
 MiniMed™ אביזריאביזרי
לחופש רב יותר ולבריאות טובה יותר

המשאבה שלךהמשאבה שלך
הסגנון שלך
הדרך שלךהדרך שלך



 לכל אחד יש את  לכל אחד יש את 
הסגנון המועדף עליוהסגנון המועדף עליו

וכל אחד מעדיף 
 ללבוש את 

משאבת האינסולין 
בדרך שלו

לכן אנו מציעים מבחר גדול של 
אביזרי  MiniMedTM המאפשרים לך 

ללבוש את המשאבה בדרך שלך. 
מותאם לסגנון החיים שלך בכל 

שעות היממה.

עזרי משאבה
4 קלאסי       קלאסי       

7 ספורט       ספורט       

10 נוחות       נוחות       

12 ילדים       ילדים       

14 נסיעות       נסיעות       

16 אביזרים אחרים למשאבה   אביזרים אחרים למשאבה   

17 מכסים ודבקים     מכסים ודבקים     
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המשאבה שלך. הדרך שלך.

ACC-1601 ACC-105 / ACC-107
קלאסיקלאסי

הקליפסים הקליפסים 
והנרתיקים והנרתיקים 

הפופולריים הפופולריים 
ביותר שלנוביותר שלנו

 קליפס משאבה קליפס משאבה
MINIMED™ PARADIGM™

קליפס שקוף המאפשר לך להרכיב את המשאבה 
שלך בקלות על חגורה או על מותן המכנסיים.

 המתלה מאפשר צפייה קלה במסך המשאבה תוך 
כדי תנועה.

הצבע השקוף מתאים למשאבה או לבגד בכל צבע
 MiniMed™ תואם למשאבות ACC-105

5XX מסדרת Paradigm™ 
 MiniMed™ תואם למשאבות ACC-107

7XX מסדרת Paradigm™ 

 קליפס משאבה קליפס משאבה
MINIMED™ 640G

קליפס דק בצבע שחור המתאים למשאבה, 
להרכבה על חגורה או על מותן המכנסיים.
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המשאבה שלך. הדרך שלך.

ACC-803BK

ACC-802GY

ACC-802BK           ACC-802GY        ACC-802RD

נרתיק עור קלאסינרתיק עור קלאסי
נרתיק עור שחור קלאסי עם 
כיסוי ארנק, מיועד להרכבה 

אופקית של המשאבה.
כיסוי ארנק עם סגירת לחצן	 
לולאה לחגורה וקליפס 	 

משולב להרכבה על חגורה 
או על מותן המכנסיים

תואם לכל המשאבות של 	 
MiniMed™ 

נרתיק עור תניןנרתיק עור תנין
נרתיק בגימור מבריק בעיצוב עור 

תנין, עם סגירה בנקישה.
מיועד להרכבה אופקית של 	 

המשאבה
לולאה לחגורה וקליפס משולב 	 

להרכבה על חגורה או על מותן 
המכנסיים

תואם לכל המשאבות של 	 
MiniMed™ 

קלאסיקלאסי

ספורטספורט
הגנה על הגנה על 

המשאבה המשאבה 
בזמן פעילותבזמן פעילות
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המשאבה שלך. הדרך שלך.

ACC-250

ACC-8542 / 8543  ACC-8551 / 8552

חגורת ספורט עם פאוץ'חגורת ספורט עם פאוץ'
פאוץ׳ מותן מגן מלחות וזיעה, בעל 

כיסוי ארנק וסגירת רוכסן
חלון שקוף מאפשר גישה קלה למסך 	 

המשאבה
חגורת מותן באורך 132 ס״מ - ניתן 	 

לחתוך למידה הרצויה.
מתאים לכל המשאבות של 	 

MiniMed™ 

חולצת ספורטחולצת ספורט  
COOLMAX®

®COOLMAX מבד נושם עם 5 כיסים המיועדים למשאבה  חולצת ספורט 
כל הכיסים הם בעלי פתחים להשחלת צינורית	 
95% פוליאסטר, 5% אלסטיין	 
 	MiniMed™  תואם לכל המשאבות של

