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Kynning I MiniMed Care

Skráðu þig í dag
Við hjá Medtronic erum ekki einungis staðráðin í að halda
áfram að þróa nýjar vörur sem stuðla að bættum lífskjörum
sykursjúkra. Við bjóðum einnig upp á stuðning og þjónustu
til að aðstoða þig við að fá sem mest út úr dælumeðferðinni
og sykurnemamælingunni.

Með því að skrá þig í MiniMed Care, færðu:
	Upplýsingar um nýjustu rannsóknir og tækninýjungar frá
Medtronic.
	Reglulegar ábendingar um auðveldari sykurstjórnun.
	Aðgang að fríu, gagnvirku námsefni sem er sniðið að
fólki á dælumeðferð.

Skráðu þig í MiniMed Care

www.medtronic-diabetes.co.uk/minimedcare/registration
Athugið að heimasíðan og efnið sem þar er að finna er á ensku.

3

Kynning I Velkomin/n

MiniMed™ 640G kerfið
Þú nýtur góðs af MiniMed tengingunni
sem tryggir insúlíngjöf, með slöngusetti
sem hæfir þínum lífsstíl.

Með 1 Contour® Next LINK 2.4
blóðsykurmælinum frá Bayer, geturðu sent
mælingar þráðlaust í MiniMed 640G
dæluna og gefið bólus án þess að mikið
beri á.

Með næmasta sykurnemanum okkar
til þessa, geturðu fylgst með
blóðsykrinum á hverjum tímapunkti,
á þægilegan* og nákvæman hátt**.

Með því að hlaða upplýsingunum af
dælunni yfir í CareLink™ er þægilegt að
fylgjast með blóðsykurstjórnuninni og
senda niðurstöðua til þíns meðferðaraðila.
www.medtronicdiabetes.com/carelink

*Enlite sykurneminn er minni en eldri gerðir, eða um 80% af umfangi eldri gerðar sykurnema. **Ef notað með MiniMed 640G kerfinu og Guardian 2 Link sendi.
Enlite Sensor Performance addendum to user guide. 1. Section 8 clinical study. Data on file. Bayer Healthcare, LLC.

Hugsar um þinn hag
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Kynning I Velkomin/n

Að byrja á MiniMed™ 640G dælumeðferð
Velkomin/n. Við erum ánægð með að þú skulir hafa kosið insúlíndælumeðferð og
gleðjumst með þér, yfir að þú skulir vera að byrja að nota MiniMed™ 640G dæluna.
MiniMed™ 640G kerfið felur í sér nýja tækni sem líkir betur eftir hvernig heilbrigt bris
flytur grunninsúlín til líkamans, og hjálpar þér þannig við að ná betri sykurstjórn. ..
MiniMed 640G kerfið er hannað til að bjóða þér uppá:
Háþróaða vörn fyrir hættulega háum og lágum blóðsykri
Persónutengd þægindi til að hjálpa þér við daglegar þarfir
tengdar sykursýkinni
MiniMed 640G insúlíndælan er með nýja og betrumbætta
hönnun sem gerir hana auðveldari í notkun.
Hvort sem þú ert ert að fá insúlíndælu í fyrsta skipti eða að skipta
út eldri dælu, þá inniheldur þessi bæklingur leiðbeiningar sem
leiða þig í gegnum helstu aðgerðir í dælunni og hvernig á að setja
inn stillingar í MiniMed 640G kerfið, þar með talið samfellda sykurmælingu (e. Continuous Glucose Monitoring, CGM).

Vissir þú?
Að ítarlegar útskýringinar á tæknilegum þáttum
og á aðgerðum
dælunnar er að
finna í
MiniMed 640G
Handbókinni.

Í dæluþjálfuninni mun leiðbeinandi þinn styðjast við efni þessa bæklings og búa þig
undir að taka MiniMed 640G dæluna í notkun.

Við vonum að þú hafir gaman af því að læra á nýju dæluna.
Upplýsingarnar sem er að finna í þessum bæklingi koma ekki í stað þeirra ráðlegginga sem
þú færð hjá þínum meðferðaraðila .
Frekari upplýsingar færðu hjá meðferðaðila og í handbókinni sem fylgdi með dælunni.
Mældu blóðsykurinn að lágmarki 4x á dag á dælumeðferðinni.

MIKILVÆGT: Ekki tengja insúlíndæluna við líkamann eða reyna að nota insúlín í dælunni á
meðan þú notar þennan bækling til að æfa þig og læra.
Að tengja sig og hefja notkun á einungis að framvæma eftir að þú hefur fengið tilskylda þjálfun
og í samráði við heilbrigðisstarfsmann.
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Kynning I Insúlínflæði
1

Insúlínflæði

3

5

2
4

Innstungusett og forðahylki*
1

Slanga: flytur insúlín frá dælunni til þín

2

Lok á forðahylki: endi slöngunnar sem 		
tengist insúlínforðahylkinu

3

Innstungu hluti: hinn endi slöngunnar sem
tengist við þig.

Forðahylki

4

Litli plastleggurinn: lítill sveigjanlegur
plastleggur sem fer inní líkamann þar sem 		
innstungustaður hefur verið valinn hverju 		
sinni. 		

5

Plástur: heldur innstungusettinu á sínum stað.

6

Hólf fyrir forðahylki: hluti dælunnar þar sem
forðahylkið fer inn.

6

Þú ættir að skipta um bæði forðahylki og slöngu
á 2ja til 3ja daga fresti.

Á myndinni sést *Quick-set® innstungusett

Dæla
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Kynning I

Valmyndir

Valmyndir

Suspend Delivery
Audio Options
History
Reservoir & Tubing
Insulin Settings
Sensor Settings
Event Markers

Ýttu á

Reminders
Utilities

Aðalskjár

History
(Saga)
Summary
Daily History
Alarm History
Sensor Glucose Review*

Suspend Delivery
(Stöðva insúlíngjöf )

ISIG History*

Audio Options
(Hljóð)
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Audio
Audio & Vibrate
Vibrate
Volume

Reservoir & Tubing
(Forðahylki og slanga)
New Reservoir
Fill Cannula

Kynning I

Valmyndir

Leiðsögn
Ýttu á

frá hvaða skjá sem er til að opna Valmyndina.

Ýttu á

og

Ýttu á

í valdri valmynd til að opna.

til að fletta á milli valmöguleika.

Flettistiki kemur fram í valmyndunum til að gefa til kynna hvort um frekari teksta sé að ræða.
Ýttu á
Ýttu
Ýttu á

til að fletta niður og skoða fleiri möguleika.
til að fletta upp til baka.

til að komast í fyrri valmynd. Haltu niðri

til að komast í aðalskjá.

Sensor Settings

Reminders

(Sykurnemi)

(Áminningar)

Sensor
Sensor Connections*
Alert Silence*
High Settings*
Low Settings*
Calibrate Sensor*
Auto Calibration*

Personal
Bolus BG Check
Missed Meal Bolus
Low Reservoir
Set Change
Calibration*

Insulin Settings

Utilities

(Insúlínstillingar)

(Almennar stillingar)

Bolus Wizard Setup
Basal Pattern Setup
Preset Temp Setup
Preset Bolus Setup
Dual/Square Wave
Bolus Increment
Max Basal/Bolus
Easy Bolus
Auto Suspend
Bolus Speed

Event Markers
(Skráning atburða)

* Aðeins til staðar þegar kveikt er á sykurnema

BG
Injections
Food
Exercise
Other

Airplane Mode
Display Options
Time & Date
Remote Bolus
Block
Self Test
Carb Unit
Manage Settings
Sensor Demo
Device Options
Language
9

Insúlíndæla I

Grunnatriði

Hluti 1: Grunnatriði dælu
Áður en þú setur inn rafhlöðuna og ýtir á takkana, skulum við líta nánar á dæluna.

Framhlið dælunnar
Upp,

Niður,

Vinstri og

Hægri

•

Ýttu á til að fletta upp eða niður í valmynd eða lista

•

Ýttu á til að fara í valda valmynd á skjá

•

Ýttu á til að breyta tölu á skjánum
Til baka

•

Ýttu á til að fara til baka á fyrri skjámynd

Til baka
Upp

Valmynd
Hægri

Vinstri

Velja

•	Haltu niðri til að fara á aðalskjá
Viðvörunarljós

Velja
•	Ýttu á til að velja eða staðfesta tölu
eða valmynd sem er upplýst
•

Ýttu á þegar leiðbeiningar segja select

Niður

Valmynd
•

Ýttu á til að fara í valmynd

•

Ýttu á og haltu niðri til að slökkva á dælu
Viðvörunarljós

•	Blikkar þegar viðvörun/hættuboð er í gangi

Neðri hluti og bakhlið dælu
Raðnúmer (SN)
og lotunúmer
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Medtronic Diabetes
(hjálparsímanr. fyrir
þá sem búa í USA)

Þú gætir þurft þetta
númer ef þú þarft
að leita eftir aðstoð.
vegna bilaðrar dælu.

Insúlíndæla I Grunnatriði

Að setja inn rafhlöðu
Þú notar AA rafhlöðu í dæluna þína. Hægt er að nota lithium, alkaline eða AA
hleðslurafhlöðu. Rafhlaðan sem þú setur í dæluna ætti alltaf að vera ný eða
fullhlaðin.
Til að byrja og setja inn rafhlöðu, þarftu:
•

Lokið á rafhlöðuhólfið sem fylgir með dælunni

•

Beltisklemmuna sem fylgir með aukahlutunum

•

AA rafhlöðuna sem fylgir með aukahlutunum

Skref 1. Settu rafhlöðu í rafhlöðuhólfið á dælunni, snúðu rafhlöðunni
þannig að neikvæði, flati endinn fari
fyrst inn.

Skref 2. Settu rafhlöðulokið á dæluna með því
að nota endann á beltisklemmunni (eða 100 kr
mynt). Snúðu lokinu til hægri og hertu á þar til
rifan er lárétt eins og myndin fyrir neðan sýnir.

ATH: Passaðu að skrúfa lokið hæfilega þétt, ekki of fast
eða of laust. Það ætti að mynda lárétta línu miðað við
dæluhúsið sbr. mynd.

Þegar rafhlaðan er komin inn, kveikir dælan á sér og
upphafs hugbúnaðurinn (Startup Wizard) ræsist. Þú
þarft að fylgja leiðbeiningunum skref fyrir skref til að velja
tungumál, tíma og dagsetningu.
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Insúlíndæla I

Aðalskjár

Hluti 2: Aðalskjár
Aðalskjár er byrjunarreiturinn til að komast í allar aðgerðir í dælunni
Stöðulína: býður uppá
yfirlit yfir stöðuna í
dælunni

Tími

Bolus: gefur þér
aðgang að máltíðarog leiðréttingarbólus,
og öðrum bólus
valmöguleikum

Virkt insúlin: sýnir
insúlín sem er enn virkt
frá síðustu bólusgjöf

Blóðsykur: sýnir blóðsykurmælingu tekna
innan síðustu 12 mín.

Basal: gefur þér
aðgang að basal vali

Baklýsing
Þegar þú ert ekki að ýta á takka á dælunni, þá tekur þú eftir að dæluskjárinn myrkvast.
Það er enn kveikt á dælunni; það er bara verið að spara rafhlöðuna. Þú getur ýtt á hvaða
takka sem er til að fá aftur ljós á skjáinn.

Að taka dælu úr lás
Dælan læsist sjálfkrafa efir nokkrar mínútur. Þú getur ýtt á
hvaða takka sem er til að fá fram aðalskjáinn þó að dælan
sé læst, en til að komast í aðra möguleika þarftu að aflæsa
dælunni með því að ýta á þann örvartakka sem er sýndur
á dæluskjánum, líkt og myndin hér til hliðar sýnir. Þetta er
staðfesting á að ekki var ýtt óvart á takkana.

Ef ýtt er á rangan takka þá sérðu skjáinn hér til hliðar. Veldu
OK til að fara í aðalskjá og reyna á ný.

