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Feilsøking av sensor

?

Nyttige tips
Varsler for høy og lav glukose

Symbol på skjermene CGM-data og CGM-trend
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BG

• Med Høyt/Lavt varsel (glukose), fortsetter
insulinleveringen.
• Hvis et varsel ikke bekreftes med et trykk på
varslet gjentas hvert 3. minutt.

Kalibrering behøves.
• Utfør kalibrering.

, vil

CGM-advarsel

Glukosenivå er
under nedre
brukergrense

Bekreft

Bekreft

Høyt (glukose)
varsel

Lavt (glukose)
varsel

Lav glukose-alarm
CGM-advarsel

• CGM har en automatisk alarm for lav glukose, satt til 3,1 mmol/L.
Du kan ikke deaktivere denne alarmen, heller ikke endre alarmnivået
eller innstillingene for gjentatte alarmer. Hvis denne alarmen utløses:

Oppgi BG

Bekreft

• Trykk på

CGM-advarsel
CGM-sensorFeil 0.
Insulinlevering
forsetter

Bekreft

CGM-advarsel
CGM-sensorFeil 1.
Insulinlevering
forsetter

Bekreft

Sensor
Sensoren kan ikke kalibrere.
• Trykk .
vil vises på skjermene CGM-data/CGM-trend.
• Vent 15 minutter og legg inn en fingerstikk-BG.
• Hvis feilen vedvarer, legg inn en fingerstikk-BG til.
• Hvis det ikke vises noen CGM-glukoseverdi, må sensoren skiftes ut.
Sensor
Sensoren kalibrerer ikke korrekt.
• Trykk .
vil vises på skjermene CGM-data/CGM-trend.
• Vent 1 time og legg inn en fingerstikk-BG.
• Hvis det ikke vises noen CGM-glukoseverdi etter 10 minutter, må
sensoren skiftes ut.

for å bekrefte.

IOB 5,54E
03:06
1 hr

22,5
20,5
17,5
15,0
12,5

Er det OK hvis mine fingerstikktester og mine CGM-verdier ikke stemmer helt overens?
Ja. Dette er normalt.

Hvis jeg bekrefter et CGM-varsel/en CGM-alarm, vil min insulinlevering fortsette?
Ja.

• Legge inn korrekt fingerstikk-BG, som er kritisk for å få nøyaktige sensorverdier. Bruke
korrekt teknikk når du gjør en fingerstikktest.
• Kalibrere når som helst, så lenge du ser en CGM glukoseverdi eller et BG-symbol (
skjermen CGM-data eller CGM-trend.

) på

eller

på skjermen CGM-data eller CGM-trend.

CGM-datafeil

• IKKE kalibrere hvis din BG er høyere enn 22,2 mmol/L eller lavere enn 2,2 mmol/L.

Pumpen og CGM har kommunikasjonsproblemer.
• Trykk på og kontakt din lokale Animas-distributør.

• IKKE bruk andre prøvetakingssteder enn fingertuppene til å skaffe BG-verdier for kalibrering.

CGM-historikk
• Fra CGM-menyen kan du åpne og gjennomgå en historikk for CGM-økter, BG-kalibreringer og
CGM-varsler.
CGM-hist.
Øktstart
Siste BG-kal
Advarsler

CGM-meny

CGM-økt
Reg.
17 Des, 2010

CGM-adv.

CGM BG-kal.
1

12:17

Reg.
17 Des, 2010

14:52

Forløpt:
0d, 4t, 11m
Resterende:
6d, 19t, 49m

BG
5,7
mmol/L

CGM-hist.

CGM-hist.

1

Vil mine CGM-varsler og alarmer bli gradvis høyere hvis jeg ikke bekrefter den første gangen
de lyder?
Nei. Lyden for CGM-varsler og alarmer blir ikke gradvis høyere over tid.

Reg.

17 Des, 2010

1

12:17
206-00000000
0000000000
Sender
utenfor omr.
CGM-hist.

Hva gjør jeg hvis jeg ser
i stedet for en glukoseverdi?
Ukjente CGM-registreringer (
på skjermene CGM-data og CGM-trend) er perioder da
systemet ikke forstår CGMs glukoseavlesninger. Dette er vanligvis midlertidig. Din CGM vil
vanligvis korrigere seg selv, og etter dette vil du se CGM-verdier for glukose igjen.
Når jeg primer pumpen, skifter insulinreservoar, eller hvis det er en okklusjonsalarm, vil mine
CGM-data fortsatt bli mottatt og vist på pumpen?
Ja - CGM-avlesninger vil fortsatt mottas og vises under disse pumpefunksjonene.
Når jeg setter min pumpe i Stopp-modus, vil mine CGM-verdier fortsatt bli mottatt og vist på
pumpen?
Nei - du vil ikke motta CGM-verdier når pumpen er stoppet.
Hva gjør jeg hvis jeg har spørsmål?
Ring din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon på referansearket/
pasient-ID-kortet som følger med din Animas® Vibe™ insulinpumpe.
Er Animas® Vibe™-systemet vanntett?
Ja. Pumpen er vanntett opptil 3,6 meter (12 fot) i 24 timer. Din sensor og sender er vanntette
ned til 2,4 meter (8 fot) i 24 timer.

