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1 Før du starter
Denne brukerhåndboken er utformet slik at du lettere skal forstå hvordan
MiniMed™ 640G-systemet fungerer. Du må arbeide tett sammen med
diabetesteamet når du starter med insulinpumpebehandling.

Bruke denne brukerhåndboken
Denne brukerhåndboken inneholder verdifull informasjon om hvordan du bruker
den nye insulinpumpen. Du kan bruke innholdsfortegnelsen på begynnelsen av
brukerhåndboken og stikkordregisteret bakerst i brukerhåndboken til å lettere finne
den informasjonen du trenger. Det finnes også en ordliste som begynner på
side 281.

Følgende tabell beskriver enkelte ord, termer og begreper som brukes i denne
brukerhåndboken.

Term Betydning

Velg Aktivere et element på skjermbildet, godta en verdi eller starte en

handling.

Velg og hold

inne

Når du skal utføre en handling på pumpens skjerm, trykker du på

og holder inne valgtasten til handlingen er fullført.

Trykk på Trykke på og deretter slippe opp en tast.

Trykk på og

hold inne

Trykke på og holde inne en tast.

Uthevet tekst Angir elementer og taster på skjermbildet. For eksempel: "Velg

Neste for å fortsette."
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Term Betydning

Merk!
Merk!  En merknad inneholder nyttig informasjon.

 

Forsiktig!
Forsiktig!  En forholdsregel gjør deg oppmerksom
på en potensiell fare som, hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat personskade
eller skade på utstyret.

ADVARSEL!
ADVARSEL!  En advarsel gjør deg oppmerksom
på en potensiell fare som, hvis den ikke unngås,
kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.
Den kan også beskrive alvorlige bivirkninger og
faresituasjoner som kan oppstå.

 

Nødhjelpspakke
Ha alltid med deg en nødhjelpspakke slik at du har nødvendig utstyr tilgjengelig til
enhver tid. Fortell et familiemedlem, en arbeidskollega eller venn hvor du
oppbevarer nødhjelpspakken.

Det er viktig at du kontrollerer blodsukkeret (BS) oftere når du er ute og reiser. De
vanlige belastningene forbundet med reiser, blant annet stress, endringer i
tidssoner, rutiner og aktivitetsnivå, måltider og mattyper, kan påvirke kontrollen
over diabetesen. Vær ekstra påpasselig med å måle blodsukkeret ofte, og vær
forberedt på å iverksette tiltak om nødvendig.

Nødhjelpspakken bør inneholde følgende:

• hurtigvirkende glukosetabletter

• utstyr til måling av blodsukker

• utstyr til måling av ketoner i urin eller blod

• et ekstra MiniMed-kompatibelt slangesett og MiniMed-reservoar

• ekstra nye litiumbatterier eller alkaliske batterier av størrelsen AA, eller
fullstendig oppladede NiMH-batterier
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• insulinsprøyte og ekstra hurtigvirkende insulin (med doseringsinstruksjoner fra
diabetesteamet)

• kortfattet bruksanvisning til lommeboken (følger med pumpetilbehøret)

• selvklebende bandasje.

• glukagon-nødhjelpssett

ADVARSEL!  Bruk ikke Bolus Wizard™ til å beregne en bolus før det
har gått litt tid etter at du har satt en manuell insulininjeksjon med
sprøyte eller penn. Manuelle injeksjoner tas ikke med i beregningen
av mengden aktivt insulin. Det kan derfor hende at Bolus Wizard
ber deg om å tilføre mer insulin enn du trenger. For mye insulin kan
føre til hypoglykemi. Spør diabetesteamet om hvor lenge du må
vente etter en manuell insulininjeksjon før du kan stole på Bolus
Wizard-beregningen av aktivt insulin.

Du finner mer informasjon om pumpens sikkerhet, under Brukersikkerhet, på
side 5.

Brukersikkerhet

Indikasjoner
MiniMed 640G-systemet

MiniMed 640G-systemet er beregnet for å gi kontinuerlig tilførsel av insulin, med
faste og variable doser, ved behandling av diabetes mellitus hos personer som
trenger insulin. I tillegg er systemet beregnet for kontinuerlig eller periodisk måling
av glukosenivået i væsken under huden og registrering av mulige episoder med
lav eller høy glukose. Når du bruker en sensor og sender, viser pumpen
kontinuerlige sensorglukoseverdier. Disse dataene lagres, slik at de kan analyseres
for å finne mønstre og forbedre diabetesbehandlingen. Disse dataene kan lastes
opp til en datamaskin, slik at tidligere glukoseverdier kan analyseres.

De kontinuerlige sensorglukoseverdiene fra MiniMed 640G-systemet er ikke
beregnet for å brukes direkte til å foreta endringer i behandlingen. Verdiene gir
imidlertid en indikasjon på at det kan være nødvendig med en kontrollmåling i
fingeren. Alle endringer i behandlingen skal baseres på målinger som er tatt med
en blodsukkermåler til hjemmebruk, og ikke på den verdien som vises på pumpen.
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Kontraindikasjoner
Pumpebehandling anbefales ikke for personer som ikke er villige eller i stand til å
kontrollere blodsukkeret minst fire ganger hver dag.

Pumpebehandling anbefales ikke for personer som ikke villige eller i stand til å
holde kontakten med diabetesteamet.

Pumpebehandling anbefales ikke for personer som har problemer med å oppfatte
pumpens signaler og alarmer på grunn av synsevnen eller hørselen.

Generelle advarsler
Pumpe

Pumpen er ikke egnet for bruk i nærheten av brennbare anestesiblandinger med
luft, oksygen eller lystgass.

Stol aldri utelukkende på pumpens lydsignaler eller vibrasjoner når du navigerer
gjennom pumpens skjermbilder eller menyer, fordi dette kan føre til uriktig
menyvalg eller innstilling.

Stol ikke utelukkende på pumpens alarmer eller påminnelser når du skal huske å
kontrollere blodsukkeret. Angi tilleggspåminnelser på annet utstyr, f.eks.
mobiltelefonen, slik at du ikke glemmer å kontrollere blodsukkeret.

Sett med standard luerlock-kobling er ikke kompatible med insulinpumpen
MiniMed 640G. MiniMed-reservoarer og MiniMed-kompatible slangesett er
utformet spesielt for bruk med insulinpumpen MiniMed 640G. Modifiser ikke
MiniMed-reservoaret eller slangesettet som er kompatibelt med MiniMed.

Bruk bare U100-insulin som er foreskrevet av diabetesteamet for bruk med en
infusjonspumpe. Du må ikke fylle reservoaret med andre legemidler eller
medikamenter og bruke dem med denne pumpen.

Sørg for at slangesettet er koblet fra kroppen før du reverserer pumpen eller fyller
slangesettet. Sett aldri reservoaret inn i pumpen mens slangen er koblet til
kroppen. Det kan føre til utilsiktet infusjon av insulin.

Sett ikke reservoaret inn i pumpen hvis du ikke har reversert pumpen. Det kan føre
til utilsiktet infusjon av insulin.

Skru ikke løs eller stram slangekoblingen på reservoaret mens slangesettet er
koblet til kroppen.
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Bruk ikke MiniLink™-senderen (MMT-7703) sammen med insulinpumpen MiniMed
640G, ettersom dette utstyret ikke kan kommunisere med denne insulinpumpen.

Modifiser ikke dette produktet, ettersom modifikasjoner kan føre til en
sikkerhetsrisiko.

Bruk ikke pumpen hvis skjermen ser ut til å være ødelagt eller uleselig. I noen
tilfeller kan slag mot pumpen skade skjermen mens tastene fortsetter å fungere.
Hvis skjermen er ødelagt eller uleselig, må du ikke trykke på noen taster. Fjern
pumpen og ta i bruk reserveinsulinplanen basert på instruksjonene fra
diabetesteamet. Hvis pumpen programmeres med et uhell mens skjermen er
ødelagt eller uleselig, kan det føre til høye eller lave blodsukkerverdier. Hvis
skjermen er skadet, må du ta kontakt med 24-timers brukerstøtte eller den lokale
representanten for å få tilsendt en erstatningspumpe.

Eksponering for magnetfelt og stråling

Advarsel!  Hold pumpen unna magnetfelt, og unngå direkte kontakt
med magneter.

Hvis du skal gjennomgå en røntgenundersøkelse, MR-undersøkelse,
diatermibehandling, CT-skanning eller eksponeres for annen type stråling, må du ta
av deg pumpen, sensoren, senderen og blodsukkermåleren før du går inn i et rom
som inneholder utstyr av denne typen. Magnetfeltene og strålingen i umiddelbar
nærhet av slikt utstyr kan føre til at utstyret ditt ikke fungerer, eller ødelegge den
delen av pumpen som styrer insulintilførselen. Dette kan føre til for stor tilførsel og
alvorlig hypoglykemi.

Eksponer ikke pumpen for permanente magneter, som pumpetuier med
magnetlås. Eksponering for en permanent magnet kan forstyrre motoren inne i
pumpen.

Reservoar og slangesett

Bruk bare reservoarer og slangesett produsert av Medtronic Diabetes. Pumpen har
gjennomgått omfattende tester for å kontrollere at den fungerer som den skal når
den brukes sammen med kompatible reservoarer og slangesett produsert eller
distribuert av Medtronic Diabetes. Vi kan ikke garantere at pumpen fungerer som
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den skal hvis den brukes med reservoarer eller slangesett som tilbys av
tredjeparter. Vi er ikke ansvarlig for personskader eller feilfunksjon i pumpen som
kan oppstå i forbindelse med slik bruk.

Bruk bare U100-insulin som er foreskrevet av diabetesteamet for bruk med en
infusjonspumpe. Du må ikke fylle reservoaret med andre legemidler eller
medikamenter og bruke dem med denne pumpen.

Du finner ytterligere advarsler knyttet til reservoaret og slangesettet i
brukerhåndbøkene som følger med det utstyret.

Sensor

Det finnes ingen dokumentasjon på at Enlite™-sensoren har brukket i kroppen til
en pasient, men hvis du mistenker at sensoren er brukket, må du ikke prøve å
fjerne sensoren selv. Kontakt diabetesteamet for å få hjelp med å fjerne sensoren.

Du finner advarsler knyttet til sensoren i brukerhåndboken som følger med det
utstyret.

Sender

Oppbevar senderen utilgjengelig for barn. Dette produktet inneholder små deler
og kan medføre kvelningsfare.

Du finner advarsler knyttet til senderen i brukerhåndboken som følger med det
utstyret.

Blodsukkermåler

Du finner advarsler knyttet til kompatible Bayer™-blodsukkermålere i
brukerhåndboken som følger med det utstyret.

Generelle forholdsregler
Selv om pumpen har flere sikkerhetsalarmer, kan den ikke varsle deg hvis
slangesettet lekker eller insulinet har mistet sin virkning. Det er svært viktig at du
kontrollerer blodsukkerverdiene minst fire ganger daglig. Hvis blodsukkeret ligger
utenfor området, må du kontrollere pumpen og slangesettet for å forsikre deg om
at den nødvendige mengden insulin tilføres.
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Vanntetthet

Pumpen er vanntett på produksjonstidspunktet og når reservoaret og slangen er
riktig satt inn. Den er beskyttet mot virkningene av å være under vann ned til en
dybde på opptil 3,6 meter (12 feet) i opptil 24 timer.

Hvis pumpen faller i gulvet, slås mot en hard gjenstand eller skades på annen
måte, kan det påvirke de vanntette egenskapene til pumpens ytre kapsling. Hvis
pumpen har falt i gulvet eller du mistenker at pumpen er skadet, må du se nøye
over pumpen for å kontrollere at det ikke er noen sprekker, før pumpen utsettes
for vann.

Hvis du tror at det har trengt vann inn i pumpen eller observerer annen mulig
svikt på pumpen, må du kontrollere blodsukkeret, og behandle høyt blodsukker
etter behov, ved hjelp av en alternativ insulinkilde. Kontakt den lokale
representanten for å få ytterligere hjelp. Ta alltid kontakt med diabetesteamet hvis
du har episoder med svært høyt eller lavt blodsukker, eller hvis du har spørsmål
om behandlingen.

Elektrostatisk utladning

Selv om insulinpumpen MiniMed 640G er utformet for å tåle normale nivåer av
elektrostatisk utladning, kan svært høye nivåer av elektrostatisk utladning føre til at
pumpens programvare tilbakestilles, og til at det utløses en feilalarm på pumpen.
Når du har slettet alarmen, må du kontrollere at riktig dato og klokkeslett er stilt
inn på pumpen, og at alle andre innstillinger er programmert til ønskede verdier,
siden tilbakestillingen av programvaren kan føre til at de tidligere programmerte
innstillingene slettes.

Du finner mer informasjon om pumpealarmer under Alarmer, varsler og meldinger
relatert til pumpen, på side 206. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du
angir pumpeinnstillingene på nytt, kan du se Pumpen ber meg om å angi
innstillingene, på side 236. Hvis du ikke kan angi pumpeinnstillingene på nytt, eller
av en annen grunn tror at det er et problem med pumpen, må du kontakte den
lokale representanten.

Unngå ekstreme temperaturer

Eksponering for ekstreme temperaturer kan skade utstyret, som kan påvirke
utstyrets sikkerhet og funksjon. Unngå følgende forhold:
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1. Unngå å utsette pumpen for temperaturer over 40 °C (104 °F) eller under 5 °C
(41 °F) fordi dette kan skade utstyret.

2. Insulinløsninger fryser rundt 0 °C (32 °F) og brytes ned ved høye temperaturer.
Hvis du er ute i kaldt vær, må du bære pumpen tett inntil kroppen og dekke
den med varme klær. Hvis du er i varme omgivelser, må du ta forholdsregler
for å holde pumpen og insulinet kjølig.

3. Pumpen skal ikke utsettes for damp eller varme, eller steriliseres eller
autoklaveres. Eksponering for høye termperaturer kan skade utstyret.

Krem, solkrem og insektmiddel

Noen hudpleieprodukter, som krem, solkrem, og insektmidler, kan forårsake skade
på plast, som er et materiale som brukes i pumpens kapsling. Etter at du har brukt
slike produkter, må du passe på at du vasker hendene før du håndterer pumpen.
Hvis du får hudpleieprodukter eller insektmidler på pumpen, må du tørke dem
bort så snart som mulig med en fuktig klut og mild såpe. Du finner instruksjoner
om hvordan du rengjør pumpen, under Rengjøre pumpen, på side 245.

Slangesett og innstikksteder

Du finner forholdsregler knyttet til slangesettene og innstikkstedene i
brukerhåndbøkene som følger med det utstyret.

Sensor

Du finner forholdsregler knyttet til sensoren i brukerhåndboken som følger med
det utstyret.

Sender

Du finner forholdsregler knyttet til senderen i brukerhåndboken som følger med
det utstyret.

Blodsukkermåler

Du finner forholdsregler knyttet til kompatible Bayer™-blodsukkermålere i
brukerhåndboken som følger med det utstyret.

Bivirkninger
Du finner informasjon om bivirkninger forbundet med sensoren i brukerhåndboken
som følger med det utstyret.
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Merk
Radiofrekvenskommunikasjon (RF)

Dette utstyret er i samsvar med FCC-standarden (United States Federal
Communications Commission) og internasjonale standarder for elektromagnetisk
kompatibilitet.

Dette utstyret er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende
to betingelser: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) dette
utstyret må kunne tåle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan
forårsake uønsket drift.

Disse standardene er utarbeidet for å sørge for rimelig beskyttelse mot kraftige
radiofrekvensforstyrrelser og hindre uønsket drift av utstyret på grunn av uønskede
elektromagnetiske forstyrrelser.

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for digitalt
utstyr, klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å
gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i en hjemmeinstallasjon. Dette
utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvent energi og kan, hvis det
ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, forårsake skadelige
forstyrrelser i radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil
oppstå forstyrrelser i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige
forstyrrelser for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på,
bør brukeren prøve å rette opp forstyrrelsene ved hjelp av ett eller flere av
følgende tiltak:

• flytt eller snu på mottakerantennen

• øk avstanden mellom utstyret og mottakeren

Dette utstyret kan generere, bruke og sende ut radiofrekvent energi og kan, selv
om det installeres og brukes i henhold til instruksjonene, forårsake skadelige
forstyrrelser i radiokommunikasjon. Hvis utstyret forstyrrer radio- eller
fjernsynsmottak, bør du forsøke å rette forstyrrelsen ved å iverksette et eller flere av
følgende tiltak:

• Reduser avstanden mellom senderen og insulinpumpen til 1,8 meter (6 feet)
eller mindre.

• Reduser avstanden mellom blodsukkermåleren og insulinpumpen til 1,8 meter
(6 feet) eller mindre.
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• Øk avstanden mellom senderen og utstyret som mottar/sender forstyrrelsen.

Hvis det brukes annet utstyr som benytter radiofrekvens, f.eks. mobiltelefoner,
trådløse telefoner og trådløse nettverk, kan de forhindre kommunikasjonen mellom
senderen og insulinpumpen. Slike forstyrrelser fører ikke til at feil data sendes, og
skader heller ikke utstyret. Hvis du flytter deg bort fra det andre utstyret eller slår
det av, kan kommunikasjonen gjenopprettes. Kontakt den lokale representanten
hvis RF-forstyrrelsene fortsetter.

Forsiktig!  Endringer i eller modifikasjoner av den interne RF-senderen
eller antennen som ikke uttrykkelig er godkjent av Medtronic, kan
oppheve brukerens tillatelse til å bruke dette insulintilførselssystemet.

Direktiv 1999/5/EF
Medtronic erklærer at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende
kravene i direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminalutstyr.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Medtronic MiniMed på adressen
eller telefonnummeret som står på bakomslaget.

Gjelder kun Canada

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). 

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause 

interference, and (2) this device must accept any interference, including interference 

that may cause undesired operation of the device.
 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux 

appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions 

suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit 

accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 

d'en compromettre le fonctionnement.
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Holde rede på systeminformasjonen
Serienummeret (SN) står bak på pumpen. Hvis du bruker belteklipsen, må du fjerne
belteklipsen for å se serienummeret. Det vises også på statusbildet Pumpe. Du
finner mer informasjon om statusbildene på Statusbilder, på side 31. For fremtidig
referanse kan du legge inn serienummeret for pumpen og kjøpsdatoen i følgende
tabell:

Serienummer for pumpen og kjøpsdato

Serienummer:

Kjøpsdato:
 

Retningslinjer for insulin

ADVARSEL!  Start aldri med insulin før du har fått beskjed om det
fra diabetesteamet. Hvis du gjør det, kan det føre til utilsiktet
tilførsel av insulin, som kan gi hypoglykemi.

Pumpen skal bare brukes sammen med U100-insulin. Følgende insuliner er testet
av Medtronic Diabetes og funnet å være trygge å bruke sammen med
insulinpumpen MiniMed 640G:

• Humalog™

• NovoLog™

• NovoRapid™

Før du bruker annet insulin sammen med denne pumpen, må du kontrollere
insulinmerkingen for å forsikre deg om at insulinet kan brukes med pumpen.

Forbruksmateriell
Pumpen bruker MiniMed-reservoarer og -slangesett for engangsbruk til tilførsel av
insulin.
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ADVARSEL!  Bruk bare reservoarer og slangesett produsert av
Medtronic Diabetes. Pumpen har gjennomgått omfattende tester for
å kontrollere at den fungerer som den skal når den brukes sammen
med kompatible reservoarer og slangesett produsert eller
distribuert av Medtronic Diabetes. Vi kan ikke garantere riktig
funksjon hvis pumpen brukes sammen med reservoarer eller
slangesett som tilbys av tredjeparter, og vi påtar oss derfor ikke noe
ansvar for personskader eller funksjonsfeil i pumpen som kan
oppstå i forbindelse med slik bruk.

• Reservoarer – Bruk kun Medtronic-reservoarer. Til pumpemodellen MMT-1511
skal MMT-326A-reservoaret på 1,8 ml (180 enheter) brukes.

Du finner modellnummeret på baksiden av pumpen.

Til pumpemodellen MMT-1711 skal enten MMT-332A-reservoaret på 3,0 ml
(300 enheter) eller MMT-326A-reservoaret på 1,8 ml (180 enheter) brukes,
avhengig av insulinbehovet ditt.

• Slangesett – Medtronic Diabetes tilbyr en rekke forskjellige slangesett for å
dekke dine behov. Kontakt diabetesteamet for å få hjelp med å velge
slangesett. Bytt slangesettet hver andre eller tredje dag i samsvar med
instruksjonene fra produsenten av slangesettet.

Valgfritt utstyr
• Kompatibel Bayer-blodsukkermåler – 640G-systemet leveres sammen med en

kompatibel Bayer-blodsukkermåler. Den kobles trådløst til pumpen, slik at du
kan sende blodsukkerverdier fra blodsukkermåleren til pumpen. Med
funksjonen Ekstern bolus kan du bruke blodsukkermåleren til å starte en bolus
på pumpen. Du kan også bruke denne blodsukkermåleren til å laste opp
systemdata til programvaren for diabetesbehandling via en USB-port på
datamaskinen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for
blodsukkermåleren.

Merk!  Det er ikke sikkert at den kompatible Bayer-blodsukkermåleren
er tilgjengelig i alle land.
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• Guardian™ 2 Link-sender (MMT-7731) – brukes sammen med pumpen til
kontinuerlig glukosemåling (CGM). Utstyr som kobles til en glukosesensor.
Senderen samler inn data målt av sensoren og overfører disse dataene trådløst
til overvåkingsutstyr.

• Enlite-glukosesensoren (MMT-7008) – brukes sammen med pumpen til
kontinuerlig glukosemåling. Den lille delen av systemet for kontinuerlig
glukosemåling som du fører inn rett under huden for å måle glukosenivået i
vevsvæsken. Sensoren er kun for engangsbruk.

• CareLink™ USB (MMT-7306) – brukes til å laste opp systemdata til
programvaren for diabetesbehandling via en USB-port på datamaskinen.

Tilbehør
Følgende tilbehør kan brukes sammen med MiniMed 640G-systemet.

• Belteklips (ACC-1599) – brukes når du skal gå med pumpen på beltet. Du kan
også bruke tuppen på belteklipsen til å åpne batterirommet på pumpen.

• Aktivitetsbeskyttelse (ACC-1520) – brukes hvis du driver aktiv idrett, eller hvis
et barn bruker pumpen. Når du bruker aktivitetsbeskyttelsen, hindres
reservoaret i å dreies eller fjernes fra pumpen.

• Beskyttere – brukes til å gi pumpen et mer personlig preg. Beskyttere er
dekorative merker. Pumpen er utformet slik at det kan settes på beskyttere bak
på pumpen og foran på belteklipsen. Beskytterne sørger også for ekstra
beskyttelse mot skraper på overflaten.

Bestille utstyr og tilbehør
Kontakt den lokale representanten for å bestille utstyr eller tilbehør.
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2    innledende trinn





2 Innledende trinn
Dette kapitlet inneholder en oversikt over pumpen slik at du kan gjøre deg kjent
med tastene og skjermbildene. Les hele dette kapitlet for å forstå de
grunnleggende funksjonene og det innledende oppsettet før du bruker pumpen
til å tilføre insulin.

Pumpen
Den følgende illustrasjonen viser de forskjellige delene på pumpen. Reservoaret,
med tilkoblet slangekobling, settes inn i reservoarrommet.

batterirom

skjerm

reservoarrom

taster

slangekobling
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Bruke tastene

Forsiktig!  Bruk ikke skarpe gjenstander til å trykke på tastene på
pumpen. Bruk av skarpe gjenstander kan skade pumpen.

Det følgende bildet viser tastene, varsellampen og lyssensoren på pumpen.
Varsellampen blinker når en alarm eller et varsel er utløst på pumpen.
Varsellampen er ikke synlig med mindre den blinker.

Tastene har et bakgrunnslys som tennes når de er i bruk.

meny

velg

høyre

ned

venstre

varsellampe

tilbake
opp

lyssensor

Merk!  Dekk ikke til lyssensoren med fingrene mens du bruker pumpen.
Hvis du dekker til lyssensoren, kan det føre til at lysstyrken på skjermen
justeres når lysstyrken er satt til Autom. Du finner mer informasjon under
Displayinnstillinger, på side 141.
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Følgende tabell beskriver hvordan du bruker tastene.

For å: Gjør følgende:

Bla opp og ned i en meny

eller liste, eller øke eller redu‐

sere verdien for en innstilling.

Trykk på tastene  eller .

Velge et element på et

skjermbilde eller en meny.

Trykk på tastene , ,  eller  for å velge ønsket

element, og trykk deretter på tasten .

Angi en verdi i et felt. Trykk på tastene , ,  eller  for å velge ønsket felt,

og trykk deretter på tasten . Feltet du velger, blinker.

Trykk på tastene  eller  for å angi ønsket verdi, og

trykk deretter på tasten .

Gå tilbake til forrige skjerm‐

bilde.
Trykk på -tasten.

Vise Meny-bildet. Trykk på -tasten.

Vise startbildet. Trykk på og hold inne -tasten i ca. ett sekund mens

du er på et annet skjermbilde enn startbildet.

Sette pumpen i hvilemodus. Trykk på og hold inne  i ca. to sekunder.

Reaktivere pumpen. Trykk på en hvilken som helst tast.
 

Om batterier
Pumpen bruker ett nytt AA-batteri (1,5 V). Du får best resultat hvis du bruker et
nytt litiumbatteri av størrelsen AA (FR6). Pumpen kan også bruke et alkalisk AA-
batteri (LR6) eller et fulladet oppladbart NiMH-batteri (nikkelmetallhydrid-batteri) av
størrelsen AA (HR6).

Forsiktig!  Bruk ikke et karbonsinkbatteri i pumpen.

Merk!  Bruk ikke kalde batterier ettersom batterinivået feilaktig kan vises
som lavt. Dette kan føre til en Batterifeil-alarm på pumpen. La kalde
batterier nå romtemperatur før du setter dem inn i pumpen.
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Sette inn batteriet
Pumpen leveres ikke med batteridekslet satt på. Batteridekslet ligger i esken med
pumpen, adskilt fra pumpen.
 
Slik setter du inn batteriet:

1. Sett inn det nye eller fulladede AA-batteriet, og pass på at du setter inn den
negative enden (−) først. Etter at du har satt inn batteriet, er den positive
enden (+) synlig.

2. Bruk belteklipsen til å stramme batteridekslet.

Forsiktig!  Stram ikke batteridekslet for mye eller for lite. Hvis du
strammer batteridekslet for mye, kan det føre til skade på
pumpens kapsling. Hvis du strammer batteridekslet for lite, vil ikke
pumpen kjenne igjen det nye batteriet. Drei batteridekslet med
klokken til dekslet er rettet inn med pumpens kapsling horisontalt,
som vist i eksemplet nedenfor.
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3. Hvis dette er første gang du har satt inn et batteri i pumpen, startes
oppstartsveiviseren. Du finner mer informasjon om oppstartsveiviseren under
Angi oppstartsinnstillinger, på side 24. Hvis dette ikke er første gang du har
satt inn et batteri i pumpen, vises startbildet og pumpen gjenopptar
basaltilførselen.

Ta ut batteriet

Forsiktig!  Ta ikke ut batteriet med mindre du skal sette inn et nytt
batteri, eller hvis du skal lagre pumpen. Pumpen kan ikke tilføre
insulin mens batteriet er fjernet. Når du har tatt ut et gammelt batteri,
må du sørge for å erstatte det med et nytt batteri innen 10 minutter
for å slette alarmen Sett inn batteri og hindre en Strømbrudd-alarm.
Hvis det inntreffer et strømbrudd, må du angi innstillingene for
klokkeslett og dato på nytt.

 
Slik tar du ut batteriet:

1. Før du tar et batteri ut av pumpen, må du slette alle aktive alarmer og varsler.

2. Bruk belteklipsen til å løsne og fjerne batteridekslet.

Merk!  Bruk belteklipsen til å fjerne og stramme til batteridekslet.
Hvis belteklipsen ikke er tilgjengelig, kan du bruke en mynt.

 
3. Ta ut batteriet.

4. Kast gamle batterier i henhold til lokale krav til avfallshåndtering.

■
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5. Når du har tatt ut batteriet, må du vente til skjermbildet Sett inn batteri vises
før du setter inn et nytt batteri.

Hvis du tar ut batteriet fordi du skal lagre pumpen, finner du mer informasjon
under Lagre pumpen, på side 246.

Bli kjent med pumpen
I denne delen lærer du hvordan du navigerer gjennom skjermbildene og menyene
på pumpen. Du lærer også hvordan du legger inn informasjon og viser pumpens
status.

Angi oppstartsinnstillinger
Pumpen har en oppstartsveiviser som startes når du setter inn batteriet for første
gang. Oppstartsveiviseren veileder deg gjennom oppsett av språk, tidsformat,
gjeldende klokkeslett og gjeldende dato.

Merk!  Følg denne fremgangsmåten når du skal angi innstillingene for
første gang. Hvis dette ikke er første gang du angir pumpeinnstillingene,
og pumpen ber deg om å angi innstillingene på nytt, kan du se Pumpen
ber meg om å angi innstillingene, på side 236.

 
 
Slik bruker du oppstartsveiviseren:

1. Oppstartsveiviseren startes etter at velkomstbildet vises. Velg ditt språk når
skjermbildet Language (Språk) vises.

2. Velg 12-timers eller 24-timers tidsformat når skjermbildet Velg tidsformat
vises.

24 Kapittel 2



3. Endre innstillingen til gjeldende klokkeslett når skjermbildet Angi tidspunkt
vises. Hvis du bruker en 12-timers klokke, må du sørge for at du angir AM
eller PM. Velg Neste.

4. Endre år, måned og dag til gjeldende dato når skjermbildet Angi dato vises.
Velg Neste.

En melding bekrefter at det innledende oppsettet er fullført, og deretter vises
startbildet.

Se de følgende avsnittene i dette kapitlet for å gjøre deg kjent med tastene
og skjermbildene på pumpen etter at du har angitt de innledende
innstillingene.

■
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Låse opp pumpen
Pumpen låses automatisk når den går i hvilemodus. Når du reaktiverer pumpen fra
hvilemodus, må du låse opp pumpen før du navigerer bort fra startbildet. Når du
trykker på meny  eller velger , vises det et skjermbilde der du blir bedt om å
låse opp pumpen. Trykk på den uthevede tasten for å låse opp pumpen.

Pumpen viser det valgte skjermbildet når du har trykket på riktig tast. Hvis du
trykker på feil tast, vises følgende skjermbilde, og du må velge OK for å gå tilbake
til startbildet og prøve igjen.

Etter at pumpen er låst opp, forblir den ulåst til hvilemodus aktiveres på nytt. Du
finner informasjon om de forskjellige strømmodusene eller hvordan du setter
pumpen i hvilemodus, under Strømmoduser, på side 34.

Startbildet
Startbildet vises som standard etter at du har byttet batteriet, når du reaktiverer
pumpen fra hvilemodus, og når du ikke aktivt bruker et annet skjermbilde. Du kan
gå til startbildet fra et hvilket som helst annet skjermbilde ved å trykke på og holde
inne tasten  i om lag ett sekund.

Hvis du vil se hvordan startbildet ser ut hvis du bruker en sensor, kan du gå til
Startbildet med CGM, på side 155.
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17.00

Bolus Basal

6.2mmol/l

Aktivt insulin 1.0 e

BS

BS-verdi fra
blodsukkermåler

gjeldende tidstatuslinje

alternativer
for bolustilførsel

mengde
aktivt insulin

alternativer
for basaltilførsel

Følgende elementer vises på startbildet:

Element Forklaring

Statuslinje Inneholder symboler som gir deg en rask oversikt over pumpesystemets

status. Du finner mer informasjon under Statuslinje, på side 28. Ved å

velge statuslinjen får du tilgang til mer detaljerte statusbilder. Du finner

mer informasjon under Statusbilder, på side 31.

Gjeldende

klokkeslett

Viser gjeldende klokkeslett. Du finner mer informasjon om hvordan du

stiller inn klokkeslettet, under Tid og dato, på side 148.

Verdier fra

blodsukker‐

måleren

Hvis du har tatt en blodsukkermåling med den kompatible Bayer-blod‐

sukkermåleren eller lagt inn en verdi fra blodsukkermåleren manuelt i

løpet av de 12 siste minuttene, vises verdien fra blodsukkermåleren på

startbildet.

Du kan legge inn verdien fra blodsukkermåleren manuelt ved hjelp av

hendelsesmarkørfunksjonen, eller når du bruker Bolus Wizard til å tilføre

en bolus. Du finner informasjon om hvordan du bruker Bolus Wizard,

under Bolus Wizard, på side 65. Du finner mer informasjon om hvordan

du legger inn hendelser, under Hendelsesmarkør, på side 124.

Aktivt insulin Viser mengden bolusinsulin som pumpen anslår fremdeles er med på å

redusere blodsukkernivået. Du finner mer informasjon om aktivt insulin

under Om aktivt insulin, på side 72.

■
 innledende trinn

 Innledende trinn 27



Element Forklaring

Bolus Gir deg tilgang til alternativene for bolustilførsel og alle insulininnstillin‐

gene. Du finner mer informasjon om hvordan du angir bolusinnstillinger

og tilfører bolusinsulin, i kapitlet Bolus på side 59.

Hvis du ikke har stilt inn funksjonene Bolus Wizard og Forvalgt bolus,

har du kun tilgang til Manuell bolus på dette skjermbildet. Du finner

mer informasjon om hvordan du stiller inn Bolus Wizard-funksjonen,

under Bolus Wizard, på side 65. Du finner mer informasjon om hvordan

du stiller inn Forvalgt bolus-funksjonen, under Forvalgt bolus, på

side 86.

Basal Gir deg tilgang til alternativene for basaltilførsel og alle insulininnstillin‐

gene. Du finner mer informasjon om hvordan du angir basalinnstillinger

og tilfører basalinsulin, i kapitlet Basal på side 39.

For å få tilgang til alle basalalternativene på dette skjermbildet, må du

ha angitt en forvalgt midlertidig basaldose. Du finner mer informasjon

om hvordan du stiller inn forvalgte midlertidige basaldoser, under For‐

valgte midlertidige basaldoser, på side 50.
 

Statuslinje
Statuslinjen vises øverst på startbildet slik at du raskt kan kontrollere systemets
status. Statuslinjen inneholder symbolene som beskrives i følgende tabell, og
gjeldende klokkeslett. Du finner informasjon om hvordan du viser detaljerte
statusbilder, under Statusbilder, på side 31.

Sym‐

bol

Symbolnavn Betydning

Batteri Ladenivået for batteriet i pumpen. Fargen og fyllnivået

på symbolet angir statusen. Når batteriet er fullt, er

symbolet helt grønt. Etter hvert som batterinivået syn‐

ker, endres symbolet, som vist i det følgende eksemp‐

let. Du finner mer informasjon om batterier under Om

batterier, på side 21.
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Sym‐

bol

Symbolnavn Betydning

Tilkobling Tilkoblingssymbolet er grønt  når sensorfunksjonen

er aktivert og senderen kommuniserer med pumpen.

Tilkoblingssymbolet er grått  når sensorfunksjonen er

aktivert, men senderen ikke er koblet til eller kommuni‐

kasjonen med pumpen er brutt. Du finner mer informa‐

sjon om sensorfunksjonen under Forstå kontinuerlig

glukosemåling (CGM), på side 153.

Flymodus Vises i stedet for tilkoblingssymbolet hvis flymodus er

aktivert. Når flymodus er aktivert, kan ikke pumpen

motta trådløs kommunikasjon fra annet utstyr. Pumpen

kan heller ikke sende trådløs kommunikasjon til annet

utstyr. Du finner mer informasjon om hvordan du bru‐

ker flymodus, under Flymodus, på side 137.

Reservoar Viser den omtrentlige mengden insulin som er igjen i

reservoaret. Fargen og fyllnivået på symbolet angir

statusen. Når reservoaret er fullt, er symbolet helt grønt.

Etter hvert som insulinet brukes, blir symbolet tommere,

og fargen på symbolet endres som vist i det følgende

eksemplet. Du finner mer informasjon om reservoaret

under Reservoar og slangesett på side 93.

Lyd Lydmodusen du bruker: kun vibrasjon , kun lyd 

eller vibrasjon og lyd . Du finner mer informasjon

om lydinnstillingene under Lydvalg, på side 138.

■
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Sym‐

bol

Symbolnavn Betydning

Kalibrering Omtrent hvor mye tid som er igjen før sensoren må

kalibreres på nytt. Vises bare når sensorfunksjonen er

aktivert. Fargen og fyllnivået på symbolet angir

statusen. Når sensoren er helt kalibrert, er symbolet helt

grønt. Etter hvert som tidspunktet for neste sensorkali‐

brering nærmer seg, blir symbolet tommere, og fargen

på symbolet endres som vist i det følgende eksemplet.

Du finner mer informasjon om kalibrering av sensoren

under Kalibrere sensoren, på side 187.

Når sensoren initialiseres, vises kalibreringssymbolet

med tre prikker . Hvis tiden til neste sensorkalibre‐

ring ikke er tilgjengelig, vises kalibreringssymbolet med

et spørsmålstegn .

6

Sensorens

levetid

Antallet dager som gjenstår av sensorens levetid. Vises

bare når sensorfunksjonen er aktivert. Fargen og fyllni‐

vået på symbolet angir statusen. Når du fører inn en ny

sensor, er symbolet helt grønt. Etter hvert som sensoren

brukes, blir symbolet tommere. Symbolet blir gult når

det gjenstår mindre enn 24 timer av sensorens levetid.

Det blir rødt når det gjenstår mindre enn 12 timer av

sensorens levetid. 

Hvis antallet dager som gjenstår av sensorens levetid,

ikke er tilgjengelig, vises symbolet for sensorens levetid

med et spørsmålstegn .
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Sym‐

bol

Symbolnavn Betydning

Barnesikrings‐

modus

Angir at barnesikringsmodus er aktivert på pumpen, og

at bestemte funksjoner er begrenset. Omsorgspersoner,

som foreldrene til et lite barn, kan bruke barnesikrings‐

modus til å begrense tilgangen til kritiske pumpeinnstil‐

linger. Du finner mer informasjon om

barnesikringsmodus under Barnesikringsmodus, på

side 139.

Midlertidig

nettverksfor‐

bindelse

Vises mens du er midlertidig koblet til eksternt oppla‐

stingsutstyr.

 

Statusbilder
Statusbildene inneholder informasjon om pumpen, eventuelle meldinger du har
fått, de gjeldende innstillingene og den valgfrie sensoren. Statusbildene beskrives i
følgende tabell:

Status‐

bilde

Viser denne informasjonen

Meldinger En liste over alarmer, varsler og påminnelser som har oppstått i løpet av

de 24 siste timene. Du kan vise mer informasjon om bestemte alarmer,

varsler eller påminnelser ved å velge dem fra listen. Du finner mer infor‐

masjon om alarmer og varsler i kapitlet Alarmer, varsler og meldinger.

Status‐

oversikt

En oversikt over statusinformasjon, inkludert den siste bolusen, den siste

verdien fra blodsukkermåleren, den gjeldende basaldosen, reservoarnivået

og ladenivået til batteriet i pumpen. Hvis du bruker en sensor, vises også

tidspunktet for neste kalibrering og SmartGuard™-statusen på dette

skjermbildet.

Pumpe Inneholder en detaljert visning av pumpens status, inkludert om pumpen

er i en bestemt modus, reservoarets status, batteristatusen, pumpens

serienummer og annen informasjon om pumpen.

■
 innledende trinn
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Status‐

bilde

Viser denne informasjonen

Sensor Statusbildet Sensor er bare tilgjengelig hvis sensorfunksjonen er aktivert.

Statusbildet Sensor angir om noen av alternativene for lydløse varsler er

aktivert. Det viser også kalibreringsstatusen, sensorens levetid, ISIG, sen‐

derens batteri, serienummeret og versjonsnummeret til senderen samt

SmartGuard-statusen.

Innstill.over‐

sikt

Skjermbildet Innstill.oversikt viser en liste over alle innstillingene på pum‐

pen. Innstillingene er organisert etter hvor de vises på menyen for pum‐

pen. Bolusinnstillingene vises for eksempel i delen Insulininnstillinger, og

innstillingen for lysstyrkenivå vises i delen Verktøy.

Vise statusbildene

1. Gå til startbildet.

2. Velg statuslinjen som vises øverst på startbildet.

17.00

Bolus Basal

6.1mmol/l

Aktivt insulin 1.0 e

BS

Skjermbildet Status vises.

3. Velg det statusbildet du vil vise. Se tabellen på begynnelsen av denne delen
hvis du ønsker en beskrivelse av de forskjellige statusbildene.

32 Kapittel 2



Bruke Meny-bildet
På skjermbildet Meny får du tilgang til de ulike funksjonene i systemet. Trykk på 
for å vise Meny-bildet.

Følgende alternativer er tilgjengelige på Meny-bildet:

Velg dette For å

Stopp tilførsel Stoppe den gjeldende tilførselen av basal- og bolusinsulin.

Lydvalg Angi alternativene for lyd, vibrasjon og volum for meldingene du

får.

Logg Få tilgang til skjermbildene Oversikt, Daglig logg og Alarmlogg.

Hvis du bruker en sensor, kan du få tilgang til skjermbildene SG-

oversikt og ISIG-logg.

Reservoar og

slange

Starte prosessen med å bytte reservoaret og slangesettet.

Insulininnstillinger Angi og administrere alternativene for insulintilførsel, inkludert

innstillingene for Basal og Bolus.

Sensorinnstillinger Angi de valgfrie utstyrsinnstillingene for kontinuerlig glukosemå‐

ling.

Hendelsesmarkør Lagre informasjon om hendelser, for eksempel trening, blodsukker‐

verdier, karbohydrater du inntar, eller injeksjoner du tar. Hvis du

bruker en sensor, kan du bruke blodsukkerverdiene til kalibrering.

Påminnelser Angi påminnelser som kan hjelpe deg med å overvåke systemet

og behandle diabetesen. Du kan også opprette påminnelser for

personlige begivenheter.

Verktøy Angi og administrere systemets funksjoner.
 

■
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Rullefelt
Rullefeltet er plassert på høyre side av displayet, som vist i følgende eksempel. Det
vises bare når det finnes mer informasjon som kan vises på skjermbildet. Trykk på

 eller  for å bevege deg oppover eller nedover på skjermbildet.

rullefelt

Strømmoduser
Pumpen er utformet for å spare batteristrøm når du ikke bruker pumpens
skjermbilder aktivt.

I denne

modusen

Fungerer pumpen slik

Aktiv Pumpens skjerm er aktivert. Startbildet vises, med mindre du aktivt bruker

et annet skjermbilde.

Du reaktiverer pumpen fra hvilemodus eller strømsparingsmodus ved å

trykke på en vilkårlig tast. Hvis pumpen har vært i hvilemodus, er pumpen

låst. Du finner informasjon om hvordan du låser opp pumpen, under Låse

opp pumpen, på side 26.

Strømspa‐

ring 

Pumpen er fullstendig funksjonell, men skjermen blir mørk for å spare

strøm. Du kan angi hvor lang tid det skal ta før skjermen går i strømspa‐

ringsmodus, ved å endre innstillingen for bakgrunnlys. Du finner mer infor‐

masjon under Displayinnstillinger, på side 141. Hvis du trykker på en tast

mens pumpen er i strømsparingsmodus, går pumpen tilbake til det

skjermbildet som sist ble vist.
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I denne

modusen

Fungerer pumpen slik

Hvile Pumpen går automatisk i hvilemodus omtrent to minutter etter at strøms‐

paringsmodus er aktivert på pumpen, hvis du ikke trykker på noen taster.

Pumpen låses da automatisk. Hvis du trykker på en tast, går pumpen til‐

bake til startbildet.

Merk!  I noen tilfeller, hvis det er en handling du må
utføre, går pumpen tilbake til det skjermbildet som sist ble
vist. Dette omfatter oppstartsinnstillinger, innsetting av
reservoaret, fylling av slangen, fylling av kanylen og et hvil‐
ket som helst skjermbilde der du har en handling som
venter.

 
Du setter pumpen i hvilemodus ved å trykke på og holde inne meny-

tasten  i ca. to sekunder.
 

Hvis du fjerner pumpen
Det kan oppstå en situasjon der du trenger eller ønsker å fjerne pumpen. Hvis du
må fjerne og oppbevare pumpen, anbefales det at du gjør følgende:

• Skriv ned en oversikt over de gjeldende basaldosene dine og bruk funksjonen
Lagre innstillinger. Du finner mer informasjon under Lagre innstillingene, på
side 143.

• Ta ut batteriet. Du finner mer informasjon under Lagre pumpen, på side 246.

Husk at kroppen fortsatt trenger insulin mens pumpen er fjernet.

Kontakt diabetesteamet for å finne en alternativ måte å ta insulin på. Hvis pumpen
er koblet fra i mindre enn én time, er det ikke sikkert at du trenger noen
insulinjustering. Hvis du fjerner pumpen i mer enn én time, bør du ta insulin på en
annen måte som foreskrevet av diabetesteamet.

■
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3    basal





3 Basal
Basalinsulin er "basisinsulinet" du trenger i løpet av døgnet for å opprettholde
målverdiene for blodsukkeret når du ikke spiser. Basalinsulinet utgjør omtrent
halvparten av det daglige insulinbehovet. Pumpen etterligner bukspyttkjertelen
ved å tilføre insulin uavbrutt 24 timer i døgnet.

Basalinsulinet tilføres i henhold til et basalprogram. Basalprogrammer og andre
basalinnstillinger beskrives i de følgende avsnittene.

Basaldose
Basaldosen er den bestemte mengden basalinsulin som pumpen tilfører uavbrutt
hver time. Noen bruker én basaldose hele døgnet, mens andre trenger forskjellige
doser til forskjellige tider i løpet av døgnet.

Basaldosene angis i ett eller flere basalprogrammer. Hvert basalprogram dekker
24 timer. Du finner spesifikk informasjon om basalprogrammer under
Basalprogrammer, på side 42.

 Basal 39

■
 basal



Innstillinger for basalinsulin
Innstillingene for tilførsel av basalinsulin beskrives i følgende tabell.

Innstilling Hva er dette? Funksjon

Basalprogram Et sett med en eller flere

basaldoser som dekker en

24-timers periode.

Bestemmer mengden insulin du mottar

per time i løpet av døgnet. Gir deg

muligheten til å variere basaldosen etter

behov. Du kan angi opptil åtte basalpro‐

grammer. Du finner informasjon om

hvordan du stiller inn basalprogrammer,

under Legge til et nytt basalprogram, på

side 42. Du finner informasjon om

hvordan du starter et basalprogram,

under Bytte fra ett basalprogram til et

annet, på side 46.

