Ta hem instruktionerna
Förnamn:

Efternamn:

Pumpmodell:

Datum:

Initiala pumpinställningar
Basalprogram 1

Basalprogram 2

Namn:

Namn:

Starttid

Enheter/tim

12:00

Starttid

Enheter/tim

12:00

Auto AV
Aktivera:
PÅ

AV

Basal

Enheter/
tim

Förhållanden
mellan insulin och
kolhydrater (I:K)
Starttid

PÅ

I:K (gm)

Starttid

ISF
(mmol/L)

Enheter

Dagligen

Enheter

1Enhet:

1Enhet:

2 tim

Enheter

1Enhet:

1Enhet:

1Enhet:

12:00

AV
Tim

CGM-inställningar
Meddelande om högt
och lågt blodsocker
Högt:

mmol/L

Lågt:

mmol/L

Blodsockermål/-område

ISF

Bolus

12:00

IOB:

Duration:
När detta är
aktiverat avbryts
all insulintillförsel
inom
timmar
om inga knappar
tryckts ned.

Maxgränser

Insulin i kroppen
(Insulin on Board, IOB)

1Enhet:

Start+/mmol/L
tid
mmol/L
12:00

Bruksanvisning


Ö
 vervakning av blodsocker
• Testa blodsocker:  Fastande  Sängdags  Före måltider 
timmar efter måltider
 Annat:
• Ring din vårdgivare (husläkare) om du ofta upplever hypoglykemi eller har ett mycket lågt värde,
som eventuellt kräver hjälp av en annan person.
• Hyperglykemi kan leda till diabetesketoacidos. Följ din vårdgivares rekommendation för att
kontrollera ketoner.
• Se användarhandboken för ytterligare felsökning av höga eller låga blodsockernivåer.
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Instruktioner, forts.


S
 äkerhetssystem och larm
• PRIMA ALDRIG SLANGAR OCH DRA ALDRIG ÅT AMPULLOCKET MEDAN INFUSIONSSETET
ÄR ANSLUTET TILL KROPPEN!
• Gå igenom meddelanden, larm och varningar i användarhandboken.



B
 yt infusionsset och stickställe
• Varannan till var tredje dag, innan en måltid, eller vad som rekommenderas av ditt hälsovårdsteam.
• Om du upplever rodnad, irritation, svullnad, utsöndring eller obehag på stickstället.
• Om du får ett ocklusionslarm (efter lämplig felsökning), se användarhandboken eller kontakta
teknisk support.
• Vid tveksamhet, byt!



T
 ips om infusionsset
• Kontrollera ditt blodsocker 1–2 timmar efter ett setbyte.
• Rutinmässiga ändringar bör göras minst 4 timmar innan sänggående.
• Rengör huden före införande av setet, byt stickställe, och inspektera stickstället och slangarna
två gånger om dagen.
• Besök www.infusion-set.com för ytterligare stöd om infusionsset.



CGM/sensorpåminnelser
• Du måste ta blodsockertest i fingertoppen med din blodsockermätare och använda detta
blodsockervärde för att ta behandlingsbeslut. Insulindosering bör inte baseras enbart på
resultat från kontinuerlig blodsockermätning (CGM).
• Se snabbguiden och användarhandboken när det är dags att börja din nästa CGM-period.



Tid utan pumpen/Backup-plan
• Tala med din vårdgivare för att få en plan för att ersätta basal- och bolusinsulin för tid utan pumpen.
• Skäl kan inkludera kontaktsport, en dag på stranden, en medicinsk procedur eller ett pumptekniskt
problem.
• Var förberedd! Ha alltid med dig en skriftlig kopia av dina senaste pumpinställningar och din
backup-plan.



Kontaktinformation
• Medicinsk nödsituation: Kontakta din vårdgivare eller ring akutmottagningen.
• Teknisk support: Ring numret på baksidan av pumpen när som helst.
• Pumptillbehör: Kontakta Animas eller din återförsäljare.



Uppföljningsvård
• Följ upp med din vårdgivare för dosjustering och fortsatt vård.

Animas Corporation rekommenderar att patienter alltid kontrollerar med sin läkare/vårdgivare för råd
om specifik behandling av sin diabetes.
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