احلجم الفعلي
ات�صل بوكيل مدترونيك املحلي ملزيد من املعلومات
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
مدترونيك البحر الأبي�ض املتو�سط �ش.م.ل
بريوت ،لبنان
تليفون+961 ١ 370670 :

فريق دعم العمالء لدينا م�ؤ ّلف من احرتافيني يفهمون تفا�صيل داء
ال�سكري ومن خرباء يف املنتج .فريقنا متوفر دائ ًما للإجابة على �أ�سئلتك
وم�ساعدتك على حتقيق التحكم بال�سكري كما تتمنى.

نظام MiniMed™ 640G

التكنولوجيا االكرث تطورا من للتحكم ب�سكري الدم

�أو زوروا موقعنا االلكرتوين:

www.medtronic-diabetes-me .com

املراجع واحلا�شية:
( )1باملقارنة مع احلقن اليومية املتعدّدة ،بح�سب الدرا�سة ال�سريرية �ستار  :3برغن�ستال ر.م،.وتامبورالين � ،أ� .أهمان ،و�آخرون .فعالية العالج مب�ضخة الأن�سولني املعزز بجهاز ا�ست�شعار
ملر�ضى ال�سكري من النوع الأول .جملة «نيو انغالند» الطبية ،2010 ،العدد � ،363ص MiniMed 640G )2( .320-311 .مع جهاز ا�ست�شعار �إناليت ينطوي على فارق ن�سبي مطلق �شامل
( )MARDبن�سبة [ %14,2تقرير �أداء جهاز اال�ست�شعار �إناليت] حني تتم معايرته  4-3مرات باليوم )3( .ا�ستبيان ر�ضا العميل عن الدرا�سة ال�سريرية حول �إناليت يف الواليات املتحدة.
البيانات يف امللف .ميدترونيك مينيميد انك  ،Medtronic MiniMed Incنورثريدج ،كاليفورنيا)4( .موا�صفات املنتج ,البيانات يف امللف ،مدترونيك مينيمد� ،إنك ،نورثريدج.
( )5ر .برغن�ستال ،د .كلونوف ،ب .بود و�آخرون .وقف �ضخ الأن�سولني عند بلوغ حدود ال�سكري الدنيا للح ّد من نوبات هبوط ال�سكري .جملة «نيو انغالند» الطبية ,2013 ،العدد ,)3( 369
�ص )6( .232-224 .تقرير �أداء جهاز اال�ست�شعار اناليت)7( .ت .باتيلينو ،ا .كوجنيت ،ب� .أول�سن و�آخرون .ا�ستخدام وفعالية مراقبة ال�سكري امل�ستمرة يف ال�سكري من النوع الأول مبعاجلة
م�ضخة الأن�سولني :جتربة ع�شوائية مراقبة ،جملة  ,2012 ,Diabetologiaالعدد � ,55ص)8( .3162-3155 .تعتمد وظيفة وقف �ضخ الأن�سولني على معايري حمددة :يجب �أن يكون معدل
ال�سكري بح�سب جهاز اال�ست�شعار فوق احل ّد الأدنى املحدّد م�سب ًقا بـ 70مغ/دي�سيليرت ( 3.9ميليمول/لرت) ،وال يتوقع �أن يتجاوز  20مغ/دي�سيليرت ( 1.1ميليمول/ليرت) فوق احل ّد الأدنى
املحدّد م�سب ًقا يف غ�ضون  30دقيقة وال يجب �أن تكون امل�ضخة يف مرحلة املقاومة .ت�ستند وظيفة ا�ستئناف ال�ضخ �إىل عدد من املعايري :يجب �أن يكون معدّل ال�سكري بح�سب جهاز اال�ست�شعار هو
 20مغ/دي�سيليرت على الأقل فوق احلد الأدنى املحدّد م�سب ًقا ،ويتوقع �أن يتجاوز  40مغ/دي�سيليرت فوق احلد الأدنى املحدّد م�سب ًقا يف غ�ضون  30دقيقة.
ويجب �أن يكون �ضخّ الأن�سولني قد تو ّقف منذ  30دقيقة على الأقل )9( .ب� .أغراوال ،ج .ول�ش و�آخرون .ا�ستخدام وفعالية وظيفة وقف ال�ضخ عند احلد الأدنى يف م�ضخة مدترونيك باراديغم
فيو .جملة علوم وتكنولوجيا ال�سكري ( ،2011 .Diabetes (Sci and Techالعدد � ،5ص )١٠( .1141-1137 .تقييم امل�ستخدم .البيانات يف امللف .مدترونيك مينيمد نورثريدج،
