Insulinpump Animas® Vibe®
med CGM*-system.
Insulinpumpbehandling
i världsklass möter CGM
i världsklass.
*Kontinuerlig glukosmätning
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Hej!
Vi är Animas.

Vi tillverkar insulinpumpar. Vi ger tid,
vägledning och stöd till de människor
som använder dem.
Diabetes behöver inte begränsa dina patienter. Här
hos Animas gillar vi att säga ja. Ja, du förtjänar den
bästa tillgängliga behandlingen för dina patienter. Vi
tror att våra system hjälper dig att stödja dina patienter så de kan hantera sin diabetes.
Som en stolt medlem av Johnson & Johnson-familjen
har vi gjort enorma framsteg under det senaste decenniet. Vi är föregångare när det gäller att utveckla
insulinpump för att göra det enklare än med konventionella diabetesbehandlingar. Insulinpump kan hjälpa dina patienter att få bättre kontroll, minska risken
för diabeteskomplikationer och risken för svår
hypoglykemi, jämfört med dagliga injektioner.1,2
Hur gör vi det? Vi lyssnar. Vi tar hänsyn till alla behov
och oron hos människor med diabetes och svarar
med genomtänkta funktioner. Animas® Vibe®-systemet låter dina patienter ta välgrundade beslut genom att visa vart blodsockret är på väg, hur snabbt
samt påminna dem att i tid hantera blodsockerförändringar. Att förebygga är bättre än att reagera.
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Vi börjar med:
5 stora fördelar med
insulinpumpbehandling.

Generellt är insulinpumpbehandling ett utmärkt
sätt att hantera diabetes. Faktiskt kan man genom
att använda en insulinpump uppnå lägre HbA1c
överlag än vid dagliga injektioner.
Här är dess främsta fördelar:
1

Lägre HbA1c-nivåer överlag.1-4
Forskning visar att personer med insulinpumpbehandling har lägre HbA1c-nivåer
än de som tar dagliga injektioner.

2

Mindre glykemisk variabilitet.3,5
Det har visat sig att patienter som använder insulinpumpar har mindre glykemisk
variabilitet än de som tar injektioner.

3

Mindre svår hypoglykemi.2-4,6,7
Det har visat sig att insulinpumpanvändare
upplever färre episoder av svår hypoglykemi än de som tar injektioner, upp till 73 %
färre incidenter.
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Färre dagliga injektioner.
Intensiv behandling med flera dagliga injektioner kan innebära hela 1 460 nålstick
per år. Detta medan insulinpump endast
kräver ett byte av infusionsset ca 3 gånger
i veckan, eller 156 byten per år.
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Större flexibilitet.
Insulinpump ger patienterna flexibilitet att
äta och sova när som helst istället för att
äta och sova enligt strikta scheman.
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Pumpbehandling:
Insulinets dosering
upp och ner.

En insulinpump doserar kontinuerligt små mängder
av snabbverkande insulin till kroppen, så kallat basalinsulin. Dessutom kan dina patienter vid måltider
informera pumpen om hur mycket extra insulin som
krävs för att täcka måltiderna och den levererar bolusdoser med bara ett par knapptryckningar.

Användning av insulinpumpen Animas® Vibe®
förknippades med hög behandlingstillfredsställelse och uppfattades som en bättre metod för insulindosering oavsett tidigare insulinbehandling eller ålder och 95 % av de
tillfrågade skulle rekommendera insulinpumpen Animas® Vibe® till andra.*12
* Baserat på resultaten av en oberoende klinisk undersökning med
354 deltagare med typ 1-diabetes, genomförd i EU 2014

Bolusinsulin
En måltidsdos insulin för att
matcha mängden kolhydrater
i maten.

Insulineffekt

Basalinsulin
En kontinuerlig tillförsel av insulin som håller blodsockernivåerna jämna mellan måltiderna.

Frukost

Lunch

Middag

Mellanmål
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Hur insulinpumpen
Animas® Vibe® fungerar
för dina patienter
En närmare titt.
Hur den ser ut.
Liten i storlek och vikt.
Med bara 8,26 x 5,08 x 2,18 cm och ca 105 gram
motsvarar den ungefär en mobiltelefons storlek och
vikt, och kan döljas diskret under kläderna.
Färgskärm med hög kontrast.
Lätt att läsa av.*
Skärmmenyer.
Lätta att förstå.†
5 strålande pumpfärger.
Patienten kan välja sin favorit.
Hur den ställs in.
Anpassade inställningar.
Patienter kan anpassa sin dosering genom att
välja individuella insulin-kolhydrat-kvoter, insulinkänslighetsfaktorer och blodsockermål i steg om
30 minuter med upp till 12 personliga inställningar.
Anpassningsbara basalprogram.
Fyra olika basalprogram för olika insulinbehov.

