
zam
ów

 na d
iab

etyk24.p
l



A
R

TYK
U

Ł

Jest niezaprzeczalnym faktem, że liczba 
osób z cukrzycą, w każdym przedzia-
le wiekowym szybko wzrasta na całym 

świecie. Cukrzyca uzyskała status choroby 
społecznej. Mimo ogromnego postępu te-
rapeutycznego cukrzyca nadal jest chorobą 
przewlekłą, towarzyszącą choremu do końca 
jego życia. Dla dzieci i młodzieży z cukrzycą 
ten czas jest szczególny i winien oznaczać 
wiele dekad życia z codziennymi i efektyw-
nymi decyzjami terapeutycznymi.

Na tej pełnej wyzwań drodze osoba z cu-
krzycą i jej bliscy stale zdobywają wiedzę oraz 
nowe umiejętności samoopieki. Docelowe 
wartości pełnego wyrównania metaboliczne-
go choroby są ustalane zgodnie z aktualnymi 
rekomendacjami dotyczącymi opieki diabe-
tologicznej i indywidualizowane do każdego 
pacjenta przez jego specjalistyczny zespół 
terapeutyczny. Opieka nad pacjentem dia-
betologicznym jest szeroka, wymaga spoj-
rzenia holistycznego i, co szczególnie ważne, 
wspólnych ustaleń terapeutycznych między 
pacjentem, jego bliskimi i członkami zespołu 
leczącego. Tym wspólnym zadaniem jest per-
sonalizacja postępowania terapeutycznego, 
jego ciągłe dostosowywanie do wieku, płci, 
wiedzy, cech charakteru, aktywności fizycz-
nej, czasu trwania choroby, występowania 
innych dodatkowych schorzeń, powikłań, 
wykonywanego zawodu i wielu innych aspek-
tów życia pacjenta.

Cukrzyca, poprzez bezwzględny wymóg 
stałego zaangażowania się chorego w proces 
leczniczy, jest jednocześnie silnym wyznacz-
nikiem jego jakości życia. Psychologiczne, 
niełatwe aspekty procesu zaakceptowania 
jakiejkolwiek choroby przewlekłej, na jakim-
kolwiek etapie życia, są powszechnie znane. 
Cukrzyca jest unikalną chorobą przewlekłą, 
w której kluczowy wpływ na wyniki terapeu-
tyczne odgrywa samoopieka i stopień akcep-
tacji choroby. Dodatkowo, nawet mimo pełnej 
akceptacji, samoopieka w cukrzycy wyma-
ga od pacjenta podejmowania codziennie 
wielu decyzji, co stanowi istotne obciążenie 
chorobą. 

Powszechny dostęp do nowych techno-
logii, informatyzacja naszego życia stała się 
faktem. W diabetologii, zmieniła i zmienia ona 
radykalnie jej oblicze, zarówno specjalistyczne 
standardy opieki jak i życie każdego pacjenta 
z cukrzycą i jego bliskich, chociaż oczywiście 
na różnych poziomach. W 2019 roku przyję-
to rządowe akty prawne, które wprowadziły 
znaczące zmiany w refundacji „oprzyrządowa-
nia diabetologicznego” i wyraźnie wpływają 
na dostępność metod zarządzania chorobą 
i wybór opcji terapeutycznych.

Dostęp i wykorzystanie nowych technolo-
gii w samoopiece wśród chorych na cukrzy-
cę szybko wzrasta. Kolejne szczeble drabiny 
„technicznej rewolucji diabetologicznej” wy-
korzystują już w znaczący sposób informacje 

Pacjent z cukrzycą 
w dzisiejszej opiece 
diabetologicznej
– wspólne wyzwania terapeutyczne

prof. Przemysława Jarosz-Chobot
Klinika Diabetologii Dziecięcej Śląskiego  

Uniwersytetu Medycznego SUM w Katowicach. 
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uzyskane z urządzeń towarzyszących osobie 
z cukrzycą w jej codziennym życiu i wspo-
magających zarzadzanie chorobą. Zapewne 
dalszy, dynamiczny rozwój technologii jesz-
cze bardziej wymusi i postawi kolejne wy-
zwania zarówno przed pacjentem z cukrzycą, 
jego opiekunami, jak i członkami zespołu 
terapeutycznego. EBM (Evidence Based Me-
dicine) potwierdza zarówno efektywność 
nowych rozwiązań technologicznych w in-
tensywnie prowadzonej insulinoterapii jak 
i zwiększenie jej bezpieczeństwa w każdej 
grupie wiekowej. 

Systemy pompowe z funkcją predykcyjne-
go zatrzymania i wznowienia podaży insuliny 
czy systemy hybrydowe pozwalają na uzyska-
nie wartości bezpiecznej normoglikemii nie 
tylko w warunkach uregulowanego trybu ży-
cia, ale i u osób bardzo aktywnych. Kolejnym, 
szybko rozwijającym 
się ruchem zaanga-
żowania się pacjen-
tów, który połączył 
wiedzę zarówno 
o nowych techno-
logiach jak i zmo-
tywowaną samoopiekę ukierunkowaną na 
model terapeutyczny o wysokiej efektywności 
jest kategoria systemów open APS. Ta nowa 
dziedzina stanowi pomost współpracy po-
między profesjonalistami i pacjentami, który 
w sposób znaczący wpływa na postęp dia-
betologii. Publikowane są regulacje prawne, 
stanowiska towarzystw naukowych dotyczące 
APS uwzględniające zarówno nowatorskie 
poszukiwania – rozwiązania techniczne jak 
i bezpieczeństwo pacjentów DOI: 10.20452/
pamw.4468.

Dowody EBM publikowane w ostatnich 
latach, z wykorzystaniem nowych technolo-
gii wykazały brak związku niższych wartości 
hemoglobiny glikowanej (HbA1c, standard 
wyrównania glikemii) z wyższą liczbą epizo-
dów hipoglikemii, w tym ciężkich. Również, 
analiza zapisów glikemii w obrazie CGM (cią-
gły monitoring glikemii) u osób bez cukrzycy 
przyniosła weryfikację definicji hipoglike-
mii w oznaczeniu na glukometrze (70mg/
dl – alert hipoglikemii i 54mg/dl – klinicznie 
jawna hipoglikemia) oraz wprowadzeniu no-

wego określenia – oceny hipoglikemii, przy 
stosowaniu CGM (54mg/dl utrzymująca się 
przez 15 minut – klinicznie jawna hipogli-
kemia). 

Za faktami naukowymi podążają nowe 
opracowania rekomendacji towarzystw na-
ukowych. Wprowadzają one niższe, indywi-
dualizowane wartości docelowe wyrównania 
glikemii mając na uwadze zmniejszenie ry-
zyka naczyniowego powikłań hiperglikemii.

