
MiniMed™príslušenstvo

Pumpa taká

 jedinečná,
                               ako ste vy



Každý sme iný a každý z nás chce 

nosiť svoju inzulínovú pumpu inak. 

Chápeme to, a práve preto nová kolekcia 

príslušenstva pre pumpu MiniMed™ 

od spoločnosti Medtronic ponúka 

najrôznejšie možnosti nosenia tak ako 

vy chcete, aby 24 hodín 7 dní v týždni 

zodpovedala vášmu životnému štýlu.
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Pumpa taká

 jedinečná,
                                 ako ste vy



šport



Cukrovka vám nemusí brániť v tom, aby 
ste si aktívne vychutnávali šport a cvičenie.

Športovci s cukrovkou, muži aj ženy, nie sú nijakou raritou a diabetici 

dosiahli niekoľko najvyšších športových ocenení, aké možno dosiahnuť. 

Šport a cvičenie sú jeden z hlavných spôsobov liečby cukrovky 

a udržiavania zdravia. Spoločnosť Medtronic vám preto ponúka 

príslušenstvo, ktoré ochráni vašu pumpu, aby ste sa vy mohli hýbať!
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REFERENČNÉ 
ČÍSLO

NÁZOV VÝROBKU
BLIŽŠIE 

INFORMÁCIE
KOMPATIBILITA 

S PUMPOU
ODPORÚČANÁ  

CENA

ACC-1520 
poistka počas fyzickej aktivity na pumpy 
MiniMed™ 640G 

všetky veľkosti MiniMed™ 640G 4,94 €

MMT-632 
poistka počas fyzickej aktivity na pumpy 
Paradigm®

1,8 ml pumpa
(séria 554)

všetky série 554 4,94 €

MMT-641 
poistka počas fyzickej aktivity na pumpy 
Paradigm®

3,0 ml pumpa
(séria 754)

všetky série 754 4,94 €

ACC-300GY športové puzdro sivé všetky 22,26 €

ACC-300RD športové puzdro červené všetky 22,26 €

ACC-300BL športové puzdro modré všetky 22,26 €

ACC-300PINK športové puzdro ružové všetky 22,26 €

ACC-250 športová taštička na pás čierna všetky 25,44 €

ACC-8542 pánske športové tričko COOLMAX® veľkosť M/L všetky 34,98 €

ACC-8543 pánske športové tričko COOLMAX® Veľkosť XL/XXL všetky 34,98 €

ACC-8551 dámske športové tričko COOLMAX® veľkosť S/M všetky 31,80 €

ACC-8552 dámske športové tričko COOLMAX® veľkosť L/XL všetky 31,80 €



ŠPORTOVÉ PUZDRÁ

Toto odolné puzdro pomáha ochrániť vašu pumpu počas aktivít vo voľnej prírode. 
Má zipsový uzáver a je určené na horizontálne nosenie. Puzdro možno upevniť na opasok alebo na pás nohavíc.

SIVÉ ACC-300GY ČERVENÉ ACC-300RDMODRÉ ACC-300BL RUŽOVÉ ACC-300PINK

POISTKA POČAS FYZICKEJ AKTIVITY NA PUMPY 
PARADIGM®   MMT-632 / 641

Poistka znemožňuje odpojenie nádržky a batérie. 
Nedá sa použiť v kombinácii s úchytkou na opasok 
Paradigm® Belt Clip..

POISTKA POČAS FYZICKEJ AKTIVITY NA PUMPY 
MINIMED™ 640G   ACC-1520

Poistka zabezpečí zásobník aj baterku pred uvoľnením počas 
akejkoľvek fyzickej aktivity.

šport



PÁNSKE ŠPORTOVÉ TRIČKO COOLMAX® 
ACC-8542 / 8543

Je zhotovené z tkaniny COOLMAX® (95 % polyester a 5 % elastan) so 4 vreckami na pohodlné nosenie pumpy. Má štyri horizontálne 
umiestnené vrecká, po jednom na pravej aj ľavej strane a na oboch rukávoch. Na vreckách sú zvonka otvory, do ktorých sa dá pumpa 
vložiť a prekryť. Hadička sa jednoducho priloží zvnútra trička. Je jedno, či sa vyberiete na golf, na túru, zabehať si, zajazdiť si na bicykli, 
alebo zahrať si futbal. Priedušnosť, jednoduchá starostlivosť a celoročné pohodlie, ktoré ponúka tkanina COOLMAX®, vás ohromí.

