
Beste heer/mevrouw,

We willen u hartelijk bedanken dat u samen met uw behandelaar gekozen heeft 
voor het Guardian Connect-systeem!

U zult thuis of in het ziekenhuis de Guardian Connect-zender,  lader, sensoren, 
One-press serter en beknopte handleiding ontvangen. Deze worden een paar 
dagen na de verwerking van dit formulier opgestuurd.

Het is van belang dat u zich goed voorbereidt, voordat u start met  
Guardian Connect. Daarom is het noodzakelijk het volgende te doen:

1.  Online Guardian Connect modules doorlopen.  
www.guardianconnect.medtronic-diabetes.nl

2.  Download de Guardian Connect-app vanuit  
de App Store op uw mobiele apparaat

3.  Maak uw Carelink Personal-account aan op www.carelink.minimed.eu via uw PC/laptop en deel  
uw gebruikersnaam en wachtwoord met uw behandelaar.

4.  Plan uw start; het downloaden, inbrengen van de sensor en koppelen van de zender duurt ongeveer één uur. 
Daarna heeft de sensor ongeveer twee uur opwarmtijd nodig. Wij raden u aan om dit in de ochtend te doen.

Voor de opstart heeft u de volgende materialen nodig:

•   Guardian Connect zender, lader, sensoren, One-press serter en beknopte handleiding
•  Eigen bloedglucosemeter 
•   Smartphone (De Guardian Connect app is compatibel met iOS*, Indien u gebruik maakt van een Android-

telefoon krijgt u tijdelijk een geconfigureerde iPod Touch**)

Indien u technische ondersteuning nodig heeft met de voorbereiding of de opstart, kunt u contact opnemen met 
het MiniMed Care-team via 0800 342 23 38 (op werkdagen tussen 08.30 uur en  17.00 uur). 

Daarnaast nemen wij graag binnen een week na de aangegeven startdatum telefonisch contact op om te 
bespreken of de opstart goed is verlopen. 

Tenslotte willen we u vragen het serienummer van de Guardian Connect zender te registereren zodra u de zender 
ontvangen heeft. Dat kan via onderstaande link: www.guardianconnect.medtronic-diabetes.nl/registratie

Belangrijk: de Guardian Connect-zender  met oplader is eigendom van het ziekenhuis. Uw behandelaar bepaalt 
hoe lang u het systeem kan gebruiken en hoeveel sensoren u krijgt. Neem voor vragen hierover en vragen 
over specifieke instellingen zoals in te stellen waarschuwingen in de app, contact met uw behandelend arts/of 
diabetesverpleegkundige. 

Met vriendelijke groeten,

Medtronic Diabetes

STARTEN MET  
GUARDIAN™ CONNECT

*   Kijk op guardianconnect.medtronic-diabetes.nl/ondersteuningopleiding/faq met welke mobiele telefoons en iOS versies de app compatibel is. 
Compatibiliteit met Android wordt in de eerst helft van 2018 verwacht. 

**  Kijk op guardianconnect.medtronic-diabetes.nl/ondersteuningopleiding/faq hoe u de Guardian Connect-app op de iPod Touch kan installeren. U
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   Ja, ik geef Medtronic Diabetes bijkomend toestemming om mijn  
gege vens/gegevens van de minderjarige patiënt, te bewaren en te be-
handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zodat zij mij:

 •  Informatie stuurt over diabetes therapie, productverbeteringen,  
nieuwe technologieën en ander nieuws 

      •  Contacteert voor feedback met betrekking tot tevredenheid over het 
product/de producten, productinformatie-updates, het vervangen van 
producten en om haar producten en diensten te optimaliseren.

       •  Indien ik toestemming geef als ouder of voogd van een minderjarige, 
zal ik deze bij meerderjarigheid informeren over de mogelijkheid om 
zijn/haar toestemming in te trekken.

       Hoe wilt u graag in de toekomst benaderd worden  
(meerdere antwoorden mogelijk): 

  E-mail   Schriftelijk   Telefonisch contact

   Nee, ik geef Medtronic geen toestemming om mij hiervoor te benaderen.

Door het ziekenhuis aan te geven:

Door de patiënt aan te geven:

Inkoopordernummer*: ....................................................................................................

Datum: .................................................................................................................................

 Nieuwe machtiging    Verlenging bestaande machtiging

 Levering thuis                Levering in ziekenhuis o.v.v.:

................................................................................................................................................

Indien een technische instructie nodig is door Medtronic kunt u hiervoor 

contact opnemen met uw contactpersoon.

Factuuradres:

Ziekenhuis: ..........................................................................................................................

Straat: ...................................................................................................................................

Postcode: ............................................................................................................................

Plaats: ...................................................................................................................................

Naam Diabetesverpleegkundige: .................................................................................

Telefoonnr.:  ........................................................................................................................

E-mailadres: ........................................................................................................................

Gegevens van de patiënt:

 De heer    mevrouw: ................................................................................................

Straat: ...................................................................................................................................

Postcode: ............................................................................................................................

Woonplaats: ........................................................................................................................

Telefoonnr. overdag: .........................................................................................................

  iOS          Android

E-mailadres: ........................................................................................................................