Jednocześnie dodają, z uwagi na fakt „nie-
doskonałości” standardu jakim jest wartość 
HbA1c, przy powszechności stosowania urzą-
dzeń monitorujących wartości glikemii w spo-
sób ciągły (powyżej 70% stosowani CGM), 
kolejne parametry, które znacznie dokładniej 
oceniają wyrównania glikemii w samoopie-
ce w cukrzycy. Są to między innymi: czas 
spędzony w zakresie oraz poniżej i powyżej 

wartości docelowej, 
czy współczynnik 
zmienności glikemii.

Przy profesjo-
nalnej edukacji, 
w holistycznej opie-
ce diabetologicznej, 

dążenie do uzyskania i utrzymania jak najlep-
szego wyrównania metabolicznego, w tym 
normoglikemii, staje się celem możliwym 
do osiągnięcia przez wielu pacjentów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa 
i dobrej jakości życia.

W tym miejscu należy podkreślić, że poza 
profesjonalną opieką diabetologiczną istotne 
jest także wsparcie dla osób z cukrzycą i ich 
bliskich płynące z innych, uzupełniających 
się źródeł, w tym od rynku diabetologicz-
nego, czy mediów społecznościowych i sto-
warzyszeń.

Bogata i zweryfikowana oferta rynkowa 
dla pacjenta diabetologicznego jest bardzo 
ważna. Dostępność do różnych możliwości 
samodzielnego projektowania systemów sa-
moopieki i zarządzania cukrzycą oraz koloro-
wych i ciekawych „gadżetów” to także dobre 
i mocne punkty w rynkowej ofercie. Profe-
sjonalność obsługi jest tutaj niezbędna. To 
razem, przekłada się bezpośrednio na jakość 
życia osoby z cukrzycą i na czas poświęcony 
każdego dnia zarządzaniu swoją chorobą.

refundacja  z dostawą  
pod Twoje drzwi

Złóż zamówienie
Potrzebujesz zlecenia na wyroby medyczne. 

Jeżeli masz komplet dokumentów to po prostu złóż zamówienie.  
Od 01.01.2020 istnieje możliwość wystawienia przez lekarza potwierdzenia 
e-zlecenia na wyroby medyczne. Nowe e-potwierdzenie potwierdzone  
w systemie NFZ o nazwie eZWM ma 3 strony.

Przez: sklep internetowy diabetyk24.pl lub telefon +48 22 464 86 86

Odbierz paczkę
Kurier przywiezie zamówione produkty nawet następnego dnia, jeżeli złożysz 
zamówienie w dniu roboczym do 14:00, a kolejny dzień też jest dniem roboczym.

Dostawa jest darmowa.

Przekaż dokumenty kurierowi
Oddaj zlecenia na wyroby medyczne kurierowi.  
Przy odbiorze zamówienia podpisz potwierdzenie  
odbioru dostarczone przez kuriera.

Zeskanuj dokumenty
Załącz skany zleceń, które posiadasz. Jeśli otworzysz naszą 
stronę w telefonie, będzie wygodna możliwość zrobienia zdjęć 
dokumentów za pomocą telefonu.*

Skany sprawdzamy w ciągu 1 doby.

I gotowe! : )
Następnie dokumenty trafiają do naszego biura i zostaną rozliczane z NFZ. Część A zlecenia 
wysyłamy w oryginale do NFZ, a część B zlecenia po uzupełnieniu odsyłamy do Ciebie  
(trwa to do dwóch tygodni). Dokumenty wystawione po 01.01.2020 oraz potwierdzone  
w systemie NFZ o nazwie eZWM pozostają u świadczeniodawcy i nie są odsyłane. 

* Jeśli posiadasz zlecenia na system FreeStyle Libre, wystawione przed 01.01.2020 oraz niepotwierdzone w systemie eZWM  
po zeskanowaniu dokumentów należy wysłać dokumenty poprzez przedpłaconą przesyłkę DHL Parcel. Więcej informacji:  
https://diabetyk24.pl/fgm-refundacja-nfz

JAK TO ZROBIĆ?

Dostęp i wykorzystanie nowych  
technologii w samoopiece wśród  

chorych na cukrzycę szybko wzrasta.



System FreeStyle Libre zapewnia 
lepszą kontrolę cukrzycy

Wygoda 
Skanowanie z dowolną 
częstotliwością, nawet  
przez ubranie2

Potwierdzona dokładność 
Dokladność kliniczna  
do 14 dni BEZ KALIBRACJI3

Szybkość 
Łatwe do zaobserwowania 
wzrosty i spadki glikemii 
dzięki jednosekundowemu 
skanowaniu4

Decyzje terapeutyczne 
Dobrze widoczne trendy  
i wzorce zmian stężenia 
glukozy ułatwiające 
podejmowanie decyzji 
dotyczących dawkowania 
insuliny4

KONTROLA
GLIKEMII

Zamów sensory już dziś na
www.freestylelibre.pl

Zobacz aktualny 
odczyt stężenia 
glukozy 
na telefonie1

Strzałka trendu 
Wskazuje, czy stężenie  
glukozy rośnie, spada, 
czy powoli się zmienia2

Wykres glikemii  
w okresie  
do 8 godzin 
Pokazuje, w jaki 
sposób pokarm, 
aktywność fizyczna  
i insulina wpływają  
na stężenie glukozy4

Dodaj notatki 
Dotknij, aby dodać  
notatki do odczytu 
stężenia glukozy.

BEZ KŁUCIA PALCÓW1

Pobierz 
darmową aplikację 
do skanowania sensora

1. Funkcje aplikacji FreeStyle LibreLink i czytnika FreeStyle Libre są podobne, ale nie identyczne. Test z opuszki palca za pomocą glukometru 
jest konieczny kiedy odczyty stężenia glukozy nie odzwierciedlają występujących objawów lub przewidywań. Sensor FreeStyle Libre komunikuje 
się z aplikacją FreeStyle LibreLink, która go uruchomiła. Sensor uruchomiony przez czytnik FreeStyle Libre będzie się również komunikował  
z aplikacją FreeStyle LibreLink. Aplikacja FreeStyle LibreLink jest przeznaczona na smartfony z funkcją NFC i systemem operacyjnym Android 
5.0 lub nowszym oraz na telefony iPhone 7 i nowsze z systemem operacyjnym w wersji 11 lub nowszej. 2. Aplikacja/Czytnik może przechwycić 
dane z sensora z odległości od 1 do 4 cm. 3. Ulotka informacyjna FreeStyle. System FreeStyle Libre nie wymaga kalibracji za pomocą testu  
z opuszki palca. 4. Podręcznik użytkownika systemu FreeStyle Libre.

FreeStyle Libre i powiązane nazwy handlowe są znakami towarowymi firmy Abbott Diabetes Care, Inc. w różnych krajach.
© 2020 Abbott ADC-18192
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FreeStyle Libre to innowacyjny system do monitorowania 
glikemii. Wystarczy zbliżyć czytnik lub telefon z aplikacją 
FreeStyle LibreLink do sensora noszonego na tylnej stronie 
ramienia, aby w 1 sekundę, bezboleśnie, dyskretnie i bez 
nakłuwania opuszków palca zmierzyć poziom cukru.

