzorom blíži
k dolnému limitu:
a. Zapnite Výstraha pred hypo.
b. Ťuknite na Čas pred hypo a nastavte požadovaný čas, v ktorom chcete
dostávať výstrahu Predpokladaná nízka hladina glukózy.

7

Ak chcete nastaviť rôzne výstrahy na deň a na noc, ťuknite na Noc začína o,
zvoľte čas a zopakujte kroky 4 a 5 pre nastavenie nočných výstrah.
Nastavenia uložte ťuknutím na Nastavenia výstrah v hornej časti obrazovky a
definujte ďalšie nastavenia výstrahy, napríklad čas odloženia pre práve
nastavené výstrahy.
Po ukončení nastavení výstrah sa vráťte na domovskú obrazovku aplikácie
Guardian Connect ťuknutím na Domov.

8

9

Nastavenie výstrah o rýchlosti
Výstrahy o rýchlosti vás upozorňujú o hodnote glukózy nameranej senzorom, ktorá
stúpa (Výstraha o náraste) alebo klesá (Výstraha o poklese) rovnakou rýchlosťou
alebo rýchlejšie ako stanovená rýchlosť. Tieto výstrahy pomáhajú ozrejmiť, ako sú
hladiny glukózy ovplyvnené, napríklad jedlom alebo cvičením.
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4

Na domovskej obrazovke Guardian Connect ťuknite na
a zvoľte položku
Nastavenia výstrah > Výstrahy pri hypo.
Prepnite Celý deň, čím sa výstrahy na celý deň prepnú na rôzne výstrahy cez
deň a v noci.
Ak sa rozhodnete nastaviť rôzne výstrahy na deň a noc, zobrazia sa dva súbory
nastavení.

Na domovskej obrazovke Guardian Connect sú rýchlo stúpajúce alebo klesajúce profily
označené šípkami, ako je to zobrazené v časti Domovská obrazovka, na strane 132. Čím
viac šípok, tým je rýchlosť zmeny vyššia.
Výstrahy o rýchlosti nastavíte nasledovne:
1
2

Na domovskej obrazovke aplikácie Guardian Connect ťuknite na
a zvoľte
Nastavenia výstrah > Výstrahy o rýchlosti.
Zapnite funkciu Výstraha o náraste.
Zobrazia sa tri možnosti s počtom šípok korešpondujúcim so špecifickou rýchlosťou
stúpania, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako rýchlosť, ktorú ste si zvolili na spustenie
funkcie Výstraha o náraste. Jedna šípka označuje stúpanie 0,56 mmol/l/minútu (1
mg/dl/minútu), dve šípky označujú stúpanie 0,111 mmol/l/minútu (2 mg/dl/minútu) a
tri šípky označujú stúpanie 0,167 mmol/l/minútu (3 mg/dl/minútu).

3
4

Ťuknite na možnosť s rýchlosťou stúpania, ktorú chcete použiť.
Zapnite funkciu Výstraha o poklese.
Zobrazia sa tri možnosti s počtom šípok korešpondujúcim so špecifickou rýchlosťou
poklesu, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako rýchlosť, ktorú ste si zvolili na spustenie
funkcie Výstraha o poklese. Jedna šípka označuje pokles 0,56 mmol/l/minútu (1
mg/dl/minútu), dve šípky označujú pokles 0,111 mmol/l/minútu (2 mg/dl/minútu) a tri
šípky označujú pokles 0,167 mmol/l/minútu (3 mg/dl/minútu).

5
6

Ťuknite na možnosť s rýchlosťou poklesu, ktorú chcete použiť.
Vráťte sa na obrazovku Nastavenia výstrah ťuknutím na Uložiť > Nastavenia
výstrah v hornej časti obrazovky. Potom sa vráťte na domovskú obrazovku Guardian
Connect ťuknutím na Domov.