Anpassat för olika infusionsset.
Kompatibel med alla infusionsset försedda med en
luerlockkoppling. Hitta det som passar din patient
bäst.
Anpassningsbar matdatabas i pumpen.‡
Patienter kan programmera in upp till 500 livsmedel
för exakt kolhydraträkning.
Nedladdningskapacitet.
Med diasend® kan patienter säkert ladda upp sina
data hemma. När dina patienter har registrerat sig
med ditt Klinik-ID-nummer kommer deras uppladdade data automatiskt fram i ditt konto när du loggar in. Detta ger dig fördelen att du ser samma data
och rapporter som dina patienter och eliminerar
behovet av att skicka rapporter via fax och e-post.
Referens för sjukdagar.
Pumpen har ett bekvämt sätt att lagra riktlinjer för
sjukdagar.
Hur det fungerar.
Rejält vattentät.
Så att dina patienter inte behöver koppla ifrån sin
insulinpump i närheten av vatten.§

* Baserat på en undersökning från 2011 med 183 användare av insulinpumpen Animas® 2020 i vilken det var 87 % som instämde helt, instämde eller instämde delvis med påståendet:
”Färgskärmen är lätt att läsa av.” Insulinpumparna Animas® 2020 och Animas® Vibe® har samma färgskärm.
† Baserat på en undersökning från 2011 med 183 användare av pumpen Animas® 2020 i vilken det var 98 % som instämde helt, instämde eller instämde delvis med påståendet
”Skärmmenyer är lätta att förstå”.
‡ Vid användning av programvaran diasend®.
§ Insulinpumpen Animas® Vibe® är vattentät i upp till 24 timmar på 3,6 meters djup.
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Insulinpumpen Animas ® Vibe® i verklig storlek

Utökad batterilivslängd.
Använd ett AA-litiumbatteriII, som varar upp till
3–4 veckor.
Genvägar och belyst skärm för navigering.
Gör det bekvämt att programmera insulinpumpen.
Säkrat minne.
Inställningar och historik lagras även om batteriet
tas bort.
Varning om låg insulinnivå.
Varnar patienter en gång när ampullens resterande
insulinmängd når den nivå som dina patienter ställt in.
Omfattande minne.
Visar de senaste:
500 kolhydratvärdena
··
500 bolusdoserna
··
120 totala dagliga doserna
··
30 larmen om insulintillförsel och avbrott
··
60 primningarna
··
270 basaldosändringarna
··
Inställning av ocklusionskänslighet.
Ocklusionskänsligheten kan ställas in till hög eller
låg för olika behov.

II Energizer® Ultimate Lithium AA (1,5 V).

Liten basaldosjustering.
Små basaldossteg på 0,025 E/tim. över alla tillgängliga nivåer (0,025–25,00 E/tim.).
Låg bolusdosering.
Små bolussteg (0,05 E) över alla tillgängliga nivåer
(0,05 E till 35,0 E).
ezBG.
Beräknar automatiskt en korrigeringsbolus baserat
på dina patienters senaste blodsockervärde.
Insulin on Board (IOB).*
Håller reda på hur mycket insulin som fortfarande
är aktivt i kroppen.
Tillfällig basaldosändring.
Sänker din patients basaldos med upp till 90 %
i steg om 10 % eller ökar den med upp till 200 %
i steg om 10 % i upp till hela 24 timmar.

I en oberoende klinisk undersökning med
354 deltagare med typ 1-diabetes som genomfördes i EU 2014 identifierade mer än
90 % av de tillfrågade bolusdosering vid måltider eller mellanmål, varningar och larm,
säkerhetsfunktioner samt storlek som viktiga
egenskaper.12
* Insulin on Board-mängderna (IOB) gäller endast om funktionen har aktiverats på din
pump och du beräknar rekommenderad bolusstorlek med hjälp av någon av funktionerna
ezBG eller ezCarb.
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Kraftfull motor
med Animas® patenterade
doseringsteknik.

Finjustering.
Pumpsystemet granskar basaldoseringen var
3:e minut och justerar insulintillförseln efter
behov för att minimera variabiliteten.

Hastighet.
Höghastighetsmotorn
bidrar till att snabba
på bolusdoseringen.

Noggrannhet.
Pumpens höga
utväxlingsförhållande
bidrar till noggrannare
basaldosering.