Midl. basal En basaldose som du bru‐

ker i stedet for den plan‐

lagte basaldosen i

kortvarige situasjoner.

Gir deg muligheten til å midlertidig

endre den gjeldende basaldosen i et

tidsrom som du angir. Du finner infor‐

masjon om hvordan du starter en mid‐

lertidig basaldose, under Starte en

midlertidig basaldose, på side 48.

Forvalgt midl.

basal

En midlertidig basaldose

som du kan definere på

forhånd.

Gir deg muligheten til å angi og lagre

midlertidige basaldoser for kjente kortva‐

rige situasjoner, som når du er syk, eller i

perioder med økt eller redusert aktivitet.

Du finner informasjon om hvordan du

stiller inn en forvalgt midlertidig basal‐

dose, under Forvalgte midlertidige basal‐

doser, på side 50. Du finner informasjon

om hvordan du starter en forvalgt mid‐

lertidig basaldose, under Starte en for‐

valgt midlertidig basaldose, på side 52.
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Innstilling Hva er dette? Funksjon

Maks. basaldose Den maksimale mengden

basalinsulin som pumpen

kan tilføre per time.

Utgjør et sikkerhetstiltak ved å begrense

den totale mengden basalinsulin som

pumpen kan tilføre per time. Du finner

informasjon om hvordan du stiller inn

den maksimale basaldosen, under Maks.

basaldose, på side 41.
 

Maks. basaldose
Den maksimale basaldosen begrenser mengden basalinsulin som kan tilføres per
time, basert på den maksimale dosen du angir. Du kan ikke angi basaldoser,
midlertidige basaldoser eller forvalgte midlertidige basaldoser som overskrider den
maksimale basaldosen. Du kan angi en maksimal basaldose på mellom 0 og
35 enheter per time. Angi den maksimale basaldosen slik diabetesteamet har
foreskrevet.

Merk!  Hvis du angir den maksimale basaldosen etter at du har stilt inn
basalprogrammene eller de forvalgte midlertidige basaldosene, kan du
ikke angi en maksimal basaldose som er lavere enn noen av de
eksisterende basaldosene. Du har ikke tilgang til denne funksjonen under
en bolustilførsel.

 
 
Slik angir du Maks. basaldose:

1. Gå til skjermbildet Maks. basal/bolus.

Meny > Insulininnstillinger > Maks. basal/bolus

2. Velg Maks. basal for å angi det maksimale antallet basalinsulinenheter som
kan tilføres hver time.

Ettersom innstillingen Maks. basaldose bestemmer grensene for basalinsulin,
vises det en advarselsmelding hver gang du åpner skjermbildet for å endre
verdien. Velg Fortsett hvis du vil gå videre og angi verdien.

3. Velg Maks. basal på skjermbildet Maks. basaldose for å angi maksimalt antall
enheter per time.

4. Velg Lagre.

■
 basal
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Basalprogrammer
Basalprogrammet bestemmer hvor mye basalinsulin du mottar i løpet av døgnet.
Behovet for basalinsulin kan variere, og du kan derfor angi opptil åtte
basalprogrammer. Du kan for eksempel bruke ett basalprogram i uken og et annet
basalprogram i helgen.

Et basalprogram består av én til 48 basaldoser som du stiller inn for å dekke en hel
24-timers periode. Hvis du bare trenger én basaldose i løpet av døgnet, angir du
bare én dose for den 24-timers perioden. Hvis du har behov for at basaldosene
endres i løpet av dagen eller natten slik at de dekker insulinbehovet ditt bedre, kan
du angi mer enn én dose, hver med en egen start- og sluttid. 

Følgende eksempel viser ett basalprogram der det er angitt tre basaldoser for tre
forskjellige perioder.

00.00 06.00 12.00 18.00 24.00

00.00–08.00
08.00–18.00

18.00–24.00

24 timer

1,000

0,500

e/
t 0,650 e/t

0,900 e/t 0,900 e/t

Diabetesteamet bestemmer hvilke doser som er riktige for deg.

Merk!  Hvis du allerede har angitt basalprogrammer og ønsker å bytte fra
ett basalprogram til et annet, kan du se Bytte fra ett basalprogram til et
annet, på side 46.

 

Legge til et nytt basalprogram
Denne fremgangsmåten viser deg hvordan du legger til et nytt basalprogram.
 
Slik legger du til et nytt basalprogram:

1. Gå til skjermbildet Oppsett av basalprogram.

Meny > Insulininnstillinger > Oppsett av basalprogram
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Skjermbildet Oppsett av basalprogram vises. Det aktive basalprogrammet vises
med en hake og den 24-timers tilførselsmengden, som vist i følgende
eksempel.

2. Hvis dette er første gang du stiller inn et basalprogram, er mengden enheter
0,0. Velg Basal 1 og gå videre til trinn 5.

Hvis dette ikke er første gang du stiller inn et basalprogram, går du videre til
neste trinn for å legge til et nytt program.

3. Velg Legg til ny for å legge til et nytt basalprogram.

Skjembildet Velg navn vises.

Merk!  Programmene Arbeidsdag, Fridag og Sykedag er tilgjengelige
slik at du kan finne et basalprogramnavn som passer til
insulinbehovet på disse bestemte dagene.

 
4. Velg det basalprogrammet du ønsker å stille inn. Det vises et redigeringsbilde

for det programmet du har valgt. Det følgende eksemplet viser skjermbildet
Rediger arbeidsdag.

■
 basal
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Forsiktig!  Insulin tilføres i enheter per time. Hvis du angir en
basaldose på 0,025 e/t i en 30-minutters periode, kan dette føre til
at det ikke tilføres noe insulin i den 30-minutters perioden.

5. Fortsett med dette trinnet hvis du vil opprette én kontinuerlig 24-timers
basaldose for basalprogrammet. Hvis du vil opprette mer enn én basaldose
for det nye basalprogrammet, må du gå videre til trinn 6.

a. La sluttiden være kl. 24.00 hvis du vil angi en 24-timers dose. Starttiden
for det første tidssegmentet er alltid kl. 00.00.

b. Angi dosen i enheter per time.

c. Gå videre til trinn 7.

6. Hvis du vil opprette mer enn én basaldose for det nye basalprogrammet, må
du angi én basaldose om gangen, som beskrevet i følgende trinn:

a. Angi sluttid og dose for den første basaldosen. Du stiller inn dosene i
trinn på 30 minutter.

Hvis du stiller sluttiden til noe annet enn kl. 24:00, vises enda en
basaldoseinnstilling.
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Starttiden for den neste dosen er alltid den samme som sluttiden for den
forrige dosen.

Merk!  Hvis du må foreta endringer, kan du trykke på  for å
bla opp til den dosen du vil endre. Endre verdien for sluttid eller
dose etter behov.

Merk at hvis du trykker på  eller  når et felt er valgt (blinker),
endres verdien for det feltet. Når ingen felter er valgt, kan du
trykke på  eller  for å bla oppover eller nedover listen over
basaldoser.

 
b. Fortsett med å angi doser for forskjellige perioder etter behov. Sluttiden

for den siste dosen må være kl. 24.00, som vist i eksemplet nedenfor.

7. Når du er ferdig med å stille inn basalprogrammet, velger du Ferdig.
(Alternativet Ferdig vises bare når den siste sluttiden i basalprogrammet er
satt til kl. 24.00).

Det vises et skjermbilde der du kan gå gjennom basalprogrammet. Hvis du
må foreta endringer, trykker du på  for å gå tilbake til det forrige
skjermbildet.

8. Velg Lagre.

■
 basal
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Du finner informasjon om hvordan du aktiverer basalprogrammet, under Bytte
fra ett basalprogram til et annet, på side 46.

Redigere, kopiere eller slette et basalprogram
 
Slik redigerer, kopierer eller sletter du et basalprogram:

1. Gå til skjermbildet Oppsett av basalprogram.

Meny > Insulininnstillinger > Oppsett av basalprogram

På skjermbildet Oppsett av basalprogram vises alle de eksisterende
basalprogrammene.

2. Velg det basalprogrammet du ønsker å redigere, kopiere eller slette.

3. Velg Valg.

4. Gjør ett av følgende:

• Velg Rediger for å justere verdien for sluttid eller dose for én eller flere av
basaldosene i dette basalprogrammet.

• Velg Kopier for å kopiere basaldoseinformasjonen fra det valgte
basalprogrammet til et nytt basalprogram. Når skjermbildet Velg navn
vises, kan du velge et hvilket som helst tilgjengelig navn fra listen. Bruk
alternativet Rediger til å endre det nye basalprogrammet etter behov.

• Velg Slett for å slette det valgte basalprogrammet. Du kan ikke slette det
aktive basalprogrammet.

Bytte fra ett basalprogram til et annet
Når du bytter til et nytt basalprogram, tilfører pumpen basalinsulin i henhold til
basalprogrammet du har valgt.

Slik bytter du til et annet basalprogram:

1. Gå til skjermbildet Basalprogrammer.

Startbildet > Basal > Basalprogrammer

På skjermbildet Basalprogrammer vises basalprogrammene du har stilt inn.
Det aktive basalprogrammet angis med en hake.

2. Velg basalprogrammet du ønsker å starte.

Informasjonen om det valgte basalprogrammet vises på skjermbildet Basal.
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3. Velg Start for starte dette programmet.

Midlertidige basaldoser
Med funksjonen Midl. basal og funksjonen Forvalgt midl. basal kan du angi
midlertidige basaldoser for å regulere blodsukkernivået under kortvarige aktiviteter
eller situasjoner der du trenger en annen basaldose enn den gjeldende dosen, for
eksempel ved sykdom eller endring i fysisk aktivitet. Du kan umiddelbart endre
basalinsulinet i et angitt tidsrom (30 minutter til 24 timer), opp til den maksimale
basaldosen.

Om midlertidige basaldoser
En midlertidig basaldose overstyrer all annen basalprogrammering midlertidig. Det
programmerte basalprogrammet gjenopptas etter at tilførselen av den midlertidige
basaldosen er fullført eller avbrutt.

Med funksjonen Midl. basal kan du angi og starte en midlertidig basaldose
omgående. Du kan bruke funksjonen Forvalgt midl. basal til å stille inn en
midlertidig basaldose for kjente situasjoner på forhånd. Du definerer midlertidige
basaldoser og forvalgte midlertidige basaldoser enten ved å bruke en prosentandel
av det gjeldende basalprogrammet eller ved å angi en bestemt dose, som
beskrevet i følgende tabell.
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Denne typen midlerti‐

dig basaldose:

Fungerer slik:

Prosent Det tilføres en prosentandel av de basaldosene som er

programmert i det aktive basalprogrammet, i tidsrom‐

met for den midlertidige basaldosen. Mengden midler‐

tidig basal rundes ned til nærmeste 0,025 enheter hvis

basaldosen angis til mindre enn 1 enhet per time, eller

til nærmeste 0,05 enheter hvis basaldosen angis til mer

enn 1 enhet per time.

Du kan stille inn midlertidige basaldoser slik at det til‐

føres mellom 0 og 200 % av den planlagte basaldosen.

Den prosentvise mengden du kan bruke, tar imidlertid

utgangspunkt i den største basaldosen som er planlagt

i løpet av tidsrommet for den midlertidige basaldosen,

og begrenses av den maksimale basaldosen.

Dose Det tilføres en fast basalinsulindose i enheter per time i

tidsrommet du har valgt for den midlertidige basaldo‐

sen, begrenset av den maksimale basaldosen.

Du finner informasjon om hvordan du bruker funksjonen Midl. basal, under Starte
en midlertidig basaldose, på side 48. Du finner informasjon om hvordan du bruker
funksjonen Forvalgt midl. basal, under Forvalgte midlertidige basaldoser, på side 50.

Starte en midlertidig basaldose
Når du starter en midlertidig basaldose, endres basaltilførselen til den midlertidige
basaldosen i det tidsrommet du angir. Når tidsrommet er over, går basalinsulinet
automatisk tilbake til det aktive basalprogrammet.
 
Slik starter du en midlertidig basaldose:

1. Gå til skjermbildet Midl. basal.

Startbildet > Basal > Midl. basal

2. Varighet blinker. Angi varighet for denne basaldosen. Du kan angi en varighet
på mellom 30 minutter og 24 timer, i trinn på 15 minutter.
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3. Velg Neste.

4. Prosent er valgt som standard for Type. Du kan bytte mellom Prosent og
Dose ved å velge Type.

5. Gjør et av følgende, avhengig av hvilken type du har valgt:

• Angi en prosent:
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• Angi en basaldose, og pass på at du ikke overskrider den maksimale
basaldosen:

6. Velg om ønskelig Oversikt for å gå gjennom innstillingen av midlertidig basal.

7. Velg Start for å starte den midlertidige basaldosen.

Den midlertidige basaldosen fortsetter med den varigheten du har angitt.
Alternativet Basal på startbildet vises som Basal (M) mens den midlertidige
basaldosen tilføres. Den planlagte basaldosen starter igjen automatisk når den
midlertidige basaldosen er fullført.

Merk!  Hvis du må avbryte den midlertidige basaldosen, velger du
Basal (M) på startbildet og deretter velger du Avbryt midl. basal.

 

Forvalgte midlertidige basaldoser
Med funksjonen Forvalgt midl. basal kan du stille inn basaldoser for kortvarige
situasjoner som forekommer regelmessig, og som krever at du endrer basaldosen
midlertidig.

Det finnes fire navn du kan bruke til å tilpasse den forvalgte midlertidige
basaldosen til en bestemt situasjon: Stor aktivitet, Moderat aktivitet, Liten aktivitet
og Syk. Det finnes også fire ytterligere forvalgte midlertidige doser som kan brukes
i andre situasjoner (Midl. 1 til Midl. 4).

Stille inn og administrere forvalgte midlertidige basaldoser

Denne delen beskriver hvordan du stiller inn, redigerer, gir nytt navn til eller sletter
en forvalgt midlertidig basaldose. Du finner informasjon om hvordan du begynner
å bruke en forvalgt midlertidig basaldose, under Starte en forvalgt midlertidig
basaldose, på side 52.
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Slik stiller du inn en forvalgt midlertidig basaldose:

1. Gå til skjermbildet Oppsett av forvalgt midl..

Meny > Insulininnstillinger > Oppsett av forvalgt midl.

2. Velg Legg til ny.

3. Velg et navn for den forvalgte midlertidige basaldosen du ønsker å angi
(Midl. 1, Stor aktivitet, Moderat aktivitet, Liten aktivitet eller Syk).

4. Prosent er valgt som standard for Type. Du kan bytte mellom Prosent og
Dose ved å velge Type.

5. Hvis du bruker prosent, må du angi den prosentandelen du ønsker å bruke.
Hvis du bruker dose, må du angi dosen i enheter per time. Du kan ikke
overskride den maksimale basaldosen.

6. Velg Varighet (fra 30 minutter til 24 timer i trinn på 15 minutter) for å angi
hvor lenge du vil at denne forvalgte midlertidige basaldosen skal være aktiv.

7. Velg Lagre.

 
Slik kan du endre, gi nytt navn til eller slette en forvalgt midlertidig
basaldose:

1. Gå til skjermbildet Oppsett av forvalgt midl..

Meny > Insulininnstillinger > Oppsett av forvalgt midl.

2. Velg ønsket forvalgt midlertidig basaldose.

Merk!  Du kan ikke velge en forvalgt midlertidig basaldose som er i
bruk.

 
3. Velg Valg, og gjør deretter ett av følgende:

• Velg Rediger for å endre Type (prosent eller dose), mengde for Prosent
eller Dose og Varighet for denne forvalgte midlertidige basaldosen.

• Velg Gi nytt navn for å gi denne forvalgte midlertidige basaldosen et
annet navn. Når skjermbildet Velg navn vises, kan du velge et hvilket som
helst tilgjengelig navn fra listen.

• Velg Slett for å slette denne forvalgte midlertidige basaldosen.
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Starte en forvalgt midlertidig basaldose

Du må stille inn forvalgte midlertidige basaldoser før du kan bruke funksjonen
Forvalgt midl. basal. Du finner mer informasjon under Forvalgte midlertidige
basaldoser, på side 50.
 
Slik starter du en forvalgt midlertidig basaldose:

1. Gå til skjermbildet Forvalgt midl. basal. Alternativet Forvalgt midl. basal vises
bare hvis du har stilt inn forvalgte midlertidige basaldoser.

Startbildet > Basal > Forvalgt midl. basal

Skjermbildet Forvalgt midl. basal viser de forvalgte midlertidige basaldosene
du har stilt inn, samt dosen eller den prosentvise mengden du har angitt.

Merk!  Avhengig av hvilket basalprogram som er aktivt, kan en
prosentvis forvalgt midlertidig basaldose overskride grensen for
maksimal basaldose. Siden du ikke kan bruke en forvalgt midlertidig
basaldose som overskrider grensen for maksimal basaldose, vises
disse dosene på listen, men de er ikke tilgjengelige for bruk.

 
2. Velg den forvalgte midlertidige basaldosen du ønsker å bruke, og velg

deretter Start.
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Den forvalgte midlertidige basaldosen fortsetter i det tidsrommet du har
angitt. Alternativet Basal på startbildet vises som Basal (M) mens den forvalgte
midlertidige basaldosen tilføres. Den planlagte basaldosen starter igjen
automatisk når den forvalgte midlertidige basaldosen er fullført.

Avbryte en midlertidig basaldose eller forvalgt midlertidig basaldose
Du kan avbryte en midlertidig basaldose eller forvalgt midlertidig basaldose når
som helst. Når du gjør det, starter det planlagte basalprogrammet igjen automatisk.
 
Slik avbryter du en midlertidig basaldose:

1. Gå til skjermbildet Basal.

Startbildet > Basal (M)

Skjermbildet Midl. basal viser navnet (kun Forvalgt midl. basal), den gjeldende
basaldosen, den angitte varigheten og hvor mye tid som er igjen.

2. Velg Avbryt midl. basal.

Vise basalinformasjon
Følgende tabell beskriver hvordan du kan vise basaldosene og -programmene.
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For å: Gjør du følgende:

Vise gjeldende basaldose Gå til skjermbildet Basal:

Startbildet > Basal

Det aktive basalprogrammet og den gjeldende basaldo‐

sen vises øverst på skjermbildet Basal.

Du kan også vise den gjeldende basaldosen ved å velge

statuslinjen øverst på startbildet og deretter velge Status‐
oversikt.

Vise basalprogrammene Gå til skjermbildet Basalprogrammer:

Startbildet > Basal > Basalprogrammer

Skjermbildet Basalprogrammer viser basalprogrammene

du har stilt inn, og den totale 24-timers insulindosen for

hvert basalprogram. Det vises en hake ved siden av det

aktive basalprogrammet.

Velg ønsket basalprogram for å vise de enkelte basaldo‐

sene.
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Stoppe og gjenoppta insulintilførselen
Bruk Stopp tilførsel hvis du må stoppe all aktiv tilførsel av basal- og bolusinsulin.
Når du stopper insulintilførselen, avgir pumpen lydsignaler og vibrerer hvert 15.
minutt for å minne deg på at det ikke tilføres insulin. 

Når du er klar til å fortsette tilførselen av basalinsulin, bruker du funksjonen
Gjenoppta. Når du bruker funksjonen Gjenoppta, startes det programmerte
basalprogrammet på pumpen, men eventuelle tidligere programmerte
bolustilførsler startes ikke.

Merk!  Hvis du ønsker å stoppe en bolustilførsel, uten å stoppe
basaltilførselen, kan du se Stoppe en bolustilførsel, på side 88.

 

Advarsel!  En bolustilførsel eller fylling av kanylen som har blitt
stoppet, startes ikke på nytt når du gjenopptar tilførselen. For å
unngå høyt blodsukker og ketoacidose må du alltid kontrollere
Daglig logg på pumpen etter at du har gjenopptatt
insulintilførselen, for å se hvor mye som har blitt tilført. Om
nødvendig kan du programmere en ny bolustilførsel eller tilførsel
for å fylle kanylen.

Forsiktig!  Når lyd eller vibrasjon brukes, kan det hende at en lyd-
eller vibrasjonsvarsling ikke utløses som forventet hvis det er feil på
høyttaleren eller vibratoren i pumpen. Dette er viktigst når du bruker
Lydbolus-funksjonen, eller når pumpen har blitt stoppet manuelt,
ettersom en uteblitt varsling i dette tilfellet kan føre til at det tilføres
for mye eller for lite insulin.

Kontakt 24-timers brukerstøtte eller den lokale representanten hvis du
har spørsmål.

 
Slik stopper du all insulintilførsel:

1. Gå til skjermbildet Stopp tilførsel.

Meny > Stopp tilførsel
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2. Det vises en bekreftelsesmelding. Velg Ja hvis du vil stoppe pumpen og
stoppe all insulintilførsel.

Startbildet angir at insulinet er stoppet. Pumpens funksjoner er begrenset til
du gjenopptar insulintilførselen.

 
Slik gjenopptar du tilførselen av basalinsulin:

1. Gå til startbildet mens insulinet er stoppet.

2. Velg Gjenoppta.

Det vises en bekreftelsesmelding.

3. Velg Ja for å gjenoppta tilførselen av basalinsulin. Hvis en midlertidig
basaldose var aktiv da du stoppet pumpen, gjenopptas dosen hvis
tidspunktet fremdeles er innenfor den varigheten du har angitt.

Merk!  Hvis du fremdeles har behov for en bolustilførsel som pågikk
før du stoppet tilførselen, kan du kontrollere skjermbildet Daglig logg
for å se hvor mange bolusenheter som faktisk har blitt tilført, og den
planlagte bolusmengden. Deretter kan du angi en ny bolusmengde
etter behov. Du finner informasjon om hvordan du bruker
skjermbildet Daglig logg, under Daglig logg, på side 121.
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4 Bolus
En bolus er mengden insulin som tas for å dekke en forventet økning i
blodsukkeret, vanligvis i forbindelse med et måltid eller mellommåltid. Du kan også
bruke en bolus til å korrigere en høy blodsukkerverdi.

Om bolustilførsler
Det finnes forskjellige typer bolustilførsler som du kan bruke, avhengig av hvilket
insulinbehov du har på det aktuelle tidspunktet. Det finnes også forskjellige måter
du kan tilføre en bolus på. Diskuter disse alternativene med diabetesteamet for å
fastslå hva som er best for deg.

Bolustyper
Følgende tabell inneholder generell informasjon om de tilgjengelige bolustypene.

Type Virkemåte Når den skal brukes

Vanlig Tilfører en enkelt umid‐

delbar dose med insulin.

Dette en den vanlige bolustypen som brukes

til å dekke matinntaket eller til å korrigere en

høy verdi fra blodsukkermåleren.

Du finner informasjon om hvordan du bruker

funksjonen Vanlig bolus, under Vanlig bolus,

på side 73.
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Type Virkemåte Når den skal brukes

Square

Wave™

(forlenget

bolus)

Tilfører en enkelt bolus

jevnt over et lengre tids‐

rom (30 minutter til

8 timer).

Du kan bruke en forlenget bolus:

• hvis du har nedsatt fordøyelse på grunn av

gastroparese eller måltider som inneholder

mye fett

• når du småspiser over et lengre tidsrom

• hvis en vanlig bolus fører til at blodsukkeret

faller for raskt

Du finner informasjon om hvordan du bruker

funksjonen Forlenget bolus, under Forlenget

bolus, på side 76.

Dual

Wave™

(kombinasj

onsbolus)

Tilfører en kombinasjon

av en umiddelbar vanlig

bolus etterfulgt av en

forlenget bolus.

Du kan bruke en kombinasjonsbolus:

• når du spiser måltider med høyt karbohy‐

drat- og fettinnhold som kan gi nedsatt for‐

døyelse

• når måltidsbolusen kombineres med en

korreksjonsbolus for høyt blodsukker

Du finner informasjon om hvordan du bruker

en kombinasjonsbolus, under Kombinasjons‐

bolus, på side 79.

Eksempel på bolustyper
Følgende eksempel viser hvordan de forskjellige bolustypene fungerer.

TimerTimer
0 1 2 3

Timer

In
su

lin
en

he
te

r

Vanlig (V) bolus

0 1 2 3 0 1 2 3

Bolus
over tid

Bolus
nå

Bolus
nå

Forlenget (F) bolus Kombinasjonsbolus (K)

Bolus
over tid
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Alternativer for bolustilførsel
I følgende tabell beskrives de forskjellige måtene du kan tilføre en bolus på.

Tilførselsme‐

tode

Tilgjengelig bolustype Virkemåte

Bolus Wizard Vanlig bolus, forlenget

bolus, kombinasjons‐

bolus

Du legger inn verdien fra blodsukkermå‐

leren og karbohydratene du planlegger

å spise. Deretter beregner Bolus Wizard

en anslått bolusmengde, basert på

innstillingene som gjelder for deg.

Du finner informasjon om hvordan du

bruker funksjonen Bolus Wizard, under

Bolus Wizard, på side 65.

Hvis du skal tilføre en:

• vanlig bolus ved hjelp av Bolus Wizard:

se side 73.

• forlenget bolus ved hjelp av Bolus

Wizard: se side 77.

• kombinasjonsbolus ved hjelp av Bolus

Wizard: se side 80.

Manuell Vanlig bolus, forlenget

bolus, kombinasjons‐

bolus

Du foretar din egen beregning og leg‐

ger inn bolusmengden manuelt.

Hvis du skal tilføre en:

• vanlig bolus: se side 75

• forlenget bolus: se side 79

• kombinasjonsbolus: se side 82

Forvalgt bolus Vanlig bolus, forlenget

bolus, kombinasjons‐

bolus

Du velger blant spesifikke bolusinnstillin‐

ger som du definerer på forhånd for til‐

bakevendende situasjoner.

Du finner informasjon om hvordan du

bruker funksjonen Forvalgt bolus, under

Forvalgt bolus, på side 86.
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Tilførselsme‐

tode

Tilgjengelig bolustype Virkemåte

Easy Bolus™

(Lydbolus)

Vanlig bolus Etter at du har stilt inn funksjonen Lyd‐

bolus, kan du tilføre en vanlig bolus ved

å bruke tasten  når pumpen er i hvile‐

modus.

Du finner informasjon om hvordan du

bruker funksjonen Lydbolus, under Lyd‐

bolus, på side 83.

Ekstern bolus

fra den kompa‐

tible Bayer-blod‐

sukkermåleren

Vanlig bolus eller en for‐

valgt bolus som er stilt

inn på pumpen.

Du finner informasjon om bruk av

Ekstern bolus-funksjonen på den kompa‐

tible Bayer-blodsukkermåleren, i bruker‐

håndboken som fulgte med den

kompatible Bayer-blodsukkermåleren.

Du finner informasjon om hvordan du

aktiverer Ekstern bolus-funksjonen på

pumpen, under Stille inn Ekstern bolus, på

side 112.
 

Bolusinnstillinger
Følgende tabell beskriver noen bolusinnstillinger som du kanskje må endre før du
bruker bolusalternativene. Rådfør deg med diabetesteamet for å finne ut hvilke
innstillinger som er riktige for deg.

Merk!  Det finnes ytterligere innstillinger som må angis hvis du ønsker å
bruke Bolus Wizard. Disse beskrives i delen Bolus Wizard, på side 65.

 
Innstilling Hva er dette? Funksjon

Maks. bolus Den maksimale meng‐

den bolusinsulin (i enhe‐

ter) pumpen kan tilføre i

en enkel bolus.

Utgjør et sikkerhetstiltak ved å begrense

den totale mengden bolusinsulin du kan

programmere for en enkelt bolustilførsel.

Du finner informasjon om hvordan du

angir maksimal bolusmengde, under

Maks. bolus, på side 63.
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Innstilling Hva er dette? Funksjon

Bolusøkning Mengden insulin (i enhe‐

ter) som økes eller redu‐

seres med hvert

tastetrykk når du justerer

bolusmengden. Bolus

Wizard bruker også

økningen til å vise total

bolus og justerings‐

mengder. Denne innstil‐

lingen gjelder ikke for

Lydbolus.

Brukes til å velge økningsverdien i hen‐

hold til bolusmengdene du vanligvis

bruker.

Du finner informasjon om hvordan du

angir bolusøkning, under Bolusøkning, på

side 64.

Bolushastighet Hastigheten som pum‐

pen tilfører bolusinsulin

med.

Brukes til å stille hastigheten for tilførsel

av bolusinsulin til Standard eller Rask.

Du finner informasjon om hvordan du

angir bolushastighet, under Bolushastig‐

het, på side 64.
 

Maks. bolus
Maks. bolus begrenser mengden insulin som kan tilføres i en enkel bolus. Pumpen
hindrer tilførsler av bolusinsulin som overskrider den maksimale bolusen du angir.
Du kan angi en maksimal bolus på mellom 0 og 75 enheter. Angi den maksimale
bolusen slik diabetesteamet har foreskrevet.

Hvis du angir maksimal bolus etter at du har stilt inn tilførselen av forvalgt bolus,
kan du ikke angi en maksimal bolus som er lavere enn noen av forvalgt bolus-
mengdene.
 
Slik angir du maksimal bolus:

1. Gå til skjermbildet Maks. basal/bolus.

Meny > Insulininnstillinger > Maks. basal/bolus

2. Velg Maks. bolus.

3. Ettersom innstillingen Maks. bolus bestemmer grensen for bolusinsulin, vises
det en advarselsmelding hver gang du åpner skjermbildet for å endre verdien.
Velg Fortsett for å gå videre til skjermbildet Maks. bolus.
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4. Velg Maks. bolus, og angi deretter det maksimale antallet insulinenheter som
pumpen kan tilføre i én bolus.

5. Velg Lagre.

Bolusøkning
Innstillingen Bolusøkning bestemmer antallet enheter som økes eller reduseres
med hvert tastetrykk når du justerer bolusmengden som skal tilføres, på
skjermbildene Bolus Wizard, Manuell bolus og Forvalgt bolus. Avhengig av hvilken
bolusmengde du vanligvis bruker, kan du stille økningen til 0,1 enheter,
0,05 enheter eller 0,025 enheter.

Merk!  I Lydbolus brukes en innstilling kalt Trinnstørrelse til å bestemme
antallet insulinenheter for hvert tastetrykk. Du finner mer informasjon
under Stille inn Lydbolus, på side 84.

 
 
Slik angir du bolusøkning:

1. Gå til skjermbildet Bolusøkning.

Meny > Insulininnstillinger > Bolusøkning

2. Velg Økning for å angi ønsket økningsverdi.

3. Velg Lagre.

Bolushastighet
Bolushastighet brukes til å angi hvor raskt pumpen tilfører bolusinsulin. Du kan
velge standard hastighet (1,5 enheter per minutt) eller rask hastighet (15 enheter
per minutt).
 
Slik angir du bolushastighet:

1. Gå til skjermbildet Bolushastighet.

Meny > Insulininnstillinger > Bolushastighet

2. Velg Standard eller Rask.

3. Velg Lagre.
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Bolus Wizard
Bolus Wizard er en funksjon der de individuelle Bolus Wizard-innstillingene brukes
til å beregne en anslått bolusmengde basert på blodsukkerverdiene og
karbohydratene du legger inn. Rådfør deg med diabetesteamet når du skal
definere de personlige innstillingene, som omfatter karbohydrat- eller bytteforhold,
insulinsensitivitet, målområde for blodsukker og aktivt insulin-tid.

Merk!  Hvis du ikke vet hvordan du teller karbohydrater, bør du rådføre
deg med diabetesteamet før du bruker Bolus Wizard.

 
Etter at du har stilt inn Bolus Wizard, kan du bruke den til å beregne og tilføre en
matbolus, en korreksjonsbolus eller en mat- og korreksjonsbolus ved hjelp av en
vanlig bolus (se side 73), forlenget bolus (se side 77) eller en kombinasjonsbolus
(se side 80).

De følgende avsnittene beskriver hvordan du stiller inn Bolus Wizard. Det står
instruksjoner om bolustilførsel i de enkelte avsnittene for hver bolustype.

Forstå Bolus Wizard-innstillingene
Pumpen veileder deg gjennom oppsett av følgende innstillinger første gang du
aktiverer Bolus Wizard-funksjonen. Du må få de foreskrevne innstillingene fra
diabetesteamet og alltid rådføre deg med diabetesteamet før du endrer
innstillingene. Fremgangsmåten for oppsett begynner på side 66.

Innstilling Funksjon

Karb.forhold 

Bytteforhold

Brukes til beregning av matbolus.

• Hvis du teller karbohydrater: antallet gram karbohydrater

som dekkes av 1 enhet insulin.

• Hvis du teller bytter: antallet insulinenheter som trengs

for å dekke 1 karbohydratbytte.

Insulinsens.faktor Brukes til å beregne mengden korreksjonsbolus.

Insulinsensitivitetsfaktoren angir hvor mye blodsukkeret

reduseres med når det tilføres én enhet insulin.
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Innstilling Funksjon

BS-mål Bolus Wizard beregner anslått bolus basert på målområ‐

det for blodsukkeret. Den øvre og nedre verdien du angir,

er verdiene som blodsukkeret korrigeres til. Du kan bruke

en enkelt målverdi istedenfor et område ved å angi

samme verdi for Høy og Lav.

Hvis blodsukkerverdien er over den øvre målverdien,

beregnes en korreksjonsdose. Hvis blodsukkerverdien er

under den nedre målverdien, beregnes en negativ korrek‐

sjon, som trekkes fra matbolusen.

Aktivt insulin-tid Aktivt insulin er bolusinsulinet som pumpen har tilført, og

som fremdeles er med på å redusere blodsukkernivået.

Aktivt insulin-tid angir hvor lenge bolusinsulinet registre‐

res som aktivt insulin.

Rådfør deg med diabetesteamet for å finne den aktivt

insulin-tiden som passer best til den insulintypen du bru‐

ker, og din fysiologiske absorpsjonshastighet av insulin.

Du finner mer informasjon om hvordan Bolus Wizard bru‐

ker mengden aktivt insulin, under Om aktivt insulin, på

side 72.
 

Stille inn Bolus Wizard-funksjonen
Før du kan bruke Bolus Wizard til å beregne en bolus, må du aktivere denne
funksjonen og angi Bolus Wizard-innstillingene.
 
Slik stiller du inn Bolus Wizard-funksjonen:

1. Gå til skjermbildet Oppsett av Bolus Wizard.

Meny > Insulininnstillinger > Oppsett av Bolus Wizard

Skjermbildet Oppsett av Bolus Wizard vises med Bolus Wizard deaktivert.

66 Kapittel 4



2. Velg Bolus Wizard for å aktivere funksjonen.

Hvis dette er første gangen du aktiverer Bolus Wizard-funksjonen, viser
pumpen informasjon om hvilke innstillinger som må angis.

Sørg for at du har de verdiene du trenger, og velg deretter Neste for å
fortsette.

Merk!  Når du angir de personlige innstillingene, viser pumpen
informasjon om hver innstilling. Klikk på Neste for å fortsette når du
har lest hver forklaring.

 
3. Når skjermbildet Rediger karb.forhold vises, angir du karbohydratforholdet.

Angi gram per enhet (g/e) hvis du angir et karbohydratforhold. Angi enheter
per bytte (e/bytte) hvis du angir et bytteforhold. Du kan angi opptil åtte
karbohydratforhold ved å bruke forskjellige tidssegmenter. Tidssegmentene
må dekke en 24-timers periode.
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Merk!  Gram brukes som standard karbohydratenhet på pumpen. Se
Karb.enhet, på side 141 hvis du vil endre karbohydratenheten til
bytter.

 
Hvis forholdsverdien ligger utenfor området 5 til 50 gram per enhet eller 0,3
til 3 enheter per bytte, vises det en melding der du blir bedt om å bekrefte
innstillingen.

4. Når skjermbildet Rediger sensitiv vises, angir du insulinsensitivitetsfaktoren. Du
kan angi opptil åtte forskjellige sensitivitetsfaktorer ved å bruke forskjellige
tidssegmenter. Tidssegmentene må dekke en 24-timers periode.

Hvis verdien du legger inn, ligger utenfor området 1,1 til 5,6 mmol/l, vises det
en melding der du blir bedt om å bekrefte innstillingen.

5. Når skjermbildet Rediger BS-mål vises, angir du området for BS-mål i Bolus
Wizard. Du kan angi opptil åtte forskjellige målområder for blodsukkeret ved å
bruke forskjellige tidssegmenter. Tidssegmentene må dekke en 24-timers
periode.
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Hvis BS-målet ligger utenfor området 5,0 til 7,8 mmol/l, vises det en melding
der du blir bedt om å bekrefte innstillingen.

6. Når skjermbildet Aktivt insulin-tid vises, angir du verdien for aktivt insulin-tid.

7. Velg Lagre.

Det vises en melding der du får beskjed om at oppsettet av Bolus Wizard er
ferdig.

Du kan nå bruke Bolus Wizard til å beregne en bolus.

Endre Bolus Wizard-innstillingene
I denne delen ser du hvordan du endrer de personlige innstillingene etter at du
har stilt inn Bolus Wizard første gang. Disse innstillingene er bare tilgjengelige hvis
Bolus Wizard er aktivert.

Endre karbohydrat- eller bytteforholdet

Du kan endre innstillingen for enten karbohydratforhold eller bytteforhold,
avhengig av om du bruker gram eller bytter som karbohydratenhet. Innstillingene
for karbohydratforhold og bytteforhold er kun tilgjengelige hvis Bolus Wizard er
aktivert. 
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Merk!  Gram brukes som standard karbohydratenhet på pumpen. Se
Karb.enhet, på side 141 hvis du vil endre karbohydratenheten til bytter.

 
 
Slik endrer du karbohydrat- eller bytteforholdet:

1. Gå til skjermbildet Karb.forhold eller skjermbildet Bytteforhold, avhengig av
hvilke karbohydratenheter du bruker.

Meny > Insulininnstillinger > Oppsett av Bolus Wizard > Karb.forhold

eller

Meny > Insulininnstillinger > Oppsett av Bolus Wizard > Bytteforhold

2. Velg Rediger.

3. Velg karbohydrat- eller bytteforholdet for å endre starttiden, sluttiden og
forholdet. Du kan angi opptil åtte forskjellige karbohydrat- eller bytteforhold
ved å bruke forskjellige tidssegmenter. Tidssegmentene må dekke en 24-
timers periode.

Hvis du angir en verdi som ligger utenfor det vanlige området på 5 til
50 gram per enhet eller 0,3 til 3 enheter per bytte, vises det en melding der
du blir bedt om å bekrefte innstillingen.

4. Velg Lagre når du har foretatt endringene.

Endre insulinsensitivitetsfaktoren

Alternativet Insulinsensitivitetsfaktor er bare tilgjengelig hvis Bolus Wizard-
funksjonen er aktivert.
 
Slik endrer du insulinsensitivitetsfaktoren:

1. Gå til skjermbildet Sensitivitet.

Meny > Insulininnstillinger > Oppsett av Bolus Wizard > Insulinsens.faktor

2. Velg Rediger.

3. Velg sensitivitetsfaktoren for å endre starttiden, sluttiden og
sensitivitetsmengden. Du kan angi opptil åtte forskjellige sensitivitetsmengder
ved å bruke forskjellige tidssegmenter. Tidssegmentene må dekke en 24-
timers periode.
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Hvis du angir en verdi som ligger utenfor det vanlige området på 1,1 til
5,6 mmol/l per enhet, vises det en melding der du blir bedt om å bekrefte
innstillingen.

4. Velg Lagre når du har foretatt endringene.

Endre BS-mål for Bolus Wizard

Målområdet kan være fra 3,3 til 13,9 mmol/l. Alternativet BS-mål for Bolus Wizard er
bare tilgjengelig hvis Bolus Wizard-funksjonen er aktivert.
 
Slik endrer du området for BS-mål i Bolus Wizard:

1. Gå til skjermbildet BS-mål.

Meny > Insulininnstillinger > Oppsett av Bolus Wizard > BS-mål

2. Velg Rediger.

3. Velg BS-målet for å endre starttiden, sluttiden og verdiene for La (lavt) og Hø
(høyt) BS-mål. Den øvre verdien kan ikke være lavere enn den nedre verdien.
Du kan angi opptil åtte forskjellige verdier ved å bruke forskjellige
tidssegmenter. Tidssegmentene må dekke en 24-timers periode.

Hvis BS-målet ligger utenfor det vanlige området på 5,0 til 7,8 mmol/l, vises
det en melding der du blir bedt om å bekrefte innstillingen.

4. Velg Lagre når du har foretatt endringene.

Endre aktivt insulin-tid

Med innstillingen Aktivt insulin-tid angir du hvilken aktivt insulin-tid pumpen skal
bruke ved beregning av hvor mye aktivt insulin som skal trekkes fra før beregning
av en bolus. Diabetesteamet bestemmer hvilken innstilling for aktivt insulin-tid som
er best for deg.
 
Slik endrer du aktivt insulin-tid:

1. Gå til skjermbildet Aktivt insulin-tid.

Meny > Insulininnstillinger > Oppsett av Bolus Wizard > Aktivt insulin-tid

2. Velg Varighet, og endre deretter aktivt insulin-tiden (i timer), i trinn på
15 minutter.

3. Velg Lagre.
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Deaktivere Bolus Wizard-funksjonen
Du kan deaktivere Bolus Wizard-funksjonen når som helst. Bolus Wizard-
innstillingene beholdes i pumpen. Når Bolus Wizard er deaktivert, vises ikke Bolus
Wizard-alternativet på Bolus-menyen, og du kan ikke redigere innstillingene for
Karb.forhold, Insulinsens.faktor eller BS-mål på skjermbildet Oppsett av Bolus
Wizard.
 
Slik deaktiverer du Bolus Wizard-funksjonen:

1. Gå til skjermbildet Oppsett av Bolus Wizard.

Meny > Insulininnstillinger > Oppsett av Bolus Wizard

2. Velg Bolus Wizard for å deaktivere funksjonen.

Om aktivt insulin
Aktivt insulin er bolusinsulin som allerede har blitt tilført kroppen og fremdeles er
med på å redusere blodsukkernivået. Pumpen bruker innstillingen for aktivt insulin-
tid til å fastslå om det fortsatt er aktivt insulin i kroppen fra tidligere boluser. Dette
kan bidra til å unngå hypoglykemi som følge av overkorrigering av høyt
blodsukker.

Den gjeldende mengden aktivt insulin vises på startbildet og omfatter kun det
bolusinsulinet du allerede har fått.

Når du bruker Bolus Wizard, bruker Bolus Wizard-kalkulatoren den gjeldende
verdien for aktivt insulin til å fastslå om aktivt insulin må justeres. Ved beregningen
av om aktivt insulin må justeres, tas det hensyn til både det bolusinsulinet som
allerede har blitt tilført (mengden vises på startbildet), og eventuelt insulin som
skal tilføres ved hjelp av en aktiv forlenget bolus.

ADVARSEL!  Bruk ikke Bolus Wizard til å beregne en bolus før det
har gått litt tid etter at du har satt en manuell insulininjeksjon med
sprøyte eller penn. Manuelle injeksjoner tas ikke med i beregningen
av mengden aktivt insulin. Det kan derfor hende at Bolus Wizard
ber deg om å tilføre mer insulin enn du trenger. For mye insulin kan
føre til hypoglykemi. Spør diabetesteamet om hvor lenge du må
vente etter en manuell insulininjeksjon før du kan stole på Bolus
Wizard-beregningen av aktivt insulin.
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Advarsler fra Bolus Wizard
Når du bruker Bolus Wizard, kan du av og til se ett av følgende:

Advarsel! Dette betyr: Dette skal du gjøre:

Høyt BS Verdien fra blodsukkermåleren

er over 13,9 mmol/l.

• Se etter okklusjon.

• Kontroller ketoner.

• Vurder insulininjeksjon.

• Mål blodsukkeret.

Lavt BS Verdien fra blodsukkermåleren

er under 3,9 mmol/l.

Behandle det lave blodsukkeret.

Tilfør ikke en bolus før blodsuk‐

keret er normalisert.

Maks. bolus over‐

skredet

Den angitte bolusmengden

overskrider innstillingen for mak‐

simal bolus.

Kontroller bolusmengden. Velg

Nei for å avbryte eller Ja for å

fortsette. Hvis du velger ja,

reduseres bolusmengden du

har angitt, til grensen for maksi‐

mal bolus.
 

Vanlig bolus
En vanlig bolus gir en enkel, umiddelbar dose med insulin. Du bruker en vanlig
bolus til å dekke matinntaket eller til å korrigere en høy verdi fra
blodsukkermåleren.

Du har ikke tilgang til menyalternativene Reservoar og slange, Insulininnstillinger
eller Sensorinnstillinger mens en vanlig bolus tilføres.

Merk!  Pumpen tillater at du tilfører en vanlig bolus mens en forlenget
bolus eller forlenget-delen av en kombinasjonsbolus tilføres.

 

Tilføre en vanlig bolus med Bolus Wizard
 
Slik tilfører du en vanlig bolus med Bolus Wizard:

1. Hvis du skal tilføre en korreksjonsbolus eller matbolus med korreksjon, bruker
du blodsukkermåleren til å kontrollere blodsukkeret. Hvis du bare skal tilføre
en matbolus, kan du hoppe over dette trinnet.
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2. Gå til skjermbildet Bolus Wizard.

Startbildet > Bolus > Bolus Wizard

Skjermbildet Bolus Wizard viser den gjeldende verdien fra blodsukkermåleren
(hvis relevant) og eventuelt insulin som fremdeles er aktivt fra tidligere
boluser. Du finner mer informasjon om aktivt insulin under Om aktivt insulin,
på side 72. Du finner mer informasjon under Om den kompatible Bayer-
blodsukkermåleren, på side 111.

Merk!  Vær oppmerksom på at hvis du allerede har åpnet Bolus
Wizard før du sender verdien fra blodsukkermåleren trådløst til
pumpen, må du lukke Bolus Wizard og åpne den igjen for at verdien
skal vises.

 

3. Hvis du ikke bruker en trådløst tilkoblet kompatibel Bayer-blodsukkermåler,
kan du velge BS for å legge inn verdien fra blodsukkermåleren manuelt.

Merk!  Hvis du velger å ikke legge inn en blodsukkerverdi, vises det
tre streker på skjermbildet i stedet for blodsukkerverdien.

 
4. Hvis du skal tilføre en matbolus, velger du Karb for å angi antall karbohydrater

for måltidet. Hvis du skal tilføre en korreksjonsbolus uten at du har hatt noe å
spise, lar du Karb-verdien være 0.

5. Den beregnede bolusen vises i feltet Bolus.
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Hvis du vil endre bolusmengden, kan du velge Bolus og foreta eventuelle
ønskede endringer. Hvis du endrer bolusmengden, vises ordet “Endret” ved
siden av den nye bolusmengden.