Nastavenie času odloženia výstrahy
Ak ste si nastavili výstrahy pri hyperglykémii, hypoglykémii alebo výstrahy pri rýchlosti
zmeny a chcete, aby vás systém upozornil že stav, ktorý vyvolal výstrahu, stále existuje
aj po uplynutí istého časového obdobia, môžete si nastaviť čas odloženia výstrah. Čas
odloženia môžete nastaviť pre výstrahy pri hyperglykémii a pri náraste, ktorý je iný ako
čas odloženia pri hypoglykémii a pri poklese.
Čas odloženia výstrahy nastavíte nasledovne:
1
2

Na domovskej obrazovke aplikácie Guardian Connect ťuknite na
a zvoľte
Nastavenia výstrah > Doba odloženia.
Ťuknite na položku Výstrahy hyper a nárastu a nastavte požadovaný čas, pred
ktorým vás systém upozorní na existujúci stav.
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3
4

Ťuknite na položku Výstrahy hypo a poklesu a nastavte požadovaný čas, pred
ktorým vás systém upozorní na existujúci stav.
Vráťte sa na obrazovku Nastavenia výstrah ťuknutím na Uložiť > Nastavenia
výstrah v hornej časti obrazovky. Potom sa vráťte na domovskú obrazovku
Guardian Connect ťuknutím na Domov.

Nastavenie pripomienok na kalibráciu
Pripomienku kalibrácie senzora v priebehu špecifického časového obdobia si môžete
nastaviť pre vlastnú potrebu. Napríklad, ak nastavíte pripomienku na 30 minút,
dostanete výstrahu Kalibrovať do 30 minút predtým, ako budete musieť zadať
hodnotu glykémie nameranú glukomerom pre kalibráciu.

1
2
3
4

Na domovskej obrazovke Guardian Connect ťuknite na
a zvoľte položku
Nastavenia výstrah > Pripomienka kalibrácie.
Zapnite položku Pripomienka.
Nastavte požadovaný čas, v ktorom dostanete výstrahu pred potrebnou
kalibráciu senzora.
Vráťte sa na obrazovku Nastavenia výstrah ťuknutím na Uložiť > Nastavenia
výstrah v hornej časti obrazovky. Potom sa vráťte na domovskú obrazovku
Guardian Connect ťuknutím na Domov.

Graf senzora
Graf senzora zobrazuje vašu aktuálnu hodnotu glukózy nameranú senzorom, ktorú
vysielač odosiela cez rozhranie Bluetooth do aplikácie Guardian Connect. Graf tiež
umožňuje sledovať históriu hodnôt glukózy nameraných senzorom a históriu
zadaných udalostí.
Navigácia v grafe hodnôt glukózy nameraných senzorom
Pre navigáciu naprieč údajmi grafu senzora aplikácie Guardian Connect použite
nasledujúce tipy:
•
Ak chcete sledovať údaje zaznamenané v minulosti alebo sa vrátiť k aktuálnym
hodnotám grafu, potiahnite stred grafu prstom doprava a doľava.
•
Údaje v grafe priblížite a oddialite stiahnutím a roztiahnutím stredu grafu prstami.
•
Graf sa dvojitým ťuknutím zobrazí vo vopred stanovených 3-hodinových, 6hodinových, 12-hodinových a 24-hodinových úrovniach priblíženia.
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Pripomienku na kalibráciu nastavíte nasledovne:

•

•

Ťuknutím na horizontálnu časovú os vycentrujete zvolený časový bod na grafe a
v informačnom okne, ktoré sa objaví nad grafom, sa zobrazia podrobnosti zvolenej
hodnoty glukózy nameranej senzorom alebo podrobnosti udalosti. Podrobné
informácie nájdete v časti Informačné okná grafu, na strane 146.
Dvojitým ťuknutím na vertikálnu os hodnôt glukózy nameraných senzorom sa vrátite
na aktuálnu hodnotu glukózy nameranú senzorom, ktorá je zobrazená na grafe.