ספורטספורט

ACC-822Pink

ACC-822BL

ACC-822PL  

ACC-822BK 

ACC-822CL 

ACC-250PINK / ACC-251PINK

ACC-250PL / ACC-251PL

ACC-250BLUE / ACC-251BLUE

ACC-250BK / ACC-251BK

ACC-250LTGY / ACC-251LTGY

מגני סיליקון עבור משאבות מגני סיליקון עבור משאבות 
 MINIMED™ PARADIGM™  

MINIMED™ 640G -ו- ו
מגני סיליקון רכים למגע, מולבשים על המשאבה ועל 

קליפס החגורה
התאם את צבע המגן למשאבה או לבגדים שלך	 

	

 	 MiniMed™ תואם למשאבות ACC-250
5XX מסדרת Paradigm™ 

 	 MiniMed™  תואם למשאבות ACC-251
7XX מסדרת Paradigm™ 

 	MiniMed™ 640G תואם למשאבת ACC-821
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המשאבה שלך. הדרך שלך.

ACC-270BK / BE

ACC-210BK / BE

ACC-205BK / BE

ACC-258BK / BE

ACC-255BK / BE

נוחותנוחות
ניתן להשתמש ניתן להשתמש 

במשאבה במשאבה 
כשהיא כשהיא 

מוסתרת מוסתרת 
וצמודה לגוףוצמודה לגוף

נרתיק לרגלנרתיק לרגל
נרתיק מבד רך, המאפשר הרכבה 

דיסקרטית של המשאבה על הרגל או 
על הירך

החגורה ורפידות הצמדה על הנרתיק 	 
לא מאפשרות למשאבה להחליק

חגורת  ®Velstretch באורך 76 ס״מ  	 
ניתן לחתוך למידה הרצויה

תואם לכל המשאבות של 	 
MiniMed™ 

ACC-501 XSBL / SBL / MBL / LBL / XLBL

 חגורת נוחות חגורת נוחות
DIABETE-EZY™

חגורת מותן מניילון/לייקרה הנמתחת 
להתאמה מדויקת!

צמודה לגוף, עם כיסים בעלי שכבה 	 
כפולה העוטפים את המשאבה

כיסים נוספים לנשיאת פריטים אחרים	 
זמינה במידות XL -XS להתאמה 	 

מושלמת לילדים ולמבוגרים
זמינה בצבע כחול	 
תואמת לכל המשאבות של 	 

MiniMed™ 

נרתיק למותןנרתיק למותן
נרתיק רך עם כיסוי ארנק, המחליק 
באופן חופשי על חגורה - להרכבה 

סביב המותניים
חגורת  ®Velstretch באורך 132 ס”מ 	 

ניתן לחתוך למידה הרצויה
החגורה מוצמדת היטב באזור 	 

המותניים באמצעות קרס ולולאה
תואם לכל המשאבות של 	 

MiniMed™ 

חגורות להחלפהחגורות להחלפה
חגורת  ®Velstretch לרגל באורך 	 

76 ס״מ - ניתן לחתוך למידה 
הרצויה*

תואמת לכל המשאבות של 	 
MiniMed™ 

נרתיק לחזייהנרתיק לחזייה
נרתיק מבד נמתח עם פס תחרה 

להרכבה על החזייה
פס עם לחצניות נקישה בצד 	 

האחורי מאפשר להצמיד את 
הנרתיק לחזייה באמצע או בצד

תואם לכל המשאבות של 	 
MiniMed™ 

חגורת  ®Velstretch למותניים 	 
באורך 132 ס״מ - ניתן לחתוך 

למידה הרצויה*
תואמת לכל המשאבות של 	 

MiniMed™ 

*לא כולל את הפאוץ׳
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המשאבה שלך. הדרך שלך.

HMS-BAB-SM-LENNY

HMS-BAB-BIG-LENNY

®LENNY  האריה האריה – – צעצוע רך וגדולצעצוע רך וגדול

 הצעצוע הרך והגדול   ®Lenny - בובת האריה עם
6 אתרים לתרגול שימוש בסט עירוי

גובה: כ- 56 ס״מ	 
 	MiniMed™  תואם לכל המשאבות של

– – צעצוע רך צעצוע רך  ®LENNY האריההאריה

  ונרתיק נשיאה למשאבה  ונרתיק נשיאה למשאבה
  ®Lenny האריה - צעצוע רך עם כיס נרכס בגבו, 

המיועד למשאבה
 מיועד לנשיאת משאבה בזמן שינה, כדי למנוע 	 

קשירה של צינורות המשאבה
גובה: כ- 32 ס״מ	 
 	MiniMed™  תואם לכל המשאבות של

גופיית גופיית 
 LENNY®

לילדיםלילדים
 Lenny® גופיית האריה
כולל 2 כיסים למשאבה 

עם פתחים להשחלת 
צינורות

צינורות צבעוניים 	 
מוסיפים צבע

 95% כותנה, 	 
5% אלסטיין

תואמת לכל 	 
המשאבות של 

MiniMed™ 

ACC-8501 / 2 / 3 / 11 / 12 / 13

ילדיםילדים
עיצוב עיצוב 

המותאם גם המותאם גם 
למשתמשים למשתמשים 

הקטנים הקטנים 
ביותרביותר
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המשאבה שלך. הדרך שלך.

