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Low Glucose Suspend

• Zásadní komplikace - zpoždění
• Zpoždění CGM

• Zpoždění efektu zastavení dodávky inzulínu

• Low Glucose Suspend

• Pouze řešení hypoglykémií – dodávka inzulínu lze 
automaticky jen zastavit

• Dávkování insulinu je zastaveno (suspend) až na 2h, pokud 
aktuální glykémie klesne na/pod předem nastavený nízký 
práh glykémie

• Automatická obnova dodávky se dostaví po 2h



hranice klinicky významné 
hypoglykémie: 3mmol/l
(Stephanie Amiel, EASD Prague 
2017)



Predictive Low Glucose Management

• Snaha, aby hypoglykemického 
prahu vůbec nebylo dosaženo

http://www.childrensdiabetescentre.org.au/our-research/technology-trials/

• Dodávka inzulínu je zastavena 
pokud je glykémie:
• ≤3.9mmol/L nad limitem nízké 

glykémie
• pokud je predikováno, že do 30 

minut dosáhne hodnoty o 1.1 
mmol/L vyšší, než je nastavený 
nízký limit





Hybrid closed-loop (HCL)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3085208/

Medtronic Minimed 670G

• defaultně nastavená cílová glykémie na 120 mg/dL (6,7 
mmol/L)

• cílové rozmezí glykémie 70 – 180 mg/dL (3.9 – 10 mmol/L)
• Automatická změna bazálního inzulínu na základě hodnot z 

CGM (zvyšuje i snižuje dodávku inzulínu)

• PID-IFB algoritmus (IFB = Insulin Feedback)

• Přísná regulace „zespoda“, benevolentní „zeshora“
• Významné snížení výskytu hypoglykémií
• Pozvolná regulace hyperglykémie – trvá, než se pacient 

dostane na cílovou hodnotu



Advanced Hybrid closed-loop (s auto-korekcí)

Medtronic Minimed 780G
• Mikrobolusy
• Synchronizace s aplikací v telefonu -> bluetooth
• Sdílení dat (až 5 lidí)
• Nový algoritmus (izraelská společnost DreaMed)
• Nastavitelná cílová glykémie (min 5.5mmol/l)
• Umožňuje update SW
• Propojení s glukometrem ACCU-CHEK® Guide 

Link, CONTOUR® NEXT LINK 2.4 







Android smartphone 
hosting CamAPS FX

Dana RS Insulin 
pump

Dexcom G6 CGM 
transmitter

CamAPS – closed loop

• První komerčně dostupný produkt s ovládáním přes telefon (Android)

• Zahrnuje do výpočtu CGM data, inzulínové dávky a příjem sacharidů

• Automaticky upravuje rozšířené bolusy každých 10-12 minut pro modulaci 
bazálního dávkování

• Během Auto Mode režimu algoritmus vypočítává inzulínovou senzitivitu a aktivní inzulín

• Nastavitelné – I/S poměr, cílová glykémie (defaultně 5.8 mmol/l, lze upravit)

• Použití pro pacienty od 1 roku věku



CamAPS – closed loop

• Speciální režimy:

• Ease off

• Méně „agresivní“

• 30% redukce bazálu, dočasné zvýšení cílové 
glykémie

• Použití např. před/během fyzické aktivity, při 
hypoglykémii, v horkém počasí

• Boost

• „agresivnější“ přístup

• zvýšení bazálu o 30%, jakmile glukóza dosáhne 
cílové hranice, boost funkce už nebude tlačit 
glukózu níže

• Použití např. před mentruací u žen, lehká 
nemoc, hormonální výkyvy (adolescenti), 
postprandiální hyperglykémie



Diabeloop

• Kaleido patch pumpa
• Dexcom G6 CGM
• DBLG1 algoritmus

• All-in-one controller – Pumpa, CGM a loop mode