Þú getur ýtt á og haldið niðri
ef þú vilt slökkva á skjánum og halda honum læstum
þegar þú ert ekki að nota hann. Þetta eykur einnig líftíma rafhlöðunnar.
12

Insúlíndæla I

Aðalskjár

Stöðulína
Eftirfarandi tákn koma fram á stöðulínunni svo þú getir áttað þig á stöðunni í dælunni.
Rafhlöðutákn: Sýnir hleðslustöðuna á rafhlöðunni. Þegar hleðslan minnkar
þá sést það á tákninu fyrir rafhlöðuna og liturinn breytist úr grænu í gult og
síðan rautt.
Tákn fyrir forðahylki: Sýnir u.þ.b. það magn sem er af insúlíni í forðahylkinu.
Eftir því sem þú notar insúlínið minnkar insúlínið á tákninu. Liturinn
breytist úr grænu yfir í gult og síðan rautt. Athugaðu að ef þú notar 1.8
ml forðahylki í dælu sem rúmar 3 ml forðahylki mun dælan sýna hálft
forðahylki þó svo að forðahylkið sé í raun fullt.
Tákn fyrir hljóð: Sýnir tegund valdrar viðvörunar:
hljóð

, titringur

eða hljóð og titringur

.

Stöðuskjár
Stundum þarftu frekari upplýsingar um stöðu dælu s.s. magn eininga
sem eru eftir í forðahylkinu, síðasta mælda blóðsykur eða hvaða
basalprógramm er í gangi.
Til að fara í stöðuskjá
ýttu á

til að lýsa upp

stöðulínu og ýttu á

.

Mundu: Þú getur farið aftur í fyrri skjámynd með því að ýta á

.
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Basal

Hluti 3: Grunnurinn (Basal Patterns)
Basal insúlín, það er grunninsúlín, flæðir að nóttu og degi til að sjá um insúlínþörf
líkamans milli máltíða og á nóttunni. Dælan sér um basal insúlín með því að dæla inn
litlu magni af stuttvirkandi insúlíni á hverri klukkstund, allan sólarhringinn. Þetta leiðir
til þess að hægt er að auka og draga úr insúlínflæðinu, og aðlaga það að þörfum líkama
þíns.
Magn basal insúlíns þarf að forrita í dæluna þína. Þetta er gert með því að setja inn
grunninn þinn (basal pattern). Grunnurinn þinn samanstendur af einum eða fleiri
flæðisstillingum (basal rate) sem ákvarða flæði grunninsúlíns inn í líkamann á 24
klukkustundum.

Grunnflæði
Það er líklegt að þú þurfir breytilegt magn af grunninsúlíni yfir daginn og nóttina til að
mæta þörfum líkamans.
Til dæmis, getur grunnurinn þinn litið svona út:

1.000

03:00 – 08:00

U/hr

00:00 – 03:00

0.500

0.700 U/hr

00:00

0.800 U/hr

08:00-15:00

0.650 U/hr

06:00

12:00
24 Hours

15:00-19:00

0.550 U/hr

19:00-24:00

0.600 U/hr

18:00

24:00

Í þessu dæmi inniheldur grunnurinn 5 mismunandi flæðistillingar á einum sólarhring.

ATH: Þessi basal, eða grunnur, er bara til hliðsjónar – Þínar grunnstillingar verða
öðruvísi.
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Basal

Að setja inn grunninn
1.	Frá aðalskjá, veldu
Basal > Insulin Settings >
Basal > Pattern Setup.

2. Veldu Basal 1 > Options > Edit.

3. Ýttu á
á tímabilinu.
Enda tíminn mun blikka.

til að breyta endatíma í 03:00
4.	Ýttu á
og ýttu á .

5. Ýttu á

veldu 0.700 U/hr ýttu á

.

U/hr = eining/klst

Þú sérð að sjálfkrafa er beðið um að setja
inn endatímann fyrir næsta basal. Þessi
grunnur mun enda klukkan 8:00 og þú
þarft að breyta honum í 0.800 U/hr.
15
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Basal

6.	Breyttu endatímanum í 08:00 og
basalnum í 0.800 U/hr notaðu
og ýttu á
.
Þú getur nú sett inn næsta endatíma.

7.	Endurtaktu skref 3 til 6 til að setja
inn 3 næstu tímabil og basalmagn. Á
síðasta tímabilinu þarftu að setja inn
24:00 sem endatíma til að klára
24 klst.

8. Veldu Done.

9. Staðfestu að Basal 1 sé settur rétt inn
til að sjá alla grunna
Ýttu á

10. Ef engu þarf að breyta:
Veldu Save.

11. Ef þú þarft að breyta
Ýttu á
.
Þessi basall
kemur til
skila 15.85 U
á 24 klst

Ýttu á
og ýttu á .
Endurtaktu skref 7 til 9.

12. Veldu Save.

Tímabundinn grunnur (Temp Basal)
Þessi aðgerð gerir þér kleyft að auka eða draga úr basal insúlinu þínu í ákveðinn tíma.
Þetta er auðveldasta leiðin til að aðlaga basalinn að þínu daglega lífi og er oft notað
fyrir áreynslu eða líkamsrækt og veikindadaga.
Temp Basal er hægt að stilla annaðhvort í prósentum (skilar prósentu af grunninum
þínum, þ.e. basal rate) eða í eininingum (skilar því magni sem þú setur inn).
16
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Basal

Að stilla Temp Basal
1. Frá aðalskjá,
veldu Basal > Temp Basal.

2.	Ýttu á
til að velja tímalengd
og ýttu á .

3. Veldu Next.

4. Veldu Percent (prósentu)

Ath hægt er að nota
einingar, veldu Type
til að nota U/hr til að
breyta.

5.	Ýttu á
eða
til að
setja inn prósentu (%) af
núverandi basal .

6. Veldu Begin (til að byrja)

ATH: Á aðalskjá sést Basal (T) sem sýnir að		

Að stöðva Temp Basal
Ef þú hefur stillt Temp Basal er hægt að
hætta við (cancel) hann.
1. Frá aðalskjá, veldu Basal (T).

tímabundinn grunnur er virkur. Veldu		
Basal (T) til að skoða tímabundna grunninn.
Þegar Temp Basal tími er liðinn verður basal sjálfkrafa aftur eins
og venjulegi basalinn sem er forritaður í dæluna.

2. Veldu Cancel Temp Basal.
Ath: Basal rate
er aftur orðið
það sama og er
forritað í dæluna
þína.
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Að gefa bólusa

Hluti 4: Að gefa bólusa
Bólus er gefinn á móti mat sem inniheldur kolvetni og/eða til að leiðrétta of háan
blóðsykur (sem er yfir targeti, þ.e.a.s. blóðsykurviðmiði).

Bolus Wizard (reikniformúla)
Að reikna hversu stóran bólusskammt á að gefa sér getur verið erfitt. Þegar þú notar
Bolus Wizard, þarftu bara að setja inn blóðsykurinn ásamt kolvetnamagninu sem þú
ert að fara að borða. Bolus Wizard reiknar þá fyrir þig hversu stóran bólusskammt þú
þarft á að halda. Þetta gerir hann útfrá þeim tölum sem þú hefur fengið hjá þínum
heilbrigðisstarfsmanni og eru stilltar inn í Bolus Wizard. Þar sem þessar tölur eru
sértækar fyrir þig færðu nákvæmlega út matar- og leiðréttingarskammtinn sem þú
þarfnast. Þetta hjálpar þér við að ná betri blóðsykursstjórn.

ATH: Áður en þú notar Bolus Wizard, þarf að reikna út réttu stillingarnar fyrir þig, þetta gerir
þú með heilbrigðisstarfsmanninum sem sinnir þér.

Að virkja og stilla Bolus Wizard
1. Frá valmynd, veldu Insulin 		
Settings > Bolus Wizard Setup >
Bolus Wizard.

2. Ýttu á
til að halda áfram að lesa
textann og veldu Next.

Kolvetnahlutfall er
magnið af kolvetnum
í grömmum á móti 1
einingu af insúlíni
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3. 	
Fylgdu leiðbeiningunum til að setja inn eftirfarandi stillingar: Carb Ratio

(kolvetnahlutfall) Insulin Sensitivity (næmni), BG Target (blóðsykursviðmið) og
Active Insulin Time (virkt insúlín) Hver stilling inniheldur stutta lýsingu: þú þarf að
velja Next og setja inn viðkomandi tölur.

Carb Ratio

Insulin Sensitivity Factor

BG Target

Active Insulin Time

Kolvetnahlutfall

Næmni

Blóðsykurviðmið

Tími f. virkt insúlín

4. Veldu Save. Uppsetningu á Bolus Wizard er nú lokið.

Að nota Bolus Wizard
Hér getur þú séð Bolus Wizard útreikning og stutta lýsingu á skrefunum:
Ef þú hefur mælt blóðsykurinn með Bayer mæli sem er tengdur
við dæluna, þá sést blóðsykurinn og leiðrétting á skjánum

Fyrst þarftu að mæla og setja
inn blóðsykur.

Síðan setur þú inn grömm kolvetna sem þú ætlar að borða.

Dælan sýnir áætlaðan skammt af
insúlíni sem hún vill gefa.

ATH:
• Bólusarnir hér að ofan eru bara til útskýringar, þínar stillingar og bólusar verða öðruvísi
• Athugaðu að það þarf að bregðast tafarlaust við skilaboðum sem þú færð frá dælunni.
Mikilvægt er að bregðast strax við skilaboðum til að fá réttan bólus; ljúka þarf aðgerðinni og
aldrei skal nota mælingu sem er meira en 12 mínútna gömul. Ef þú færð viðvörun um MAX
Bolus verðurðu að fara í gegnum öll skilaboðin og ljúka aðgerðinni til að fá bólusinn.
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Að gefa Manual (handvirkan) Bolus
Þegar þú gefur manual bólus, þá setur þú einfaldlega inn magn bólus insúlíns sem þú heldur að
þú þurfir á móti kolvetnunum sem þú borðar, og til að leiðrétta blóðsykur ef með þarf.

1.	
Frá aðalskjá,
veldu Bolus.

2. Ýttu á

3. Veldu Deliver Bolus.

4.	
Staðfesting, á að bólus sé farinn af
stað, kemur fram á skjánum.

Aðalskjár
sýnir magnið
um leið og
það fer inn

uppí 1.0 u og ýttu á

.

Þegar bólus
gjöfin er farin
inn, birtist aðalskjárinn á ný.

Taktu eftir að Stop Bolus
birtisit

Taktu eftir að Active Insúlin (virkt insúlín) sést núna. Active insulin er insúlín
frá bólusgjöfum sem er enn virkt til lækkunar á blóðsykrinum eða á móti
kolvetnum sem enn er verið að melta. Í hvert sinn sem þú gefur þér bólus,
þá bætist magnið við virka insúlínið. Það dregur úr magninu eftir því sem
tíminn líður. Þú lærir meira um virkt insúlín í þjálfuninni.
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Að stöðva Bolus
Að stöðva bólus sem er í gangi:
1. Frá aðalskjá, veldu Stop Bolus.

2. Ýttu á

og veldu Yes.

3. Veldu Done.
Bolus Stopped skjárinn
sýnir hversu mikið
insúlín var gefið áður en
bólus var stöðvaður.

Að athuga með síðasta Bólus

Að athuga Bolus History (sögu)

Þú gætir þurft að skoða hvenær og hversu
stóran bólus þú gafst þér síðast. Þú getur
séð síðasta bólus á Quick Status skjánum.
Farðu í stöðulínuna efst á aðalskjánum >
Quick Status (sjá bls. 13).

Þú gætir líka viljað sjá nokkra af síðustu
bólusum. Þú getur skoðað síðustu
bólusa í Daily History. Frá Valmynd >
veldu History > Daily History.