*Refundowane sensory Freestyle Libre dostępne  
są na stronie www.diabetyk24.pl/libre; Pełnopłatne  
na stronie ww.freestylelibre.pl.

TABELA KOMPATYBILNOŚCI PRODUKTU
Transmiter Guardian™ 

Link 3
Transmiter

Guardian™ 2 Link
Transmiter
MiniLink™

Guardian™ Connect
MMT-7821*

SE
N

SO
RY Guardian™ Sensor 3 ✓ ✗ ✗ ✗

Sensor Enlite™ ✗ ✓ ✓ ✓
PO

M
PY

 
IN

SU
LI

N
O

W
E System MiniMed™ 640G ✓ ✓ ✗ ✗

System MiniMed™ Veo™ ✗ ✗ ✓ ✗
System MiniMed™ Paradigm™ 
REAL-Time (722) ✗ ✗ ✓ ✗

*  Prosimy zweryfikować numer katalogowy nadajnika Guardian™ Connect, kompatybilność produktu może ulec zmianie.

1. Guardian Sensor 3 Performance Report; 6026113-25A1_A 2016-10. 2. Christiansen M et al. Diabetes Technol Ther. 2017; 19(9): 1-11.

Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa  
tel.: +48 22 465 69 00
fax: +48 22 465 69 17

www.pompy-medtronic.pl

Całodobowa infolinia:

tel: 801 080 987  
 lub   22 465 69 87

© 2019 Medtronic. Wszelkie prawa zastrzeżone. Medtronic, logo Medtronic i Further, Together są znakami 
towarowymi firmy Medtronic. Marki podmiotów trzecich są znakami towarowymi ich prawowitych 
właścicieli. Wszystkie inne marki są znakami towarowymi firmy Medtronic.

GUARDIAN™ 
SENSOR 3
NAJNOWSZA I NAJBARDZIEJ  
ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA1

DOKŁADNY2

INTELIGENTNY  
I NIEZAWODNY1

WYGODNY  
W UŻYCIU

GUARDIAN™ 
SENSOR 3

GUARDIAN™ 
LINK 3

3024_3953_001_Medtronic_Guardian_Sensor_reklama_v5_rk.indd   13024_3953_001_Medtronic_Guardian_Sensor_reklama_v5_rk.indd   1 27.12.2019   11:30:1627.12.2019   11:30:16
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naklejki 
na sensory 
i czytniki

Nazwa Opis Wzór Cena

Naklejka na sensor Freestyle 
Libre

Naklejka wykonana z wysokiej jakości winylu sprawi,  
że Twój sensor będzie wyglądał nietuzinkowo.

Różne 
wzory

4,99 zł

Naklejka na czytnik Freestyle 
Libre

Naklejka z folią ochronną na czytnik sprawi że czytnik 
będzie wyglądał wyjątkowo, a ekran pozostanie 
zabezpieczony.

Różne 
wzory

9,99 zł

Zestaw 10 losowych naklejek 
na sensor FreeStyle Libre 

Szczególnie dla osób które nie mogą się 
zdecydować lub lubią niespodzianki.

Różne 
wzory

44,00 zł

Naklejka na transmiter  
Dexcom

Wodoodporna i odporna na promieniowanie  
UV naklejka zapobiega zarysowaniom.

Różne 
wzory

4,90 zł

Naklejka na sensor MiaoMiao Naklejka wykonana z wysokiej jakości winylu sprawi,  
że Twój sensor będzie wyglądał nietuzinkowo.

Różne 
wzory

4,90 zł

system Freestyle Libre

ID Nazwa szt. Pełnopłatne Z refundacją NFZ

5021791716357 Sensor FreeStyle Libre* 1 szt. 255,00 zł 76,50 zł (-70%)

M
ia

oM
ia

o2

Nakładka przesyłająca na telefon pomiary co 5 minut.

 ∙ MiaoMiao uruchomi alarm przy nawet najmniejszych oznakach 
zmiany w poziomie glukozy. Integracja aplikacji pozwala wielu 
członkom rodziny na logowanie się i monitorowanie danych;

 ∙ Nakładka jest wodoodporna – można jej śmiało  
używać także pod prysznicem;

 ∙ MiaoMiao ma wbudowany akumulator, co umożliwia pracę 24/7. 

Cena 979,00 zł  829,00 zł

https://diabetyk24.pl/naklejka-z-folia-ochronna-na-czytnik-freestyle-libre-serduszka-w-blekicie
https://diabetyk24.pl/libre
https://diabetyk24.pl/miaomiao2?keyword=miao%20miao%20
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Producent ID Nazwa Pełnopłatne Z refundacją 
NFZ

Medtronic MMT-7703WW Transmiter MiniLink™ 1000,00 zł 300,00 zł

Medtronic MMT-7821NE Transmiter Guardian™ Connect 1850,00 zł 1150,00 zł

Medtronic MMT-7811W2 Transmiter GuardianTM Link 3 1000,00 zł 300,00 zł

Medtronic MMT-7715 Uniwersalna ładowarka  
do transmiterów

399,00 zł -

Dexcom STT-GF-004 Transmiter Dexcom  
G5 Mobile

650,00 zł 195,00 zł

Dexcom STK-GF-013 Odbiornik Dexcom G5 Mobile 1250,00 zł -

Dexcom STT-GL-004 Transmiter Dexcom G4 Platinum 1000,00 zł 300,00 zł

Dexcom STK-GL-012 Odbiornik Dexcom G4 Platinum 1000,00 zł -

1.

1.

2.

3.

4.

2. 3.

transmitery i osprzęt do systemu CGM  

Stosowanie CGM obniża poziom  
HBA1C i poprawia kontrolę glikemii

CGM może prowadzić do obniżenia poziomu HbA1c o wartość do 1% bez wzrostu ryzyka 
wystąpienia hipoglikemii. Dzięki dokładniejszej kontroli glikemii większa liczba pacjentów 
osiąga poziom HbA1c bliższy zalecanemu.

sensory

Producent ID Nazwa szt. Pełnopłatne Z refundacją NFZ

Medtronic MMT-7008B Sensor Enlite™ 1 szt. 150,00 zł 45,00 zł

Medtronic MMT-7020D2 Guardian™ Sensor 3 1 szt. 150,00 zł 45,00 zł

Dexcom STS-GF-001 Sensor Dexcom CGM-RT 
G4 PLATINUM/G5 Mobile

1 szt. 200,00 zł 60,00/95,00 zł*

 *47ZND
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Rozwiązania fabryczne światowych poten-
tatów w diabetologii są z nami od lat. 
Przyzwyczailiśmy się już do nich i bardzo 

często… chcemy więcej. Tak bardzo chcemy 
więcej, lepiej, dokładniej, że już nie czekamy! 
Zderzenie obecnie oferowanych metod terapii 
i dostępu do nich z oczekiwaniami diabetyków, 
a zwłaszcza opiekunów młodych diabetyków 
zaowocowało powstaniem ruchu Do-It-Your-
self, który z roku na rok przybiera na sile. Przy-
bywa nie tylko użytkowników rozwiązań DIY, 
ale co warte podkreślenia, także twórców i osób 
zaangażowanych w propagowanie idei. Syste-
my pętli są tego najlepszym przykładem. 

