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ΑΚΧΑΡΩΔΘ ΔΙΑΒΘΣΘ ΣΤΠΟΤ 1 

•  θ αυτοάνοςθ καταςτροφι των β-κυττάρων του παγκρζατοσ που 

παράγουν ινςουλίνθ 

• πλιρθ ζλλειψθ ινςουλίνθσ οδθγεί ςε αυξθμζνθ γλυκόηθ ςτο αίμα και ςτα 

οφρα 

• πολυουρία, πολυδιψία, πολυφαγία  και απϊλεια βάρουσ 

• 973.806 ο αρικμόσ των ατόμων με ςακχαρϊδθ διαβιτθ (Δ) ςτθ χϊρα 

μασ 1 

• 47315  πάςχουν από  Δ τφπου 11 

•1700 αντλίεσ ςτθν Ελλάδα 

 

1. www.idika.gr 



ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΣΛΙΑ ? 

  
 
 
Μία μικρι θλεκτρομθχανικι εξωτερικι ςυςκευι, τροφοδοτοφμενθ 
από μπαταρίεσ, θ οποία μπορεί να παρζχει ςτον οργανιςμό, δια 
μζςου ενόσ λεπτοφ κακετιρα, υποδόρια μικρζσ ποςότθτεσ (ανά 3 
λεπτά) ινςουλίνθσ διαφορετικοφ ρυκμοφ ανά ϊρα (βαςικόσ 
ρυκμόσ) και επίςθσ παρζχει μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ ινςουλίνθσ για  
τθν κάλυψθ των γευμάτων και για τθν διόρκωςθ των υψθλϊν τιμϊν 
γλυκόηθσ (bolus) 
  
 



Αντλία Ινςουλίνθσ 

• ε ςυνδυαςμό με ςυχνζσ μετριςεισ αποτελεί το πιο 
ευζλικτο ςχιμα 

• Προςωρινι προςαρμογι Βαςικοφ Ρυκμοφ  

• Άμεςεσ και εκτεταμζνεσ ταχείεσ εγχφςεισ 

Βασική & Ταχεία Έγχυση 

 

  
1 

  

ΓΔΤΜΑΣΑ - ΓΗΟΡΘΩΔΗ 

ΒΑΗΚΖ 

ΔΓΥΤΖ 

  υνεχισ υποδόρια ζγχυςθ 



ΑΝΣΛΙΕ ΙΝΟΤΛΙΝΘ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΓΟΡΑ 



Δλδείμεηο ηνπνζέηεζεο αληιίαο 
 

1- ε  αςκενείσ με ακχαρϊδθ Διαβιτθ τφπου 1 εφόςον κρικοφν κατάλλθλοι από 
τον ειδικό γιατρό να κατανοιςουν τθν χριςθ τθσ αντλίασ 
 2- ε αςκενείσ που πάςχουν από ακχαρϊδθ Διαβιτθ τφπου 1 

όπου παρατθροφνται: 

  
 

 Απνηπρία ξύζκηζεο παξά ηελ ρξήζε εληαηηθνπνηεκέλνπ ζρήκαηνο 
 

 
 

 πρλέο θαη ζνβαξέο ππνγιπθαηκίεο 
 
Φαηλόκελν ηεο απγήο 
 

 
 

Αλεπίγλσζηε ππνγιπθαηκία 
 

 
 

Κύεζε 
 

 
 

Αζηαζήο δηαβήηεο 
 

 
 

νβαξέο επηπινθέο, νπόηε ρξεηάδεηαη θαηά ην δπλαηόλ άξηζηε ξύζκηζε 
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Πξνο ηνλ Δζληθό Οξγαληζµό  Παξνρήο Τπεξεζηώλ  Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) 

Γεληθή Γηεύζπλζε ρεδηαζµνύ θαη αλάπηπμεο Τπεξεζηώλ  Τγείαο 

Κύξηνη, 

 ρεηηθά µε ην εξώηεµά ζαο ζηηο 26/9/2012 µε ζέµα: αληιίεο ζπλερνύο 
 έγρπζεο ηλζνπιίλεο, ε επηζηεµνληθή άπνςε ηεο Διιεληθήο 

Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο - Παλειιήληαο Έλσ 
Δλδνθξηλνιόγσλ  αλαθνξηθά µε ηηο ελδείμεηο ρνξ 
θαη ζύµθσλα  µε ηα δηεζλή πξόηππα είλαη: 
 

Αληιία ζπλερνύο έγρπζεο ηλζνπιίλεο εθαξµόδεηαη ζε: 
 
Α. ε όινπο ηνπο αζζελείο πνπ πάζρνπλ από αθραξώ 

 1, εθόζνλ θξίλνληαη θαηάιιεινη από ηνλ εηδηθό 

 θαηαλνήζνπλ ηε ρξήζε ηεο αληιίαο 
 
Β. ε αζζελείο πνπ πάζρνπλ από αθραξώδε Γηαβήηε 
 παξαηεξνύληαη: 
 
Απνηπρία ξύζµηζεο παξά ηε ρξήζε εληαηηθνπνηεµέλνπ ζρήµαηνο 

πρλέο θαη ζνβαξέο ππνγιπθαηµίεο 

 Φαηλόµελν ηεο «απγήο» 
 
Αλεπίγλσζηε ππνγιπθαηµία 

Κύεζε 

 Αζηαζήο δηαβήηεο 
 
Αζηαζήο ηξόπνο δσήο, θπθιηθό σξάξην εξγαζίαο 
 
νβαξέο επηπινθέο νπόηε ρξεηάδεηαη θαηά ην δπλαηόλ άξηζηε ξύζµηζε 

Γαζηξνπάξεζε 

 



ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΣΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΧΗΜΕΝΗ 
ΧΡΗΗ ΑΝΣΛΙΑ ΙΝΟΤΛΙΝΗ   
 

• Ρεαλιςτικοί ςτόχοι 

• Ικανότθτα διαχείριςθσ του Δ (ςυχνόσ αυτοζλεγχοσ  και 
ςωςτι αξιολόγθςθ    και διαχείριςθ των αποτελεςμάτων) 

• Ννεηηθή, θπζηθή θαη ηερληθή ηθαλόηεηα νξζήο ρξήζεο 

ηεο αληιίαο 

• Τποςτιριξθ από τθν οικογζνεια 
• Αποτελεςματικι χριςθ του υπολογιςμοφ των   
υδατανκράκων 
• Ψυχολογικι και ςυναιςκθματικι ςτακερότθτα 
 
 

 

 

 

 



Πιενλεθηήµαηα ηεο αληιίαο 
 

Τςειή Πνηόηεηα Εσήο 
 

Καιή Μεηαβνιηθή Ρύζµηζε 
 

  Γιπθόδεο θαη  ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο 
 

      Ληγόηεξεο Τπνγιπθαηµίεο 
 

    Ληγόηεξεο δηαθπµάλζεηο γιπθόδεο 
 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ 
ΑΝΣΛΙΑ 
 

1. 
 

Δληαηηθόο  απηνέιεγρνο γιπθόδεο ζην αίκα 
 

2. 
 

πζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηηκώλ 
 

3. 
 

Οξίδνληαη ππεπζπλόηεηεο (Αζζελήο, Οκάδα Παξαθνινύζεζεο) 
 

4. 
 

