Byte av infusionsset och
ampull
Tillbehör du behöver:

Pump

Ampull

Infusionsset

Insulin

Hudservett

Komma igång. Tvätta händerna. Kontrollera sedan blodsockret.*

Litet, genomskinligt skydd

>

1. Sätt ihop en spruta:
• Skruva på nålen.
• Anslut det blå handtaget till ampullen och skjut
Nål
sedan kolven fram och tillbaka 2 eller 3 gånger.
2. Fyll ampullen med insulin:
Ampull
• Dra långsamt tillbaka på det blå handtaget.
• Fyll med insulin för 2 eller 3 dagar:
____enheter + ____enheter för priming = ____totala enheter
3. Avlägsna luftbubblor:
• Knacka på ampullen för att föra bubblorna till ytan.
• Tryck det blå handtaget framåt så att bubblorna sakta
förs in i insulinflaskan.
• Ta bort flaskan, sätt tillbaka skyddet på nålen.
4. Skruva av nålen från ampullen och sätt på det lilla,
genomskinliga skyddet. Ta bort det blå handtaget.
Sätt undan den fyllda ampullen.

>
>
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Gör så här för att fylla ampullen

Blått handtag

Infusionsset
1. På det nya stickstället, torka huden med desinfektionsmedel
såsom rekommenderas av din vårdgivare. Låt torka.
2. För in infusionssetet. Följ instruktionerna för infusionssetet.
3. Sätt undan slangen. Se till att slangen INTE är ansluten
till stickstället.
*Följ anvisningarna som medföljde mätaren.
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Anslut slangen till ampullen
1. Ta bort det svarta ampullocket från pumpen.
2. Skruva slangkopplingen genom den mindre änden på det svarta ampullocket.
3. Skruva loss det lilla, genomskinliga locket från ampullspetsen.
4. Skruva fast slangkopplingen på ampullen. Skruva fast för hand tills
den sitter på plats, och dra sedan åt ytterligare en kvarts varv.
Svart ampullock
5. Sätt undan slangen.
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PRIMING

Se till att slangen INTE är ansluten till infusionsstället vid priming.
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REWIND MOTOR

Rewind
Ladda ampull
Prime
Fyll nålen

Koppla loss
inf. setet från
kroppen!
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REWIND
AKTIV
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V.g. vänta.
Full rewind
krävs.

Rewind

Huvudmeny

Späd/Spola
tillbaka

Tryck på

ezPrime
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Avbryt

Gå
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Tryck på
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(Vänta)
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Fortsätt
Avbryt

LADDA
AMPULL
AKTIV
V.g. vänta.

PRIME
Inf. setet får
ej vara ansl.
till kroppen.
Välj sedan
Fortsätt.
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(Vänta)

PRIMNING
AKTIV

Tryck OCH HÅLL
OK-knappen
intryckt när Du
primar inf. set

Tryck OCH HÅLL
OK-knappen
intryckt när Du
primar inf. set
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Insulin: 200E
Prima
Avbryt

Insulin: 200E
Fortsätt
Avbryt
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 ätt i ampullen.
S
Dra åt locket.
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DOSERA
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Insulin: 182E
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Tryck och håll ned
tills insulin
kommer ut
ur slangänden

Tryck på

Tryck på

(Vänta)

>
ezPrime

—>
Anslut slangen
till setet på
kroppen. Lyssna
efter ett klick.
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Rewind
Ladda ampull
Prime
Fyll nålen

FYLL NÅLEN
Mängd
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0,00 E
OK
Huvudmeny

Huvudmeny

Tryck på
Kanylfyllningssteget
behövs inte för set
med nål.
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Ange rätt mängd för ditt
infusionsset: ____enheter.
Tryck på

två gånger för tillförsel.

Kontrollera
blodsockret*
i 2–3 timmar, för
att säkerställa att
det nya stickstället
fungerar.

VIKTIGT: Dessa instruktioner är förenklade för att komplettera utbildningen du får av din sjukvårdspersonal.
Läs användarhandboken och eventuella bipacksedlar som medföljde Animas® Vibe™ insulinpumpen.
*Följ anvisningarna som medföljde mätaren.
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REWIND
KLART
Koppla bort set
Ladda E100
ampull.
Sätt på locket.