Co to jest pętla? 
Pętla zamknięta, a częściej po prostu pętla, 
to zwyczajowa nazwa zaawansowanego sys-
temu hybrydowej sztucznej trzustki – AHCL 
(Advanced Hybrid Closed Loop). W tej chwili 
na świecie dostępne są komercyjne systemy 
oraz systemy budowane samodzielnie, zgod-
nie z ideą DIY (do-it-yourself). W Polsce, na 
początku 2020 roku, żaden fabryczny system 
AHCL niestety nie jest dostępny. Polskim dia-
betykom pozostają zatem do wyboru systemy 
zrób-to-sam: najstarszy OpenAPS, pracujący 
w oparciu o iOS Loop oraz najmłodszy i najbar-
dziej rozwojowy AndroidAPS – dzieło Milosa 
Kozaka z Czech i Adriana Tapee z Austrii. 

Pętla wykonuje dokładnie te same czynno-
ści i podejmuje te same decyzje, które musi 
wykonywać i podejmować diabetyk każdego 
dnia: pomiar stężenia glukozy z wykorzysta-
niem systemu CGM, obliczenie przewidywanej 
glikemii na najbliższe godziny, modyfikacja 
dawki podstawowej zgodnie z tymi przewi-
dywaniami. Co 5 minut system podejmuje 
te podstawowe decyzje za Ciebie, wie kiedy 
podnieść bazę, wie także kiedy ją zmniejszyć 
lub wręcz zatrzymać całkowicie podaż insuli-
ny. Do tego bardzo zaawansowany kalkulator 

Technologia pętli AndroidAPS 
w służbie terapii CT1

rozróżnienie. Mamy w Polsce użytkowników 
pętli z cukrzycą typu LADA, mamy przyszłe 
mamy z cukrzycą ciążową, mamy wreszcie 
osoby z cukrzycą wtórną – oni wszyscy jednak 
zbudowali swoje systemy sztucznej trzustki 
za zgodą i pod opieką swojego diabetologa. 

Każdy system pętli – nie tylko AndroidAPS – 
wymaga od użytkownika zaangażowania, cią-
głego monitoringu i dostrajania oraz, co bardzo 
ważne, pogłębiania swojej wiedzy. Wymaga 
także regularnego wprowadzania danych o po-
siłkach, a to się ściśle wiąże z umiejętnością 
kalkulacji WW i WBT. To nie jest rozwiązanie 
typu „ustaw i zapomnij” - konieczna będzie 
okresowa analiza wyników i wprowadzanie 
zmian. Bardzo ważnym aspektem jest także 
przynajmniej półroczne doświadczenie w użyt-
kowaniu pompy insulinowej oraz systemu 
ciągłego monitorowania glikemii – poznanie 
zasad pracy CGM, jego kalibracji, okresowych 
niedomagań i środków zaradczych. Takie oby-
cie z pompą i sensorami bardzo pomoże na 
początku drogi do pętli i uchroni użytkownika 
przed znaczną częścią ewentualnych prze-
szkód i problemów. Naturalnie system hybry-
dowej sztucznej trzustki nie jest wskazany do 
wdrażania i użytkowania w fazie remisji, a tam, 
gdzie nie ma pewności co do zasadności uży-
cia systemu pętli, należy skonsultować się ze 
swoim lekarzem prowadzącym. 

Czy to jest bezpieczne?
AndroidAPS ma wbudowany szereg zabezpie-
czeń – część z nich ustawiana jest sprzętowo 
w pompie, część zależy od wieku pacjenta, 
a część po prostu od ustawień w aplikacji. 
Wszystkie te ustawienia współpracują ze sobą 
aby zapewnić maksymalny możliwy poziom 
bezpieczeństwa. W każdym momencie o po-
daży insuliny decyduje ten parametr, który 
aktualnie najbardziej ogranicza system. Taki 
wielowarstwowy układ zabezpieczeń spraw-
dza się znakomicie, a jednocześnie nadal jest 
w pełni konfigurowalny. 

Wbudowany mechanizm zmniejszenia 
lub wręcz odcięcia dawki podstawowej ma 
olbrzymie znaczenie dla częstotliwości wy-
stępowania incydentów hipoglikemii. Sam 
system w przypadku braku odczytów CGM lub 
ich złej jakości (tzw. szumy) samoczynnie się 

bolusa, podpowiedzi co do 
ewentualnego niedoboru 
węglowodanów i insuliny, 
współpraca z zegarkami i in-
nymi smartfonami – np. dla 
opiekunów. To daje nam niezwykle rozbudo-
wany i użyteczny zestaw funkcji, który do nie-
dawna pozostawał wyłącznie w sferze marzeń 
diabetyków. System nigdy nie śpi i nigdy się nie 
męczy - liczy, porównuje i podejmuje decyzje 
co 5 minut, 288 razy na dobę, 365 dni w roku… 
Ale należy pamiętać, że nie wszystkie decyzje!

Jakie korzyści daje korzystanie z pętli?
Wbrew pozorom systemy pętli nie służą do 
osiągania lepszych wyników – zmniejszenia 
wartości hemoglobiny glikowanej, lepszego 
wyrównania, dłuższego utrzymania w zakre-
sie, itp. To są niejako efekty uboczne.

Podstawowym celem uruchomienia pętli 
zamkniętej jest normalizacja życia diabetyka 
lub jego opiekuna. Znacznie wyżej stawiamy 
poprawę jakości życia niż cele tak naprawdę 
statystyczne. Spotykamy się z opowieściami 
rodziców doświadczających pierwszej od lat 
przespanej nocy. Opiekunowie podkreślają 
zalety monitoringu, ze szczególnym naci-
skiem na możliwość sprawdzenia aktualnego 
stanu pacjenta nie tylko przez Internet, ale 
również poprzez komendy SMS. Taka „druga 
linia” komunikacyjna jest szczególnie waż-
na w miejscach o słabym dostępie do usług 
internetu mobilnego. Już w tej chwili wielu 
przedszkolaków uczęszcza do nieprzychylnych 
diabetykom placówek tylko dzięki zdalnemu 
nadzorowi oraz możliwościom jakie daje nam 
– rodzicom i opiekunom – zestaw funkcji, które 
potocznie nazywamy „zdalnym sterowaniem”.

Dla kogo pętla?
Podstawowa odpowiedź brzmi: dla diabe-
tyka typu 1, ale to nie do końca takie proste 

wyłącza i przechodzi w tryb zwykłej pompy 
insulinowej. 