Exakt boluskalkylator.
Den patenterade boluskalkylatorn
har tagits fram för att leda
blodsockervärdena till målvärdet.
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Exakt
boluskalkylator.

Skillnaden i olika tekniker för
bolusberäkning kan påverka
rekommenderade insulinmängder för både måltidsdoser och
korrigeringsdoser.8

I en oberoende klinisk undersökning12 med 354 deltagare
med typ 1-diabetes som genomfördes i EU 2014 förknippades användning av Animas® Vibe®-systemet med hög
behandlingstillfredsställelse† i följande kategorier:

Boluskalkylatorn i Animas® Vibe® är utformad för att
föra blodsockernivåerna närmare målvärdet genom
att korrigera till mittpunkten på det programmerade målområdet för blodsocker. Boluskalkylatorn i
Medtronic MiniMed® 530G korrigerar till målområdets övre eller nedre gräns.* Att endast korrigera till
målområdets gränser påverkar den rekommenderade insulinmängden oavsett om en korrigering rekommenderas eller inte.

-

Tillfredsställelse med insulindoseringsenhet (29,5)
Blodsockerkontroll (12,0)
Hypoglykemisk kontroll (21,1)
Besvärligheter i vardagen (20,4)
Livsstilens flexibilitet (12,3)*

† Behandlingstillfredsställelse utvärderades med ITSQ-frågeformuläret (Andersen et al. ”Development and Validation of the Insulin Treatment Satisfaction
Questionnaire” (Utveckling och validering av frågeformuläret för tillfredsställelse med insulinbehandling) – Clinical Therapeutics/VOL. 26, No.4, 2004):

-

Tillfredsställelse med insulindoseringsenhet (skala 0–36)
Blodsockerkontroll (skala 0–18)
Hypoglykemisk kontroll (skala 0–30)
Besvärligheter i vardagen (skala 0–30)
Livsstilens flexibilitet (skala 0–18)

Animas Vibe bolus calculator algorithm corrects
to
the®midpoint
of the target
blood glucose range
Boluskalkylatorn i Animas
Vibe® korrigerar
t ill blodsockermålets
mittpunkt.
®

™

200

Medtronic
MiniMed 530G
®

180

HYPERGLYKEMI

korrigerar till
målområdets
övre gräns *
4

BLODSOCKER (mmol/dL)

160
140
120

Animas Vibe
®

®

korrigerar till
målområdets
mittpunkt

MÅLOMRÅDETS ÖVRE GRÄNS

MÅLOMRÅDETS MITTPUNKT

100

Animas Vibe
®

80

MÅLOMRÅDETS NEDRE GRÄNS

Medtronic
MiniMed 530G

60
40

®

korrigerar till
målområdets
mittpunkt

®

HYPOGLYKEMI

korrigerar till
målområdets
nedre gräns *
4

* Boluskalkylatorn i Medtronic MiniMed® 530G-pumpen är oförändrad från boluskalkylatorn i Paradigm® Revel™-pumpen. Medtronic Bolus Wizard® visar information från
bruksanvisningarna för Medtronic MiniMed Paradigm® Revel™ och Medtronic MiniMed® 530G.
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Överlägsen
precision9.

Insulinpumpen Animas® Vibe® uppvisar markant högre precision
per basaldosering jämfört med Medtronic MiniMed® 530G,*†
Roche ACCU-CHEK® Combo och Insulet OmniPod®.9‡§
Jämförelse av dos-till-dos-variabilitet i typisk
pumpdriftII.
I en studie som jämförde dos-till-dos-variabilitet
programmerades alla pumpar till att tillföra en basaldos på 0,5 E/tim. under 20 timmar, med 0,05 E
basaldos var 6:e minut från Insulet OmniPod®
medan de andra tre pumparna tillförde 0,025 E
basaldos var 3:e minut.

Trettio datauppsättningar bedömdes. Totalt 5 977
doser, 12 000 doser, 11 987 doser och 11 947 doser
tillfödes för pumparna Insulet OmniPod®, Animas®
Vibe®, Medtronic MiniMed® 530G* respektive
Roche Accu-Chek® Combo.
Resultaten (%) är ackumulerade doser
inom ±10 % noggrannhetströskel för alla
30 datauppsättningar.