DÁMSKE ŠPORTOVÉ TRIČKO COOLMAX® 
ACC-8551 / 8552
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ŠPORTOVÁ TAŠTIČKA 
NA PÁS   ACC-250

Taštička má prekrytý zipsový 
uzáver, aby bola pumpa počas 
aktivity v bezpečí. Priezor 
schovaný pod chlopňou 
umožňuje pumpu skontrolovať 
a používať bez toho, aby bolo 
pumpu treba vybrať z taštičky.



klasika



Myslíte si, že cukrovka a pumpa človeku 
bránia v tom, aby mal zmysel pre štýl?

Naši pacienti si to nemyslia! Či už chcete pumpu diskrétne zahaliť alebo 

ju mať na očiach, Medtronic vám ponúka príslušenstvo celkom v duchu 

vášho osobného štýlu a vkusu.

REFERENČNÉ 
ČÍSLO

NÁZOV VÝROBKU
BLIŽŠIE 

INFORMÁCIE
KOMPATIBILITA 

S PUMPOOU
ODPORÚČANÁ 

CENA

MMT-631CL
štipec na upevnenie pumpy Paradigm® 
na opasok 

1,8 ml pumpa
(séria 554) 

všetky série 554 4,94 €

MMT-640CL 
štipec na upevnenie pumpy Paradigm® 
na opasok

3,0 ml pumpa
(séria 754) 

všetky série 754 4,94 €

MMT-612
MMT-612CL 

držiak so štipcom na pumpy Paradigm®
1,8 ml pumpa

(séria 554) 
všetky série 554 14,80 €

MMT-642
MMT-642CL 

držiak so štipcom na pumpy Paradigm®
3,0 ml pumpa

(séria 754) 
všetky série 754 14,80 €

ACC-1599 
štipec na upevnenie pumpy 
MiniMed™ 640G na opasok

všetky veľkosti MiniMed™ 640G 4,94 €

ACC-260 denimové puzdro všetky 19,80 €

ACC-810BK pohodlné neoprénové puzdro čierne všetky 9,87 €

ACC-810PL pohodlné neoprénové puzdro fialové všetky 9,87 €

ACC-810BL pohodlné neoprénové puzdro modré všetky 9,87 €

ACC-810PINK pohodlné neoprénové puzdro ružové všetky 9,87 €

ACC-803BK pánske kožené puzdro čierne všetky 19,01 €

ACC-802BK dámske puzdro z krokodílej kože čierne všetky 19,01 €

ACC-802RD dámske puzdro z krokodílej kože červené všetky 19,01 €

ACC-802GY dámske puzdro z pštrosej kože biele retro všetky 19,01 €
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ŠTIPEC NA UPEVNENIE PUMPY PARADIGM® NA 
OPASOK   MMT-631/640CL

priesvitný štipec na upevnenie pumpy Paradigm® na opasok 
alebo na pás oblečenia

ŠTIPEC NA UPEVNENIE PUMPY MINIMED™ 640G 
ACC-1599

Štipec na opasok je užitočný pri nosení pumpy MiniMed 
640G na opasku alebo páse.

DRŽIAK SO ŠTIPCOM NA PUMPY PARADIGM® 
MMT-612 / 642

držiak na vertikálne alebo horizontálne upevnenie pumpy 
Paradigm® na opasok alebo pás oblečenia

POHODLNÉ NEOPRÉNOVÉ PUZDRO

Toto mäkké puzdro pevne obopne vašu pumpu. 
Neoprénové puzdro so zipsovým uzáverom na horizontálne 
používanie možno nosiť na opasku alebo ho upevniť na 
pás nohavíc.

klasika

ČIERNE ACC-810BK FIALOVÉ ACC-810PL

MODRÉ ACC-810BL RUŽOVÉ ACC-810PINK



PRIEHĽADNÝ DRŽIAK SO ŠTIPCOM NA PUMPY 
PARADIGM®   MMT-612CL / 642CL

priehľadný držiak na vertikálne alebo horizontálne 
upevnenie pumpy Paradigm® na opasok alebo pás oblečenia

DENIMOVÉ PUZDRO   ACC-260

Puzdro z džínsoviny je vhodné pre mužov, ženy aj deti. 
Má zipsový uzáver a je určené na horizontálne nosenie na 
opasku alebo upevnené na pás nohavíc.