قدما ( 3.6مرتًا) يف وقت الت�صنيع ،ملدّة ت�صل �إىل � 24ساعة كل مرة .راجع دليل ا�ستخدام  MiniMed 640Gلو�صف كامل حول خا�صية مقاومة املاء وتعليمات
كاليفورنيا )١١( .حتى ً 12
اال�ستخدام املنا�سبة )١٢( .مقارنة مع نظام مدترونيك مينيمد باراديغم فيو )١٣( .تعتمد احل�سابات على كمية الأن�سولني املوجودة يف اجل�سم وكمية الكربوهيدرات وم�ستوى ال�سكري
احلايل لدى امل�ستخدم وامل�ستوى امل�ستهدف ون�سبة الأن�سولني �إىل الكربوهيدرات وح�سا�سية اجل�سم على الأن�سولني .يجب � ًأول �إمتام �ضبط �إعدادات برنامج اجلرعة املنفردة ب�شكل منا�سب .على
امل�ستخدم �إدخال كمية الكربوهيدرات التي �سيتناولها ومعدل ال�سكري احلايل يف الدم قبل �أن يتمكن الربنامج من احت�ساب كمية الأن�سولني التي يجب �أن �ضخّ ها )١٤( .اجلزء  8من الدرا�سة
ال�سريرية .البيانات يف امللف .باير هلثكري ذ.م.م.
معلومات ال�سالمة املتعلّقة بـ :MiniMed 640G
تو�صف م�ضخة الأن�سولني  MiniMed 640Gلتو�صيل الأن�سولني با�ستمرار مبعدالت خمتلفة بهدف التح ّكم مبر�ض ال�سكري لدى الأ�شخا�ص الذين يحتاجون للأن�سولني .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
يو�صف النظام ملراقبة معدالت ال�سكري با�ستمرار �أو ب�شكل دوري يف ال�سائل حتت اجللد ولر�صد نوبات االرتفاع واالنخفا�ض املحتملة يف معدالت ال�سكري .لدى ا�ستخدام جهاز اال�ست�شعار
والنقل ،يظهر على �شا�شة امل�ضخة معدالت ال�سكري امل�ستمرة بح�سب جهاز اال�ست�شعار وحتفظ هذه البيانات ليتم حتليلها بهدف تت ّبع الأمناط وحت�سني التحكم بال�سكري .ميكن تنزيل هذه
البيانات على احلا�سوب لتحليل معدالت ال�سكري التاريخية .وال ت�ستخدم املعدالت بح�سب جهاز اال�ست�شعار التي متنحها م�ضخة الأن�سولني  MiniMed 640Gمبا�شر ًة لتعديل العالج ،بل توفر
م�ؤ�ش ًرا يحتاج �إىل ت�أكيد با�ستخدام فح�ص ال�سكري من الإ�صبع .ويجب �أن تعتمد كافة التعديالت يف العالج على القيا�سات التي تتم با�ستخدام جهاز مراقبة ال�سكري يف املنزل ولي�س بنا ًء على
املعدالت التي تظهر على امل�ضخة.
معلومات ال�سالمة املتعلّقة بـ :CareLink
ي�ستخدم هذا الربنامج ك�أداة للتح ّكم بال�سكري .والهدف منه هو �أخذ املعلومات املنقولة من م�ضخات الأن�سولني و�أجهزة قيا�س ال�سكري و�أنظمة املراقبة امل�ستمرة لل�سكري لرتجمتها �إىل تقارير
كريلينك .تقدم هذه التقارير معلومات ميكن ا�ستخدامها لتحديد االجتاهات ومراقبة التقارير اليومية مثل الكربوهيدرات امل�ستهلكة ومواعيد الوجبات و�ضخ الأن�سولني وقيا�سات ال�سكري.
خمت�صا يف عالج ال�سكري قبل �إجراء �أي
مالحظة :ت�ستخدم بيانات تقرير كريلينك كعامل م�ساعد يف التح ّكم بال�سكري وال ميكن االعتماد عليها وحدها .على املري�ض �أن ي�ست�شري طبي ًبا
ً
تغيريات على العالج .ملزيد من التفا�صيل الرجاء االطالع على دليل ا�ستخدام كريلينك.
م�سجلتان ل�شركة باير.
كونتور® وباير® عالمتان جتاريتان ّ
مينيمد� ،سمارت غارد ،غارديان ،كريلينك ،و�إناليت عالمات جتارية م�ستجلة ل�شركة مدترونيك مينيمد� ،إنك.
 2014 © .940M10965-012 20140429مدترونيك مينيمد ،جميع احلقوق حمفوظة.

