
Příloha I 

Rozměry 5,08 x 9,14 x 2,03 cm 

Hmotnost 108 g 

Dálkové ovládání Ano 

Kalkulátor bolusu Ano - Bolus Wizard 

Zásobníky  300 IU, lze i 176 IU 

Přesná aplikace dávek ±5% 

Možnosti aplikace bolusů normální, rozložený, kombinovaný 

Bazální profily 3, každý s 48 možnými rychlostmi dávkování za hodinu 

Rozmezí rychlostí podávaní bazálních 

dávek 0,05 až 35 UI/hod 

Dočasná rychlost podávání bazálních dávek 

Vzrůst nebo pokles v %, neb nastavení inzulínové pumpy 

na jakoukoliv rychlost po dobu 30minut až 24hodin 

Připomínky měření hladin glukózy v krvi 

Jsou zabudované do bolusového  menu, nastavitelné od 
30minut do 5hodin po jídle 

Paměť 90 dní 

Uzamčení klávesnice Ano 

Varování při blížícím se vyprázdnění 

zásobníku 

Nastaveno automaticky v jednotkách nebo zbývající době 
(zbývající doba vzhledem k bazálním dávkám) 

Možnosti výstrahy Zvuková signalizace nebo vibrace 

Užití ve vodě 

Voděodolná, Cráněna před postříkáním nebo proti 

krátkodobému ponoření do vody 

Alarmy Během dne maximálně 8 upravitelných upomínek (alarmů) 

Menu E-Z PATH
TM

 program 

Zdroj 1 alkalická baterie typu AAA 

 

Tab. 1 Technická specifikace – inzulínová pumpa Paradigm 722  



 

 

Příloha II 

Firma Animas MiniMed Roche Sooil 

Model IR1200 Paradigm 522/722 ACCU-CHEK Spirit DANA 

Rozměry (mm) 74 x 51 x 20 
522: 51 x 79 x 20              
722: 51 x 91 x 20 

81 x55 x 20 46 x 78 x20 

Váha (g) 90 
522: 100; 722: 108 

(baterie + zásobník) 

105 (baterie +  

zásobník) 
61(baterie) 

Objem 

zásobníku 

(jednotky 

inzulínu) 

200u 
522: 176u                          

722: 176; 300u 
315u 300u 

Velikost 

displeje 
992 mm2 774 mm2 

 
595 mm2 

Dávkování 0,025u 0,05u 
0,1u (při dávce 

25u/hod) 
0,1u/hodů 
0,01u/hod 

Počet bazálů  12/den 48/den 24/den 24/den 

Bazální profily 4 3 5 1 

Dávkování 

(čas) 

různé; 0,2u/hod 

každé 3 min 

různé; 0,6u/hod 

každých 10min 
každé 3 min každé 4 min 

Rozsah 

bazálních 

dávek 

-90% - + 200%; 
krok 10% pro 

0,5u za 24hod 

+/- 0,1u krok 0,5 za 
24hod nebo % z 

aktuálního bazálu 

krok 10%; 0-250%; 
časové nastavení 

15min - 24hod 

krok 10%; 0-
200%; po 12 

hodin 

Dávkování 

bolusu (u) 

0,05 
visual/audio; 

0,1;1,0;5,0 audio 

0,1 visual; 0,5;1,0 

visual/ audio 
0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 0,1; 0,5; 1,0 

Bolusový 

kalkulátor 

Ano, sacharidy a 

glykémie mohou 

být zadány do 
pumpy nebo z 

glukometru 

přenosem 

Ano, ručně saharidy, 

glykémie řízen z 
glukometru nebo 

ručně zadána 

Ano, ručně sacharidy, 

glykémie z Accu-Chek 

BG monitor 

Ano, ručně 
sacharidy 

Typ bolusu 

normální, 

rozložený, 
kombinovaný 

normální, rozložený, 

kombinovaný 

normální, rozložený, 

kombinovaný 

normální, 

rozložený, 
kombinovaný 

Doba výdeje 

1u bolusu 
1 - 3s 30s 5s 12s 

Typ baterie 
AA lithium nebo 

alkalické x 1 

AAA pro pumpu, 

A23 dálkový ovladač 

AA x 1 alkalické nebo 

dobíjecí 

1/2 AA 3.6V 

lithium 

 

Tab. 2 Porovnání inzulínových pump – část 1 

 



 

 

Model IR1200 Paradigm 522/722 ACCU-CHEK Spirit DANA 

Životnost baterie 
4 - 6týdnů Li; 

2 - 4 alk. 
3 - 4týdny 4týdny 8 - 10týdnů 

Motor 
DC s rychlostním 

reduktorem 
DC DC DC 

Paměť 

500bolusů, 

270bazálů, 120 

celkových dnů, 
60alarmů 

4000 událostí, 

(bazály a historie 
se může objevit 

ztráta): 24 bolusů 

7 dní 

90dnů (4,500událostí); 

30 bolusů, alarmy, 
inzulín za den celkově 

a dočasné zvýšení 

bazálu 

Posledních 500 

bolusu,denní 
přehled, 

posledních 100 

alarmů 

Software ezManager Max 

Medtronic 

CareLink® 
Therapy 

Management 

System and 
ParadigmPAL™ 

3.0 Software 

Balíček Compass s 
Bolus Calculator ,  

configuration 

software, IR 
Communication Port 

  

Vodě odolný 
hloubka 3,6m; 

