
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΑΒΗΤΗ

diagnostics



∆ιαβήτης
Η θεραπεία με αντλία ινσουλίνης έχει γίνει 
πλέον η πρώτη θεραπεία επιλογής για τη 
βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης του 
Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1. Η αντλία είναι μία 
μικρή ηλεκτρομηχανική εξωτερική συσκευή, 
τροφοδοτούμενη από μπαταρίες, 
η οποία μπορεί να παρέχει στον οργανισμό 
υποδόρια ινσουλίνη, δια μέσου ενός λεπτού 
καθετήρα και έχει 3 τρόπους δράσης:

> Καλύπτει τις ανάγκες του ατόμου  
σε ινσουλίνη υπό βασικές συνθήκες, 
ανεξάρτητα από τη λήψη γευμάτων, κατά  
τη διάρκεια του 24ωρου (βασικός ρυθμός).

> Καλύπτει τα γεύματα (γευματικό bolus).

> Επαναφέρει μια τυχαία αυξημένη  
τιμή σακχάρου σε φυσιολογικά επίπεδα  
(διορθωτικό bolus).

ΠλΕονΕΚτήματα:

Βελτίωση της ποιότητας ζωής  • 
του διαβητικού ατόμου.
Βελτίωση του μεταβολικού ελέγχου.• 
Μείωση επιπέδων HbA1c.• 
Λιγότερα υπογλυκαιμικά επεισόδια.• 
Οι διακυμάνσεις γλυκόζης είναι μικρότερες.• 
Παρέχει ευελιξία στο χρόνο λήψης των • 
γευμάτων και στην ποσότητα αυτών.
Δυνατότητα καλού γλυκαιμικού ελέγχου • 
κατά την άσκηση, προγραμματισμένη και μη.
Καλός γλυκαιμικός έλεγχος κατά την κύηση • 
και κατά τον προγραμματισμό της.
Αντιμετώπιση του φαινομένου της αυγής.• 
Μπορεί να κοιμάται κάποιος μέχρι  • 
αργά το πρωί.

Επιλέξτε την συσκευή και τα αναλώσιμα που ταιριάζουν στους δικούς σας ρυθμούς ζωής. 
Επικοινωνήστε σήμερα με τους εξειδικευμένους αντιπρόσωπους πωλήσεων της 

GNP DIAGNOSTICS.
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Αισθητήρας γλυκόζης Νέας Γενιά ENLITE

Οι αντλίες MiniMed 640G διαθέτουν ιδιότητες συνεχούς 
καταγραφής γλυκόζης (CGM) για παρατήρηση των επίπεδων 
της γλυκόζης 24 ώρες το 24ωρο. Η αντλία, συνδυάζεται με 
τον αισθητήρα γλυκόζης Νέα Γενιά Enlite™ και μεταδίδει 
ασύρματα τις τιμές στη συσκευή σας MiniMed® 640G. Οι τιμές 
ανανεώνονται κάθε πέντε λεπτά και εμφανίζονται έγχρωμες 
στην οθόνη. Αυτές οι τακτικές ενημερώσεις θα σας βοηθήσουν 
να κατανοήσετε πλήρως πώς συμπεριφέρεται η γλυκόζη σας 
και θα μειώσει την εξάρτησή σας από τις μετρήσεις στο δάχτυλο. 

Ο αισθητήρας γλυκόζης συνδέεται είτε με τον πομπό, έτσι ώστε 
οι μετρήσεις από τον αισθητήρα γλυκόζης να μεταβιβάζονται 
στην αντλία ινσουλίνης ή τη συσκευή σας, ή σε μία συσκευή 
καταγραφής για τη μεταφόρτωση στο λογισμικό μόλις 
αφαιρεθεί. Κάθε αισθητήρας γλυκόζης μπορεί να φορεθεί 
για έως και 6 ημέρες.

Minimed 640G MEDTRONIC

Η αντλία ινσουλίνης MiniMed 640G διαθέτει έξυπνα 
χαρακτηριστικά για μεγαλύτερη προστασία, όπως:

Ενεργή παρακολούθηση της ινσουλίνης, έτσι ώστε να εμφανίζεται η ινσουλίνη που • 
εξακολουθεί να λειτουργεί στον οργανισμό σας στην οθόνη της αντλίας και να λαμβάνεται 
υπόψη στην σύσταση του Bolus Wizard®.
Ένδειξη προόδου χορήγησης γευματικών δόσεων (bolus) ώστε να παρακολουθείτε την • 
ποσότητα ινσουλίνης που χορηγείται μέσω της γευματικής δόσης και Διακοπή χορήγησης 
γευματικών δόσεων για εύκολη διακοπή μιας γευματικής δόσης οποιαδήποτε στιγμή.
Πρόβλεψη διάρκειας ζωής της μπαταρίας, ώστε να γνωρίζετε πότε θα εξαντληθεί • 
η μπαταρία σας προτού συμβεί.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 
& ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 

>ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΑΒΗΤΗ

Οι αισθητήρες γλυκόζης 
εισάγονται εύκολα µε τη χρήση 

αυτόµατης συσκευής. 