Animas® Vibe® jämfört med Medtronic MiniMed® 530G.*
40
30
% fel i dosvolym

20

Animas® Vibe®
Medtronic MiniMed® 530G†

10
0
-10

86 % Animas® Vibe®
73 % Medtronic MiniMed® 530G*
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P=0,0009

-30
-40
0

5

10
Testtid (tim.)

15

20
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Animas® Vibe® jämfört med Roche Accu-Chek® Combo.
40
30

Animas® Vibe®
Roche Accu-Chek® Combo

% fel i dosvolym

20
10
0

86 % Animas® Vibe®
76 % Roche Accu-Chek® Combo

-10

P=0,0019
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-30
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0
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Animas® Vibe® jämfört med Insulet OmniPod.®
120

% fel i dosvolym

80

Animas® Vibe®
Insulet OmniPod®

40
0

86 % Animas® Vibe®
23 % Insulet OmniPod®

-40

P<0,0001

-80
-120
0

5

10

15

20

Testtid (tim.)
*	 En kombination av två Medtronic MiniMed Paradigm® RevelTM- och fyra VeoTM-pumpar bedömdes. Paradigm® VeoTM-pumpen är tillgänglig för försäljning på utvalda marknader utanför USA.
† Medtronic MiniMed® 530G-pumpen är oförändrad från Paradigm® RevelTM-pumpen, med undantag för det tillagda verktyget Tröskelupphävande och vissa smärre programvaruskillnader.
‡	Testuppgifter: Jahn LG, Capurro JJ, Levy BL. Comparative dose accuracy of durable and patch insulin infusion pumps. Journal of Diabetes Science and Technology. 2013;7(4):1011-1020.
(Studie genomförd med OneTouch Ping®jämförd med andra ledande pumpar, inklusive Medtronic MiniMed Paradigm® RevelTM/VeoTM, Roche ACCU-CHEK® Combo och Insulet OmniPod®.)
Capurro J, Levy B. Dose accuracy comparison between Animas OneTouch Ping®, Insulet OmniPod®, and Next-Generation OmniPod®. Sammanfattning och plansch presenterad på: Diabetes
Technology Society Meeting; 31 oktober–2 november 2013; San Francisco, CA.
§ Testningen genomfördes med OneTouch Ping®, vars insulindoseringsmekanism är identisk med Animas® Vibe®.
II För varje tillverkare är den ”typiska pumpen” datauppsättningen med medelstandardavvikelsen uttryckt i dosprocentfel.
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Rätt infusionsset
kan vara avgörande
för dina patienter.

Insulinpumpen Animas® Vibe® är kompatibel med
infusionsset som använder en luerlockkoppling.
Hitta det som passar din patient bäst.

”Allt-i-ett”-setet inset™ II kombinerar inserter och infusionsset i
en enda bärbar enhet, så att det
är busenkelt att byta.

inset™ 30 är det enda ”allt-i-ett”setet som förs in i 30–45° vinkel.

comfort™ och comfort™ short är
alternativ för patienter som föredrar ett manuellt vinklat set.

contact™ detach kan övervägas
för patienter som har nedsatt
syn eller är allergiska mot teflon.

* Notera att den här vägledningen endast illustrerar infusionsseten. Den ersätter inte läsning av bruksanvisningarna som medföljer infusionsseten. När du först provar ett nytt infusionsset
rekommenderar vi att du gör det under överinseende av vårdpersonal.
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Välja lämpligt
infusionsset.
Patientprofil

Rekommenderade
funktioner

Animas®-infusionsset

··Smala eller muskulösa patienter och de med lipohypertrofi
··Patienter med en högre risk för att setet dras ut, bl.a. aktiva

Förs in i 30–45° vinkel

··inset 30
··comfort /comfort
™

™

barn och idrottare
Patienter med återkommande infektioner på infusionsplatsen – patienter kan se att rodnad uppstår runt kanylen

™

short

··

··Patienter med nedsatt fingerfärdighet
··Patienter som föredrar införing i armen eller svåråtkomliga

Förs in i 90° vinkel

™

™

infusionsplatser
Nålrädda patienter och de som behöver enkel införing
Barn som lär sig att sätta in sina egna set

··
··
··Lämplig för de flesta patienter

··inset II
··contact

Kortare kanyl (6 mm för
90°-set, 13 mm för infusionsset i 30–45° vinkel)

detach

··inset 30/13 mm
··inset II/6 mm
··comfort short/13 mm
··contact detach/6 mm
··inset II/9 mm
··comfort /17 mm
··contact detach/8 mm
™
™

™

™

··Patienter som behöver stora bolusdoser (≥25 enheter) för

Längre kanyl

måltider eller höga basaldoser (≥2,5 enheter per timme)
Patienter som har haft svårt med en kortare kanyl som
arbetar sig ut ur huden
Patienter som utvecklar lipohypertrofi