Geboortedatum: ...............................................................................................................

Opmerkingen: ....................................................................................................................

................................................................................................................................................

  Type 1 diabetes          Type 2 diabetes

Datum start Guardian Connect: ................................................................................

................

ENLITE™ SENSOREN
Aantal:  Artikelnummer: Omschrijving:

  MMT-7008A   5 stuks Enlite sensoren  
(1x is voorraad voor ongeveer 1 maand)

  BNENSENS10PK1001  10 stuks Enlite sensoren  
(1x is voorraad voor ongeveer 2 mnd.)

Tot welke datum is de machtiging voor bovenstaande verstrekking geldig: 

(Indien er geen einddatum aangegeven wordt zullen wij geen einddatum 
aanhouden en leveren wij totdat de aangegeven aantallen opgenomen zijn.) 

Bij levering thuis: de patiënt kan contact opnemen met Medtronic voor 
een leverafspraak op telefoonnummer 0800-342 23 38 (gratis) of via een 
e-mail naar diabetes.cs@medtronic.com

Aantal:  Artikelnummer: Omschrijving:

  BNGLGCSTD1S1WE  Startpakket 1 maand Guardian Con-
nect: Guardian Connect transmitter kit 
+ One Press serter + 5 sensoren 

  MMT-7820WE  Guardian Connect transmitter kit  
(transmitter, lader en testplug) 

  MMT-7821WE Guardian Connect transmitter los

D.m.v. de ondertekening van dit formulier gaat de patiënt of de vertegenwoordiger van de patiënt (ouder/voogd/
verzorger) akkoord dat Medtronic Trading NL B.V. de persoonsgegevens van de patiënt verwerkt om de bestelling 
uit te voeren, contact op te nemen in verband met training en technische ondersteuning, productklachten of 
veiligheidskwesties, recall aangaande de bestelde producten. Daarnaast geeft de patiënt het ziekenhuis en zijn/
haar behandelaars toestemming om aan Medtronic zijn gegevens te verstrekken die nodig zijn om de producten te 
kunnen leveren. Dit geldt tevens voor een eventueel toekomstige verlenging van de machtiging.
Uw persoonsgegevens kunnen overgemaakt en verwerkt worden door andere entiteiten van de Medtronic 
groep, die zich in landen buiten de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden waar geen gelijkaardige 
privacywetgeving van toepassing is. In dat geval zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om te 
verzekeren dat uw persoonsgegevens veilig en in overeen stemming met dit formulier en de principes vervat 
in de Europese privacywetgeving worden behandeld. Teneinde onze diensten aan u te kunnen aanbieden, 
kunnen wij beroep doen op onder aannemers die bepaalde diensten op ons verzoek uitvoeren. Indien deze 
onderaannemers uw persoons gegevens verwerken, stemmen zij ermee in uw gegevens te behandelen in 
overeen stemming met hoger vermelde principes en uitsluitend voor de doeleinden vermeld in dit formulier. 
Meer informatie over hoe Medtronic persoonsgegevens verwerkt en uw rechten als data subject, vindt u 
terug in Medtronic ’s Privacyverklaring op  www.medtronic-diabetes.nl/privacy.

Levervoorwaarden:
•  Enlite sensoren worden niet retour genomen. Overige producten enkel op aanvraag in gesloten verpakking.
•  Over ieder gebrekkig functioneren, of niet functioneren, ongewone slijtage of achteruitgang in prestatie, zal de patiënt 

of vertegenwoordiger van de patiënt Medtronic zo spoedig mogelijk inlichten.
•		Op	het	Product	is	de	garantie	van	toepassing	als	omschreven	in	de	bij	ieder	specifiek	Product	verschafte	schriftelijke	

informatie. Indien een Product aantoonbaar gebrekkig of niet functioneert als gevolg van een productiefout en dient 
te worden vervangen, is de aansprakelijkheid van Medtronic beperkt tot de levering van een nieuw Product en tot 
vergoeding van redelijkerwijze gemaakte verschotten die noodzakelijk zijn voor en rechtstreeks verband houden met de 
vervanging van het Product, voor zover deze verschotten niet door een verzekering worden vergoed.

•  Het geleverde product mag niet doorverkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden, niet zijnde eindgebruikers.
•  Op iedere bestelling is Nederlands recht van toepassing. -Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigings-

plaats van Medtronic neemt kennis van geschillen. * Het inkoopordernummer is nodig om de bestelling te kunnen factureren aan het ziekenhuis

Naam patiënt:

  ..........................................................................

Naam behandelend arts:

  ..........................................................................

(Handtekening/Naam)

(Handtekening/Naam)

GUARDIAN CONNECT-SYSTEEM

................

................

................

.......................................................................................................................................

................

MACHTIGINGSFORMULIER GUARDIAN™ CONNECT

Let op! De handtekeningen/namen van de patiënt en van de behandelend arts zijn voor elke 
machtiging/bestelling noodzakelijk.  
Stuur s.v.p. het ingevulde formulier naar: diabetes.cs@medtronic.com (Verstuur knop).  
Gelieve de pdf daarna naar de patiënt te sturen en de pdf zelf te bewaren.
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