Καζνξίδεηαη ε αξρηθή «βαζηθή» θαη «Bolus» δόζε 
 

5. Καζνξίδνληαη ηα γεύκαηα ζύκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο 

ηλζνπιίλεο 
 



ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΑΝΣΛΗΔ 
 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 

 

Γόζε βαζηθήο ηλζνπιίλεο - ρξνληθά δηαζηήκαηα (0-3, 3-6, 6-11…) 
 

 
 

Αναλογία ινςουλίνθσ προσ CHO (Bolus) 
 Γλυκαιµικόσ Δείκτθσ 
 

. Ευαιςκθςία ινςουλίνθσ/διορκωτικόσ παράγοντασ 
 
ηόρνο επηπέδνπ γιπθόδεο αίκαηνο BG 
 

 
 

Γηάξθεηα δξάζεο ηεο ηλζνπιίλεο 
 
Δλεξγή ηλζνπιίλε  (bolus on board) 
 

 
 

 Τπογλυκαιµία (κανόνασ 15) 
 



ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΒΑΙΚΗ ΓΟΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΓΟΔΩΝ 

 

 
 

 
 

• Αρχικι δόςθ αντλίασ (70-75% τθσ προ-αντλίασ δόςθσ) 
 
• 50% Βαςικι και 50% Bolus (γευμάτων ι διόρκωςθ) 



Δμαηνµίθεπζε Βαζηθνύ Ρπζµνύ 
 

1. Γηαηξνύµε ην ζύλνιν ησλ µνλάδσλ ηνπ βαζηθνύ ξπζµνύ πνπ έρνπµε βξεη από 
 τα προθγοφµενα βιµατα µε τισ 24 ώρεσ τθσ θµζρασ 

 
2. 
 

Βάδνπµε ηηο ίδηεο µνλάδεο αλά ώξα 
 

3. 
 

Κάλνπµε ηξεηο 8σξεο λεζηείεο, εμαηνµηθεύνληαο ην βαζηθό ξπζµό ζηνλ 
 νξγαληζµό ηνπ αηόµνπ πνπ ρξεζηµνπνηεί ηελ αληιία 

 
4. Φξνληίδνπµε θαηά ηελ έλαξμε ηεο λεζηείαο λα µελ ππάξρεη ελεξγή ηλζνπιίλε 
 ζηνλ νξγαληζµό. (ηειεπηαίν γεύµα 4 ώξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λεζηείαο.) 

 
5. Μεηξάµε ην ζάθραξν αλά ώξα θαη ειέγρνπµε γηα δηαθπµάλζεηο µεγαιύηεξεο από 
    20mg/dl. 

 
6. Γηνξζώλνπµε όηαλ εληνπίζνπµε ηέηνηα δηαθύµαλζε, πεγαίλνληαο δύν ώξεο 
 πίζσ από ηε ρξνληθή ζηηγµή πνπ βιέπνπµε αύμεζε ή µείσζε θαη απμνµεηώλνπµε 

θαηά 0,1 ηεο µνλάδνο γηα θάζε 20mg/dl ζαθράξνπ. 
 

Μεηαβιεηή σξηαία παξνρή ηλζνπιίλεο ζύµθσλα µε ηνλ  Dr. R. Renner's 
 



Πξνζδηνξηζµόο ηνπ Βαζηθνύ ξπζµνύ 
 
πλερόµελε ζηαζεξή ξνή ζην 24σξν. (θάζε ώξα ίδηεο µνλάδεο) 
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Μεηαβιεηή σξηαία παξνρή ηλζνπιίλεο ζύµθσλα µε ηνλ  Dr. R. Renner's 
 



     ΣΡΕΙ  ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΕ ΔΟΗ BOLUS 

 

   1) Άκεζε/θαλνληθή (κζλουμε να καλφψουμε  ζνα γιαοφρτι και 1 μιλο) 

 

   2)  Παξαηεηακέλε ( όηαλ ζέινπκε λα θαιύςνπκε έλα παξαηεηακέλν δείπλν, π.ρ. ζε έλα 

εζηηαηόξην γηα 3-5 ώξεο ) 

 

    3)  Γηθαζηθή (γηα λα θαιύςνπκε έλα γεύκα κε θξέαο, άκπιν αιιά θαη παξνπζία ιίπνπο )  

 



ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΙΝΟΤΛΙΝΗ : ΤΔΑΣΑΝΘΡΑΚΩΝ 
 
 
             500 / ςυνολικζσ µονάδεσ ινςουλίνθσ (βαςικό + bolus) = α γρ υδατανκράκων που 

               «καίγονται» από µία µονάδα ανάλογου ινςουλίνθσ ταχείασ δράςθσ. 