Referanser
1. Kamath A, Mahalingam A, Brauker J. Analysis of time lags and other sources of error of the
Dexcom SEVEN continuous glucose monitor. Diabetes Technol Ther. 2009;11(11):689-695.
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CGM-advarsel
CGM-sensorsvikt.
Insulinlevering
fortsetter

Bekreft
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CGM-advarsel

Sensor sviktet
Sensor har slått seg av før slutten på 7-dagersøkten.
• Trykk på . Statusboksen på skjermen CGM-data eller CGM-trend vil
bli helt gråskravert.
• Kontakt din lokale Animas-distributør.
• Fjern den sviktende sensoren og sett i en ny sensor.
Varslet Utenfor området/symbolet
CGM-trend

på skjermene CGM-data eller

Pumpen og CGM kommuniserer ikke, eller er utenfor RF-rekkevidde.
• Sørg for at pumpen er innenfor 3,6 meter (12 fot) fra senderen/
sensorkapselen.
• Vent i 10 minutter. Hvis ingen glukoseverdi vises, må du kontakte din
lokale Animas-distributør.

Sender
utenfor
området

Bekreft

Kompatibel med

m

Gå gjennom alle kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og detaljerte prosedyrer i
Animas® Vibe™ brukerhåndbok før du bruker Dexcom G4 CGM-systemet.
Du må gjøre en fingerstikktest (blodglukosetest med en blodprøve fra fingertuppen din)
med BG-måleren din og bruke denne BG-verdien til å ta beslutninger om insulin eller
behandling. Beslutninger om insulindosering må ikke kun baseres på resultater fra CGM.

￼

Viktig informasjon

Viktige påminnelser
• Du må gjøre en fingerstikktest med BG-måleren din og bruke BG-verdien til å ta beslutninger
om insulin eller behandling. Beslutninger om insulindosering bør ikke kun baseres på
resultater fra CGM.
• Ditt Animas® Vibe™-system vil ikke automatisk gjøre insulinjusteringer basert på avleste
CGM-verdier.
• Du må kalibrere CGM minst hver 12. time.

KONTRAINDIKASJONER
• Dexcom G4-sensoren og senderen må fjernes før magnetisk resonansavbilding (MRI),
CT-skanning eller diatermisk behandling. Dexcom G4-systemet er ikke testet under
MRI- eller CT-skanning eller med diatermisk behandling, og det er ukjent om det kan
oppstå problemer med sikkerhet eller ytelse.
• Hvis du tar legemidler som inneholder acetaminofen (paracetamol) mens du har sensoren
på deg, kan det føre til falske høye glukoseverdier. Graden av unøyaktighet avhenger av
mengden av acetaminofen (paracetamol) som er aktivt i kroppen din.

200 Lawrence Drive
West Chester, PA 19380 USA
For kundeservice utenfor USA, kontakt
din lokale Animas-distributør.

0086

LifeScan Europe
Division of Cilag GmbH International
Gubelstrasse 34
CH-6300 Zug, Switzerland
Tlf: +41 58 231 50 50
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Bli kjent med ditt Animas® Vibe™-system

2

Sette opp sender-ID

3

Sette varsellyder og nivåer

4

Sette inn sensor og plassere sender

5

Starte sensorøkt

6

Kalibrere

7

Skjermene CGM-trend og CGM-data

8

Avslutte sensorøkt

￼

￼

￼

￼

10,0

5,0

En del av Animas® Vibe™-systemet

￼

Hvilken garanti følger med mitt Animas® Vibe™-system?
Garantien for pumpen varer i 4 år. Garantien for senderen er på 6 måneder.

Kalibrering - Hva du IKKE skal gjøre
• IKKE kalibrere når du ser symbolet

løser seg vanligvis selv innen noen minutter, men kan ta flere
timer.
• IKKE kalibrer.
• Påse at sensorkapselen kleber godt til kroppen og at ikke noe gnisser
mot den.
• Sjekk at senderen er låst på plass på begge sider.
• Når du ser en glukoseverdi eller symbolet
på skjermene CGMdata eller CGM-trend, legger du inn fingerstikk-BG for kalibrering.