(N) fyrir aftan
síðasta bólus
þýðir að bólus
var gefinn sem
normal bólus.
Það eru til fleiri
leiðir, til að gefa
sér bólus, sem
þú lærir um
síðar.
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Hluti 5: C ontour ® N ext LINK 2.4 mælir
Contour Next LINK 2.4 mælir frá Bayer er eini blóðsykurmælir sem getur verið í
þráðlausu sambandi við MiniMed 640G insúlíndæluna.
Með Contour Next LINK 2.4 mælinum, getur þú:
•

Sent blóðsykurtölur þráðlaust í dæluna

•

Gefið þér fjarstýrðan bólus

•

Lesið af dælunni í CareLink™ Personal

Yfirlit yfir mælinn
Valmyndar takki
10:24 l 11.10

Ljós og svæði
fyrir strimil

5.2

mmol
L

Before Meal

Skjár

USB tengi

Bolus
Reminder
Notes

USB verndarhlíf

Val/upp og niður takkar

Contour Next LINK 2.4 mælir

Að hlaða mælinn
Mælirinn er með innbyggða hleðslurafhlöðu. Það er mikilvægt að þú hlaðir hann
áður en þú ferð á dælunámskeið. Til að hlaða mælinn:
1.	Stingdu USB tenginu í tölvu.**
Það þarf að vera kveikt á tölvunni og hún má ekki vera í dvala.
2. Mælirinn mun sýna Do Not Test-charging og ljós mun blikka á strimlasvæðinu.
Þú getur ekki mælt blóðsykurinn á meðan mælirinn er
í hleðslu.
3.	Þegar mælirinn er fullhlaðinn, þá slokknar á strimlasvæðinu og þú getur tekið mælinn úr sambandi.
* Contour Next Link 2.4 mælirinn virkar bara með Contour® Next stimlum.
** Ef þú vilt ekki hlaða mælinn í tölvunni þá er hægt að kaupa USB hleðslutæki til að nota í staðinn.
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Að tengja dælu og mæli
Á dælunámskeiðinu muntu tengja mælinn og dæluna saman. Frekari upplýsingar
varðandi notkun á mælinum finnur þú í leiðbeiningunum sem fylgja mælinum
1. Ýttu á OK þegar spurt er
Connect to a MiniMed pump?
CONNECTTOPUMP

Connect to a
MiniMed Pump?

OK
Skip

3. Ýttu á Auto Connect.
CONNECTTOPUMP

Manual Connect
Auto Connect

2. Ýttu á OK.
CONNECTTOPUMP
Select "Connect
OK
Device"onyourPump.
Go Back

4. Ýttu á

á dælunni.

Leggðu mælinn
niður og taktu
upp dæluna.

5. Veldu Utilities.

6. Veldu Device Options.

7. Veldu Connect Device.

8. 	 Veldu Auto Connect.

Tengja
sjálfkrafa

9. Ýttu á

.

10. Veldu Continue.

Leggðu mælinn og dæluna hlið við hlið.
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11. Veldu Search á dælunni

12. Veldu Search á mælinum
Leitin getur tekið allt að 2 mínútum.
CONNECT TO PUMP

Select “Search” on
YourPumpandmeter. Search
Cancel

13. Athugaðu hvort að raðnúmerið (SN) sem birtist á
dæluskjánum sé það sama
og er á bakhliðinni á 		
mælinum.

14.Ef númerin passa veldu Confirm
á dælunni.

15. A
 thugaðu hvort að raðnúmerið á bakhlið dælunnar
passi við raðnúmerið á
skjánum á mælinum.

16. Veldu Next á mælinum

CONNECTTO PUMP

Use Pump to confirm
Device SN:
BGJ133333F

PUMP CONNECTED

MiniMed Pump
connected:
AA1234567B

Next
Delete

Að hlaða af dælunni í CareLink™ Personal
CareLink Personal er vefhugbúnaður sem þú getur notað þér að kostnaðarlausu.
Hugbúnaðurinn gerir þér kleyft að lesa upplýsingar af dælunni og mælinum,
og skoða í einföldum skýrslum. Þetta gerir þér kleyft að fylgjast á þægilegan
hátt með sykurstjórninni og deila upplýsingunum rafrænt með þínum
meðferðaraðila.
Til að lesa af dælunni í CareLink Personal, notarðu Contour Next LINK 2.4 mælinn til
að senda gögn frá dælunni þinni í tölvuna, í gegnum USB tengið á mælinum.

Til að setja upp CareLink Personal aðgang ferðu á www.medtronicdiabetes.com/carelink
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Hluti 6: Slöngusett og forðahylki
Eftirfarandi leiðbeiningar gilda fyrir skipti á Quick-set® slöngusetti.

BYRJAÐU HÉR:

1.

Þvoðu hendurnar.
Ýttu á .

2.

3.

Veldu Reservoir &
Tubing.

Veldu New Reservoir.

4.

5.

Taktu notaða stungusettið af þér með því að losa og
fjarlægja plásturinn.

Fjarlægðu notaða forðahylkið
úr dælunni.

6.

Veldu Rewind.
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AÐ FYLLA
FORÐAHYLKIÐ &
TENGJA VIÐ
SLÖNGUSETTIÐ
Fylgdu næstu
skrefum til að fylla
forðahylkið af
insúlíni og tengja
við slöngusettið.

3.

1.

2.

1

1

Stimpill

Remove
from package.
Taktu forðahylkið
úr umbúðunum.
Dragðu stimpilinn niður að
Insúlínið á að vera við stofuhita til að því marki sem þú reiknar
draga úr líkum á loftbólum.
með að fylla af insúlíni.

4.

Tengistykki

Stimpill

5.

Insúlínglas

Stimpill
Insúlín
glas

Þurrkaðu lokið á glasinu
með sprittklút. Leggðu
glasið á borð og ýttu
tengistykkinu á glasið.

Þrýstu stimplinum
niður og haltu honum
niðri .

6.

7.

Haltu þumalfingrinum á stimplinum
og snúðu glasinu við. Slepptu
fingrinum og dragðu stimpilinn niður
til að fylla glasið af insúlínu.

8.

Forðahylki

Bláa stungu
stykkið

Sláðu létt í forðahylkið til að
fjarlægja loftbólur. Ýttu stimplinum upp til að skila lofti yfir í
glasið.

Ef þörf er á, dragðu
stimpilinn niður til
að fylla forðahylkið af
insúlíni fyrir 2-3 daga.

Til að koma í veg fyrir að insúlín
verði eftir efst á forðahylkinu,
skaltu snúa forðahylkinu upp.
Haltu um bláa nálarstykkið og
snúðu forðahylkinu rangsælis.

MIKILVÆGT Ef insúlín, eða einhver annar vökvi, fer inn í lokið á
slöngusettinu, geta ventlar sem sjá um að slöngusettið fyllist rétt stíflast.
Þetta getur leitt til þess að of mikið eða of lítið insúlín berst til líkamans, sem
getur valdið blóðsykurfalli eða of háum blóðsykri.
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AÐ TENGJA
FORÐAHYLKIÐ VIÐ
SLÖNGUSETTIÐ

1.

2.

Lok

Settu tengistykkið
á forðahylkinu
á endann á
slöngusettinu til að
fylla forðahylkið.

Taktu slöngusettið úr umbúðunum.
Fjarlægðu bréfið sem heldur
slöngunni saman.

Þrýstu lokinu varlega
á forðahlykið. Snúðu
réttsælis þar til þú heyrir
smell.
MIKILVÆGT: Ekki snerta efsta
hlutann á forðahylkinu áður
en þú tengir það við stungusettið, athugaðu að efsti hluti
forðahylkisins á að vera þurr.

3.

4.

Ef þú sérð loftbólur, sláðu létt
á hylkið til að þær fari efst.
Ýttu létt á stimpilinn til að
færa þær yfir í slönguna.

Snúðu stimplinum
rangsælis til að losa hann
frá og fjarlægja.

Stimpill

LJÓSIÐ Á SKJÁNUM
GÆTI HAFA
SLOKKNAÐ
Ýttu á hvaða takka sem
er til að kveikja aftur á
skjánum.

Veldu Load Reservoir
og aflæstu dælunni ef
þörf er á.

Veldu Next.
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1.

AÐ SETJA
FORÐAHYLKIÐ Í
DÆLUNA
Settu núna fyllt
forðahylki í
forðahylkishólf
dælunnar.

Settu forðahylkið í dæluna.

2.

3.

Snúðu réttsælis, þar til þú finnur að
forðahylkið er komið í rétta stöðu.

Veldu Next.

LOAD RESERVOIR
AND FILL TUBING

1.

2.

Fylgdu þessum
skrefum til að
koma forðahylkinu
fyrir og fylla
slönguna.

Veldu Load og ýttu áfram á

.

Þegar þú sérð þennan
skjá veldu Next.

4.

3.

Eftir að þú sérð dropa
ýttu á
og veldu Next.
dropar á enda
slöngu

Veldu Fill og haltu niðri
þar til þú sérð
dropa á enda slöngunnar, slepptu þá.
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1.

Bláa hlífin

AÐ SETJA INN
SLÖNGUSETTIÐ
Fylgdu næstu
skrefum til að
stinga innstungusettinu rétt inn í
líkamann.

Innskotshylki

Staðsettu bláu hlífina þannig að hún
falli rétt í innskotshylkið.

2.

3.

Nálarhlíf

Farðu varlega til að
þrýsta ekki á bláa takkann

Haltu um bláa innskotshylkið með annarri hendi,
þrýstu létt á innstungusettið til að koma því fyrir.
Ekki ýta því alla leið niður. Ekki halda um eða ýta á
bláa takkann.

4.

Dragðu bláa takkann
niður þar til þú heyrir
smell.

Blue button

Plástur

Haltu um nálarhlífina og
taktu bréfið af plástrinum.

5.

Veldu innstungustað á einum af
skyggðu svæðunum sem sýnd eru
hér á myndinni.
Þerraðu með spritti eða sprittklút.

6.

Nálarhlíf

Snúðu og
togaðu létt til að
losa nálarhlífina.
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7.

8.

9.

Haltu innskotshylkinu
að hreina svæðinu.

Ýttu á hvítu takkana tvo á
sama tíma.

Ýttu á bláa takkann til
að aflæsa.

10.

11.

12.

Taktu innskotshylkið frá
líkamanum. Þrýstu líminu að
húðinni.

Haltu um innstungusettið. Dragðu bláu
hlífina beint út.

Blái takkinn

Hvítu
takkarnir

Bláa hlífin

Felldu bláu hlífina
saman þannig að
hún lokist.

ATH: Ef þú ert með Silhouette® slöngusett skaltu fara eftir leiðbeiningunum sem fylgja
með slöngusettinu þar sem að flest skrefin eru öðruvísi en líst hefur verið í þessum kafla.
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AÐ FYLLA
PLASTLEGGINN

1.

2.

Veldu Fill.

Veldu Fill amount og settu inn
- 0.300 ef þú notar 6mm nál
- 0.500 ef þú notar 9mm nál
Ýttu á

Þú fyllir núna
litla plastelgginn
undir húðinni

ATH: Dælan man magnið sem þú notaðir
síðast til að fylla á litla plastlegginn,
athugaðu alltaf hvort að magnið til að fylla
á sé rétt.
• Ef magnið er rétt ýttu á
og veldu
.

3.

fyrir Fill Now

• Ef magnið er ekki rétt veldu
því í rétt magn, ýttu á
.

. Breyttu

Veldu Fill Now.

Fill Now.

4.
ATH: Veldu
Stop Filling ef þú þarft
að stoppa, t.d. ef þú tekur eftir að
heildarmagnið sé ekki rétt. Þetta ætti
ekki að koma oft fyrir ef þú manst eftir
að athuga hvort að Fill amount sé rétt.

Dæluskjárinn sýnir
insúlínmagnið þegar litli
plastleggurinn fyllist

Þú hefur nú lokið
við að skipta um
innstungusett
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Hluti 7: Viðvaranir og hættuboð
Viðvaranir
Þegar viðvörun kemur fram þá ættir þú að athuga hvað dælan þín er að segja þér.
Dæmi um viðvaranir eru Low reservoir (lítið eftir í forðahylki) eða Low battery (lítið
eftir af rafhlöðu).