24hodin 

voděodolná při 

namočení 

IPX 8, 60 minut v 20,5 

m 
voděodolná 

Extra vlastnosti 

dálkové měření 
nabízí 

bezdrátový 

výpočet bolusu a 

přenos do 3m 
vzdálenosti od 

pumpy,ezCarb 

software až 500 
položek potravin 

z CalorieKing 

databáze, 
kalkulačka 

funkce pro 

sacharidy, 

opravy krevní 
glukózy a 

inzulínu, 

upomínky pro 
kontroly hladiny 

glukózy v krvi 

vzdálené, vibrace, 

barvy, podsvícení, 
rozšířené bolus, 

automatické 

vypnutí 

výběr standardního, 

pokročilého nebo 
vlastního 

uživatelského menu, 

řízené programování, 
podsvícený displej, 

otočný displej o 

180°pro leváky, 12 

jazyků, zvukových 
nebo vibrační bolus 

potvrzení a záznamy. 

program na 

přepočet 
sacharidů, bolus 

s frekvenčním 

omezením, 

přednastavené 
jídlo a výchozí 

bolus, nastavení 

režimu pro 
zdravotnické 

profese / 

pečovatelů. 

Podsvícení, 
ikony menu, 

zobrazení 

zbývajícího 
inzulinu a 

zbývající 

životnost baterie 

 

Tab. 3 Porovnání inzulínových pump – část 2 

  



 

 

Příloha III 

 

Rozměry 3,6 x 2,8 x 0,9 cm 

 Hmotnost 5,4g 

Tvar ergonomický, zaoblený bez ostrých hran 

Bezdrátový přenos pomocí rádiových vln 

Voděodolnost do hloubky 2,4m po dobu 30minut 

Dobíjení 

20minut - nepřetržité použití 3dny, plné dobití až 14 
dní 

 

Tab. 4 Rozměry vysílače MiniLink REAL - Time 

  



 

 

Příloha IV 

 

Zařízení 

Guardian REAL-Time 
Continuous glucose 

monitoring systém 

Dexcom SEVEN 

PLUS 

MiniMed Paradigm 

REAL - Time system 

Prohlednutí  dat posledních 24 hodin posledních 24 hodin posledních 24 hodin 

 

Události 

zadání dávky inzulínu, 

počet sacharidů, 

glykémie a jiných 
událostí (sport) 

zadání dávky 

inzulínu, počet 

sacharidů, glykémie a 
jiných událostí (sport) 

 

Upozornění - reakce Vibrace, hlasitý alarm Vibrace, hlasitý alarm 
Vibrace, hlasitý 

alarm 

Voděodolnost vysílače 2,4m po 30minut do 1m 2,4m po 30minut 

Napájení vysílače 

dobíjení přes nabíječku, 

výdrž  po nabití až 14 
dni 

 

dobíjení přes 

nabíječku, výdrž po 
nabití až 14 dni 

Napájení monitoru 1 AAA 
nabíjecí, co 5 dní, 
dona trvání 3hod 

1 AAA 

Rozsah 2 m (6 ft) 1,5m (5 ft) 2 m (6 ft) 

Odložení alarmu 

vysoká glykémie 5min - 

3hodiny, nízká 
glykémie 5min - 

1hodina 

ano je to možné 

vysoká glykémie 

5min - 3hodiny, 
nízká glykémie 5min 

- 1hodina 

Glukometr 
 

není ContourLink Bayer 

Váha přijímače 80 g (2,8 oz) 82 g (2,9 oz) 113 g (4 oz) 

Rozměry vysílače 3,6 x 2,8 x 0,9 cm 
 

3,6 x 2,8 x 0,9 cm 

Životnost senzoru 3 dny (lze i na 6) 7 dnů 3 dny (lze i na 6) 

Délka kanyly senzoru 14 mm 13 mm 14 mm 

Úhel zavedení 45° 45° 45° 

Aplikátor senzoru 
Sens-serter, manuální 

zavedení možné 
DexCom SEVEN 

Aplikátor 
Sens-serter, manuální 

zavedení možné 

 

Tab. 5 Porovnání senzorů – část 1 

 



 

 

Zařízení 

Guardian REAL-Time 

Continuous glucose 

monitoring systém 

Dexcom SEVEN 
PLUS 

MiniMed Paradigm 
REAL - Time system 

Start inicializace senzoru 2 hodiny 2 hodiny 2 hodiny 

Kalibrace 

2 hodiny po zavedení, 

další po 6-ti hodinách, 

dále jen po 12 hodinách 

Každých 12 hodin 

2 hod. po zavedení, 

další po 6-ti hod, 

dále jen po 12 hod 

Nastavení uživatelských 

alarmů 

8alarmů v různých 

časech během dne a 
noci 

jeden alarm pro 

hyperglykémii a dva 
pro hypoglykémii 

8alarmů v různých 

časech během dne a 
noci 

Přednastavení alarmů 

Lze nastavit varování 5-

30 minuty před 

dosažením limitu 
 

Lze nastavit varování 

5-30 minuty před 

dosažením limitu 

Změna glykémie trendové šipky trendové šipky trendové šipky 

Zobrazení glykémie každých 5 minut každých 5 minut každých 5 minut 

Zobrazení grafů 3,6,12 a 24 hodinové g. 1,3,6,12 hodinové g. 3 a 24 hodinový g. 

 

Tab. 6 Porovnání senzorů – část 2 

 

 

  



 

 

Příloha V 

 
Graf 1 – Souhrnný graf tří dnů měření 

 



 

 

Příloha VI 

 
Graf 2 – Příklad stažení dat z pumpy, první dva grafy zobrazují bazály a bolusy, třetí graf 

zobrazuje glykemickou křivku a příslušnou bazální dávkou a bolusu při jídle (BG-blood 

glukose) 



 

 

Příloha VII 

 
Graf 3 – Příklad zpracování glykemické křivky, bazálu a bolusu pro jeden den softwarem po 

stažení dat z inzulínové pumpy 