Skal jeg ta beslutninger om behandling på grunnlag av resultater fra mitt Animas® Vibe™system?
Du må ta en fingerstikktest med BG-måleren og bruke denne BG-verdien til å ta beslutninger
om insulin og behandling. Beslutninger om insulindosering bør ikke kun baseres på resultater
fra CGM.

• Kvalitetskontrollere BG-måleren for å være sikker på at den gir nøyaktige
kalibreringsverdier.

• Kalibrere hver gang glukosenivåene stiger eller faller1.

???

Vil CGM erstatte min tradisjonelle BG-måler?
Nei, den er ment å brukes I TILLEGG TIL din BG-måler. Når du bruker CGM, må du ta to
fingerstikktester med BG-måleren for å starte/kalibrere sensorøkten. Du må også ta minst en
fingerstikktest hver 12. time.

• Bruke samme BG-måler for alle kalibreringer.

Skift CGMsender. Lavt
batterinivå.

Symbol (Ukjent CGM glukoseverdi) på skjermene CGM-data/CGMtrend

Hva kan CGM gjøre for meg?
CGM gir deg et kontinuerlig bilde av dine glukosenivåer for å hjelpe deg med å oppdage
trender og mønstre i glukosenivåene. Trendene lar deg se hvor dine glukosenivåer har vært,
i hvilken retning de beveger seg og hvor hurtig de kan stige eller falle.

Hvor nærme hverandre må pumpen og senderen være?
De må være innenfor 3,6 meter (12 fot) fra hverandre hele tiden, inkludert under
oppstartsperioden og når du sover.

Senderens batteristrøm er svak. Senderen vil fortsette å virke, men med
muligheter for datagap.
• Trykk på . Skift sender.

12:34

Vanlige spørsmål

Kan min sender brukes om igjen?
Ja. IKKE KAST SENDEREN DIN. Senderen kan brukes om igjen.

• Vaske hendene før hver kalibrering.

• Kalibrere minst hver 12. time.

CGM-advarsel
CGM-svikt.
Insulinlevering
fortsetter.
Ring service
XXX-XXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Bekreft

Bekreft

Kalibrering - Hva du skal gjøre

Lavt batteri i senderen

Bekreft

Glukosenivå er
under
3,1 mmol/L

• Du vil bli varslet igjen etter 30 minutter hvis glukoseverdien din
fremdeles er på eller under 3,1 mmol/L.

CGM-advarsel

???

Glukosenivå er
over øvre
brukergrense

• Du kan aktivere/deaktivere og stille inn varsellyder
basert på legens anbefalinger og dine egne ønsker.

IOB 5,54E

CGM-advarsel

CGM-advarsel

Dexcom G4 system for kontinuerlig glukoseovervåking (CGM)
Hurtigstartsveiledning

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
For kundeservice utenfor USA, kontakt
din lokale Animas-distributør.

0050

MediTech Strategic Consultants B.V.
Maastrichterlaan 127-129
NL - 6291 EN Vaals
Tlf: +31 (0)43 306 33 20
Faks: +31 (0)43 306 33 38

￼

￼

Gjøre Animas® Vibe™-systemet
til en del av livet ditt
CGM er ikke en erstatning for din tradisjonelle blodglukosemåler
(BG-måler). Når du bruker CGM, vil du se avleste glukoseverdier i
sanntid på din Animas® Vibe™ insulinpumpe hvert 5. minutt i opptil
7 dager. Disse avleste verdiene vil hjelpe deg med å oppdage
trender og mønstre i dine glukosenivåer. På denne måten kan du se
hvor dine glukosenivåer har vært, i hvilken retning de beveger seg
og hvor hurtig de kan stige eller falle.
Denne hurtigstartsveiledningen vil hjelpe deg med å sette opp
CGM-delen av ditt Animas® Vibe™-system. Før du starter og hver
gang du har et spørsmål, bør du lese gjennom Animas® Vibe™
brukerhåndbok. Du kan også kontakte din lokale Animas-distributør
for å få hjelp. Du finner kontaktinformasjon på referansearket/
pasient-ID-kortet som følger med din Animas® Vibe™ insulinpumpe.
MERK: CGM er et ekstrautstyr for din Animas® Vibe™ insulinpumpe, og selges separat. Kontakt
din lokale Animas-distributør for å bestille CGM-forsyninger. Du finner kontaktinformasjon på
referansearket/pasient-ID-kortet som følger med din Animas® Vibe™ insulinpumpe.