Hættuboð
Þegar þú færð hættuboð, þá hefur eitthvað gerst sem kemur í veg fyrir að þú fáir insúlín.
Það er mikilvægt að þú bregðist strax við hættuboðum. Dæmi um hættuboð eru
Insulin flow blocked (stíflað insúlínflæði) og Replace battery now (skiptu um rafhlöðu).

Þegar viðvörun eða hættuboð á sér stað:

Viðvörunarljós

HÆTTUBOÐ

Rauða ljósið á dælunni mun blikka einu
sinni, síðan kemur hlé. Þetta mun halda
áfram með reglulegu millibili þar til
viðvörunin hefur verið hreinsuð.

Rauða ljósið á dælunni mun blikka
tvisvar, á eftir því kemur hlé. Þetta mun
halda áfram með reglulegu millibili þar til
viðvörunin hefur verið hreinsuð.

Blikkandi mynstur sést hér:

Blikkandi mynstur sést hér:

Hljóð

Dælan sendir frá sér viðvörunarhljóð, samfelldan 3ja púlsa titring eða hvoru tveggja,
allt eftir því hvaða viðvörunarhljóð þú hefur valið í Audio option settings.

Skjár

Dælan sýnir tilkynningu með gulu merki
ásamt leiðbeiningum um hvað þarf að
gera.

Viðvörunarljós
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VIÐVÖRUN

Dælan sýnir tilkynningu með rauðu
merki ásamt leiðbeiningum um hvað
þarf að gera.
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Að sinna og hreinsa út viðvaranir:
1. Lestu textann á skjánum til að skilja viðvaranir og hættuboð, og hvernig þú
þarft að bregðast við.
2. Ýttu á
3.	Ýttu á

.
á völdum valkosti.

Dæmi um hættuboð

Ýttu á

• Viðvörun: hljóð/titringur - mynstur endurtekur sig á 5 eða 15 mín fresti 		
(mismunandi eftir viðvörunum) þar til viðvörun hefur verið hreinsuð.
• Hættuboð: hljóð/titringur - mynstur endurtekur sig á hverri mínútu í 10 		
mínútur. Eftir 10 mínútur fer sírenuhljóð í gang.

MIKILVÆGT: Það er mikilvægt að þú sinnir hættuboði um að insúlínflæði sé
stíflað (Insulin flow blocked). Þetta þýðir að þú ert ekki að fá insúlín í gegnum
slönguna eða litla plastelegginn. Ef þessi hættuboð koma fram, athugaðu þá
hvort stungusettið hefur færst úr stað eða hvort brotið er uppá slönguna.
• Ef þú sérð ekki hvað er að, eða getur ekki skipt strax um slöngusett og forðahylki, getur
þú reynt að velja Resume Basal (enduræsa grunn). Ef Insulin flow blocked hættuboðin
koma aftur fram skaltu fylgja leiðbeiningunum á skjánum. Veldu Rewind og skiptu um
slöngusett og forðahylki.
• Ef þú finnur eitthvað athugunarvert, fylgdu leiðbeiningunum á skjánum. Veldu Rewind
til að skipta um slöngusett og forðahylki. Þú getur haft samband við Inter Medica ef þú
hefur spurningar varðandi dæluna, viðvaranir eða hættuboð.
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Hluti 8: Stöðvun á insúlíngjöf
Mundu að dælan þín dælir stöðugt grunninsúlíni (basal) yfir allan sólarhringinn. Þrátt
fyrir að þú ættir ekki að stöðva insúlíngjöfina í meira en klukkustund eða svo, þá geta
komið tímar þar sem þú villt stöðva insúlíngjöfina og aftengja dæluna.
Þetta er gert með því að velja Suspend Delivery (stöðva insúlíngjöf). Með því að
nota Suspend Delivery stöðvar þú alla insúlíngjöf.
Slöngusettin eru hönnuð þannig að þú getur auðveldlega aftengt þig og skilið
dæluna eftir á öruggum stað. Ekki er þó ástæða til að stöðva innsúlíngjöfina ætlir þú
að aftengja þig í takmarkaðan tíma, t.d. fyrir bað.
Þegar þú stillir dæluna á suspend, stöðvar þú alla insúlíngjöf. Öll insúlíngjöf
stöðvast þar til þú endurræsir insúlíngjöfina.
Þegar insúlingjöfin hefur verið endurræst, þá fer basal gjöfin aftur af stað. Dælan mun
ekki gefa það insúlín sem þú misstir af á meðan dælan var á suspend.
Ef þú setur dæluna á suspend á meðan bólusgjöf er í gangi, þá stöðvast bólusgjöfin.
Þegar þú endurræsir insúlíngjöfina, mun restin af bólusgjöfinni ekki fara af stað.
Til að setja dæluna á suspend: frá valmynd veldu Suspend Delivery > Ýttu á
veldu Yes.
Taktu eftir því að aðalskjárinn hefur breyst.
Til að endurræsa basal, veldu Resume
frá aðalskjá.
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Hluti 9: Samfelld sykurmæling með sykurnema
Samfelld sykurmæling (Continuous glucose monitoring, CGM) veitir þér innsýn og
hjálpar þér við að ná betri árangri í blóðsykurstjórnun þinni.
•	Þegar þú notar sykurnema færðu allt að 288 sykurmælingar á sólahring á milli
þess sem þú mælir þig með hefðbundum hætti.
•	
Myndrit og örvar sýna þér blóðsykurgildið á hverjum tíma fyrir sig og veita þér
skýra sýn á allar blóðsykursveiflur.
• CGM viðvaranir gera þér viðvart ef blóðsykurinn er of hár eða of lágur.
 iniMed 640G insúlíndælan býr einnig yfir tækni sem kallast SmartGuardTM .
M
SmartGuard er nýr og byltingarkenndur eiginleiki sem líkir eftir sumum eiginleikum í
heilbrigðu brisi, og minnkar verulega hættuna á sykurfalli1:
SmartGuard getur:
•	
ÁÆTLAÐ þegar þú ert á leiðinni í sykurfall, 30 mínútum áður en þú færð einkenni
um of lágan blóðsykur.
• STÖÐVAÐ insúlíngjöf áður en þú ferð í blóðsykurfall.
• Og HALDIÐ ÁFRAM þegar blóðsykurinn hækkar aftur*.
Samfellda sykurmælingin (CGM) samanstendur af 3 lykil hlutum:
1

Sykurnemi

Enlite™ sykurneminn mælir blóðsykurinn í líkamanum.

2

Sendir**

 uardian™ 2 Link sendirinn er festur við sykurnemann og
G
sendir mælingarnar yfir á insúlíndæluna.

3

Insúlíndæla

MiniMed™ 640G insúlíndælan sýnir sykurgildið

Aðrir hlutar eru: Enlite innskotshylki, Enlite plástur, Guardian 2 Link hleðslutæki og vatnsheldur
tengill (notaður til að prófa sendinn).
Ávallt skal nota hlutana sem þú fékkst með MiniMed 640G kerfinu.

2
3
1

Myndirnar í skjalinu eru aðeins almenn framsetning á hlutum kerfisins.
1. Bergenstal RM, Klonoff DC, Garg SK. et al. Threshold-Based Insulin-Pump Interruption for Reduction of Hypoglycemia. N Engl J Med. 2013;
369(3):224-232.
* Sjá nánar í Viðauka bls. 66-67 hvernig SmartGuard virkar.
** Sendirinn verður að vera innan við 1.8 metra fjarlægð frá dælunni til að geta sent gildin frá sykurnemanum yfir í dæluna.
MiniMed 640G dælan getur ekki tengst MiniLink sendi. Þú verður því að fá nýjan sendi, hafir þú verið á sykurnemameðferð áður.
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Hluti 10: Mæling með sykurnema og blóðsykurmæli
Blóðsykurmælirinn mælir glúkósa (sykurinn) í blóðinu, en sykurneminn mælir
glúkósa í vökvanum umhverfis frumurnar í vefjunum, svokölluðum millifrumuvökva.
Sendir
Transmitter
Húð
Skin
Sykurnemi
Glucose
Sensor
Millifrumuvökvi
Interstitial
Fluid
Fruma
Cell
Glucose
Glúkósi
Blood
Æð Vessel

Í flestum tilvikum fer glúkósinn fyrst í blóðið og síðan í millifrumuvökvann. Af þessum
ástæðum eru blóðsykurmæling og mælingin með sykurnema mjög svipaðar, en
sjaldnast nákvæmlega eins. Þessi mismunur er eðlilegur og þú ættir að gera ráð fyrir
þessum mun.
Þegar glúkósinn hækkar eða fellur hratt, þá ættirðu að gera ráð fyrir meiri mun á milli
blóðsykurmælingar þinnar og mælingar frá sykurnemanum.
Þetta getur t.d. átt sér stað:
•

Eftir máltíðir eða þegar þú hefur gefið þér bolus

•

Þegar þú stundar líkamsrækt

•

Þegar örvar birtast á skjánum, eins og útskýrt er á næstu blaðsíðu.

MIKILVÆGT: Sykurnemi mælir ekki glúkósann á sama hátt og blóðsykurmælir.
Gildin eru svipuð, en eru sjaldan nákvæmlega eins.
Ekki ætti að nota mælingu með sykurnema til að taka ákvarðanir um
meðferðina. Ávallt skal nota blóðsykurmælingu til aðð stilla meðferðina.
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Hluti 11: Stefna sykurnemamælingar
Mælingar frá sykurnema gefa innsýn inn í hvert og á hvaða hraða glúkósinn er að breytast.
Sykurnemagraf og stefnuörvar eru notaðar til að sýna þessar upplýsingar.

MIKILVÆGT: Þú ættir að leggja áherslu á að fylgjast með hvert og á hvaða
hraða sykurtalan er að breytast, frekar en að einbeita þér að sykurtölunni.

				

Dæmi um sykurnema graf á aðalskjá
Stefnuörvar

Sykurnema graf

Sykurtala, aflestur frá
sykurnema

Með því að horfa á upplýsingarnar frá sykurnemanum hér að ofan, geturðu séð að
núverandi sykurtala er 5.6 mmol/L. Þegar grafið er skoðað sérðu að sykurtalan er á
niðurleið.
Þar að auki, sérðu stefnuörvarnar fyrir ofan sykurtöluna. Þessar örvar sýna hve hratt
sykurgildið er að hækka eða falla.
eða - Glúkósinn hefur hækkað eða fallið um 1-2 mmol/L á síðustu 20 mínútum
eða
eða

- Glúkósinn hefur hækkað eða fallið um 2-3 mmol/L á síðustu 20 mínútum
- Glúkósinn hefur hækkað eða fallið um 3 mmol/L á síðustu 20 mínútum
ATH: Það er líklegt að þú takir eftir að glúkósinn stefni upp
eða niður á við eftir máltíðir, eftir að hafa gefið þér bólus eða
stundað líkamsrækt.
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Hluti 12: Persónulegar viðvaranir
Viðvaranir fyrir sykurnemamælingu og suspend (stöðvun á insúlíngjöf ) koma að
bestum notum séu þær aðlagaðar að þínum þörfum. Meðferðaraðilinn þinn mun
vinna með þér að því að ákvarða upphafsstillingarnar og aðstoða þig við að breyta
þeim eftir þörfum, eftir því sem þið fáið frekari upplýsingar frá sykurnemanum.
Grafið fyrir neðan sýnir dæmi um mismunandi viðvaranir sem hægt er að setja inn fyrir
há og lág sykurgildi.
Personalised Alerts
13.9

Alert on High
Alert before High
Rise Rate
(

4.0

High Snooze)

Sensor Glucose
Readings

(

Low Snooze)

Suspend before Low
Alert before Low
Suspend on Low
Alert on Low

CGM Alert Setting

Að virkja sykurnemann
Áður en nokkur viðvörun er sett inn, verður að virkja sykurnemann í dælunni þinni.
Það er gert með því að velja Menu > Sensor Settings og velja Sensor.
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Stilling á neðri viðmiðunarmörkum (Low Settings)
Low Settings innihalda viðvaranir og SmartGuard™ (stöðvar insúlíngjöf útfrá
sykurnemamælingu)
Þú getur valið um að fá viðvörun þegar sykurtalan:
• nálgast neðri viðmiðunarmörk (Alert before low)
• hefur náð neðri viðmiðunarmörkum (Alert on low)
SmartGuard, getur sjálfkrafa stöðvað insúlíngjöfina ef að glúkósinn:
• nálgast neðri viðmiðunarmörk (Suspend before low)
• hefur náð neðri viðmiðunarmörkum (Suspend on low)
Þetta kemur í veg fyrir að þú fáir umfram insúlín sem lækkar blóðsykurinn enn frekar.
22.2 mmol/L

Alert on High
Alert Before High
Rise Alert
(

High Snooze)
Snooze

(

Low Snooze)

Suspend before Low
Alert before Low
Suspend on Low
Alert on Low
A

Sensor
Glucose
Readings

2.2 mmol/L

Hægt er að stilla neðri mörkin (Lo) frá 2.8 upp í 5.0 mmol/L. Stillingarnar á neðri
viðmiðunarmörkunum, sem lýst er hér fyrir neðan, eru byggðar á gildinu sem er
valið. Þú getur sett inn allt að átta stillingar fyrir neðri viðmiðunarmörkin, fyrir
mismunandi tíma sólarhringsins.