MIO (paradigm) Medtronic

Tο MiniMed Mio™ είναι το πλέον πρόσφατο σετ έγχυσης που τα 
συνδυάζει όλα σε ένα, ενσωματώνοντας το σετ και τη συσκευή 
εισαγωγής σε μία συσκευή, η οποία διατίθεται σε διάφορα 
χρώματα. Εύκολο στην εισαγωγή και τη μεταφορά, το MiniMed 
Mio™ αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε άνθρωπο που αναζητά 
ένα φορητό σετ έγχυσης. 

Κάνουλα/Βελόνα Με µαλακή κάνουλα 6 mm, 9 mm ή 13 mm

Σωλήνωση 45 cm, 60 cm  ή  80 cm

Συµβατότητα Αντλίες µε paradigm

QUICK SET (paradigm ή luer-lock)
& QUICK-SERTER Medtronic

Το σετ έγχυσης Quick-set συνδυάζει ευκολία χρήσης και μέγιστη άνεση. 
Η σχεδόν ανώδυνη εισαγωγή με τη συσκευή Quick-serter®, ακόμα και 
σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση, την καθιστά εξαιρετική επιλογή για 
παιδιά και ενήλικες με μέτριο έως αυξημένο σωματικό βάρος.
Η συσκευή εισαγωγής Quick-serter είναι μια συσκευή ενεργοποιούμενη 
μέσω ελατηρίου, σχεδιασμένη να κάνει τις εισαγωγές του Quick-set 
σχεδόν ανώδυνες με το πάτημα ενός κουμπιού.

Κάνουλα/Βελόνα Με µαλακή κάνουλα 6 mm ή 9 mm

Σωλήνωση 45 cm, 60 cm, 80 cm  ή 110 cm

Serter Quick-Serter

Συµβατότητα Αντλίες µε paradigm

SILHOUETTE (paradigm) & SIL-SERTER Medtronic

Το σετ έγχυσης MiniMed Silhouette® είναι ένα σετ έγχυσης που προσφέρει 
τη μεγαλύτερη ευελιξία, με μεταβλητή γωνία από 20 έως 45° για προσαρμογή 
του βάθους εισαγωγής. Η ευελιξία αυτή σε συνδυασμό με τον λεπτό 
σχεδιασμό του Silhouette το κάνει ιδιαίτερα άνετο για λεπτά παιδιά και 
ενήλικες, πολύ δραστήρια άτομα ή έγκυος γυναίκες.

Κάνουλα/Βελόνα Με µαλακή κάνουλα 13 mm ή 17 mm

Σωλήνωση 45 cm, 60 cm, 80 cm  ή 110 cm

Serter Quick-Serter

Συµβατότητα Αντλίες µε paradigm

SILHOUETTE (paradigm) & SIL-SERTER MedtronicSILHOUETTE (paradigm) & SIL-SERTER Medtronic

Το σετ έγχυσης MiniMed Silhouette® είναι ένα σετ έγχυσης που προσφέρει 
τη μεγαλύτερη ευελιξία, με μεταβλητή γωνία από 20 έως 45° για προσαρμογή 
του βάθους εισαγωγής. Η ευελιξία αυτή σε συνδυασμό με τον λεπτό 
σχεδιασμό του Silhouette το κάνει ιδιαίτερα άνετο για λεπτά παιδιά και 
ενήλικες, πολύ δραστήρια άτομα ή έγκυος γυναίκες.

>ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ

Quick-Serter για ανώδυνη εισαγωγή.
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Sure-T (paradigm) Medtronic 

Tο MiniMed Sure-T® είναι σχεδιασμένο μοναδικά ώστε 
να παρέχει βελτιωμένη ασφάλεια για συνεχή χορήγηση 
ινσουλίνης. Η ατσάλινη βελόνα του που δεν λυγίζει, η πιο 
λεπτή που διατίθεται στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων Min-
iMed, σε συνδυασμό με ένα επιπλέον σημείο αποσύνδεσης 
10 εκατοστά από το σημείο της έγχυσης παρέχει επιπλέον 
ασφάλεια κατά της απόφραξης και της αποκόλλησης. Το Min-
iMed Sure-T® είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για βρέφη και παιδιά, 
έγκυος γυναίκες ή άτομα αλλεργικούς στο Teflon®.