ACC-503BL ACC-503GR ACC-503PINK

ACC-502BK

ACC-502RD

נסיעותנסיעות
פתרונות אחסון פתרונות אחסון 

 DIABETE-EZY™ EZמושלמיםמושלמים
תיק נסיעהתיק נסיעה

תיק קומפקטי קשיח - מושלם 
לנשיאה של כל הציוד החיוני!

מיועד לאחסון של יומן, עט, 	 
מחטים, מגבונים, מד סוכר, 

מקלוני בדיקה, מכשיר דוקר, 
דוקרנים ועוד

20 ס״מ x  14 ס״מ x  3.5 ס״מ	 
תואם לכל המשאבות של 	 

MiniMed™ 

DIABETE-EZY™

תיק גדולתיק גדול
תיק גדול קשיח עם שני תאים 

נפרדים - מושלם לנסיעות
התא העליון מיועד לאחסון של 	 

מד סוכר, עט, מחטים, מקלוני 
בדיקה, מכשיר דוקר, בקבוקוני 

אינסולין, מגבונים, דוקרנים
בתא התחתון ניתן לאחסן סטים 	 

נוספים לעירוי, סוללות רזרביות, 
תרופות אחרות ועוד

21 ס״מ x  14.5 ס״מ x  7.5 ס״מ	 
תואם לכל המשאבות של 	 

MiniMed™ 
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המשאבה שלך. הדרך שלך.

ACC-1527 MMT-638B/H/L/P/S

HMS-1624W

אביזרים אחריםאביזרים אחרים
למשאבהלמשאבה

מכסי מכסי 
סוללה סוללה 

להחלפהלהחלפה

זמינים בצבעים תואמים לכל המשאבות	 
 	MiniMed™  640G תואמת למשאבת ACC-1527

 	MiniMed™ Paradigm™  תואמת למשאבות MMT-638B/H/L/P/S

TEGADERMTM - סרט ללא לטקס - סרט ללא לטקס

סרט HP ללא לטקס של Tegaderm מספק 	 
חבישה מאובטחת באתר ההחדרה והוא עמיד 

בתנאים שונים.
תחבושת סרט שקופה	 
אינה משתחררת במקרה של חשיפה ללחות	 

מכסים ודבקיםמכסים ודבקים
אבטח את האתרים שלך



 

לביצוע הזמנהלביצוע הזמנה
 לצפייה בקטלוג לצפייה בקטלוג

או במחירים שלנואו במחירים שלנו
באפשרותך:באפשרותך:

לבקר באתר האינטרנט שלנו:לבקר באתר האינטרנט שלנו:
www.medtronic-diabetes.co.il

 https://bit.ly/2wIa8Yh :להזמין אביזרים בכל שעות היממה בכתובת: להזמין אביזרים בכל שעות היממה בכתובת
לביצוע הזמנה ניתן לפנות לחנות באתר האינטרנט של לביצוע הזמנה ניתן לפנות לחנות באתר האינטרנט של ePharma המספקת את  המספקת את 

www.epharma.co.il/search/Medtronic :בכתובת:  בכתובת Medtronic אביזרי אביזרי

ליצור קשר עם צוות התמיכה הטכנית שלנו במספר: ליצור קשר עם צוות התמיכה הטכנית שלנו במספר: 09-9724489 

ניתן לבצע הזמנה טלפונית דרך מוקד ניתן לבצע הזמנה טלפונית דרך מוקד ePharma המספקת את אביזרי  המספקת את אביזרי 
Medtronic בטלפון:  בטלפון: 03-9616263

מדטרוניק ישראלמדטרוניק ישראל
מדטרוניק טריידינג בע״מ מדטרוניק טריידינג בע״מ 

 רחוב המדע 10 - הרצליה פיתוח
 טלפון: 09-9724400

פקס: 09-9724430

www.medtronic.co.il