Viðvörun

Ástæða

Alert before
low

Ef Suspend before low er stillt á on, færðu
viðvörun þegar insúlíngjöf er stöðvuð.
Ef Suspend before low er stillt á off, færðu
viðvörun þegar sykurneminn áætlar að þú farir
niður í neðri viðmiðunarmörk innan 30 mínútna.

Alert on low

Mæling með sykurnemanum er sú sama og, eða
lægri en neðri viðmiðunarmörk þín.

Viðbrögð
Ávallt skal framkvæma
mælingu með blóðsykurmæli
áður en gripið er til aðgerða.
Ekki stóla eingöngu á mælingu
með sykurnema.
Ef með þarf, skal meðhöndlun
vera í samræmi við
ráðleggingarnar frá þínum
meðferðaraðila, haltu áfram að
fylgjast með.
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ATH: Ef annaðhvort Suspend on low eða Suspend before low er virkjað, er Alert
on low sjálfkrafa virkjað svo þú vitir þegar glúkósinn nálgast eða fer niður fyrir
viðmiðunarmörk

SmartGuard
Suspend aðgerðir

Suspend
before low

Áhrif á insúlíngjöf
sé suspend stillt
á on

Insúlíngjöf stöðvast
tímabundið ef
sykurmæling
sýnir að glúkósinn
nálgist neðri
viðmiðunarmörk.

Upplýsingar sem birtast á skjá dælu
Þú færð þessi
viðvörunarskilaboð
og þarft að mæla
blóðsykurinn. Insúlíngjöf
er áfram stopp eftir að
skilaboð hverfa.

• Suspended before low
Hverfur viðvörunin ekki
innan 10 mínútna gefur
dælan frá sér sírenuhljóð.

Suspend
on low

Insúlíngjöf stöðvast
tímabundið ef
sykurmæling sýnir
að glúkósinn hafi
náð eða fallið
niður fyrir neðri
viðmiðunarmörk.

Eftir að viðvörunin eða
hættuboðin hverfa og
insúlíngjöf hefur stöðvast,
birtist eftirfarandi á
aðalvalmynd:

Þú færð þessi hættuboð
og þarft að mæla
blóðsykurinn. Insúlíngjöf
er áfram stopp eftir að
skilaboð hverfa.

eða Suspended on low
neðst á skjánum.

• Skyggða svæðið sýnir
hvenær insúlíngjöfin
stöðvaðist.

• SmartGuard tákn á 		
dæluskjá blikkar.

Hverfur viðvörunin ekki
innan 10 mínútna gefur
dælan frá sér sírenuhljóð
og neyðarskilaboð
birtast á skjánum.

ATH:
• Aðeins er hægt að velja eina suspend aðgerð á hverju tímabili. Þú getur ekki bæði
valið að stöðva insúlíngjöf þegar þú nálgast, og þegar þú nærð neðri viðmiðunarmörkum (Suspend before low og Suspend on low on).
• Insúlíngjöf stöðvast ekki ef þú ert 3.9 mmol/L fyrir ofan neðri viðmiðunarmörk .
40

CGM I Persónulegar viðvaranir

Að halda áfram insúlíngjöf (Resuming Basal Insulin)
Basal sjálfkrafa haldið áfram (Automatic Basal Resume)
Eftir að hafa stöðvað insúlíngjöf, getur dælan einnig hafið insúlíngjöf sjálfkrafa aftur á
ný. Ef insúlíngjöf hefur verið stöðvuð vegna þess að sykurtala hefur nálgast eða farið
niður fyrir neðri viðmiðunarmörk, mun insúlíngjöf hefjast á ný:
• e
 f sykurgildi er fyrir ofan neðri viðmiðunarmörk eða stefnir uppá við. Ef þú hefur
valið að virkja Resume basal alert, færðu skilaboð þegar þetta gerist.
• e
 ftir þann hámarkstíma sem hægt er að stöðva insúlíngjöf, eða 2 klst. Þú færð
ávallt skilaboð þegar þetta á sér stað (jafnvel þó að Resume basal alert sé ekki
virkjað). Það er mikilvægt að mæla hvort blóðsykurinn sé orðinn nægilega hár.
Basal haldið áfram handvirkt (Manual Basal Resume)
Þú getur valið að halda basal insúlíngjöfinni áfram hvenær sem þú villt. Þú velur
einfaldlega Suspended before/on low á aðalskjá og fylgir leiðbeningunum sem birtast
á skjánum.

Að setja upp stillingarnar fyrir Lægri viðmiðunarmörk (Low Settings):
Í eftirfarandi dæmi, setjum við upp nokkur tímabil, með mismunandi viðvörunum og
stillingum fyrir stöðvun á insúlíngjöf.
yfir tímabilinu

1. Frá Valmyndinni, ferðu í Sensor
Settings > Low Settings, velur Low
Settings og kveikir á On.

2. Ýttu á

til að stilla
3.	
Ýttu á eða
neðri mörk (Lo) og ýttu á .

4.	
Ýttu á til að fá fram næstu
skjámynd.
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5.	
Veldu þær aðgerðir sem þú villt virkja.
Í þessu dæmi hefur, Suspend before
low verið virkjað. Taktu eftir að Alert on
low virkjast sjálfkrafa.

6.	Þegar stillingarnar eru eins og þú villt
hafa þær, veldu Next.

á tímabilinu. Endurtaktu skref 3 til 7 til að slá inn næsta tímabil og veldu
7.	
Ýttu á
þær aðgerðir sem þú villt virkja. Í þessu dæmi hafa Alert before low, Suspend on low, og
Resume basal alert verið virkjaðar .

8.	
Veldu Done.

42

9.	Athugaðu hvort að stillingarnar
séu réttar, og veldu Save.
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10.	Ef breyta á blund stillingunni
(Snooze), ýttu á til að fara niður á
Snooze, ýttu svo á .
Hægt er að velja frá 5 min upp í 1 klst.

11.	Ýttu á eða til að breyta
tímanum og veldu .
Þú hefur nú lokið
við að stilla neðri
viðmiðunarmörkin.

Sá tími sem þú villt að líði þar
til þú færð áminningu um að
viðvörun eigi ennþá við.

Mundu: Það verður að staðfesta sykurnemamælingu með blóðsykurmælingu áður
en hægt er að taka ákvarðanir um meðferðina.

Stilling á efri viðmiðunarmörkum (High Settings)
Stillingar á efri viðmiðunarmörkum geta gefið þér viðvaranir ef sykurtalan:
•

rís hratt (Rise Alert)

•

nálgast efri mörk (Alert before high)

•

hefur náð efri mörkum (Alert on high)

Personalized Al

22.2 mmol/L

High Limit

Alert
A
ert on High

(

Low

Alert Before High
Sensor Glucose
Readings

Suspend before Low
Alert before Low

Rise Alert
(

High Snooze)

Suspend on Low
Alert on Low

2.2 mmol/L

CGM Alert Setting
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Hægt er að stilla efri mörkin (Hi) frá 5.6 upp í 22.2 mmol/L. Stillingarnar á efri
viðmiðunarmörkunum, sem lýst er hér fyrir neðan, eru byggðar á gildinu sem er valið.
Mundu: Efri viðmiðunarmörk er ekki það sama og target fyrir glúkósa.
Meðferðaraðilinn þinn mun aðstoða þig við að ákvarða bestu stillingarnar svo þú
fáir þær viðvaranir sem þú þarft á að halda, en ekki aðrar óþarfa viðvaranir.

Ástæða

Viðvörun

Alert before
high

Búast má við að sykurmælingin nái efri
viðmiðunarmörkum á þeim tíma sem valinn hefur
verið í Time before high* (sykurtala nálgast efri
mörk).

Alert on high

Mæling með sykurnemanum er sú sama og, eða
hærri en efri viðmiðunarmörk þín.

Sykurtalan hækkar á hraða sem er jafn eða hærri en
það Rise limit sem þú hefur stillt.
Hægt er að setja Rise Alert til að gera þér viðvart ef
glúkósinn hækkar sem svarar því að:

Rise Alert

•
•
•
•

- Sykurtalan hækkar um 0.056 mmol/L á
mínútu eða meira
		
- Sykurtalan hækkar um 0.111 mmol/L á
mínútu eða meira
		
- Sykurtalan hækkar um 0.167 mmol/L á
mínútu eða meira
Custom - Sykurtalan hækkar á hraða sem þú
stillir. Hægt er að stilla 0.050 to 0.275
mmol/L á mínútu
		

Viðbrögð

Ávallt skal
framkvæma mælingu
með blóðsykurmæli
áður en gripið er til
aðgerða. Ekki stóla
eingöngu á mælingu
með sykurnema.
Ef með þarf, skal
meðhöndlun vera
í samræmi við
ráðleggingarnar
frá þínum
meðferðaraðila, haltu
áfram að fylgjast með.

*Time before high ákvarðar hversu margar mínútur líða áður en efri viðmiðunarmörkum er náð,
og hvenær þú færð aðvörun um þetta (Alert before high). Hægt er að velja frá 5 upp í 30 mínútur.
Mundu: Þú getur stillt allt að 8 mismunandi tímabil á sólarhringnum. Hægt er að
velja mismunandi mörk og viðvaranir fyrir sérhvert tímabil, eða eins og hentar
þér best á hverjum tíma.
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Að stilla efri viðmiðunarmörkin:
1.	Frá Valmyndinni, ferðu í Sensor
Settings > High Settings og
velur High Settings og kveikir á On.
	Ef þú ert að breyta stillingum sem
hafa þegar verið slegnar inn, ýttu á
til að fara niður í Setup og ýttu á .

2.	
Ýttu á yfir tímabilinu. Ef þú
ert að setja inn fleiri tímabil, með
mismunandi efri mörkum og
viðvörunum, ýttu á
til að stilla lok
fyrsta tímabilsins (End) og ýttu á . Í
þessu dæmi, er aðeins búið að setja inn
eitt tímabil.

3.	
Ýttu á eða til að stilla efri
mörkin (Hi) og ýttu á . Í þessu
dæmi eru þau 13.8 mmol/L.

4.	
Ýttu á
til að fá fram næstu
skjámynd og veldu þær
viðvaranir sem þú villt virkja.
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5.	Þegar búið er að velja stillingarnar,
veldu Next. Í þessu dæmi, er kveikt á
Alert on high.

6.	
Veldu Done.

7.	Athugaðu hvort að stillingarnar séu
réttar og veldu Save.

8.	
Ef breyta á blund stillingunni (snooze)
veldu til að fara niður í Snooze og
ýttu á . Hægt er að velja frá 5 min
upp í 3 klst.

