MINIMIZE
A DOR E A ANSIEDADE
ASSOCIADAS A
INJEÇÕES DIÁRIAS
O i-Port Advance™ foi concebido para o ajudar

10
INJEÇÕES
POR MÊS

VS

150
INJEÇÕES
POR MÊS

Para menos injeções, menos dor
e ansiedade, pode contar com o
i-Port Advance™ 1,2

PARA ISSO BASTA...

1

Aplicar a porta
de injeção
i-Port Advance™
na pele

2

Injetar a insulina
com uma seringa
ou caneta

O i-Port Advance™
permite-lhe administrar
insulina sem precisar de
perfurar sempre a pele.
A porta pode ser utilizada
durante as atividades
normais, incluindo o
exercício físico, a dormir
e no banho.

3

Superfície
da pele

Insulina
administrada

Substituir a
cada 3 dias

Agulha ou
caneta de
injeção

Apenas uma
cânula subcutânea
macia e maleável

“Havia alturas em que a diabetes era
restritiva. Os meus pais traziam-me
lanches durante os treinos e jogos
de ténis, mas eu não comia porque
não queria levar mais injeções.
Now, with i-Port Advance™
posso comer à vontade, porque
não me importo de tomar mais
uma injeção, e sinto-me igual aos
outros jovens!”
Lindsey, 16 anos

Para mais informações consulte:
www.medtronic-diabetes.co.uk/iport
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