Informačné okná grafu
Keď ťuknete na ktorýkoľvek bod na grafe, označí sa zvolený čas vertikálnym kurzorom
na grafe a informačné okienko o zvolenej udalosti alebo hodnote glukózy nameranej
senzorom sa zobrazí nad grafom. Nasledujúci obrázok slúži ako príklad:

V informačných oknách sa v súvislosti s hodnotami glukózy nameranými senzorom
zobrazí hodnota glukózy, dátum a čas merania a šípky označujúce rýchlosť zmeny,
podobne ako pri informáciách o aktuálnej hodnote glukózy nameranej senzorom, ktoré sa
zobrazujú na domovskej obrazovke. Ak pre zvolený časový bod neexistuje žiadna
hodnota glukózy nameraná senzorom, zobrazí sa v informačnom okne správa o stave
senzora v danom bode.
V informačných oknách sa v súvislosti s markermi udalosti zobrazia podrobnosti
špecifické pre každý druh udalosti. Podrobné informácie nájdete v časti Udalosti, na
strane 147.
Kurzorom môžete pohybovať po grafe po päťminútových intervaloch a vyznačiť
špecifickú hodnotu glukózy nameranú senzorom na grafe.
Informačné okná sa objavia iba na niekoľko sekúnd a potom sa zatvoria.
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Udalosti
Udalosti vám pomáhajú zachytávať informácie, ktoré môžu ovplyvniť hladiny glukózy.
Obrazovku Udalosti v aplikácii Guardian Connect môžete použiť pre zadanie a
uloženie určitých druhov udalostí.
Ikona
udalosti

Názov udalosti

Popis
Glykémia nameraná glukomerom. Tieto hodnoty môžu byť
použité buď na kalibráciu systému alebo jednoducho na
riadenie liečby cukrovky bez kalibrácie systému.

Inzulín

Typ a množstvo podaného inzulínu.

Jedlo

Množstvo sacharidov, ktoré skonzumujete alebo vypijete.

Cvičenie

Intenzita a trvanie cvičenia.

Iné

Túto udalosť môžete použiť na zadanie akýchkoľvek iných
informácií relevantných pre riadenie liečby cukrovky. Môžete
tu napríklad zaznamenať informácie o tom, kedy užívate
lieky, kedy ste boli chorí alebo v strese.

Poznámka: Naučte sa zaznamenávať udalosti hneď, ako sa udejú. Ak pri zázname
udalostí urobíte chybu, môžete udalosť vždy vymazať a zaznamenať
opäť.
Zadávanie glykémie najmeranej glukomerom
Ak si meriate glykémiu napríklad pri jedle alebo v čase prudkého nárastu alebo
poklesu glykémie, môžete tieto merania zadať do aplikácie Guardian Connect.
Zadané hodnoty glykémie nameranej glukomerom môžete tiež využiť na účely
kalibrácie, ak je kalibrácia povolená v čase zaznamenávania udalosti. Ak chcete
glykémiu nameranú glukomerom použiť na kalibráciu, musí byť hodnota v rozmedzí
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Glykémia

od 2,2 mmol/l do 22,2 mmol/l (od 40 mg/dl do 400 mg/dl). Pri kalibrácii senzora z
obrazovky Glykémia môžete zadať aktuálnu hodnotu glykémie alebo hodnoty, ktoré sú
staré najviac 12 minút.
Poznámka: V časti Udalosti môžete zadať hodnotu glykémie v rozmedzí od 1,1 mmol/l
do 33,3 mmol/l (20 mg/dl do 600 mg/dl). Pri kalibrácii glykémie môžete
zadať hodnotu v rozmedzí od 2,2 mmol/l do 22,2 mmol/l (od 40 mg/dl do 400
mg/dl).
Hodnoty glykémie namerané glukomerom do časti Udalosti môžete zadávať nasledovne:
1
2