9.	
Ýttu á eða til að breyta
tímanum og ýttu á .
Þú hefur nú lokið við að stilla efri
viðmiðunarmörkin

Breytingar á efri og neðri viðmiðunarmörkum
Ef þú villt breyta stillingum fyrir efri og neðri viðmiðunarmörk, ferðu í Sensor
Settings > High Settings eða Low Settings > Setup og veldu Edit.
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Hljóðlaus viðvörun (Alert Silence)
Ef að viðvörun á sér stað á meðan kveikt er á Alert Silence, birtast skilaboð um
viðvörunina á skjánum og viðvörunarljósið blikkar, en ekkert hljóð heyrist og enginn
titringur finnst í þann tíma sem kveikt er á Alert Silence.

Til að setja á Alert Silence: frá Valmyndinni, ferðu í Sensor Settings > Alert
Silence.
Þú getur valið hvaða viðvaranir þú villt hafa hljóðlausar og hve lengi þú villt hafa
þær hljóðlausar.
Það kviknar sjálfkrafa á hljóðinu og/eða titring eftir þann tíma sem þú hefur valið.
ATH: Ef að þú færð viðvörun þegar stillt er á hljóðlaust, geturðu séð hvaða
viðvaranir hafa komið með því að fara í Valmynd > History og velja Alarm History.
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Hluti 13: Að lesa gögn sykurnema
Þegar þú byrjar að fá mælingar frá sykurnemanum, munu þær birtast á aðalskjánum,
svipað og sýnt er hér.
Önnur tákn fyrir sykurnema
Stefnuörvar

Viðvörun um efri mörk

Aflestur sykurnema

Sykurnemagraf síðustu 3 klst

SmartGuard tákn

Viðvörun um neðri mörk
Bolus merki

Mælingin frá sykurnemanum uppfærist á 5 mínútna fresti.

Stöðulína
Til viðbótar við táknin sem tengjast dælunni, sérðu tákn sem tengjast sykurnemanum
eftir að hann hefur verið tengdur við dæluna.
Tákn um samband/tengingu: sýnir hvort dælan fái
eðlileg merki frá sendi.
Tákn fyrir kvörðun (calibration): sýnir hversu langt er
þangað til að að framkvæma á næstu kvörðun. Táknið
tæmist eftir því sem að tíminn líður. Ör niður þýðir að það
þurfi að framkvæma kvörðun.














Líftími sykurnema: sýnir fjölda daga þangað til að það
þarf að skipta um sykurnema.
Önnur tákn: birtast þegar nýr sykurnemi er í
upphitunarfasa, dæla og sendir eru utan marka, kvörðun
ekki framkvæmanleg, eða að kvörðun eða aldur
sykurnema er óþekkt.

48

CGM I Sykurnemi á dæluskjá

Tákn um SmartGuard (stöðvun á insúlíngjöf)
Þú munt sjá SmartGuard táknið á aðalskjánum, þegar Suspend before low eða
Suspend on low er virkjað.
Sjálfvirk stöðvun á insúlíngjöfinni er möguleg. Ef insúlíngjöf stöðvast, mun
táknið blikka á meðan.
Sjálfvirk stöðvun á insúlíngjöf er virkjuð, en ekki er mögulegt að nota hana.
Þetta getur stafað af því að insúlíngjöf hefur verið stöðvuð fyrir skömmu
síðan, eða að ekki sé hægt að nálgast mælingu frásykurnema.

Staða sykurnema
Í dælunni geturðu séð stöðu sykurnema, til dæmis hvenær fram-kvæma á næstu
kvörðun, tíma sem eftir er af sykurnema, líftíma rafhlöðu og sendis.
Á aðalskjá velurðu stöðulínu og velur Sensor. Þú sérð einnig
aðrar upplýsingar um stöðu sykurnema í Notifications, Quick
Status, og Settings Review.

Sykurnemagraf
Graf sem sýnir sykurnemamælingu síðustu 3 klst er ávallt
á aðalskjá. Efri mörk glúkósa, sem þú ert með skráð í
stillingunum, eru sýnd með rauðri línu.
Þú getur einnig séð 6 klst, 12 klst og 24 klst þróun á
sykurnemamælingu. Bláir ferningar á botni grafsins tákna
bólusa.
Gyllt skygging táknar þann tíma sem insúlíngjöf hefur verið
stöðvuð.
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Hluti 14: Að tengja dæluna og sendinn
Áður en þú notar sykurnema í fyrsta skipti verðurðu að tengja dæluna og sendinn
þráðlaust saman, svo hægt sé að senda gögn þeirra á milli. Eftir að hafa gert þetta
er hægt að lesa upplýsingarnar frá sykurnemanum á skjá dælunnar.
Að tengja dæluna þráðlaust við sendinn:
1. Settu sendinn í hleðslutækið og sjáðu
til þess að hann hlaðist að fullu

Hleðslutæki
charger

transmitter
Sendir

3.	
Veldu Auto Connect > ýttu á
> veldu Continue.
Leiðbeiningar til að tengja handvirkt
eru í ritinu sem fylgdi með dælunni.
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og veldu Utilities > Device
2.	
Ýttu á
Options > Connect Device.
Aðeins einn sendir getur verið tengdur við
dæluna á hverjum tíma. Þegar þú þarft
að tengja nýjan sendi, verðurðu fyrst að
fara í Manage Devices, velja númerið á
sendinum og eyða því út.

4.	Gakktu úr skugga um að sendirinn sé
í hleðslu áður en þú heldur áfram. Þá
skalltu hefja ferlið samtímis á báðum
tækjum.
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4a. T aktu sendinn úr hleðslu.
Ef að ekki blikkar grænt ljós á
sendinum, skaltu setja hann aftur í
hleðslu og hlaða að fullu.

4b. Veldu strax Search á dælunni. Leitin
getur tekið allt upp í 2 mínútur.

5.	Þegar sendirinn hefur verið fundinn,
þarftu að staðfesta að raðnúmerið
(SN) sem kemur upp á dæluskjánum,
sé það sama og er á bakhliðinni á
sendinum, staðfestu það með því að
velja Confirm. Ef þú færð skilaboðin
No devices found, skalltu setja
sendinn aftur í hleðslu. Því næst
skaltu taka hann úr hleðslu og velja
strax Retry á dælu.

6.	Nú er tengingu lokið. Raðnúmerið
á sendinum mun nú birtast á
dæluskjánum.

ATH: Það þarf einungis að framkvæma
þessa aðgerð í fyrsta skipti. Þú þarft ekki að
fara í gegnum þetta fyrir hvern sykurnema
sem þú tekur í gagnið.

ATH: Ef þú hættir að nota sykurnema í einhvern tíma, og þarft að geyma
sendinn, gættu þess þá að geyma sendinn í hleðslu á meðan. Þannig
stuðlarðu að lengri endingartíma rafhlöðunnar.
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Hluti 15: Að setja inn og kveikja á sykunema
Áður en þú setur upp nemann, skalltu hafa það sem þú þarft að nota við höndina:
Hlutar Enlite™ kerfisins*

A
C

Enlite
Skothylki

B

A

Enlite Sykurnemi og stallur

Plástur á nema

A – Sykurnemi

A – gat á plástri

Guardian 2 Link
Sendir

B – Stallur
C – Límband
*Frekari upplýsingar um Enlite kerfið, má finna í handbókinni sem fylgdi með sendinum.

Enlite skothylki er notað til að setja sykurnemann almennilega á sinn stað
Enlite sykurnemi kemur í sér umbúðum og er með áföstum stalli, sem er nauðsynlegur til að koma nemanum fyrir á réttan hátt í skothylkinu.
Plástur á nema er notaður til að halda sykurnemanum á sínum stað
Guardian™ 2 Link sendir er tengdur við sykurnemann eftir að sykurneminn hefur
verið settur inn og límdur niður.
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Að velja stungustað
Hægt er að staðsetja sykurnemann á einhverjum af þeim skyggðu svæðum sem hér eru
sýnd**. Sykurnemann ætti að staðsetja a.m.k.
•

5 cm frá nafla

•

2.5 cm frá innsetningastað fyrir
dælu

•

 .5 cm frá þeim stöðum sem þú
2
sprautar þig með insúlíni

** Klínískar rannsóknir á sykurnemum voru framkvæmdar á nemum sem voru staðsettir á þessum svæðum.

Til að ná góðum árangri með sykurnemanum ættirðu að forðast að setja
hann:
•

 ar sem að fatnaður nuddast í hann eða hamlar á aðra vegu (t.d. við belti eða
Þ
buxnastreng)

•

Þar sem að náttúrulegar hreyfingar líkamans geta valdið því að nálin á
sykurnemanum losnar úr húðinni

•

Yfir ör, hörð svæði eða húðslit

•

Þar sem er mikil hreyfing eða núningur

Undirbúningur
•

Þvoðu þér um hendur með sápu og vatni.

•

Sótthreinsið svæðið með sótthreinsunarspritti og bíðið þar til húðin þornar.
Varist að nota önnur efni til sótthreinsunar þar sem að þau geta valdið því að
neminn virki ekki sem skyldi.
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Innsetning
Leiðbeiningarnar hér fyrir neðan eiga einungis við Enlite skothylki með grænum hnapp
að framanverðu. Ef þú ert með annarskonar skothylki þarftu leiðbeiningarnar sem fylgdu
með því.
Þvoðu þér um hendur og hreinsaðu
innskotssvæði með sótthreinsispritti.

1.

3.

2.

Taktu nemann úr umbúðunum
með því að taka um stallinn.
Settu nemann/stallinn á slétt og
hreint yfirborð (t.d. á borð).

Til að fjarlægja stallinn, skaltu
staðsetja tvo fingur á armana
á stallinum og toga skothylkið
lóðrétt upp.

Til að hlaða skothylkið skaltu 		
ýta skothylkinu varlega yfir
nema og stall þar til skothylkið
situr á borðinu.
Gættu þess að þvinga hylkið
ekki of harkalega á nema/stall,
það getur orðið til þess að
hleðslan mistakist

4.

Leggðu neðri hluta skotylkisins
varlega upp að líkamanum og
gættu þess að hylkið liggi þétt
við húðina. Staðsetning nálarinnar er táknuð með örvum á
utanverðu skothylkinu

5a. Til að setja sykurnemnann inn,

5b.Haltu skothylkinu upp að húðinni

5c. Ýttu og haltu inni græna

5d. Haltu græna hnappinum inni

6.

Haltu sykurnemanum upp að
húðinni með annarri hendi, á
meðan þú heldur um endann
á nálarslíðrinu.

7.

8.

Fjarlægðu hvíta pappírinn undan
rúnnuðu límfilmunni. Haltu
filmunni upp að húðinni í
nokkrar sekúndur svo hún
límist vel við húðina.

9.

skaltu ýta á græna hnappinn
og sleppa. Haltu skothylkinu
áfram þétt upp við húðina.

hnappinum.

og bíddu í a.m.k 5 sekúndur
svo að filman nái að límast við
húðina

á meðan þú lyftir skothylkinu
rólega frá lílkamanum.

Dragðu nálarslíðrið varlega, beint
út frá nemanum.
Viðvörun: Ef blæðing á sér stað
á stungusvæðinu, skalltu þrýsta
sótthreinsaðri grisju eða
hreinum klút upp að svæðinu
í allt að þrjár mínútur.
Snúðu flipanum þannig að hann,
liggi flatur á húðinni, en bíddu
með að fjarlægja hlífðarfilmuna.

Mundu: Til að setja nemann inn þarf að ýta 2 sinnum á hnappinn:
54

1. Til að setja sykurnemann inn
2. Til að fjarlægja skothylkið eftir innsetninguna
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Að líma sykurnemann niður
Áður en þú tengir sendinn við sykurnemann er mjög mikilvægt að líma
sykurnemann vel á húðina.

1.	Fjarlægðu hlífðarfilmuna

af plástrinum. Ekki
fjarlægja hlífðarfilmurnar
tvær, sem að eru á sitthvorri
hliðinni.

3.	
Límið það sem eftir er af

plástrinum niður, án
þess að þekja tengilinn á
sykurnemanum. Þrýstu
plástrinum niður á húðina í nokkrar sekúndur.