 

-Παξάδεηγµα- 
 

                                         25 µον. bolus + 25 µον. βαςικό ρυκµό = 50 µον. ςφνολο. 
                                    500 / 50 = 10 γρ υδατανκράκων 

 
       Γειαδή… 
            1 µονάδα ανάλογο ινςουλίνθσ ταχείασ δράςθσ «καίει » 10γρ υδατάνκρακεσ 

      ι 

               1,5 µονάδα ανάλογου ινςουλίνθσ ταχείασ δράςθσ «καίει» 15γρ υδατάνκρακεσ δθλ 1 ιςοδφναµο 
 υδατανκράκων. 
 

Αναλογία ινςουλίνθσ : υδατανκράκων 
 

1,5 µονάδα ινςουλίνθσ : 1 ιςοδφναµο υδατανκράκων. 
 

Κανόνασ 500 



ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟ BOLUS 
  

Κανόνασ 1800 
 

     1800 / μονάδεσ αναλόγου ινςουλίνθσ ταχείασ δράςθσ 
   

          -Παξάδεηγκα- 
 

-10 μον bolus +12 μον bolus+13 μον bolus + 15 μον βαςικόσ ρυκμόσ = 50 μον 

1800/50 = 36 mg/dl 

 -1 μονάδα αναλόγου ινςουλίνθσ μειϊνει τα επίπεδα τθσ γλυκόηθσ κατά 36 mg/dl 
 



ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

•Καλφτεροσ ζλεγχοσ μεταβολιςμοφ 
•Περιςςότερθ ευελιξία 
•Καλφτερθ ποιότθτα ηωισ 
•Δε χρειάηονται ενζςεισ 
•Καταπολζμθςθ φαινομζνου "αυγισ" 
•Λιγότερεσ υπογλυκαιμίεσ 

•Ξζνο ςϊμα 
•Περιςςότερθ εκπαίδευςθ 
•Ενοχλιςεισ (ςπορ, προςωπικζσ 
ςτιγμζσ) 
•Περιςςότερεσ μετριςεισ  
 



         ΑΠΑΙΣΕΙ ΚΑΛΗ ΓΝΩΗ 
 

•    τθσ τεχνικισ και τθσ λειτουργίασ τθσ αντλίασ κακϊσ και τθσ 
ςωςτισ χριςθ τθσ 
• τθσ χριςθσ του βαςικοφ ρυκμοφ και των bolus τθσ ινςουλίνθσ 
• τθσ διόρκωςθσ των τιμϊν ςακχάρου κακϊσ και τθσ 
αντιμετϊπιςθσ αυξομειϊςεων ςτθν άςκθςθ και ςτισ θμζρεσ 
αδιακεςίασ ι αςκζνειασ 
• τθσ μζτρθςθσ κετονϊν και τθσ ετοιμότθτασ για υποδόρια 
ζνεςθ 
• του υπολογιςμοφ τθσ ενεργισ ινςουλίνθσ 
 
 

 

  

 
 



ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ 

 

• Θ εκπαίδευςθ από τθν ειδικι ομάδα για το διαβιτθ 

• Θ ςυνεργαςία και θ τακτικι επικοινωνία του αςκενοφσ ι των γονζων 

με τθν ομάδα 

• Παρακολοφκθςθ τθσ αντλίασ (ιατρείο αντλίασ) 

 



ΤΚΕΤΕ ΤΝΕΧΟΤ ΚΑΣΑΓΡΑΦΘ ΓΛΤΚΟΗΘ 
(CGM) 

 