PÁNSKE ČIERNE KOŽENÉ PUZDRO   ACC-803BK

Diskrétne klasické kožené puzdro je určené na voľný čas a do 
práce. Vďaka patentnému uzáveru je pumpa rýchlo a ľahko 
prístupná. Nosí sa horizontálne, upevnené pomocou úchytky 
a pútka na opasok.

DÁMSKE JASNOČERVENÉ PUZDRO Z 
KROKODÍLEJ KOŽE   ACC-802RD

Lesklé kožené puzdro je určené na voľný čas a do práce. 
Vďaka patentnému uzáveru je pumpa rýchlo a ľahko 
prístupná. Nosí sa vertikálne, upevnené pomocou úchytky a 
pútka na opasok. 

DÁMSKE ČIERNE PUZDRO Z KROKODÍLEJ KOŽE 
ACC-802BK

Diskrétne klasické kožené puzdro je určené na voľný čas a do 
práce. Vďaka patentnému uzáveru je pumpa rýchlo a ľahko 
prístupná. Nosí sa vertikálne, upevnené pomocou úchytky a 
pútka na opasok.

DÁMSKE RETRO-BIELE PUZDRO Z PŠTROSEJ 
KOŽE   ACC-802GY

Kožené puzdro v štýle retro je určené na voľný čas a do 
práce. Vďaka patentnému uzáveru je pumpa rýchlo a ľahko 
prístupná. Nosí sa vertikálne, upevnené pomocou úchytky a 
pútka na opasok. 
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pohodlie
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Noste pumpu pohodlne a diskrétne, 
no majte ju stále poruke

Puzdrá Medtronic ponúkajú každodenný bezpečný spôsob, ako pumpu fixovať na 

mieste. Zvoľte si puzdro, ktoré vám najlepšie vyhovuje, či už chcete pumpu chrániť 

na ramene, páse alebo prišitú k ramienku podprsenky.Ide o to, aby ste sa konečne 

mohli cítiť voľní a hýbať sa.

REFERENČNÉ 
ČÍSLO

NÁZOV VÝROBKU
BLIŽŠIE 

INFORMÁCIE
KOMPATIBILITA 

S PUMPOU
ODPORÚČANÁ 

CENA 

ACC-501XSBL pohodlný pás na pumpu 
modrý, 

veľkosť XS
všetky 22,26 €

ACC-501SBL pohodlný pás na pumpu 
modrý, 

veľkosť S
všetky 22,26 €

ACC-501MBL pohodlný pás na pumpu 
modrý, 

veľkosť M
všetky 22,26 €

ACC-501LBL pohodlný pás na pumpu 
modrý, 

veľkosť L
všetky 22,26 €

ACC-501XLBL pohodlný pás na pumpu 
modrý, 

veľkosť XL
všetky 22,26 €

ACC-205BK puzdro na stehno čierne všetky 14,26 €

ACC-205BE puzdro na stehno béžové všetky 14,26 €

ACC-210BK opasok k puzru na stehno čierny všetky 14,82 €

ACC-210BE opasok k puzru na stehno béžový všetky 14,82 €

ACC-255BK puzdro na pás čierne všetky 19,01 €

ACC-255BE puzdro na pás béžové všetky 19,01 €

ACC-258BK opasok k puzdru na pás čierny všetky 8,75 €

ACC-258BE opasok k puzdru na pás béžový všetky 8,75 €

ACC-270BK puzdro na podprsenku čierne všetky 12,85 €

ACC-270BE puzdro na podprsenku béžové všetky 12,85 €



PUZDRO NA STEHNO   ACC-205BK / BE

Puzdro pevne obopne vašu pumpu. Na vnútornej strane má 
podložky, ktoré mu zabránia počas nosenia meniť polohu.

OPASOK K PUZDRU NA STEHNO   ACC-210BK / BE

Samostatný náhradný opasok (bez puzdra) na uchytenie 
puzdra na stehno. Uzatvára sa suchým zipsom a je dlhý 
76 cm (s možnosťou skrátiť ho podľa potreby).

