Infuusiosetin ja
säiliön vaihtaminen
Tarvittavat tarvikkeet:

Pumppu

Säiliö

Infuusiosetti

Insuliini

Ihopyyhin

Valmistaudu. Pese kädet. Tarkasta sen jälkeen verensokeri.*

Pieni läpinäkyvä suljin

>

1. Kokoa ruisku:
• Ruuvaa neula kiinni.
• Kiinnitä sininen kahva säiliöön ja liikuta mäntää
Neula
edestakaisin 2 tai 3 kertaa.
2. Täytä säiliö insuliinilla:
Säiliö
• Vedä sinistä kahvaa hitaasti taaksepäin.
• Täytä 2 tai 3 päivän insuliinimäärällä:
____yksikköä + ____yksikköä esitäyttöön = ____yksikköä yhteensä
3. Poista ilmakuplat:
• Napauta säiliötä, jolloin kuplat nousevat pintaan.
• Työnnä sinistä kahvaa eteenpäin, jolloin kuplat menevät
hitaasti insuliinipulloon.
• Poista pullo, laita neulan suojus takaisin.
4. Ruuvaa neula auki säiliöstä ja laita pieni, läpinäkyvä suljin paikalleen.
Poista sininen kahva. Aseta täytetty säiliö sivuun.

>
>

>

Säiliön täyttäminen

Sininen kahva

Infuusiosetti
1. Pyyhi uuden kohdan iho desinfiointiaineella terveydenhoidon
palveluntarjoajan suositusten mukaan. Anna kuivua.
2. Asenna infuusiosetti. Noudata infuusiosetin ohjeita.
3. Aseta letkusto sivuun. Varmista, että letkusto EI ole liitetty
kohdealueelle.
*Noudata mittarisi mukana tulleita ohjeita.

—>

Letkuston kiinnittäminen säiliöön
1. Poista musta säiliön suljin pumpusta.
2. Pujota letkuliitin mustan säiliön sulkimen pienen pään läpi.
3. Ruuvaa pieni, läpinäkyvä suljin auki säiliön kärjestä.
4. Ruuvaa letkuliitin kiinni säiliöön. Kiristä sormin ja käännä sitten
vielä neljäsosa kierrosta.
Musta säiliön suljin
5. Aseta sivuun.
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Pumpun täyttäminen

14: 27
Perusnopeus
0,025U/h
Insuliini: 0U
105U
Tila
Menu

>

Varmista, että letkusto EI ole liitetty kohdealueelle esitäytön aikana.

PÄÄMENU
Bolus
CGM
Pysäyt/Käynn
Historia
Perus
Asetukset
Täyttö/Pal
Tila
Alkuun

Irrota
infuusiosetti
kehostasi!

>

>

PALAUTA

Päämenu

Täytä/
Palauta

Paina

Palauta
Aseta säiliö
Täytä letku
Täytä Kanyyli

>

PALAUTUS
KÄYNNISSÄ

PALAUTUS

Täyttö

Siirry kohtaan
Palauta

Paina

Palautettava
täysin.
<< ---- << ---- << ---- <<

Peruuta

Paina

Odota.

(Odota)

Paina

>
>

Jatka
Peruuta

SÄILIÖN
ASETTAMINEN
KÄYNNISSÄ
Odota.

Varmista, että
infuusiosetti
on irti kehosta.
Valitse sitten
Jatka

>

Asenna säiliö.
Kiristä suljin.

(Odota)

Paina ja PIDÄ
OK-näppäin
alaspainettuna
letkun täytössä

>

>

Insuliini: 200U
Täytä
Peruuta

Insuliini: 200U
Jatka
Peruuta

>> ---->> ---->> ---->>

LETKUNTÄYTTÖ
AKTIIVINEN

SUORITA
LETKUNTÄYTTÖ

LETKUNTÄYTTÖ

Insuliini: 182U
>>
> ------>>
> ------>>> ------

Paina ja pidä painet
tuna kunnes
insuliinia
tulee ulos
letkuston päästä

Paina

Paina

Paina ja PIDÄ
OK-näppäin
alaspainettuna
letkun täytössä

(Odota)

>
Täyttö

—>
Liitä letkusto
kehossa olevaan
settiin. Kuuntele
napsahdusta.

>

Palauta
Aseta säiliö
Täytä letku
Täytä Kanyyli
Päämenu

TÄYTÄ KANYYLI

>

Määrä

0,00 U

>

Mene
Päämenu

Paina

Syötä infuusiosetille oikea määrä:
____yksikköä.

Neulasettien käyttö
ei edellytä kanyylin
täyttövaihetta.

Annostele painamalla
kaksi kertaa.

Tarkasta
verensokeri*
2-3 tunnin kuluttua
ja varmista, että
uusi alue toimii.

TÄRKEÄÄ: Nämä ohjeet on yksinkertaistettu, ja ne täydentävät terveydenhoidon palveluntarjoajan antamaa
koulutusta. Lue tämä käyttöopas sekä kaikki Animas® Vibe™ -insuliinipumpun mukana tulleet liitteet.
*Noudata mittarisi mukana tulleita ohjeita.
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PALAUTUS
VALMIS
Irrota Inf.setti
Aseta U100
yksikön säiliö
Kiinnitä suljin