6. Velg Neste for å gå gjennom bolusinformasjonen.

Bolusmengden vises.

Merk!  Hvis du endret bolusmengden i det forrige trinnet, viser
Beregnet bolus den opprinnelige bolusmengden, Endring viser den
mengden du har lagt til eller trukket fra bolusen, og Bolus viser den
faktiske bolusmengden.

 

7. Velg Tilfør bolus for å starte bolusen.

Pumpen avgir lydsignaler eller vibrerer og viser en melding når bolusen
starter. Bolusmengden vises på startbildet mens den tilføres. Pumpen avgir
lydsignaler eller vibrerer når bolusen er ferdig.

Tilføre en vanlig bolus med Manuell bolus
Den følgende delen beskriver hvordan du tilfører en vanlig bolus med funksjonen
Manuell bolus.
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Slik tilfører du en vanlig bolus med Manuell bolus:

1. Gå til skjermbildet Manuell bolus.

Startbildet > Bolus > Manuell bolus

Merk!  Hvis Bolus Wizard er deaktivert, vises skjermbildet Manuell
bolus når du velger Bolus.

 

Skjermbildet Manuell bolus viser den gjeldende blodsukkerverdien (hvis
relevant) og eventuelt insulin som fremdeles er aktivt fra tidligere boluser. Du
finner mer informasjon om aktivt insulin under Om aktivt insulin, på side 72.

2. Velg Bolus for å angi bolusmengden som skal tilføres (i enheter).

3. Velg Tilfør bolus for å starte bolusen.

Pumpen avgir lydsignaler eller vibrerer og viser en melding når bolusen
starter. Bolusmengden vises på startbildet mens den tilføres. Pumpen avgir
lydsignaler eller vibrerer når bolusen er ferdig.

Forlenget bolus
En forlenget bolus tilfører en bolus jevnt over et bestemt tidsrom (30 minutter til
8 timer).

Når Bolus Wizard brukes, er en forlenget bolus kun tilgjengelig når det tilføres en
matbolus uten korreksjon for en forhøyet blodsukkerverdi. En forlenget bolus er
ikke tilgjengelig når det bare tilføres en korreksjonsbolus, eller når det tilføres en
kombinert korreksjonsbolus og matbolus.

En forlenget bolus kan være nyttig i disse situasjonene:

• hvis du har nedsatt fordøyelse på grunn av gastroparese eller måltider som
inneholder mye fett
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• når du småspiser over et lengre tidsrom

• hvis en vanlig bolus fører til at blodsukkeret faller for raskt

Siden den forlengede bolusen innebærer at tilførselen strekkes ut over lengre tid,
er det mer sannsynlig at du har tilgjengelig insulin når du trenger det.

Merk!  Du kan ikke utføre disse funksjonene under tilførsel av en
forlenget bolus:

• endre innstillingen for maksimal bolus eller aktivt insulin-tid

• deaktivere eller tilføre en kombinasjonsbolus eller forlenget bolus

• aktivere eller deaktivere Bolus Wizard-funksjonen

• fylle kanylen

• reversere pumpen

• kjøre en selvtest

• åpne menyen Administrer innstillinger

Alle andre funksjoner er tilgjengelige under en forlenget bolus.

 

Aktivere eller deaktivere en forlenget bolus
Tilførselsalternativet Forlenget bolus er tilgjengelig først etter at du har aktivert
funksjonen Forlenget bolus.
 
Slik aktiverer eller deaktiverer du funksjonen Forlenget bolus:

1. Gå til skjermbildet Komb./forlenget.

Meny > Insulininnstillinger > Komb./forlenget bolus

2. Velg Forlenget bolus for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

3. Velg Lagre.

Tilføre en forlenget bolus med Bolus Wizard
Alternativet Forlenget bolus er tilgjengelig i Bolus Wizard først etter at du har
aktivert funksjonen Forlenget bolus. Du må også ha lagt inn en karbohydratverdi.
 
Slik tilfører du en forlenget bolus med Bolus Wizard:

1. Gå til skjermbildet Bolus Wizard.
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Startbildet > Bolus > Bolus Wizard

Skjermbildet Bolus Wizard viser den gjeldende verdien fra blodsukkermåleren
(hvis relevant) og eventuelt insulin som fremdeles er aktivt fra tidligere
boluser. Du finner mer informasjon om aktivt insulin under Om aktivt insulin,
på side 72. Du finner mer informasjon under Om den kompatible Bayer-
blodsukkermåleren, på side 111.

Merk!  Vær oppmerksom på at hvis du allerede har åpnet Bolus
Wizard før du sender verdien fra blodsukkermåleren trådløst til
pumpen, må du lukke Bolus Wizard og åpne den igjen for at verdien
skal vises.

 
2. Hvis du ikke bruker en trådløst tilkoblet kompatibel Bayer-blodsukkermåler,

kan du velge BS for å legge inn verdien fra blodsukkermåleren manuelt.

Merk!  Hvis du velger å ikke legge inn en verdi fra
blodsukkermåleren, vises det tre streker på skjermbildet i stedet.

 
3. Velg Karb for å angi antallet karbohydrater i maten.

4. Gå gjennom den beregnede bolusmengden i feltet Bolus. Hvis du vil endre
bolusmengden, kan du velge Bolus og foreta eventuelle ønskede endringer.
Husk at du ikke kan tilføre en forlenget bolus hvis det er beregnet en
korreksjonsbolus.

Merk!  Hvis du endrer bolusmengden, vises ordet “Endret” ved siden
av den nye bolusmengden.

 
5. Velg Neste for å gå gjennom bolusinformasjonen.

6. Velg Forl.

Skjermbildet Bolus Wizard vises med bolusmengdene.

7. Du kan endre tidsrommet bolusen skal tilføres i, ved å velge Varighet og
endre tiden. Du kan angi en varighet på mellom 30 minutter og 8 timer, i
trinn på 15 minutter.
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8. Velg Tilfør bolus for å starte bolusen.

Mens en forlenget bolus tilføres, vises tasten Bolus på startbildet som Bolus
(F). Du kan velge Bolus (F) for å stoppe bolusen, se informasjon om insulin
som har blitt tilført, eller få tilgang til Bolus-menyen. Bolus-menyen gir tilgang
til alternativene Bolus Wizard, Manuell bolus, Forvalgt bolus og
Insulininnstillinger.

Tilføre en forlenget bolus med Manuell bolus
Alternativet Forlenget bolus er tilgjengelig på skjermbildet Manuell bolus først etter
at du har aktivert funksjonen Forlenget bolus.
 
Slik tilfører du en forlenget bolus manuelt:

1. Gå til skjermbildet Manuell bolus.

Startbildet > Bolus > Manuell bolus

2. Angi bolusmengden som skal tilføres (i enheter), og velg deretter Neste.

3. Velg Forl.

4. Velg Varighet og angi over hvor lang tid du vil at den forlengede bolusen
skal tilføres. Varigheten kan være fra 30 minutter til 8 timer og angis i trinn på
15 minutter.

5. Velg Tilfør bolus for å starte bolusen.

Mens en forlenget bolus tilføres, vises tasten Bolus på startbildet som Bolus
(F). Du kan velge Bolus (F) for å stoppe bolusen, se informasjon om insulin
som har blitt tilført, eller få tilgang til Bolus-menyen. Bolus-menyen gir tilgang
til alternativene Bolus Wizard, Manuell bolus, Forvalgt bolus og
Insulininnstillinger.

Kombinasjonsbolus
Funksjonen Kombinasjonsbolus dekker behovet for både umiddelbart og forlenget
insulin ved å tilføre en kombinasjon av en umiddelbar vanlig bolus etterfulgt av en
forlenget bolus.

En kombinasjonsbolus kan være nyttig i disse situasjonene:

• når du må korrigere høyt blodsukker før et måltid og i tillegg trenger en
forsinket bolus for mat som absorberes langsomt

■
 bolus

 Bolus 79



• når du spiser måltider med sammensatte næringsstoffer, for eksempel
karbohydrater, fett og proteiner, som absorberes med forskjellig hastighet

Aktivere eller deaktivere en kombinasjonsbolus
Tilførselsalternativet Kombinasjonsbolus er tilgjengelig først etter at du har aktivert
funksjonen Kombinasjonsbolus.
 
Slik aktiverer eller deaktiverer du funksjonen Kombinasjonsbolus:

1. Gå til skjermbildet Komb./forlenget.

Meny > Insulininnstillinger > Komb./forlenget bolus

2. Velg Komb.bolus for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

3. Velg Lagre.

Tilføre en kombinasjonsbolus med Bolus Wizard
Alternativet Kombinasjonsbolus er tilgjengelig i Bolus Wizard først etter at du har
aktivert funksjonen Kombinasjonsbolus.
 
Slik tilfører du en kombinasjonsbolus med Bolus Wizard:

1. Hvis du skal tilføre en korreksjonsbolus eller matbolus med korreksjon, bruker
du blodsukkermåleren til å kontrollere blodsukkeret. Hvis du bare skal tilføre
en matbolus, kan du hoppe over dette trinnet.

2. Gå til skjermbildet Bolus Wizard.

Startbildet > Bolus > Bolus Wizard

Skjermbildet Bolus Wizard viser den gjeldende verdien fra blodsukkermåleren
(hvis relevant) og eventuelt insulin som fremdeles er aktivt fra tidligere
boluser. Du finner mer informasjon om aktivt insulin under Om aktivt insulin,
på side 72. Du finner mer informasjon under Om den kompatible Bayer-
blodsukkermåleren, på side 111.

Merk!  Vær oppmerksom på at hvis du allerede har åpnet Bolus
Wizard før du sender verdien fra blodsukkermåleren trådløst til
pumpen, må du lukke Bolus Wizard og åpne den igjen for at verdien
skal vises.

 

80 Kapittel 4



3. Hvis du ikke bruker en trådløst tilkoblet kompatibel Bayer-blodsukkermåler,
kan du velge BS for å legge inn verdien fra blodsukkermåleren manuelt.

Merk!  Hvis du velger å ikke legge inn en blodsukkerverdi, vises det
tre streker på skjermbildet i stedet for blodsukkerverdien.

 
4. Hvis du skal tilføre en matbolus, velger du Karb for å angi antall karbohydrater

for måltidet. Hvis du skal tilføre en korreksjonsbolus uten at du har hatt noe å
spise, lar du Karb-verdien være 0.

5. Kontroller den beregnede bolusmengden. Hvis du vil endre mengden, kan du
velge Bolus og foreta eventuelle ønskede endringer.

Merk!  Hvis du endrer bolusmengden, vises ordet “Endret” ved siden
av den nye bolusmengden.

 
6. Velg Neste for å gå gjennom bolusinformasjonen.

7. Velg Komb.

Skjermbildet Bolus Wizard vises, med karbohydratmengden jevnt fordelt
mellom Nå- og Forlenget-delen.

8. Hvis du må endre mengdene, velger du det området på skjermbildet som
inneholder Nå-verdien. Endre deretter Nå-mengden.

Når du endrer Nå-mengden, endres Forlenget-mengden automatisk.

9. Endre Varighet for å angi over hvor lang tid du vil at forlenget bolus-delen
skal tilføres. Varigheten kan være fra 30 minutter til 8 timer.

10. Velg Tilfør bolus for å starte bolusen.

■
 bolus

 Bolus 81



Mens en kombinasjonsbolus tilføres, vises fremdriften for Nå-delen av
tilførselen på startbildet. Når Nå-delen er fullført, vises Bolus-tasten på
startbildet som Bolus (K). Du kan velge Bolus (K) for å stoppe bolusen, se
informasjon om hvor mye bolusinsulin som har blitt tilført, eller få tilgang til
Bolus-menyen. Bolus-menyen gir tilgang til alternativene Bolus Wizard,
Manuell bolus, Forvalgt bolus og Insulininnstillinger.

Tilføre en kombinasjonsbolus med Manuell bolus
Alternativet Kombinasjonsbolus er tilgjengelig på skjermbildet Manuell bolus først
etter at du har aktivert funksjonen Kombinasjonsbolus.
 
Slik tilfører du en kombinasjonsbolus ved hjelp av Manuell bolus:

1. Gå til skjermbildet Manuell bolus.

Startbildet > Bolus > Manuell bolus

Skjermbildet Manuell bolus vises.

2. Angi bolusmengden som skal tilføres (i enheter), og velg deretter Neste.

3. Velg Komb.

Skjermbildet Manuell bolus vises, med Nå- og Forlenget-delen likt fordelt.

4. Hvis du må endre mengdene, velger du det området på skjermbildet som
inneholder Nå-verdien. Endre deretter Nå-mengden. Når du endrer Nå-
mengden, endres Forlenget-mengden automatisk.

5. Endre Varighet for å angi over hvor lang tid du vil at forlenget bolus-delen
skal tilføres. Varigheten kan være fra 30 minutter til 8 timer.

6. Velg Tilfør bolus for å starte bolusen.
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Mens en kombinasjonsbolus tilføres, vises fremdriften for Nå-delen av
tilførselen på startbildet. Når Nå-delen er fullført, vises Bolus-tasten på
startbildet som Bolus (K). Du kan velge Bolus (K) for å stoppe bolusen, se
informasjon om hvor mye bolusinsulin som har blitt tilført, eller få tilgang til
Bolus-menyen. Bolus-menyen gir tilgang til alternativene Bolus Wizard,
Manuell bolus, Forvalgt bolus og Insulininnstillinger.

Lydbolus
Med funksjonen Lydbolus kan du raskt tilføre en vanlig bolus ved å bruke bare -
tasten. Pumpen må være i hvilemodus for at funksjonen Lydbolus skal kunne
brukes.

Før du bruker Lydbolus, må du aktivere funksjonen og angi trinnstørrelsen.
Trinnstørrelsen bestemmer antallet enheter bolusmengden økes med hver gang
du trykker på -tasten. Lydbolustilførselen er begrenset til 20 trinn eller grensen
for maksimal bolus, det som kommer først.

For å hjelpe deg med å telle lydbolustrinnene, avgir pumpen forskjellige
lydsignaler hver gang du trykker på -tasten. Det finnes fem forskjellige
lydsignaler, som gjentas hvis du bruker mer enn fem trinn.

Forstå trinnstørrelser for Lydbolus
Når du angir Lydbolus, kan du angi trinnstørrelsen fra 0,1 til 2,0 enheter.
Trinnstørrelsen kan ikke være høyere enn den maksimale bolusen. Velg en
trinnstørrelse som er praktisk å bruke og enkel å multiplisere.
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Det følgende eksemplet viser hvordan bolusmengden økes for hvert trinn eller
hvert trykk på -tasten når du bruker Lydbolus-funksjonen til å tilføre en bolus. I
dette eksemplet er trinnstørrelsen 0,5 enheter. For å tilføre 2,0 enheter må du ha
fire trinn eller trykke på -tasten fire ganger når du bruker Lydbolus-funksjonen.

1 trinn =
0,5 enheter

2 trinn =
1,0 enheter

3 trinn =
1,5 enheter

4 trinn =
2,0 enheter

Totalt antall enheter

Totalt antall trinn = 4
Totalt antall tastetrykk = 4

0 0,5 1,0 1,5 2

Stille inn Lydbolus
Lydbolus-alternativet er kun tilgjengelig etter at du har aktivert funksjonen.
 
Slik stiller du inn Lydbolus:

1. Gå til skjermbildet Lydbolus.

Meny > Insulininnstillinger > Lydbolus

2. Velg Lydbolus for å aktivere funksjonen.

3. Angi mengden for Trinnstr. (i enheter). Du kan angi trinnstørrelsen fra 0,1 til
2,0 enheter. Trinnstørrelsen kan ikke være høyere enn den maksimale bolusen.

4. Velg Lagre.

Tilføre en bolus med Lydbolus
Til å begynne med bør du bruke Lydbolus-funksjonen mens du ser på pumpens
skjermbilde og teller lydsignalene eller vibrasjonene.

Forsiktig!  Kontroller alltid pumpen hvis du hører uventede
lydsignaler eller vibrasjoner.
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Forsiktig!  Når lyd eller vibrasjon brukes, kan det hende at en lyd-
eller vibrasjonsvarsling ikke utløses som forventet hvis det er feil på
høyttaleren eller vibratoren i pumpen. Dette er viktigst når du bruker
Lydbolus-funksjonen, eller når pumpen har blitt stoppet manuelt,
ettersom en uteblitt varsling i dette tilfellet kan føre til at det tilføres
for mye eller for lite insulin.

Kontakt 24-timers brukerstøtte eller den lokale representanten hvis du
har spørsmål.

Når du skal bruke Lydbolus-funksjonen, må du sette pumpen i hvilemodus ved å
trykke på og holde inne meny-tasten  i ca. to sekunder.
 
Slik tilfører du en bolus ved hjelp av Lydbolus:

1. Mens pumpens skjerm er i hvilemodus, trykker du på og holder inne  i om
lag ett sekund. Slipp  etter at pumpen har avgitt lydsignaler eller vibrert. Du
kan nå begynne å programmere lydbolusen.

Merk!  Hvis pumpen ikke reagerer når du trykker på , er den
kanskje ikke i hvilemodus, selv om skjermen er mørk.

 
2. Trykk på  det antallet ganger som er nødvendig for å angi bolusmengden.

Hver gang du trykker på , avgir pumpen et lydsignal eller vibrerer, og
bolusmengden øker med det antallet enheter som er angitt for
trinnstørrelsen.

Merk!  Du kan ikke bruke  til å velge lydbolusverdier. Hvis du
trykker på , avbrytes lydbolusen.

 
3. Når du har nådd ønsket bolusmengde, trykker du på og holder inne  for å

bekrefte mengden. Du skal høre et bekreftelsessignal eller kjenne en vibrasjon
for hvert tastetrykk. Du bør telle for å kontrollere at mengden er riktig. Hvis
mengden ikke er riktig, trykker du på og holder inne  til du hører et
lydsignal. Start deretter på nytt fra trinn 1.

■
 bolus

 Bolus 85



4. Når bolusmengden er bekreftet, trykker du på og holder inne  i om lag ett
sekund for å tilføre bolusen. Pumpen avgir lydsignaler eller vibrerer. Bolusen
starter umiddelbart etter at du har bekreftet bolusen.

Merk!  Hvis du ikke starter bolusen innen 10 sekunder, avbrytes
lydbolusen, og du får en melding om at bolusen ikke har blitt tilført.

 

Forvalgt bolus
Med funksjonen Forvalgt bolus kan du på forhånd stille inn bolustilførsler som du
regner med å bruke ofte. Det finnes fire Forvalgt bolus-navn som du kan bruke til å
tilpasse bolusen til et måltid med kjent karbohydratinnhold: Frokost, lunsj, middag
og mellommåltid. Det finnes ytterligere fire Forvalgt bolus-navn som kan angis for
andre situasjoner (bolus 1 til bolus 4).

Merk!  Hvis du skal stille inn en kombinasjonsbolus eller forlenget bolus,
må funksjonen Kombinasjonsbolus eller Forlenget bolus være aktivert. 

 

Stille inn og administrere forvalgt bolus-tilførsler
 
Slik stiller du inn forvalgt bolus-mengder:

1. Gå til skjermbildet Oppsett av forvalgt bolus.

Meny > Insulininnstillinger > Oppsett av forvalgt bolus

Skjermbildet Oppsett av forvalgt bolus vises med eventuelle eksisterende
innstillinger for Forvalgt bolus.

2. Velg Legg til ny.

Skjermbildet Velg navn vises med de tilgjengelige Forvalgt bolus-navnene.

3. Velg den forvalgte bolusen du ønsker å angi.

Redigeringsbildet for den bestemte forvalgte bolusen vises.

4. Velg Bolus for å angi bolusmengden.

5. Velg Type for å angi om dette er en vanlig bolus, forlenget bolus eller
kombinasjonsbolus.
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Merk!  Feltet Type vises bare når du har aktivert Kombinasjonsbolus-
eller Forlenget bolus-funksjonen.

 
Hvis du stiller typen til forlenget bolus eller kombinasjonsbolus, vises det flere
innstillinger.

6. Gjør følgende hvis du stiller inn en forlenget bolus eller kombinasjonsbolus:

• Hvis du angir en forlenget bolus, må du angi Varighet for bolustilførselen.

• Hvis du angir en kombinasjonsbolus, må du justere Nå/forlenget-
prosentene etter behov og deretter angi Varighet for den forlengede
delen av bolusen.

Merk!  Hvis du deaktiverer Kombinasjonsbolus- eller Forlenget bolus-
funksjonen senere, er de eksisterende innstillingene for Forvalgt
bolus fortsatt tilgjengelige for bruk.

 
7. Velg Lagre.

Endre, gi nytt navn til eller slette en forvalgt bolus

Du kan ikke slette, gi nytt navn til eller redigere en forvalgt bolus mens den tilføres.

Merk!  Du kan ikke redigere en forvalgt kombinasjonsbolus eller forlenget
bolus når Kombinasjonsbolus- eller Forlenget bolus-funksjonen er
deaktivert. Du kan imidlertid gi nytt navn til eller slette en forvalgt
kombinasjonsbolus eller forlenget bolus når disse funksjonene er
deaktivert.

 
 
Slik kan du endre, gi nytt navn til eller slette en forvalgt bolus:

1. Gå til skjermbildet Oppsett av forvalgt bolus.

Meny > Insulininnstillinger > Oppsett av forvalgt bolus

Skjermbildet Oppsett av forvalgt bolus vises med eventuelle eksisterende
innstillinger for Forvalgt bolus.

2. Velg ønsket forvalgt bolus.

3. Velg Valg.
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4. Gjør ett av følgende:

• Velg Rediger for å endre Bolus-verdien og Type, hvis det er relevant. Hvis
du bytter til en forlenget bolus, må du angi en varighet. Hvis du bytter til
en kombinasjonsbolus, må du angi mengde for Nå og Forlenget og en
varighet.

• Velg Gi nytt navn for å gi denne forvalgte bolusen et annet navn. Når
skjermbildet Velg navn vises, kan du velge et hvilket som helst tilgjengelig
navn fra listen.

• Velg Slett for å slette denne forvalgte bolusen.

Tilføre en forvalgt bolus
Følg disse trinnene for å tilføre en forvalgt bolus. Du må stille inn forvalgte
bolustilførsler før du kan bruke funksjonen Forvalgt bolus. Du finner mer
informasjon under Stille inn og administrere forvalgt bolus-tilførsler, på side 86.
 
Slik tilfører du en forvalgt bolus:

1. Gå til startbildet.

2. Velg Bolus.

Skjermbildet Bolus vises.

3. Velg Forvalgt bolus.

De eksisterende innstillingene for forvalgt bolus vises med den gjeldende
blodsukkerverdien (hvis relevant) og eventuelt insulin som fremdeles er aktivt
fra tidligere boluser. Du finner mer informasjon om aktivt insulin under Om
aktivt insulin, på side 72.

4. Velg den forvalgte bolusen du ønsker å tilføre.

5. Kontroller bolusmengdene, og velg deretter Tilfør bolus.

Pumpen avgir lydsignaler eller vibrerer og viser en melding når bolusen
starter.

Stoppe en bolustilførsel
Den følgende fremgangsmåten beskriver hvordan du stopper en vanlig bolus eller
en kombinasjonsbolus under tilførselen av Nå-delen, og hvordan du stopper en
forlenget bolus eller en kombinasjonsbolus under tilførselen av Forlenget-delen.
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Merk!  Denne fremgangsmåten beskriver hvordan du stopper en bolus
som pågår. Den kan ikke brukes til å stoppe basalinsulintilførselen. Hvis du
må stoppe all insulintilførsel, bruker du funksjonen Stopp tilførsel (Meny >
Stopp tilførsel).

 
 
Slik stopper du tilførselen av en vanlig bolus eller tilførselen av Nå-delen av
en kombinasjonsbolus:

1. Mens pumpen tilfører den vanlige bolusen eller Nå-delen av en
kombinasjonsbolus, velger du Stopp bolus på startbildet.

2. Stopp bolusen ved å velge Ja for å bekrefte.

Merk!  Hvis du tilfører en vanlig bolus og en forlenget bolus
samtidig, eller en vanlig bolus og Forlenget-delen av en
kombinasjonsbolus samtidig, stoppes begge bolusene.

 
Skjermbildet Bolus stoppet vises med den tilførte bolusmengden og den
opprinnelige bolusmengden du anga.

 
Slik stopper du tilførselen av en forlenget bolus eller tilførselen av Forlenget-
delen av en kombinasjonsbolus:

1. Velg Bolus (F) eller Bolus (K) på startbildet.

2. Velg Stopp bolus.

3. Stopp bolusen ved å velge Ja for å bekrefte.

Merk!  Hvis du tilfører en vanlig bolus og en forlenget bolus
samtidig, eller en vanlig bolus og Forlenget-delen av en
kombinasjonsbolus samtidig, stoppes begge bolusene.
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Skjermbildet Bolus stoppet vises med den tilførte bolusmengden og den
opprinnelige bolusmengden du anga.
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5 Reservoar og slangesett
Klargjøre reservoaret og slangesettet
Når du er klar til å bruke pumpen med insulin, må du kontrollere at datoen og
klokkeslettet er riktige på pumpen. Du finner informasjon om hvordan du endrer
datoen og klokkeslettet på pumpen, under Tid og dato, på side 148. Du må også
programmere innstillingene som anvist av diabetesteamet.

Du trenger følgende utstyr:

• Insulinpumpen MiniMed 640G

• Ampulle med insulin (U100)

• MiniMed-reservoar

• MiniMed-kompatibelt slangesett og bruksanvisning

ADVARSEL!  Hvis dette er første gang du bruker pumpen med
insulin, og du har øvd deg på å tilføre boluser på pumpen, må du
slette aktivt insulin-verdien før du starter med insulin. Du finner
mer informasjon under Slette aktivt insulin, på side 145.

Fjerne reservoaret

Hvis dette er første gang du setter inn et reservoar i pumpen og det ikke allerede
er satt inn et reservoar, må du gå til Reversere pumpen, på side 94.

 Reservoar og slangesett 93

■
 reservoar og

 slangesett



ADVARSEL!  Sørg for at slangesettet er koblet fra kroppen før du tar
reservoaret ut av pumpen.

 
Slik tar du ut reservoaret:

1. Vask hendene.

2. Fjern hele slangesettet fra kroppen.

3. Hvis den valgfrie aktivitetsbeskyttelsen er festet til reservoarrommet på
pumpen, må du fjerne den nå.

4. Drei slangekoblingen en halv omdreining mot klokken. Trekk deretter
reservoaret og koblingen ut av pumpen.

slangekobling

5. Kast det brukte reservoaret og slangesettet i samsvar med lokale regler.

Reversere pumpen

ADVARSEL!  Sørg for at slangesettet er koblet fra kroppen før du
reverserer pumpen eller fyller slangesettet. Sett aldri reservoaret inn
i pumpen mens slangen er koblet til kroppen. Hvis du gjør det, kan
det føre til en utilsiktet infusjon av insulin, som kan gi lavt
blodsukker.

Når du reverserer pumpen, går stemplet i reservoarrommet tilbake til
utgangsstillingen slik at det kan settes et nytt reservoar i pumpen.
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Merk!  Stemplet befinner seg i reservoarrommet på pumpen. Det griper
inn i reservoaret og presser insulin gjennom slangen.

stempel

 
 
Slik reverserer du pumpen:

1. Gå til skjermbildet Nytt reservoar.

Meny > Reservoar og slange > Nytt reservoar

Skjermbildet Nytt reservoar vises.

Hvis du ikke har fjernet slangesettet og reservoaret enda, må du gjøre det nå.

2. Velg Reverser.

Stemplet i reservoarrommet på pumpen går tilbake til utgangsstillingen. Dette
kan ta flere sekunder. Under denne prosessen vises det en "Reverserer"-
melding.

Det vises enda en melding for å informere deg om at pumpen er ferdig med
reverseringen, og deretter vises skjermbildet Nytt reservoar.
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3. Følg instruksjonene i det neste avsnittet for å fylle reservoaret.

Fylle reservoaret

Advarsel!  Bruk ikke reservoaret eller slangesettet hvis det kommer
væske på toppen av reservoaret eller inn i slangekoblingen (som
vist på bildet). Væske kan blokkere ventilene midlertidig. Dette kan
føre til at det tilføres for lite eller for mye insulin, som kan forårsake
hypoglykemi eller hyperglykemi. Hvis det kommer væske på toppen
av reservoaret eller inn i slangekoblingen, må du begynne på nytt
med et nytt reservoar og slangesett.

Slange-
koblingToppen av

reservoaret

ADVARSEL!  La alltid insulinet nå romtemperatur før bruk. Kald
insulin kan forårsake luftbobler i reservoaret og slangen, som kan
føre til unøyaktig insulintilførsel.
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Utfør disse trinnene for å fylle reservoaret:

1. Fjern reservoaret fra pakningen og trekk stemplet helt ut.

stempel
reservoar

adapter

1

2. Tørk ampullen med sprit (ikke vist).

3. Trykk adapteren inn på ampullen uten å trykke ned stemplet.

ampulle

3

4. Trykk stemplet ned for å sette ampullen under trykk. Hold stemplet nede.

5. Mens du fortsatt holder stemplet nede, vipper du ampullen rundt slik at den
er øverst. Trekk stempelet langsomt ned for å fylle reservoaret.

6. Knips forsiktig på siden av reservoaret for å få eventuelle luftbobler til å stige
til toppen av reservoaret.

654
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7. Trykk stemplet langsomt oppover, bare nok til at eventuelle luftbobler fjernes
fra reservoaret.

8. Trekk stemplet langsomt ned for å fylle reservoaret til ønsket antall enheter.

9. For å unngå å få væske på toppen av reservoaret må du vippe ampullen
rundt slik at den vender oppover. Drei reservoaret mot klokken og trekk det
deretter rett opp for å fjerne reservoaret fra adapteren.

10. Sett slangekoblingen på reservoaret. Vri koblingen med klokken samtidig som
du trykker den forsiktig mot reservoaret til du føler at den glir på plass. Trykk
den inn og vri til reservoaret og koblingen låses med et klikk.

98 107

11. Knips på siden av reservoaret for å fjerne eventuelle luftbobler.

12. Fjern luftbobler som har steget til toppen av reservoaret, ved å trykke
stemplet oppover til du ser insulin i slangen.

13. Drei stemplet mot klokken, uten å dra i det, for å fjerne det fra reservoaret.

11 12 13

14. Velg Neste på skjermbildet Nytt reservoar.
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Det står nå på skjermbildet Nytt reservoar at du skal sette reservoaret i
pumpen.

Merk!  Hvis skjermbildet Nytt reservoar har blitt tidsavbrutt og
startbildet vises, velger du Sett inn reservoar på startbildet.

 
15. Følg instruksjonene i det neste avsnittet når du skal sette reservoaret i

reservoarrommet på pumpen rett etter at du har fylt det.

Sette reservoaret i pumpen

Pass på at du utfører de følgende trinnene i den rekkefølgen de er oppgitt i.

Forsiktig!  Sett ikke reservoaret i pumpen første gang før du har fått
opplæring.
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ADVARSEL!  Sett aldri reservoaret inn i pumpen mens slangen er
koblet til kroppen. Hvis du gjør det, kan det føre til en utilsiktet
infusjon av insulin, som kan gi lavt blodsukker.

Du må reversere pumpen før du setter inn et nytt reservoar, for å
sikre riktig insulinmengde.

 
Slik setter du reservoaret i pumpen:

1. Hvis du bruker pumpen for første gang, må du fjerne transportbeskyttelsen fra
reservoarrommet.

2. Reverser pumpen hvis du ikke allerede har gjort det. Du finner mer
informasjon under Reversere pumpen, på side 94.

3. Sett reservoaret inn i toppen av reservoarrommet.

4. Drei slangekoblingen ca. 1/2 omdreining med klokken til koblingen er låst.
Slangekoblingen skal rettes inn horisontalt i forhold til pumpens kapsling som
vist i følgende eksempel.

slangekobling

5. Skjermbildet Nytt reservoar skal nå vises på pumpen, som vist i følgende
eksempel. Velg Neste for å fortsette.
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Merk!  Hvis skjermbildet Nytt reservoar har blitt tidsavbrutt og
startbildet vises, velger du Sett inn reservoar på startbildet. Når
skjermbildet Nytt reservoar vises, kan det hende du må velge Neste
for å komme til skjermbildet vist tidligere.

 
6. Når du har satt inn reservoaret, må du velge og holde inne Sett inn til du ser

en hake på skjermbildet og pumpen avgir lydsignaler eller vibrerer. Når du
holder inne Sett inn, beveger stemplet seg oppover i reservoarrommet til det
griper inn i bunnen av reservoaret.

Merk!  Hvis du trykker på tilbake-tasten etter at innsettingsprosessen
har begynt, utløses alarmen Innsetting ikke fullført.

 
Når innsettingsprosessen er fullført, vises følgende skjermbilde.

7. Velg Neste for å fortsette.

8. Følg instruksjonene i det neste avsnittet for å fylle slangen med insulin.

Fylle slangen

Du må fylle slangesettet med insulin før du fører settet inn i kroppen.
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ADVARSEL!  Sørg for at slangesettet er koblet fra kroppen før du
reverserer pumpen eller fyller slangesettet. Sett aldri reservoaret inn
i pumpen mens slangen er koblet til kroppen. Hvis du gjør det, kan
det føre til en utilsiktet infusjon av insulin, som kan gi lavt
blodsukker.

Advarsel!  Kontroller alltid om det er luftbobler i slangen. Fortsett å
trykke på Fyll til boblene er fjernet fra slangen. Luftbobler kan føre
til unøyaktig insulintilførsel.

 
Slik fyller du slangen:

1. Etter at du har satt inn reservoaret og valgt Neste på skjermbildet Sett inn
reservoar, vises skjermbildet Fyll slange.

2. Velg og hold inne Fyll. Pumpen avgir seks lydsignaler for å informere deg om
at reservoaret plasseres. Fortsett å holde inne Fyll til det dannes små
insulindråper på spissen av slangesettets kanyle, og slipp deretter tasten.
Pumpen avgir lydsignaler mens slangen fylles, og mengden insulin som du
bruker, vises på skjermbildet.

Hvis du får alarmen Maks. fylling nådd, betyr det at du har brukt mer enn
30 enheter insulin til å fylle slangen. Du kan få mer informasjon ved å gå til
Alarmer, varsler og meldinger relatert til pumpen, på side 206 og se beskrivelsen
for Maks. fylling nådd.

3. Velg Neste for å fortsette.

4. Følg instruksjonene i det neste avsnittet når du skal føre slangesettet inn i
kroppen før du fyller kanylen.
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Føre inn slangesettet

ADVARSEL!  Fjern ikke reservoaret fra pumpen mens slangesettet er
koblet til kroppen. Dette kan føre til at det tilføres for mye eller for
lite insulin.

Som beskrevet tidligere må du ha gjort følgende før du fører slangesettet inn i
kroppen:

• Reversere pumpen

• Fylle reservoaret

• Sette reservoaret inn i pumpen

• Fylle slangen med insulin

Her ser du hvilke områder på kroppen (skyggelagt) som er best egnet for innføring
av slangesettet. Unngå et område på 5,0 cm (2 in) rundt navlen for å sikre et
komfortabelt innstikksted og bidra til god festing.

Forsiktig!  Roter innstikkstedene for slangesettet slik at de ikke
overbelastes.

Forsiktig!  Bytt slangesettet hver andre eller tredje dag for å unngå
okklusjon i slangesettet eller infeksjon på innstikkstedet.

■
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For å holde innstikkstedene sunne synes noen det er nyttig å bruke et visuelt
skjema som hjelp til å rotere innstikkstedene på en organisert måte. Her er for
eksempel to metoder som brukes ofte. Det er mest effektivt om du bruker begge
metodene og veksler mellom dem:

• Se for deg en tenkt klokke som er tegnet på magen rundt navlen. Roter
innstikkstedene for slangesettet ved å starte ved klokken 12 og rotere stedene
med klokken til klokken 3, klokken 6 osv.

• Tenk deg bokstaven M eller bokstaven W på hver side av navlen. Start i enden
av en bokstav og fortsett gjennom bokstaven. Roter videre til hvert
skjæringspunkt.

Medtronic Diabetes tilbyr en rekke forskjellige slangesett til pumpen.
Instruksjonene for slangesettet Quick-set er tatt med her som et eksempel.

Se Fylle kanylen, på side 105 etter at du har ført inn slangesettet, for å fylle
slangesettets kanyle.
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Slangesettet Quick-set (med Quick-serter™)

Det finnes forskjellige slangesett som du kan bruke med pumpen.
Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du fører inn slangesettet Quick-set som
et eksempel. Følg alltid instruksjonene som fulgte med slangesettet du bruker.

2

4 5                                                     7

8 9 10 11

12 13 14

31

6

Fylle kanylen

Den myke kanylen må fylles med insulin etter at slangesettet er ført inn i kroppen
og innføringskanylen er fjernet. Hvor mye insulin som trengs for å fylle kanylen,
avhenger av hvilken type slangesett du bruker. Denne informasjonen står i
instruksjonene for slangesettet.
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Merk!  Hvis du bruker et slangesett med nål, trenger du ikke å fylle
kanylen. Velg Ferdig når systemet ber deg om å fortsette med
fyllingsprosessen.

 
 
Slik fyller du kanylen:

1. Når du har fylt slangen og ført inn slangesettet, vises skjermbildet Fyll
kanylen?.

Merk!  Hvis skjermen slås av før du er klar til å fylle kanylen, kan du
slå den på igjen ved å trykke på en hvilken som helst tast på
pumpen.

 
2. Velg Fyll for å fylle kanylen nå. Hvis du bruker et slangesett med nål, trenger

du ikke å fylle kanylen. Velg Ferdig for å hoppe over dette trinnet.

Skjermbildet Fyll kanylen vises.

3. Juster fyllmengden for det bestemte slangesettet du bruker, og velg deretter
Fyll nå. Hvis du er usikker på fyllmengden, kan du se instruksjonene som
fulgte med slangesettet.
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4. Når kanylen begynner å fylles, vises antallet enheter som tilføres, på
skjermbildet. Pumpen avgir lydsignaler eller vibrerer når tilførselen er ferdig.

Etter at kanylen er fylt, vises startbildet. Pumpen er nå klar til å tilføre insulin.
 
Slik stopper du fyllingen av kanylen:

1. Velg Stopp fylling for å stoppe fyllingen av kanylen.

2. Velg Ja.

Skjermbildet Fylling stoppet vises og bekrefter den tilførte mengden.

3. Velg Ferdig.

Koble slangesettet fra og til igjen
I trinnene nedenfor ser du hvordan du kobler fra og til igjen slangesettet Quick-set
som et eksempel. Hvis du bruker et annet slangesett enn Quick-set, må du alltid se
instruksjonene som fulgte med slangesettet.

Koble fra slangesettet Quick-set

Med slangesettet Quick-set har du mulighet til å koble deg fra pumpen midlertidig
uten å fjerne slangesettet fra kroppen.

1. Hold på sideklipsene på koblingen med fingrene.

2. Drei koblingen mot klokken.

3. Fjern koblingen fra stedet.
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1 2 3

Koble slangesettet Quick-set til igjen

Sett koblingen (den flate siden skal vende ned) på infusjonsstedet og sørg for at
den festes godt. Du må ikke klemme på koblingens flate sideklips.

1 2 3
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6 Blodsukkermåler
Du kan koble opptil seks kompatible Bayer-blodsukkermålere trådløst til pumpen.
Hvis du ikke kobler en blodsukkermåler til pumpen, må du legge inn
blodsukkerverdiene manuelt. Du trenger følgende utstyr når du skal koble pumpen
og blodsukkermåleren sammen trådløst:

• Insulinpumpen MiniMed 640G

• Kompatibel Bayer-blodsukkermåler

• Brukerhåndbok for kompatibel Bayer-blodsukkermåler

Om den kompatible Bayer-blodsukkermåleren
Pumpen kan stilles inn til automatisk å motta blodsukkerverdier fra den kompatible
Bayer-blodsukkermåleren. Når startbildet vises på pumpen, avgir pumpen
lydsignaler eller vibrerer når den mottar en blodsukkerverdi fra blodsukkermåleren.
Skjermbildet BS-måler vises, der du kan se den gjeldende blodsukkerverdien og om
nødvendig tilføre en bolus. Når blodsukkerverdiene er mottatt, vises de på
pumpens skjerm i 12 minutter, sammen med eventuelt insulin som fremdeles er
aktivt fra eventuelle tidligere boluser. Hvis blodsukkerverdien er utenfor området
3,9 til 13,9 mmol/l, vises det et varsel på pumpen. I så fall må du behandle det lave
eller høye blodsukkeret i tråd med diabetesteamets instruksjoner.

Det er ikke sikkert at den kompatible Bayer-blodsukkermåleren er tilgjengelig i alle
land.

Du kan også tilføre en vanlig bolus eller forvalgt bolus fra den kompatible Bayer-
blodsukkermåleren. Du finner mer informasjon om hvordan du stiller inn pumpen
til å bruke Ekstern bolus-funksjonen, under Stille inn Ekstern bolus, på side 112.
Rådfør deg med diabetesteamet før du bruker Ekstern bolus-funksjonen.
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Koble pumpen og blodsukkermåleren sammen trådløst
Følg alltid instruksjonene i brukerhåndboken for den kompatible Bayer-
blodsukkermåleren når du skal koble blodsukkermåleren til pumpen.

Stille inn Ekstern bolus
Med Ekstern bolus kan du sende en vanlig bolus eller forvalgt bolus eksternt fra
blodsukkermåleren. For at du skal ha tilgang til dette alternativet, må den
kompatible Bayer-blodsukkermåleren og pumpen være koblet sammen trådløst, og
alternativet Ekstern bolus på pumpen må være aktivert. Rådfør deg med
diabetesteamet før du bruker Ekstern bolus-funksjonen.

Følgende prosedyre beskriver hvordan du aktiverer eller deaktiverer Ekstern bolus-
funksjonen. Du finner informasjon om hvordan du bruker Ekstern bolus, i
brukerhåndboken som fulgte med den kompatible Bayer-blodsukkermåleren.

Merk!  Standardinnstillingen for Ekstern bolus er aktivert.

 
 
Slik aktiverer eller deaktiverer du Ekstern bolus:

1. Kontroller at pumpen og den kompatible Bayer-blodsukkermåleren er koblet
sammen.

2. Gå til skjermbildet Ekstern bolus.

Meny > Verktøy > Ekstern bolus

Skjermbildet Ekstern bolus vises.

3. Velg Ekstern bolus for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

4. Velg Lagre.

Slette en blodsukkermåler fra pumpen
Følg denne fremgangsmåten hvis du vil slette den kompatible Bayer-
blodsukkermåleren fra pumpen.
 
Slik sletter du blodsukkermåleren fra pumpen:

1. Gå til skjermbildet Administrer utstyr.

Meny > Verktøy > Utstyrsvalg > Administrer utstyr

112 Kapittel 6



Skjermbildet Administrer utstyr vises.

2. Finn og velg blodsukkermåleren basert på serienummeret. Det står
instruksjoner om hvor du finner serienummeret, i brukerhåndboken for den
kompatible Bayer-blodsukkermåleren.

3. Velg Slett.

4. Det vises et skjermbilde der du blir bedt om å bekrefte at du vil slette
utstyret. Velg Ja for å bekrefte eller Nei for å avbryte.
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7 Logg og hendelser
I dette kapitlet beskrives funksjonene Logg og Hendelsesmarkør. Logg-bildene
inneholder personlig informasjon om pumpebehandlingen, inkludert informasjon
om insulintilførsel, verdier fra blodsukkermåleren, sensorglukoseverdier og
eventuelle alarmer og varsler du har fått. Med funksjonen Hendelsesmarkør kan du
legge inn og lagre informasjon, som manuelle blodsukkerverdier, karbohydratinntak
og trening.

Logg
Funksjonen Logg omfatter skjermbildene Oversikt, Daglig logg og Alarmlogg.
Skjermbildene SG-oversikt og ISIG-logg er tilgjengelige hvis du bruker
sensorfunksjonen.

Skjermbildet Oversikt
Skjermbildet Oversikt viser informasjon om tidligere insulintilførsler og verdier fra
blodsukkermåleren. Hvis du bruker en sensor, vises det også informasjon om
sensorvarsler og sensorglukoseverdier på skjermbildet Oversikt.

Du kan vise logginformasjon for en enkelt dag, eller du kan velge flere dager og
vise et gjennomsnitt av alle resultatene for det antallet dager du har valgt.
 
Slik viser du skjermbildet Oversikt:

1. Gå til skjermbildet Oversikt.

Meny > Logg > Oversikt

2. Velg periode for skjermbildet Oversikt.
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Skjermbildet Oversikt vises med informasjon for det antallet dager som du har
valgt.

3. Du kan bla nedover for å vise hele skjermbildet. Hvis du bruker visningen
1 dag, kan du bruke tastene  og  på pumpen til å vise resultatene for hver
dag i loggen.

Forstå skjermbildet Oversikt
På skjermbildet Oversikt er informasjonen delt inn i fem kategorier:

• oversikt

• bolus

• blodsukkermåler

• sensor

• SmartGuard

Skjermbildet Oversikt: oversikt

I følgende tabell beskrives sammendragsdelen av skjermbildet Oversikt.

Merk!  Hvis du viser oversiktsresultater for en enkelt dag, er verdiene som
vises, de faktiske resultatene for den valgte dagen. Hvis du viser
oversiktsresultater for mer enn én dag, er verdien et gjennomsnitt av de
dagene du har valgt.

 
Navn Forklaring

Total daglig dose Total daglig dose med insulinenheter.

Basal • Insulinenheter som har vært brukt til basaltilførsel.

• Prosentandelen insulin som har vært brukt til basaltilførsel.

Bolus • Insulinenheter som har vært brukt til bolustilførsel.

• Prosentandelen insulin som har vært brukt til bolustilførsel.

Total karb. Daglig karbohydratmengde, i gram eller bytter.

Skjermbildet Oversikt: bolus

I følgende tabell beskrives bolusdelen av skjermbildet Oversikt:
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Merk!  Hvis du viser oversiktsresultater for en enkelt dag, er verdiene som
vises, de faktiske resultatene for den valgte dagen. Hvis du viser
oversiktsresultater for mer enn én dag, er verdien et gjennomsnitt av de
dagene du har valgt.

 
Navn Forklaring

Kun karb.bolus • Totalt antall insulinenheter som har blitt tilført med Bolus

Wizard for å dekke kun karbohydrater.

• Antallet ganger Bolus Wizard har tilført kun en matbolus.

Kun BS-korreksjon • Totalt antall insulinenheter som har blitt tilført som kun BS-

korreksjon med Bolus Wizard.