Co ciekawe, AndroidAPS ma również za-
bezpieczenie przed… niewiedzą użytkownika! 
Wbudowany łańcuch zadań do wykonania 
odblokowuje z czasem i nabieraniem do-
świadczenia przez operatora bardziej zaawan-
sowane funkcje. Najważniejsze są jednak trzy 
zadania, obowiązkowe dla każdego nowego 
użytkownika pętli: początkowy tryb pracy 
w pętli otwartej wymagającej zatwierdzenia 
każdej decyzji systemu, co znacznie ułatwia 
dostrojenie parametrów pracy AndroidAPS 
już na starcie oraz dwa egzaminy: praktyczny 
z poruszania się po aplikacji oraz teoretyczny 
z podstaw pracy systemu, zasad podejmo-
wania decyzji i znajomości cukrzycy typu 1. 

Czy dam radę? 
To pytanie zadawało sobie wiele osób przed 
Tobą - nie było łatwo, ale dali radę! Z grupo-
wych materiałów edukacyjnych dowiesz się 
o wszystkich aspektach budowy i użytkowania 
pętli – od etapu wyboru konfiguracji i gro-
madzenia sprzętu, przez proces tworzenia 
systemu, aż po rozwiązywanie problemów. 
Jako Grupa AndroidAPS zrzeszamy polskich 
użytkowników systemu - grupa to jednak nie 
tylko pacjenci i rodzice małych pacjentów, to 
również lekarze diabetolodzy. 

Regularnie organizujemy prezentacje dla 
zainteresowanych i warsztaty, na których 
budujemy system od podstaw pod okiem 
zaawansowanych użytkowników systemu 
oraz – coraz częściej – goszcząc diabetolo-
gów. Grupa AndroidAPS powstała w grudniu 
2019, a pierwszy rok istnienia zamykamy bar-
dzo budującymi statystykami: 5 prezentacji 
dla użytkowników i lekarzy, 8 całodniowych 
warsztatów. Rok 2020 zapowiada się równie 
intensywnie, zapraszamy!

Więcej materiałów i informacji na temat  
AndroidAPS znajdziesz tutaj: 
 ∙ film wprowadzający w tematykę pętli 

AndroidAPS: http://bit.ly/zanimzapytasz 
 ∙ film o przeciwwskazaniach użytkowania pętli: 

http://bit.ly/petlastop
 ∙ grupa AndroidAPS Polska:  

http://bit.ly/aapsplgrupa 
 ∙ dokumentacja AndroidAPS:  

http://bit.ly/aapspldok 

Tomasz Kiljan, Społeczny Edukator Diabetologiczny w stołecznej Fundacji dla Dzieci 
z Cukrzycą, administrator Grupy AndroidAPS Polska, prywatnie tata Olgi (5 l.) – CT1 
zdiagnozowana w wieku dwóch lat, pętla AndroidAPS uruchomiona w wieku 3.5 l.  
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Aplikacja mylife™ App

z kalkulatorem bolusa:

dostępna w systemach

iOS i Android
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Ciesz się  
prostotą.

 mylife™ YpsoPump® – niewielka pompa insulinowa z ekranem dotykowym
 Aplikacja mylife™ App – kompleksowe dane w zasięgu ręki
 Napełniany samodzielnie zbiornik mylife™ YpsoPump® Reservoir – na dowolną insulinę
 Zestaw infuzyjny mylife™ YpsoPump® Orbit® – większa swoboda ruchu
 Urządzenie wprowadzające mylife™ Orbit®Inserter – szybkie i bezpieczne wprowadzanie  

 zestawu infuzyjnego1

 Oprogramowanie mylife™ Software – łatwa kontrola cukrzycy

mylife™ YpsoPump® — intuicyjny  
system pompy insulinowej.

Ypsomed Polska Sp. z o.o. // ul. Mangalia 2a // 02-758 Warszawa // 
info@ypsomed.pl // www.mylife-diabetescare.pl // Bezpłatna infolinia: 800101621

1  Publikacja naukowa z badania dotyczącego stosowania pompy insulinowej mylife™ YpsoPump® w opiece domowej: D. Waldenmaier, G. Freckmann i wsp., 
First User Experiences With a Novel Touchscreen-Based Insulin Pump System in Daily Life, 2018 JDST Journal of Diabetes Science and Technology, 1–7, doi: 
10.1177/1932296818785386.

Więcej informacji w witrynie www.mylife-diabetescare.pl/ypsopump

YPU_ADV_210x297mm_V1.5_PL-pl.indd   1 25.07.19   15:10

Zalety
 ∙ Łatwy dostęp do kluczowych funkcji;
 ∙ Intuicyjna obsługa ekranu dotykowego dzięki 

menu opartemu na ikonach;
 ∙ Niewielki rozmiar oraz masa zapewniające 

dyskrecję i wygodę podczas noszenia;

 ∙ Swobodny obrót zestawu infuzyjnego w zakresie 
360° zapewniający idealne dopasowanie 
w każdej sytuacji;

 ∙ Zintegrowany interfejs Bluetooth® umożliwiający 
bezprzewodowe połączenie z oprogramowaniem 
mylife Software oraz aplikacją mylife App.

Zalety
 ∙ Szybkie wykrywanie zatoru w cewniku;
 ∙ Spersonalizowane menu;
 ∙ Duży kartridż z insuliną – ogromna wygoda 

użytkowania.
 ∙ Automatyczny system sprawdzania statusu – co 

trzy minuty oraz każdorazowo przed podaniem 
bolusa;

 ∙ Precyzyjnie programowany za pomocą 
wbudowanego kalkulatora bolus, umożliwiający 
szybkie podanie w trzech prostych krokach;

 ∙ Elastyczne dostosowywanie dawki podstawowej 
od 0,5 jedn./godz. ze skokiem o 0,1 jednostki 
– dla osób wymagających niewielkiej dawki 
podstawowej.

Nazwa Producent Cena

Pompa insulinowa mylife YpsoPump YPSOMED 7200,00 zł

Nazwa Producent Cena

Pompa insulinowa, Accu-Chek Combo Roche Diabetes Care 5900,00 zł*

pompa insulinowa mylife YpsoPump,  
zestaw startowy

pompa  
insulinowa   
Accu-Chek®  
Combo

*oferta ważna do wyczerpania zapasów

promocja
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MEDTRONIC

Produkt Pompa Cena

MAŁY PAKIET SERWISOWY Accu-Chek® Combo 10,80 zł

ETUI DO BIELIZNY 
kolor: biały, czarny

Accu-Chek® 46,70 zł

ETUI NA POMPĘ PRZYPINANE  
DO UDA, kolor: biały, czarny 
S – 36 cm, M – 44 cm, L – 52  
(obwód maksymalny 80 cm)

Accu-Chek® 46,70 ZŁ

Produkt Pompa Cena

Elastyczny pas z sakiewką  
na pompę dla dzieci

wszystkie modele 97,00 zł

Elastyczny pas z sakiewką  
na pompę dla dorosłych

wszystkie modele 97,00 zł

ETUI DO STANIKA  
kolor: czarny, beżowy

wszystkie pompy 
MiniMed™

117,00 zł

FUTERAŁ Z PASEM NA UDO 
kolor: czarny, beżowy

wszystkie pompy 
MiniMed™

168,00 zł

Klips na pasek  
do MiniMed™ 640G 
(ACC-1601)

W przypadku wyszarpnięcia pompy zza paska 
podwójny zatrzask skutecznie utrudnia całkowite 
odpięcie pompy i jej upuszczenie.