جهاز يفكر

نظام مينيميد

جهاز يفكر
التحكم بال�سكري كعملية �إيجاد توازن.

نظام  Minimed™ 640Gيفكر

ي�ؤثر النظام الغذائي على التحكم بال�سكري ،كما �أنّ هناك عوامل �أخرى ت�ؤثر يف ال�سكري ،مثل ال�ضغط
النف�سي والن�شاط البدين� .أنت بحاجة لنظام مينحك حتك ًما �أف�ضل� ،أنت بحاجة لنظام يف ّكر معك.
يقدم نظام  Minimed™ 640Gتكنولوجيا ثورية تف ّكر فعل ًيا مب�ستويات ال�سكري لديك*.

نظامنا الكامل

بحمايتك
بيومك

لتحكم �أف�ضل مبعدل ال�سكري1

كنتور®

غارديان  2لينك و�إناليت™ نك�ست/بال�س لينك 2,4
CONTOUR® GUARDIANTM™ 2 LINK
NEXT LINK 2.4
™AND ENLITE
راقب معدل ال�سكري لديك با�ستمرار
وبدقة 2وراحة 3مع نظام اال�ست�شعار
الأ�سرع ا�ستجابة من ابتكارنا 4.تظهر
معدالت ال�سكري تلقائ ًّيا على جهاز
 MiniMed™ 640Gل�سهولة االطالع
عليها لي ًال ونها ًرا.

�أر�سل نتائج �سكري الدم لديك ال�سلك ًيا
واطلب تو�صيل جرعة �أن�سولني منفردة
ب�سهولة من جهاز القيا�س من خالل
جهاز  MiniMed™ 640Gاخلا�ص بك.

كريلينك™ بر�سونال

CARELINK™ PERSONAL

MiniMed™ 640G
مع ™SmartGuard

قم بتت ّبع عملية التحكم مبعدل ال�سكري
لديك وت�شارك هذه املعلومات عن ُبعد
مع طبيبك.