• Antallet ganger Bolus Wizard har tilført kun en BS-korreksjon.

Karb.bolus + BS-kor‐

reksjon

• Totalt antall insulinenheter som har blitt tilført som matbolus

og BS-korreksjon med Bolus Wizard.

• Antallet ganger Bolus Wizard har tilført en karbohydrat- og

BS-korreksjonsbolus.

Manuell bolus • Totalt antall bolusinsulinenheter som har blitt tilført med

Manuell bolus, Forvalgt bolus eller Lydbolus.

• Antallet bolustilførsler med Manuell bolus, Forvalgt bolus eller

Lydbolus.

Skjermbildet Oversikt: BS-måler

I følgende tabell beskrives blodsukkermåler-delen av skjermbildet Oversikt:

Navn Forklaring

BS Totalt antall verdier fra blodsukkermåleren, inkludert verdier fra

en kompatibel Bayer-blodsukkermåler og verdier fra blodsukker‐

måleren som er lagt inn manuelt.

Gj.snitt BS Gjennomsnittet av verdiene fra blodsukkermåleren.

BS-verdi fra måler

lav

Den laveste blodsukkermålerverdien som er mottatt fra en kom‐

patibel Bayer-blodsukkermåler.

BS-verdi fra måler

høy

Den høyeste blodsukkermålerverdien som er mottatt fra en

kompatibel Bayer-blodsukkermåler.
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Navn Forklaring

Manuelt lav Den laveste verdien fra blodsukkermåleren som er lagt inn

manuelt.

Manuelt høy Den høyeste verdien fra blodsukkermåleren som er lagt inn

manuelt.

Skjermbildet Oversikt: sensor

I følgende tabell beskrives sensordelen av skjermbildet Oversikt. Hvis
sensorfunksjonen aldri har vært aktivert, kan det hende at denne delen av
skjermbildet ikke vises. Hvis sensorfunksjonen har vært aktivert minst én gang, men
er slått av for øyeblikket, er denne delen av skjermbildet grå.

Navn Forklaring

Gj.snitt SG Gjennomsnittlig sensorglukoseverdi.

SG std. avv. Standardavvik for sensorglukoseverdier.

Over øvre grense Prosentandelen av sensorglukoseverdier som har vært over var‐

selgrensen for høy glukose. Hvis du ikke har angitt en varsel‐

grense for høy glukose, bruker pumpen standardverdiene. Du

finner mer informasjon om hvordan du angir varselgrensen for

høy glukose, under Innstillinger for høy sensorglukose, på

side 158.

Innenfor grenser Prosentandelen av sensorglukoseverdier som har vært mellom

varselgrensene for høy og lav glukose. Hvis du ikke har angitt

varselgrensene for høy og lav glukose, bruker pumpen stan‐

dardverdiene. Du finner mer informasjon om hvordan du angir

varselgrensene for høy og lav glukose, under Innstillinger for høy

sensorglukose, på side 158 og Innstillinger for lav sensorglukose, på

side 159.

Under nedre grense Prosentandelen av sensorglukoseverdier som har vært under

varselgrensen for lav glukose. Hvis du ikke har angitt en varsel‐

grense for lav glukose, bruker pumpen standardverdiene. Du

finner mer informasjon om hvordan du angir varselgrensen for

lav glukose, under Innstillinger for lav sensorglukose, på side 159.

Varsel før høy SG Antallet Varsel før høy SG-varsler som har vært utløst.
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Navn Forklaring

Varsel ved høy SG Antallet Varsel ved høy SG-varsler som har vært utløst.

Stigningsvarsel Antallet stigningsvarsler som har vært utløst.

Varsel før lav SG Antallet Varsel før lav SG-varsler som har vært utløst.

Varsel ved lav SG Antallet Varsel ved lav SG-varsler som har vært utløst.

Skjermbildet Oversikt: SmartGuard

I følgende tabell beskrives SmartGuard-delen av skjermbildet Oversikt. Du finner
mer informasjon om SmartGuard-funksjonen under SmartGuard, på side 154.

Navn Forklaring

Stopp før lav SG Gjennomsnittlig antall Stopp før lav SG-hendelser per dag.

Stopp ved lav SG Gjennomsnittlig antall Stopp ved lav SG-hendelser per dag.

Tid stoppet av sen‐

sor

Gjennomsnittlig hvor lenge pumpen har vært stoppet som

følge av Stopp ved lav SG- eller Stopp før lav SG-hendelser per

dag.

Antall SG-verdier Antallet sensorglukoseverdier per dag.

Daglig logg
Skjermbildet Daglig logg inneholder en liste over handlinger som du har utført på
pumpen, eller hendelsesoppføringer som du har lagt inn for den valgte dagen, for
eksempel verdier fra blodsukkermåleren, bolustilførsler, eventuelle midlertidige
basaldoser som du har brukt, osv. Den siste handlingen eller hendelsen vises først
på listen. Fra denne listen kan du vise mer informasjon om hver handling eller
hendelse.
 
Slik viser du Daglig logg:

1. Gå til skjermbildet Dalig logg.

Meny > Logg > Daglig logg

Det vises en liste over datoer.

2. Velg en bestemt loggdato du vil vise. Det vises en liste over eventuelle
pumpehandlinger eller -hendelser som er lagt inn på den angitte dagen.
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3. Du kan velge et hvilket som helst element på listen for å åpne skjermbildet
Detaljer, som inneholder mer informasjon om den valgte handlingen eller
hendelsen. Hvis du for eksempel viser detaljene for en bolus som er tilført
med Bolus Wizard, inneholder skjermbildet Detaljer alle opplysningene som er
forbundet med den bolusen, som BS-korreksjonsmengde, justering av aktivt
insulin, karbohydrater som er angitt og beregnet bolus.

Alarmlogg
Skjermbildet Alarmlogg viser en liste over alarmer og varsler som har blitt utløst på
den valgte dagen. Den siste alarmen eller det siste varselet vises først på listen. Fra
denne listen kan du vise mer informasjon om hver alarm eller hvert varsel.
 
Slik viser du Alarmlogg:

1. Gå til skjermbildet Alarmlogg.

Meny > Logg > Alarmlogg

Det vises en liste over datoer.

2. Velg en bestemt alarmloggdato du vil vise. Det vises en liste over eventuelle
alarmer eller varsler som har blitt utløst på den angitte dagen.

3. Du kan velge en hvilket som helst alarm eller et hvilket som helst varsel på
listen for å åpne skjermbildet Alarmdetaljer, som inneholder mer informasjon
om den valgte alarmen eller det valgte varselet.

Bruke Sensorglukoseoversikt
Med funksjonen Sensorglukoseoversikt kan du vise en graf over
sensorglukoseloggen, basert på de øvre og nedre grensene du angir. Du kan vise
informasjon for én dag eller vise et gjennomsnitt av sensorglukosedataene for flere
dager.

Funksjonen Sensorglukoseoversikt er tilgjengelig hvis du bruker sensorfunksjonen.

Merk!  Grensene du angir på dette skjermbildet, brukes bare ved visning
av sensorglukosedata og er ikke de samme som de øvre og nedre
varselgrensene som brukes til sensorvarslene. Hvis du endrer grensene for
sensorglukoseoversikt, påvirkes ikke grensene for høy og lav glukose.
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Slik går du gjennom sensorglukoseloggen:

1. Gå til skjermbildet SG-oversikt.

Meny > Logg > Sensorglukoseoversikt

Skjermbildet SG-oversikt vises. De øvre og nedre grensene som vises, er enten
verdiene du anga for den siste SG-oversikten, eller standardverdiene på
10 mmol/l for den øvre grensen og 3,9 mmol/l for den nedre grensen.

2. Angi den øvre grensen og den nedre grensen som du vil bruke til
sensorglukoseoversikten.

Det må være en forskjell på minimum 1,1 mmol/l mellom den øvre og den
nedre grensen for sensorglukose.

3. Angi hvor mange dager av sensorglukoseloggen det skal beregnes et
gjennomsnitt for, og velg Neste.

Det vises en graf over sensorglukosedataene. Hvis du har valgt å vise én dag
av loggen, viser grafen informasjon om når sensorglukosen har vært over,
under eller innenfor de angitte grensene. Du kan bla nedover for å se i hvor
mange timer og i hvor stor prosentandel av tiden du har vært over, innenfor
og under grensene for sensorglukose.

Hvis du ikke har lagret noen data, vises det en melding på skjermbildet om at
det ikke er noen data tilgjengelig.

20
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SG-oversikt 4.00
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Hvis du viser informasjon for flere dager, viser grafen den gjennomsnittlige
prosentandelen av tiden der sensorglukosen har vært over, under eller
innenfor de angitte grensene.

Innenfor 9.00 t 38 %

SG-oversikt
7 dager (gj.snitt/dag)

Under
3,9
7.00 t
15 %

Over
10,0

8.00 t
33 %

4.00

ISIG-logg
ISIG representerer et signal som måles av sensoren, og som brukes til å beregne
sensorglukoseverdien. ISIG-loggfunksjonen viser en logg over ISIG-verdiene i løpet
av den siste 24-timers perioden. Denne informasjonen brukes hovedsakelig av
teknisk støtte ved feilsøking og er tilgjengelig først etter at du har aktivert
sensorfunksjonen.
 
Slik viser du ISIG-loggen:

1. Gå til skjermbildet ISIG-logg.

Meny > Logg > ISIG-logg

2. Velg det tidspunktet du ønsker å vise ISIG-logg for. Skjermbildet ISIG-logg
vises for det klokkeslettet du har valgt.

Hendelsesmarkør
Med funksjonen Hendelsesmarkør kan du lagre visse typer informasjon elektronisk.

Når du bruker denne funksjonen, må du legge inn hendelser når de inntreffer,
ettersom tidspunktet for oppføringen lagres i systemet. Du kan ikke endre
oppføringer etter at du har lagt informasjonen inn i pumpen. Du kan se de lagrede
hendelsene på skjermbildet Daglig logg.

Informasjonen som legges inn, kan sendes til CareLink™ Personal-programmet for
administrasjon av behandling. Der kan den brukes til å generere rapporter som du
kan dele med diabetesteamet.
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Slik legger du inn hendelsesmarkører:

1. Gå til skjermbildet Hendelsesmarkør

Meny > Hendelsesmarkør

2. Velg og legg inn hendelsesinformasjon i følgende kategorier:

BS Hvis du ikke bruker Bolus Wizard eller en kompatibel Bayer-

blodsukkermåler til å legge inn verdiene fra blodsukkermåleren i

pumpen, kan du legge dem inn her. Hvis du bruker en sensor,

kan du bruke en verdi fra blodsukkermåleren angitt her til kali‐

brering. Du kan også legge inn verdier fra blodsukkermåleren

som ikke er beregnet på kaliberering, for eksempel de verdiene

som måles når du spiser, eller når blodsukkeret stiger eller faller

raskt.

Injeksjon Legg inn antallet insulinenheter du har tilført med injeksjon.

Merk!  Insulinenheter som er lagt inn ved hjelp
av hendelsesmarkøren Injeksjon, legges ikke til
mengden aktivt insulin som registreres på pum‐
pen.

 

Måltid Legg inn karbohydrater du har spist eller drukket, som ikke er

lagt inn i Bolus Wizard. Du kan for eksempel legge inn karbohy‐

drater du har spist for å korrigere lavt blodsukker.

Legg ikke inn karbohydrater her som du allerede har lagt inn i

Bolus Wizard.

Trening Angi hvor lenge du har trent. Det hjelper å være konsekvent og

legge inn informasjonen enten før eller etter hver gang du tre‐

ner.

Annet Eksempler på hendelsesmarkøren Annet kan blant annet være

når du tar medikamenter, når du føler deg syk, eller når du er

under stress.

■
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8 Påminnelser
Påminnelser hjelper deg med å huske å gjøre viktige rutineaktiviteter. Det finnes
spesifikke påminnelser der du blir bedt om å kontrollere blodsukkeret etter en
bolus, tilføre en matbolus, kontrollere reservoarnivået og bytte slangesettet. Det
finnes også personlige påminnelser som du kan bruke til et hvilket som helst
formål. Hvis du har aktivert sensorfunksjonen, får du en kalibreringpåminnelse der
du blir bedt om å kalibrere sensoren.

Personlige påminnelser
De personlige påminnelsene omfatter seks nummererte påminnelser i tillegg til de
spesifikke påminnelsene for Sjekk BS og Legemidler.
 
Slik oppretter du en ny personlig påminnelse:

1. Gå til skjermbildet Personlig.

Meny > Påminnelser > Personlig

2. Velg Legg til ny.

Skjermbildet Velg navn vises med de tilgjengelige påminnelsene.

3. Velg den påminnelsen du vil angi.

Skjermbildet Rediger vises for den valgte påminnelsen.

4. Angi tidspunktet der du vil at påminnelsen skal inntreffe.

5. Velg Lagre. Den personlige påminnelsen inntreffer på det angitte tidspunktet
hver dag med mindre du endrer eller sletter den.
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Slik kan du endre, gi nytt navn til eller slette en eksisterende personlig
påminnelse:

1. Gå til skjermbildet Personlig.

Meny > Påminnelser > Personlig

2. Velg den påminnelsen du vil endre.

3. Gjør ett av følgende:

• Velg Påminnelse for å aktivere eller deaktivere denne påminnelsen.

• Velg Rediger for å endre tidspunktet for påminnelsen.

• Velg Gi nytt navn for å velge et nytt navn for denne påminnelsen.

• Velg Slett for å slette denne påminnelsen.

Påminnelsen Sjekk BS etter bolus
Påminnelsen Sjekk BS etter bolus hjelper deg med å huske å kontrollere
blodsukkeret etter en bolus. Etter at du har startet en bolus, spør pumpen deg om
når du ønsker å bli minnet på å kontrollere blodsukkeret. Nedtellingen begynner
når du starter bolusen.

Merk!  Påminnelsen Sjekk BS etter bolus er ikke tilgjengelig når du tilfører
en bolus fra den kompatible Bayer-blodsukkermåleren ved hjelp av
Ekstern bolus-funksjonen.

 
 
Slik aktiverer eller deaktiverer du påminnelsene Sjekk BS etter bolus:

1. Gå til skjermbildet Sjekk BS.

Meny > Påminnelser > Sjekk BS etter bolus

2. Velg Påminnelse for å aktivere eller deaktivere påminnelsen.

3. Velg Lagre.
 
Slik bruker du påminnelsen Sjekk BS etter bolus når du tilfører en bolus:

1. Etter at du har aktivert påminnelsen Sjekk BS etter bolus, vises følgende
skjermbilde hver gang du starter en bolus:
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2. Angi et tidsrom fra 30 minutter til 5 timer, i trinn på 30 minutter. Velg OK.
Hvis du ikke ønsker en påminnelse etter bolusen, velger du strekene uten å
legge til et tidsrom. Velg deretter OK. Trykk om nødvendig på  for å gå
tilbake til strekene.

Påminnelse om manglende måltidsbolus
Påminnelsen Manglende måltidsbolus varsler deg hvis det ikke tilføres noen bolus
innenfor et tidsrom som du angir. Disse tidsrommene angis vanligvis rundt de
vanlige måltidene for å bidra til å sikre at du ikke glemmer en måltidsbolus. Du kan
stille inn opptil åtte påminnelser om manglende måltidsbolus.
 
Slik oppretter du en ny påminnelse om manglende måltidsbolus:

1. Gå til skjermbildet Manglende måltidsbolus.

Meny > Påminnelser > Manglende måltidsbolus

2. Velg Legg til ny.

3. Velg Starttid, og angi et tidspunkt.

4. Velg Sluttid, og angi et tidspunkt. Tidsrommet er fra ett minutt til 24 timer.

5. Velg Lagre.
 
Slik aktiverer, deaktiverer, endrer eller sletter du eksisterende påminnelser
om manglende måltidsbolus:

1. Gå til skjermbildet Manglende måltidsbolus.

Meny > Påminnelser > Manglende måltidsbolus

2. Velg en av påminnelsene du allerede har opprettet.

3. Endre følgende:

• Velg Påminnelse for å aktivere eller deaktivere denne påminnelsen.
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• Velg Rediger for å endre tidspunktet for påminnelsen.

• Velg Slett for å slette denne påminnelsen.

Påminnelsen Lite i reservoar
Påminnelsen Lite i reservoar varsler deg når insulinnivået i reservoaret er lavt. Med
denne funksjonen kan du programmere pumpen slik at den genererer en
påminnelse før reservoaret er tomt. Du kan velge en av følgende typer Lite i
reservoar-påminnelser:

• Enheter – varsler deg når det er et definert antall enheter igjen i reservoaret,
og varsler deg deretter på nytt når halvparten av de gjenværende enhetene er
brukt.

• Tid – varsler deg når det gjenstår en definert tid før reservoaret er tomt, og
deretter på nytt en time før det er tomt for insulin, avhengig av den
programmerte tilførselen av basalinsulin.

Merk!  Hvor mye tid som gjenstår, eller hvor mange enheter som er igjen
i reservoaret, vises på skjermbildet Statusoversikt. Du finner mer
informasjon om hvordan du får tilgang til statusbildene, under Vise
statusbildene, på side 32.

 
Hvis du bruker Tid for påminnelsen om lite i reservoar, må du være klar over at
påminnelsestiden kun er basert på tilførselen av basalinsulindosen. Hvis du tilfører
en bolus, reduseres den gjenværende tiden raskere.

Hvis reservoaret for eksempel har 10 timer igjen når du legger deg om kvelden, og
du sover i åtte timer uten å tilføre bolusinsulin, har du fremdeles to timer med
basalinsulin igjen når du våkner. Sett at reservoaret derimot har 10 timer igjen når
du drar hjemmefra om morgenen for å gå på jobb. Hvis du tilfører bolusdoser for å
dekke et mellommåltid på formiddagen og lunsj, reduseres antallet gjenværende
timer deretter, og du går tom for insulin før den åtte timers arbeidsdagen er slutt.
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Advarsel!  Når pumpen registrerer at det er lite i reservoaret under
en bolustilførsel eller en tilførsel for å fylle kanylen, vises varselet
Lite i reservoar. Kontroller hvor mye som er igjen i reservoaret når
tilførselen er fullført, for å sikre at pumpen ikke går tom for insulin,
fordi det da kan tilføres for lite insulin.

 
Oppsett av påminnelsen om lite i reservoar:

1. Gå til skjermbildet Lite i reservoar.

Meny > Påminnelser > Lite i reservoar

2. Velg Type for å angi enten Enheter eller Tid for påminnelsen.

3. Gjør et av følgende, avhengig av hvilken type du har valgt:

• Velg Enh. for å angi antallet enheter. Du kan angi en verdi på mellom
5 enheter og 50 enheter.

• Velg Tid for å angi antallet timer du ønsker å bruke for påminnelsen. Du
kan angi fra 2 til 24 timer.

4. Velg Lagre.

Påminnelse om å bytte slangesett
Påminnelsen Bytt slangesett hjelper deg med å huske å bytte slangesettet. Når du
har aktivert denne påminnelsen, registrerer den automatisk hvor lang tid det går
mellom hvert bytte av slangesett, og minner deg på at du må bytte slangesettet.
 
Slik aktiverer, deaktiverer eller endrer du påminnelsen om bytte av
slangesett:

1. Gå til skjermbildet Bytt slangesett.

Meny > Påminnelser > Bytt slangesett

2. Velg Påminnelse for å aktivere eller deaktivere påminnelsen. Hvis du aktiverer
påminnelsen, velger du Tid og deretter to eller tre dager for påminnelsen.

3. Velg Lagre.
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Kalibreringspåminnelser
Kalibreringspåminnelsen er tilgjengelig hvis du bruker sensorfunksjonen. Denne
funksjonen hjelper deg med å huske å kalibrere sensoren. Hvis du for eksempel
stiller påminnelsen til fire timer, får du et Kalibrer innen-varsel fire timer før du må
legge inn den neste verdien fra blodsukkermåleren.
 
Slik aktiverer, deaktiverer eller endrer du kalibreringspåminnelsen:

1. Gå til skjermbildet Kalibrering.

Meny > Påminnelser > Kalibrering

2. Velg Påminnelse for å aktivere eller deaktivere påminnelsen.

3. Hvis du aktiverer påminnelsen, må du velge Tid og deretter angi et tidsrom
på mellom 5 minutter og 6 timer.

4. Velg Lagre.
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9 Generelle innstillinger
Dette kapitlet inneholder informasjon om vanlige oppgaver knyttet til ulike
innstillinger.

Flymodus
I flymodus stoppes den trådløse kommunikasjonen med pumpen midlertidig. Bruk
denne modusen på flyreiser når du blir bedt om å slå av trådløst utstyr.

Undersøk flyselskapets retningslinjer for å få konkrete instruksjoner om bruk av
medisinsk utstyr under en flygning. Undersøk lokale flyplassers retningslinjer for å
få konkrete instruksjoner om medisinsk utstyr og sikkerhetsprosedyrer.

Følgende tabell inneholder spesielle instruksjoner for bruk av flymodus og
tilleggsutstyr med pumpen:

Når du bruker

dette utstyret:

Gjør du følgende:

Kompatibel Bayer-

blodsukkermåler

Når flymodus er aktivert, er ikke den eksterne bolusfunksjonen til‐

gjengelig, og du må legge inn verdier fra blodsukkermåleren

manuelt. Når flymodus deaktiveres, kan du bruke den kompatible

Bayer-blodsukkermåleren normalt.

Ikke-tilkoblet blod‐

sukkermåler

Bruk den ikke-tilkoblede blodsukkermåleren som vanlig enten fly‐

modus er aktivert eller deaktivert.
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Når du bruker

dette utstyret:

Gjør du følgende:

Sensor og sender Når flymodus er aktivert, mottar ikke pumpen sensorverdier fra

senderen. Senderen fortsetter å samle inn sensorverdier og kan

lagre opptil 10 timer med sensordata.

Når flymodus deaktiveres, kan det ta opptil 15 minutter før pum‐

pen og senderen begynner å kommunisere trådløst igjen. Sende‐

ren begynner å sende de 10 siste timene med sensorinformasjon

til pumpen.

Når du deaktiverer flymodus:

• Hvis flymodus har vært aktivert i seks timer eller mindre, må du

vente i 15 minutter til sensoren og senderen overfører de

manglende sensorglukoseverdiene trådløst til pumpen.

• Hvis flymodus har vært aktivert i mer enn seks timer, må du

koble senderen og sensoren fra hverandre og deretter sammen

igjen. Velg deretter Koble til sensor igjen når dette vises på

pumpens skjerm.
 

 
Slik aktiverer eller deaktiverer du flymodus:

1. Gå til skjermbildet Flymodus.

Meny > Verktøy > Flymodus

2. Velg Flymodus for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

3. Velg Lagre.

Når flymodus er aktivert, vises flymodussymbolet  i stedet for

tilkoblingssymbolet på statuslinjen.

Lydvalg
Med skjermbildet Lydvalg kan du endre volumet for de fleste varsler og varslinger
og angi innstillingene for lyd og vibrasjon. Du kan velge et av de tre lydvalgene:

•  lyd

•  vibrasjon
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•  lyd og vibrasjon

Lydvalget du bruker for øyeblikket, vises på statuslinjen. Du finner mer informasjon
under Statuslinje, på side 28.
 
Slik endrer du innstillingene for lyd og vibrasjon:

1. Gå til skjermbildet Lydvalg.

Meny > Lydvalg

2. Velg det lyd- eller vibrasjonsalternativet du ønsker å bruke.

3. Hvis alternativet Lyd eller Lyd og vibrasjon er valgt, kan volumet endres. Velg
Volum og bruk venstre eller høyre tast til ønsket nivå er nådd.

4. Velg Lagre.

Automatisk stopp
Automatisk stopp er en sikkerhetsfunksjon som stopper all insulintilførsel og utløser
en alarm hvis du ikke trykker på noen taster i et angitt tidsrom. Diabetesteamet
kan for eksempel be deg om å angi tiden basert på hvor mange timer du vanligvis
sover om natten. Snakk med diabetesteamet om hvordan du kan bruke denne
funksjonen på best mulig måte.
 
Slik stiller du inn automatisk stopp:

1. Gå til skjermbildet Autom. stopp.

Meny > Insulininnstillinger > Autom. stopp

2. Velg Alarm.

3. Velg Tid og legg inn det antallet timer du vil angi.

4. Velg Lagre.

Barnesikringsmodus
Med funksjonen Barnesikringsmodus kan omsorgspersoner, som foreldrene til et
lite barn, begrense tilgangen til kritiske pumpeinnstillinger.

■
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Forsiktig!  Du kan fremdeles stoppe pumpen manuelt mens den er i
barnesikringsmodus. Dette kan føre til høyt blodsukker og
ketoacidose.

Når barnesikringsmodus er aktivert, kan du ikke starte en ny bolustilførsel, starte et
nytt basalprogram eller starte en ny midlertidig basaltilførsel. Eventuelle tidligere
bolus- og basaltilførsler fortsetter imidlertid som vanlig, og brukeren av pumpen
kan stoppe en bolustilførsel når som helst.

Når pumpen er i barnesikringsmodus, kan du stoppe insulintilførselen, motta
sensorglukoseverdier, motta blodsukkerverdier fra en kompatibel Bayer-
blodsukkermåler, gå gjennom loggene, teste pumpen og slette alarmer og varsler.
Du kan imidlertid ikke endre noen innstillinger.

Advarsel!  Barnesikringsmodus hindrer ikke eksterne bolustilførsler
fra den kompatible Bayer-blodsukkermåleren. Når pumpen er i
barnesikringsmodus, kan du fremdeles tilføre en bolus fra den
kompatible Bayer-blodsukkermåleren ved hjelp av Ekstern bolus-
funksjonen.

 
Slik aktiverer eller deaktiverer du barnesikringsmodus:

1. Gå til skjermbildet Barnesikr.modus.

Meny > Verktøy > Barnesikring

2. Velg Barnesikring for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

3. Velg Lagre. Mens barnesikringsmodus er aktivert, vises det et låssymbol  på

statuslinjen.

Hvis du aktiverer barnesikringsmodus, vises det en melding der du bli spurt
om du vil endre innstillingen for ekstern bolus også. Denne meldingen vises
bare hvis innstillingen for ekstern bolus var aktivert.

4. Velg Ja for å endre innstillingen for ekstern bolus.

5. Velg Ekstern bolus for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

6. Velg Lagre.
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Karb.enhet
Innstillingen Karb.enhet bestemmer om karbohydrater skal angis og vises i gram
(g) eller bytter (bytt). Du angir karbohydratinformasjon når du bruker Bolus Wizard
og registrerer mat i Hendelsesmarkør.
 
Slik endrer du innstillingen Karb.enhet:

1. Gå til skjermbildet Karb.enhet.

Meny > Verktøy > Karb.enhet

2. Velg enten Gram eller Bytter.

3. Velg Lagre.

Displayinnstillinger
Med Displayinnstillinger kan du øke eller redusere lysstyrken på skjermen. På
skjermbildet Displayinnstillinger kan du også endre hvor lenge bakgrunnslyset skal
være på etter at du har trykket på en tast.
 
Slik endrer du displayinnstillingene:

1. Gå til skjermbildet Displayinnstillinger.

Meny > Verktøy > Displayinnstillinger

2. Velg Lysstyrke for å justere skjermens lysstyrke. Du kan angi et nivå fra 1 til 5
eller velge Auto hvis du vil at skjermen skal tilpasses de gjeldende
omgivelsene automatisk.

Merk!  Lysstyrkeinnstillingen du velger, kan påvirke batteriets levetid.
Hvis du vil at batteriet skal vare lenger, kan du vurdere å bruke en
lavere innstilling.

 
3. Velg Bakgrunnslys for å endre tidsavbruddet for bakgrunnslyset på pumpens

skjerm. Du kan velge 15 sekunder, 30 sekunder, 1 minutt eller 3 minutter.

Merk!  Bakgrunnslyset kan påvirke batteriets levetid. Hvis du vil at
batteriet skal vare lenger, kan du vurdere å stille tidsavbruddet for
skjermen til 15 sekunder.
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4. Velg Lagre.

Språk
Du kan endre språket som pumpen bruker til å vise informasjon.
 
Slik endrer du innstillingen for språk:

1. Gå til skjermbildet Språk.

Meny > Verktøy > Språk

En hake angir hvilket språk som er aktivt.

2. Velg ønsket språk.

3. Velg Ja når bekreftelsesmeldingen vises.

Administrere pumpeinnstillingene 
Med Administrer innstillinger kan du lagre, gjenopprette eller slette innstillingene.

I følgende tabell beskrives alternativene for Administrer innstillinger:

Lagre innstillin‐
ger

Lagrer en oppføring av de gjeldende innstillingene som du

kan bruke hvis en fremtidig hendelse fører til at du må legge

inn innstillingene på nytt.

Gjenopprett inn‐
stillinger

Brukes til å gjenopprette innstillingene med backup-innstil‐

lingene som du har lagret med funksjonen Lagre innstillin‐

ger.

Slett alle innstil‐
linger

Sletter innstillingene og tilbakestiller dem til standardinnstil‐

lingene fra fabrikken. For at du skal kunne bruke pumpen

igjen etter at du har slettet alle innstillinger, må du bruke

Gjenopprett innstillinger. Dermed kan du gjenopprette en

tidligere versjon av innstillingene eller angi innstillingene på

nytt.

Slett aktivt insu‐
lin

Dette alternativet vises bare hvis du aldri har slettet aktivt

insulin. Bruk denne funksjonen når du er klar til å bruke

pumpen med insulin for første gang. Du kan bare slette

aktivt insulin én gang.
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Innstillingslogg Viser en logg over nylige aktiviteter i forbindelse med admi‐

nistrasjon av innstillingene, for eksempel lagring, sletting og

gjenoppretting av innstillingene.

Lagre innstillingene

Hvis du lagrer en oppføring av innstillingene, kan du om nødvendig gjenopprette
innstillingene på et senere tidspunkt.
 
Slik lagrer du de gjeldende innstillingene:

1. Gå til skjermbildet Administrer innstillinger.

Meny > Verktøy > Administrer innstillinger

2. Trykk på og hold inne  og  samtidig til menyen Administrer innstillinger
vises.

3. Velg Lagre innstillinger.

Hvis dette er de første innstillingene du har lagret, vises det en melding der
du får beskjed om at innstillingene er lagret.

Hvis du har lagret innstillinger tidligere, vises det en melding der du blir spurt
om du vil erstatte de tidligere innstillingene med de gjeldende innstillingene.
Velg Ja for å godta. Velg Nei for å avbryte.

Gjenopprette innstillingene

Med dette alternativet kan du erstatte de gjeldende pumpeinnstillingene med de
siste innstillingene du har lagret. Menyalternativet Gjenopprett innstillinger er bare
tilgjengelig hvis du har lagret innstillingene tidligere.
 
Slik gjenoppretter du de tidligere innstillingene:

1. Gå til skjermbildet Administrer innstillinger.

Meny > Verktøy > Administrer innstillinger

2. Trykk på og hold inne  og  samtidig til menyen Administrer innstillinger
vises.

3. Velg Gjenopprett innstillinger.

4. Hvis du vil erstatte de gjeldende innstillingene med de tidligere innstillingene,
velger du Ja. Velg Nei for å avbryte.
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Slette innstillingene

Funksjonen Slett alle innstillinger sletter de gjeldende innstillingene og tilbakestiller
dem til standardinnstillingene fra fabrikken. Etter at du har slettet innstillingene,
vises oppstartsveiviseren på pumpen slik at du kan legge inn pumpeinnstillingene
på nytt. Du må legge inn innstillingene på nytt hvis du vil fortsette å bruke
pumpen.

Funksjonen Slett alle innstillinger sletter ikke trådløse tilkoblinger til annet utstyr,
som senderen eller den kompatible Bayer-blodsukkermåleren.

Forsiktig!  Slett ikke innstillingene på pumpen med mindre
diabetesteamet har bedt deg om å gjøre det. Hvis du sletter
innstillingene, må du legge inn alle de personlige innstillingene på
nytt i tråd med diabetesteamets instruksjoner.

 
Slik sletter du alle innstillinger:

1. Pass på at pumpen ikke er koblet til kroppen.

2. Gå til skjermbildet Administrer innstillinger.

Meny > Verktøy > Administrer innstillinger

3. Trykk på og hold inne  og  samtidig til menyen Administrer innstillinger
vises.

4. Velg Slett alle innstillinger.

Det vises et bekreftelsesbilde der du blir spurt om du vil slette alle
innstillingene.

5. Velg Ja hvis du vil gå videre og slette innstillingene. Velg Nei hvis du ikke vil
slette innstillingene.

Hvis du sletter innstillingene, vises velkomstbildet og deretter
oppstartsveiviseren på pumpen. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan
du angir oppstartsinnstillingene, kan du se Angi oppstartsinnstillinger, på
side 24.
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Slette aktivt insulin

Bruk denne funksjonen når du er klar til å bruke pumpen med insulin for første
gang. Denne funksjonen sletter alle aktivt insulin-verdier som pumpen har
registrert, og stiller aktivt insulin-verdien til null. Hvis du har øvd deg på å tilføre en
bolus med pumpen før du bruker pumpen med insulin, må du slette aktivt insulin.
Dette sikrer at Bolus Wizard har en nøyaktig mengde aktivt insulin til
bolusberegninger.

Du kan bare slette aktivt insulin én gang. Etter at du har slettet aktivt insulin, er
ikke funksjonen tilgjengelig lenger.

1. Gå til skjermbildet Administrer innstillinger.

Meny > Verktøy > Administrer innstillinger

2. Trykk på og hold inne  og  samtidig til menyen Administrer innstillinger
vises.

Skjermbildet Administrer innstillinger vises. Hvis du aldri har slettet aktivt
insulin, vises alternativet Slett aktivt insulin.

Administrer innstillinger
Lagre innstillinger
Gjenopprett innstillinger
Slett alle innstillinger
Slett aktivt insulin
Innstillingslogg

Merk!  Hvis alternativet Slett aktivt insulin ikke vises på skjermbildet
Administrer innstillinger, betyr det at du allerede har slettet aktivt
insulin på pumpen.

 
3. Velg Slett aktivt insulin.

Det vises et bekreftelsesbilde der du blir spurt om du vil fortsette.

4. Velg Slett for å slette aktivt insulin-verdien fra pumpen. Hvis du ikke vil slette
aktivt insulin på dette tidspunktet, velger du Avbryt.

Det vises en melding som bekrefter at aktivt insulin-verdien er slettet.

■
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Vise loggen med pumpeinnstillinger

Innstillingsloggen viser en logg over aktiviteter som du har utført i området
Administrer innstillinger, for eksempel om du har lagret, gjenopprettet eller slettet
innstillingene.

1. Gå til skjermbildet Administrer innstillinger.

Meny > Verktøy > Administrer innstillinger

2. Trykk på og hold inne  og  samtidig til menyen Administrer innstillinger
vises.

3. Velg Innstillingslogg.

Skjermbildet Innstillingslogg vises.

Selvtest
Selvtest er en sikkerhetsfunksjon som du kan bruke til å kontrollere om pumpen
fungerer som den skal. Dette egendiagnostiske verktøyet kan brukes til vedlikehold
eller til å kontrollere at pumpen fungerer som den skal. Selvtesten kommer i tillegg
til rutinetestene som kjøres uavhengig mens pumpen er i bruk.

ADVARSEL!  Insulinet stoppes i opptil to minutter mens pumpen
kjører selvtesten.

Selvtest omfatter følgende tester:

Test Forklaring

Display Aktiverer displayet i opptil 30 sekunder.

Varsellampe Tenner varsellampen i tre sekunder og slukker den deretter.

Vibrasjon Genererer to vibrasjonssykluser.

Lyd Genererer en varsellyd, en Lydbolus-lyd (trinn 1) og en alarmlyd.

Pumpen gjennomgår en serie med tester som er oppført i tabellen over. Selvtesten
krever at du observerer pumpen under testen.
 
Slik kjører du selvtesten:

1. Gå til skjermbildet Selvtest.

Meny > Verktøy > Selvtest
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En melding angir at selvtesten pågår.

Selvtesten tar opptil to minutter å fullføre. I løpet av den tiden blir displayet
hvitt et kort øyeblikk, varsellampen blinker, og pumpen vibrerer og avgir
lydsignaler.

2. Hvis det ikke oppdages noen problemer under selvtesten, går displayet tilbake
til skjermbildet Verktøy.

Hvis det oppdages et problem under selvtesten, vises det en melding med
mer informasjon om problemet. Hvis det vises en feilmelding under selvtesten
eller du observerer at pumpen ikke oppfører seg som angitt under testen, må
du ta kontakt med 24-timers brukerstøtte eller den lokale representanten.

Sensordemo
Med Sensordemo kan du se hvordan startbildet ville sett ut hvis du brukte den
valgfrie funksjonen for kontinuerlig glukosemåling (CGM). Du finner mer
informasjon om sensorgrafer under Sensorgrafen, på side 195.

Advarsel!  Bruk ikke Sensordemo til å ta beslutninger vedrørende
behandlingen din. Informasjonen du ser i Sensordemo, er ikke reelle
data. De er eksempler på den typen informasjon du kan få når du
bruker sensorfunksjonen. Hvis du tar behandlingsavgjørelser basert
på data som ikke er reelle, kan det føre til tilstander med lavt eller
høyt blodsukker.

 
Slik viser du sensorgrafene:

1. Gå til skjermbildet Sensordemo.

Meny > Verktøy > Sensordemo

Det vises et skjermbilde som et eksempel på hvordan startbildet ser ut når du
bruker den valgfrie CGM-funksjonen.
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2. Trykk på Velg for å få tilgang til sensorgrafeksemplene.

3. På skjermbildene med sensoreksempler kan du:

• trykke på tastene  eller  for å flytte markøren gjennom grafen. Det vises
eksempler på sensordata for de ulike tidsrommene.

• trykke på tastene  eller  for å vise grafer for andre tidsrom. Du kan
vise 3-timers, 6-timers, 12-timers og 24-timers grafer.

Sensordemo simulerer en sensorglukosegraf og viser et eksempel på den
generelle glukosetrenden og hvordan den stiger og synker over tid. Øverst på
grafen angis klokkeslettet, mens sidestolpen viser markørene for
sensorglukoseverdiene (SG-verdiene).

4. Trykk på  for å lukke Sensordemo.
 
Slik ser og hører du eksempler på sensorrelaterte varsler:

1. Gå til skjermbildet Sensordemo.

Meny > Verktøy > Sensordemo

2. Velg Varsel-demo.

3. Velg et av de oppførte varslene for å se og høre sensorrelaterte varsler.

4. Du lukker et eksempel på et varsel ved å trykke på . Velg deretter OK for å
slette varselet. Trykk på  for å lukke Sensordemo.

Tid og dato
Sørg for at tid og dato alltid er riktig stilt inn på pumpen. Dette er nødvendig for å
sikre riktig tilførsel av basalinsulin og for å sørge for at pumpens funksjoner
dokumenteres nøyaktig. Det kan hende du må endre tid eller dato hvis du reiser til
en annen tidssone eller endrer til sommer-/vintertid. Etter at tid og dato er endret,
justerer pumpen alle innstillinger automatisk.
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Slik endrer du tid og dato:

1. Gå til skjermbildet Tid og dato.

Meny > Verktøy > Tid og dato

2. Velg og endre Tid, Tidsformat eller Dato etter behov. Hvis du bruker en 12-
timers klokke, må du sørge for at du angir AM eller PM.

3. Velg Lagre. ■
 generelle innstillinger
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Stille inn kontinuerlig
glukosemåling
Dette kapitlet forklarer hvordan du kobler sammen pumpen og senderen trådløst,
og hvordan du angir sensorinnstillingene og stiller inn kontinuerlig glukosemåling
(CGM) på pumpen. Du trenger følgende:

• Insulinpumpen MiniMed 640G

• Sensorglukoseinnstillinger (fås fra diabetesteamet)

• Enlite-sensor

• Sett med Guardian 2 Link-sender

Advarsel!  Du må ikke ta behandlingsavgjørelser basert på
sensorglukoseverdier fordi sensorglukoseverdiene og
blodsukkerverdiene kan være forskjellige. Hvis
sensorglukoseverdiene er lave eller høye, eller hvis du merker
symptomer på lav eller høy glukose, må du kontrollere blodsukkeret
med en blodsukkermåler før du tar behandlingsavgjørelser, for å
unngå tilstander med alvorlig lav eller høy glukose.

Forstå kontinuerlig glukosemåling (CGM)
Med sensorfunksjonen på pumpen kan du integrere og bruke kontinuerlig
glukosemåling (CGM). CGM er et målingsverktøy for sensorglukose der det brukes
en glukosesensor som er plassert under huden, til å kontinuelig måle mengden
glukose i vevsvæsken. CGM hjelper deg med å behandle diabetesen bedre ved å:
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• registrere glukoseverdiene hele døgnet

• vise hvilken effekt kosthold, trening og medikamenter kan ha på glukosenivået

• gi deg ytterligere verktøy for å hjelpe deg med å forebygge høye og lave
glukosenivåer

Se Enlite™-sensorens ytelse for insulinpumpen MiniMed™ 640G hvis du vil lære mer
om nøyaktigheten på sensorglukoseverdier (SG-verdier) i forhold til
blodsukkerverdier (BS-verdier) fra blodsukkermåleren.

SmartGuard
SmartGuard er en funksjon som automatisk kan stoppe og gjenoppta
insulintilførselen basert på sensorglukoseverdiene og den nedre grensen. Den
nedre grensen bør stilles inn basert på anbefalinger fra diabetesteamet. Når
SmartGuard utløser en stoppet av sensor-hendelse, gjenopptas tilførselen av
basalinsulin automatisk hvis sensorglukoseverdiene stiger og har oppfylt de angitte
kriteriene, eller hvis den maksimale stopptiden på to timer nås.

Følgende tabell viser de forskjellige SmartGuard-innstillingene du kan bruke, og
hvor du finner mer informasjon.

Hvis du vil lære mer om: Gå til denne delen:

Hvordan du kan bruke SmartGuard for å stoppe

insulintilførselen automatisk før den nedre grensen

nås.

Stopp før lav SG, på side 160.

Hvordan du kan bruke SmartGuard for å stoppe

insulintilførselen automatisk når den nedre grensen

nås.

Stopp ved lav SG, på side 164.

Hvordan SmartGuard automatisk gjenopptar tilførse‐

len av basalinsulin etter en stoppet av sensor-hen‐

delse.

Gjenoppta basaltilførselen auto‐

matisk etter en SmartGuard-hen‐

delse for stoppet av sensor, på

side 166.

Du finner informasjon om hvordan du angir SmartGuard-innstillinger for stoppet av
sensor, under Angi innstillingene for lav sensorglukose, på side 174.
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Startbildet med CGM
Når du aktiverer sensorfunksjonen, endres startbildet på pumpen slik at det vises
en graf i sanntid med informasjon om sensorglukose (SG). Du finner mer
informasjon under Aktivere sensorfunksjonen, på side 170.
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Følgende elementer vises på startbildet ved kontinuerlig glukosemåling:

Element Forklaring

Flymodussym‐

bol
Flymodussymbolet  vises i stedet for tilkoblingssymbolet hvis fly‐

modus er aktivert. Når flymodus er aktivert, kan ikke pumpen motta

trådløs kommunikasjon fra annet utstyr. Du finner mer informasjon

om hvordan du bruker flymodus, under Flymodus, på side 137.
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Element Forklaring

Kalibrerings‐

symbol

Omtrent hvor mye tid som er igjen før sensoren må kalibreres på

nytt. Kalibreringssymbolet vises bare når sensorfunksjonen er aktivert.

Fargen og fyllnivået på symbolet angir statusen. Når sensoren er helt

kalibrert, er symbolet helt grønt. Etter hvert som tidspunktet for neste

sensorkalibrering nærmer seg, blir symbolet tommere, og fargen på

symbolet endres som vist i det følgende eksemplet. Du finner mer

informasjon om kalibrering av sensoren under Kalibrere sensoren, på

side 187.

Når sensoren initialiseres, vises kalibreringssymbolet med tre prikker

. Hvis tiden til neste sensorkalibrering ikke er tilgjengelig, vises kali‐

breringssymbolet med et spørsmålstegn .

Tilkoblingssym‐

bol
Tilkoblingssymbolet er grønt  når sensorfunksjonen er aktivert og

senderen kommuniserer med pumpen. Tilkoblingssymbolet er grått

 når sensorfunksjonen er aktivert, men senderen ikke er koblet til

eller kommunikasjonen med pumpen er brutt. Du finner mer infor‐

masjon om sensorfunksjonen under Forstå kontinuerlig glukosemåling

(CGM), på side 153.

Sensorgraf Viser sensorglukoseverdiene over en periode på 3 timer. De røde lin‐

jene angir grensene for høy og lav sensorglukose. Den blå linjen

angir sensorglukosetrendene i den angitte perioden. Du finner mer

informasjon under Sensorgrafen, på side 195.
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Element Forklaring

Symbol for

sensorens leve‐

tid

Antallet dager som gjenstår av sensorens levetid. Symbolet for senso‐

rens levetid vises bare når sensorfunksjonen er aktivert. Fargen og

fyllnivået på symbolet angir statusen. Når du fører inn en ny sensor,

er symbolet helt grønt. Etter hvert som sensoren brukes, blir symbo‐

let tommere. Symbolet blir gult når det gjenstår mindre enn 24 timer

av sensorens levetid. Det blir rødt når det gjenstår mindre enn

12 timer av sensorens levetid.

Hvis antallet dager som gjenstår av sensorens levetid, ikke er tilgjen‐

gelig, vises symbolet for sensorens levetid med et spørsmålstegn

.

Sensorglukose‐

verdi

Viser den gjeldende sensorglukoseverdien som overføres trådløst til

pumpen fra senderen.

SmartGuard-

symbol for

stoppet av sen‐

sor

SmartGuard-symbolet for stoppet av sensor vises bare når enten

funksjonen Stopp før lav SG eller funksjonen Stopp ved lav SG er akti‐

vert. Du finner mer informasjon om SmartGuard-funksjonen under

SmartGuard, på side 154.

SmartGuard-symbolet for stoppet av sensor angir gjeldende status for

stoppfunksjonene på følgende måte:

• Symbolet er konstant gullfarget  når enten Stopp ved lav SG

eller Stopp før lav SG er aktivert og klar.

• Gullsymbolet blinker hvis insulintilførselen er stoppet på grunn av

en Stopp ved lav SG- eller Stopp før lav SG-hendelse.