PUZDRO NA PÁS   ACC-255BK / BE

Toto puzdro sa dá voľne posúvať po opasku, takže môžete 
podľa potreby meniť jeho polohu.

OPASOK K PUZDRU NA PÁS   ACC-258BK / BE

Samostatný náhradný opasok (bez puzdra) na uchytenie 
puzdra, ktoré sa nosí na páse. Uzatvára sa suchým zipsom a 
je dlhý 132 cm (s možnosťou skrátiť ho podľa potreby).

pohodlie
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PUZDRO NA PODPRSENKU   ACC-270BK / BE

Puzdro uchytí pumpu vpredu, na boku alebo na páse 
podprsenky.

POHODLNÝ PÁS NA 
PUMPU  
ACC-501XSBL / SBL / MBL / LBL 
/ XLBL

Pás je vyrobený z kvalitnej 
tkaniny (lycra/nylon), ktorá 
v oblasti drieku dokonale 
priľne k telu a obopne vás.

Veľkosť XS: 
obvod pásu 47- 55 cm

Veľkosť S: 
obvod pásu 55 - 65 cm

Veľkosť M: 
obvod pásu  65- 85 cm

Veľkosť L: 
obvod pásu  85 - 110 cm

Veľkosť XL: 
obvod pásu 110 - 140 cm



deti



Inzulínová pumpa 
neznamená koniec zábavy!

Neustále zaneprázdnení malí ľudkovia, ktorí radi pobehujú, skáču a hrajú sa, 

budú mať radosť z našej špeciálnej kolekcie príslušenstva určenej pre deti. 

Vďaka nemu im pumpa nebude zavadzať a bude v bezpečí. Objavte viacero 

spôsobov nosenia pumpy a vneste doň zábavu, aby diabetes menej ťažil 

život vášho dieťaťa. 
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REFERENČNÉ 
ČÍSLO

NÁZOV VÝROBKU
BLIŽŠIE 

INFORMÁCIE
KOMPATIBILITA 

S PUMPOU
ODPORÚČANÁ 

CENA

ACC-261 
chlapčenské aplikácie na denimové 
puzdro 

4 kusy 
v jednom balení

všetky 9,54 €

ACC-262 
dievčenské aplikácie 
na denimové puzdro 

4 kusy 
v jednom balení

všetky 6,36 €

HMS-BAB-SM-
-LENNY 

Lenny® plyšový lev a obal na nosenie 
pumpy 

dĺžka cca 32 cm všetky 15,90 €

HMS-BIG- 
LENNY PLUSH 

Lenny® Lev - plyšová hračka dĺžka cca 56 cm všetky 36,57 €

ACC-845 detské popruhy na nosenie pumpy 
čierne nastavi-
teľné ramenné 

popruhy
všetky 24,69 €

ACC-861OR
Silikónový obal na pumpy 
MiniMed™ 640G „Lenny®“ 

3,0 ml pumpa
ORANŽOVÝ

MiniMed™ 640G 
3,0 ml

6,36 €

ACC-861PL
Silikónový obal na pumpy 
MiniMed™ 640G „Lenny®“ 

3,0 ml pumpa
FIALOVÝ

MiniMed™ 640G 
3,0 ml

6,36 €

ACC-861BL
Silikónový obal na pumpy 
MiniMed™ 640G „Lenny®“ 

3,0 ml pumpa
MODRÝ

MiniMed™ 640G 
3,0 ml

6,36 €



DIEVČENSKÉ APLIKÁCIE NA 
DENIMOVÉ PUZDRO   ACC-262

Súprava 4 detských ozdobných aplikácií na 
denimové puzdro (ACC-260).

LENNY® PLYŠOVÝ LEV A OBAL NA NOSENIE PUMPY 
HMS-BAB-SM-LENNY

Lenny® je mäkká plyšová hračka s vreckom na chrbte, ktoré sa uzatvára 
na zips. Je určené na nosenie detskej inzulínovej pumpy a zabraňuje 
zapleteniu hadičky počas spánku. Dĺžka približne 32 cm.

DETSKÉ POPRUHY NA NOSENIE 
PUMPY   ACC-845

Mäkké popruhy pevne fixujú pumpu vášho 
dieťaťa v malom vrecku na chrbte. Dĺžku 
popruhov je možné nastaviť podľa potreby.

