ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΝΕΤΕ
ΣΕ ΕΠΑΦΗ
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, σας δώσαμε πολλούς αριθμούς
και διευθύνσεις email για να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας.
Ας κάνουμε μια γρήγορη λίστα με τα πιο σημαντικά που πρέπει να θυμάστε.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αυτής της κάρτας με τα σημαντικά στοιχεία επικοινωνίας.

Γραμμή βοήθειας
Είτε έχετε μια απλή, μεμονωμένη ερώτηση, είτε χρειάζεστε συνεχή και σε
βάθος υποστήριξη, υπάρχει στη διάθεσή σας μια υψηλής εξειδίκευσης
και εκπαίδευσης ομάδα Υποστήριξης για να σας βοηθήσει σε κάθε θέμα
που αφορά στο προϊόν. Είτε χρειάζεστε τεχνικές συμβουλές είτε ηθική
υποστήριξη, είμαστε μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
Τηλέφωνο: 800 11 638 36
Email: rs.diabetesshop@medtronic.com

Αν υποβάλετε την επόμενη
παραγγελία σας μόλις
ανοίξετε τη τελευταία
συσκευασία, εξασφαλίζετε
την έγκαιρη παραλαβή της
επόμενης συσκευασίας.

Παραγγελία αναλωσίμων
Για να παραγγείλετε εύκολα νέα σετ έγχυσης, δεξαμενές και αισθητήρες,
επικοινωνήστε μαζί μας.
Τηλέφωνο: 210 67 79 099
Email: analosima@medtronic.com
Γρήγορη συμβουλή: καλό θα είναι να υποβάλετε την επόμενη παραγγελία
σας μόλις ανοίξετε την τελευταία συσκευασία αναλωσίμων σας, ώστε να
λάβετε σίγουρα τη νέα συσκευασία εγκαίρως.

Αξεσουάρ

Ο κατάλογος με
τα αξεσουάρ έχει
μεγάλη ποικιλία για
να εντοπίσετε το
καταλληλότερο για εσάς.

Μία από τις συχνές ερωτήσεις που δεχόμαστε είναι: πώς μπορώ να
φορέσω την αντλία μου όταν αθλούμαι, όταν φοράω καλοκαιρινά
φορέματα κ.λπ. Στον κατάλογο με τα αξεσουάρ, παρέχονται πολλές
επιλογές για να επιλέξετε την καταλληλότερη για εσάς.
Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Καταλόγου: www.medtronic-diabetes.gr/
minimed-insulin-pump-accessories
Email: rs.diabetesshop@medtronic.com
Τηλέφωνο: 210 67 79 099 & 210 01 01 200

Η υψηλής εκπαίδευσης
και εξειδίκευσης
ομάδα Υποστήριξης
βρίσκεται δίπλα σας με
ένα τηλεφώνημα 24/7,
365 ημέρες τον χρόνο.
Όποια ερώτηση κι αν έχετε
για το προϊόν, θα λάβετε την
υποστήριξη και τη βοήθεια
που χρειάζεστε.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης, τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τα πιθανά
ανεπιθύμητα συμβάντα, δείτε το εγχειρίδιο της συσκευής. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας ή/και συμβουλευτείτε
τον ιστότοπο της Medtronic στη διεύθυνση www.medtronic-diabetes.gr. Οι ιατρικές πληροφορίες στο παρόν έγγραφο παρέχονται μόνο ως πηγή
ενημέρωσης και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να αποτελούν τη βάση για σκοπούς διάγνωσης ή θεραπείας. Με αυτές τις πληροφορίες δεν
δημιουργείται καμία σχέση ασθενούς-ιατρού και οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο της επαγγελματικής
διάγνωσης και θεραπείας. Παρακαλούμε να συμβουλεύεστε πάντα το γιατρό που σας παρακολουθεί προτού λάβετε οποιαδήποτε απόφαση για τη
φροντίδα της υγείας σας ή αν θέλετε καθοδήγηση σχετικά με μια συγκεκριμένη ιατρική πάθηση. Η Medtronic δηλώνει ρητά ότι δεν είναι αρμόδια και
δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές, απώλειες, σωματικές βλάβες ή ευθύνες προκύψουν αν βασιστείτε στις πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν έγγραφο/στον παρόντα ιστότοπο.
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