يوفر مركز النظام ًّ
�ضخا مكي ًفا
للأن�سولني وي�ؤ ّمن احلماية من نوبات
هبوط ال�سكري.5

* كلمة «يفكر» ت�شري �إىل القدرة على �سحب البيانات ومعاجلتها واحت�ساب اجلرعات يف م�ضخة الأن�سولني  MiniMed™ 640Gونظام مراقبة ال�سكري امل�ستمرة (غارديان  2لينك وجهاز
ا�ست�شعار �إناليت) ،وجهاز قيا�س ال�سكري يف الدم كونتور لينك  2.4وبرنامج �إدارة العالج كريلينك� ،سواء جمتمعة �أو منفردة .هذا النظام وخيارات احت�ساب اجلرعات فيه هو جزء
من عملية التح ّكم اليومي بال�سكري ولي�س بدي ًال عنها .يبقى من ال�ضروري �إجراء اختبار الإ�صبع للت�أ ّكد من ال�سكري قبل تعديل عالج ال�سكري.
* راجع وكيل مدترونيك املحلي للتحقّق من تو ّفر جهاز القيا�س .جهاز القيا�س الذي يتطابق مع م�ضخة الأن�سولني  MiniMed™ 640Gهو كونتور نك�س لينك  2.4وكونتور بال�س لينك 2.4
من �صنع باير.

MINIMED ™ 640G

نظام مينيميد

جهاز يفكر
بحمايتك
بالطبع ال تريد �أن تفرت�ض من تلقاء نف�سك مع ّدالت ال�سكري لديك.
بني مراقبة خ�ضاب ال�سكري ( )HbA1cوالوقاية من نوبات هبوط ال�سكري اخلطرة ،يحتاج التحكم
بال�سكري النتباه م�ستمر� .إن نظام  MiniMed™ 640Gيف ّكر ب�سالمتك.
ملعدل ال�سكري يف الدم
املراقبة امل�ستمرة ّ

تكنولوجيا ™Smartguard

من ال�ضروري معرفة مع ّدل ال�سكري لتج ّنب حاالت الهبوط
واحلفاظ على م�ستوى حت ّكم جيد .تقوم تكنولوجيا املراقبة
امل�ستمرة لل�سكري مبتابعة م�ستويات ال�سكري لديك
وتن ّبهك قبل �أن ترتفع �أو تنخف�ض ب�شكل ملحوظ.

تكنولوجيا ™ SmartGuardاحل�صرية من ابتكارنا هي
تكنولوجيا ثورية يف جمال التح ّكم بال�سكري ،حيث ت�ؤ ّدي
وظيفة البنكريا�س ال�سليم �أي �أ ّنها توقف �ضخ الأن�سولني
تلقائ ًّيا حني يتوقع �أن ي�صل معدل ال�سكري بح�سب جهاز
اال�ست�شعار �إىل احلد الأدنىّ ،ثم ت�ست�أنف ال�ضخ حني تعود
ك�شف نظام ا�ست�شعار �إناليت  %98من حاالت هبوط ال�سكري قبل معدالت ال�سكري �إىل طبيعتها8،**.
٦
وقوعها.

*

�أثبتت م�ضخة الأن�سولني املتكاملة ونظام املراقبة امل�ستمرة لل�سكري
�أنهما يخ ّف�ضان خ�ضاب1،7ال�سكري من دون زيادة خطر التعر�ض
لنوبة هبوط ال�سكري.

من املثبت �أن وقف �ضخ الأن�سولني يخ ّف�ض مدّة بقاء
م�ستويات الأن�سولني يف معدّالت منخف�ضة ويق ّل�ص عدد
نوبات هبوط ال�سكري يف الليل5،9.
 %93من الذين ي�ستخدمون وظيفة وقف ال�ضخ يف
ّ
م�ضختهم ي�شعرون ب�أمان �أكرب يف التح ّكم بال�سكري
لديهم10.

* خالل  30دقيقة من احلادثة تكون �إنذارات االرتفاع واالنخفا�ض التنبيهية م�شغلة،
مع ن�سبة  %31من حدوث الإنذارات اخلاطئة �إذا متت املعايرة � 3إىل � 4أيام يف
اليوم.
** يجب ا�ستخدام غارديان  2لينك مع �إناليت لت�شغيل وظيفة ™ SmartGuardعلى
م�ضخة  .MiniMed™ 640Gويبقى من ال�ضروري القيام باختبار ال�سكري من
الإ�صبع قبل القيام بالتعديالت على عالج ال�سكري.

