دليل الأهل

جهاز يفكّر
نظام MiniMed™ 640G
ابتكار ثوري يف جمال التح ّكم بال�سكري و » يف ّكر»1

بالفعل بكيفية حماية طفلكم من حاالت هبوط �أو ارتفاع
ال�سكري اخلطرة ،كما ي�سهل عليكم رعاية طفلكم
يوم ًيا.

جهاز يفكر
ب�صحة طفلكم

ال ميكنك �أن تكونوا دائ ًما برفقة طفلكم ،بينما نحن فبلى.
�إذا كنتم �أ ًبا �أو � ًأما لطفل يعاين من ال�سكري ،ف�أمامكم م�س�ؤولية حمايته على مدار ال�ساعة وطيلة �أيام الأ�سبوع .يقدم نظام
 MiniMed 640Gتكنولوجيا ت�ساعدكم وطفلكم على التح ّكم مبعدل ال�سكري لديه ب�شكل �أف�ضل.
تكنولوجيا SMARTGUARDTM

يوقف هذا النظام �ضخّ الأن�سولني تلقائ ًّيا قبل �أن ينخف�ض معدل
ال�سكري لدى طفلكم للوقاية من نوبات الهبوط اخلطرة2،3.

جهاز ا�ست�شعار

ENLITETM

يراقب معدالت ال�سكري لدى طفلكم بدقة 4وراحة 5على مدار
� 24ساعة لتكونوا على ّ
اطالع دائم بهذه املعدالت ّ
واتاهاتها.

تو�صيل كميات دقيقة من الأن�سولني

يتيح هذا النظام تو�صيل جرعة �أن�سولني م�ستمرة �أو جرعات
منفردة �صغرية ودقيقة من حيث الكمية (قد تنخف�ض �إىل ح ّد
 0.025وحدة) للم�ساعدة على تلبية احتياجات طفلكم من
الأن�سولني.

جهاز يفكر
بكم

عليكم التفكري ب�أمور كثرية ،لذا دعونا ن�ساعدكم
�ص ّممنا نظام  MiniMed 640Gليقدم م�ساعدة كبرية لأهايل الأطفال الذين يعانون من ال�سكري ،وهو يت�ض ّمن وظائف جتعل
التح ّكم بال�سكري �أكرث �أما ًنا و�سهولة.
من ّبهات تذكري غري مزعجة

ت�ساعد على تذكري طفلكم (حتّى عندما ال تكونوا حا�ضرين
معه) ب�أخذ جرعة الأن�سولني قبل الغداء �أو قيا�س معدل ال�سكري
يف الدم 6قبل ممار�سة الريا�ضة.

قفل الأمان للأطفال

مينع هذا القفل الدخول �إىل الوظائف الرئي�سية � ّإل عن طريق
رمز دخول حلماية الأطفال ال�صغار من خماطر �أخذ جرعة
منفردة عن طريق اخلط�أ �أو من تغيري الإعدادات.

CARELINK™ PERSONAL

ي�سجل بدقة وينظم معدالت ال�سكري لدى الطفل على الإنرتنت
يف �سجل رقمي و�ضمن تقارير �سهلة القراءة.

دليل الأهل

جهاز يفكر
بنهار طفلكم

الآن بات هناك عالج ّ
لتوقع االحتياجات غري املتوقعة
املتغية لطفلكم خالل النهار يحتاج للوقت واملجهود .الآن بات هناك نظام ي�ؤ ّمن متابعة هذه االحتياجات.
فهم االحتياجات ّ
 BOLUS WIZARDالحت�ساب اجلرعة املنفردة

TM

يحت�سب ب�شكل تلقائي اجلرعة املنفردة التي يحتاجها الطفل
للم�ساعدة على جتنب ارتكاب �أخطاء خطرة يف حتديد اجلرعات.

تو�صيل اجلرعات املنفردة عن بعد

يتيح لكم تو�صيل جرعة منفردة عن م�سافة ب�ضعة �أمتار فقط� ،أو يتيح
لطفلكم �أخذ الأن�سولني ب�سهولة من دون االنقطاع عن �أن�شطته اليومية.

اجلرعة الفردية املربجمة م�سب ًقا

يتيح لكم برجمة جرعة الأن�سولني م�سب ًقا ومن ّثم دخول طفلكم
�إليها وتو�صيلها ب�سهولة مع الوجبات

عالج بخيارات قابلة للتعديل

يقدّم لكم �أمناط ومنبهات متعدّدة لتو�صيل اجلرعة امل�ستمرة
ب�شكل يتيح تكييف العالج وفق الربنامج اليومي لطفلكم.

ت�صميم جميل

ال يتعار�ض هذا النظام مع منط احلياة الن�شيط ويتميز ب�شا�شة مل ّونة متينة ومقاومة للخدو�ش ،و�إطار خارجي مقاوم للماء متو ّفر بخم�سة
�ألوان خمتلفة ميكنكم االختيار بينها.

فكر كيف ميكن لنظام � MiniMed 640Gأن ي�ساعدكم وطفلكم على التحكّم
بال�سكري ب�شكل �أف�ضل .ثم ا�ست�شريوا طبيب طفلكم لبدء العالج.
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املراجع واحلا�شية
 .1كلمة «تفكر» 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 كريلينكك� ،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 .2 .لتفعيل خا�صية Smart
 ،Guardيجب ا�ستخدام وظيفة املراقبة امل�ستمرة لل�سكري مع جهاز ا�ست�شعار �إناليت .ويجب �ضبط اخلا�صية ب�شكل يوقف �ضخّ الأن�سولني قبل بلوغ احلدود
الدنيا ،كما يجب ا�ستيفاء بع�ض املعايري .راجع دليل م�ستخدم  MiniMed 640Gللح�صول على كامل التفا�صيل .3 .ر .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 MiniMed™ 640G .4 .232-224 .مع جهاز ا�ست�شعار �إناليت ينطوي على فارق ن�سبي مطلق �شامل ( )MARDبن�سبة [ %14.2تقرير �أداء جهاز
ا�ست�شعار �إناليت] حني تتم معايرته  4-3مرات يف اليوم .5 .ا�ستبيان ر�ضا العميل عن الدرا�سة ال�سريرية حول �إناليت يف الواليات املتحدة .البيانات يف
امللف .مدترونيك مينيميد �إنك ،نورثريدج ،كاليفورنيا .6 .ميكن �ضبط تنبيهات التذكري بوقت حمدد م�سب ًقا ،مث ًال قبل ن�شاط حمدّد موعده .7 .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 ّ
�ضخها .8 .حتى
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
ً 12
وتعليمات اال�ستخدام املنا�سبة.
معلومات ال�سالمة املتعلّقة بـ  :MiniMed™ 640Gتو�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 كريلينك :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 .مالحظة :ت�ستخدم
خمت�صا يف عالج ال�سكري
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
ً
قبل �إجراء �أي تغيريات على العالج .ملزيد من التفا�صيل الرجاء االطالع على دليل ا�ستخدام كريلينك.
مينيمد� ،سمارت غارد ،غارديان ،كريلينك ،و�إناليت عالمات جتارية م�ستجلة ل�شركة مدترونيك مينيمد� ،إنك.
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