• είναι ςυςκευζσ νζασ τεχνολογίασ, που μζςω ενόσ μικροφ 
αιςκθτιρα και ενόσ πομποφ, δίνουν τθν δυνατότθτα 
παρακολοφκθςθσ τθσ γλυκόηθσ ςε πραγματικό χρόνο και 
αποκθκεφουν πλθροφορίεσ ϊςτε να ζχουμε ολοκλθρωμζνθ 
εικόνα του ςακχάρου 

 

 



ΤΚΕΤΕ ΤΝΕΧΟΤ ΚΑΣΑΓΡΑΦΘ ΓΛΤΚΟΗΘ 
(CGM) 

Μια ςυςκευι CGM μασ πλθροφορεί: 

• Για τθν τάςθ ςτα επίπεδα τθσ γλυκόηθσ  

• Γνωςτοποιεί ζγκαιρα ςε επερχόμενεσ χαμθλζσ και υψθλζσ 
τιμζσ 

• Ειδοποιεί για χαμθλά ι υψθλά, κατά τθ διάρκεια του φπνου 
ι οποτεδιποτε 

• Πλθροφορεί για το πϊσ είτε το φαγθτό, είτε θ ςωματικι 
δραςτθριότθτα, είτε θ φαρμακευτικι αγωγι, επθρεάηουν 
τον διαβιτθ 



ΤΚΕΤΕ ΤΝΕΧΟΤ ΚΑΣΑΓΡΑΦΘ ΓΛΤΚΟΗΘ 
(CGM) 

 

     Επίςθσ οι ςυςκευζσ CGM μποροφν να παρζχουν πολφτιμεσ 
πλθροφορίεσ ςε κρίςιμεσ καταςτάςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ 
θμζρασ, όπωσ: 

 

• πριν και κατά τθ διάρκεια τθσ ςωματικισ άςκθςθσ  

• πριν τθν οδιγθςθ  

• πριν και κατά τθ διάρκεια καταςτάςεων stress (εξετάςεισ , 
λοιμϊξεισ, ζμμθνοσ ρφςθ)  

• κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ 
 



ΤΚΕΤΕ ΤΝΕΧΟΤ ΚΑΣΑΓΡΑΦΘ ΓΛΤΚΟΗΘ 
(CGM) 

Οι ςυςκευζσ CGM είναι ιδιαίτερα ευεργετικζσ για τουσ ανκρϊπουσ  
που: 

•  Θζλουν να μειϊςουν τουσ ςτόχουσ τθσ HbA1c χωρίσ αφξθςθ 
των υπογλυκαιμικϊν επειςοδίων  

• Ζχουν ςυχνά τα χαμθλά επίπεδα γλυκόηθσ ι ζχουν 
ανεπίγνωςτθ υπογλυκαιμία 

• τισ ζγκυεσ ι ςε αςκενείσ που προγραμματίηουν να μείνουν 
ζγκυεσ 

• τα παιδιά και ςτουσ  ζφθβουσ που βρίςκονται ςτον ςτόχο τθσ 
HbA1c ι είναι πάνω από αυτόν,  εάν είναι πρόκυμοι να 
χρθςιμοποιιςουν τθ ςυςκευι κάκε μζρα 

                                                                                                                            CGM Position Statement, Endocr Pract. 2010;16(No.2)153 



ΤΚΕΤΕ ΤΝΕΧΟΤ ΚΑΣΑΓΡΑΦΘ 
ΓΛΤΚΟΗΘ (CGM) 

 

• Δεν αντικακιςτοφν τισ κακθμερινζσ μετριςεισ από το δάχτυλο 
για τα άτομα με διαβιτθ (κυρίωσ όςο αναφορά τθ λιψθ 
αποφάςεων παρζμβαςθσ) 

• Χρειάηονται 2 βακμονομιςεισ μζςα ςτο 24ωρο για να 
λειτουργοφν ςωςτά 

• Ο αιςκθτιρασ διαρκεί 7 θμζρεσ 

• Από τον ΕΟΠΤΤ καλφπτονται μόνο τα μθνιαία αναλϊςιμα, ςε 
αυτοφσ που φοράνε αντλία ινςουλίνθσ, και ςε κανζναν θ 
ςυςκευι 