• Symbolet er grått med en skråstrek  når ingen av stoppfunksjo‐

nene er tilgjengelige. Stoppfunksjonene kan være utilgjengelige på

grunn av en nylig stopp eller fordi det ikke er noen tilgjengelige

sensorglukoseverdier. Den kan også være utilgjengelig fordi pum‐

pen ikke tilfører insulin for øyeblikket.
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Element Forklaring

Trendpiler Viser hvor raskt det siste sensorglukosenivået stiger eller faller. Du fin‐

ner mer informasjon om trendpiler under Fastslå raske endringer i sen‐

sorglukose, på side 196.

Merk!  Flere elementer vises både på startbildet uten kontinuerlig
glukosemåling, og på startbildet med kontinuerlig glukosemåling. Se
Startbildet, på side 26 og Statuslinje, på side 28 hvis du ønsker mer
informasjon.

 

Forstå glukoseinnstillinger
Det finnes flere typer glukosevarsler som du kan stille inn, og som varsler deg hvis
glukoseverdiene endres med en bestemt hastighet, eller hvis de nærmer seg eller
har nådd en angitt nedre eller øvre grense. Du kan også stille inn pumpen slik at
insulintilførselen stoppes automatisk før eller når den nedre grensen nås.

Den følgende grafen viser de forskjellige varslene du kan bruke for høy og lav
glukose.

Øvre
grense

Nedre
grense

Varsel før høy SG

Stigningsvarsel

Varsel før lav SG

Varsel ved
lav SG

Sensor-
glukose

Varsel ved
høy SG

Stopp før lav SG

Stopp ved lav SG

Gjenoppta basal-varsel

De høye varslene er beskrevet i delen Innstillinger for høy sensorglukose på side 158.
Du finner informasjon om lave varsler og stoppalternativer under Innstillinger for lav
sensorglukose, på side 159.

Innstillinger for høy sensorglukose
Disse innstillingene gjør at det utløses et varsel hvis sensorglukosen:

• stiger raskt (Stigningsvarsel)
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• nærmer seg den øvre grensen (Varsel før høy SG)

• har nådd den øvre grensen (Varsel ved høy SG)

Innstillingene for høy sensorglukose beskrives i følgende tabell.

Innstilling for

høy glukose

Forklaring

Høy grense Høy grense er den verdien som de andre innstillingene for høy sen‐

sorglukose er basert på. Høy grense kan angis fra 5,6 mmol/l til

22,2 mmol/l. Du kan angi opptil åtte øvre grenser for forskjellige tids‐

segmenter i løpet av dagen eller natten.

Varsel før høy

SG

Når Varsel før høy SG er aktivert, får du et varsel når sensorglukosen

forventes å nå den øvre grensen. Dermed gjøres du oppmerksom på

mulige episoder med høy glukose før de oppstår.

Tid før høy SG Tid før høy SG er bare tilgjengelig når du bruker Varsel før høy SG. Tid

før høy SG bestemmer når Varsel før høy SG skal utløses. Du kan angi

en tid på mellom 5 og 30 minutter.

Varsel ved

høy SG

Når Varsel ved høy SG er aktivert, varsler systemet deg når SG-verdien

når eller overskrider den øvre grensen.

Stigningsvar‐

sel

Du får et stigningsvarsel når glukosen stiger raskt. Dette varselet hjel‐

per deg med å forstå i hvilken grad glukosenivået påvirkes av måltider

eller når du for eksempel glemmer å tilføre en bolus.

Stignings‐

grense

Stigningsgrensen bestemmer når du skal få et stigningsvarsel. Stig‐

ningsgrense er bare tilgjengelig når du bruker Stigningsvarsel.

Du finner informasjon om hvordan du angir innstillingene for høy sensorglukose,
under Angi innstillingene for høy sensorglukose, på side 170.

Innstillinger for lav sensorglukose
Du kan bruke innstillingene for lav sensorglukose hvis du vil bli varslet og/eller
ønsker at insulintilførselen skal stoppes hvis du enten nærmer deg eller har nådd
den nedre grensen. Dette gjøres ved å bruke varsler og SmartGuard-funksjonen
beskrevet på side 154.

Den følgende grafen viser de forskjellige innstillingene du kan bruke for lav
sensorglukose:
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Nedre grense

Varsel før lav SG

Varsel ved lav SG

Stopp før lav SG

Stopp ved lav SG

ADVARSEL!  SmartGuard-funksjonene for stoppet av sensor er ikke
beregnet på å behandle lavt blodsukker. Hvis insulintilførselen
stoppes når glukosen er lav, kan det hende at blodsukkeret ikke går
tilbake til målområdet før etter flere timer. Bekreft alltid
blodsukkerverdiene med blodsukkermåleren og behandle
blodsukkeret i tråd med diabetesteamets anbefalinger.

I de følgende avsnittene beskrives SmartGuard-funksjonen og innstillingene for lav
sensorglukose. Du finner informasjon om hvordan du stiller inn SmartGuard og
innstillingene for lav sensorglukose, under Angi innstillingene for lav sensorglukose,
på side 174.

Lav grense

Lav grense er den verdien som de andre innstillingene for lav sensorglukose er
basert på. Lav grense kan angis fra 2,8 mmol/l til 5,0 mmol/l. Du kan angi opptil
åtte nedre grenser for forskjellige perioder på dagen eller natten.

Stopp før lav SG

Funksjonen Stopp før lav SG stopper insulintilførselen når sensorglukoseverdiene
nærmer seg den nedre grensen. Denne funksjonen er beregnet på å stoppe
insulintilførselen for å minimere tiden med lav glukose.

Standardinnstillingen for funksjonen Stopp før lav SG er av. Rådfør deg med
diabetesteamet for å finne ut hvilken innstilling for Stopp før lav SG som er best
for deg.

Hvis du aktiverer Stopp før lav SG, aktiveres Varsel ved lav SG automatisk. Du kan
også velge om du vil aktivere Varsel før lav SG.

160 Kapittel 10



• Hvis Varsel før lav SG er aktivert, varsler pumpen deg når insulintilførselen
stoppes. Du finner mer informasjon under Varsel før lav SG, på side 163.

• Hvis Varsel før lav SG er deaktivert, vises Stopp før lav SG på skjermen, men
pumpen avgir ikke noe lydsignal og vibrerer ikke når insulintilførselen stoppes.

ADVARSEL!  Funksjonen Stopp før lav SG bruker
sensorglukoseverdien, ikke blodsukkerverdien, til å stoppe
insulintilførselen automatisk. Pumpen stopper insulintilførselen
automatisk når sensorglukosen nærmer seg den nedre grensen.
Blodsukkerverdien kan imidlertid være høyere enn
sensorglukoseverdien. Dette kan føre til hyperglykemi. På samme
måte kan det hende at pumpen ikke stopper insulintilførselen fordi
sensorglukosen ikke nærmer seg den nedre grensen. Blodsukkeret
kan imidlertid være lavere enn sensorglukoseverdien. Dette kan føre
til hypoglykemi. Kontroller alltid blodsukkeret og behandle det etter
behov.

Stopp før lav SG-tilstander
Når det oppstår en Stopp før lav SG-hendelse, stoppes all insulintilførsel. For at en
Stopp før lav SG-hendelse skal oppstå, må begge kriteriene nedenfor være oppfylt:

• Sensorglukoseverdien er lik eller mindre enn 3,9 mmol/l over den nedre
grensen.

• Sensorglukosen forventes å nå eller gå under et nivå som er 1,1 mmol/l over
den nedre grensen innen ca. 30 minutter.

Reagere på en Stopp før lav SG-hendelse
Når du sletter Stopp før lav SG-varselet, blinker SmartGuard-symbolet for stoppet

av sensor , og "Stoppet før lav SG" vises på startbildet. Hvis sensorglukosen når

den nedre grensen, utløses et varsel ved lav SG.

Når det oppstår en Stopp før lav SG-hendelse, forblir insulintilførselen stoppet i
minst 30 minutter, med mindre du gjenopptar basaltilførselen manuelt. Du finner
mer informasjon under Gjenoppta basaltilførselen manuelt under en stoppet av
sensor-hendelse, på side 178. Etter den minste stopptiden på 30 minutter
gjenopptas tilførselen av basalinsulin automatisk hvis følgende betingelser er
oppfylt:
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• Sensorglukosen er minst 1,1 mmol/l over den nedre grensen.

• Sensorglukosen beregnes å være mer enn 2,2 mmol/l over den nedre grensen
innen 30 minutter.

Tilførselen av basalinsulin vil være stoppet i maksimalt to timer, med mindre disse
kriteriene oppfylles mens tilførselen er stoppet, eller med mindre du gjenopptar
tilførselen av basalinsulin manuelt. Du finner mer informasjon under Gjenoppta
basaltilførselen manuelt under en stoppet av sensor-hendelse, på side 178.

Hvis du ikke reagerer på Stopp før lav SG-varselet, gjenopptar pumpen
insulintilførselen etter to timer og viser varselet Basaltilførsel gjenopptatt.

Når Stopp før lav SG ikke er tilgjengelig
Etter at det har oppstått en Stopp før lav SG-hendelse, er funksjonen Stopp før lav
SG utilgjengelig i et bestemt tidsrom. Dette tidsrommet varierer avhengig av om
du reagerer på Stopp før lav SG-hendelsen. Du kan stoppe insulintilførselen
manuelt når som helst. Du finner mer informasjon under Stoppe og gjenoppta
insulintilførselen, på side 55.

Merk!  Funksjonen Stopp før lav SG er utilgjengelig i maksimalt fire timer.

 
Når SmartGuard-funksjonene for stoppet av sensor er utilgjengelige, er

SmartGuard-symbolet for stoppet av sensor på startbildet grått .

Når det oppstår en Stopp før lav SG-hendelse og du reagerer innen to timer og:

• tilførselen forblir stoppet i det maksimale tidsrommet på to timer, er
SmartGuard-funksjonene for stoppet av sensor utilgjengelige i 30 minutter
etter at tilførselen av basalinsulin gjenopptas.

• insulintilførselen gjenopptas automatisk fordi sensorglukosenivået stiger, er
SmartGuard-funksjonene for stoppet av sensor utilgjengelige i 30 minutter
etter at tilførselen av basalinsulin gjenopptas.

• manuelt gjenopptar tilførselen av basalinsulin, er SmartGuard-funksjonene for
stoppet av sensor utilgjengelige i 30 minutter etter at tilførselen av
basalinsulin gjenopptas.

Hvis pumpen har vært stoppet i to timer og du ikke har reagert, gjenopptas
tilførselen av basalinsulin automatisk.
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Hvis du reagerer innen 30 minutter etter at tilførselen av basalinsulin
gjenopptas, er SmartGuard-funksjonene for stoppet av sensor utilgjengelige i totalt
30 minutter. For eksempel:

• Hvis du reagerer 10 minutter etter at tilførselen av basalinsulin gjenopptas, er
SmartGuard-funksjonene for stoppet av sensor utilgjengelige i ytterligere
20 minutter.

• Hvis du reagerer 20 minutter etter at tilførselen av basalinsulin gjenopptas, er
SmartGuard-funksjonene for stoppet av sensor utilgjengelige i ytterligere
10 minutter.

Hvis du reagerer 30 minutter til fire timer etter at tilførselen av basalinsulin
gjenopptas, er SmartGuard-funksjonene for stoppet av sensor tilgjengelige
umiddelbart.

Hvis du ikke reagerer, er SmartGuard-funksjonene for stoppet av sensor
utilgjengelige i fire timer etter at basaltilførselen gjenopptas.

Varsel før lav SG

Når Varsel før lav SG er aktivert, får du et varsel når du nærmer deg den nedre
grensen. Dermed gjøres du oppmerksom på mulige episoder med lav glukose før
de oppstår.

Funksjonen Varsel før lav SG kan brukes sammen med funksjonene Stopp før lav
SG og Stopp ved lav SG. Varsel før lav SG-funksjonen fungerer slik:

• Hvis Varsel før lav SG er aktivert, og begge funksjonene for stoppet av sensor
er deaktivert, får du et Varsel før lav SG 30 minutter før den nedre grensen
nås.

• Hvis Stopp ved lav SG er aktivert, og Varsel før lav SG er aktivert, får du et
Varsel før lav SG 30 minutter før nedre grensen nås.

• Hvis Stopp før lav SG er aktivert, og Varsel før lav SG er aktivert, får du et
Stopp før lav SG-varsel når insulintilførselen stoppes. Du finner mer
informasjon under Stopp før lav SG, på side 160.

Du kan også velge at Varsel før lav SG skal være deaktivert.
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Stopp ved lav SG

Funksjonen Stopp ved lav SG stopper insulintilførselen når sensorglukoseverdien
når eller går under den nedre grensen du angir. Når det oppstår en Stopp ved lav
SG-hendelse, stoppes all insulintilførsel. Denne funksjonen brukes til situasjoner der
du ikke kan reagere på en tilstand med lav glukose. Den er beregnet på å stoppe
insulintilførselen og minimere tiden med lav glukose.

Standardinnstillingen for funksjonen Stopp ved lav SG er av. Rådfør deg med
diabetesteamet for å finne ut hvilken innstilling for Stopp ved lav SG som er best
for deg.

Hvis du aktiverer Stopp ved lav SG, aktiveres Varsel ved lav SG automatisk. Du
finner mer informasjon under Varsel ved lav SG, på side 166.

Advarsel!  Funksjonen Stopp ved lav SG bruker
sensorglukoseverdien, ikke blodsukkerverdien, til å stoppe pumpen
automatisk. Det kan hende at pumpen stoppes automatisk når
sensorglukosen er lik eller lavere enn den nedre grensen, mens
blodsukkeret er over denne grensen. Dette kan føre til
hyperglykemi. På samme måte kan det hende at pumpen ikke
stoppes selv om blodsukkeret er lik eller lavere enn den nedre
grensen. Dette kan føre til hypoglykemi. Kontroller alltid
blodsukkeret og behandle det etter behov.

Reagere på en Stopp ved lav SG-hendelse
Når du sletter Stopp ved lav SG-alarmen, blinker SmartGuard-symbolet for stoppet

av sensor , og "Stoppet ved lav SG" vises på startbildet.

Når det oppstår en Stopp ved lav SG-hendelse, varsler pumpen deg.

Når det oppstår en Stopp ved lav SG-hendelse, forblir insulintilførselen stoppet i
minst 30 minutter, med mindre du gjenopptar basaltilførselen manuelt. Du finner
mer informasjon under Gjenoppta basaltilførselen manuelt under en stoppet av
sensor-hendelse, på side 178. Etter den minste stopptiden på 30 minutter
gjenopptas tilførselen av basalinsulin automatisk hvis følgende betingelser er
oppfylt:

• Sensorglukosen er minst 1,1 mmol/l over den nedre grensen.
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• Sensorglukosen beregnes å være mer enn 2,2 mmol/l over den nedre grensen
innen 30 minutter.

Tilførselen av basalinsulin vil være stoppet i maksimalt to timer, med mindre disse
kriteriene oppfylles mens tilførselen er stoppet, eller med mindre du gjenopptar
tilførselen av basalinsulin manuelt. Du finner mer informasjon under Gjenoppta
basaltilførselen manuelt under en stoppet av sensor-hendelse, på side 178.

Hvis du ikke reagerer på Stopp ved lav SG-alarmen, gjenopptar pumpen
insulintilførselen etter to timer og fortsetter å vise en nødmelding.

Når Stopp ved lav SG ikke er tilgjengelig
Etter at det har oppstått en Stopp ved lav SG-hendelse, er stoppfunksjonaliteten
utilgjengelig i et bestemt tidsrom. Dette tidsrommet varierer avhengig av om du
reagerer på Stopp ved lav SG-hendelsen. Du kan stoppe insulintilførselen manuelt
når som helst. Du finner mer informasjon under Stoppe og gjenoppta
insulintilførselen, på side 55.

Merk!  Funksjonen Stopp ved lav SG er utilgjengelig i maksimalt fire
timer.

 
Når SmartGuard-funksjonene for stoppet av sensor er utilgjengelige, er

SmartGuard-symbolet for stoppet av sensor på startbildet grått .

Når det oppstår en Stopp ved lav SG-hendelse og du reagerer innen to timer
og

• tilførselen forblir stoppet i det maksimale tidsrommet på to timer, er
SmartGuard-funksjonene for stoppet av sensor utilgjengelige i 30 minutter
etter at tilførselen av basalinsulin gjenopptas.

• insulintilførselen gjenopptas automatisk fordi sensorglukosenivået stiger, er
SmartGuard-funksjonene for stoppet av sensor utilgjengelige i 30 minutter
etter at tilførselen av basalinsulin gjenopptas.

• manuelt gjenopptar tilførselen av basalinsulin, er SmartGuard-funksjonene for
stoppet av sensor utilgjengelige i 30 minutter etter at tilførselen av
basalinsulin gjenopptas.

Hvis pumpen har vært stoppet i to timer og du ikke har reagert, gjenopptas
tilførselen av basalinsulin automatisk.
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Hvis du reagerer innen 30 minutter etter at tilførselen av basalinsulin
gjenopptas, er SmartGuard-funksjonene for stoppet av sensor utilgjengelige i totalt
30 minutter. For eksempel:

• Hvis du reagerer 10 minutter etter at tilførselen av basalinsulin gjenopptas, er
SmartGuard-funksjonene for stoppet av sensor utilgjengelige i ytterligere 20
minutter.

• Hvis du reagerer 20 minutter etter at tilførselen av basalinsulin gjenopptas, er
SmartGuard-funksjonene for stoppet av sensor utilgjengelige i ytterligere 10
minutter.

Hvis du reagerer 30 minutter til fire timer etter at tilførselen av basalinsulin
gjenopptas, er SmartGuard-funksjonene for stoppet av sensor tilgjengelige
umiddelbart.

Hvis du ikke reagerer, er SmartGuard-funksjonene for stoppet av sensor
utilgjengelige i fire timer etter at basaltilførselen gjenopptas.

Varsel ved lav SG

Funksjonen Varsel ved lav SG aktiveres automatisk når enten Stopp før lav SG-
funksjonen eller Stopp ved lav SG-funksjonen aktiveres.

Når Varsel ved lav SG er aktivert, får du et varsel når sensorglukoseverdien når eller
går under den nedre grensen. Hvis pumpen er stoppet og du ikke har reagert,
vises det en nødmelding.

Gjenoppta basaltilførselen automatisk etter en SmartGuard-hendelse for
stoppet av sensor

I tillegg til å stoppe insulintilførselen kan pumpen også gjenoppta tilførselen av
basalinsulin automatisk. Hvis insulintilførselen har blitt stoppet av enten Stopp før
lav SG- eller Stopp ved lav SG-funksjonen, gjenopptas insulintilførselen automatisk
hvis en av følgende betingelser er oppfylt:

• hvis insulintilførselen har vært stoppet i minst 30 minutter og
sensorglukoseverdiene er minst 1,1 mmol/l over den nedre grensen og
forventes å være mer enn 2,2 mmol/l over den nedre grensen om 30
minutter.

• etter maksimalt to timer.
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Gjenoppta basal-varsel

Når Gjenoppta basal-varselet er aktivert, får du et varsel når insulintilførselen
gjenopptas automatisk. Hvis Gjenoppta basal-varselet er deaktivert, gjenopptas
basalinsulinet, men du får ikke noe varsel. Du får imidlertid en melding om at
basaltilførselen er gjenopptatt automatisk.

Hvis basaltilførselen gjenopptas etter den maksimale stopptiden på to timer, får du
et varsel selv om Gjenoppta basal-varselet er deaktivert. Det er viktig at du
kontrollerer blodsukkeret og sørger for at blodsukkeret er på et trygt nivå.

Du finner mer informasjon om hvordan du stiller inn varselet Gjenoppta basal,
under Angi innstillingene for lav sensorglukose, på side 174.

Eksempler på SmartGuard-hendelser for stoppet av sensor

I de følgende eksemplene beskrives flere scenarier som illustrerer forskjellige typer
stopphendelser, hvordan brukeren har reagert på disse hendelsene, og hva som
skjer med insulintilførselen i hvert tilfelle.

Eksempel 1: Stopp før lav SG, ikke reagert på, basal gjenopptatt automatisk
(oppovertrend)

Sarah har hatt lave sensorglukoseverdier i det siste. Diabetesteamet har anbefalt at
hun bruker funksjonen Stopp før lav SG. Mens Sarah er på konsert, beveger
sensorglukoseverdiene seg mot den nedre grensen. Pumpen registrerer at
glukosen vil være lik eller mindre enn 1,1 mmol/l over den nedre grensen innen
30 minutter, og stopper insulintilførselen. Sarah har deaktivert Varsel før lav SG slik
at hun ikke får et varsel når dette skjer.
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Lav grense

1,1 over nedre grense

3,9 over nedre grense

30 min

STOPP

En time senere er sensorglukoseverdiene 1,2 mmol/l over den nedre grensen.
Pumpen anslår at sensorglukoseverdiene vil være 2,4 mmol/l over den nedre
grensen innen 30 minutter. Pumpen gjenopptar tilførselen av basalinsulin
automatisk.

Når konserten er ferdig, ser Sarah at pumpen har stoppet og gjenopptatt
insulintilførselen automatisk, og at en mulig episode med lav glukose er unngått.
Hun sletter meldingene ved å velge OK.

Eksempel 2: Stopp før lav, reagert på, basal gjenopptatt manuelt

Kate bestemmer seg for å treffe vennene på kjøpesenteret. Mens hun handler, får
hun et Stopp før lav SG-varsel. Dette angir at sensorglukoseverdiene nærmer seg
den nedre grensen hun har angitt. Hun sletter varselet og ser at insulintilførselen er
stoppet. Kate kontrollerer blodsukkeret for å bekrefte dette. Kate tar en pause og
spiser et mellommåltid slik diabetesteamet har anbefalt, for å bidra til å unngå
hypoglykemi. Kate vet at karbohydratene kommer til å få blodsukkeret til å stige, så
hun gjenopptar tilførselen av basalinsulin manuelt ved å velge Stoppet før lav SG
på startbildet og velge Gjenoppta basal.

Kate vet at stoppfunksjonene er utilgjengelige i 30 minutter etter at hun har
gjenopptatt tilførselen av basalinsulin manuelt. Hun vil imidlertid få et varsel hvis
den nedre grensen nås.
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Eksempel 3: Stopp før lav SG, reagert på, forblir stoppet

Jens er nettopp ferdig med kveldsløpeturen på stranden. Mens han går hjem, får
han et Stopp før lav SG-varsel. Han ser at pumpen har stoppet insulintilførselen
automatisk. Jens sletter varselet ved å velge OK på pumpen. Han vet at pumpen
og insulintilførselen nå er stoppet. Han kontrollerer blodsukkeret for å bekrefte
verdien og lar insulintilførselen være stoppet.

En stund senere får Jens enda et varsel. Han ser på pumpen og ser at han har fått
et varsel ved lav SG. Sensorglukosen har nådd den nedre grensen. Han sletter
varselet og kontrollerer blodsukkeret for å bekrefte dette. Han spiser karbohyrater
for å behandle den lave glukosen i tråd med diabetesteamets instruksjoner.

Jens lar insulintilførselen fortsatt være stoppet i tråd med diabetesteamets
instruksjoner. Han vet at tilførselen av basalinsulin gjenopptas automatisk når
sensorglukosen er over den nedre grensen og på vei oppover, eller når den
maksimale stopptiden på to timer nås.

Eksempel 4: Stopp ved lav, reagert på etter at basaltilførselen ble
gjenopptatt

Michael spiller på skolens hockeylag. Han har spilt hockyturnering hele dagen og
er så utslitt at han sovner mens han ser på TV. Sensorglukosenivået begynner å
falle. Når sensorglukoseverdien når den nedre grensen, utløses det en alarm på
pumpen. All insulintilførsel stoppes umiddelbart. Michael reagerer ikke på alarmen.
Etter ti minutter avgir pumpen en sirenelyd og viser en nødmelding.

Ca. tre timer senere kommer Michaels romkamerat hjem. Han hører sirenen fra
pumpen og vekker Michael. Michael sletter meldingene ved å velge OK. Han ser at
tilførselen av basalinsulin har vært stoppet i det maksimale tidsrommet på to timer
og blitt startet på nytt automatisk. Han kontrollerer blodsukkeret og ser at det
ligger innenfor målområdet.
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Lav grense

1,1 over nedre grense

2 timer

STOPP

START

Siden Michael har reagert på varselet, stopper pumpen insulintilførselen og utløser
en alarm på nytt hvis sensorverdien når eller går under den nedre grensen igjen.

Aktivere sensorfunksjonen
Du må aktivere sensorfunksjonen før du kan stille inn glukosevarslene og begynne
å måle sensorglukosen.
 
Slik aktiverer du sensorfunksjonen:

1. Gå til skjermbildet Sensorinnstillinger.

Meny > Sensorinnstillinger

2. Velg Sensor for å aktivere sensorfunksjonen. Sensorinnstillingene blir
tilgjengelige.

Angi innstillingene for høy sensorglukose
Trinnene nedenfor veileder deg gjennom oppsett av innstillingene for høy
sensorglukose. Du finner mer informasjon om innstillingene for høy sensorglukose
under Innstillinger for høy sensorglukose, på side 158.

Merk!  Når du angir innstillingene, må du først definere tidssegmentet og
deretter velge de innstillingene for høy sensorglukose som skal være
aktivert i det tidssegmentet.
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Slik angir du innstillingene for høy sensorglukose:

1. Gå til skjermbildet Innstill. for høy SG.

Meny > Sensorinnstillinger > Innstill. for høy SG

Skjermbildet Innstill. for høy SG vises.

2. Velg Innstill. for høy SG for å aktivere funksjonen.

Skjermbildet Oppsett av høy SG vises.

3. Velg tidssegmentet. Sluttiden begynner å blinke.

Starttiden for det første tidssegmentet er alltid kl. 00.00. Du kan angi opptil
åtte tidssegmenter, og hvert segment kan ha forskjellig øvre grense. Hvis du
angir mer enn ett tidssegment, må tidssegmentene dekke en 24-timers
periode.

4. Angi sluttid.

5. Angi Høy grense. Du kan angi en verdi fra 5,6 til 22,2 mmol/l i trinn på
0,2 mmol/l.

6. Velg pilen til høyre for sluttiden for å velge innstillingene for høy
sensorglukose for dette tidssegmentet.

Det vises et skjermbilde som inneholder de høye varslene for det valgte
tidssegmentet.
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7. Still inn følgende varsler etter behov:

a. Velg Varsel før høy SG hvis du ønsker å få et varsel før du når den øvre
grensen.

b. Hvis du har aktivert Varsel før høy SG, må du angi Tid før høy SG for å
angi hvor tidlig du ønsker å bli varslet før den øvre grensen nås. Du kan
angi en verdi fra 5 til 30 minutter.

c. Velg Varsel ved høy SG hvis du ønsker et varsel når du når den øvre
grensen.

d. Velg Stigningsvarsel hvis du ønsker å få et varsel når sensorglukosen
stiger raskt.

Gå til trinn 11 hvis du ikke velger Stigningsvarsel.

8. Hvis du har aktivert stigningsvarselet, må du stille inn stigningsgrensen. Bla
nedover og velg Stign.grn for å få tilgang til dette alternativet.

Skjermbildet Stign.grn vises.

9. Velg det pilalternativet (én, to eller tre piler) som tilsvarer den
stigningshastigheten du ønsker å bruke. Hvis du vil bruke en egendefinert
hastighet, går du videre til neste trinn.

• Velg  hvis det skal utløses et varsel når sensorglukosen har steget med

en hastighet på 0,056 mmol/l per minutt eller mer.

172 Kapittel 10



• Velg  hvis det skal utløses et varsel når sensorglukosen har steget

med en hastighet på 0,111 mmol/l per minutt eller mer.

• Velg  hvis det skal utløses et varsel når sensorglukosen har steget

med en hastighet på 0,167 mmol/l per minutt eller mer.

Velg OK, og gå videre til trinn 11.

Merk!  Disse pilene vises på startbildet for å angi hvor raskt
sensorglukosen har steget.

 
10. Slik angir du en egendefinert stigningsgrense:

a. Velg Egen. Skjermbildet Egendef. grense vises.

b. Velg Stign.grn, og angi en stigningshastighet fra 0,050 til 0,275 mmol/
l/min. Du angir hastigheten i trinn på 0,005 mmol/l/min.

c. Velg OK for å gå tilbake til skjermbildet Sign.grn, og velg deretter OK på
nytt for å bekrefte innstillingene.

11. Når du har angitt alle innstillingene for høy sensorglukose for det valgte
tidssegmentet, velger du Neste for å fortsette.

12. Hvis du har angitt en annen sluttid enn 00.00, vises enda et tidssegment. Når
du er ferdig med å angi innstillingene for høy sensorglukose, velger du
Ferdig.

13. Gå gjennom innstillingene, og velg Lagre.

 
Slik endrer du innstillingene for høy sensorglukose:

1. Gå til skjermbildet Innstill. for høy SG.

Meny > Sensorinnstillinger > Innstill. for høy SG

Skjermbildet Innstill. for høy SG vises.

2. Velg Oppsett.

3. Velg Rediger.

4. Velg det tidssegmentet du ønsker å endre, og endre det etter behov.

5. Velg en varselinnstilling for å aktivere eller deaktivere innstillingen eller for å
endre innstillingen.
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6. Velg Neste.

7. Velg Ferdig.

8. Gå gjennom innstillingene, og velg Lagre.

Utsett høy SG

Utsett høy SG er tilgjengelig når du har angitt innstillingene for høy sensorglukose.
Med Utsett høy SG kan du angi hvor lenge du ønsker å vente før du får en
påminnelse om at en varseltilstand fremdeles er til stede. Etter at du har fått og
slettet et høyt varsel, får du et nytt varsel bare hvis den tilstanden som utløste det
høye varselet, fortsatt er til stede etter den utsettelsestiden du har angitt.
 
Slik stiller du inn Utsett høy SG:

1. Gå til skjermbildet Innstill. for høy SG.

Meny > Sensorinnstillinger > Innstill. for høy SG

Skjermbildet Innstill. for høy SG vises.

2. Velg Utsett og angi en verdi fra 5 minutter til 3 timer, i trinn på 5 minutter.

Angi innstillingene for lav sensorglukose
Trinnene nedenfor veileder deg gjennom oppsett av innstillingene for lav
sensorglukose. Du finner mer informasjon om innstillingene for lav sensorglukose
under Innstillinger for lav sensorglukose, på side 159.

Merk!  Når du angir innstillingene, må du først definere tidssegmentet og
deretter velge de innstillingene for lav sensorglukose som skal være
aktivert i det tidssegmentet.

 
 
Slik angir du innstillingene for lav sensorglukose:

1. Gå til skjermbildet Innstill. for lav SG.

Meny > Sensorinnstillinger > Innstill. for lav SG

Skjermbildet Innstill. for lav SG vises.
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2. Velg Innstill. for lav SG for å aktivere funksjonen.

Skjermbildet Oppsett av lav SG vises.

3. Velg tidssegmentet. Sluttiden begynner å blinke.

Starttiden for det første tidssegmentet er alltid kl. 00.00. Du kan angi opptil
åtte tidssegmenter, og hvert segment kan ha forskjellig nedre grense. Hvis du
angir mer enn ett tidssegment, må tidssegmentene dekke en 24-timers
periode.

4. Angi sluttid.

5. Angi den nedre grensen. Du kan angi en verdi fra 2,8 til 5,0 mmol/l, i trinn på
0,2 mmol/l.

6. Velg pilen til høyre for sluttiden for å velge innstillingene for lav sensorglukose
for dette tidssegmentet.

Det vises et skjermbilde som inneholder de tilgjengelige innstillingene for det
valgte tidsrommet.
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7. Still inn følgende etter behov:

a. Velg Stopp før lav SG hvis insulintilførselen skal stoppes før den nedre
grensen nås. Varsel ved lav SG-varselet aktiveres automatisk og kan ikke
deaktiveres.

b. Velg Varsel før lav SG hvis du vil motta et varsel før den nedre grensen
nås. Hvis Stopp før lav SG også er aktivert, får du et varsel når
insulintilførselen stoppes.

c. Velg Stopp ved lav SG hvis insulintilførselen skal stoppes når den nedre
grensen nås eller overskrides. Varsel ved lav SG-varselet aktiveres
automatisk og kan ikke deaktiveres.

d. Velg Varsel ved lav SG hvis du vil motta et varsel når sensorglukosen når
eller går under den nedre grensen. Hvis en av stoppfunksjonene er
aktivert, er dette allerede aktivert.

e. Velg Gjenopp. basal-varsl hvis du ønsker et varsel når tilførselen av
basalinsulin gjenopptas basert på sensorglukoseverdiene under en
stoppet av sensor-hendelse. Hvis du ikke aktiverer varselet, vises
meldingen Basaltilførsel gjenopptatt uansett på pumpen, men du får ikke
noe varsel.

Merk!  Når du stiller inn lave varsler:

• Hvis du aktiverer funksjonen Stopp før lav SG eller
Stopp ved lav SG, aktiveres funksjonen Varsel ved
lav SG automatisk.
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• Du kan bare bruke én stoppet av sensor-funksjon i
hvert tidssegment. Du kan ikke bruke både Stopp
før lav SG- og Stopp ved lav SG-funksjonen i
samme tidssegment.

 
8. Hvis du har angitt en annen sluttid enn 00.00, vises enda et tidssegment.

Når du er ferdig med å angi innstillingene for lav sensorglukose, velger du
Ferdig.

9. Gå gjennom innstillingene, og velg Lagre.

 
Slik endrer du innstillingene for lav sensorglukose:

1. Gå til skjermbildet Innstill. for lav SG.

Meny > Sensorinnstillinger > Innstill. for lav SG

Skjermbildet Innstill. for lav SG vises.

2. Velg Oppsett.

3. Velg Rediger.

4. Velg det tidssegmentet du ønsker å endre, og endre det etter behov.

5. Velg en varselinnstilling for å aktivere eller deaktivere innstillingen eller for å
endre innstillingen.

6. Velg Neste.

7. Velg Ferdig.

8. Gå gjennom innstillingene, og velg Lagre.

Utsett lav SG

Utsett lav SG er tilgjengelig når du har angitt innstillingene for lav sensorglukose.
Med Utsett lav SG kan du angi hvor lenge du ønsker å vente før du får en
påminnelse om at en varseltilstand fremdeles er til stede. Etter at du har fått og
slettet et lavt varsel, får du et nytt varsel bare hvis tilstanden som utløste det lave
varselet, fortsatt er til stede etter den utsettelsestiden du har angitt.
 
Stille inn Utsett lav SG:

1. Gå til skjermbildet Innstill. for lav SG.
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Meny > Sensorinnstillinger > Innstill. for lav SG

Skjermbildet Innstill. for lav SG vises.

2. Velg Utsett og angi en tid mellom 5 minutter og 1 time.

Gjenoppta basaltilførselen manuelt under en stoppet av sensor-
hendelse
Når pumpen stopper insulintilførselen på grunn av en Stopp før lav SG- eller Stopp
ved lav SG-hendelse, vises enten Stoppet før lav SG eller Stoppet ved lav SG
nederst på startbildet, avhengig av hvilket varsel som er aktivt.

e

10.00

Stoppet før lav SG

AM

5.2
mmol/l

Akt. ins.

1 2 3
20

15

10
5
2.2 0.1

Hvis du ikke vil vente til pumpen gjenopptar tilførselen av basalinsulin automatisk,
kan du følge fremgangsmåten nedenfor for å gjenoppta basaltilførselen manuelt.
 
Slik gjenopptar du basaltilførselen manuelt:

1. Velg Stoppet før lav SG eller Stoppet ved lav SG på startbildet.

Skjermbildet SmartGuard vises.

2. Velg Gjenoppta basal.

3. Velg Ja for å gjenoppta basaltilførselen.

Trådløs tilkobling av pumpen og senderen med Automatisk
tilkobling
Før du kan begynne å bruke sensoren, må du først koble pumpen trådløst til
senderen, slik at de kan begynne å kommunisere med hverandre.

Under den automatiske tilkoblingsprosessen registreres senderen uten at
senderens serienummer må legges inn manuelt i pumpen.

Vær oppmerksom på følgende før du prøver å koble sammen pumpen og
senderen:
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• Du kan bare koble én sender til pumpen. Hvis du allerede har koblet en
sender til pumpen, må du slette den før du fortsetter. Du finner instruksjoner
om hvordan du sletter en sender fra pumpen, under Slette senderen fra
pumpen, på side 185.

• Pass på at du ikke er for nær annet Medtronic-utstyr som er i søkemodus, før
du bruker Automatisk tilkobling. (For eksempel hvis et annet medlem av
husstanden holder på med å koble en blodsukkermåler eller sender til sin
insulinpumpe.) Hvis du vet at flere holder på med å koble til utstyr, for
eksempel på et opplæringskurs, bør du bruke fremgangsmåten for manuell
tilkobling på side 182.

 
Slik kobler du pumpen og senderen med Automatisk tilkobling:

1. Fest senderen til laderen og pass på at senderen er helt oppladet. La
senderen forbli festet til laderen.

lader

sender

Merk!  Begge lampene på laderen er slått av når senderen er helt
oppladet. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for
senderen.

 
2. Gå til skjermbildet Autom. tilkobling.

Meny > Verktøy > Utstyrsvalg > Koble til utstyr > Autom. tilkobling
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3. Sørg for at det ikke er annet utstyr i nærheten som er i søkemodus, bla ned til
bunnen av skjermbildet Autom. tilkobling og velg Fortsett.

Skjermbildet Nytt utstyr vises.

4. Plasser senderen (fremdeles festet til laderen) ved siden av pumpen.

5. Velg Søk etter på pumpen og fjern senderen fra laderen umiddelbart.

Følgende skjer når du starter søkeprosessen:

• På pumpen vises det en melding som angir at pumpen søker.

• På senderen blinker en grønn lampe kort og slås deretter av.

Merk!  Søkeprosessen kan ta opptil to minutter. Du har ikke tilgang
til pumpens skjermbilder og kan ikke stoppe pumpen under
søkeprosessen.
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Når pumpen finner senderen, vises skjermbildet Bekreft utstyrets serienr.

6. Kontroller at serienummeret for senderen på pumpens skjermbilde er likt
serienummeret bak på senderen, og velg deretter Bekreft.

Nytt utstyr

BekreftAvbryt

Bekreft utstyrets serienr.

Serienr.: GT6004343M

Hvis tilkoblingen er vellykket, vises det en melding på pumpen om at
tilkoblingen var vellykket. Hvis sensorfunksjonen er aktivert, vises

tilkoblingssymbolet  på statuslinjen.

Hvis pumpen ikke finner senderen, kan du se fremgangsmåten Hvis pumpen
ikke finner senderen nedenfor. Hvis pumpen finner flere utstyrsenheter, kan du
gå til trinnene på side 181.

 
Hvis pumpen ikke finner senderen:

1. Sett senderen på laderen igjen og kontroller at senderen er helt oppladet før
du fortsetter.

2. Plasser pumpen og senderen med en armlengdes avstand fra hverandre.

3. Velg Prøv på nytt på pumpen og fjern senderen fra laderen umiddelbart for å
starte søkeprosessen.

4. Hvis søket mislykkes den andre gangen, velger du Avbryt når meldingen Fant
ikke utstyr vises. Følg deretter instruksjonene under Trådløs tilkobling av
pumpen og senderen med Manuell tilkobling, på side 182.

 
Hvis pumpen fant flere utstyrsenheter:

1. Skriv ned serienummeret for senderen. Serienummeret står bak på senderen.

2. Sett senderen på laderen igjen og kontroller at senderen er helt oppladet før
du fortsetter.

3. Velg Neste i meldingen Flere utstyrsenheter funnet for å vise skjermbildet
Angi utstyrets serienr.
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4. Legg inn utstyrets serienummer manuelt ved å følge instruksjonene under
Trådløs tilkobling av pumpen og senderen med Manuell tilkobling, på side 182.
Begynn med trinn 4.

Trådløs tilkobling av pumpen og senderen med Manuell
tilkobling
Den manuelle tilkoblingsprosessen krever at du legger inn serienummeret for
senderen i pumpen. Bruk denne prosessen hvis du ikke lykkes med den
automatiske tilkoblingsprosessen, eller når flere mennesker i nærheten av
hverandre holder på med å koble pumpen til annet utstyr, for eksempel ved
gruppeopplæring.

Merk!  Du kan bare koble én sender til pumpen. Hvis du allerede har
koblet en sender til pumpen, må du slette den før du fortsetter. Du finner
instruksjoner om hvordan du sletter en sender fra pumpen, under Slette
senderen fra pumpen, på side 185.

 
 
Slik kobler du pumpen og senderen med Manuell tilkobling:

1. Du trenger serienummeret for senderen under tilkoblingsprosessen. Skriv ned
serienummeret på plassen nedenfor.

Du finner serienummeret her: Skriv det ned her:

Skriv ned serienummeret her, og ta med eventu‐

elle bokstaver:

SN GT __ __ __ __ __ __ __ __

2. Fest senderen til laderen og pass på at senderen er helt oppladet. La
senderen forbli festet til laderen.
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lader

sender

Merk!  Begge lampene på laderen er slått av når senderen er helt
oppladet. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for
senderen.

Hvis du fjerner senderen fra laderen for å skrive ned serienummeret,
kan det hende at den grønne lampen på laderen begynner å blinke
når du setter senderen på laderen igjen. Du trenger ikke å vente til
lampen på laderen har sluttet å blinke, før du fortsetter
tilkoblingsprosessen.

 
3. Gå til skjermbildet Angi utstyrets serienr. på pumpen.

Meny > Verktøy > Utstyrsvalg > Koble til utstyr > Manuell tilkobling

4. Bruk navigeringstastene på pumpen til å angi senderens serienummer, og
velg OK.

Skjermbildet Nytt utstyr vises.

5. Velg Søk etter på pumpen og fjern senderen fra laderen umiddelbart.
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Følgende skjer når du starter søkeprosessen:

• På pumpen vises det en melding som angir at pumpen søker.

• På senderen blinker en grønn lampe kort og slås deretter av.

Merk!  Søkeprosessen kan ta opptil to minutter. Du har ikke tilgang
til pumpens skjermbilder og kan ikke stoppe pumpen under
søkeprosessen.

 
6. Plasser senderen ved siden av pumpen.

Hvis tilkoblingen er vellykket, vises det en melding på pumpen om at
tilkoblingen var vellykket. Hvis sensorfunksjonen er aktivert, vises

tilkoblingssymbolet  på statuslinjen.
 
Hvis pumpen ikke kobles til senderen:

1. Hvis pumpen ikke kobles til senderen, kan du gjøre ett av følgende:

• Velg Prøv på nytt for å gå tilbake til skjermbildet Angi utstyrets serienr.
på pumpen. Gå deretter tilbake til trinn 4 i fremgangsmåten over og følg
instruksjonene for å søke på nytt.

• Velg Avbryt for å gå tilbake til skjermbildet Koble til utstyr, der du kan
søke på nytt med Manuell tilkobling eller Automatisk tilkobling.

2. Hvis du har prøvd å koble til flere ganger uten å lykkes, kan du se Pumpen
finner ikke sensorsignalet, på side 238.
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Slette senderen fra pumpen
Følg denne fremgangsmåten hvis du vil slette senderen fra pumpen. Bruk denne
prosessen når du skal bytte senderen.
 
Slik sletter du senderen fra pumpen:

1. Gå til skjermbildet Administrer utstyr.

Meny > Verktøy > Utstyrsvalg > Administrer utstyr

2. Finn og velg senderen basert på serienummeret. Serienummeret står bak på
senderen.

3. Velg Slett.

4. Det vises et skjermbilde der du blir bedt om å bekrefte at du vil slette
utstyret. Velg Ja for å bekrefte eller Nei for å avbryte.

Føre inn sensoren
Se alltid i brukerhåndboken for Serter-en for å få instruksjoner om hvordan du fører
inn sensoren.

Koble senderen til sensoren
Se alltid i brukerhåndboken for senderen for å få instruksjoner om hvordan du
kobler senderen til sensoren.

Starte sensoren
Etter at du har ført inn sensoren og koblet sammen sensoren og senderen,
begynner pumpen å kommunisere med senderen. Pumpen gir deg beskjed når
sensoren er klar til bruk.
 
Slik starter du en ny sensor med meldingen Start ny sensor:

1. Velg Start ny sensor når dette vises på pumpens skjerm.
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Meldingen "Sensoroppvarming startet" vises.

2. Velg OK.

"Varmer opp..." vises på startbildet til sensoren er klar til å kalibreres for første
gang.

Merk!  Hvis du ikke ser alternativet Start ny sensor, kan du følge
fremgangsmåten for manuell tilkobling beskrevet nedenfor.

 
 
Slik starter du en ny sensor med manuell tilkobling:

1. Gå til skjermbildet Sensortilkobling.

Meny > Sensorinnstillinger > Sensortilkobling

2. Velg Start ny sensor.

Skjermbildet Start ny sensor vises.

3. Hvis du ikke har gjort det allerede, må du koble senderen til sensoren. Du
finner informasjon om hvordan du kobler sammen senderen og sensoren, i
brukerhåndboken for senderen.

Pumpen søker etter sendersignalet. Det kan ta opptil seks minutter før
pumpen og senderen begynner å kommunisere.

4. Velg OK.

5. Meldingen Sensoroppvarming startet vises på skjermbildet. Velg OK.

"Varmer opp..." vises på startbildet til sensoren er klar til å kalibreres for første
gang. Pumpen begynner å vise sensorglukosedata opptil 15 minutter etter at
du har kalibrert sensoren. Du finner informasjon om kalibrering under Kalibrere
sensoren, på side 187.

Hvis du får en melding om at pumpen ikke finner sensorsignalet, går du
videre til neste avsnitt.

 
Hvis pumpen ikke finner sensorsignalet:

1. Hvis pumpen ikke finner sensorsignalet, må du følge instruksjonene på
pumpens skjerm. Pumpen veileder deg gjennom følgende trinn:
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a. Koble senderen fra sensoren og koble den deretter til igjen. Observer
senderen og legg merke til om senderlampen blinker når du kobler
senderen til sensoren. Hvis senderlampen ikke blinker, må du lade
senderen.

b. Flytt pumpen nærmere senderen. Det kan ta opptil 15 minutter før
pumpen finner sensorsignalet.

c. Hvis pumpen fremdeles ikke finner sensorsignalet, må du passe på at du
holder deg unna elektronisk utstyr som kan forårsake forstyrrelser.

2. Hvis du har gått gjennom alt av feilsøking på pumpens skjerm, og pumpen
fremdeles ikke finner sensorsignalet, må du kontakte den lokale brukerstøtten
eller representanten for å få hjelp.

Kalibrere sensoren
Kalibrering er prosessen med å legge inn en verdi fra blodsukkermåleren slik at det
kan beregnes sensorglukoseverdier. Du må kalibrere sensoren regelmessig for å
sikre at du fortsetter å motta sensorglukosedata. Du finner mer informasjon under
Retningslinjer for kalibrering, på side 190.