Odmerajte si glykémiu glukomerom.
V spodnej časti domovskej obrazovky Guardian Connect ťuknite na položku

3

Na obrazovke Udalosti ťuknite na

4

Ak potrebujete zmeniť dátum alebo čas záznamu, ťuknite na Čas a vykonajte
príslušné zmeny.
Pomocou numerickej klávesnice zadajte hodnotu glykémie nameranú glukomerom.
Uistite sa, že hodnota zobrazená nad numerickou klávesnicou je správna. Ak je
hodnota nesprávna, vymažte ju ťuknutím na
a zadajte správnu hodnotu.

5
6
7
8

.

.

Ťuknite na položku Uložiť v hornej časti obrazovky.
Ak dostanete správu s výzvou na okamžitú kalibráciu:
• Aktualizujte senzor pomocou zadanej hodnoty glykémie nameranej glukomerom a
zvoľte Kalibrovať senzor XXX mmol/l (mg/dl).
• Ak senzor nechcete aktualizovať touto hodnotou, zvoľte Iba uložiť.
• Ak chcete vykonať opravu alebo zrušiť, ťuknite na Zrušiť.
Aplikácia sa vráti na domovskú obrazovku a na grafe sa vo zvolenom čase zobrazí
.

Zadávanie informácií o inzulínovej injekcii
Ak podávate inzulín pomocou inzulínovej pumpy, pera alebo injekčnej striekačky, môžete
množstvo podaného inzulínu zadať do aplikácie Guardian Connect.
Druh a množstvo podaného inzulínu môžete zadať nasledovne:
1
2

Poznačte si množstvo a druh podanej injekcie.
V spodnej časti domovskej obrazovky Guardian Connect ťuknite na

3

Na obrazovke Udalosti ťuknite na položku

4

Ak potrebujete zmeniť dátum alebo čas záznamu, ťuknite na Čas a vykonajte
príslušné zmeny.
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5
6

7

8

Pomocou numerickej klávesnice zadajte množstvo inzulínu.
Uistite sa, že hodnota zobrazená nad numerickou klávesnicou je správna. Ak
hodnota nie je správa, ťuknutím na tlačidlo
hodnotu vymažte a zadajte
správnu.
Ťuknite na položku Typ a zvoľte druh podaného inzulínu.
• Rýchlo účinkujúci inzulín
• Dlhodobo účinkujúci inzulín
Ťuknite na položku Hotovo v hornej časti.
Aplikácia sa vráti na domovskú obrazovku a na grafe sa vo zvolenom čase
zobrazí
.

Informácie o jedle zaznamenáte nasledovne:
1
2

Vypočítajte celkové množstvo sacharidov (v gramoch) v jedle, občerstvení alebo
nápoji, ktoré sa chystáte skonzumovať.
V spodnej časti domovskej obrazovky Guardian Connect ťuknite na
.

3

Na obrazovke Udalosti ťuknite na položku

4

Ak potrebujete zmeniť dátum alebo čas záznamu, ťuknite na Čas a vykonajte
príslušné zmeny.
Pomocou numerickej klávesnice zadajte množstvo skonzumovaných sacharidov.
Uistite sa, že hodnota zobrazená nad numerickou klávesnicou je správna. Ak
hodnotu vymažte a zadajte
hodnota nie je správa, ťuknutím na tlačidlo
správnu.
Ťuknite na položku Hotovo v hornej časti.
Aplikácia sa vráti na domovskú obrazovku a na grafe sa vo zvolenom čase
.
zobrazí

5
6

7
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Zadávanie informácií o jedle
Aplikáciu Guardian Connect môžete použiť na záznam informácií o sacharidoch,
ktoré konzumujete alebo pijete v jedlách, nápojoch alebo občerstvení.