™

··

··
··Initial recommendation for most patients
··Paediatric patients

™

™

Shorter tubing
(typically 60 cm)

··inset 30/60 cm
··inset II/60 cm
··comfort /comfort short/60 cm
··contact detach/60 cm
··inset II/110 cm
··inset 30/110 cm
··comfort /comfort short/110 cm
··contact detach/110 cm
··comfort /comfort short
··contact detach
™
™

™

™

™

··Patients who prefer to wear the pump far from
the infusion insertion location

Longer tubing
(typically 110 cm)

™
™

™

™

™

··Patienter som inte tycker om ljudet av den mekaniska

Förs in manuellt

insertern
Patienter som känner ett behov av att kontrollera processen, hastigheten, eller precis införingsvinkel
Alla patienter bör lära sig att sätta in ett infusionsset
manuellt i händelse att insertern inte är tillgänglig

™

™

™

··
··

··Stickrädsla och de med problem med fingerfärdighet
··Patienter med dålig syn, eller de som sätter infusionssetet

Förs in mekaniskt
(inbyggd inserter)

··inset
··inset

··Patienter med reaktioner mot plastkanyler, eller de som är

Stålnål

··contact

på mer svårnådda områden

aktiva med historik av knickad kanyl
Patienter eller föräldrar och vårdgivare som tvekar när det
gäller att byta infusionsplats

™
™

II
30
™

detach

··

Den här tabellen är avsedd att hjälpa dig välja lämpligaste infusionsset för dina patienter.*
* Baserat på ”Insulin Pump Therapy: Best Practices in Choosing and Using Infusion Devices” (Insulinpumpbehandling: Bästa arbetssätt för att välja och använda infusionsenheter) – AADE – 2011
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Varför ladda ned
när du kan överföra
med diasend®?

Det är det webbaserade sättet att se anpassade
patientrapporter och förenkla Animas®-insulinpumpens patienthantering.
diasend® Klinik.
Trådlöst och webbaserat.
Med diasend® behöver du inte installera någon programvara. Insulinpumpens data laddas trådlöst upp
till den säkra diasend®-webbplatsen för att ge tillgång till patientdata var som helst, när som helst.*
Färre steg för uppladdningen.†
Med diasend® krävs det färre steg för att ladda upp
patientdata, så att du använder din tid bättre och
erbjuder optimal patientvård.
Se patienters mönster, trender och problemområden.
diasend® hjälper dig att hitta patienters trender
och mönster, för förbättrad kommunikation och
behandling.
Bekväm datadelning för dina patienter där
hemma.
Med diasend® kan patienter säkert ladda upp sina
data hemma. När dina patienter har registrerat sig
med ditt Klinik-ID-nummer kommer deras uppladdade data automatiskt fram i ditt konto när du loggar in. Detta ger dig fördelen att du ser samma data
och rapporter som dina patienter och eliminerar
behovet av att skicka rapporter via fax och e-post.
* Datagranskning och uppladdarprogramvaran kräver en internetanslutning.
† Jämfört med programvaran ezManager®.

Effektiv patienthantering direkt på kliniken.
Granska data online och generera rapporter.
Lösenordsskyddade patientdata finns tillgängliga
på webbplatsen och kan öppnas från klinikens alla
datorer med tillgång till internet och rätt inloggningsuppgifter. Använd enkla rapportformat och
diagram för att hitta trender och mönster för förbättrad kommunikation och behandling.
Tre exempel på tillgängliga diasend®-rapporter.
diasend® visar rapporter från insulinpumpen
Animas® Vibe® på CGM-fliken. Dessa rapporter
visar tydligt data för att hjälpa vårdgivaren att identifiera problemområden och -tider för varje patient.
1

Rapport för standarddag.
Använd Rapport för standarddag för att
identifiera alla CGM-inställningar enligt
tidpunkten på dagen.

2

Sammanställd rapport.
Sammanställd rapport erbjuder en kortfattad sammanfattning av patientens data i
diagram och tabeller.

3

Jämförelse, översikt dag för dag.
Vy med övergripande data och trender,
med rödmarkerade helger, och varje veckodag kopplad till motsvarande dag undertill för direkta jämförelser.
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Animas® Vibe®
insulinpumpens
matdatabas kan
nås med diasend®.
Anpassningsbar matdatabas för exakt
kolhydraträkning.‡
Förenklade bolusberäkningar med anpassningsbar
matdatabas.

Gå till:

‡ Vid användning av programvaran diasend® för att anpassa och sedan ladda upp matdatabasen till din pump.