Cena: 79,00 zł

Produkt Pompa Cena

PAKIET SERWISOWY mylife YpsoPump 17,99 zł

MATERIAŁOWA KIESZEŃ  
ZE SMYCZĄ 
kolor: biały, czarny

mylife YpsoPump 49,00 zł

Producent Cena

Aquapac AQ 158 185,00 zł

Producent Nazwa zbiornika Pojemność Pełna 
cena

Z refundacją 
NFZ

Medtronic POJEMNIK NA INSULINĘ 3 ml DO 
POMP MEDTRONIC PARADIGM™

3 ml 9,00 zł 2,70 zł

Medtronic POJEMNIK NA INSULINĘ 1,8 ml DO 
POMP MEDTRONIC PARADIGM™

1,8 ml 9,00 zł 2,70 zł

Roche 
Diabetes

POJEMNIK NA INSULINĘ NIEBIESKI 
DO POMP Accu-Chek®

3,15 ml 9,00 zł 2,70 zł

Ypsomed mylife YpsoPump Pojemnik na insulinę 1,6 ml 9,00 zł 2,70 zł

Producent Nazwa zestawu Długość 
drenu (cm)

Długość 
kaniuli (mm)

Materiał 
wykonania

Pełna 
cena

Z refundacją 
NFZ

Medtronic ZESTAW INFUZYJNY 
QUICK-SET™ 
PARADIGM™

45, 60, 80, 
110

6; 9 teflon 30,00 zł 9,00 zł  
lub 0 zł

Medtronic ZESTAW INFUZYJNY 
SILHOUETTE™ 
PARADIGM™

45, 60, 80, 
110

13; 17 teflon 30,00 zł 9,00 zł  
lub 0 zł

Medtronic ZESTAW INFUZYJNY 
SURE-T™ PARADIGM™

45, 60, 80 6; 8; 10 metal 30,00 zł 9,00 zł  
lub 0 zł

Roche 
Diabetes

ZESTAW INFUZYJNY 
Accu-Chek® 
TENDERLINK

30, 60, 80, 
110

13; 17 teflon 30,00 zł 9,00 zł  
lub 0 zł

Roche 
Diabetes

ZESTAW INFUZYJNY 
Accu-Chek® RAPID-D 
LINK

30, 60, 80, 
110

6; 8; 10; 12 metal 30,00 zł 9,00 zł  
lub 0 zł

Roche 
Diabetes

ZESTAW INFUZYJNY 
Accu-Chek® FLEXLINK

30, 60, 80, 
110

6; 8; 10 teflon 30,00 zł 9,00 zł  
lub 0 zł

Ypsomed Zestaw infuzyjny mylife 
YpsoPump Orbit soft

45, 60, 80, 
110

6; 9 teflon 30,00 zł 9,00 zł  
lub 0 zł

Ypsomed Zestaw infuzyjny mylife 
YpsoPump Orbit micro

45, 60, 80, 
110

5,5; 8,5 metal 30,00 zł 9,00 zł  
lub 0 zł

zestawy infuzyjne

Roche Diabetes

Medtronic

Ypsomed

wodoodporne etui  
na pompę insulinową

zbiorniki do pomp insulinowych
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nakłuwacz podciśnieniowy  
Genteel Plus
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PRZYKLEJANIE
Nazwa Wielkość Cena

SPRAY OCHRONNY SILESSE™ 50 ml 19,99 zł

Chusteczki pod przylepiec SKIN–PREP 50 szt. 45,00 zł

ODKLEJANIE
Nazwa Wielkość Cena

Aerozol do usuwania przylepca Niltac 50 ml 25,50 zł

Remove chusteczki do usuwania kleju 10 szt. 11,50 zł

Remove chusteczki do usuwania kleju 50 szt. 55,00 zł

DODATKOWE ZABEZPIECZENIA
Nazwa Wielkość Cena

Elastopor IV plaster do mocowania wkłuć 6x8cm 1 szt. 0,35 zł

Dermafoil plaster do mocowania wkłuć 6x7cm 100 szt. 81,50 zł

Suprasorb F 10 cm × 1 m rolka niejałowa 1 szt. 20,00 zł

OpSite IV3000 plaster do mocowania wkłuć 1 szt. 3,10 zł

Taśma kinezjologiczna RockTape 5m x 5cm 1 szt. 69,00 zł

Samoprzylepny, elastyczny bandaż Stokban 7,5 cm x 4,5 m 6,90 zł

Dzięki swojej opatentowanej technologii Butterfly Touch 
Technology® urządzenie nakłuwająceGenteel® pobiera krew 
z dowolnego miejsca na ciele bez bólu. Dzięku podciśnieniu, 
wibracji i kontroli głębokości nakłucia idealna kropla może być 
pobrana najwet z najpłytszego miejsca badania. Lancet sięga 
tylko do naczyń krwionośnych (włośniczek) i omija nerwy bólowe.

ID Kolory Cena

85762900413 Różowy księżniczki, psotny 
fioletowy, smukły biały

499,00 zł1.

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2.

4.

6.

zabezpieczanie 
wkłuć 
i sensorów, 
przyklejanie 
i odklejanie

Koniec z bolącymi 
palcami

Palce nakłuwane wiele razy dziennie 
zamieniają się w „poduszki na igły", 
przez co stają się obolałe, obrzęknięte 
i nadwrażliwe.

Daj palcom odpocząć, używając próżni oraz 
kontroli głębokości nakłucia i pobierz próbkę 
z wewnętrznej części dłoni? (odpowiada 
odczytom z opuszków).

Koniec 
z ściskaniem

Ściskanie palców, by uzyskać 
odpowiednią ilość krwi, zwiększa 
prawdopodobieństwo uszkodzeń 
czerwonych krwinek (hemolizy) 
i bolesnych krwiaków (hematoma).

Genteel za pomocą próżni wyciąga krew 
i formuje idealną kroplę krwi. Ściskanie 
odchodzi do lamusa!

Strach przed 
igłami

Paraliżujący strach przed igłami 
może wpływać na regularność badań 
poziomu cukru.

Pozwól umysłowi reinterpretować fobię 
przed igłami dzięki pobieraniu krwi bez 
bolesnego ukłucia skóry. 

Pozwól im spać
Dzieci często budzą się w nocy i tracą 
cenny sen gdy, rodzice sprawdzają im 
poziom cukru. 

Bez bólu ukłucia dzieci mogą spać spokojnie 
przez cały proces badania poziomu cukru 
we krwi.