MINIMED ™ 640G

جهاز يفكر
بيومك
مر�ض ال�سكري مع ّقد بطبيعته .ولذلك حتتاج �إىل نظام بعيد عن التعقيد.
اختبار معدل ال�سكري ب�شكل منتظم واحت�ساب جرعة الأن�سولني ّثم �إدخال النتائج ...لأن عليك التفكري ب�أمور كثرية للحفاظ
على مع ّدالت �سكري منا�سبة يوم ًيا� ،ص ّمم  MiniMed™ 640Gب�شكل ي�ساعدك يف التفكري وي�س ّهل عليك يومك.
حم�سن و�سهل اال�ستخدام
ت�صميم ّ

ا�ستوحي ت�صميم  MiniMed™ 640Gاجلديد واملتف ّوق
من املالحظات التي ُجمعت على مدى �سنوات من �أ�شخا�ص
نظاما ذك ًّيا و�سهل اال�ستخدام.
متاما يريدون ً
مثلك ً
 MiniMed™ 640Gمتوفر بخم�سة �ألوان

برنامج ™BOLUS WIZARD

الحت�ساب اجلرعة املنفردة

يحت�سب برنامج ™ Bolus Wizardويو�صي بجرعات
الأن�سولني ال�صحيحة 14،وبالتايل ميكنك التح ّكم ب�ضخّ
الأن�سولني ب�شكل مالئم �أكرث وبدقة �أكرب .وي�ساعدك ذلك
على احل ّد من الأخطاء التي حت�صل عندما تكون متع ًبا �أو
م�شتّت الأفكار.

جهاز ح�صري لقيا�س ال�سكري يف الدم
* Contour Next Link 2.4من باير  Bayerهو جهاز
قيا�س ال�سكري الوحيد الذي يت�صل بنظام ™Minimed
 .640Gد ّقته املثبتة يف اختبارات الدم 14وت�صميمه
النحيف واملبتكر �سي�س ّهالن عليك يومك بالت�أكيد.

معدلة ح�سب احتياجاتك
�إعدادات ّ

مقاوم للماء

(11 )IPX8

�شا�شة مل ّونة بالكامل مع �إعدادات �ضبط ال�سطوع تلقائ ًيا
�سهولة يف ت�صفح القائمة

�ساعدك نظام  MiniMed™ 640Gعلى التوفيق بني
احتياجاتك من الأن�سولني وروتينك اليومي .ميكنك �أن
ت�ضبط �إ�شعارات تذكري غري مزعجة �أو تكييف منط
تو�صيل اجلرعات املنفردة واجلرعة امل�ستم ّرة ب�شكل
ينا�سبك .كذلك ف�إن ت�صميم ال�صفحة الرئي�سية والقائمة
مب�سط وي�ستوجب عددًا ً
قليل من اخلطوات ال�ضرورية
ّ
للتح ّكم بال�سكري ،وبالتايل �سيت�س ّنى لك الرتكيز �أكرث على
�أن�شطتك اليومية.

ات�صال ال�سلكي بامل�ضخة
تو�صيل جرعة منفردة عن بعد
حتميل بيانات كريلينك

ت�صميم منا�سب لل�شخ�ص الأمين والأع�سر
منبهات للتذكري بالعالج
منبهات تذكري مرتفعة ال�صوت ،12وميكن تعديل ق ّوتها
خدمة ودعم مب�ستوى عاملي

مع داء ال�سكري ،هناك الكثري لتفكّر به.
دع هذه التكنولوجيا من ابتكارنا ت�ساعدك
حتدث �إىل طبيبك �أو وكيل مدترونيك اليوم لتعرف املزيد عن تكنولوجيا التحكم بال�سكري التي تفكّر.
ّ