Innen to timer etter at du har brukt pumpen til å starte sensoren, vises det et
Kalibrer nå-varsel på pumpen for å gi deg beskjed om at du må kalibrere. Denne
verdien fra blodsukkermåleren utgjør den første kalibreringen av sensoren. Det tar
opptil 15 minutter etter kalibreringen før den første sensorglukoseverdien vises på
startbildet. Du legger inn den andre kalibreringen innen seks timer etter den første
kalibreringen.

Du må kalibrere sensoren igjen innen 12 timer etter at du har lagt inn de to første
kalibreringene. Hvis du ikke angir en verdi fra blodsukkermåleren innen 12 timer,
viser pumpen Kalibrer nå-varselet og stopper å beregne sensorglukoseverdier til en
du legger inn en blodsukkerverdi for kalibrering. Sensoren må kalibreres minst hver
12. time gjennom hele sensorens levetid.

Hvis du bruker en kompatibel Bayer-blodsukkermåler, kan du stille inn pumpen til å
kalibrere automatisk ved hver gyldige verdi fra blodsukkermåleren. Du finner mer
informasjon under Stille inn automatisk kalibrering, på side 188.
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Merk!  Sensorkalibreringen kan bare gjennomføres hvis blodsukkerverdien
er innenfor området 2,2 til 22,2 mmol/l. Husk å kalibrere tre til fire ganger
i løpet av dagen for å oppnå best mulig resultat.

 
 
Slik kalibrerer du sensoren:

1. Ta en måling med blodsukkermåleren.

2. Gå til skjermbildet Kalibrer sensor.

Meny > Sensorinnstillinger > Kalibrer sensor

3. Velg BS og angi verdien.

4. Velg Kalibrer.

Du kan stille inn en påminnelse slik at du får beskjed når du må kalibrere
igjen neste gang. Du finner mer informasjon under Kalibreringspåminnelser, på
side 134.

Stille inn automatisk kalibrering
Funksjonen Automatisk kalibrering bestemmer hvordan pumpen kalibreres ved
bruk av en trådløst tilkoblet kompatibel Bayer-blodsukkermåler. Når funksjonen
Automatisk kalibrering er aktivert, bruker pumpen en hvilken som helst
blodsukkerverdi i området 2,2 til 22,2 mmol/l til kalibrering. Når denne funksjonen
er deaktivert, spør pumpen deg hver gang om du vil bruke den kompatible Bayer-
blodsukkermåleren til kalibrering.
 
Slik aktiverer du automatisk kalibrering:

1. Gå til skjermbildet Autom. kalibrering.

Meny > Sensorinnstillinger > Autom. kalibrering

2. Velg Autom. kalibrering for å aktivere funksjonen.

3. Velg Lagre.

Merk!  Hvis du bestemmer deg for å ikke bruke automatisk
kalibrering i fremtiden, velger du Autom. kalibrering for å deaktivere
funksjonen.
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Hvor kalibreringsverdien fra blodsukkermåleren skal legges inn
Det er flere skjermbilder på pumpen der du kan legge inn en verdi fra
blodsukkermåleren for kalibrering. Disse skjermbildene beskrives i følgende tabell.
Disse alternativene er bare tilgjengelige hvis du bruker en sensor og senderen er
trådløst koblet til pumpen.

Merk!  Du kan bruke funksjonen Automatisk kalibrering hvis du bruker en
kompatibel Bayer-blodsukkermåler og du ønsker å kalibrere ved å bruke
hver gyldige verdi fra blodsukkermåleren som sendes til pumpen. Du
finner informasjon om automatisk kalibrering under Stille inn automatisk
kalibrering, på side 188.

 
Skjermbilde på pumpen Slik legger du inn blodsukkerverdien

for kalibrering

Startbildet

Når kalibreringsalternativet er tilgjengelig,

kan du få tilgang til skjermbildet Kalibrer

sensor. Marker først sensorgrafen på start‐

bildet. Trykk deretter på og hold inne -

tasten for å få tilgang til

kalibreringsskjermbildet.

Legg inn en verdi fra blodsukkermåleren

spesifikt for kalibrering.

Skjermbildet Kalibrer sensor

Meny > Sensorinnstillinger > Kalibrer
sensor

Legg inn en verdi fra blodsukkermåleren

spesifikt for kalibrering.

Skjermbildet BS-måler

Skjermbildet BS-måler vises automatisk når

den kompatible Bayer-blodsukkermåleren

sender en blodsukkerverdi til pumpen.

Velg alternativet Kalibrer sensor for å kali‐

brere sensoren med den gjeldende

verdien fra blodsukkermåleren.

Skjermbildet BS i Hendelsesmarkør

Meny > Hendelsesmarkør > BS

Når du legger inn en verdi fra blodsukker‐

måleren i Hendelsesmarkør, inneholder

skjermbildet Hendelsesmarkør et alterna‐

tiv du kan velge hvis du vil bruke blod‐

sukkerverdien til kalibrering.
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Skjermbilde på pumpen Slik legger du inn blodsukkerverdien

for kalibrering

Feltet BS på Bolus Wizard-skjermbildet

Startbildet > Bolus > Bolus Wizard

Når du legger inn en verdi fra blodsukker‐

måleren for å tilføre en bolus ved bruk av

Bolus Wizard, gir Bolus Wizard deg mulig‐

heten til å bruke blodsukkerverdien til

kalibrering etter at bolusdosen er tilført.
 

Når du skal kalibrere
Følgende tabell beskriver når du skal kalibrere sensoren.

Kalibrer Forklaring

Etter oppvar‐

ming er ferdig.

Kalibrere sensoren for første gang.

Pumpen viser varselet Kalibrer nå innen to timer etter at du startet

en ny sensor. Den første sensorglukoseverdien vises om lag 5 til 15

minutter etter kalibrering.

Seks timer etter

den første kali‐

breringen.

Kalibrere sensoren for andre gang.

Seks timer etter at du har kalibrert for første gang, vises det et Kali‐

brer nå-varsel, og pumpen slutter å beregne sensorglukoseverdier.

Det tar om lag 5 til 15 minutter etter at du har kalibrert, før du

mottar sensorglukoseverdier igjen.

Maksimalt 12

timer etter den

andre kalibrerin‐

gen, og minst

hver 12. time

deretter.

Etter at du har kalibrert for andre gang, må du kalibrere minst hver

12. time.

Hvis du ikke kalibrerer på mer enn 12 timer, vises et Kalibrer nå-var‐

sel. Det tar om lag 5 til 15 minutter etter at du har kalibrert, før du

mottar sensorglukoseverdier igjen.

 

Retningslinjer for kalibrering
Følg disse retningslinjene for å oppnå best mulig resultat av sensorkalibreringen:

• Du må kalibrere tre til fire ganger spredt utover dagen for å forbedre
nøyaktigheten. Du finner mer informasjon under Når du skal kalibrere, på
side 190.
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• Du kan kalibrere når som helst. Hvis du kalibrerer når det vises to eller tre
trendpiler nedover, kan nøyaktigheten imidlertid reduseres midlertidig til neste
kalibrering. Du finner et eksempel på trendpiler på startbildet under Startbildet
med CGM, på side 155.

• Hvis du ikke bruker en kompatibel Bayer-blodsukkermåler, må du legge
verdien fra blodsukkermåleren inn i pumpen rett etter at du har målt
blodsukkeret. Verdien fra blodsukkermåleren er kun gyldig i 12 minutter. Vent
ikke med å legge den inn til senere.

• Bruk alltid rene, tørre fingre når du måler blodsukkeret.

• Bruk bare fingertuppene når du skal ta blodprøver til kalibrering.

Merk!  Hvis verdiene fra blodsukkermåleren er vesentlig forskjellige fra
sensorglukoseverdiene, må du vaske hendene og kalibrere på nytt.

 

Koble senderen fra sensoren
Se alltid i brukerhåndboken for senderen for å få instruksjoner om hvordan du
kobler senderen fra sensoren.

Fjerne sensoren
Se alltid i brukerhåndboken for sensoren for å få instruksjoner om hvordan du
fjerner sensoren.

Deaktivere sensorinnstillinger
Du kan deaktivere sensorinnstillingene når som helst. Hvis du kobler senderen fra
sensoren, må du deaktivere sensorinnstillingene for å unngå å få et sensorvarsel.
Sensorinnstillingene beholdes i pumpen. Du kan ikke endre innstillingene før du
har aktivert sensorinnstillingene igjen.
 
Slik deaktiver du sensorinnstillinger:

1. Gå til skjermbildet Sensorinnstillinger.

Meny > Sensorinnstillinger

2. Velg Sensor.

3. Velg Ja for å deaktivere sensorfunksjonen.
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Bruke kontinuerlig
glukosemåling
Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du bruker kontinuerlig
glukosemåling på pumpen og viser sensorglukosedataene. Med denne
informasjonen kan du lettere finne sensorglukosetrender og blant annet få beskjed
hvis sensorglukosen faller eller stiger raskt. Du kan også vise tidligere
sensorglukoseverdier i grafisk format. Det er også tatt med informasjon om
hvordan du slår av lyden på glukosevarsler.

Sensorgrafen
Sensorgrafen viser den gjeldende sensorglukoseverdien (SG-verdien) som overføres
trådløst til pumpen fra senderen.

6 7 8

3 tim
9

SG-verdierhøy grense

valgt verdi
eller hendelse

SmartGuard
stoppet av sensor

tid

lav grense

bolusmarkør
kontinuerlig
SG-verdi8.3 mmol/l,  09:00

20

15

10

5
2.2

mmol/l

Sensorgrafen inneholder følgende informasjon:
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• den siste sensorglukoseverdien

• tidligere sensorglukoseverdier for den siste 3-timers, 6-timers, 12-timers eller
24-timers perioden

• varselgrensen for høy og lav glukose

• boluser du har tilført i løpet av tidsrommet som vises på grafen

• eventuelle stopphendelser som har inntruffet

Hvis det ikke vises noen sensorglukoseverdi på grafen, kan dette blant annet
skyldes følgende:

• Det foreligger en feiltilstand, eller det er utløst et sensorrelatert varsel.

• En ny sensor som du nettopp har ført inn, initialiseres fortsatt.

• En ny sensor som nettopp har blitt initialisert, kalibreres fortsatt.

• En eksisterende sensor som du nylig har koblet til på nytt, er ikke klar.

• Det har gått mer enn seks timer siden den første kalibreringen av sensoren.

• Det har gått mer enn 12 timer siden den siste kalibreringen av sensoren.
 
Slik viser du sensorgrafen:

1. Velg grafområdet på startbildet.

3-timersgrafen vises i fullskjermvisning.

2. Velg  for å navigere til 6-timers-, 12-timers- og 24-timersgrafen.

3. Velg  for å vise sensorglukoseverdier og informasjon om hendelser.

4. Trykk på  for å gå ut av fullskjermvisningen.

Fastslå raske endringer i sensorglukose
Når du bruker en sensor, vises det trendpiler på startbildet hvis sensorglukosen har
steget eller falt raskere enn en bestemt hastighet per minutt. Antallet piler som
vises, angir hvor raskt sensorglukosen har endret seg.

Følgende tabell viser trendpilene og de tilsvarende hastighetene.

Sensorglukosen har steget med en hastighet på 0,056 mmol/l per minutt

eller mer, men mindre enn 0,111 mmol/l per minutt.
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Sensorglukosen har falt med en hastighet på 0,056 mmol/l per minutt eller

mer, men mindre enn 0,111 mmol/l per minutt.

Sensorglukosen har steget med en hastighet på 0,111 mmol/l per minutt

eller mer, men mindre enn 0,167 mmol/l per minutt.

Sensorglukosen har falt med en hastighet på 0,111 mmol/l per minutt eller

mer, men mindre enn 0,167 mmol/l per minutt.

Sensorglukosen har steget med en hastighet på 0,167 mmol/l per minutt

eller mer.

Sensorglukosen har falt med en hastighet på 0,167 mmol/l per minutt eller

mer.
 

Slå av lyden på glukosevarsler
Med Lydløs-funksjonen kan du slå av lyden på sensorglukosevarsler i et angitt
tidsrom. Dette er nyttig i situasjoner der du ikke vil forstyrre andre, for eksempel
når du er i et forretningsmøte eller på kino. Når du bruker denne funksjonen,
registrerer systemet likevel tidspunktet og glukoseverdien for eventuelle varsler
som utløses. Du kan vise denne informasjonen på skjermbildet Alarmlogg. Du
finner mer informasjon under Alarmlogg, på side 122.

Hvis det utløses et glukosevarsel når du bruker Lydløs-funksjonen, begynner
varsellampen å blinke og meldingen Sensorvarsel utløst vises for å angi at lyden på
et varsel har blitt slått av, men det forekommer ingen vibrering eller lydsignaler.
Hvis du ikke har slettet varselet før perioden for Lydløs-funksjonen er over,
begynner pumpen å avgi lydsignaler eller vibrere regelmessig til varselet slettes.

I følgende tabell beskrives hvilke glukosevarsler som slås av med hvert alternativ.

Denne innstillin‐

gen for Lydløs-

funksjonen

Slår av lyden på disse varslene

Kun høye varsler Varsel ved høy SG, Varsel før høy SG og Stigningsvarsel

Høye/lave varsler Varsel ved høy SG, Varsel før høy SG, Stigningsvarsel, Varsel ved lav

SG, Varsel før lav SG, Stopp før lav SG og Gjenoppta basal-varsel

■
 bruke kontinuerlig

 glukosem
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Denne innstillin‐

gen for Lydløs-

funksjonen

Slår av lyden på disse varslene

Alle sensorvarsler Alle varslene som står oppført ovenfor for Høye/lave varsler, i til‐

legg til følgende:

• Alle kalibreringsvarsler, påminnelser eller feilmeldinger

• Alle varsler knyttet til innføring av sensoren, inkludert varsler om

oppvarming av sensoren, bytte av sensoren, utgått sensor, feil

med sensoren, tilkoblingsproblemer osv.

• Alle varsler knyttet til senderen, inkludert alle varsler om sende‐

rens batteri og alle tilkoblingsproblemer

 
Slik slår du av lyden på glukosevarsler:

1. Gå til skjermbildet Lydløs-funksjon.

Meny > Sensorinnstillinger > Lydløs-funksjon

2. Velg Kun høye varsler, Høye/lave varsler eller Alle sensorvarsler for å angi
hvilke varsler du vil slå av lyden på. Se forrige tabell hvis du ønsker
informasjon om hvilke varsler som slås av med hvert valg.

Merk!  Hvis du velger Alle sensorvarsler, får du ingen varsler knyttet
til sensorglukoseverdiene, sensoren, behov for kalibrering eller
senderen. Hvis det utløses et glukosevarsel, blinker varsellampen og
det vises en melding på pumpen for å angi at lyden på et varsel har
blitt slått av, men det forekommer ingen vibrering eller lydsignaler.
Du kan se det konkrete varselet i Alarmlogg. Du finner mer
informasjon under Alarmlogg, på side 122.
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3. Angi Varighet (fra 30 minutter til 24 timer) for å angi hvor lenge lyden på
varslene skal være slått av, og velg deretter OK.

4. Velg Start. Innstillingene for Lydløs-funksjonen trer i kraft umiddelbart, og du
sendes tilbake til skjermbildet Sensorinnstillinger.

 
Slik deaktiverer du Lydløs-funksjonen:

1. Gå til skjermbildet Lydløs-funksjon.

Meny > Sensorinnstillinger > Lydløs-funksjon

2. Velg Avbryt lydløs.

■
 bruke kontinuerlig

 glukosem
åling
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Alarmer, varsler og meldinger
Dette kapitlet beskriver hvordan de mest vanlige og mest alvorlige varslingene
fungerer, og hvordan du korrigerer dem.

Om alarmer, varsler og meldinger
Pumpen har et avansert sikkerhetsnettverk. Hvis dette sikkerhetsnettverket
oppdager noe unormalt, formidles denne informasjonen i form av varslinger.
Varslinger omfatter alarmer, varsler og meldinger.

Merk!  Når du mottar en varsling mens pumpen er låst, kan du slette
alarmen, varselet eller meldingen uten å låse opp pumpen. Etter at du har
slettet varslingen, omdirigeres du til startbildet. Du må låse opp pumpen
før du kan navigere bort fra startbildet. Du finner mer informasjon under
Låse opp pumpen, på side 26.

 
Når du har fått mer enn én varsling og det er flere meldinger som kan vises, vises

det en liten hvit flik på meldingssymbolet i øvre høyre hjørne av skjermbildet .

Når du sletter den første varslingen, vises den neste varslingen.

En hvit trekant i nedre høyre hjørne angir at du må trykke på  for å fortsette.
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Advarsel!  Hvis det oppstår en kritisk feil på pumpen, vises følgende
skjermbilde, og pumpen avgir en sirenelyd.

Koble fra insulinpumpen umiddelbart, og slutt å bruke den. Kontakt
den lokale representanten for å få hjelp.

Husk at kroppen fortsatt trenger insulin mens pumpen er fjernet.
Det er viktig at du rådfører deg med diabetesteamet for å finne en
alternativ måte å ta insulin på mens pumpen er fjernet.

Alarmer
En alarm advarer deg om at pumpen har
oppdaget noe som hindrer tilførselen av insulin.
Det er viktig at du reagerer på en alarm.

ADVARSEL!  Du må ikke ignorere
pumpen når den utløser en alarm
fordi all insulintilførsel er stoppet.
Dette kan føre til høyt blodsukker og
ketoacidose.

Når det utløses en alarm:

Display: Det vises en varsling som består av et rødt symbol og instruksjoner, på
pumpen.

Varsellampe: Den røde varsellampen blinker to ganger, etterfulgt av en pause, i et
kontinuerlig repeterende mønster. Varsellampen vises under Bruke tastene, på
side 20.
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Lyd: Avhengig av lydvalginnstillingene avgir pumpen en alarmlyd, et kontinuerlig
vibrasjonsmønster med tre pulser og en pause, eller både alarmlyd og vibrasjon.

Du må løse det underliggende problemet som utløste alarmen. I de fleste tilfeller
sletter du en alarm ved å trykke på , og deretter foretar du et valg. I noen tilfeller
korrigeres imidlertid ikke det underliggende problemet når alarmen slettes.
Alarmen gjentas til det underliggende problemet er rettet opp.

Hvis du ikke reagerer på en alarm, trappes alarmlyden opp til en høy nødsirene
etter ti minutter. Du finner mer informasjon under Opptrapping av alarmer og
varsler, på side 251.

Varsler
Et varsel gjør deg oppmerksom på en situasjon
som du kanskje må følge opp. Et varsel er mindre
alvorlig enn en alarm.

Når det utløses et varsel:

Display: Det vises en varsling som består av et
gult symbol og instruksjoner, på pumpen.

Varsellampe: Den røde varsellampen på pumpen blinker én gang, etterfulgt av en
pause, og blinker deretter en gang til i et kontinuerlig repeterende mønster.
Varsellampen vises under Bruke tastene, på side 20. 

Lyd: Avhengig av lydvalginnstillingene avgir pumpen enten et lydsignal eller
vibrerer i et kontinuerlig mønster med tre pulser og en pause, eller begge deler.

Du sletter et varsel ved å trykke på  og deretter foreta et valg. Hvis du ikke
reagerer på et varsel, avgir pumpen et lydsignal hvert femte minutt eller hvert
femtende minutt, avhengig av varselet. Noen varsler trappes også opp til en høy
nødsirene etter ti minutter. Du finner mer informasjon under Opptrapping av
alarmer og varsler, på side 251.

Merk!  Hvis det utløses et varsel mens du er på et annet skjermbilde enn
startbildet, kan det hende at varselmeldingen vises etter at du har
kommet tilbake til startbildet.
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Meldinger
En melding informerer deg om pumpens status
eller avgjørelser du eventuelt må ta.

Når det utløses en melding:

Display: Det vises en varsling som består av et
blått symbol og instruksjoner, på pumpen.

Varsellampe: Tennes ikke og blinker ikke.

Lyd: Avhengig av meldingen avgir pumpen en meldingslyd, en varsellyd eller
ingen lyd. Avhengig av lydvalginnstillingene kan det hende du hører et lydsignal,
kjenner en vibrasjon som består av bare én puls, eller hører et lydsignal og kjenner
en vibrasjon. 

Du sletter meldingen ved å trykke på  og foreta et valg.

Alarmer, varsler og meldinger relatert til pumpen
Følgende tabell inneholder en liste over de mest vanlige eller mest alvorlige
alarmene, varslene og meldingene relatert til pumpen. Tabellen forklarer også
betydningen og konsekvensene av disse varslingene samt årsakene til at de vises,
og hvordan du går frem for å korrigere problemene.

Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Aktivt insulin slettet

Enhver mengde aktivt

insulin er slettet.

Aktivt insulin er slet‐

tet på grunn av en

alarm. Mengden

aktivt insulin er nå 0

enheter.

• Velg OK for å slette alarmen.

• Aktivt insulin registrert før pum‐

pen ble startet på nytt, tas ikke

med i nye Bolus Wizard-bereg‐

ninger. Spør diabetesteamet om

hvor lenge du må vente etter at

aktivt insulin har blitt slettet, før

du kan stole på Bolus Wizard-

beregningen av aktivt insulin

• Du finner klokkeslettet og meng‐

den for den siste bolusen i Dag‐

lig logg. Du finner mer

informasjon under Daglig logg, på

side 121.
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Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Autom. stopp

Insulintilførsel stoppet.

Ingen taster er trykket i

løpet av den tiden som er

angitt for autom. stopp.

Du har ikke trykket

på noen taster i

løpet av den tiden

som er angitt i

innstillingene for

automatisk stopp.

• Velg Gjenoppta basal for å slette

alarmen og gjenoppta tilførselen

av basalinsulin.

• Kontroller blodsukkeret og

behandle det etter behov.

Batterifeil

Sett inn et nytt AA-batteri.

Batteriet i pumpen

har ikke nok strøm.

• Velg OK for å slette alarmen.

• Ta ut det gamle batteriet og sett

inn et nytt AA-batteri.

Du finner mer informasjon under

Om batterier, på side 21.

Batteri ikke kompatibelt.

Se brukerhåndboken.

Batteriet som du

har satt inn i pum‐

pen, er ikke kompa‐

tibelt.

• Ta ut det inkompatible batteriet

for å slette alarmen.

• Sett inn et nytt AA-batteri. Du

finner informasjon om kompa‐

tible batterityper under Om batte‐

rier, på side 21.

Bolus ikke tilført.

Tidsavbrudd for bolus‐

dose før tilførsel. Hvis du

vil ha bolusdosen, må du

angi verdiene igjen.

Det er lagt inn

bolusverdier, men

bolusen ble ikke til‐

ført innen 30 sekun‐

der.

• Velg OK for å slette varselet.

• Hvis det skal tilføres en bolus, må

du kontrollere blodsukkeret,

legge inn bolusverdiene på nytt

og tilføre bolusen.

Bolus stoppet

Kan ikke fortsette bolus

eller fylling av kanyle.

XX,XXX av YY,YYY enheter

tilført. ZZ,ZZZ enheter ikke

tilført. Angi verdier igjen

om nødvendig.

Batteriet har gått

tom for strøm mens

en bolus eller fylling

av kanylen pågikk.

• Skriv ned mengden insulin som

ikke ble tilført.

• Bytt AA-batteriet.

• Velg OK for å slette alarmen.

• Tilfør den gjenværende bolus‐

mengden om nødvendig.

■
 alarm
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Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Kan ikke koble til utstyr

Dette utstyret er inkom‐

patibelt med pumpen. Se

brukerhåndboken.

• Det kan hende du

prøver å koble til

utstyr som ikke er

kompatibelt med

pumpen.

• Du prøver å koble

en sender til pum‐

pen, men en

annen sender er

allerede koblet til

pumpen trådløst.

• Velg OK for å slette varselet.

• Kontroller listen over utstyrsenhe‐

ter som er kompatible med pum‐

pen, under Valgfritt utstyr, på

side 14.

• Hvis du bytter senderen, må du

passe på at du først sletter den

gamle senderen fra pumpen før

du prøver å koble til den nye

senderen. Det kan bare kobles én

sender til pumpen. Du finner mer

informasjon under Slette senderen

fra pumpen, på side 185.

Sjekk innstillinger

Oppstartsveiviseren er

fullført. Sjekk og endre

andre innstillinger.

Noen innstillinger

har blitt slettet eller

tilbakestilt til stan‐

dardverdiene fra

fabrikken.

• Velg OK for å slette varselet.

• Gå gjennom eventuelle innstillin‐

ger som du ikke allerede har

angitt i oppstartsveiviseren, og

legg om nødvendig inn verdiene

på nytt.

Kritisk pumpefeil

Tilførsel stoppet. Pumpen

fungerer ikke som den

skal. Stopp bruken av

pumpen. Ta bort slange‐

settet fra kroppen. Vurder

annen insulinbehandling.

Se brukerhåndboken.

Det har oppstått en

kritisk feil i pumpen.

Pumpen kan ikke tilføre insulin.

Fjern slangesettet, og slutt å bruke

pumpen.

• Vurder en annen form for insulin‐

tilførsel.

• Kontroller blodsukkeret, og

behandle det etter behov.

• Skriv ned feilkoden som vises på

alarmbildet.

• Kontakt den lokale representan‐

ten for å få hjelp med pumpen.
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Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Maks. tilførsel overskre‐
det

Tilførsel stoppet. Sjekk BS.

Se brukerhåndboken for

mer informasjon.

Du har prøvd å til‐

føre mer insulin enn

forventet basert på

innstillingen for

maks. bolus og

maks. basal.

• Kontroller blodsukkeret.

• Velg Gjenoppta basal.

• Kontroller bolusloggen og vurder

insulinbehovet på nytt.

• Fortsett å kontrollere blodsukke‐

ret.

Fyll kanylen?

Velg Fyll for å fylle kanyle

eller velg Ferdig hvis det

ikke er nødvendig.

Skjermbildet Fyll

kanylen har vært

vist i 15 minutter.

• Velg Fyll for å gå videre og fylle

kanylen.

• Hvis du ikke trenger å fylle kany‐

len, velger du Ferdig for å hoppe

over denne prosessen.

Sett inn batteri

Tilførsel stoppet. Sett inn

et nytt batteri nå.

Batteriet har blitt

fjernet fra pumpen.

• Sett inn et nytt AA-batteri.

• Alarmen slettes når du setter inn

et nytt batteri.

• Pumpen slås av etter 10 minutter

med mindre du setter inn et nytt

batteri.
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Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Tilførsel blokkert

Sjekk BS. Bruk evt. injek‐

sjoner og sjekk ketoner.

Bytt reservoar og slange‐

sett.

Pumpen har oppda‐

get at tilførselen av

basal- eller bolusin‐

sulin har blitt blok‐

kert.

• Kontroller blodsukkeret. Vurder

om nødvendig å måle ketoner

og ta en injeksjon.

• Fjern slangesettet og reservoaret.

• Velg Reverser for å starte Nytt

reservoar-prosessen med et nytt

slangesett og reservoar.

Hvis en bolustilførsel pågikk da

alarmen ble utløst:

• Kontroller skjermbildet Daglig

logg for å se hvor mye av bolu‐

sen som allerede hadde blitt til‐

ført før alarmen ble utløst på

pumpen.

• Vurder å tilføre den gjenværende

bolusen, hvis bolusinsulinet ikke

har blitt tatt med i en insulinin‐

jeksjon.
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Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Tilførsel blokkert

Sjekk BS. Bruk evt. injek‐

sjoner og sjekk ketoner.

Det er beregnet å være

0 enheter insulin igjen i

reservoaret. Bytt reservoar

og slangesett.

Pumpen har oppda‐

get at insulintilførse‐

len har blitt blokkert

og det ikke er noe

insulin i reservoaret.

• Kontroller blodsukkeret. Vurder

om nødvendig å måle ketoner

og ta en injeksjon.

• Fjern slangesettet og reservoaret.

• Velg Reverser for å starte Nytt

reservoar-prosessen med et nytt

slangesett og reservoar.

Hvis en bolustilførsel pågikk da

alarmen ble utløst:

• Kontroller skjermbildet Daglig

logg for å se hvor mye av bolu‐

sen som allerede hadde blitt til‐

ført før alarmen ble utløst på

pumpen.

• Vurder å tilføre den gjenværende

bolusen, hvis bolusinsulinet ikke

har blitt tatt med i en insulinin‐

jeksjon.
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Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Tilførsel blokkert

Fylling av kanyle stoppet.

Ta bort slangesettet fra

kroppen. Bytt reservoar

og slangesett.

Pumpen har oppda‐

get at insulintilførse‐

len har blitt blokkert

under fylling av

kanylen.

• Kontroller blodsukkeret. Vurder

om nødvendig å måle ketoner

og ta en injeksjon.

• Fjern slangesettet og reservoaret.

• Velg Reverser for å starte Nytt

reservoar-prosessen med et nytt

slangesett og reservoar.

Hvis en fylling av kanylen pågikk da

alarmen be utløst:

• Kontroller skjermbildet Daglig

logg for å se hvor mye av bolu‐

sen som allerede hadde blitt til‐

ført før alarmen ble utløst på

pumpen.

• Vurder å tilføre den gjenværende

bolusen, hvis bolusinsulinet ikke

har blitt tatt med i en insulinin‐

jeksjon.
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Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Tilførsel blokkert

Fylling av slange stoppet.

Fjern reservoaret og velg

Reverser for å starte på

nytt.

Pumpen har oppda‐

get at insulintilførse‐

len har blitt blokkert

under fylling av

slangen. Mulig til‐

koblingsproblem

mellom slangen og

reservoaret.

• Fjern reservoaret og velg Rever‐
ser for å starte prosessen med å

fylle slangen på nytt.

• Koble slangen fra reservoaret.

• Kontroller at slangen ikke har

knekk eller er bøyd.

• Fortsett å følge trinnene som

vises på pumpen, med samme

slangesett og reservoar.

• Hvis denne alarmen utløses igjen,

må du bruke et nytt slangesett.

Hvis en tilførsel for å fylle slangen

pågikk da alarmen be utløst:

• Kontroller skjermbildet Daglig

logg for å se hvor mye av bolu‐

sen som allerede hadde blitt til‐

ført før alarmen ble utløst på

pumpen.

• Vurder å tilføre den gjenværende

bolusen, hvis bolusinsulinet ikke

har blitt tatt med i en insulinin‐

jeksjon.

Innsetting ikke fullført

Fjern reservoaret og velg

Reverser for å starte inn‐

setting igjen.

Du har trykket på

 etter at innset‐

tingen startet.

• Fjern reservoaret for å begynne

på nytt.

• Velg Reverser og følg instruksjo‐

nene på skjermen.
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Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Svakt batteri i pumpe

Bytt batteriet snart.

Batteriet i pumpen

har lite strøm.

• Velg OK for å slette varselet.

• Bytt AA-batteriet så snart som

mulig. Ellers stopper insulintilfør‐

selen, og alarmen Bytt batteriet

nå utløses.

• Hvis pumpen tilfører en bolus

eller fyller kanylen, må du vente

til tilførselen er fullført, før du

bytter batteriet.

Lite i reservoar

XX timer igjen. Bytt reser‐

voar.

eller:

XX enheter igjen. Bytt

reservoar.

Det er lite insulin i

reservoaret, i forhold

til antallet timer

eller enheter som er

angitt for påminnel‐

sen Lite i reservoar.

• Velg OK for å slette varselet.

• Bytt reservoaret snart.

• Hvis du ikke bytter reservoaret

etter at du har fått dette varselet,

får du et nytt varsel om lite i

reservoar når insulinnivået har

nådd halvparten av den opprin‐

nelige varselmengden. Du finner

mer informasjon under Påminnel‐

sen Lite i reservoar, på side 132.

Admin. innstillinger feil

Tilførsel stoppet. Backup-

innstillinger er slettet fra

Administrer innstillinger.

Gjeldende innstillinger

fungerer riktig. Velg OK
for å starte på nytt. Se

brukerhåndboken.

Det har oppstått en

feil på pumpen, og

du må starte pum‐

pen på nytt.

Backup-innstil‐

lingene er gått tapt,

men de gjeldende

innstillingene er ikke

endret.

• Velg OK for å starte pumpen på

nytt. De gjeldende innstillingene

er ikke endret. Bare backup-

innstillingene er gått tapt.

• Følg instruksjonene på pumpens

display når pumpen startes på

nytt.

• Hvis pumpen tilførte en bolus

eller fylte kanylen, må du kontrol‐

lere Daglig logg og vurdere

behovet for insulin.

• Vurder om du bør lagre de gjel‐

dende innstillingene. Du finner

mer informasjon under Lagre

innstillingene, på side 143.
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Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Maks. fylling nådd

3X.X e. Så du dråper på

enden av slangen?

Du har overskredet

det antallet enheter

som forventes for å

fylle slangen. Det

bør nå være insulin

på enden av slan‐

gen.

• Hvis du ser dråper på enden av

slangen, velger du Ja.

• Hvis du ikke ser dråper, velger du

Nei.

• Følg instruksjonene som vises på

pumpen.

Maks. fylling nådd

4X.X e. Fjern reservoaret

og velg Reverser for å

starte med nytt reservoar.

Du har overskredet

det antallet enheter

som forventes for å

fylle slangen. Det

bør nå være insulin

på enden av slan‐

gen.

• Fjern reservoaret.

• Kontroller om du fremdeles har

insulin i reservoaret. Hvis du har

det, kan du fortsette å bruke det

samme reservoaret.

• Velg Reverser for å starte nytt

reservoar-prosedyren på nytt.

Reservoar ikke registrert

Reverser før du setter inn

reservoaret.

Det er ikke noe

reservoar i pumpen,

eller reservoaret er

ikke låst ordentlig

på plass.

• Velg Reverser.

• Kontroller at reservoaret er fylt

med insulin.

• Kontroller at reservoaret er satt

inn og låst ordentlig på plass, når

du får beskjed om det.

Strømfeil registrert

Tilførsel stoppet. Registrer

innstillingene dine ved å

laste dem opp til CareLink

eller skrive dem ned på

papir. Se bruker‐

håndboken.

Den interne strøm‐

kilden i pumpen

kan ikke lades. Pum‐

pen drives bare av

AA-batteriet.

• Velg OK for å slette varselet.

• Kontroller blodsukkeret og

behandle det etter behov.

• Registrer innstillingene så snart

som mulig fordi det kan hende

at AA-batteriet ikke varer lenge.

• Kontakt den lokale representan‐

ten for å få hjelp med pumpen.
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Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Strømbrudd

AA-batteriet har vært fjer‐

net i mer enn 10 min

eller er tomt. Velg OK for

å angi dato og klokkeslett

på nytt.

Pumpens batteri har

vært ute i mer enn

ti minutter, og

pumpen har gått

tom for strøm. Du

må stille inn klokke‐

slett og dato på

nytt.

• Velg OK for å gå til skjermbildet

Tid og dato.

• Angi gjeldende klokkeslett, tids‐

format og dato.

Pumpefeil

Tilførsel stoppet. Gjel‐

dende innstillinger er slet‐

tet. Pumpen må startes

på nytt. Velg OK for å

starte på nytt og angi

innstillingene igjen. Se

brukerhåndboken.

Pumpen har oppda‐

get en feil og star‐

tes på nytt.

Pumpeinnstillingene

går tilbake til stan‐

dardverdiene fra

fabrikken.

• Følg instruksjonene på pumpens

display når pumpen startes på

nytt.

• Etter omstart må du kontrollere

innstillingene og angi verdiene

på nytt etter behov.

• Hvis du nylig har lagret backup-

innstillinger i Administrer innstil‐

linger, kan du bruke Gjenopprett

innstillinger.

• Hvis pumpen tilførte en bolus

eller fylte kanylen, må du kontrol‐

lere Daglig logg og vurdere

behovet for insulin på nytt.

• Hvis denne alarmen forekommer

ofte, må du skrive ned feilkoden

som vises på alarmskjermbildet

(du finner den også i alarmlog‐

gen) og kontakte den lokale

representanten for å få hjelp med

pumpen.
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Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Pumpefeil

Tilførsel stoppet. Innstillin‐

ger er ikke endret. Pum‐

pen må startes på nytt.

Velg OK for å starte på

nytt. Se brukerhåndboken.

Det har oppstått en

feil på pumpen, du

må starte pumpen

på nytt.

• Velg OK for å starte pumpen på

nytt.

• Hvis pumpen tilførte en bolus

eller fylte kanylen, må du kontrol‐

lere Daglig logg og vurdere

behovet for insulin på nytt.

• Hvis denne alarmen forekommer

ofte, må du skrive ned feilkoden

som vises på alarmskjermbildet

(du finner den også i alarmlog‐

gen) og kontakte den lokale

representanten for å få hjelp med

pumpen.

Pumpefeil

Tilførsel stoppet. Innstillin‐

ger er ikke endret. Velg

OK for å fortsette. Se

brukerhåndboken.

Pumpen har oppda‐

get en feil, men

trenger ikke å star‐

tes på nytt. Prob‐

lemet er løst.

Innstillingene er ikke

endret.

• Velg OK for å gjenoppta basaltil‐

førselen.

• Hvis pumpen tilførte en bolus

eller fylte kanylen, må du kontrol‐

lere Daglig logg og vurdere

behovet for insulin på nytt.

• Hvis denne alarmen forekommer

ofte, må du skrive ned feilkoden

som vises på alarmskjermbildet

(du finner den også i alarmlog‐

gen) og kontakte den lokale

representanten for å få hjelp med

pumpen.
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Pumpe startet på nytt

Tilførsel stoppet. Innstillin‐

ger er ikke endret. Velg

OK for å fortsette. Se

brukerhåndboken.

Pumpen har oppda‐

get et problem og

har blitt startet på

nytt. Innstillingene

har ikke blitt endret.

• Velg OK for å fortsette.

• Hvis pumpen tilførte en bolus

eller fylte kanylen, må du kontrol‐

lere Daglig logg og vurdere

behovet for insulin på nytt.

• Hvis denne alarmen forekommer

ofte, må du skrive ned feilkoden

som vises på alarmskjermbildet

(du finner den også i alarmlog‐

gen) og kontakte den lokale

representanten for å få hjelp med

pumpen.

Bytt batteri

Batteritiden er mindre

enn 30 minutter. Bytt bat‐

teriet nå for å sikre insu‐

lintilførsel.

Batteriet har lite

levetid igjen og vil

være brukt opp

innen 30 minutter.

• Velg OK for å slette varselet.

• Bytt AA-batteriet.

Bytt batteriet nå

Tilførsel stoppet. Batteri

må byttes før tilførsel kan

fortsette.

Insulintilførselen har

stoppet på grunn

av lite strøm. Batte‐

riet har ikke blitt

byttet etter varselet

om svakt batteri i

pumpen.

Bytt batteriet umiddelbart for å

gjenoppta insulintilførselen. Du fin‐

ner mer informasjon under Ta ut

batteriet, på side 23.

Reserv. beregnet med
0 e

Bytt reservoar for å sikre

insulintilførsel.

Reservoarnivået

anslås å være

0 enheter.

• Velg OK for å slette varselet.

• Bytt reservoaret nå.
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Gjenoppta bolus?

XXX av YYY enheter tilført.

Gjenoppta tilførsel av ZZZ

enhet(er)?

Tilførselen av en

vanlig bolus har

blitt avbrutt fordi

pumpens batteri har

blitt fjernet. Hvis det

er mindre enn

10 minutter siden

dette avbruddet,

kan du gjenoppta

denne bolusen.

• Kontroller meldingen for å se

hvor mye av bolusen som faktisk

har blitt tilført.

• Velg Avbryt for å avbryte den

gjenværende bolusmengden.

• Velg Gjenoppta for å gjenoppta

den gjenværende bolusmengden.

Gjenoppta komb. bolus?

XX av YY enheter tilført.

Gjenoppta tilførsel av ZZ

enheter i XX.XX timer?

Forlenget-delen av

en kombinasjons‐

bolustilførsel har

blitt avbrutt. Hvis

det er mindre enn

10 minutter siden

dette avbruddet,

kan du gjenoppta

denne bolusen.

• Kontroller meldingen for å se

hvor mye av kombinasjonsbolu‐

sen som faktisk har blitt tilført.

• Velg Avbryt for å avbryte den

gjenværende bolusmengden.

• Velg Gjenoppta for å gjenoppta

den gjenværende bolusmengden.

Gjenoppta komb. bolus?

XX av YY enheter tilført.

Gjenoppta tilførsel av

ZZ enheter nå og

AA enheter forlenget i

XX:XX timer?

Nå-delen av en

kombinasjonsbolus‐

tilførsel har blitt

avbrutt fordi pum‐

pens batteri har blitt

fjernet. Hvis det er

mindre enn

10 minutter siden

dette avbruddet,

kan du gjenoppta

denne bolusen.

• Kontroller meldingen for å se

hvor mye av kombinasjonsbolu‐

sen som faktisk har blitt tilført.

• Velg Avbryt for å avbryte den

gjenværende bolusmengden.

• Velg Gjenoppta for å gjenoppta

den gjenværende bolusmengden.
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Gjenoppta forlenget
bolus?

XX av YY enheter tilført i

løpet av XX:XX timer.

Gjenoppta tilførsel av ZZ

enheter i XX.XX timer?

Tilførselen av den

forlengede bolusen

har blitt avbrutt.

Hvis det er mindre

enn 10 minutter

siden dette avbrud‐

det, kan du gjen‐

oppta denne

bolusen.

• Kontroller meldingen for å se

hvor mye av den forlengede

bolusen som faktisk har blitt til‐

ført.

• Velg Avbryt for å avbryte den

gjenværende bolusmengden.

• Velg Gjenoppta for å gjenoppta

den gjenværende bolusmengden.

Tast har låst seg

Tast holdt inne i mer enn

3 minutter

Pumpen har oppda‐

get at en tast har

blitt trykket inn

uvanlig lenge.

• Velg OK for å slette alarmen.

• Hvis denne alarmen utløses igjen,

må du kontakte den lokale repre‐

sentanten for å få hjelp med

pumpen.

Hvis du ikke kan slette alarmen:

• Vurder en annen form for insulin,

for pumpen tilfører ikke insulin.

• Kontroller blodsukkeret og

behandle det etter behov.

• Kontakt den lokale representan‐

ten for å få hjelp med pumpen.

Feil tast trykket

Prøv igjen

Feil tast valgt under

opplåsing av pum‐

pen.

• Velg OK for å slette varselet.

• Prøv å låse opp pumpen. Velg

den uthevede tasten når du blir

bedt om det.

Du finner mer informasjon under

Låse opp pumpen, på side 26.
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Alarmer, varsler og meldinger relatert til kontinuerlig
glukosemåling (sensoren)
Følgende tabell inneholder en liste over de mest vanlige eller mest alvorlige
alarmene, varslene og meldingene relatert til sensorglukoseverdiene, samt
senderens og sensorens status. Tabellen forklarer også betydningen og
konsekvensene av disse varslingene samt årsakene til at de vises, og hvordan du
går frem for å korrigere problemene.

Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Varsel før høy SG

Sensorglukose nærmer

seg øvre grense. Sjekk BS.

Sensorglukosever‐

dien nærmer seg

den angitte øvre

grensen.

• Velg OK for å slette varselet.

• Kontroller blodsukkeret.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

Varsel før lav SG

Sensorglukose nærmer

seg nedre grense. Sjekk

BS.

Sensorglukosever‐

dien nærmer seg

den angitte nedre

grensen.

• Velg OK for å slette varselet.

• Kontroller blodsukkeret.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

Varsel ved høy SG XX,X
mmol/l

Høy sensorglukose. Sjekk

BS.

Sensorglukosever‐

dien er lik eller

høyere enn den

angitte øvre gren‐

sen.

• Velg OK for å slette varselet.

• Kontroller blodsukkeret.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

Varsel ved lav SG XX,X
mmol/l

Lav sensorglukose. Sjekk

BS.

Sensorglukosever‐

dien er lik eller

lavere enn den

angitte nedre gren‐

sen.

• Velg OK for å slette varselet.

• Kontroller blodsukkeret.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.
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Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Varsel ved lav SG XX,X
mmol/l

Lav sensorglukose. Insulin‐

tilførsel stoppet siden kl.

XX.XX. Sjekk BS.

Sensorglukosever‐

dien er lik eller

lavere enn den

angitte nedre gren‐

sen, og pumpen har

stoppet insulintilfør‐

selen på grunn av

en Stopp ved lav

SG- eller Stopp før

lav SG-hendelse.

• Velg OK for å slette varselet.

• Kontroller blodsukkeret.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

Basaltilførsel gjenopptatt

Basaltilførsel gjenopptatt

kl. XX.XX etter stoppet av

sensor. Sjekk BS.

Pumpen gjenopptar

tilførselen av basal‐

insulin etter en

Stoppet ved lav SG-

eller Stoppet før lav

SG-hendelse.

• Velg OK for å slette varselet.

• Kontroller blodsukkeret.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

Basaltilførsel gjenopptatt

Endring av innstillinger for

lav SG førte til at basal ble

gjenopptatt kl. XX.XX.

Sjekk BS.

Pumpen gjenopptar

tilførselen av basal‐

insulin etter en

Stopp før lav SG-

eller Stopp ved lav

SG-hendelse, fordi

du har deaktivert

funksjonen Stopp

før lav SG eller

Stopp ved lav SG.

• Velg OK for å slette varselet.

• Kontroller blodsukkeret.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

Basaltilførsel gjenopptatt

Et maksimum på 2 timer

stopptid er nådd. Sjekk

BS.

Pumpen gjenopptar

tilførselen av basal‐

insulin to timer

etter en Stopp før

lav SG- eller Stopp

ved lav SG-hen‐

delse.

• Velg OK for å slette varselet.

• Kontroller blodsukkeret.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.
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Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Basaltilførsel gjenopptatt

Et maksimum på 2 timer

stopptid er nådd. SG er

fortsatt under nedre

grense. Sjekk BS.

Pumpen gjenopptar

tilførselen av basal‐

insulin to timer

etter en Stopp før

lav SG- eller Stopp

ved lav SG-hen‐

delse.

• Pumpen har gjenopptatt tilførse‐

len av basalinsulin. Sensorgluko‐

severdien er imidlertid fremdeles

lik eller lavere enn den nedre

grensen.

• Velg OK for å slette varselet.

• Kontroller blodsukkeret.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

BS ikke mottatt

Plasser pumpen nærmere

senderen. Velg OK for å

sende BS på nytt til sen‐

deren.

Senderen kunne

ikke motta blodsuk‐

kermålerverdiene for

kalibrering fra pum‐

pen.

• Flytt pumpen og senderen nær‐

mere hverandre.