Nakłucia bolą

Standardowe nakłuwacze często 
dotykają nerwów bólowych i potrzebują 
więcej niż jednego nakłucia, by uzyskać 
odpowiednią kroplę.

Dzięki możliwości kontrolowania, jak 
głęboko lancet penetruje skórę i używając 
podciśnienia, by uzyskać idealną kroplę, 
możesz zacząć pobierać krew bezboleśnie.

Badaj częściej Ludzie często omijają regularne badania 
z powodu strachu przed bólem nakłucia

Usuń przeszkody strachu i traumy  
i zacznij robić badania tak często jak  
to zasugerował lekarz..

9.

9.

1. 3.
5.

7.

8.
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Jedyne igły, których nie musisz nakręcać, wystarczy „klik”!
Igła mylife Clickfine DiamondTip – 6 płaszczyzn ścięcia końcówki igły zapewnia łatwiejsze  
wstrzykiwanie insuliny.

 ∙ Technologia 6 płaszczyzn do usunięcia jest dostępna w igłach do wstrzykiwaczy  
o długości 4 mm, 5 mm, 6 mm i 8 mm;

 ∙ Kaniula o bardzo cienkich ściankach zapewnia optymalny przepływ leku;

 ∙ Technologia mocowania na wcisk z kliknięciem umożliwia łatwe i pewne  
mocowanie;

 ∙ Specjalna powłoka silikonowa zwiększa komfort wstrzykiwania;

 ∙ Produkt jest kompatybilny ze wstrzykiwaczami wszystkich najważniejszych  
producentów.

DiamondTip to końcówka igły o wysokiej jakości (6-szlifów) (1) - (6).

Igły do penów Clickfine, 32G, 0,23 x 4 mm 5 sztuk 3,99 zł

Igły do penów Clickfine, 32G, 0,23 x 4 mm 100 sztuk 60,00 zł

Igły do penów Clickfine, 31G, 0,25 x 5 mm 100 sztuk 60,00 zł

Igły do penów Clickfine, 31G, 0,25 x 6 mm 100 sztuk 60,00 zł

Igły do penów Clickfine, 31G, 0,25 x 8 mm 100 sztuk 60,00 zł

Igły do penów Clickfine, 29G, 0,33 x 10 mm 100 sztuk 60,00 zł

Igły do penów Clickfine, 29G, 0,33 x 12 mm 100 sztuk 60,00 zł

IG
ŁY D

O
 PEN

Ó
W

swiss
made



etui 
z okienkiem 
na pompę 
insulinową

Aktywuj zimną wodą, to proste! Lekkie i kompaktowe, wielokrotnego użytku 
Wszystkie etui FRIO zostały zaprojektowane w opatentowanej technologii krystalicznej, by zapewnić 
chłód i bezpieczeństwo Twoim wrażliwym na temperaturę lekom. Minimalny czas ciągłego chłodzenia, 
wynoszący 45 godzin, i czas ponownego ładowania, wynoszący 5 minut, powodują, że FRIO jest 
stworzone do codziennego użytku – gdziekolwiek będziesz!

Wielkość Cena

Duże 79,00 zł 

Na pompę insulinową 76,00 zł 

Podwójne (Duo) 69,00 zł 

Pojedyncze 65,00 zł 

XL 97,00 zł 

Na krople do oczu 69,00 zł

Torba podróżna 115,00 zł

 ∙ Pasuje do większości penów
 ∙ Bez moczenia i chłodzenia w lodówce
 ∙ Wielokrotnego użytku
 ∙ Z wbudowanym czujnikiem temperatury!

VIVI CAP to bezobsługowy pojemnik 
termoizolacyjny na peny insulinowe wielokrotnego 
użytku. Zapewnia utrzymanie przechowywanej 
insuliny w temperaturze poniżej 29°C przez co 
najmniej 12 kolejnych godzin, nawet jeśli stała 
temperatura otoczenia wynosi 37.8°C 

Cena 339,00 zł

FRÍO® – pierwsze na świecie, opatentowane 
etui chłodzące

VIVI CAP1 – pojemnik 
termoizolacyjny  
na peny insulinowe
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Mysugarcase

Nowoczesne i wygodne rozwiązanie  
dla Twojej pompy 
Saszetka z okienkiem, na pasku z regulacją, zapinana na zamek 
błyskawiczny, ze specjalnym otworem na dren. Okienko zapewnia 
stały podgląd bez konieczności wyjmowania pompy z etui.

Wymiary etui : 13 cm × 11 cm

Wzór Cena

niebieskie kotwice, liście, różowe krople, szary 89,00 zł

piórniki 
Elitebags 

Ten piórnik to bardzo 
wygodna i stylowa saszetka 
izotermiczna, która służy do 
przenoszenia niezbędnych 
cukrzykowi leków i narzędzi 
medycznych. W zestawie cold-
hot gel – pomocny w utrzymaniu 
pożądanej temperatury wewnątrz 
izotermicznej torby przez długi 
czas. 

Kolory Cena

Szary, granatowy, czarny, 
różowy, fioletowy

59,90 zł

Noś swój osprzęt stylowo, w wygodnej 
i wysokojakościowej torebce lub etui.
Mysugarcase ma wbudowany flagowy system:  
„EASY CHANGE”: warstwa wewnętrzna przypięta jest na 
4 wygodnie odpinane klipsy. Jeżeli posiadasz więcej niż 
jeden, możesz zmienić kolor torebki w kilka sekund, bez 
konieczności przekładania osprzętu. 

W środku zmieścisz prawie każdy glukometr lub czytnik 
dostępny na rynku, o wymiarach  
do 11 × 8 × 2,5 cm – w tym czytnik Libre.

Cena 289,00 zł

i-Port Advance™ 
Port iniekcyjny

i-Port Advance™ to wygoda i ulga dla osób, 
których terapia wymaga wielokrotnych iniekcji 
podskórnych. Dzięki i-Port Advance wystarczy raz 
na 3 dni założyć port, a kolejne iniekcje wykonasz, 
używając i-Portu. Stosując produkt, ograniczasz 
liczbę ukłuć do 1 razu na 3 dni.

Kaniula Liczba Cena

6, 9 mm 2 szt. 89,90 zł

6, 9 mm 10 szt. 449,90 zł





Nakłuwacz Accu-Chek FastClix + 6 lancetów 79,00 zł 

Nakłuwacz Accu-Chek Softclix KIT + 25 lancetów 40,99 zł 

Nakłuwacz MICROLET®NEXT + 5 lancetów 21,00 zł 
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Monitorowanie stężenia glukozy 
we krwi nigdy nie było łatwiejsze. 
Niezwykle dokładny glukometr 
CONTOUR®PLUS ONE i jego 
wyjątkowa funkcja smartLIGHT® 
daje Tobie szybką informację zwrotną 
na temat stężenia glukozy we krwi 
- żółtym, zielonym lub czerwonym 
światłem. Funkcja smartLIGHT® 
w połączeniu z Moimi Schematami 
w aplikacji CONTOUR®DIABETES 
pozwala samodzielnie zarządzać 
cukrzycą, aby zobaczyć więcej.