CHLAPČENSKÉ APLIKÁCIE NA 
DENIMOVÉ PUZDRO   ACC-261

Súprava 4 detských ozdobných aplikácií na 
denimové puzdro (ACC-260)

deti



SILIKÓNOVÝ OBAL 
NA PUMPY 
MINIMED™ 640G 
„LENNY®“ 
ACC-861OR / ACC861PL / ACC-
861BL

Zmeňte pumpu Vášho 
dieťaťa na veselú postavičku 
levíka Lenny len tým, že ju 
„oblečiete“ do silikónového 
obalu. Obal perfektne sedí a 
nebráni noseniu pumpy so 
štipcom.

LENNY® LEV - PLYŠOVÁ 
HRAČKA 
HMS-BIG-LENNY PLUSH

Lenny® je mäkká hračka so 
6 podložkami na plyšovom 
tele, na ktorom si deti môžu 
nacvičovať umiestnenie 
infúznej súpravy a injekčných 
ihiel.
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obaly
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Prejavte sa!

Prispôsobte svoju pumpu Medtronic MiniMed svojmu osobnému 

životnému štýlu a ukážte, čo vo vás je! Vyvinuli sme dokonalé obaly, ktoré 

na vašu inzulínovú pumpu sadnú ako uliate. Použili sme najmodernejšiu 

digitálnu techniku tlače, aby sme vám ponúkli tie najžiarivejšie farby. Na 

obaly používame technológiu “Comply Adhesive” určenú pre automobilový 

priemysel, aby sa dali ľahko natiahnuť a rýchlo a bez problémov stiahnuť dole.

REFERENČNÉ 
ČÍSLO

NÁZOV VÝROBKU
BLIŽŠIE 

INFORMÁCIE
KOMPATIBILITA 

S PUMPOU
ODPORÚČANÁ 

CENA

ACC-250BK 
silikónový obal na pumpy 
PARADIGM® 

čierny 1,8 ml 
pumpa (séria 554)

MiniMed  
Paradigm® 1,8ml

6,36 €

ACC-250BLUE
silikónový obal na pumpy 
PARADIGM® 

modrý 1,8 ml 
pumpa (séria 554)

MiniMed  
Paradigm® 1,8ml

6,36 €

ACC-250LTGY 
silikónový obal na pumpy 
PARADIGM® 

sivý 1,8 ml 
pumpa (séria 554)

MiniMed  
Paradigm® 1,8ml

6,36 €

ACC-250PINK 
silikónový obal na pumpy 
PARADIGM® 

ružový 1,8 ml 
pumpa (séria 554)

MiniMed  
Paradigm® 1,8ml

6,36 €

ACC-250PL
silikónový obal na pumpy 
PARADIGM® 

fialový 1,8 ml 
pumpa (séria 554)

MiniMed  
Paradigm® 1,8ml

6,36 €

ACC-251BK
silikónový obal na pumpy 
PARADIGM® 

čierny 3,0 ml 
pumpa (séria 754)

MiniMed  
Paradigm® 3,0ml

6,36 €

ACC-251BLUE 
silikónový obal na pumpy 
PARADIGM® 

modrý 3,0 ml 
pumpa (séria 754)

MiniMed  
Paradigm® 3,0ml

6,36 €

ACC-251LTGY
silikónový obal na pumpy 
PARADIGM® 

sivý 3,0 ml 
pumpa (séria 754)

MiniMed  
Paradigm® 3,0ml

6,36 €

ACC-251PINK 
silikónový obal na pumpy 
PARADIGM® 

ružový 3,0 ml 
pumpa (séria 754)

MiniMed  
Paradigm® 3,0ml

6,36 €

ACC-251PL 
silikónový obal na pumpy 
PARADIGM® 

fialový 3,0 ml 
pumpa (séria 754)