• υνεχι παρακολοφκθςθ CGM 

• Απόκλιςθ 9,66% 

• Receiver ι/και application 

• Πομπόσ με αλλαγι μπαταρίασ 

• Πομπόσ με μνιμθ  7 θμερϊν 

• Αιςκθτιρασ 4 θλεκτροδίων 

• φςτθμα ειςαγωγισ υπό γωνία – ιδανικό για πολφ 
αδφνατουσ αςκενείσ 

 

Σεχνολογίεσ μζτρθςθσ γλυκόηθσ 

POCTECH 



Αντλία Ενιςχυμζνθ με φςτθμα 
υνεχοφσ Καταγραφισ Γλυκόηθσ 

(CGM) 
 

Paradigm Insulin 

Pump Technology 
REAL-Time Continuous 

Glucose Monitoring 

Technology 

Paradigm  

REAL-Time System 

( 

1η ολοκληρωμένη Αντλία Ινσουλίνης ενισχυμένη με REAL-Time Σύστημα Συνεχούς 

Καταγραφής Γλυκόζης 



Αυτόματθ διακοπι παροχισ 
ινςουλίνθσ 

• Αςφάλεια ειδικά  

   τθν νφχτα 



Minimed 640G κε ηερλνινγiα SmartGuard 



ΤΣΘΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΘ 
ΓΛΤΚΟΗΘ ΜΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FLASH   



ΤΣΘΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΘ 
ΓΛΤΚΟΗΘ ΜΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FLASH  

• Ζνασ μικρόσ αιςκθτιρασ μετράει αυτόματα και αποκθκεφει ςυνεχϊσ 
τισ ενδείξεισ τθσ γλυκόηθσ μζρα-νφχτα 

• Ενδείξεισ γλυκόηθσ με μια ανϊδυνθ ςάρωςθ 1 δευτερολζπτου που 
γίνεται ακόμθ και πάνω από τα ροφχα 

• Με κάκε ςάρωςθ, λαμβάνει ο αςκενισ τθν τρζχουςα ζνδειξθ 
γλυκόηθσ, τα δεδομζνα γλυκόηθσ των τελευταίων 8 ωρϊν και ζνα 
βζλοσ τάςθσ που δείχνει τθν κατεφκυνςθ μεταβολισ τθσ γλυκόηθσ 

• Δεν απαιτεί βακμονόμθςθ με τρφπθμα ςτα δάκτυλα 

• Ο αιςκθτιρασ διαρκεί 14 θμζρεσ 

• καλφπτεται από τον ΕΟΠΤΤ 



Δφο δωρεάν applications  

 

 Αναπτφχκθκε από τθν ανάγκθ γονζων παιδιϊν με 
διαβιτθ τφπου 1 και ςυνζχιςε να αναπτφςςεται και να 
υποςτθρίηεται από εκελοντζσ και ενιλικεσ με διαβιτθ 
τφπου 1.  

 

 

• Nightscout 

 

• AndroidAPS (Open Artificial Pancreas System) 

 

Διαχείριςθ δεδομζνων - software 





• Nightscout 

– Καταγραφι και απεικόνιςθ CGM 

– Upload ςε cloud  

– Προςωπικι ιςτοςελίδα 

– Real time παρακολοφκθςθ 

– Αποκικευςθ δεδομζνων 90 θμερϊν  

 

 

Διαχείριςθ δεδομζνων - software 



•  Application AndroidAPS 

– υλλζγει δεδομζνα από CGM και τα ανεβάηει ςτο Nightscout 

– Δυνατότθτα ειςαγωγισ δεδομζνων (υδατάνκρακεσ, άςκθςθ κτλ.) 