Łatwe 
zarządzanie 

cukrzycą.
Zaufaj światłu.

asc_prasa_122019_162x235_bs01.indd   1 09/12/2019   11:58

Nazwa Dodatkowe informacje Cena

Glukometr Accu-Chek® Performa
Wielkość kropli krwi:  
0.6 µL

Zakres pomiaru:  
10 mg/dL – 600 mg/dL

142,00 zł

Paski do glukozy Accu-Chek® 
Performa 50 sztuk

39,00 zł

Płyn kontrolny Accu Chek Performa 
2x2,5ml

45,00 zł

Glukometr Accu Chek Active Podwójna kontrola: za pomocą samego testu 
paskowego można szybko sprawdzić wiarygodność 
uzyskanego wyniku, porównując zabarwienie 
okienka kontrolnego na odwrocie testu paskowego 
ze skalą barwną na fiolce z testami.

146,00 zł

Płyn kontrolny Accu Chek Active 
Glucose Control 2x4 ml

39,90 zł

Paski do glukozy Accu-Chek® Active 
50 sztuk

40,00 zł

Glukometr CONTOUR®PLUS Mniej zmarnowanych pasków dzięki  
funkcji Pomiaru Drugiej Szansy. 

103,00 zł

Glukometr CONTOUR®PLUS LINK 2.4 Komunikacja bezprzewodowa — przesyła wyniki 
pomiaru glukozy we krwi bezpośrednio do pompy 
insulinowej MiniMed 640G

373,00 zł

Glukometr CONTOUR®PLUS ONE Funkcja smartLIGHT® podaje natychmiastową 
informację zwrotną o wynikach pomiaru cukru 
za pomocą kolorowego podświetlenia. Łączy się 
z bezpłatną aplikacją Contour®Diabetes.

350,00 zł

Glukometr CONTOUR®Plus LINK  
do pomp Medtronic (715, 722, Veo)

Wysyła wyniki do kalkulatora bolusa w pompach 
Medtronic: MiniMed™ Veo™, MiniMed™ REALtime 
(722), MiniMed™ Paradigm™ (715)

373,00 zł

Płyn kontrolny CONTOUR®PLUS 
normalne stężenie

Do przeprowadzenia testu kontroli jakości 125,00 zł

Paski do glukozy CONTOUR®PLUS 50 sztuk, wielkość kropli krwi 0.6 µl 41,00 zł

Paski do glukozy CONTOUR®TS 50 sztuk, wielkość kropli krwi 0.6 µl 41,00 zł
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Krem rekomendowany przez Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków. Wspomaga 
regenerację tkanek. Substancja czynna: 
bioaktywne Colostrum bovinum.

Objętość Cena

40 g 51,50 zł

15 g 21,50 zł

Seria produktów Emolium Diabetix to preparaty  
stworzone specjalnie z myślą o codziennej pielęgnacji 
wymagającej i suchej skóry ciała, odpowiednie dla 
diabetyków. Produkt hipoalergiczny, opracowany  
aby zminimalizować ryzyko powstania reakcji 
alergicznych..

Rodzaj Objętość Cena

Wzmacniający balsam 
do ciała

200 ml 40,00 zł

Ochronny żel do mycia 200 ml 37,00 zł

Regenerujący krem  
do stóp

100 ml 31,00 zl

SERIA KURACJA DERMATOLOGICZNA 
AZS
Natłuszczająca emulsja do ciała 400 ml 15,99 zł
Krem kojąco-nawilżający 50 ml 12,99 zł
Natłuszczający olejek myjący 270 ml 15,99 zł

SERIA KURACJA ULTRANAWILŻAJĄCA  
Z MOCZNIKIEM
Emulsja do ciała 400 ml 5% mocznika 13,99 zł
Emulsja do twarzy 50 ml 3% mocznika 12,99 zł
Krem do rąk 100 ml 10% mocznika 11,99 zł
Krem do stóp 100 ml 15% mocznika 11,99 zł

SERIA KURACJA LIPIDOWA
Balsam 400 ml 13,99 zł
Kremowa baza myjąca 400 ml 8,99 zł

Krem łagodzący 10%  
D-panthenolu, 60 ml

8,99 zł

Krem wspomagający gojenie, 
rekomendowany przez Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków. Specjalne 
wykończenie tuby, zwane kaniulą, pozwala 
na precyzyjne dozowanie. Stosowany 
do  egeneracji opuszek i zrostów. 

Objętość Cena

40 g 99,00 zł

kosmetyki 
Ziaja

Emolium Diabetix
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Nazwa Rodzaje Wielkość Cena

Glukoza Dextro Energy classic, lemon z witaminą C, żurawina 
z witaminą C, magnez, wapń,  
kakao (nowość)

1 × 46 g 4,99 zł

Glukoza Dextro Energy classic, lemon z witaminą C, żurawina 
z witaminą C, magnez, wapń

18 × 46 g 79,40 zł (-10%)

Glukoza Dextro minis pomarańcza, brzoskwinia, wiśnia, czarna 
porzeczka, limonka, owoce leśne

1 × 50 g 4,99 zł

Glukoza Dextro minis pomarańcza, brzoskwinia, wiśnia, czarna 
porzeczka, limonka, owoce leśne

12 × 50 g 52,90 zł (-10%)

Napój energetyczny Dextro o smaku jabłkowym 50 ml 7,99 zł

Płynny żel cola (z guaraną), cytryna (z kofeiną), 
grejpfrut (z sodem), neutralny, pomarańcza 
(z witaminami), wiśnia (z kofeiną)

60 ml 9,90 zł

Szybko wchłaniająca się płynna glukoza 
pakowana w szczelne, elastyczne 
saszetki. W pudełku 10 saszetek po 12 ml 
każda. Zawartość energetyczna saszetki 
odpowiada 1 WW. 

Smak Cena

truskawka, pomarańcza 19,50 zł

Szybka  
pomoc 
w hipoglikemii
Osoby chore na cukrzycę narażone są 
na spadki poziomu cukru we krwi, czyli 
hipoglikemię (poniżej 70 mg/dL). Ciężka 
hipoglikemia stanowi poważne  

zagrożenie dla zdrowia i życia diabetyka, dlatego 
tak ważne jest szybkie reagowanie na spadki cukru. 
Najlepszą metodą jest dostarczenie organizmowi 
cukru prostego – glukozy, która najskuteczniej 
podniesie poziom cukru we krwi do prawidłowego 
poziomu. 

OBJAWY HIPOGLIKEMII

zawroty głowy | głód | osłabienie | drgawki | ból 
głowy | potliwość | bladość | senność | zataczanie 
się | trudności w komunikowaniu się | drażliwość 
| nerwowość | niepokój | zaburzenia widzenia | 
zaburzenia pamięci




