CGM startdokument
– Pumpefunktioner og checkliste – starte med kontinuerlig glukosemåling (CGM)
For at du let og enkelt skal kunne starte med at anvende CGM funktionen i din insulinpumpe, er det vigtigt, du får
tilstrækkelig med information. Det er dit ansvar at tage vare på din egen behandling og at anvende pumpen korrekt.
Vi har lavet en checkliste som kan hjælpe dig med at kontrollere, hvilken information du har fået. Læs gerne selv
materialet og stil spørgsmål fra starten. Sæt flueben efterhånden. Husk, du kan have fået informationen på andre
tidspunkter!

Introduktion

CGM

Øvrig information

Forstå CGM
Trendinstrument
Erstatter ikke BG måling
Viser retning og hastighed
Insulindoser og dosis
justering udregnes efter
BG taget fra fingerspidsen

Kalibrering = BG test
Ved start – 2 stk
Hver 12 time
Når som helst
Mellem 2,2 – 22,2 mmol/L
BG fra Ez Carb - OK

Advarsler og alarmer
Insulintilførslen påvirkes ikke
af advarsler og alarmer
Fast sikkerhedsalarm
3,1mmol/L kan ikke
inaktiveres

CGM-trend
BG konstant i bevægelse
Pile
CGM data aktuel tid
Diagram 1, 3, 6, 12 og 24
Farvekoder
- Rød
- Grøn
- Blå

CGM-historik
Kun under måleperioden
Seneste kalibrering
CGM advarsler

Programmering
Indstil alarmer
Højt og lav BG
Stigningshastighed
Mindskningshastighed
Udenfor område
Fast alarm på 3,1mmol/L
Sætte Sensoren
Gem forpakningen (rekl.)
Horisontalt
Maven (underhudsfedt)
Rengør huden
Fjern hår ved behov
7 cm fra infusionssæt
Grundlæggende funktioner
Genvejsknap til CGM
Start måleperioden
Start efter 2 timer
Indtast 2 blodglukoseværdier
for at starte
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Afslutning af måleperioden
Automatisk efter 7 døgn
Påmindelse 6-, 2-timer og 30
min før stop
Bekræfte afslutning
Vælg Start/Stop CGM-menuen
- vælg afbryd
Fjerne sensoren/senderen
Løsn plastret fra kroppen,
og fjern det ”hele” på een
gang(sensor/sender)
Løsn ikke senderen når
sensoren stadig sidder på
kroppen
Løsn senderen fra sensorpladen med sikkerhedslåsen
Kassér IKKE senderen!
Flergangs – 6 måneders garanti

Sådan skal du kalibrere
Vask hænderne
Samme BG måler
Kalibreret BG måler
Test fra fingerspidsen
(kapillærprøve)
Kalibrer ikke hvis
ANT eller ??? vises
BG > 22,2 eller < 2,2
BG fra alternative stikkesteder
Kontraindikation
Paracetamol (alle doser)
Anvend f.eks ibuprofen
MR (magnetresonanskamera)
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Start med CGM
Tag senderen ud af æsken
Notér start dato
Registrer senderen
Gem æsken

Ifølge loven er vi forpligtet til, at have sporbarhed af vores produkter. Dette betyder, at vi skal være i stand til, at kunne
kontakte dig med vigtige oplysninger, hvis det er nødvendigt. Vi beder dig hjælpe os ved at udfylde nedenstående
formular.
Det udfyldte dokument kan sendes direkte til vores lokale produktspecialist eller gives til sygeplejersken.

Obligatoriske oplysninger
Pumpens serienr.:

Pumpestartsdato:

Sender ID:

CGM-startdato:

Pumpebrugerens navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Tel:

Fødselsdato
E-mailadresse:

Frivillige oplysninger
Hvilket sygehus/afdeling er du tilknyttet?
Hvad hedder din diabetessygeplejerske/læge?
Ja

Nej

Vil du have nyhedsbrev via E-post?
Har du tidligere haft pumpe?
Hvis Ja, Hvilken model og mærke?
Har du anvendt CGM før?
Hvis Ja, Hvilken model og mærke?

Vær venlig at skrive under på, du har fået informationen som findes i checklisten på næste side.
Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.
Vi, Rubin Medical AB, reg.nr. 556667-6721, med adresse PO Box 30044, 200 61 Limhamn og e-mail: info@rubinmedical.se, er registeransvarlige for anvendelsen af
personlige oplysninger, som du angiver ved bestilling af vores produkter og tjenester. Vi kan med dit samtykke kontakte dig personligt, via e-mail, post eller telefon for
at give dig information om produkterne (f.eks. produkt tilbagekaldelse og vigtig produktinformation), services, samt udsendelse af nyhedsbrev. Dine personlige data kan
blive overført til producenterne af de produkter vi tilbyder både inden- og udenfor EU/EES. Overførsler af personlige data til USA foregår under standardiserede
databeskyttelsesregler, som du kan få adgang til ved at kontakte os. Du har ret til at vide, hvilke personlige oplysninger vi har om dig og kan anmode om disse
oplysningerne ved at kontakte os.
Hvis dine personlige oplysninger behandles i strid med persondataloven har du ret til at anmode om, at dine personoplysninger korrigeres, blokeres eller slettes.
Du kan til enhver tid kontakte os hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke eller anmode om at dine oplysninger overføres til en anden registeransvarlig.
Hvis du ikke anmoder om sletning eller trækker dit samtykke tilbage slettes alle data på dig et år efter du er ophørt med at være kunde hos os samt modtagelse af
vores nyhedsbrev. Du har ret til at rapportere forkert håndtering af personoplysninger til Datatilsynet.
Jeg accepterer, at mine personlige data anvendes, for at modtage bestilte produkter og tjenester, samt vigtige oplysninger om de produkter, jeg anvender.

Pumpebrugerens underskrift:
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(alt. forældrenes underskrift)