• Velg OK. Pumpen prøver på nytt

å sende blodsukkerverdien til

senderen slik at sensoren kan

kalibreres.

Kalibrer nå

Sjekk BS og kalibrer sen‐

sor.

Du må ta en blod‐

sukkermåling umid‐

delbart for å

kalibrere sensoren

slik at du kan fort‐

sette å få sensor‐

glukoseverdier.

• Ta en blodsukkermåling og legg

den inn for kalibrering. Etter at

du har fått et Kalibrer nå-varsel,

tar det opptil 15 minutter etter at

du har kalibrert, før pumpen mot‐

tar sensorglukoseverdier. Du fin‐

ner mer informasjon under

Kalibrere sensoren, på side 187.

• Hvis du ikke kan kalibrere nå, kan

du bruke utsettingsfunksjonen.

Angi ønsket tid, og velg Utsett.

Hvis du ikke kalibrerer før utset‐

tingstiden løper ut, utløses Kali‐

brer nå-varselet på nytt.
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Kalibrering ikke godkjent

Sjekk BS igjen og kalibrer

sensor.

Systemet kunne ikke

bruke verdiene du

la inn fra blodsuk‐

kermåleren, til å kali‐

brere sensoren.

• Vask og tørk hendene godt. Se

Retningslinjer for kalibrering, på

side 190.

• Legg inn en ny verdi fra blodsuk‐

kermåleren for kalibrering. Følg

instruksjonene under Kalibrere

sensoren, på side 187. Hvis du får

et Kalibrering ikke godkjent-varsel

ved andre kalibrering, utløses et

Bytt sensor-varsel.

• Kontakt den lokale representan‐

ten hvis du har spørsmål.

Finner ikke sensorsignal

Koble senderen fra og

deretter til igjen. Velg OK.

Legg merke til om sen‐

derlampen blinker.

Pumpen har ikke

mottatt et signal fra

senderen.

• Koble senderen og sensoren fra

og deretter til igjen.

• Se om lampen på senderen blin‐

ker når du kobler senderen til

sensoren. Det kan hende du tren‐

ger denne informasjonen til feil‐

søking senere.

• Velg OK. Pumpen søker etter sen‐

soren. Hvis pumpen mottar et

signal fra sensoren, trenger du

ikke å foreta deg noe mer. Hvis

pumpen ikke mottar noe signal

fra sensoren, vises det en ny mel‐

ding for å informere deg om

dette.

Bytt sensor

Før inn en ny sensor og

velg Start ny sensor.

Du har valgt Nei i

meldingen Sjekk

sensorinnføring og

dermed angitt at

sensoren ikke er

helt ført inn.

• Velg OK for å slette varselet.

• Bytt sensoren. Du finner mer

informasjon i brukerhåndboken

for sensoren.

• Se Starte sensoren, på side 185

etter at du har byttet sensoren.
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Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Bytt sensor

Andre kalibrering ble ikke

godkjent. Før inn ny sen‐

sor.

Dette varselet utlø‐

ses når du får to

Kalibrering ikke god‐

kjent-feil på rad.

• Velg OK for å slette varselet.

• Bytt sensoren. Du finner mer

informasjon i brukerhåndboken

for sensoren.

Bytt sensor

Sensoren fungerer ikke

som den skal. Før inn ny

sensor.

Sensorsignalet er

ikke lenger pålitelig.

• Velg OK for å slette varselet.

• Bytt sensoren. Du finner mer

informasjon i brukerhåndboken

for sensoren.

Sjekk tilkobling

Sørg for at senderen og

sensoren er ordentlig

koblet sammen, og velg

OK.

Pumpen registrerer

ikke senderen og

kan ikke motta sen‐

sorsignalet.

• Velg OK for å slette varselet.

• Velg Ja hvis sensoren er ført helt

inn. Velg Nei hvis sensoren ikke

er ført helt inn.

• Før inn en ny sensor hvis senso‐

ren ikke ble ført helt inn.

• Hvis du fremdeles ikke kan koble

til sensoren, kan du se Pumpen

finner ikke sensorsignalet, på

side 238.

Tapt sensor-signal

Plasser pumpen nærmere

senderen. Det kan ta

15 minutter å finne signa‐

let.

Det er ikke mottatt

noe sendersignal på

30 minutter under

eller etter initialise‐

ring.

• Flytt pumpen nærmere senderen.

Det kan ta opptil 15 minutter før

pumpen begynner å kommuni‐

sere med senderen.

• Velg OK for å slette varselet.

Svakt batteri i sender

Lad opp senderen innen

24 timer.

Batteriet i senderen

må lades opp innen

24 timer.

• Velg OK for å slette varselet.

• Lad senderen så snart som mulig.

Medisinsk utstyr

TILKALL NØDHJELP. Jeg

har diabetes.

Pumpen er stoppet

på grunn av lav

sensorglukose, og

du har ikke reagert

på alarmen innen

10 minutter.

• Velg Avvis.

• Tilkall nødhjelp umiddelbart.

■
 alarm

er, varsler og
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Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Kalibrering ikke utført

Bekreft sensorsignal. Kali‐

brer innen XX:XX.

Senderen kunne

ikke motta blodsuk‐

kermålerverdiene for

kalibrering fra pum‐

pen.

• Velg OK for å slette varselet.

• Kontroller statuslinjen på pumpen

for å være sikker på at pumpen

har et signal fra sensoren. Se

Pumpen finner ikke sensorsignalet,

på side 238 hvis det ikke er noe

sensorsignal.

• Kalibrer på nytt innen det tids‐

punktet som vises på pumpens

skjerm, for å være sikker på at du

kan fortsette sensorglukose‐

målingen.

Kalibrering ikke utført

Bekreft sensorsignal. Sjekk

BS igjen for å kalibrere

sensoren.

Senderen kunne

ikke motta den nød‐

vendige blodsukker‐

verdien for

kalibrering fra pum‐

pen.

Systemet må kali‐

breres for at SG-ver‐

diene skal

gjenopptas. "Kalibre‐

ring nødvendig"

vises på sensorgra‐

fen.

• Velg OK for å slette varselet.

• Ta en ny måling med blodsukker‐

måleren og kalibrer på nytt.

Mulig signalstøy

Flytt deg unna elektronisk

utstyr. Det kan ta

15 minutter å finne signa‐

let.

Det kan hende at

støy fra annet elek‐

tronisk utstyr påvir‐

ker

kommunikasjonen

mellom pumpen og

senderen.

• Flytt deg unna annet elektronisk

utstyr. Det kan ta opptil

15 minutter før pumpen begyn‐

ner å kommunisere med sende‐

ren.

• Velg OK for å slette varselet.
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Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Stigningsvarsel

Sensorglukose stiger raskt.

Sensorglukosever‐

dien har steget like

raskt eller raskere

enn den forhånds‐

innstilte grensen for

stigningsvarselet.

• Velg OK for å slette varselet.

• Kontroller trend og glukosenivå.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet.

Sensorvarsel utløst

Sjekk alarmlogg for lyd‐

løse varsler.

Det er utløst et sen‐

sorvarsel mens Lyd‐

løs-funksjonen er

aktivert.

• Velg OK for å slette varselet.

• Kontroller skjermbildet Alarmlogg

for å se hvilke varsler som lyden

har blitt slått av for. Du finner

mer informasjon om hvordan du

får tilgang til skjermbildet Alarm‐

logg, under Alarmlogg, på

side 122.

• Velg varselet for å åpne skjermbil‐

det Alarmdetaljer.

• Iversett tiltak ut fra det valgte

varselet.

Sensor tilkoblet

Trykk Start ny sensor hvis

det er en ny sensor. Hvis

ikke, velg Koble til sensor

igjen.

Senderen har opp‐

daget at du har

koblet til en sensor.

Pumpen trenger å

vite om dette er en

ny sensor, eller om

du har koblet til

den gamle sensoren

på nytt.

• Velg Start ny sensor hvis du har

koblet til en ny sensor.

• Velg Koble til sensor igjen hvis

du har koblet til en sensor du har

brukt før, på nytt.

• I begge tilfellene vises det en

"oppvarmingsmelding" på start‐

bildet, og du blir bedt om å kali‐

brere sensoren. Pumpen

begynner å motta sensorglukose‐

verdier igjen etter at den to timer

lange initialiseringen er fullført.

Sensor tilkoblet

Start ny sensor.

Senderen har opp‐

daget at du har

koblet til en sensor.

• Velg Start ny sensor.

• Du finner mer informasjon under

Starte sensoren, på side 185.

■
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Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Sensor utgått

Før inn ny sensor.

Sensoren har vært

brukt i 6 dager

(144 timer). Den har

nådd slutten på

levetiden.

Bytt sensoren. Du finner mer infor‐

masjon i brukerhåndboken for sen‐

soren.

Fant ikke sensorsignal

Blinket senderlampen da

du koblet til sensoren?

Pumpen har ennå

ikke mottatt et sig‐

nal fra senderen.

Så du et grønt lys som blinket på

senderen, da du koblet senderen til

sensoren igjen?

• Velg Ja eller Nei og følg instruk‐

sjonene på skjermen.

Fant ikke sensor-signal

Se brukerhåndboken.

Pumpen kunne ikke

registrere senderen

etter flere forsøk og

kan ikke motta sen‐

sorsignalet.

• Velg OK for å slette varselet.

• Gjenta tilkoblingsprosessen. Fjern

senderen fra sensoren i ca. ti

sekunder og koble den deretter

til sensoren igjen.

• Det kan ta opptil 15 minutter før

pumpen finner sensorsignalet.

• Flytt pumpen nærmere senderen

for å forbedre mottaket.

• Sørg for at du ikke er i nærheten

av elektronisk utstyr som kan for‐

årsake forstyrrelser, som mobilte‐

lefoner og annet trådløst utstyr.

• Hvis pumpen fremdeles ikke fin‐

ner sensorsignalet, må du kon‐

takte den lokale representanten

for å få hjelp.
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Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

SG-verdi ikke tilgjengelig

Se brukerhåndboken hvis

problemet fortsetter.

Sensorsignalene er

enten for høye eller

for lave.

• Velg OK for å slette varselet.

• Du trenger ikke å bytte sensor.

Hvis varselet fortsetter, må du

kontrollere senderen ved hjelp av

testpluggen.

Se i brukerhåndboken for sende‐

ren for å få instruksjoner om

hvordan du kontrollerer senderen.

Sensoroppvarming star‐
tet

Oppvarming kan ta opptil

2 timer. Du vil få melding

når du må kalibrere.

Sensoren varmer

opp.

• Velg OK for å slette meldingen.

• Du finner mer informasjon under

Starte sensoren, på side 185.

Stopp før lav SG

Tilførsel stoppet. Sensor‐

glukose nærmer seg

nedre grense. Sjekk BS.

Sensorglukosever‐

dien faller. Insulintil‐

førselen er stoppet i

henhold til innstillin‐

gen for Stopp før

lav SG, og sensor‐

glukosen nærmer

seg den angitte

nedre grensen.

• Velg OK for å slette varselet.

• Kontroller blodsukkeret. Behandle

blodsukkeret om nødvendig, i

samsvar med diabetesteamets

instruksjoner.

Stopp ved lav SG

Tilførsel stoppet. Sensor‐

glukose XX,X mmol/l.

Sjekk BS.

Sensorglukosever‐

dien er lik eller

lavere enn den

nedre grensen du

har angitt.

• Velg OK for å slette varselet.

• Kontroller blodsukkeret. Behandle

blodsukkeret om nødvendig, i

samsvar med diabetesteamets

instruksjoner.

Senderbatteri tomt

Lad opp senderen nå.

Batteriet i senderen

må lades. Det regi‐

streres eller sendes

ikke sensorglukose‐

verdier før du har

ladet senderen.

• Velg OK for å slette varselet.

• Lad senderen.

 

■
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CareLink-varsler og -meldinger
Følgende tabell inneholder en liste over de mest vanlige eller mest alvorlige
alarmene, varslene og meldingene relatert til CareLink. Tabellen forklarer også
betydningen og konsekvensene av disse varslingene samt årsakene til at de vises,
og hvordan du går frem for å korrigere problemene.

Tittel og tekst Forklaring Neste trinn

Koble til utstyr?

Utstyr med serienr.

<XXXXXXXXXX> prøver å

koble seg til pumpen. Til‐

lat tilkobling?

CareLink USB-pro‐

gramvaren prøver å

koble seg til pum‐

pen med tanke på

datanedlasting.

• Velg Ja for å tillate tilkoblingen,

bare hvis du venter på eller hol‐

der på en datanedlasting.

• Velg Nei for å avslå tilkoblingen.

Hvis du ikke foretar et valg, blir

skjermen tidsavbrutt etter

30 sekunder, og forespørselen

avslås automatisk.

Nedlasting langsom

Insulintilførsel ikke påvir‐

ket. CareLink-nedlasting

kan ta lengre tid enn van‐

lig. Velg OK for å fortsette.

Se brukerhåndboken.

Nedlastingen av

pumpedata tar

lengre tid enn for‐

ventet. Dataene

påvirkes ikke.

• Velg OK for å slette varselet.

• Vent til datanedlastingen er fer‐

dig.

• Hvis problemet fremdeles vedva‐

rer, eller hvis det ikke er noen

fremgang i nedlastingen, må du

kontakte den lokale representan‐

ten for å få hjelp.
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13 

Feilsøking
Dette kapitlet inneholder fremgangsmåter og informasjon for å hjelpe deg med å
forstå og håndtere tilstander som kan oppstå i pumpen.

Du finner en liste over alarmer, varsler og meldinger som kan forekomme på
pumpen, under Alarmer, varsler og meldinger relatert til pumpen, på side 206.

Feilsøke problemer med pumpen

Advarsel!  Hvis det oppstår en kritisk feil på pumpen, vises følgende
skjermbilde, og pumpen avgir en sirenelyd.

Koble fra insulinpumpen umiddelbart, og slutt å bruke den. Kontakt
den lokale representanten for å få hjelp.

Husk at kroppen fortsatt trenger insulin mens pumpen er fjernet.
Det er viktig at du rådfører deg med diabetesteamet for å finne en
alternativ måte å ta insulin på mens pumpen er fjernet.

 Feilsøking 233
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Hva er en Sjekk innstillinger-alarm?
Denne alarmen utløses når det oppstår en tilstand som fører til at pumpen
tilbakestilles til fabrikkinnstillingene. Du ser denne alarmen etter at pumpen har
veiledet deg gjennom nytt oppsett av innstillingene i oppstartsveiviseren.

Alarmen Sjekk innstillinger angir at andre innstillinger kan ha blitt slettet eller
tilbakestilt til standardverdiene fra fabrikken. Gå gjennom eventuelle innstillinger
som du ikke allerede har angitt i oppstartsveiviseren, og legg om nødvendig inn
verdiene på nytt.

Pumpen ber meg om å reversere

ADVARSEL!  Sørg for at slangesettet er koblet fra kroppen før du
reverserer pumpen eller fyller slangesettet. Sett aldri reservoaret inn
i pumpen mens slangen er koblet til kroppen. Hvis du gjør det, kan
det føre til en utilsiktet infusjon av insulin, som kan gi lavt
blodsukker.

Du reverserer alltid pumpen når du bytter reservoaret. Under reverseringen går
stemplet i reservoarrommet tilbake til utgangsstillingen. Det er normalt at pumpen
ber deg om å reversere hver gang du må ta ut og bytte reservoaret, for eksempel
hvis du skal korrigere en Tilførsel blokkert-alarm, eller hvis du har problemer med å
sette inn reservoaret.

Jeg har mistet pumpen i gulvet

Forsiktig!  Hvis pumpen har falt i gulvet eller du mistenker at pumpen
er skadet, må du se nøye over pumpen for å kontrollere at det ikke er
noen sprekker, før pumpen utsettes for vann.

Gjør følgende:

1. Kontroller at alle koblinger fremdeles sitter godt på plass.

2. Kontroller displayet, området med tastene og pumpens kapsling og se etter
sprekker eller skade.

3. Kontroller slangesettet, inkludert slangekoblingen og slangen, og se etter
sprekker eller skade.
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4. Kontroller statusbildet, basaldoser og andre pumpeinnstillinger.

5. Utfør Selvtest-prosedyren ved å gå til:

Meny > Verktøy > Selvtest

Du finner mer informasjon under Selvtest, på side 146.

6. Hvis selvtesten ikke fullføres, eller hvis du er bekymret for pumpen, kan du
kontakte den lokale representanten for å få hjelp. Kontroller blodsukkeret.

Jeg kan ikke få opp skjermbildet Administrer innstillinger
Hvis du går til Meny > Verktøy > Administrer innstillinger, vises det en melding der
det står at funksjonen ikke vanligvis er tilgjengelig, og at du skal se i
brukerhåndboken. Slik får du tilgang til skjermbildet Administrer innstillinger:

1. Meny > Verktøy > Administrer innstillinger

2. Trykk på og hold inne  og  samtidig i ca. to sekunder. Skjermbildet
Administrer innstillinger vises. Du finner mer informasjon under Administrere
pumpeinnstillingene , på side 142.

Pumpens display tidsavbrytes for raskt
Pumpens display tidsavbrytes etter 15 sekunder som standard for å spare
batteristrøm. Du kan øke denne innstillingen til opptil tre minutter. Gå til Meny >
Verktøy > Displayinnstillinger, og endre deretter innstillingen for bakgrunnslys slik
du ønsker. Du finner mer informasjon under Displayinnstillinger, på side 141.

Merk!  Vær oppmerksom på at pumpen bruker mer batteristrøm hvis du
bruker lengre tid for bakgrunnslyset. Når batteriet i pumpen er svakt,
reduseres tidsavbruddet for bakgrunnslyset på pumpens skjerm
automatisk.

 

Hvor er statusbildet på pumpen?
1. Hvis du vil gå til skjermbildet Status, markerer og velger du statuslinjen øverst

på startbildet.

■
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17.00

Bolus Basal

6.1mmol/l

Aktivt insulin 1.0 e

BS

Skjermbildet Status vises.

2. På skjermbildet Status kan du velge hvilken type statusinformasjon du vil vise.
Hvis du for eksempel vil vise en statusoversikt over pumpen og nylige
insulintilførsler, kan du gå til Statusoversikt. Du finner mer informasjon under
Statusbilder, på side 31.

Pumpen ber meg om å angi innstillingene
Noen feil i pumpen kan føre til at innstillingene slettes og går tilbake til
standardverdiene fra fabrikken. Dette skjer også hvis du sletter innstillingene med
hensikt. Slett ikke innstillingene med mindre diabetesteamet ber deg om å gjøre
det.

Hvis du har lagret innstillingene med alternativet Lagre innstillinger, kan du
gjenopprette dem med alternativet Gjenopprett innstillinger. Hvis du gjenoppretter
innstillingene, må du kontrollere at de gjenopprettede innstillingene tilsvarer de
siste innstillingene diabetesteamet har forskrevet.

Oppstartsveiviseren vises automatisk når pumpen startes på nytt. Veiviseren
veileder deg gjennom oppsett av følgende informasjon. Pass på at du har disse
verdiene klare når du begynner.

• Tidsformat, klokkeslett og dato
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• Karbohydratenheter

• Aktivt insulin-tid

• Basalprogrammer

Etter at du har angitt innstillingene for pumpen, har du mulighet til å angi
følgende Bolus Wizard-innstillinger:

• Karb.forhold eller bytteforhold

• Insulinsensitivitetsfaktor

• BS-mål
 
Slik angir du pumpeinnstillingene:

1. Begynn oppsettet av innstillingene ved å velge ditt språk. Klikk på Neste for å
gå til hvert nye skjermbilde.

2. Velg 12-timers eller 24-timers tidsformat når skjermbildet Velg tidsformat vises.

3. Endre innstillingen til gjeldende klokkeslett når skjermbildet Angi tidspunkt
vises. Hvis du bruker en 12-timers klokke, må du sørge for at du angir AM
eller PM.

4. Endre år, måned og dag til gjeldende dato når skjermbildet Angi dato vises.

5. Når skjermbildet Velg karb.enhet vises, velger du gram eller bytter for å angi
enheten som skal brukes til å vise karbohydratinformasjon på pumpen.

6. Angi Varighet når skjermbildet Aktivt insulin-tid vises.

Du finner mer informasjon under Om aktivt insulin, på side 72.

7. Angi den første basaldosen ved å angi sluttid og dose. Du kan stille inn flere
basalprogrammer etter at du har fullført oppstartsveiviseren.

Du finner mer informasjon under Legge til et nytt basalprogram, på side 42.

Når du har fullført basalprogrammet, vises det et skjermbildet der du kan gå
gjennom basalinformasjonen.

8. Gjør ett av følgende når meldingen der du blir spurt om du vil angi Bolus
Wizard-innstillingene, vises:

• Velg Ja hvis du vil fortsette og angi innstillingene, og gå deretter videre til
neste avsnitt.
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• Velg Nei hvis du ikke vil angi Bolus Wizard-innstillingene. Det vises en
melding der det står at innstillingene er fullført. Velg OK for å fortsette å
bruke pumpen.

 
Slik angir du Bolus Wizard-innstillinger:

1. Når det vises en liste over innstillinger for Bolus Wizard på pumpen, må du
sørge for at du har de verdiene du trenger før du fortsetter.

2. Avhengig av hvilken karbohydratenhet du har valgt tidligere, vises enten
skjermbildet Karb.forhold eller skjermbildet Bytteforhold. Angi
karbohydratforholdet eller bytteforholdet ved å angi sluttid og dose. Du kan
endre karbohydrat- eller bytteforholdet når som helst.

Du finner mer informasjon under Endre karbohydrat- eller bytteforholdet, på
side 69.

3. Når skjermbildet Rediger sensitiv vises, angir du insulinsensitivitetsfaktoren ved
å angi sluttid og mmol/l per enhet. Du kan endre insulinsensitivitetsfaktoren
når som helst.

Du finner informasjon om hvordan du angir insulinsensitivitetsfaktorer,
inkludert hvordan du angir flere perioder, under Endre
insulinsensitivitetsfaktoren, på side 70.

4. Når skjermbildet BS-mål vises, angir du området for BS-mål ved å angi sluttid
og nedre (La) og øvre (Hø) grense. Du kan endre området for BS-mål når som
helst.

Du finner mer informasjon under Endre BS-mål for Bolus Wizard, på side 71.

Det vises en melding som bekrefter at oppsettet er fullført.

5. Velg Neste for å vise startbildet, og fortsett å bruke pumpen.

Feilsøke problemer med sensoren

Pumpen finner ikke sensorsignalet
Hvis pumpen ikke finner sensorsignalet etter at du har koblet sammen sensoren og
senderen, må du følge instruksjonene på pumpens skjerm for å feilsøke problemet
som beskrevet nedenfor.
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Hvis pumpen finner sensorsignalet når som helst under feilsøkingen, avgir pumpen
lydsignaler eller vibrerer, og "Varmer opp" vises på sensorgrafen. Oppvarmingen av
sensoren kan ta opptil to timer.

Merk!  Hvis du bruker Lydløs-funksjonen og har slått av lyden på alle
sensorvarsler, vises det ikke noen feilsøkingsbilder på pumpen.
Glukosevarsler du eventuelt har mottatt, vises på skjermbildet Alarmlogg.

 
1. Sørg for at oppsettet oppfyller følgende krav:

• Senderen er helt oppladet.

Hvis begge lampene på laderen er slått av, er senderen er helt oppladet.
Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for senderen.

• Du kan bare ha én sender koblet til pumpen.

Slett den gjeldende senderen som er koblet til pumpen, før du fortsetter.
Du finner mer informasjon under Slette senderen fra pumpen, på side 185.

• Senderen er plassert ved siden av pumpen.

• Senderen er koblet til pumpen på nytt, hvis pumpen nylig har blitt
tilbakestilt. Du finner mer informasjon under Trådløs tilkobling av pumpen
og senderen med Automatisk tilkobling, på side 178.

• Flymodus er deaktivert på pumpen.

• Du har satt på tapen riktig og i samsvar med brukerhåndboken for
sensoren.

2. Koble senderen fra sensoren i minst 10 sekunder.

3. Koble senderen til sensoren igjen mens lampen på senderen blinker, for å
starte kommunikasjonen på nytt. Velg OK på pumpen for å kvittere for
varselet.

4. Velg Ja eller Nei på pumpen avhengig av om lampen blinket mens du koblet
senderen til sensoren, og gjør ett av følgende:
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• Hvis senderlampen ikke blinket, må du lade senderen. Start sensoren når
du har ladet senderen. Du finner mer informasjon under Starte sensoren,
på side 185.

• Gå videre til neste trinn hvis senderlampen blinket, men du fremdeles
ikke har noe sensorsignal.

5. Flytt pumpen nærmere senderen og velg OK. Det kan ta opptil 15 minutter
før pumpen finner sensorsignalet.

6. Hvis pumpen fremdeles ikke finner sensorsignalet, må du sørge for at du ikke
er i nærheten av elektronisk utstyr som kan forårsake forstyrrelser, som
mobiltelefoner og annet trådløst utstyr, og velge OK.

7. Hvis du har gått gjennom alle feilsøkingstrinnene på pumpens skjerm og
pumpen fremdeles ikke finner sensorsignalet, eller hvis sensorgrafen viser
"Fant ikke sensorsignal. Se brukerhåndboken", må du kontakte den lokale
representanten for å få hjelp.

Kalibrering ikke godkjent
Varselet Kalibrering ikke godkjent utløses når ett av følgende inntreffer:

• Systemet kunne ikke bruke verdiene du la inn fra blodsukkermåleren, til å
kalibrere sensoren.

• Systemet avviser to kalibreringer på rad fra den samme sensoren.

• Senderen kunne ikke motta blodsukkermålerverdiene for kalibrering fra
pumpen på grunn av et sensorfeilsignal.

Se Kalibrere sensoren, på side 187 hvis du ønsker mer informasjon om når og
hvordan du skal kalibrere sensoren.

240 Kapittel 13



Hvorfor er SmartGuard-symbolet for stoppet av sensor på startbildet
grått?

SmartGuard-symbolet for stoppet av sensor er grått  på startbildet når enten

Stopp ved lav SG- eller Stopp før lav SG-funksjonen er utilgjengelig.
Stoppfunksjonene kan være utilgjengelige på grunn av følgende forhold:

• Det har nettopp forekommet en stopphendelse.

Etter at det har oppstått en Stopp før lav SG- eller Stopp ved lav SG-hendelse,
er stoppfunksjonaliteten utilgjengelig i et bestemt tidsrom. Dette tidsrommet
varierer avhengig av om du reagerer på stopphendelsen. Stoppfunksjonene er
vanligvis utilgjengelige i 30 minutter etter at tilførselen av basalinsulin
gjenopptas. Du finner mer informasjon under Når Stopp før lav SG ikke er
tilgjengelig, på side 162 eller Når Stopp ved lav SG ikke er tilgjengelig, på side 165.

• Det er ingen tilgjengelige sensorglukoseverdier.

Sensorglukoseverdiene kan være utilgjengelige fordi:

• Pumpen er i flymodus.

Du finner mer informasjon under Flymodus, på side 137.

• Sensoren må kalibreres.

Se Kalibrere sensoren, på side 187 hvis du ønsker mer informasjon om når
og hvordan du skal kalibrere sensoren.

• Pumpen har mistet forbindelsen med sensoren.

Flytt pumpen nærmere sensoren. Du finner mer informasjon under
Pumpen finner ikke sensorsignalet, på side 238.

• Den mottatte sensorglukoseverdien var utenfor det forventede området
og vises ikke.

Velg OK for å slette varselet. Hvis problemet fortsetter, kan det hende du
må bytte sensoren.

Kontakt den lokale representanten for å få hjelp hvis problemet vedvarer.

■
 feilsøking
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Vedlikehold
Les garantierklæringen som leveres med pumpen. Der finner du informasjon om
hva som dekkes i garantiperioden.

Rengjøre pumpen

Forsiktig!  Bruk aldri organiske løsemidler som tennvæske,
neglelakkfjerner eller malingstynner til rengjøring av pumpen. Bruk
aldri smøremidler sammen med pumpen. Når du rengjør pumpen, må
du sørge for at reservoarrommet holdes tørt og ikke utsettes for fukt.

Sørg for å ha følgende utstyr tilgjengelig når du skal rengjøre pumpen: tre eller fire
små, rene, myke kluter, vann blandet med et mildt rengjøringsmiddel, rent vann,
70 % sprit og noen rene bomullspinner og bomullsdotter.
 
Slik rengjør du pumpen:

1. Fukt en klut med vann blandet med et mildt rengjøringsmiddel.

2. Bruk kluten og tørk utsiden av pumpen.

3. Fukt en ren klut med vann og tørk bort eventuelle rester av
rengjøringsmiddel.

4. Tørk med en ren klut.

5. Desinfiser pumpen ved å tørke den med en serviett fuktet med 70 % sprit.

6. Bruk en tørr, ren bomullspinne og fjern eventuelle batterirester fra
batteridekslet.
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7. Bruk en tørr, ren klut og fjern eventuelle batterirester fra åpningen på
batterirommet.

Rengjøre senderen
Se alltid i brukerhåndboken for senderen for å få instruksjoner om hvordan du
rengjør senderen.

Lagre pumpen
Med lagringsmodus kan du trygt lagre pumpen mens den ikke er i bruk. 

Merk!  Hvis du setter pumpen i lagringsmodus, er det viktig at du setter
inn et nytt AA-batteri i 8 til 12 timer hver sjette måned, slik at den interne
strømkilden kan lades opp.

 

Advarsel!  Aktivt insulin er nå slettet. Eventuelt aktivt insulin som er
registrert før pumpens settes i lagringsmodus, tas ikke med i nye
Bolus Wizard-beregninger.

 
Slik setter du pumpen i lagringsmodus:

1. Fjern AA-batteriet fra pumpen. Du finner mer informasjon under Ta ut
batteriet, på side 23.

Merk!  Når du tar ut batteriet, utløses det en Sett inn batteri-alarm i
10 minutter eller til du setter pumpen i lagringsmodus.

 
2. Trykk på og hold inne  til skjermen slås av.

Forsiktig!  Oppbevar pumpen ved romtemperatur. Pumpen må
aldri utsettes for temperaturer over 35 °C (95 °F) mens den lagres.
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Slik reaktiverer du pumpen fra lagringsmodus

1. Sett inn et nytt AA-batteri i pumpen. Du finner mer informasjon under Sette
inn batteriet, på side 22.

Det vises en Pumpefeil-melding.

2. Velg OK.

Det vises en Strømbrudd-alarm på pumpen.

3. Velg OK.

Skjermbildet Tid og dato vises.

4. Angi gjeldende klokkeslett, tidsformat og dato.

5. Velg Lagre.

Det vises et Aktivt insulin slettet-varsel på pumpen.

6. Velg OK.

Kontroller at alle innstillinger, f.eks. basaldosen, er angitt slik du ønsker. Om
nødvendig kan du gjenopprette de innstillingene du lagret sist, ved å bruke
alternativet Gjenopprett innstillinger. Se instruksjonene under Gjenopprette
innstillingene, på side 143.

Lagre senderen
Se alltid i brukerhåndboken for senderen for å få instruksjoner om hvordan du
lagrer senderen.

■
 vedlikehold
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Produktspesifikasjoner og
sikkerhetsinformasjon
Dette kapitlet inneholder detaljerte produktspesifikasjoner og
sikkerhetsinformasjon.

Produktspesifikasjoner
Denne delen inneholder detaljert informasjon om produktspesifikasjoner.

Opptrapping av alarmer og varsler
Følgende varsler kan trappes opp til en sirene:

• Varsel før høy SG • Sjekk tilkobling

• Varsel før lav SG • Tapt sensor-signal

• Varsel ved høy SG • Kalibrering ikke utført

• Varsel ved lav SG • Mulig signalstøy

• Basaltilførsel gjenopptatt • Stigningsvarsel

• BS ikke mottatt • Sensor utgått

• Kalibrering ikke godkjent • Fant ikke sensorsignal

• Kalibrer nå • SG-verdi ikke tilgjengelig

• Finner ikke sensorsignal • Stopp før lav SG (bare hvis Varsel før lav SG er aktivert)

• Bytt sensor • Senderbatteri tomt
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Minutter

etter alarmen

eller varselet

Lyd Lyd og vibrasjon Vibrasjon

0 Lyd Lyd og vibrasjon Vibrasjon

1 Lyd Lyd og vibrasjon Vibrasjon

2 Lyd Lyd og vibrasjon Vibrasjon

3 Lyd Lyd og vibrasjon Vibrasjon

4 Lyd Lyd og vibrasjon Vibrasjon

5 Lyd Lyd og vibrasjon Vibrasjon

6 Lyd og vibrasjon Lyd og vibrasjon Lyd og vibrasjon

7 Lyd og vibrasjon Lyd og vibrasjon Lyd og vibrasjon

8 Lyd og vibrasjon Lyd og vibrasjon Lyd og vibrasjon

9 Lyd og vibrasjon Lyd og vibrasjon Lyd og vibrasjon

10 Sirene og vibrasjon Sirene og vibrasjon Sirene og vibrasjon

Merk!  For alarmen Medisinsk utstyr avgis det en sirenelyd med en gang.

 

Krav til høyde
• Pumpen fungerer i et område fra 70,33 kPa (10,2 psiA) til 106,18 kPa

(15,4 psiA)

• Kan lagres i omgivelser fra 49,64 kPa (7,2 psiA) til 106,18 kPa (15,4 psiA)

Lydfrekvens
Den følgende tabellen inneholder en liste over de forskjellige lydsignalene og de
tilhørende frekvensene:

Navn på lydsignal Frekvenstoleranse (+/- 1 %)

Alarm 1655 Hz, etterfulgt av 3310 Hz

Alternativ alarm 1850 Hz

Sirene (økende alarm) 1655 Hz, etterfulgt av 3310 Hz

Varsel 934 Hz
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Navn på lydsignal Frekvenstoleranse (+/- 1 %)

Høy sensorglukose 1312 Hz, etterfulgt av 1410 Hz, 1500 Hz, 1619 Hz,

1722 Hz

Lav SG 1722 Hz, 1619 Hz, 1500 Hz, 1410 Hz, 1312 Hz

Tapt SG 1485 Hz, etterfulgt av 1395 Hz, 1320 Hz og 1395 Hz

Meldingslyd 1655 Hz

Påminnelseslyd 934 Hz

Lyd for fylling av slange 1850 Hz

Lyd for bolustilførsel avbrutt 1485 Hz, etterfulgt av 1655 Hz og 1485 Hz

Lyd for innsetting fullført 934 Hz

Lyd for innsetting av reservoar

pågår

1850 Hz

Aktivering av Lydbolus 1045 Hz

Lydbolus-økning, trinn 1 1175 Hz

Lydbolus-økning, trinn 2 1320 Hz

Lydbolus-økning, trinn 3 1395 Hz

Lydbolus-økning, trinn 4 1570 Hz

Lydbolus-økning, trinn 5 1760 Hz
 

Bakgrunnslys

Type LED (lysemitterende diode)

Tidsavbrudd 15 sekunder (standard), 30 sekunder, ett minutt,

tre minutter

Tidsavbrudd ved svakt batteri 15 sekunder (standard), 30 sekunder
 

Basaltilførsel

Område for tilførselsdoser 0 til 35 enheter per time eller mengden for Maks.

basaldose, det som er lavest.

Standardinnstilling for Maks.

basaldose

2 enheter per time

■
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Basalprogrammer Maksimalt 8 programmer. Hvert program dekker en

24 timers periode og kan omfatte opptil 48 doser.

Dosene angis i trinn på 30 minutter.

Navn på basalprogrammer Faste navn: Basal 1, Basal 2, Basal 3, Basal 4, Basal 5,

Arbeidsdag, Fridag, Sykedag

Trinn • 0,025 enheter per time for basalmengder i områ‐

det 0 til 0,975 enheter

• 0,05 enheter per time for basalmengder i området

1 til 9,95 enheter

• 0,1 enheter per time for basalmengder på 10 til

35 enheter
 

BS-mål

Maksimalt antall mål 8

Område 3,3 til 13,9 mmol/l

Standardverdi for øvre BS-mål

og nedre BS-mål

Ingen

 

Verdi fra blodsukkermåleren
Den siste blodsukkerverdien som er mottatt fra blodsukkermåleren. Denne verdien
vises på startbildet når sensorfunksjonen er deaktivert, hvis du bruker en
kompatibel Bayer-blodsukkermåler. Denne verdien vises også på skjermbildet Bolus
Wizard når du stiller inn en bolus.

Forsvinner etter 12 minutter

Område 1,1 til 33,3 mmol/l
 

Bolustilførsel

Alternativer for bolushastighet • Standard: 1,5 enheter/minutt

• Rask: 15 enheter/minutt

Trinn ved bolusprogrammering • 0,025 enheter

• 0,05 enheter

• 0,1 enheter
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Tilført væske per slag • 0,25 µl (mikroliter) for pumpeslag på 0,025 enheter

• 0,5 µl for pumpeslag på 0,05 enheter

• 2,0 µl for pumpeslag på 0,2 enheter
 

Standardinnstillinger for Bolus Wizard-funksjonen

Element Stan‐

dard

Grenser Trinn

Karbohydratenheter gram — —

Forhold mellom insulin
og karbohydrater (eller
bytter)

Ingen 1–200 g/e

(0,075–15,0 e/bytte)

0,1 g/e for 1–9,9 g/e;

1 g/e for forhold på

10 g/e til 200 g/e

(0,001 e/bytte for

0,075–0,099 e/bytte

0,01 e/bytte for

0,10–9,99 e/bytte;

0,1 e/bytte for 10–15 e/

bytte)

Insulinsensitivitetsfak‐
tor

Ingen 0,3–22,2 mmol/l 0,1 mmol/l

BS-mål Ingen 3,3–13,9 mmol/l 0,1 mmol/l

Aktivt insulin-tid 6 timer 2 til 8 timer 15 minutter
 

Spesifikasjoner for Bolus Wizard-funksjonen
Det finnes fire forskjellige formler som brukes til å beregne en bolus i Bolus Wizard-
funksjonen, avhengig av den gjeldende blodsukkerverdien. Følgende formler
gjelder kun når karbohydratenhetene er i gram.

1. Hvis den gjeldende blodsukkerverdien er høyere enn øvre BS-mål, trekkes
aktivt insulin fra beregningen av BS-korreksjon i Bolus Wizard-funksjonen.
Deretter legges dette til matberegningen for å få den totale
bolusberegningen. Hvis resultatet etter at aktivt insulin er trukket fra
beregningen av BS-korreksjon, er et negativt tall (mindre enn null), baseres
den totale bolusberegningen kun på matberegningen.

■
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(matberegning)

der:

=

(korreksjonsberegning)

total
bolusberegning

A = mat (gram)
B = karbohydratforhold
C = gjeldende blodsukkerverdi
D = øvre BS-mål
E = insulinsensitivitet

- aktivt insulin+
A
B

C - D
E

Matberegning:

Gram karb. ÷ karb.forhold = enheter insulin

Korreksjonsberegning:

(Gjeldende BS - øvre BS-mål) ÷ insulinsensitivitet - aktivt insulin = enheter
insulin

Total bolusberegning:

Matberegning + korreksjonsberegning = enheter insulin

2. Hvis den gjeldende blodsukkerverdien er lavere enn nedre BS-mål, legges BS-
korreksjonsberegningen til matberegningen i Bolus Wizard-funksjonen for å få
den totale bolusberegningen.

(matberegning)

der:

=

(korreksjonsberegning)

total
bolusberegning

A = mat (gram)
B = karbohydratforhold
C = gjeldende blodsukkerverdi
D = nedre BS-mål
E = insulinsensitivitet

+
A
B

C - D
E

Matberegning:

Gram karb. ÷ karb.forhold = enheter insulin

Korreksjonsberegning:

(Gjeldende BS - nedre BS-mål) ÷ insulinsensitivitet = enheter insulin

Total bolusberegning:
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Matberegning + korreksjonsberegning = enheter insulin

3. Hvis den gjeldende blodsukkerverdien er mellom eller lik øvre eller nedre BS-
mål, baseres den totale bolusberegningen kun på matberegningen.

(matberegning)

=
total

bolusberegning karbohydratforhold
mat (gram)

Matberegning:

Gram karb. ÷ karb.forhold = enheter insulin

Merk!  Når det gjeldende blodsukkeret er under målområdet for lavt
blodsukker, tas ikke mengden aktivt insulin med i beregningene i
Bolus Wizard-funksjonen.

 
Total bolusberegning = matberegning

4. Hvis du ikke legger inn en blodsukkerverdi, baseres den totale
bolusberegningen kun på matberegningen.

Nedenfor finner du noen merknader om bruk av Bolus Wizard:

• Hvis en kombinasjonsbolus er mindre enn beregningen på grunn av grensen
for maksimal bolus eller en endring du har foretatt, reduseres den forlengede
delen først.

• På grunnlag av den aktivt insulin-tiden du velger, registrerer pumpen hvor
mye insulin som fremdeles er aktivt i kroppen. Dette vises som Aktivt insulin
eller Akt. ins. på startbildet og skjermbildene Bolus, Manuell bolus, Forvalgt
bolus og Daglig logg. Dette forebygger opphoping av insulin og reduserer
risikoen for hypoglykemi.

• Bolus Wizard-funksjonen kan bruke den gjeldende BS-målingen,
karbohydratinntaket og aktivt insulin til å regne ut beregnet bolus.

• Aktivt insulin-kurve

■
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Aktivt insulin-kurve
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6 timer
5 timer
4 timer
3 timer
2 timer

Grafen er tilpasset fra Mudaliar and colleagues, Diabetes Care, Volume 22,
nummer 9 sept. 1999, side 1501.

Karbohydratforhold

Maksimalt antall forholdsinnstillinger Område

8

1 til 200 gram/enhet

0,075 til 15 enheter/bytte
 

Tilførselsnøyaktighet
• Tilførselsnøyaktighet for basaldose er ±5 %.

Tilførselsnøyaktighet for bolusvolumer < 0,1 enhet er ±20 %, og
tilførselsnøyaktighet for bolusvolumer ≥ 0,1 enhet er ±5 %.

• Alle vanlige boluser tilføres i løpet av 50 minutter ±3 sekunder ved standard
hastighet (75 enheter, ved 1,5 enheter per minutt), og i løpet av 5 minutter
±3 sekunder ved rask hastighet (75 enheter, ved 15 enheter per minutt).

• Det maksimale infusjonstrykket som genereres, og okklusjonsterskeltrykket er
86,12 kPa (12,49 psi). Bolusvolumet som genereres, er 0,01225 ml.
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• Nedenfor ser du en representativ kurve for tilførselsnøyaktighet.
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Maksimalt avvik
Minimalt avvik

Lydbolus
Brukes til å stille inn og tilføre en vanlig bolus når pumpen er i hvilemodus. Dette
gjøres med  og ved hjelp av lyd- og vibrasjonssignaler.

Område for lydmodus 0 til 20 trinn eller grensen for maksimal bolus, det

som kommer først

Område for vibrasjonsmodus 0 til 20 trinn eller grensen for maksimal bolus, det

som kommer først

Standard trinnstørrelse 0,1 enhet

Justerbar trinnstørrelse 0,1 til 2 enheter per trinn opp til grensen for mak‐

simal bolus
 

Krav til driftsmiljø
• Driftstemperaturområdet for pumpen er fra 5 °C (41 °F) til 40 °C (104 °F).

• Lufttrykkområdet er fra 10,2 psi til 15,4 psi (700 hPa til 1060 hPa).

■
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• Luftfuktighet inne i pumpen: 20 % til 90 %.
Dette kravet overgår IEC 60601-1, underpunkt 7.9.3.1 (30 % til 75 %).

Fylle slangesettet og kanylen
• Kanylen kan fylles med fra 0,025 enheter til 5,1 enheter, i trinn på

0,025 enheter.

• Standard fyllhastighet er 1,5 enheter per minutt.

Rask fyllhastighet er 15 enheter per minutt.

• Ved fylling av slangen utløses det en advarsel ved 30 enheter og deretter ved
hver 10. enhet.

• Insulin som brukes til å fylle slangesettet, registreres i Daglig logg.

Infusjonstrykk
Maksimalt infusjonstrykk og okklusjonstrykk er 86,12 kPa (12,49 psi).

Standardinnstillinger for insulintilførsel
Bolusinnstillinger

Element Standard‐

innstilling

Grenser Trinn

Bolus Wizard-

funksjonen:

Av — —

Lydbolus: Av — —

Trinnstørrelse for

lydbolus:

0,1 e 0,1 e til 2 e —

Bolusøkning: 0,10 e 0,025 e

0,05 e

0,10 e

—

Kombinasjons‐

bolus / forlenget

bolus:

Av — —

Maksimal bolus: 10 e 0 til 75 e (for

hver bolus)

—
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Element Standard‐

innstilling

Grenser Trinn

Påminnelsen

Sjekk BS etter

bolus:

Av 0.00 til 5.00 0:30

Basalinnstillinger

Element Standard‐

innstilling

Grenser Trinn

Maks. basaldose 2 e/t 0–35 e/t 0,025 e for

0,025–0,975 e/t

0,05 e for 1,00–9,95 e/t

0,1 e for doser på 10,0 e/t

eller mer

Basaldose 0,000 e/t 0,000 e/t til inn‐

stillingen for

Maks. basaldose

0,025 e for

0,025–0,975 e/t

0,05 e for 1,00–9,95 e/t

0,1 e for doser på 10,0 e/t

eller mer

Type midl. basal Prosent Prosent, dose –

Midl. basal – pro‐

sent

100 % 0–200 % 5 %

Midl. basal –

dose

Gjeldende basal‐

dose

0,0 e/t til maks.

basaldose

0,025 e for

0,025–0,975 e/t

0,05 e for 1,00–9,95 e/t

0,1 e for doser på 10,0 e/t

eller mer

Insulinsensitivitetsfaktor

Maksimalt antall innstillin‐

ger

8

Standard Ingen. Insulinsensitivitet angis ved oppstart av Bolus

Wizard.

Område 0,3 til 22,2 mmol/l/enhet
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Påminnelsen Lite i reservoar
Verdiene er basert på mengden som vises, ikke faktisk mengde.

Varsel‐

type

Varselområde Trinn Stan‐

dard‐

verdi

Tid Den første påminnelsen inntreffer ved 2 til

24 timer. Den andre påminnelsen inntreffer én

time før det er tomt. Den andre påminnelsen

er automatisk og kan ikke endres av brukeren.

30 min 8 timer

Enheter Den første påminnelsen inntreffer ved 5 til

50 enheter. Den andre påminnelsen inntreffer

ved 50 prosent av gjenværende angitt

mengde. Den andre påminnelsen er automa‐

tisk og kan ikke endres av brukeren.