AKTIVITETSSPÅRARE

MOBILA APPAR

MÄTARE

PUMPAR

CGM:ER

Hem,
ljuva
hem

111111
000000000
11111111111
000000000
111111
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Upptäck prestanda
som är avancerad, helt enkelt.

Matdatabas i pumpen
Exakt boluskalkylator

Färgkodade trendpilar och -linjer
visar blodsockerändringarnas riktning
och hastighet, och blodsockernivåer
(röd = hög, blå = låg, grön = inom målområdet)

Första insulinpumpen
med både CGM-funktion
och högkontrastfärgskärm

Liten, smidig och vattentät
Dexcom G4® PLATINUMsensor och -sändare*†

Dexcom G4® PLATINUM-sensor,
godkänd för upp till 7 dagars
användning
* Dexcom G4® PLATINUM-sensor och -sändare är vattentäta på 2,4 meters djup i 24 timmar.
† CGM-värden kan eventuellt inte sändas från CGM till pumpen medan den är nedsänkt i vatten.

Kontinuerliga
blodsockerdata
visas i steg om 1, 3,
6, 12 och 24 timmar

Genvägsknapp till
CGM-skärmen

Bevisat
vattentät till
3,6 meters
djup i upp
till 24 timmar†
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Insulinpumpen Animas®
Vibe® och CGM-systemet
ger dina patienter mer
information, för bästa
resultat.
Pumpens grunder.
Utformad för precision. En kompakt, schweizisk-tillverkad motor levererar exakta insulinmängder från
ampullen till kroppen genom ett infusionsset. Den
har konstruerats för att förenkla hela processen för
kontinuerlig glukosmätning (CGM) och ger en konsekvent, korrekt bild av hur det går för dina patienters blodsocker.

I en oberoende klinisk undersökning med
354 deltagare med typ 1-diabetes som genomfördes i EU 2014 bedömde 83 % av de
tillfrågade att insulinpumpen Animas® Vibe®
var bättre än deras tidigare insulindoseringssystem.12

CGM:s grunder.
Med en CGM-integrerad insulinpump kan dina patienter alltid se vad som händer med blodsockret.*
Insulinpumpen Animas® Vibe® tillsammans med
konventionella fingerstickstester ger den mest exakta och konsekventa uppföljningen av blodsockernivåerna så att dina patienter kan utföra insulinjusteringar så snart det behövs.† Personer som
redan använde pump upplevde mindre glykemisk
variabilitet och sänkte sina HbA1c-nivåer ännu mer
genom att komplettera med CGM.4
* Jämfört med flera dagliga injektioner, eller insulinpumpbehandling med endast BG-testning.
† Detta är en jämförelse med flera dagliga injektioner.

Patienter kan se sitt Insulin on Board (IOB) direkt på CGM-dataskärmen.
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Endast fingerstickstester
jämfört med CGM.

Utmärkt sensornoggrannhet överlag och i det
hypoglykemiska intervallet.
Användning av insulinpumpar i kombination med
teknik för kontinuerlig glukosmätning (CGM) har visat
sig ytterligare förbättra de kliniska resultaten. 13-15

CGM i full färg.
Trendpilar indikerar blodsockerändringarnas riktning
och hastighet, och är färgkodade för att indikera
blodsockernivån (röd = hög, blå = låg, grön = inom
målområdet).II

En hel veckas mätning.
Sensorn klarar upp till 7 dagars användning.‡

Insulinpumpen Animas® Vibe® visar CGM-data och
trender för flera tidsperioder, t.ex. den föregående 1,
3, 6, 12 och 24 timmar.

Förenklade kalibreringsregler.
2 kalibreringar behövs varje dag, minst var 12:e timme,
och avlästa värden måste bekräftas med fingerstickstester innan åtgärder vidtas. Insulinpumpen Animas®
Vibe® med CGM-funktion låter dina patienter kalibrera när det passar dem, så länge deras blodsockervärden ligger mellan 2,2 mmol/l och 22,2 mmol/l.§

Animas® Vibe®-systemet kommer inte automatiskt
att utföra insulinjusteringar baserat på CGM-värden.
Du måste göra fingerstickstestet med din BG-mätare
och använda det BG-värdet för att ta eventuella insulin- eller behandlingsbeslut.
‡ Observationsstudie för att utvärdera säkerhet och effektivitet med Dexcom G4®
Continuous Monitoring System i Pediatric Report – 901951.
§ Kalibrering måste utföras minst var 12:e timme. Ytterligare kalibrering kan behövas i vissa
omständigheter. Sensorn måste också kalibreras 2 timmar efter sensorinföring.
II CGM-värden kan inte sändas från CGM till pumpen medan den är nedsänkt i vatten.
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Exempel på fingerstickstester tagna under 24 timmar
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Ytterst liten, böjlig
sensortråd

Anpassningsbara larm.
Insulinpumpen Animas® Vibe® har anpassningsbara
larm för att indikera höga och låga blodsockernivåer.