MiniMed  
Paradigm® 3,0ml

6,36 €

ACC-1597K 
Sada dizajnových nálepiek 
na pumpy MiniMed™ 640G 

ČIERNA MiniMed™ 640G 6,36 €

ACC-1597B
Sada dizajnových nálepiek 
na pumpy MiniMed™ 640G 

MODRÁ MiniMed™ 640G 6,36 €

ACC-1597P
Sada dizajnových nálepiek 
na pumpy MiniMed™ 640G 

FIALOVÁ MiniMed™ 640G 6,36 €

ACC-1597H 
Sada dizajnových nálepiek 
na pumpy MiniMed™ 640G 

RUŽOVÁ MiniMed™ 640G 6,36 €

ACC-1597W 
Sada dizajnových nálepiek 
na pumpy MiniMed™ 640G 

BIELA MiniMed™ 640G 6,36 €



obaly

SILIKÓNOVÉ KRYTY NA PUMPY PARADIGM® 
554: ACC-250BK / ACC-250BLUE / ACC-250LTGY / ACC-250PINK / ACC-250PL 

754: ACC-251BK / ACC-251BLUE / ACC-251LTGY / ACC-251PINK / ACC-251PL

Pohrajte sa s farbami a vyberte si k svojej pumpe vhodný kryt vytvarovaný zo silikónu. 
Silikónový kryt tesne obopne pumpu Paradigm® aj úchytku na opasok a dodá pumpe 
upravený elegantný vzhľad.

REFERENČNÉ 
ČÍSLO

NÁZOV VÝROBKU
BLIŽŠIE 

INFORMÁCIE
KOMPATIBILITA 

S PUMPOU
ODPORÚČANÁ 

CENA

ACC-821BK 
silikónový obal na pumpy 
MimiMed™ 640G 

ČIERNY
MimiMed™ 640G 

3,0 ml
6,36 €

ACC-821BL 
silikónový obal na pumpy 
MimiMed™ 640G 

MODRÝ
MimiMed™ 640G 

3,0 ml
6,36 €

ACC-821PL 
silikónový obal na pumpy 
MimiMed™ 640G 

FIALOVÝ
MimiMed™ 640G 

3,0 ml
6,36 €

ACC-821CL 
silikónový obal na pumpy 
MimiMed™ 640G 

BIELY
MimiMed™ 640G 

3,0 ml
6,36 €

ACC-821PINK 
silikónový obal na pumpy 
MimiMed™ 640G 

RUŽOVÝ
MimiMed™ 640G 

3,0 ml
6,36 €
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SADA DIZAJNOVÝCH NÁLEPIEK NA PUMPY MINIMED™ 640G 
ACC-1597K - čierna / ACC-1597W - biela / ACC-1597B - modrá / ACC-1597P - fialová / ACC-1597H - ružová 

Dolaďte si zadnú stranu pumpy a štipec k farbe svojej pumpy.

SILIKÓNOVÝ OBAL 
NA PUMPY 
MINIMED™ 640G 
ACC-821BK / ACC-821BL / 
ACC-821PL / ACC-821CL / 
ACC-821PINK

Silikónový obal je druhou 
kožou pre pumpu. Perfektne 
sedí a je dostupný v rôznych 
farbách. Nosenie pumpy v 
silikónovom obale nebráni 
noseniu pumpy so štipcom



cestovanie



VIACÚČELOVÉ 
FIT PÚZDRO 
ACC-502BK / RD

Do tohto puzdra sa zmestí 
všetko, čo do puzdra FIT, 
a ešte oveľa viac. Nový 
dizajn sa hodí pre osoby s 
diabetom 1. aj 2. typu.

Zobrazený obsah puzdra 
nie je súčasťou balenia.

PRAKTICKÉ 
FIT PÚZDRO 
ACC-503BL / GR / PINK 

Do tohto puzdra sa 
zmestia všetky vaše 
denné diabetické potreby, 
takže ich budete mať na 
jednom mieste. Je v ňom 
priehradka na záznamník, 
pero, personalizovaný plán 
liečby, 2 ks ihiel do pera, 
zásobník na dezinfekčné 
utierky, glukometer, 
lanceta, testovacie prúžky, 
náhradné čiapočky na ihly 
a lancety.

Pre mnohých 
z nás je 
cestovanie, 
či už pre 
zábavu alebo 
z pracovných 
dôvodov, 
súčasťou 
života.