1 enhet 20

enheter

 

Maks. bolus

Område 0 til 75 enheter

Standard 10 enheter
 

Vanlig bolus
Området er 0,025 til 75 enheter insulin og begrenses av innstillingen for Maks.
bolus.

Registrering av okklusjon
Når det registreres en okklusjon, utløses alarmen Tilførsel blokkert.
Okklusjonsalarmen utløses når det mangler gjennomsnittlig 2,23 enheter insulin
(standard bolus) eller 1,97 enheter insulin (rask bolus). MiniMed-pumpen skal bare
brukes sammen med U100-insulin. Denne tabellen viser okklusjonsregistrering i fire
forskjellige situasjoner ved bruk av U100-insulin.

Dose Minimumstid

før alarm

Gjennomsnittlig

tid før alarm

Maksimumstid

før alarm

bolustilførsel (10 enheter

ved standard hastighet)

71 sekunder 95 sekunder 136 sekunder

262 Kapittel 15



Dose Minimumstid

før alarm

Gjennomsnittlig

tid før alarm

Maksimumstid

før alarm

bolustilførsel (10 enheter

ved rask hastighet)

9 sekunder 10 sekunder 14 sekunder

basaltilførsel (1,0 e/t) 2,00 timer 2,50 timer 3,80 timer

basaltilførsel (0,025 e/t) 123,38 timer 142,03 timer 178,33 timer
 

Prosentvis midlertidig basaldose
Standardverdien er 100 prosent av programmert basal.

Område 0 til 200 %

Standard 100 % av programmert basal

Trinn 5 %
 

Sikkerhetskontroller
En enkelt feiltilstand fører til at pumpen stopper insulintilførselen. Maksimal
infusjon ved en enkelt feiltilstand er 0,2 enheter.

Pumpens mål
Målene for MMT-1511-pumpen i tommer er ca. 2,1 x 3,34 x 0,96 (bredde x lengde x
dybde).

Målene for MMT-1511-pumpen i centimeter er ca. 5,3 x 8,5 x 2,44 (bredde x lengde
x dybde).

Målene for MMT-1711-pumpen i tommer er ca. 2,1 x 3,78 x 0,96 (bredde x lengde x
dybde).

Målene for MMT-1711-pumpen i centimeter er ca. 5,3 x 9,6 x 2,44 (bredde x lengde
x dybde).

Pumpens minne
Brukerinnstillinger og pumpehistorikk lagres i et ikke-flyktig minne slik at dataene
bevares. Minnet er stort nok til å romme 90 dager med pumpehistorikk før det blir
fullt og må overskrives. Dette betyr at brukeren til enhver tid kan gå gjennom
maksimalt 90 dager med pumpehistorikk.
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Pumpens vekt
Insulinpumpen MiniMed 640G (MMT-1511) veier ca. 91,9 gram.

Insulinpumpen MiniMed 640G (MMT-1711) veier ca. 95,7 gram.

Standardinnstillinger for sensoren

Sensorinnstillinger for høy glukose

Element Standard‐

innstilling

Grenser Trinn

Varselgrense for

høy SG

13,8 mmol/l 5,6 til 22,2 mmol/l 0,2 mmol/l

Varsel før høy SG Av — —

Varsel ved høy

SG

Av — —

Tid før høy SG 15 minutter 5 til 30 minutter 5 minutter

Stigningsvarsel Av — —

Stigningsgrense To oppoverpi‐

ler

• 1 oppoverpil

(0,056 mmol/l/min)

• 2 oppoverpiler

(0,111 mmol/l/min)

• 3 oppoverpiler

(0,167 mmol/l/min)

• Egendefinert grense

(0,050 til 0,275 mmol/l/min)

Utsett høy SG 1 time 5 minutter til 3 timer 5 minutter

Sensorinnstillinger for lav glukose

Element Standard‐

innstilling

Grenser Trinn

Varselgrense for

lav SG

3,4 mmol/l 2,8 til 5,0 mmol/l 0,2 mmol/l

Stopp før lav SG Av — —

Stopp ved lav SG Av — —
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Sensorinnstillinger for lav glukose

Element Standard‐

innstilling

Grenser Trinn

Varsel før lav SG Av — —

Varsel ved lav SG Av — —

Utsett lav SG 20 minutter 5 minutter til 1 time 5 minutter

Gjenoppta basal-

varsel

Av — —
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Veiledning og fabrikanterklæring

Veiledning og fabrikanterklæring – elektromagnetisk stråling

Insulinpumpen MiniMed 640G er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet
som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av MiniMed-insulinpumpen skal
sørge for at den brukes i et slikt miljø.

Strålingstest Samsvar Anbefalinger for elektromagnetisk
miljø

RF-stråling

Test: 47 CFR del 15,

kapittel C avsnitt

15.247(a)(2)/RSS-210

FHSS– DAOO-705,

DTS-KDB 558074, ANSI

C63.4, RSS-Gen, FCC

del 15 avsnitt 15.109,

klasse B/ANSI c63.4

(2009)

• 6 dB og 99 %

båndbredder:

bestått

• Maksimal

utgangseffekt:

bestått

• Uønsket sending

(TX): bestått

• Spektral effekttett‐

het: bestått

MiniMed-insulinpumpen må sende ut

elektromagnetisk energi for å oppfylle

den tiltenkte funksjonen. Elektronisk

utstyr i nærheten kan påvirkes.

RF-stråling

EN55011 (2009)+A1

Klasse B MiniMed-insulinpumpen er egnet for

bruk i alle institusjoner, inkludert hus‐

holdninger og institusjoner som er

direkte koblet til det offentlige lav‐

spenningsnettet som forsyner bygnin‐

ger som brukes til husholdningsformål.

RTCA DO 160G (2010)

20.5 og 21.5

Samsvarer

ARIB STD-T66 Samsvarer
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Veiledning og fabrikanterklæring – elektromagnetisk immunitet

Insulinpumpen MiniMed 640G er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet
som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av MiniMed-insulinpumpen skal
sørge for at den brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest IEC 60601-
testnivå

Samsvarsnivå Anbefalinger for
elektromagnetisk

miljø

Elektrostatisk utladning

(ESD)

IEC 61000-4-2

±8 kV kontakt

±15 kV luft

±30 kV luft

(< 5 % relativ

fuktighet)

Til bruk i et vanlig

hjemme-, forretnings-

eller sykehusmiljø.

Raske elektriske tran‐

sienter/pulser

±2 kV for strøm‐

forsyningslinjer

— Kravet gjelder ikke for

dette batteridrevne

utstyret.IEC 61000-4-4 ±1 kV for inn‐

gangs-/utgangs‐

linjer

Overspenning

IEC 61000-4-5

±1 kV linje(r) til

linje(r)

±2 kV linje(r) til

jord

— Kravet gjelder ikke for

dette batteridrevne

utstyret.

Spenningsfall, korte

avbrudd og

spenningsvariasjoner

på strømnettet

IEC 61000-4-11

< 5 % UT

(> 95 % fall i UT)

i 0,5 syklus

— Kravet gjelder ikke for

dette batteridrevne

utstyret.

Magnetfelt fra 

nettstrømfrekvens

(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

400 A/m

(kontinuerlig felt

ved 60 sekun‐

der)

4000 A/m (kort

varighet ved 3

sekunder)

400 A/m

4000 A/m

Magnetfelt fra nett‐

strømfrekvensen skal

være på nivåer som er

normale for et vanlig

sted i et vanlig forret‐

nings- eller sykehus‐

miljø.

Merk! UT er vekselstrømspenningen før testnivået påføres.
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Veiledning og fabrikanterklæring – elektromagnetisk immunitet

Insulinpumpen MiniMed 640G er beregnet for bruk i det elektromagnetiske mil‐

jøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av MiniMed-insulinpumpen

skal sørge for at den brukes i et slikt elektromagnetisk miljø.

Immunitets‐
test

IEC 60601-
nivå

Samsvars‐
nivå

Anbefalinger for elektromagnetisk
miljø

Bærbart og mobilt RF-kommunika‐

sjonsutstyr skal ikke brukes nærmere

noen del av MiniMed-insulinpumpen,

inkludert kabler, enn den anbefalte

fysiske avstanden beregnet ved bruk

av formelen som gjelder for sende‐

rens frekvens.
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Veiledning og fabrikanterklæring – elektromagnetisk immunitet

Insulinpumpen MiniMed 640G er beregnet for bruk i det elektromagnetiske mil‐

jøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av MiniMed-insulinpumpen

skal sørge for at den brukes i et slikt elektromagnetisk miljø.

Utstrålt RF

IEC 61000-4-3

10 V/m

80 MHz til

800 MHz

10 V/m

800 MHz til

2,5 GHz

10 V/m

80 MHz til

800 MHz

10 V/m

800 MHz til

6 GHz

Anbefalt fysisk avstand

Pd = [12/E1]  80 MHz til 800 MHz

Pd = [23/E1]  800 MHz til 6 GHz

Der P er den maksimale utgangsef‐

fekten i watt (W) fra senderen i hen‐

hold til produsenten av senderen og

d er den anbefalte fysiske avstanden i

meter (m).

Feltstyrkene fra faste RF-sendere, fast‐

slått ved en undersøkelse av elektro‐

magnetisme på stedeta, skal være

mindre enn samsvarsnivået i hvert

frekvensområdeb.

Forstyrrelser kan forekomme i nærhe‐

ten av utstyr som er merket med

dette symbolet:

Merk! Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet.

Merk! Disse anbefalingene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk

utbredelse påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.

Merk! Tabellen er i henhold til IEC (EN) 60601-1-2, 3. utgave.
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Veiledning og fabrikanterklæring – elektromagnetisk immunitet

Insulinpumpen MiniMed 640G er beregnet for bruk i det elektromagnetiske mil‐

jøet som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av MiniMed-insulinpumpen

skal sørge for at den brukes i et slikt elektromagnetisk miljø.

aDet er ikke mulig å forutsi med nøyaktighet feltstyrkene fra faste sendere, slik som

basestasjoner for radiotelefoner (mobiltelefoner / trådløse telefoner) og landmobilra‐

dioer, amatørradioer og AM/FM/TV-sendere. En undersøkelse av elektromagnetisme på

driftsstedet bør vurderes for å fastslå det elektromagnetiske miljøet på grunn av faste

RF-sendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet der MiniMed-insulinpumpen benyttes,

overskrider det gjeldende RF-samsvarsnivået ovenfor, må du observere insulinpumpen

for å kontrollere at den fungerer som den skal. Hvis unormal funksjon observeres, kan

det være nødvendig å iverksette ytterlige tiltak, for eksempel å snu eller flytte på Mini‐

Med-insulinpumpen.

bOver frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkene være mindre enn 10 V/m.
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Anbefalt fysisk avstand mellom insulinpumpen MiniMed 640G og vanlige
radiosendere til husholdningsbruk

RF-sender til hushold‐
ningsbruk

Frekvens Anbefalt fysisk
avstand (meter)

Anbefalt fysisk
avstand (tom‐
mer)

Telefoner

Trådløs, privat 2,4 GHz 0,3 12

Trådløs, privat 5,8 GHz 0,3 12

TDMA-50 Hz (mobiltele‐

fon)

1,9 GHz 0,3 12

TDMA-50 Hz (mobiltele‐

fon)

800 MHz 0,3 12

PCS (mobiltelefon) 1,9 MHz 0,3 12

DCS (mobiltelefon) 1,8 MHz 0,3 12

GSM (mobiltelefon) 900 MHz 0,3 12

GSM (mobiltelefon) 850 MHz 0,3 12

CDMA (mobiltelefon) 800 MHz 0,3 12

Analog (mobiltelefon) 824 MHz 0,3 12

CDMA (mobiltelefon) 1,9 MHz 0,3 12

WiFi-nettverk

802.11b 2,4 GHz 1 39,5

802.11g 2,4 GHz 1 39,5

802.11n 2,4 GHz 1 39,5

Bluetooth, 500 kb/s 2,4 GHz 0,1 3,93

ZigBee, 250 kb/s 2,4 GHz 0,1 3,93
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Anbefalt fysisk avstand mellom bærbart og mobilt RF-
kommunikasjonsutstyr og insulinpumpen MiniMed 640G 

Insulinpumpen er beregnet for bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålt RF-støy
er kontrollert. Kunden eller brukeren av MiniMed-insulinpumpen kan bidra til å fore‐
bygge elektromagnetiske forstyrrelser ved å opprettholde en minimumsavstand mel‐
lom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og MiniMed-
insulinpumpen som anbefalt nedenfor, i henhold til kommunikasjonsutstyrets
maksimale utgangseffekt.

Nominell maksimal
utgangseffekt for sende‐

ren (W)

Fysisk avstand i henhold til senderens frekvens (m)

80 MHz til 800 MHz

d = 1,2 P

800 MHz til 6 GHz

d = 2,3 P

0,01 0,12 0,23

0,1 0,38 0,73

1 1,2 2,3

10 3,8 7,3

100 12 23

For sendere med en nominell maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan

anbefalt fysisk avstand d i meter (m) beregnes ut fra formelen som gjelder for sende‐

rens frekvens, der p er den nominelle maksimale utgangseffekten for senderen i watt

(W) i henhold til produsenten av senderen.

Merk! Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder den fysiske avstanden for det høyere frekvensområdet.

Merk! Disse anbefalingene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk

utbredelse påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.
 

Trådløs kommunikasjon

Tjenestekvalitet
CGM-senderen og MiniMed-insulinpumpen er forbundet som en del av et
802.15.4-nettverk, der pumpen fungerer som koordinator og CGM-senderen som
sluttnode. I et ugunstig RF-miljø vil MMT-1511/1711-pumpen vurdere behovet for
å bytte kanal basert på "støynivået" som registreres under en energiskanning.
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Pumpen gjennomfører en energiskanning hvis den ikke har mottatt noe signal fra
CGM-senderen etter 10 minutter. Hvis pumpen bytter kanal, sender den signaler på
den nye kanalen.

CGM-senderen starter et kanalsøk når den ikke registrerer noen signaler på
forbindelseskanalen. Søket gjennomføres på alle de fem kanalene. Når signalet er
funnet, går senderen over til å bruke den identifiserte kanalen. Når forbindelsen
gjenopptas, sendes eventuelle manglende pakker (opptil 10 timer) fra CGM-
senderen til pumpen.

Ved normal drift sender CGM-senderen en pakke hvert 5. minutt, og den sender
pakken på nytt hvis dataene er skadet eller ikke kommer frem.

Spesifikasjoner for radiofrekvenskommunikasjon (RF-kommunikasjon)
Bruker IEEE 802.15.4-protokollen med det proprietære dataformatet.

Pumpefrekvens 2,4 GHz; proprietær Medtronic-protokoll; rekkevidde på opptil

1,8 meter (6 feet)

Maksimal utgangsef‐

fekt (EIRP)

-1,59 dBm

Driftsfrekvenser 2420 MHz, 2435 MHz, 2450 MHz, 2465 MHz, 2480 MHz

Båndbredde 5 MHz, som er tildelt kanalbåndbredde i henhold til IEEE-proto‐

kollen
 

Datasikkerhet
MiniMed 640G-insulinpumpen er utformet for å bare godta radiofrekvent (RF)
kommunikasjon fra gjenkjent og tilkoblet utstyr (du må programmere pumpen til å
godta informasjon fra en bestemt utstyrsenhet).

MiniMed 640G-systemet sørger for datasikkerhet ved proprietære metoder og
sørger for dataintegritet ved hjelp av feilkontrollprosesser, som syklisk
redundanskontroll.

■
 produktspesifikasjoner og

 sikkerhetsinform
asjon

 Produktspesifikasjoner og sikkerhetsinformasjon 273



Symboloversikt

Les brukerhåndboken

Produsent

Produksjonsdato (år - måned)

Siste forbruksdag (år–måned)

Artikkelnummer

Utstyrets serienummer

Oppbevaringstemperatur

Fuktighet ved oppbevaring

Ikke MR-sikker

Utstyr, type BF (beskyttelse mot elektrisk støt)

Radiokommunikasjon

Pumpe: Beskyttet mot effektene av langvarig nedsenking i vann (12 feet eller

3,6 meter i 24 timer).

Betyr samsvar med australske krav vedrørende EMC, EME og

radiokommunikasjon

Samsvar med kanadiske industrikrav vedrørende EMC og

radiokommunikasjon

Dette symbolet betyr at utstyret er fullstendig i samsvar med

MDD 93/42/EØF (NB 0459) og R&TTE-direktiv 1999/5/EF.
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Lisensavtale for sluttbrukere av
programvaren
Lisensavtale for sluttbrukere av programvaren
MERNAD TIL BRUKEREN: Enkelte deler av programvaren i dette produktet kan
omfattes av GNU General Public License, versjon 2 eller versjon 3 (“Åpen kilde”),
som er tilgjengelig på nettstedet til GNU: www.gnu.org/copyleft/gpl.html.
Kildekoden for en Åpen kilde kan fås, mot et nominelt gebyr for å dekke utgifter til
frakt og medium, ved å kontakte Medtronic MiniMed, Inc., Director of Software
Development, 18000 Devonshire Street, Northridge, CA 91325-1219, USA, tlf.:
+1-866-948-6633.
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Ordliste
 

adapter Plaststykket som er festet til reservoaret ved levering. Det

brukes til å koble reservoaret til insulinampullen mens du

fyller reservoaret med insulin.

Aktiv modus En modus der pumpens skjerm er slått på. Startbildet

vises, med mindre du aktivt bruker et annet skjermbilde.

Aktivitetsbeskyttelse En festeanordning som kan brukes til å sikre at

reservoaret holdes på plass under aktivitet eller når

pumpen brukes av et barn.

aktivt insulin Bolusinsulin som pumpen har tilført, og som fortsatt er

med på å redusere blodsukkernivået.

Aktivt insulin-tid En Bolus Wizard-innstilling som du kan bruke til å angi

hvor lenge bolusinsulin skal registreres som aktivt insulin.

alarm Et lydsignal eller en vibrasjon med en melding som

informerer deg om at pumpen ikke lenger tilfører insulin.

Alarmer krever umiddelbar handling.

Alarmlogg En funksjon der det lagres informasjon om nylige alarmer

og varsler.

Automatisk stopp En alarm som du stiller inn, slik at insulintilførselen

stoppes og en alarm utløses hvis det ikke trykkes på

noen taster i løpet av et angitt tidsrom. Insulintilførselen

gjenopptas når alarmen slettes.

Barnesikringsmodus En funksjon som begrenser muligheten til å endre alle

innstillinger. Du kan fremdeles utføre visse funksjoner, for
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eksempel stoppe insulintilførselen, gå gjennom logger,

teste pumpen eller slette alarmer og varsler.

basaldose Mengden kontinuerlig basalinsulin som du

programmerer pumpen til å tilføre automatisk per time.

basalinsulin Insulin som pumpen tilfører kontinuerlig for å dekke ditt

individuelle insulinbehov mellom måltider og mens du

sover.

basalprogram Et sett med én eller flere basaldoser som dekker en 24-

timers periode.

blodsukker (BS) Viser til glukose (sukker) som finnes i blodet, og som ofte

måles med en blodsukkermåler.

blodsukkermåler Utstyr som brukes til å måle glukosenivået i blodet.

blodsukkermåler En betegnelse på en hvilken som helst blodsukkermåler.

Bolus Wizard En funksjon der de individuelle Bolus Wizard-

innstillingene brukes til å beregne en anslått

bolusmengde basert på blodsukkerverdiene og

karbohydratene du legger inn. Disse innstillingene

omfatter karbohydratforhold, insulinsensitivitetsfaktor, BS-

målområde og aktivt insulin-tid.

Bolushastighet En funksjon der du kan velge hvor raskt utstyret skal

tilføre bolusinsulin.

bolusinsulin Insulin som brukes til å dekke en forventet økning i

glukosenivået på grunn av karbohydrater, eller til å

redusere en høy blodsukkerverdi til målområdet.

BS Forkortelse for blodsukker. Se blodsukker.

BS-mål Den øvre og nedre verdien som blodsukkeret korrigeres

til når du bruker Bolus Wizard.

bytteforhold Antallet insulinenheter som trengs for å dekke 1

karbohydratbytte. Bytteforholdet er basert på individuelle

behov og brukes til å beregne bolusmengder.

CGM Forkortelse for continuous glucose monitoring

(kontinuerlig glukosemåling). Se kontinuerlig

glukosemåling.
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Daglig logg En funksjon som viser handlingene du har foretatt med

utstyret.

Dual Wave™-bolus
(kombinasjonsbolus)

En type bolus der en insulindose tilføres som en

kombinasjon av en vanlig bolus etterfulgt av en forlenget

bolus.

Easy Bolus™ (Lydbolus) En funksjon der du kan tilføre en vanlig bolus i

forhåndsvalgte trinn, og der du får bekreftelser bare i

form av lyd eller vibrasjon.

Flymodus En funksjon som midlertidig hindrer utstyret i å

kommunisere trådløst.

Forvalgt bolus En funksjon du kan bruke til å stille inn og lagre en bolus

for bestemte måltider eller mellommåltider som du

spiser eller drikker ofte.

Forvalgt midlertidig basal En funksjon du kan bruke til å stille inn og lagre

midlertidige basaldoser slik at de kan brukes gjentatte

ganger.

Gjenoppta basal-varsel Et varsel som kan stilles inn til å utløses når pumpen har

gjenopptatt tilførselen av basalinsulin etter en Stopp før

lav SG- eller Stopp ved lav SG-hendelse fordi

sensorglukoseverdiene har oppfylt de nødvendige

kriteriene. Dette varselet utløses alltid hvis tilførselen av

basalinsulin har blitt gjenopptatt fordi den maksimale

stopptiden på to timer har gått.

Hastighetsvarsel Et varsel som informerer deg hvis sensorglukoseverdien

har steget eller falt raskere enn stigningsgrensen eller

minskningsgrensen som du har angitt.

Hendelsesmarkør En funksjon der du kan registrere hendelser, for eksempel

blodsukkerverdier, injeksjoner, karbohydrater og trening.

Hvilemodus En modus der pumpen er fullstendig funksjonell, men

skjermen er mørk. Pumpen går i hvilemodus automatisk

når du ikke har trykket på noen taster på om lag to

minutter.

Høy grense Den verdien du legger inn for å angi når det skal utløses

et varsel om høy sensorglukose på pumpen.
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innstikksted Stedet på kroppen der slangesettet føres inn.

insulinsensitivitetsfaktor Hvor mye blodsukkeret reduseres med av én enhet

insulin. Insulinsensitivitetsfaktoren brukes til å beregne

korreksjonsbolusmengder.

ISIG Signalet som genereres av sensoren, og som brukes til å

beregne sensorglukoseverdien. Brukes vanligvis av

representanter for teknisk støtte hos Medtronic til

feilsøking.

justering av aktivt insulin Mengden insulin som trekkes fra en BS-korreksjonsbolus

for å ta høyde for det aktive insulinet som registreres av

Bolus Wizard.

kalibrere Prosessen der det brukes en verdi fra blodsukkermåleren

til å beregne sensorglukoseverdier.

Kalibreringspåminnelse En påminnelse som du kan stille inn, og som informerer

deg om når du må kalibrere igjen neste gang.

kanyle Et kort, tynt og bøyelig rør som plasseres i vevet under

huden. Insulin tilføres gjennom kanylen og inn i kroppen.

karbohydratenheter Måleenheten for karbohydrater, enten gram (g) eller

bytter (bytt).

karbohydratforhold Antallet gram karbohydrater som dekkes av én enhet

insulin. Karbohydratforholdet brukes til å beregne

bolusmengdene.

kontinuerlig glukosemåling
(CGM)

Et monitoreringssverktøy der det brukes en

glukosesensor plassert under huden til å kontinuerlig

måle mengden glukose i vevsvæsken.

korreksjonsbolus Insulin som brukes til å redusere en høy blodsukkerverdi

til målområdet.

Lav grense Den verdien du legger inn for å angi når det skal utløses

et varsel om lav sensorglukose på pumpen. Brukes også

til å bestemme om insulintilførselen skal stoppes.

lås En funksjon på pumpen som hindrer utilsiktede

tastetrykk.
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Maks. basaldose En funksjon du kan bruke til å angi den maksimale

mengden basalinsulin som kan tilføres per time.

Maks. bolus En funksjon du kan bruke til å angi den maksimale

bolusmengden som kan tilføres i én dose.

Manuell bolus En funksjon du kan bruke til å angi og tilføre en så stor

insulindose som du har fastslått er nødvendig.

matbolus En insulindose som du tilfører for å dekke en forventet

økning i glukosenivået på grunn av karbohydrater.

meldinger Hensikten med alle varslinger er å fange

oppmerksomheten din og formidle forskjellige typer

informasjon. Varslinger omfatter alarmer, varsler,

påminnelser og meldinger.

Midl. basaldose
(midlertidig basaldose)

En funksjon du kan bruke til å midlertidig øke eller

redusere den gjeldende basaldosen i et tidsrom som du

angir.

okklusjon En tilstopping i eller knekk på kanylen eller slangen som

hindrer insulinet i å strømme som det skal.

påminnelse En type varsling som du kan angi for å hjelpe deg med å

huske å gjøre noe.

Påminnelse om manglende
måltidsbolus

En påminnelse om at det ikke har blitt tilført noen bolus

i løpet av de tidsrommene som du definerer, og som

ofte angis rundt måltidene.

Påminnelse om å bytte
slangesett

En påminnelse du kan angi om at du må bytte

slangesettet.

påminnelsen Sjekk BS etter
bolus

En påminnelse som du stiller inn rett etter at du har

programmert en bolus. Påminnelsen informerer deg om

at du må kontrollere blodsukkeret når tidsrommet som

du har angitt, er over.

reservoar Den lille beholderen du fyller med insulin og setter inn i

tilførselsutstyret.

Reversere En funksjon som brukes når du bytter reservoar. Den

returnerer stemplet til utgangsstillingen og gjør det

mulig å sette inn et nytt reservoar i pumpen.
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sender Utstyr som kobles til en glukosesensor. Senderen samler

inn data målt av sensoren og overfører disse dataene

trådløst til overvåkingsutstyr.

sensitivitet Se insulinsensitivitetsfaktor.

sensor (glukosesensor) Den lille delen av systemet for kontinuerlig

glukosemåling som du fører inn rett under huden for å

måle glukosenivået i vevsvæsken.

sensorglukose (SG) Viser til glukose (sukker) som finnes i vevsvæsken, og

som måles med en glukosesensor.

SG Forkortelse for sensorglukose. Se sensorglukose.

slangesett En slange som kobles til reservoaret i den ene enden, og

har en nål eller kanyle i den andre enden, som du fører

inn i kroppen. Det går insulin fra pumpen, gjennom

slangesettet og inn i kroppen.

SmartGuard™ En funksjon som automatisk kan stoppe og gjenoppta

insulintilførselen basert på sensorglukoseverdier og nedre

grense.

Square Wave™-bolus
(forlenget bolus)

En bolus som tilføres jevnt over en angitt periode.

stempel Den delen av insulinpumpen som griper inn i reservoaret

og fører insulinet gjennom slangen.

Stopp før lav SG En funksjon som stopper insulintilførselen når sensoren

forutsier at sensorglukoseverdien nærmer seg den nedre

grensen du angir.

Stopp tilførsel Denne funksjonen stopper all insulintilførsel til du

gjenopptar den. Bare basalinsulinet startes på nytt når

tilførselen gjenopptas.

Stopp ved lav SG En funksjon som stopper insulintilførselen når

sensorglukoseverdien når eller går under den nedre

grensen du angir.

Strømsparingsmodus En modus der pumpen er fullstendig funksjonell, men

skjermen blir mørk for å spare strøm. Du kan angi hvor

lang tid det skal ta før skjermen går i
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strømsparingsmodus, ved å endre innstillingen for

bakgrunnlys.

Vanlig bolus En type bolus der det tilføres en hel insulindose

umiddelbart.

varsel Et lydsignal eller en vibrasjon med en melding som

informerer deg om en situasjon som kanskje krever

oppfølging.

Varsel før lav SG Et varsel som utløses når du nærmer deg verdien for lav

sensorglukose.

Varsel ved lav SG Et varsel som utløses når sensorglukoseverdien når eller

går under den nedre grensen.

Varselgrenser Verdier som du stiller inn for å angi når det skal utløses

varsler for lav og høy glukose.

vevsvæske Væsken som omgir cellene i kroppen.
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Stikkordregister
 A
Administrer innstillinger feil-alarm  214
administrere, pumpeinnstillinger  142
aktiv modus  34
aktivt insulin

advarsel om injeksjon  72
justering  72
om  72
slette innstillinger  145
Startbildet  26
vise mengde  27

Aktivt insulin slettet-varsel  206
Aktivt insulin-tid

endre  71
om  66

alarmer
Admininistrer innstillinger feil  214
Autom. stopp  207
Batteri ikke kompatibelt  207
Batterifeil  207
Bolus ikke tilført  207
Bolus stoppet  207
Bytt batteri  218
Bytt batteriet nå  218
CGM  221
Fyll kanylen?  209
Innsetting ikke fullført  213
Kritisk pumpefeil  208
lydvalg  205
Maks. fylling nådd  215
Maks. tilførsel overskredet  209
nødsirene  205

om  203
oversikt  204
pumpe  206, 230
Pumpe startet på nytt  218
Pumpefeil  216, 217
Reservoar ikke registrert  215
rødt symbol  204
sensor  221
Sett inn batteri  209
sirene  205
Tast har låst seg  220
Tilførsel blokkert  210, 211, 212, 213
varsellampe  204

Alarmlogg  122
Autom. stopp-alarm  207
automatisk tilkobling  178

B
bakgrunnslys

batteribruk  21
stille inn  141

Barnesikringsmodus
bruke  139
statuslinje  31

basal
daglig tilførselsmengde  118
dose  39
Forvalgt midl. basaldose  50
gjeldende tilførsel  53
innstillinger  40
logg  117, 118
Maks. basaldose  41
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Midl. basal  47
om  39
oversikt  117
programmer  42
Startbildet  26
tilførsel  39

basalprogrammer
eksempel  42
endre  46
legge til  46
om  42
slette  46

batteri
alarm  207, 209, 218
avfallshåndtering  23
belteklips  23
fjerne  23
føre inn  22
om  21
plassering av rom  19
skifte  22
symbol på statuslinjen  28
typer  21
varsel  214

Batteri ikke kompatibelt-alarm  207
Batterifeil-alarm  207
belteklips

delenummer  15
fjerne batteridekslet  23

bestille tilbehør  15
blodsukker

sensorkalibrering  189
Startbildet  26

bolus
angi tilførselshastighet  63
daglig tilførselsmengde  118
innstilling for økning  63, 64
innstillinger  62
logg  117, 118
Maks. bolus  62
om  59
oversikt  117, 118

påminnelser  131
tilførselshastighet  63
typer  59

Bolus ikke tilført-alarm  207
Bolus stoppet-alarm  207
Bolus Wizard

advarsel om injeksjon  72
advarsler  73
Aktivt insulin-tid  66
BS-mål  66
Bytteforhold  65
Forlenget bolus  77
Høyt BS-advarsel  73
Insulinsensitivitetsfaktor  65
karbohydratforhold  65
Kombinasjonsbolus  80
Lavt BS-advarsel  73
Maks. bolus overskredet-advarsel  73
Vanlig bolus  73

bolustilførsler
alternativer  61
Bolus Wizard  61, 65
Forlenget bolus  76
Forvalgt bolus  61, 86
gjenoppta-melding  219, 220
innstillingen Maks. bolus  62
Kombinasjonsbolus  79
Lydbolus  62, 83
Manuell bolus  61, 75
om  59
stoppe  88
tilførselsdose  63
typer  59
Vanlig bolus  73, 75

bolustyper
eksempler  60
Forlenget bolus  60
Kombinasjonsbolus  60
Vanlig  59

BS
sensorkalibrering  189
Startbildet  26

BS ikke mottatt-varsel  223
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BS-mål
Bolus Wizard  66
stille inn  71

Bytt batteri-alarm  218
Bytt sensor-varsel  224, 225
bytteforhold  69

C
CareLink Personal-programvare  124

D
Daglig logg  121
dato

endre  148
Oppstartsveiviser  24

dempe varsler  197
dose, basal

Forvalgt midl. basal  40
Midl.  40, 47
om  39

E
ekstern bolus  62, 112
elektromagnetisk immunitet  267
Elektromagnetisk miljø  271, 272
elektromagnetisk stråling  266

F
Fant ikke sensorsignal-varsel  228
feilsøking  233
Finner ikke sensorsignal-varsel  224
Flymodus

bruke  137
statuslinje  29
stille inn  138

Forbruksmateriell
reservoar  13
slangesett  13

Forlenget bolus  60
Bolus Wizard  77
eksempel  60
gjenoppta-melding  219, 220

Manuell bolus  79
om  76
stille inn  77

forrige skjermbilde  21
Forvalgt bolus

endre  87
Forlenget bolus  86
gi nytt navn  87
Kombinasjonsbolus  86
om  86
slette  87
stille inn  86
tilføre  88

Forvalgt midl. basaldose
administrere  50
om  40, 50
redigere  51
starte  52
stille inn  50

Fyll kanylen?-alarm  209
føre inn

sensor  185
slangesett  103

G
gjenopprette, pumpeinnstillinger  143
Gjenoppta basal-varsel  166, 167
Gjenoppta bolus-melding  219
Gjenoppta forlenget bolus-melding  220
Gjenoppta kombinasjonsbolus-melding  219
gjenoppta stoppet tilførsel  55, 166, 178
Gj.snitt SG  120
glukosevarsler, slå av lyd på  197
graf, sensor  195
gå tilbake til forrige skjermbilde  21

H
hendelsesmarkør

blodsukker  125
injeksjon  125
måltid  125
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om  124
stille inn  125
trening  125

hvilemodus  35
Høy grense, SG-innstilling  159
Høyt BS, Bolus Wizard-advarsel  73

I
Innsetting ikke fullført-alarm  213
innstillinger

basal  40
bolus  62
Bolus Wizard  65
CGM  158
feilsøking  233
lav SG  159
oppstart  24
produktspesifikasjoner  251

Innstillinger for høy SG
angi  170
om  158

Innstillinger for lav SG
angi  174
eksempler  167
om  159

insulin
basal  39
basalprogrammer  42
bolus  59
innstillinger  33
Maks. fylling nådd-alarm  215
symbol  29
tilførsel blokkert-alarm  210, 211, 212, 213

Insulinsensitivitetsfaktor
om  65
stille inn  70

insulintilførsel
Barnesikringsmodus  139
gjenoppta  55, 166, 178
stoppe  55, 88, 139, 160, 164

ISIG
vise  124

K
Kaliberer nå-varsel  223
kalibrere

sensor  187
tidspunkt  190

Kalibrere
feil  224, 225

kalibrering
retningslinjer  190
symbol  30

Kalibrering ikke godkjent-varsel  224
Kalibrering ikke utført-varsel  226
Kalibreringspåminnelse  134
Kan ikke koble til utstyr-varsel  208
kanylealarm  209
Karbohydratenheter  141
karbohydratforhold  69
Koble til utstyr-melding  230
Kombinasjonsbolus  60

Bolus Wizard  80
eksempel  60
gjenoppta-melding  219
Manuell bolus  82
om  79
stille inn  80

kontinuerlig glukosemåling
alarmer  221
eksempler  167
flymodus  137
innstillinger  158
Innstillinger for høy SG  158
Innstillinger for lav SG  159
kalibrere sensor  187
meldinger  221
om  153
sensorfunksjon, aktivere  170
sensorglukoseverdi  195
sensorgraf  195
Startbildet  155
tilkobling pumpe, sender  178
varsler  221

korreksjonsberegning  255, 256
Kritisk pumpefeil  208
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L
lagre

pumpeinnstillinger  143
lagringsmodus  246
lampe, rød  204
Lav grense  160
Lavt BS, Bolus Wizard-advarsel  73
Lite i reservoar

påminnelse  132
varsel  132, 214

logg
meny  33
om  117
oversikt  117
pumpeinnstillinger, vise  146

lyd
alternativer  33
innstillinger  138
slå av lyd  197
vibrasjon  29

Lydbolus
Manuell bolus  85
om  83
stille inn  84
trinnstørrelse  83

Lydløs-funksjon  197
låse opp  26

M
Maks. basal

alarm  209
dose  41

Maks. basaldose
innstilling  41

Maks. bolus
advarsel  63
alarm  209
innstilling  62
overskredet  73

Maks. fylling nådd-alarm  215
Maks. tilførsel overskredet-alarm  209

Manuell bolus
Forlenget bolus  79
Kombinasjonsbolus  82
Lydbolus  85
Vanlig bolus  75

matberegning  255, 256, 257
meldinger  31

blått symbol  206
CGM  221
Gjenoppta bolus  219
Gjenoppta forlenget bolus  220
Gjenoppta kombinasjonsbolus  219
Koble til utstyr  230
kontinuerlig glukosemåling  221
lydvalg  206
om  203
oversikt  206
pumpe  206, 230
sensor  221
Sensor tilkoblet  227

Meny-bilde
hendelsesmarkør  33
insulininnstillinger  33
logg  33
lydvalg  33
om  33
påminnelser  33
reservoar og slange  33
sensorinnstillinger  33
stopp tilførsel  33
verktøy  33
vise  21
åpne  33

midlertidig basaldose
dose  48
forvalgt  40
om  47
prosent  48
starte  48
typer  48

moduser
Barnesikring  139
strøm  34

Mulig signalstøy-varsel  226
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N
Nedlasting langsom-varsel  230
nødhjelp

pakke  4
sirene  205

nødhjelpspakke  4

O
områder, for innføring av slangesettet  103
Oppstartsveiviser

angi innstillinger på nytt  236
bruke  24
om  24

P
personlig påminnelse  129
piler for endringshastighet  155
piler, trend  196
programmer, basal

eksempel  42
endre  46
kopiere  46
legge til  46
om  42
slette  46

pumpe
alarmer  206, 230
illustrasjon av deler  19
innstillinger  236
lagre  246
låse opp  26
meldinger  206, 230
navigering  24
oversikt  19
rengjøre  245
reversere  94
slette, sender  185
taster  20
tilkobling, sender  178, 182
tilkoblingsstatus  29
varsellampe  20
varsler  206, 230

Pumpe startet på nytt-alarm  218

Pumpefeil-alarm  216, 217
pumpeinnstillinger

administrere  142
gjenopprette  143
lagre  143
slette  144
spesifikasjoner  251
vise logg  146

Påminnelse om manglende
måltidsbolus  131

Påminnelse om å bytte slangesett  133
påminnelsen Sjekk BS etter bolus, om  130
påminnelser

Bytt slangesett  133
kalibrering  134
Lite i reservoar  132
Manglende måltidsbolus  131
Meny-bilde  33
om  129
Personlig  129
Sjekk BS etter bolus  130

Q
Quick-set-slangesett

koble fra  107
koble til igjen  108

R
rengjøre

pumpe  245
sender  246

reservoar
adapter  97
bestille  15
bilde av rom  19
fjerne  93
Innsetting ikke fullført-alarm  213
klargjøre  93
Lite i reservoar-varsel  214
Maks. fylling nådd-alarm  215
Meny-bilde  33
om  93
Reserv. beregnet med 0 e  218
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Reservoar ikke registrert-alarm  215
sette inn  99
stempel  97
type  13

Reservoar beregnet-varsel  218
Reservoar ikke registrert-alarm  215
RF-kommunikasjon  271, 272
rullefelt  21, 34
rød lampe  204, 205

S
sender

kommunikasjon  29
signalvarsel  224
slette, fra pumpen  185
tilkobling, pumpe  178, 182

Senderbatteri tomt-varsel  229
sensor

alarmer  221
BS ikke mottatt-varsel  223
fjerne  191
flymodus  137
frakobling, sender  191
funksjon, aktivere  170
funksjon, deaktivere  191
føre inn  185
graf  155
innstillinger  33, 170
kalibrere  187, 190
kalibreringssymbol  30
kalibreringsvarsel  223, 224
koble sammen  178, 182
meldinger  221
oversikt  120
signalvarsel  224
starte  185
statussymboler  155
symbol for levetid  30
tilkobling, sender  185
trendpiler  155
trådløs tilkobling  178, 182
utgått-varsel  228
varsler  221

Sensor tilkoblet-melding  227
Sensor utgått-varsel  228
Sensordemo  147
sensorglukose

graf  195
innstillinger for høy SG  158
innstillinger for lav SG  159
logg  195
oversikt  123
piler  196
sensorvarsel utløst  227
stigningsvarsel  227

sensorgraf
om  195
trendpiler  196

Sensorvarsel utløst
reagere på  227

serienummer, pumpe  13
Sett inn batteri-alarm  209
sette inn

reservoar  99
SG std. avv.  120
SG-verdi ikke tilgjengelig-varsel  229
sirene  205
Sjekk innstillinger-varsel  208
Sjekk tilkobling-varsel  225
skjermbilde

Aktivt insulin-tid  71
Alarmlogg  122
Angi tidspunkt  25
Automatisk stopp  139
Barnesikringsmodus  140
Bolushastighet  64
Bolusøkning  64
BS-mål  71
Bytt slangesett  133
Bytteforhold  70
Displayinnstillinger  141
Flymodus  138
Fyll kanylen  106
Fyll slange  102
Hendelsesmarkør  125
Karbohydratenheter  141
Karbohydratforhold  70

■
stikkordregister

Stikkordregister 297



Komb./Forlenget bolus  77
Lite i reservoar  133
Lydbolus  84
Lydvalg  139
Maks. bolus  63
Manglende måltidsbolus  131
Manuell bolus  76
Midl. basal  48
Nytt reservoar  95
Oppsett av basalprogram  46
Oppsett av Bolus Wizard  66, 72
Oppsett av forvalgt bolus  87
Oppsett av forvalgt midl.  51
Oversikt  117
Personlig påminnelse  129
Selvtest  146
Sensitivitet  70
Sensordemo  147
Sensorglukoseoversikt  123
Sensorinnstillinger  170
Sjekk BS  130
Skjermbildet Angi dato  25
Språk  24, 142
Startbildet  26, 155
Stopp tilførsel  55
Tid og dato  149
Velg tidsformat  24
Velkomstbilde  24

skjermbildet Oversikt
basal  118
bolus  118
om  117
oversikt  118
total daglig dose  118
total karb.  118
verdier fra blodsukkermåleren  119
vise  117

slange
bilde  19
fylle  101
Maks. fylling nådd-alarm  215

slangesett
beste innstikksteder  103
fjerne reservoaret  93

fyll kanylen-alarm  209
fyll slangen  101
føre inn  103
klargjøre  93
koble fra Quick-set  107
koble til Quick-set igjen  107
om  93
reservoar og slange  33
reservoaralarm  213
rotere stedene  104
type  13

slette
aktivt insulin  145
pumpeinnstillinger  144

slå av lyd på varsler  197
SmartGuard

om  154
oversikt  121
symbol  157, 162, 165

sparing
strøm  34

språk
endre  142
starte  24

Startbildet
basaltilførsel  26
blodsukkerverdi  26
bolustilførsel  26
CGM, med  155
mengde aktivt insulin  26
om  26
sensorglukose  155
sensorglukoseverdi  155
sensorgraf  155
sensorstatussymboler  155
statuslinje  26
tid  26
trendpiler  155
vise  21

starte
sensor  185

statusbilder
innstill.oversikt  32
meldinger  31
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om  31
pumpe  31
sensor  32
statusoversikt  31

statuslinje
Barnesikringsmodus  31
batteri  28
CGM, med  155
CGM, uten  26
Flymodus  29
insulinmengde  29
lydmodus  29
om  28
sensorens levetid  30
sensorkalibrering  30
symboler  28
tid  26
Tilkoblingssymbol  29

statusoversikt  31
Stigningsgrense, SG-innstilling  159
Stigningsvarsel

reagere på  227
SG-innstilling  159
skjermbildet Oversikt  121

Stopp før lav SG
eksempler  167, 168, 169
om  160
utilgjengelig  162

Stopp ved lav SG
eksempler  169
om  164
utilgjengelig  165

stoppe
bolus  88
insulintilførsel  55

stoppe insulintilførselen  55, 139, 160, 164
stoppet av sensor

symbol  157
stoppet tilførsel, gjenoppta

automatisk  166
manuelt  55, 178

stråling  266
strømsparingsmodus  34
Svakt batteri i pumpe-varsel  214

Svakt batteri i sender-varsel  225
symboler

sensorstatus  155
SmartGuard  157, 162, 165
Startbildet  28
stoppet av sensor  157

T
Tapt sensor-signal-varsel  225
Tast har låst seg-alarm  220
Tid før høy SG-innstilling  159
tid, gjeldende, endre  148
tilbehør  15
tilbehør, bestille  15
tilførsel

stopp all  33
stopp bolus  33

Tilførsel blokkert-alarm  210, 211, 212, 213
tilkobling, feil  181
tilkobling pumpe, sender

automatisk  178
manuelt  182

trendpiler  196
trådløs tilkobling

automatisk  178
feil  182
manuell  182

U
utilgjengelig

Stopp før lav SG  162
Stopp ved lav SG  165

V
Vanlig bolus

Bolus Wizard  73
eksempel  60
gjenoppta-melding  219
Manuell bolus  75
om  73
tilførsel  73

Varsel før høy SG-innstilling  159
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Varsel før lav SG
om  163
skjermbildet Oversikt  121

Varsel ved høy SG-innstilling  159
Varsel ved lav SG

om  166
skjermbildet Oversikt  121

varsellampe  204, 205
varsler

Aktivt insulin slettet  206
BS ikke mottatt  223
Bytt sensor  224, 225
CGM  221
Fant ikke sensorsignal  228
Finner ikke sensorsignal  224
gult symbol  205
Kalibrer nå  223
Kalibrering ikke godkjent  224
Kalibrering ikke utført  226
Kan ikke koble til utstyr  208
Lite i reservoar  214
lydvalg  205
Mulig signalstøy  226
Nedlasting langsom  230
om  203
oversikt  205
pumpe  206, 230
Reservoar beregnet  218
Senderbatteri tomt  229
sensor  221
Sensor utgått  228
Sensorvarsel utløst  227
SG-verdi ikke tilgjengelig  229
Sjekk innstillinger  208
Sjekk tilkobling  225
slå av lyd  197
Stigningsvarsel  227
Svakt batteri i pumpe  214
Svakt batteri i sender  225
Tapt sensor-signal  225
varsellampe  205

vedlikehold  245
velge  21

verdier fra blodsukkermåleren
BS-verdi fra måler høy  119
BS-verdi fra måler lav  119
gjennomsnitt  119
manuelt høy  120
manuelt lav  120
oversikt  119

verktøy  33
vise logg, pumpeinnstillinger  146
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