Minsta appliceringsnålen¶◊.
Dexcom G4® PLATINUM-appliceringsnålen är mindre än Medtronic Enlite®-appliceringsnålen.

Ett fast säkerhetslarm för lågt blodsocker finns och
varnar vid 3,1 mmol/L för extra trygghet.

Var den kan bäras är viktigt.
Dexcom G4® PLATINUM är godkänd för sensorplacering på antingen bukområdet eller skinkornas
ovansida för barn.10

Vattentät hållbarhetII.
Den enda pumpen med CGM-funktion är vattentät
på 3,6 meters djup i upp till 24 timmar, för oavbruten
insulindosering under simning, bad eller oväntad
kontakt med vatten. Dexcom G4® PLATINUM-sensor och -sändare är vattentåliga på 2,4 meters djup
i 24 timmar när du duschar, badar eller simmar, om
sändaren har snäppts i helt.II

II CGM-värden kan eventuellt inte sändas från CGM till pumpen medan den är nedsänkt i vatten
¶ Baserad på tillverkarnas bruksanvisningar: Registrerade data; Medtronic MiniMed Paradigm®
REAL-Time Veo™, 2009.
◊ Uppmätta som appliceringsnålens tvärsnitt.

Tvärsnittsdimensioner.

Dexcom G4® PLATINUMappliceringsnålen

Medtronic Enlite®

Dexcom G4® PLATINUM

Medtronic Enlite®appliceringsnål
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Avsedd användning

··

Animas® Vibe®-systemet består av insulinpumpen Animas® Vibe®
tillsammans med Dexcom G4® PLATINUM-sensor och -sändare.
Animas ® Vibe®-systemet är avsett för enpatientbruk av personer
med diabetes. Insulinpumpen Animas® Vibe® är indicerad för kontinuerlig subkutan insulininfusion för hantering av insulinkrävande diabetes hos vuxna och barn. Den är avsedd för att ta emot och visa
data från blodsockersensorn. Systemet är också en enhet för blodsockermätning indicerad för att detektera trender och spåra mönster hos personer (2 års ålder och äldre) med diabetes. Systemet är
avsett för användning av patienter hemma och i sjukvårdsinrättningar. Systemet är indicerat för användning som en tilläggsenhet som
kompletterar, inte ersätter, den information som tas emot från standardenheter för blodsockermätning i hemmet. Systemet hjälper dig
att detektera episoder av hyperglykemi och hypoglykemi, och underlättar både akuta och långsiktiga behandlingsjusteringar, vilket
kan minimera dessa förändringar. Resultaten från Dexcom G4®
PLATINUM-sensor och -sändare ska tolkas baserat på trender och
mönster som ses med flera sekventiella avläsningar över tid.

··

Kontraindikationer och varningar – Insulinpumpen
Animas® Vibe®
Kontrollera med din vårdgivare beträffande dina individuella inlärningsbehov. Försök inte att ansluta till din pump förrän du har lärt
dig din pump.

··

··

··

Felaktig användning av din pump, underlåtenhet att följa anvisningar i bruksanvisningen eller felaktiga/otillräckliga egenvård
och felsökningsmetoder kan leda till dödsfall eller allvarlig skada. Om det är något du inte förstår eller undrar över, fråga din
vårdpersonal eller kontakta din lokala Animas-distributör. Se
Patient-ID-kortet som medföljer insulinpumpen Animas® Vibe®
för din lokala Animas-distributörs kontaktinformation.
Din pump har tagits fram för att tillförlitligt dosera insulin, men
eftersom din pump endast använder snabbverkande insulin
kommer du inte att ha långverkande insulin i kroppen. För att
undvika risken för diabetisk ketoacidos (DKA) för mycket högt
blodsocker (BG) måste du vara beredd på att ge dig själv en
insulininjektion om doseringen avbröts av någon anledning.
Din pump har tagits fram och kalibrerats för dosering av
U100-insulin. Användning av insulin med lägre eller högre
koncentration kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.