Κάνουλα/Βελόνα Με ατσάλινη βελόνα 6 mm, 8 mm ή 10 mm

Σωλήνωση 45 cm, 60 cm ή 80 cm

Συµβατότητα Αντλίες µε paradigm

FAST SET II (paradigm)

Το σετ έγχυσης FAST SET II συνδυάζει ευκολία χρήσης και μέγιστη άνεση. 
Η σχεδόν ανώδυνη εισαγωγή με τη συσκευή FAST SET -inserter , ακόμα 
και σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση, την καθιστά εξαιρετική επιλογή για 
παιδιά και ενήλικες με μέτριο έως αυξημένο σωματικό βάρος. Η συσκευή 
εισαγωγής FAST SET -inserter είναι μια συσκευή ενεργοποιούμενη μέσω 
ελατηρίου, σχεδιασμένη να κάνει τις εισαγωγές του FAST SET σχεδόν 
ανώδυνες με το πάτημα ενός κουμπιού.

Κάνουλα/Βελόνα Με µαλακή κάνουλα 6 mm ή 9 mm

Σωλήνωση 45 cm, 60 cm, 80 cm ή 110 cm

Serter FAST SET -inserter

Συµβατότητα Αντλίες µε paradigm

INSET (luer-lock) ANIMAS

Tο Inset είναι το πλέον πρόσφατο σετ έγχυσης που τα συνδυάζει 
όλα σε ένα, ενσωματώνοντας το σετ και τη συσκευή εισαγωγής 
σε μία συσκευή, η οποία διατίθεται σε διάφορα χρώματα. Εύκολο 
στην εισαγωγή και τη μεταφορά, το Inset αποτελεί εξαιρετική 
επιλογή για κάθε άνθρωπο που αναζητά ένα φορητό σετ έγχυσης.
 

Κάνουλα/Βελόνα Με µαλακή κάνουλα 6 mm ή 9 mm

Σωλήνωση 45 cm, 60 cm ή 80 cm

Συµβατότητα Όλες τις αντλίες µε σύνδεση luer –lock

Με ατσάλινη βελόνα 
που δεν λυγίζει.

>ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΑΒΗΤΗ



ORBIT SOFT (luer-lock) Ypsomed

Το σετ έγχυσης ORBIT είναι ένα πλήρες σετ έγχυσης 
συμβατό με όλες τις αντλίες με σύνδεση luer –lock. Διαθέτει 
περιστροφή 360 0 για ευκολία στην κίνηση, έχει ημιδιάφανη 
ταινία που ενεργοποιείται με τη θερμότητα του σώματος και 
είναι διακριτικό. 

Κάνουλα/Βελόνα Με βελόνα 6 mm ή 9 mm

Σωλήνωση 75 cm ή 105 cm

Συµβατότητα Όλες τις αντλίες µε σύνδεση luer –lock

CLEO 90 (luer-lock)

Το σετ έγχυσης Cleo90 είναι μιας χρήσης και περιλαμβάνει μία βελόνα που 
εξάγεται και μαζεύεται αυτόματα, εύκολα και γρήγορα εξασφαλίζοντας 
ασφάλεια από τυχόν ατυχήματα εφόσον δεν χρειάζεται κανείς να δει ή να αγγίξει 
την βελόνη. Διαθέτει σύνδεση με luer –lock και είναι συμβατό με όλες τις αντλίες.
 

Κάνουλα/Βελόνα Με βελόνα 6 mm ή 9 mm

Σωλήνωση 60 cm ή 80 cm

Συµβατότητα Όλες τις αντλίες µε σύνδεση luer –lock

ACCU CHECK FLEXLINK

Τo σετ έγχυσης Accu - Chek FlexLink περιέχει ειδικό εκτοξευτήρα και 
διαθέτει λεπτή και μικρή αποσπώμενη βελόνα, λαβή εισαγωγής 90° και 
μπλε καπάκι πρόσφυσης για ευκολία στην εισαγωγή. Επίσης διαθέτει 
αναστρέψιμη σύνδεση που καθιστά τη σύνδεση και αποσύνδεση πιο 
εύκολη και άνετη. Έχει επίπεδο προστατευτικό κάνουλας, φοριέται 
άνετα και δεν σκαλώνει στα ρούχα.

Κάνουλα/Βελόνα Με βελόνα 8 mm ή 10 mm

Σωλήνωση 60 cm ή 80 cm

Συµβατότητα Όλες τις αντλίες µε σύνδεση luer –lock

ασφάλεια από τυχόν ατυχήματα εφόσον δεν χρειάζεται κανείς να δει ή να αγγίξει 
την βελόνη. Διαθέτει σύνδεση με luer –lock και είναι συμβατό με όλες τις αντλίες.

>ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ
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Réservoir Paradigm 1.8 ml & 3.0 ml

ΧαΡαΚτήΡΙΣτΙΚα τΩν ΔΕΞαμΕνΩν:
Γρήγορο και αποτελεσματικό γέμισμα και ευκολία χειρισμού - δεν απαιτείται • 
συναρμολόγηση, το δοχείο είναι έτοιμο προς χρήση.
Μικρότερος κίνδυνος τραυματισμού – σε αντίθεση με τις δεξαμενές με • 
σύνδεση luer, δεν απαιτείται χειρισμός επιπλέον βελόνας, είναι ενσωματωμένη 
εντός του TransferGuard.
Ασφαλές, σταθερό και εύκολο γέμισμα της δεξαμενής - το TransferGuard • 
ταιριάζει απόλυτα στο φιαλίδιο ινσουλίνης.
Στρογγυλεμένο σχήμα σχεδιασμένο για την εξάλειψη των φυσαλίδων αέρα• 
Λιγότερη διαρροή ή εκροή - μόλις αφαιρεθεί το TransferGuard, το δοχείο • 
σφραγίζεται μέσω μιας μεμβράνης από σιλικόνη.

Réservoir luer-lock 3.0 ml

ΧαΡαΚτήΡΙΣτΙΚα τΩν ΔΕΞαμΕνΩν:
Γρήγορο και αποτελεσματικό γέμισμα και ευκολία χειρισμού - δεν απαιτείται • 
συναρμολόγηση, το δοχείο είναι έτοιμο προς χρήση.
Δυνατότητα πολλών επιλογών - σε αντίθεση με τις δεξαμενές με σύνδεση paradigm, • 
οι δεξαμενές με luer ταιριάζουν με όλα τα σετ έγχυσης διαθέσιμα στην αγορά ώστε ο 
χρήστης να επιλέξει αυτό που ταιριάζει στις δικές του ανάγκες.
Ο κύλινδρος της δεξαμενής καταλήγει σε ενσωματωμένο άκρο luer . Το αντίθετο • 
άκρο του κυλίνδρου έχει σημάνσεις για την μέτρηση του όγκου της ινσουλίνης 
και ένα ανυψωμένο δακτύλιο που δρα ως πώμα για το έμβολο, για αποφυγή των 
διαρροών.

>RESERVOIRS ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΙΑΒΗΤΗ

ΓΙΑ 
ΑΝΤΛΙΕΣ 
MINIMED

ΓΙΑ 
ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΜΕ LUER-

LOCK



H GNP DIAGNOSTICS είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός παροχής 
υπηρεσιών στην αγορά της υγείας, διαθέτει υψηλής ποιότητας 
προϊόντα τα οποία πληρούν τα υψηλότερα Ευρωπαϊκά και Διεθνή 
πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης.

Το δυναμικό της εταιρείας μας στελεχώνεται από εξειδικευμένους 
αντιπρόσωπους πωλήσεων με εμπειρία, κατάλληλοι να παρέχουν 
εκπαίδευση, συμβουλές και υποστήριξη για όλη τη γκάμα των προϊόντων 
και των αξεσουάρ αυτών. 
Η εταιρεία μας έχει υιοθετήσει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, 
σύμφωνα με τo πρότυπo ISO9001:2008  και συμμορφώνεται πλήρως με 
τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης DY8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004.

H GNP DIAGNOSTICS σας παρέχει εκσυγχρονισμένες υπηρεσίες  
για την διευκόλυνση και την εύκολη διεκπεραίωση των διαδικασιών με 
τα ασφαλιστικά ταμεία. Εσείς απλά επικεντρωθείτε στην θεραπεία σας. 

Συνεργαζόμαστε με τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία, είμαστε 
εγγεγραμμένοι πάροχοι του ΕΟΠΥΥ και αναλαμβάνουμε υπεύθυνα  
για λογαριασμό σας την υποβολή και την διεκπεραίωση των τιμολόγιων 
στον ασφαλιστικό φορέα προς εξόφληση.
Ξενοιάστε από την γραφειοκρατία και την πολύμηνη αναμονή  
για την εξόφληση των τιμολογίων σας. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει  
την εκτέλεση των συνταγών κάθε μήνα και σας αποστέλλει άμεσα  
τα υλικά σας χωρίς να χρειαστεί να μας καταβάλλετε κανένα ποσό. 

Άστρους 85-87, 10441 αθήνα
Tηλ.: 210 598 8706, Fax: 210 598 8872
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