Pumpestartdokument
med CGM

Takk for at du har valgt Animas insulinpumpe med CGM
Vi håper du blir fornøyd med din nye pumpe. Rubin Medical AS ønsker å
være den tryggeste partner innenfor insulinpumpebehandling, og har derfor
personlig akutt teknisk pumpesupport døgnet rundt alle dager på telefon:

480 80 830

Hegsbroveien 72 • N-3403 Lier
Tlf.: 480 80 830 • rubinmedical.no

Pumpefunksjoner og sjekkliste – starte kontinuerlige glukosemåling (CGM)
For at du skal få god informasjon om CGM er det viktig å få korrekt informasjon. Det er ditt ansvar som bruker å bruke
pumpen på korrekt måte. Vi har derfor laget en sjekkliste som skal hjelpe deg å kontrollere at du har fått tilstrekkelig og
nødvendig informasjon. Les gjerne gjennom og still spørsmål ved oppstart. Kryss av etter hvert som de ulike punktene
gjennomgås. Merk at noe av informasjonen kan du ha fått ved ulike tilfeller og tidspunkter.

Introduksjon

CGM

Øvrig informasjon

Forstå CGM
Trendinstrument
Erstatter ikke BS*-måler
Viser retning og hastighet
Doser og dosejustering etter
BS målt i fingertupp

Kalibrering = BS test
Ved oppstart – 2 stk
Hver 12. time
Når som helst
Mellom 2,2 – 22,2 mmol/L
BS for Ez Carb - OK

Advarsel og alarm
Insulinlevering påvirkes ikke av
advarsler og alarmer
Fast sikkerhetsalarm ved
3,1mmol/L kan ikke deaktiveres.

Begynne med CGM
Ta sender ut av forpakning
Skriv ned dagens dato
Registrere sender
Spare kartongen

CGM Trend
BS i konstant i bevegelse
Piler
CGM data aktuell tid
Diagram 1,3,6,12 og 24
Fargekodet
- Rød
- Grønn
- Blå

Programmering
Stille inn advarsler
Høyt og lavt BS*
Stigningshastighet
Fallhastighet
Utenfor området
Fast alarm 3,1mmol/L
Applisere Sensor
Spar forpakningen (rekl.)
Horisontalt
Magen (underhudsfett)
Rengjør huden
Barber ved behov
7 cm i fra infusjonssett
Grunnleggende funksjoner
Hurtigtast til CGM
Start måleperiode/økt
Oppstart på 2 timer
Angi 2 blodsukker
for å starte

* BS = blodsukker
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Avslutte måleperiode
Automatisk etter 7 døgn
Advarsel 6-, 2-tim og 30 min
Bekrefte avslutning
Velg Start/Stopp i
CGM-menyen
- Velg avbryt
Ta bort sensoren/senderen
Løsne teipen fra kroppen,
Dra/ta bort ”hele”
sensor/sender
Løsne ikke sender når
sensor sitter på
kroppen
Løsne sender fra sensorplaten med sikkerhetslåsen
Kast IKKE sender!
Flergangsbruk
– 6 måneders garanti

CGM- Historikk
Kun i måleperioden
Siste kalibrering
CGM advarsler
Kalibrere slik
Vask hendene
Bruk samme BS-måler
Kalibrert måler
Test fra fingertoppen
Kalibrer ikke
ANT eller ???
Om BG > 22,2 eller < 2,2
Ikke alternative stikkesteder
Kontraindikation
Paracetamol (alle doser)
Bruk f eks ibuprofen
MR (magnetresonanskamera)

I henhold til loven plikter vi å ha mulighet til å spore våre produkter. Det innebærer at vi må kunne nå deg med viktig
informasjon om det skulle behøves. Vi ber deg derfor om å hjelpe oss ved å fylle inn opplysningene under.
Det utfylte dokumentet kan leveres direkte til vår representant, eller til diabetessykepleieren slik at det kan
fakses/sendes til oss.

Obligatoriske opplysninger
Pumpens serienummer:

Pumpe startdato:

Sender ID:

CGM startdato:

Pumpebrukers navn:
Adresse: 			
Postnr.:

Sted:

Tlf:

E-post: 			

Frivillige opplysninger
Hvilket sykehus tilhører du? 			
Hva heter din lege/diabetessykepleier?

Har du brukt pumpe tidligere?

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Hvis JA, hvilken modell og merke?
Har du brukt CGM tidligere?
Hvis JA, hvilken modell og merke?

Pumpebrukers signatur:
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(Alt. foresattes signatur)

NO-1076-150109

Vennligst skriv under på at du har mottatt informasjonen som finnes på sjekklisten på forrige side.