– Λειτουργία ανοιχτοφ κυκλϊματοσ – ςυμβουλζσ για δόςθ 
ινςουλίνθσ ι κλείςιμο αντλίασ 

– Λειτουργία κλειςτοφ κυκλϊματοσ με αυτόματθ αυξομείωςθ 
προςωρινοφ ρυκμοφ τθσ αντλίασ ςτα όρια που ζχουμε κζςει 

– Απόφαςθ ανά 5 λεπτά 

 

 

Διαχείριςθ δεδομζνων - software 



Διαχείριςθ δεδομζνων - software 





ΣΙ ΠΔΡΙΜΔΝΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ… 



39 GlucoMen Day CGM system 

• ύζηεκα παξαθνινύζεζεο ππνδόξηαο ζπλερνύο 
γιπθόδεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

• Δύρξεζην 

• Γηάξθεηα 14 εκεξώλ 

• 1 βαζκνλόκεζε αλά εκέξα 

• Γεδνκέλα θάζε 1 ιεπηό 

• Πξνεηδνπνηεηηθνί ζπλαγεξκνί, AGP, TiR, θ.ιπ. 

• Δηζαγσγή ρσξίο βειόλα 

• Φηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ 



40 
GlucoMen Day CGM system: Smartphone App 

REPORT 

AGP 

AVERAGE, SD, 
CV% TIME IN RANGE 



The smallest, lightest safest wearable pump 

Patch is our wearable disposable insulin 

pump unit 
 



• Patch αντλία χωρίσ ςωλθνάκι 

 

• Δυνατότθτα bolus χωρίσ 
τθλεχειριςμό 

Equil τθσ εταιρείασ MicroTech Medical 



• Μικρό μζγεκοσ με διαςτάςεισ 59,5 x 40 x 12,1 mm και 
βάροσ 23g 

 

• Κουμπί για bolus με δυνατότθτα on/off και ρφκμιςθ 
από 0U ζωσ 2U με βιμα 0,1U 

 

• Χωρθτικότθτα 200U 

 

• φςτθμα επανατοποκζτθςθσ π.χ. για άςκθςθ κ.α. 

 

• Ειδοποίθςθ ςυναγερμοφ με φωτεινι ζνδειξθ και 
δόνθςθ 

 

• Watersplash IPX4 

 

• 2 μπαταρίεσ για εναλλαγι  

 

Αντλίεσ ζγχυςθσ ινςουλίνθσ 



Ιδανικι για: 

 

• Παιδιά 

 

• Εφιβουσ 

 

• Ενιλικεσ με ενεργι κοινωνικι ηωι 

 

• Αςκενείσ που δεν κζλουν ςωλθνάκια 

Equil τθσ εταιρείασ MicroTech Medical 





Eversense XL 

• παξέρεη πξνεγκέλε παξαθνινύζεζε ηεο γιπθόδεο ζπλερώο κέρξη θαη 

180 εκέξεο κέζσ ελόο εκθπηεύζηκνπ αηζζεηήξα, ελόο αθαηξνύκελνπ 

θαη επαλαθνξηηδόκελνπ πνκπνύ θαη ηεο θαηάιιειεο εθαξκνγήο 

smartphone 

• O αηζζεηήξαο εκθπηεύεηαη ππνδόξηα (θάησ από ην δέξκα) ζηνλ άλσ 

βξαρίνλα. Η ηνπνζέηεζε ηνπ αηζζεηήξα δηαξθεί πεξίπνπ πέληε ιεπηά 

θαη πξέπεη λα γίλεη ζε θιηληθή. Ο αηζζεηήξαο πξέπεη επίζεο λα 

αθαηξεζεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί πάιη ζε θιηληθή. 

• Βαζηθό κεηνλέθηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο 

γιπθόδεο είλαη ε αλάγθε κεηξήζεσλ δηα ηξππήκαηνο από ην δάρηπιν 

πξνο βαζκνλόκεζε ("θαιηκπξάξηζκα") δύν θνξέο ηελ εκέξα, ζε 

ρξνληθό πιαίζην 12-14 σξώλ (ην πξώην 24σξν αλαγθαία βαζκνλόκεζε 

κε ηέζζεξηο κεηξήζεηο από ην δάρηπιν) 
     https://www.accu-chek.co.uk/implantable-cgm/eversense-xl 



Tandem Diabetes Control-IQ! 