2.	Límdu plásturinn á bæði

rúnnaða hluta sykurnemans
sem og á húðina fyrir framan
sykurnemann.

	Mikilvægt: gaktu úr skugga
um að plásturinn sé bæði
á rúnnaða hluta sykurnemans og á húðinni.

4.	Fjarlægðu hlífðarfilmurnar

sem eftir eru, sitthvorum
megin, á plástrinum. Þrýstu
plástrinum á húðina.

5.	
Þessar myndir sýna rétta
notkun á plástrinum.

MIKILVÆGT: Allir Enlite plástrar og límfilmur haldast best á húðinni sé þeim
þrýst að húðinni í nokkrar sekúndur þegar þeir eru settir á húðina. Þetta
stuðlar að því að sykurneminn sitji á húðinni eins og hann á að gera.

Rétt notkun á plástrinum er lykilatriði í að ná góðum árangri með
sykurnemanum. Plásturinn kemur í veg fyrir að sykurneminn, sem er bæði lítill
og sveigjanlegur, dragist út við líkamlega hreyfingu.
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Að tengja sendinn við sykurnemann
Áður en þú tengir sendinn, skaltu ganga úr skugga um að Sensor feature sé stillt
á On. Sjá nánari útskýringar á bls. 38 um á hvernig það er gert.
1.

 eð annarri hendi, haltu
M
sykurnema á sínum stað.
Settu sendinn á sinn stað
með hinni hendinni.

2.

 ú heyrir lágan smell
Þ
þegar sendirinn tengist
nemanum. Athugið hvort
að grænt ljós blikki á sendinum.

3.

F jarlægið hlífðarfilmuna af
límfilmunni.

4.

L eggðu límfilmuna yfir
sendinn. Gættu þess að
hafa hana ekki of strekkta,
það gæti valdið því að
sendirinn losni frá sykurnemanum.

5.

 rýstu plástrinum á
Þ
sendinn.
Notið meira límband eftir
þörfum.

MIKILVÆGT: Ef þú sérð ekki
grænt ljós blikka á sendinum
eftir að þú hefur tengt hann við
sykurnemann, skalltu setja hann
aftur í hleðslu til að tryggja að
hann sé fullhlaðinn. Því næst
skaltu prófa að tengja hann aftur.
Ef þú fjarlægir sendi frá
sykurnema skalltu ávallt bíða í 5
sekúndur með að tengja hann
aftur við nemann.

Það er mjög hjálplegt að muna röð þeirra
skrefa sem þarf að framkvæma:
1. Stingið inn sykurnemanum.
2. Límið sykurnemann niður.
3. Tengið sendinn.
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Mælt er með: Að nota meira
límband til að líma yfir
sykurnemann eins og sýnt er
hér á myndunum. Þetta tryggir
að sendirinn og neminn haldist
fastir saman, og á sínum stað.
Nota má Enlite plásturinn eða
hvaða sjúkraplástur sem er.

Enlite plástur

Sjúkraplástur*

*Hér er límfilma sem heitir Tegaderm™ klippt í tvennt.

ATH: Þegar sendirinn er tengdur
við sykurnemann myndast
vatnsheld tenging niður á 2.4
m dýpi í allt að 30 mínútur. Þú
getur því farið í sturtu og í sund
án þess að fjarlægja þá.
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Kveikt á sykurnemanum
Þegar þú hefur sett sykurnemann inn og tengt sendinn, mun dælan og sendirinn
byrja að tala saman. Gakktu úr skugga um að aðalskjárinn sé opinn á dælunni
svo að skilaboðin hér fyrir neðan (skref 1) birtast þegar hægt verður að kveikja á
sykurnemanum. Þetta tekur yfirleitt minna en 1 mínútu, en getur tekið allt upp í 10
mínútur.
1. Veldu Start New Sensor.

2.	
Skilaboðin Sensor warm-up started
birtast.

3.	
Ýttu á og síðan til að staðfesta. Warm up… birtist á aðalsjá þangað til
sykurneminn er tilbúinn fyrir fyrstu kvörðun.
Ef 15 mínútur líða og Warm up stikan birtist ekki, eða lítur út fyrir að virki ekki sem
skyldi, skaltu fara í Quick Status. Ef þú sérð tímasetningu fyrir Next cal á skjánum
er sykurneminn í upphitunarfasa (Warm up).

ATH: Næst þegar þú tengir
sendinn, muntu sjá eftirfarandi
skjámyndir. Veldu Start New
Sensor ef þú hefur nýlokið við
að setja upp nýjan sykurnema.
Veldu Reconnect Sensor ef þú
hefur einungis fjarlægt sendinn
og ert að tengja hann aftur á ný.
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Hluti 16: Kvörðun (Calibrating)
Samfelld sykurmæling með sykurnema krefst mælingar með blóðsykurmæli til að fá
sykurnemamælingu. Mælingarnar með blóðsykurmælinum eru skráðar í dæluna og
eru notaðar til að kvarða sykurnemann, það er að samstilla sykurnemamælinguna við
blóðsykurmælinguna. Kvörðun sykurnema er nauðsynleg til að ná sem bestum árángri
með sykurnemamanum. Samfelld sykurmæling með sykurnema kemur ekki í staðinn fyrir
mælingar með blóðsykurmælinum.
Til að kvarða sykurnemann verðurðu að mæla blóðsykurinn með blóðsykurmælinum
og skrá gildið í dæluna. Dælan samþykkir blóðsykurgildi á bilinu 2.2 mmol/L og 22.2
mmol/L.
Eftir að nýr sykurnemi hefur verið settur upp, þarf að framkvæma næstu kvörðun:
• Innan við 2 klst. eftir að sendirinn hefur verið tengdur við sykurnemann og
upphitunartímabilið (Warm up) hefst. Dælan gerir þér viðvart með skilaboðunum
calibrate now þegar dælan er tilbúin fyrir fyrstu kvörðun.
• Aftur innan 6 klst. (aðeins fyrsta dag eftir að sykurnemi hefur verið settur upp)
• Aftur á 12 klst. fresti (þegar þörf er á kvörðun færðu viðvörunina Calibrate now).

MIKILVÆGT: Eftir fyrsta daginn, þarf að kvarða að lágmarki einu sinni á 12 klst. fresti.
Þó er best að kvarða 3-4 sinnum á dag til að ná sem bestum árángri, og þú getur
framkvæmt mælingarnar hvenær sem þér hentar. Það er auðvelt að muna eftir
kvörðun ef þú hugsar “Á undan er best” - yfirleitt er best að kvarða fyrir máltíðir, áður
en þú gefur þér bólus, og áður en þú ferð að sofa. Athugaðu einnig hvort að örvar
séu á skjánum - að kvarða þegar það eru 2 eða 3 örvar getur dregið úr nákvæmni
sykurnemamælingarinnar fram að næstu kvörðun.
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Dæmi um hvenær gott er að kvarða sykurnemann

Glucose level (mmol/L) Blood glucose reading

Target range

Low limit

Sensor glucose

16.7
11.1

3
5.6

1

4

2

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Time

Góður tími til að kvarða

Góður tími til að kvarða

Óhentugt að kvarða

Góður tími til að kvarða

Þegar þú færð viðvörun um kvörðun(Calibrate now) og þú getur
ekki gert það strax, geturðu notað blundstillinguna (Snooze) til
að minna þig á að kvarða eftir tímann sem þú velur.
Ef þú velur að framkvæma blóðsykurmælinguna og kvarða strax,
velurðu einfaldlega Snooze.
Þegar þú hefur valið Snooze, birtast skilaboðin Calibration
required á aðalskjá, eða þar til þú skráir gidið úr
blóðsykurmælingunni.
Mundu: Kvarðanir eru nauðsynlegar til að halda áfram að fá samfellda
sykurmælingu, viðvaranir og hættuboð.
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Að kvarða sykurnema
Þú hefur 5 mismunandi leiðir til að slá inn blóðsykursgildi til að kvarða nema.

Kvörðun með Contour® Next LINK 2.4 blóðsykurmæli
Ef þú ert með Bayer blóðsykurmæli sem getur sjálfkrafa tengst dælunni, sérðu gildið
birtast sjálfkrafa á skjá dælunnar, eins og hér er sýnt.
1.	
Veldu Calibrate Sensor, eða ef þú
æltar að gefa þér bólus með Bolus
Wizard, veldu Bolus.

2. Ef þú valdir Bolus, veldu þá Yes
til að kvarða sykurnemann eftir
að þú hefur fengið bólusinn.

Kvörðun með Bolus Wizard
Inni í Bolus Wizard:
1. Veldu Deliver Bolus.

2. Veldu Yes til að kvarða sykurnema.

Kvörðun í gegnum sykurnemagraf
1.	
Veldu
ýttu á
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til komast í sensor graph,
og haltu niðri.

2.	
Ýttu á eða til að slá inn blóðsykurgildi, ýttu á og veldu Calibrate.

CGM I Kvörðun (Calibrating)

Aðrar leiðir til að kvarða
Hinar 2 leiðirnar til að kvarða sykurnemann eru:
• Sensor Settings: Frá Valmynd, ferðu í Sensor Settings >
		Calibrate Sensor, veldu BG og ýttu á eða til að setja inn
		 blóðsykurgildið > ýttu á og veldu Calibrate.
• Event Markers: Frá Valmynd, ferðu í Event Markers >
		BG > skráðu blóðsykurgildi > ýttu á > og veldu Save >
		veldu Yes til að kvarða sykurnema.
Þegar þú hefur lokið við að skrá inn blóðsykurmælinguna,
sýnir aðalskjárinn að kvörðun eigi sér stað.
Þú munt sjá sykurnemamælinguna aftur efti 5-15 mínútur.

MIKILVÆGT: Ef þú tekur eftir að það er mikill munur á gildunum úr blósykurmælingunni og mælingu með sykurnema, þvoðu þér um hendur, og endurtaktu
mælingu með blóðsykurmæli til að tryggja nákvæmari niðurstöðu. Athugaðu
sykurnemann og hvort að límbandið haldi honum ennþá á sínum stað. Ef það er
ennþá mikill munur, gæti verið þörf á annarri kvörðun til að samstilla gildin.

Þú getur notað Calibration Reminder til að minna þig á næst þegar þarf að kvarða
sykurnemann.
Calibration Reminder er sjálfkrafa stilltur á 1:00 klst, en þú getur breytt því með því
að fara í Valmynd > Reminders > Calibration.

ATH: Þegar þú kvarðar sykurnemann skaltu aldrei fara eftir skilaboðum
sem eru meira en 12 mínútna gömul, þar sem að svo gamalt blóðsykurgildi
er úrelt. Ávallt skal kvarða beint á eftir blóðsykurmælingu.
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CGM I Aðrar viðvaranir vegna sykurnema

Hluti 17: Aðrar viðvaranir vegna sykurnema
Í kafla 12 var fjallað um persónulegar viðvaranir. Þú munt einnig fá aðrar viðvaranir
sem tengjast sykurnemanum.
Algengustu viðvaranirnar sem þú mátt búast við að fá, þegar þú ert með samfellda
sykurnemamælingu, má finna í töflunni hér fyrir neðan.

Viðvörun

Ástæða

Viðbrögð

Það þarf að kvarða nemann til að geta
fengið mælingu frá sykurnema.

Skráðu blóðsykurgildi inn í dælu til að
kvarða.

Samskipti milli dælu og sendis hafa
verið rofin í 30 mínútur á meðan, eða
eftir, upphitunartímabil sykurnema.

Athugið hvort að nemi sé ennþá í
húðinni og hvort að sendir og nemi
séu tengdir saman. Færðu dæluna nær
sendinum.

Ekki var hægt að nota gildi
blóðsykurmælingar til að kvarða, það
reyndist vera of ólíkt gildi sykurnema.

Bíddu í a.m.k. 15 mínútur á meðan
blóðsykurinn nær jafnvægi. Þvoðu þér
um hendur og endurtaktu mælinguna.
Notaðu þetta gildi til að kvarða aftur.