··

Starta aldrig sekvensen Prime/Rewind på pumpen medan infusionssetet är anslutet till kroppen. Sekvensen Prime/Rewind
omfattar steg för återställning av pumpmotorn, laddning av
en insulinampull, åtdragning av ampullocket och primning av
infusionssetets slang. Om du inte avlägsnar infusionssetet
från kroppen innan du utför dessa steg kan för mycket insulin
tillföras, vilket kan leda till skada eller dödsfall. Om pumpen
skadas invändigt kan mängden insulin som tillförs oavsiktligt
bli betydande. Detta kan leda till allvarlig skada eller dödsfall
på grund av hypoglykemi.
Pumpen och pumptillbehören innehåller smådelar som kan
utgöra en kvävningsrisk för små barn. Om de förtärs eller
sväljs kan dessa små komponenter orsaka inre skada eller infektion. Batterierna, till exempel, innehåller kemikalier som
kan vara särskilt skadliga för barn.
För viktig säkerhetsinformation om pumpbehandling och användningen av insulinpumpen Animas® Vibe®, fråga din vårdgivare och se bruksanvisningen för Animas® Vibe®.

Kontraindikationer och varningar –
Dexcom G4® PLATINUM-sensor och -sändare

··
··

··
··

Dexcom G4® PLATINUM-sensorn och -sändaren ersätter inte
en blodsockermätare (BG). Du bör alltid använda BG-värdet
från din BG-mätare för behandlingsbeslut, t.ex. hur mycket
insulin du bör ta.
Dexcom G4® PLATINUM-sensorn och -sändaren måste avlägsnas före magnetisk resonanstomografi (MRI), skiktröntgen
eller diatermibehandling. Dexcom G4® PLATINUM-sensorn
och -sändaren har inte testats under MRI eller skiktröntgen
eller med diatermibehandling, och det är okänt om de orsakar
säkerhets- eller prestandaproblem.
Om läkemedel som innehåller acetaminofen (paracetamol)
tas medan sensorn bärs kan det felaktigt höja din sensors
blodsockervärden. Felaktighetsnivån beror på mängden aktiv
acetaminofen (paracetamol) i kroppen.
Använd inte Dexcom G4® PLATINUM-sensorn och -sändaren
förrän du har lärt dig eller sett utbildningsmaterialet som
medföljer din sensor/sändare.

27

··

··
··
··

··
··
··
··
··

BG-värdet från din BG-mätare ska användas för behandlingsbeslut, t.ex. hur mycket insulin du bör ta. Dexcom G4®
PLATINUM-sensorn och -sändaren ersätter inte en BG-mätare. BG-värden kan avvika från sensorns blodsockervärden.
Blodsockerändringarnas riktning och hastighet, och trenddiagrammet från din Dexcom G4® PLATINUM-sensor och
-sändare, och skärmen på din pump ger ytterligare information som hjälper dig vid dina diabeteshanteringsbeslut.
Symtom på högt och lågt blodsocker bör inte ignoreras.
Om din sensors blodsockervärden inte stämmer med dina
symtom bör du mäta ditt BG med en BG-mätare.
Din sensors blodsockervärden kan vara felaktiga om du kalibrerar mer sällan än var 12:e timme.
Sensorer kan i sällsynta fall spricka. Om en sensor går sönder
och det inte syns någon del av den ovanpå huden ska du inte
försöka ta bort den. Uppsök läkare om du har symtom på infektion eller inflammation – rodnad, svullnad eller smärta – vid
stickstället. Om sensorn går sönder ska du meddela din lokala
Animas-distributör. Se Patient-ID-kortet som medföljer insulinpumpen Animas® Vibe® för din lokala Animas-distributörs
kontaktinformation.
Dexcom G4® PLATINUM-sensor och -sändare ÄR INTE GODKÄND FÖR ANVÄNDNING av gravida kvinnor och personer
som får dialys.
Sensorplaceringen under huden ÄR INTE GODKÄND på annan plats än magen (buken) eller, om patienten är mellan 2 till
17 år, magen/övre delen av skinkorna.
Om sändarens hölje är skadat/sprucket ska du INTE använda
den, eftersom detta kan leda till elektrisk säkerhetsrisk eller
funktionsfel.
Sensorn och sändaren innehåller smådelar som kan utgöra en
kvävningsrisk. Håll sändarlådan borta från småbarn, eftersom
den innehåller en magnet som inte bör sväljas.
Animas® Vibe®-systemet gör inga automatiska insulinjusteringar baserat på CGM-värden. Du måste ta ett blodsockertest i fingertoppen med din blodsockermätare och använda
det blodsockervärdet för att fatta beslut som avser insulin
eller behandling. Beslut om insulintillförsel ska inte fattas
endast baserat på resultaten från Dexcom G4® Platinum
sensor och sändare.
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