Σν Control-IQ ζπλδπάδεη ηελ αληιία 

ηλζνπιίλεο αθήο Tandem κε ην Dexcom 

CGM θαη έλαλ έμππλν αιγόξηζκν ν 

νπνίνο όρη κόλν ξπζκίδεη ηνλ βαζηθό 

ξπζκό ηόζν γηα πςειά όζν θαη γηα 

ρακειά επίπεδα ζαθράξνπ ζην αίκα, 

αιιά επηηξέπεη θαη απηόκαηεο 

δηνξζώζεηο γηα απξνζδόθεηα πςειά 

επίπεδα γιπθόδεο έηζη ώζηε ν ρξήζηεο 

λα επαλέξρεηαη ζην θπζηνινγηθό εύξνο 

ηηκώλ ην νπνίν έρεη νξίζεη. 



ΤΒΡΙΔΙΚΟ ΣΕΧΝΘΣΟ ΠΑΓΚΡΕΑ MMT-670G 

AUTO MODE 

Ο βαζηθόο ξπζκόο πξνζαξκόδεηαη απηόκαηα θάζε 5 ιεπηά 

γηα όιν ην 24σξν κε ζηόρν ηα 120 mg/dL  

Η ρνξήγεζε βαζηθνύ ξπζκνύ θαζνξίδεηαη από ηνλ 

αηζζεηήξα 

Ο ζηόρνο κπνξεί πξνζσξηλά λα νξηζηεί ζηα 150 mg/dL  

Απαηηείηαη  εηζαγσγή CH θαη BG γηα ηα γεύκαηα 

Απαηηείηαη βαζκνλόκεζε ηνπ αηζζεηήξα 

MANUAL MODE 

Αλαζηνιή πξν ρακεινύ:  Η αληιία δηαθόπηεη πξνζσξηλά 

ηελ ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο αλ νη ηηκέο SG πιεζηάδνπλ ζην 

θαζνξηζκέλν ρακειό όξην. 

Αλαζηνιή ζην ρακειό: Η αληιία δηαθόπηεη πξνζσξηλά ηελ 

ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο αλ νη ηηκέο SG αγγίμνπλ ή πεζνπλ 

ρακειόηεξα από ην θαζνξηζκέλν ρακειό όξην. 



Medtronic MiniMed 780G 

Η 780G ζα ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ λέν 

αιγόξηζκν πνπ ε εηαηξεία αλαθέξεη όηη είλαη 

πην αθξηβήο θαη αμηόπηζηνο. Θα παξέρεη 

απηόκαηα δηνξζσηηθό bolus, ζα 

πξνζαξκόδεηαη απηόκαηα γηα ηα κηθξά 

γεύκαηα θαη ζα επηηξέπεη έλαλ ξπζκηδόκελν 

ζηόρν γιπθόδεο θνληά ζηα 100 mg / dL. 

Δπηδηώθεη επίζεο λα επηηύρεη ην 80% ησλ 

ηηκώλ κέζα ζην εύξνο πνπ έρεη νξίζεη ν 

ρξήζηεο(TIR). 



Freestyle Libre 2 

Σν Libre 2.0 ζα θέξεη πξνεηδνπνηήζεηο (alert) 

κέζσ ηνπ Bluetooth Low Energy (BLE), νη 

νπνίεο ζα ελεκεξώλνπλ ηνλ ρξήζηε γηα ηηκέο 

(πςειέο ή ρακειέο) εθηόο ηνπ εύξνπο ζηόρνπ 

πνπ έρεη νξίζεη, έηζη ώζηε λα ηηο επηβεβαηώλεη 

κε κέηξεζε από ην δάθηπιν. 



ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ 