Zadávanie informácií o cvičení
Aplikáciu Guardian Connect môžete použiť na zadávanie informácií o režime cvičení.
Zachovávajte konzistentnosť a údaje zadávajte buď pred alebo po každom cvičení.
Informácie o cvičení zaznamenáte nasledovne:
1
2

Poznačte si, ako dlho ste cvičili (trvanie) a nakoľko náročné alebo ľahké cvičenie bolo
(intenzita).
V spodnej časti domovskej obrazovky Guardian Connect ťuknite na
.

3

Na obrazovke Udalosti ťuknite na položku

4

Ak potrebujete zmeniť dátum alebo čas, ťuknite na položku Čas a nastavte
požadovaný deň a čas pre tento záznam cvičenia.
Ťuknite na položku Trvanie a zadajte čas, ktorý ste strávili cvičením.
Zadaná hodnota sa zobrazí nad numerickou klávesnicou.

5
6
7

.

Ťuknite na položku Námaha a zvoľte buď Nízka, Stredná alebo Vysoká intenzita
cvičenia.
Ťuknite na položku Hotovo v hornej časti.
Aplikácia sa vráti na domovskú obrazovku a na grafe sa vo zvolenom čase zobrazí
.

Zadávanie iných udalostí
Aplikáciu Guardian Connect môžete okrem záznamov meraní glykémie, injekcií inzulínu,
skonzumovaných sacharidov a informácií o cvičení použiť aj na záznam iných udalostí.
Môžete tu napríklad zaznamenať informácie o tom, kedy užívate lieky, kedy ste boli chorí
alebo v strese.
Iné udalosti zaznamenáte nasledovne:
1

V spodnej časti domovskej obrazovky Guardian Connect ťuknite na

.

.

2

Na obrazovke Udalosti ťuknite na položku

3
4

Do textového poľa zadajte relevantné informácie.
Ťuknite na položku Hotovo v hornej časti.
Aplikácia sa vráti na domovskú obrazovku a na grafe sa vo zvolenom čase zobrazí
.
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Denník
Obrazovka denníka zobrazuje históriu výstrah a udalostí, ku ktorým došlo vo zvolený
deň, s poslednými záznamami na začiatku zoznamu.
Záznamy denníka môžete prehliadať nasledovne:
Na obrazovke Guardian Connect ťuknite na

a zvoľte položku Denník.

2

Požadované informácie otvoríte nasledujúcimi spôsobmi:
• Ťuknite na položku Výstrahy alebo Udalosti a prefiltrujte zoznam podľa
špecifického typu. Môžete si tiež zvoliť zobrazenie celého zoznamu pomocou
položky Všetky.
• Záznamy si môžete prezerať pohybom prsta nahor a nadol.
• Ak chcete záznam vymazať, pohybom prsta záznam presuňte doľava a ťuknite
na položku Vymazať.
Poznámka: Výstrahy a udalosti kalibrácie nie je možné vymazať.
• Ťuknite na požadovaný záznam, čím ho roztiahnete a zobrazíte podrobné
informácie. Cez záznamy zoznamu sa môžete pohybovať aj pomocou šípok
a
v hornej časti rozšíreného náhľadu.

3

Ak si prezeráte špecifickú udalosť alebo výstrahu na obrazovke s podrobnými
informáciami, na domovskú obrazovku sa vrátite ťuknutím na položky Denník >
Domov. Ak sa nachádzate na hlavnej obrazovke Denník, na domovskú
obrazovku sa vrátite ťuknutím na položku Home (Domov).