BG not
received

Sendirinn gat ekki móttekið gildi
blóðsykurmælingar frá dælunni.

Færðu dæluna nær sendinum og
veldu OK. Dælan mun þá reyna að
senda blóðsykurgildið aftur.

Sensor expired

Sykurneminn er runninn út eftir
hámarksnotkun, sem er 6 dagar.

Fjarlægðu sykurnemann og fylgdu
leiðbeiningunum til að setja upp, og
kveikja á nýjum sykurnema.

Change sensor

Þú hefur móttekið tvær viðvaranir í röð,
um Calibration not accepted.

Fjarlægðu sykurnemann og fylgdu
leiðbeiningunum til að setja upp, og
kveikja á nýjum sykurnema.

Dælan hefur ekki fengið merki frá
sendinum.

Aftengdu sendi og sykurnema og
tengdu aftur á ný, og veldu OK.

Calibrate now

Lost sensor
signal
Calibration not
accepted

Cannot find
sensor signal

Listi með öllum viðvörunum og hættuboðum er að finna í MiniMed 640G Handbókinni sem fylgdi
með dælunni.
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Viðauki I Að hlaða og geyma sendi

Að hlaða og geyma Guardian™ 2 Link sendinn
Hlaða skal sendinn í hvert skipti, áður en hann er
notaður. Þegar sendirinn er í hleðslu, blikkar grænt
ljós á honum. Græna ljósið slokknar þegar sendirinn er
fullhlaðinn. Þú þarft að hlaða sendinn í hvert skipti sem
þú skiptir um sykurnema. Fullhlaðinn sendi er hægt að
nota í mesta lagi 6 daga á einni hleðslu. Það gæti tekið
allt upp í klukkustund að fullhlaða sendinn á ný.
Þegar þú tekur sendinn úr hleðslu, á grænt ljós að
blikka á sendinum. Það gefur til kynna að það sé
nógu mikil hleðsla á sendinum til að tengja hann við
sykurnemann. Ef græna ljósið blikkar ekki skaltu setja
sendinn aftur í hleðslu og hlaða hann að fullu.
Geymdu sendinn, hleðslutækið og tengilinn (stykki sem er notað til að athuga
hvort sendirnn sé í lagi), á hreinum, þurrum stað við herbergishita. Þú mátt geyma
sendinn í hleðslu, en þess er þó ekki krafist. Ef sendirinn er ekki í notkun, verður að
hlaða hann að minnsta kosti einu sinni á 60 daga fresti.
Ef þú setur sendinn í hleðslu og sérð ekkert ljós á hleðslutækinu: skaltu skipta um
batterí í hleðslutækinu.
Ef að þú sérð rautt ljós á hleðslutækinu á meðan sendirinn er í hleðslu: skaltu skipta
um batterí í hleðslutækinu.
Ef að þú sérð rautt ljós blikka bæði lengi og stutt á hleðslutækinu á meðan
sendirinnn er í hleðlsu: skaltu skipta um batterí í hleðslutækinu og hlaða sendinn til
fulls.
Frekari upplýsingar um sendinn og hleðslutækið má finna í Guardian 2 Link
Handbókinni.
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Viðauki I CareLink™

CareLink™ Personal hugbúnaðurinn
Hvað er CareLink™ ?
CareLink™ er hugbúnaður á netinu þar sem þú
getur hlaðið upp upplýsingum frá MiniMed™
640G kerfinu og skoðað á öruggri vefsíðu.
CareLink setur allar upplýsingarnar frá
insúlíndælunni, sykurnemanum og
blóðsykurmælinum upp í skýrslur (gröf, töflur
og línurit) sem aðstoða þig við að fylgjast
með glúkósastefnu, inntöku insúlíns og
kolvetnainntöku yfir tíma.
Með CareLink, geturðu gefið heilbrigðisstarfsmanni aðgang á netinu, til að þið
getið rætt upplýsingarnar næst þegar þið hittist.

Kostir þess að nota CareLink
CareLink auðveldar þér að fylgjast með stefnu og mynstri glúkósa, og þú sérð hvernig
hann breytist með inntöku insúlíns, máltíðum og líkamlegri hreyfingu.
CareLink vistar upplýsingarnar þínar á öruggum stað og afhjúpar mynstur í glúkósastjórnuninni sem blóðsykurmælirinn og skrásetning gagna sýnir ekki eitt og sér.
Upplýsingar frá CareLink geta hjálpað þínum meðferðaraðila að taka upplýstari
ákvarðanir sem stuðla að betri glúkósastjórnun.
Skýrslur úr CareLink geta hjálpað þér og þínum meðferðaraðila við
ákvarðanir sem stuðla að betri stjórnun og passa þínum lífsstíl.
Samspil insúlíndælumeðferðar, samfelldrar sykurmælingar og notkun á
CareLink veitir þér þau verkfæri og upplýsingar sem þú gætir þurft á að
halda til að bæta meðferðina.

Frekari upplýsingar um hvernig á að hlaða upplýsingum inn í CareLink má finna með því
að nota Contour® Next LINK 2.4 blóðsykurmælinn frá Bayer, sjá bls. 24.
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Viðauki I Röntgen og að ferðast með flugi

Röntgen, segulómun og sneiðmyndataka
Ef þú ferð í röntgen myndatöku, segulómun,
sneiðmyndatöku eða annarskonar myndgreiningartæki
þar sem að geislun er til staðar, skaltu fjarlægja
dæluna, sendinn og sykurnemann og geyma fyrir utan
áhrifasvæðið.

Ferðast með flugi
Ef þú ert með sykurnema, gætirðu þurft að stöðva þráðlausu samskiptin milli sendisins
og dælunnar á meðan fluginu stendur.
Til að stöðva þráðlausu samskiptin tímabundið skaltu kveikja á Airplane Mode. frá
Valmynd, veldu Utilities > Airplane Mode, í Airplane Mode velurðu On og svo Save.
Sendirinn heldur áfram að mæla glúkósann í Airplane Mode.
Til að virkja þráðlausu samskiptin á ný, ferðu í Airplane Mode og velur off:
Þegar þú slekkur á Airplane Mode og þráðlausa tengingin verður virk á ný, sendir
sendirinn allt upp í 10 klst mælingagögn í dæluna.
Ef Airplane Mode var í gangi í minna en 6 klst:
1) Bíddu í 15 mínútur þangað til mælingarnar frá sykurnemanum birtast á skjá
		dælunnar.
Ef Airplane Mode var í gangi í meira en 6 klst:
1) Aftengdu sendi frá sykurnema og tengdu saman á ný.
2) 	Veldu Reconnect Sensor þegar þau skilaboð birtast á skjánum, til að hefja
upphitun á sykurnema.
3) Gögn frá sykurnema (allt að 10 klst) munu birtast í dælunni.
4) Eftir 2 klst biður dælan um kvörðun til að geta haldið áfram 		
		sykurnemamælingu.
Mundu að þegar þú ert á ferðalögum er mikilvægt að fylgjast sérstaklega vel með
blóðsykrinum og vera tilbúin/n að bregðast við ef þörf krefur.
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Viðauki I SmartGuard ™ Sjálfvirk stöðvun insúlíngjafar

Myndirnar hér fyrir neðan sýna nánar
þegar Smartguard stöðvar insúlíngjöf útfrá
sykurnemamælingu MiniMed 640G kerfinu.

Stefna sykurnemamælingar
Áætluð stefna sykurnemamælingar
Sykurnemamæling á meðan
insúlíngjöf er stöðvuð

1) Suspend on low:
Ef gildi sykurnemamælingar nær neðri mörkum
þínum, mun insúlíngjöf stöðvast.
Þú færð ávallt skilaboð og heyrir
viðvörunarhljóð þegar þetta gerist.
Neðri mörk

Þú hefur 10 mínútur til að bregðast við áður
en dælan byrjar að gefa frá sér sírenuhljóð og
neyðarskilaboð birtast á skjánum.

2) Suspend before low:
Til að koma í veg fyrir að sykurnemamæling nái
neðri mörkum þínum, stöðvar dælan insúlíngjöf
áður en sykurmælingin:
• nær neðri mörkum eða er innan við 3.9 		
		 mmol/L fyrir ofan neðri mörk.
30 min

Neðri mörk

• 	er áætluð að nálgast neðri mörkin á innan
við 30 mínútum.
Ef Alert before low er stillt á on, færðu viðvörun
þegar insúlíngjöf er stöðvuð

3) Alert on low á Suspend before low:

Ef insúlíngjöf er stöðvuð vegna Suspend
before low, getur sykurgildið samt sem áður
náð neðri mörkum þínum.
Þú færð ávallt viðvörun þegar þetta á sér stað.
Neðri mörk
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Þú hefur 10 mínútur til að bregðast við áður en
dælan byrjar að gefa frá sér sírenuhljóð.

Viðauki I SmartGuard™ Sjálfvirk stöðvun insúlíngjafar

4) Basal heldur sjálfkrafa áfram útfrá mælingu sykurnema
Þegar insúlíngjöf stöðvast vegna Suspend
before low eða Suspend on low, mun basal
insúlíngjöf hefjast sjálfkrafa aftur ef:
•	sykurgildið er fyrir ofan neðri mörk og á
uppleið.

Neðri mörk

•	insúlíngjöf hefur verið stöðvuð
vegna sykurnemamælingar í a.m.k 30
mínútur.
Ef Resume basal alert er stillt á on, færðu
viðvörun þegar þetta gerist. Mundu að þú
getur ákveðið að halda áfram basal gjöf
hvenær sem er.

30 min

5) Basal heldur sjálfkrafa áfram eftir 2 klst hámarks stöðvunartíma
Þegar insúlíngjöf stöðvast vegna Suspend
before low eða Suspend on low, og ef
basal insúlílngjöf er ekki haldið áfram vegna
sykurnemamælingar, mun insúlíngjöf hefjast
sjálfkrafa aftur eftir 2 klst.

Neðri mörk
2 hours

Þú færð alltaf viðvörun þegar þessum 2 klst
hámarkstíma, sem gjöf er stöðvuð, er náð,
jafnvel þó svo að Resume basal alert sé stillt
á off. Mundu að þú getur ákveðið að halda
áfram basal gjöf hvenær sem er.

6) Sjálfvirk stöðvun insúlíngjafar ekki möguleg
Þegar basal insúlíngjöf hefst aftur á ný
eftir annaðhvort Suspend before low eða
Suspend on low, mun alltaf líða einhver tími
þar sem að sjálfvirk stöðvun á insúlíngjöf er
ekki möguleg.
30 min

Neðri mörk

Ef þú bregst við um leið og insúlíngjöfin
stöðvast eru þetta yfirleitt um 30 mínútur, en
getur verið allt að 4 klst. Sjá nánar um þetta í
handbókinni sem fylgdi með dælunni.
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Hvern skal hafa samband við og hvenær?
HAFÐU SAMBAND VIÐ INTERMEDICA
Vinsamlegast hafðu samband við InterMedica ef þú þarft frekari aðstoð eða ráðgjöf varðandi
notkun á MiniMed dælunni.
• Ef þú ert ekki viss um að dælan virki eins og hún á að gera.
• Ef að dælan sýnir viðvaranir sem þú getur ekki slökkt á.
• Til að fá frekari upplýsingar um tilteknar aðgerðir eða virkni í dælunni.
• Aðstoð við að stilla basal insúlín samkvæmt fyrirmælum læknis eða hjúkrunarfræðings.

Farðu á heimasíðu okkar:
medica.is

Eða hafðu samband við okkur í síma:
564-5055

HAFÐU SAMBAND VIÐ ÞINN MEÐFERÐARAÐILA

Europe
Medtronic International
Trading Sàrl
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0) 21 802 70 00
Fax: +41 (0) 21 802 79 00

Inter Medica
Umboðsaðili MiniMed 640G
Skemmuvegur 6
200 Kópavogur
Ísland
medica.is
Tel: 564-5055
Netfang: medica@medica.is
Opið virka daga frá 9-16
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