Cestovanie môže narušiť 

naše bežné plány a 

organizáciu dňa, čo môže 

byť pri diabete výrazná 

komplikácia. Budete sa 

síce musieť dostatočne 

pripraviť, aby ste si vedeli 

rozvrhnúť zásoby, ale 

váš zdravotný stav by 

vás nemal obmedzovať 

ani oberať o chuť vybrať 

sa na cesty. Takže, ak 

plánujete cestu, alebo si 

jednoducho chcete všetko 

dobre zorganizovať, 

cestovné púzdra “Kamoš 

na cesty” od spoločnosti 

Medtronic vám budú 

výbornými spoločníkmi na 

cestách životom!
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REFERENČNÉ 
ČÍSLO

NÁZOV VÝROBKU
BLIŽŠIE 

INFORMÁCIE
KOMPATIBILITA 

S PUMPOU
ODPORÚČANÁ 

CENA

ACC-503BL
Praktické FIT púzdro 
pre diabetika

kovovo modré všetky 29,64 €

ACC-503GR
Praktické FIT púzdro 
pre diabetika

limetkovo 
zelené 

všetky 29,64 €

ACC-503PINK
Praktické FIT púzdro 
pre diabetika

melónovo 
ružové 

všetky 29,64 €

ACC-502BK
Viacúčelové FIT 
púzdro pre diabetika

čierne všetky 44,52 €

ACC-502RD
Viacúčelové FIT 
púzdro pre diabetika

červené všetky 44,52 €



iné



Mysleli sme 
na všetko

Batérie, taštičky do 

sprchy, pásky, náplaste 

a adhezívne prostriedky, 

ktoré môžu byť dôležitou 

súčasťou vašej infúznej 

súpravy alebo starostlivosti 

o miesto, na ktorom je 

snímač. Poskytujeme 

širokú škálu výrobkov, aby 

ste si mohli vybrať ten 

pravý pre vás.

KRYTY NA BATÉRIE 
DO PUMPY 
PARADIGM® 
MMT-638B / H / L / P / S

Náhradné kryty na batérie 
dostať v 5 farbách, ktoré 
zodpovedajú farbám 
púmp Paradigm®.

BATÉRIE DO PUMPY PARADIGM® 
MMT-625EU

Súprava štyroch batérií AAA 1,5 pre 
inzulínové pumpy MiniMed Paradigm®.

BATÉRIE DO PUMPY 
MINIMED™ 640G   ACC-LR6

Súprava štyroch batérií AA 1,5 pre 
inzulínové pumpy MiniMed™ 640G..
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REFERENČNÉ 
ČÍSLO

NÁZOV VÝROBKU
BLIŽŠIE 

INFORMÁCIE
KOMPATIBILITA 

S PUMPOU
ODPORÚČANÁ 

CENA

MMT-625EU
batérie do pumpy Paradigm® 
4PK AAA 1,5 

súprava štyroch 
batérií

MiniMed 
Paradigm®

4,94 €

ACC-LR6
batérie do pumpy 
MiniMed™ 640G 4PK AA 1,5V 

súprava štyroch 
batérií

MiniMed™ 640G 4,94 €

ACC-1527
kryt na batériu do pumpy 
MiniMed™ 640G

čierny MiniMed™ 640G 6,84 €

MMT-638B
kryt na batériu do pumpy 
Paradigm® 

modrý
MiniMed 

Paradigm®
6,84 €

MMT-638H
kryt na batériu do pumpy 
Paradigm® 

ružový
MiniMed 

Paradigm®
6,84 €

MMT-638L
kryt na batériu do pumpy 
Paradigm® 

priesvitný/ 
svetlo sivý

MiniMed 
Paradigm®

6,84 €

MMT-638P
kryt na batériu do pumpy 
Paradigm® 

fialový
MiniMed 

Paradigm®
6,84 €

MMT-638S
kryt na batériu do pumpy 
Paradigm® 

čierny
MiniMed 

Paradigm®
6,84 €

MMT-117 sprchový sáčok Shower Pak® 
30 kusov v 

jednom balení
MiniMed 

Paradigm®
71,46 €



Medtronic Slovakia, s.r.o.
City Business Center V
Karadžičova 16
821 08 Bratislava

www.medtronic-diabetes.sk

Tel. kancelária: 02/6820 6942
Tel. HelpLine: 02/6820 6986
Mob. HelpLine: 0910 206 986
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Pumpa taká

 jedinečná,
                                 ako ste vy