Synchronizácia vašich údajov so systémom CareLink Personal
Aplikácia Guardian Connect umožňuje automatickú synchronizáciu údajov so
systémom CareLink Personal alebo nahratie informácií do správ CareLink podľa
potreby.
Funkcia automatickej synchronizácie so systémom CareLink odosiela údaje
zobrazené v aplikácii Guardian Connect do karty CareLink Connect na webovej
lokalite CareLink Personal približne každých päť minút, ak je k dispozícii internetové
prepojenie so systémom CareLink. Táto funkcia tiež automaticky odosiela informácie
o histórii zo senzora, ktoré sa využívajú na tvorbu správ CareLink zhruba každých 24
hodín. K odoslaným údajom máte prístup vy alebo vaša blízka osoba na webovej
lokalite CareLink Personal carelink.minimed.eu. Upozorňujeme, že na odosielanie
údajov do systému CareLink musí byť mobilné zariadenie pripojené k internetu. Ak
využívate na prenos mobilné pripojenie, môže byť tento prenos spoplatnený podľa
cien poskytovateľa služby.
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1

Pri nastavení aplikácie Guardian Connect je funkcia synchronizácie do systému CareLink
predvolene nastavená ako zapnutá. Ak je synchronizácia do CareLink vypnutá, nebude
aplikácia odosielať údaje zo senzora do systému CareLink Personal.
Tlačidlo Upload now (Odovzdať teraz) umožňuje okamžité odoslanie údajov zo senzora
do systému CareLink Personal na tvorbu správ.

Odosielanie prístupu do CareLink blízkej osobe
Po synchronizácii aplikácie Guardian Connect so systémom CareLink môžete pozvať
členov rodiny, priateľov alebo blízke osoby do webovej lokality CareLink, kde môžu
sledovať informácie o vašej cukrovke. Pre vstup na webovú stránku CareLink Personal
navštívte stránku carelink.minimed.eu na vašom osobnom počítači, alebo ťuknite na
tlačidlo Manage Care Partners (Správa blízkych osôb) v rámci vašej aplikácie. V tejto
lokalite môžete pre každú blízku osobu vytvoriť používateľské meno a dočasné heslo.
Blízke osoby použijú tieto prihlasovacie údaje na prístup k informáciám o vašej cukrovke
na webovej lokalite CareLink Personal.
Poznámka: Vaše blízke osoby použijú prihlasovacie údaje pre systém CareLink, ktoré
ste im vytvorili, na prístup do webovej lokality CareLink.
Viac informácií o karte CareLink Connect nájdete v používateľskej príručke CareLink
Connect User Guide, ktorá sa nachádza na karte CareLink Connect systému CareLink
Personal.

Odpojenie vysielača od senzora
Informácie o odpojení vysielača od senzora nájdete v používateľskej príručke k vysielaču.

Opätovné pripojenie existujúceho senzora
Ak je to potrebné, môžete vysielač opätovne pripojiť k existujúcemu senzoru.
Jednoducho pripojte vysielač k vášmu senzoru. Keď aplikácia zistí pripojenie, potvrďte,
že zistený senzor je existujúci senzor. Vytvorenie pripojenia s existujúcim senzorom
môže trvať niekoľko sekúnd. Ak opätovne pripojíte existujúci senzor, senzor bude musieť
prejsť ďalším časom spúšťania predtým, ako budete môcť kalibrovať.

Tabuľka piktogramov
Výrobca
Rádiová komunikácia
Katalógové číslo alebo číslo modelu
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Postupujte podľa pokynov na používanie.

Bezdrôtová technológia Bluetooth® alebo povolené pripojenie Bluetooth®
Použitie v prostredí magnetickej rezonancie (MR) nie je bezpečné: Udržiavajte
mimo magnetov a silných elektromagnetických polí.
RF zariadenie distribuované v Austrálii
Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve

Konfigurácia alebo jedinečný identifikátor verzie
©2016, Medtronic MiniMed, Inc. Všetky práva vyhradené.
MiniMed™, Guardian™, Enlite™ a CareLink™ sú ochranné známky spoločnosti Medtronic MiniMed, Inc.
Bluetooth® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
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Označenie zhody: Tento symbol znamená, že zariadenie spĺňa všetky
požiadavky smernice o zdravotníckych pomôckach 93/42/EHS (NB 0459).
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