Bomba de Insulina

SICI

*

A melhor terapia para
o Diabetes Tipo 1**

*Sistema de Infusão Contínua de Insulina
**Dentre as terapias disponíveis no Brasil

Você pode contar.

Você conhece o SICI?
O Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI), também conhecido
como bomba de insulina, é a terapia para o Diabetes Tipo 1 que mais se
assemelha ao funcionamento do pâncreas humano*, pois ele é:

um equipamento que aplica insulina no paciente continuamente
e em doses muito precisas, proporcionando maior controle
glicêmico.
Quem pode usar o SICI?
Pacientes de qualquer idade, de acordo com a prescrição médica.
É muito importante saber fazer contagem de carboidratos e monitorar
as glicemias.
Todas as doses de insulina são indicadas pelo médico responsável pelo
tratamento.
Por que o SICI é uma forma mais
tranquila de conviver com o diabetes?
Você controla sua glicemia com muito mais precisão e segurança,
diminuindo a ocorrência de hipoglicemias e hiperglicemias.
O SICI também reduz o número de “picadas” quando comparado à
terapia MDI (Múltiplas Doses de Insulina).
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*Dentre as terapias
disponíveis no Brasil.

POR QUE DEVO ESCOLHER
O SICI ACCU-CHEK® COMBO?
Performa Combo

Spirit Combo

Monitor inteligente que
controla a bomba de
insulina via Bluetooth.

Bomba de insulina
conectada ao paciente.

Ele é o ÚNICO que possui o Accu-Chek
Performa Combo, um monitor inteligente que
controla a bomba de insulina à distância:
Faz todos os cálculos por você
Basta informar a quantidade de carboidratos ingerida e
medir sua glicemia que ele já sugere a dose de insulina a
ser aplicada.
É discreto
Você não precisa levantar a roupa ou ir ao banheiro para
aplicar ou diminuir a dose de insulina.
Se ajusta ao seu estilo de vida
Possui programação para quando você faz exercícios
físicos, está de TPM ou com muito estresse.
É a melhor indicação para crianças com DM1
Permite a aplicação de pequenas doses de insulina,
diminuindo o risco de hipoglicemias.

Consulte o seu médico para
saber mais sobre a terapia SICI
e Accu-Chek Combo

Tenha o melhor suporte no seu
tratamento com Accu-Chek Combo:
Educadoras presenciais: especialistas em SICI Accu-Chek
Combo que auxiliam pessoalmente o paciente desde o início
do tratamento.
Educadoras virtuais: especialistas em SICI Accu-Chek Combo
que atendem e acompanham o paciente sempre que ele precisar.
Canal no Youtube: cheio de vídeos sobre os produtos
Accu-Chek, como: passo a passo para configurar a bomba de insulina,
aplicação de cânula, troca de cartucho e muito mais.
E-Commerce: encontre todos os produtos da linha
Accu-Chek em uma plataforma interativa e personalizada.

Acesse nosso canal no Youtube:
www.youtube.com/accuchekbrazil
Acesse nossa loja online:
loja.accu-chek.com.br
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