Se brukerhåndboken
Dette produktet er beskyttet av en eller flere patenter i USA, inkludert 6,656,148. Andre
patenter avventer. Animas® and Vibe™ er varemerker som tilhører Animas Corporation.
Dexcom, Dexcom G4 og The Glucose Sensor Company er enten registrerte varemerker eller
varemerker som tilhører Dexcom, Inc. i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker og
opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

© 2012 Animas Corporation. Med enerett.
P/N: 410-286-68 Rev. A 10/2012
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Bli kjent med ditt Animas® Vibe™system

1

Ditt Animas Vibe -system inkluderer:
•A
 nimas® Vibe™ insulinpumpe
• Dexcom G4 CGM, som inkluderer:
- Dexcom G4 sender
- Dexcom G4 sensor og applikator
®

™

￼

3

Plassere senderen

Sette varsellyder og nivåer
(valgfritt)

a. Rengjør senderen med en alkoholserviett. La det tørke.

Trendpil*

Lydbolus/ezBolus™-knapp

a. Fra skjermen CGM-oppsett, marker Lyder.
Trykk på .
b. Marker enhver varseltype. Trykk på for å
aktivere “redigeringsmodus”. Bruk knappene
/ til å stille inn ønske lyd for varslet
(alternativene høy - middels - lav - vibrasjon).
Trykk på .
c. Bla ned til CGM-oppsett. Trykk på

CGM-advarsel
Lyder
Høyt varsel H
Lavt varsel H
Stign.hast. H
H
Fallhast.
H
Område
H
Annet
CGM-oppsett

CGM-oppsett
Lyder
Høyt varsel
Lavt varsel
Stign.hast.
Fallhast.
Utenfor omr.
Sender
CGM-meny

c. Bruk en finger til å holde senderen på plass. Med den andre hånden, beveger du
senderlåsen fremover til du hører to klikk.

a. Fra skjermen CGM-oppsett, marker enhver varseltype. Trykk på
b. Trykk på

OK-knapp

Dexcom G4 sender (IKKE TIL ENGANGSBRUK)
Dexcom G4 sensor (TIL ENGANGSBRUK)

Høyt varsel
Advar over
6,7 mmol/L
Slumretid
0 min
Aktiver
Ja
CGM-oppsett

Høyt varsel

Høyt varsel

Advar over
6,7 mmol/L
Slumretid
0 min
Aktiver
Ja
CGM-oppsett

Advar over
6,7 mmol/L
Slumretid
0 min
Aktiver
Ja
CGM-oppsett

for å returnere til skjermen CGM-oppsett.

￼
Sensorapplikator (til engangsbruk)

4

Sikkerhetslås

Sette inn sensor
og plassere sender

Før du starter dette trinnet, bør du ha en sensor, sensorapplikatoren, senderen og en
alkoholserviett for hånden.

Krage

a. Vask plasseringsstedet med alkohol. La det tørke. Plasseringsstedet bør være på magen,
unna bukselinningen eller områder du trykker mot. Det bør være minst 7,6 cm (3 tommer)
unna insulinpumpens infusjonssted.
c. Plasser sensoren vannrett, IKKE loddrett. Gni fingrene rundt klebeflatene for å feste.

Sensorkapsel

Siste CGM-verdi

Sette opp sender-ID

for å markere CGM og trykk på

b. Trykk på

for å markere Oppsett og trykk på
HOVEDMENY
Bolus
CGM
Stopp/Start
Historikk
Basal
Oppsett
Prime/Tilbsp
Status
Meny

.

HOVEDMENY
Bolus
CGM
Stopp/Start
Historikk
Basal
Oppsett
Prime/Tilbsp
Status
Meny

e. Det kan hjelpe hvis du bruker tommelen og pekefingeren til å klype sammen huden under
sensorkapselen (bruk den svakeste hånden).

CGM-meny

f. M
 ed din dominerende hånd, plasser 2 fingre over kragen (se bildet nedenfor).
Legg tommelen på stemplet og trykk det helt ned. Du skal høre to klikk.

BG - kalibr.
Trendgraf
Start/stopp
Historikk
Oppsett
Hovedmeny

for å markere Sender og trykk på
Sender

SNR

#00000

CGM-oppsett

.

CGM-oppsett

etter hvert siffer som legges inn, og gjenta til siste sifferet er lagt inn.

d. C
 GM-oppsett vil bli markert. Trykk på

41028668A_QSG_Unity_OUS_NO_mmolL_R1.indd 2

g. Bruk tommelen som underlag, plasser 2 fingre under
kragen og trekk den helt opp. Du skal høre to klikk.

CGM-meny
BG - kalibr.
Trendgraf
Start/Stopp
Historikk
Oppsett
Hovedmeny

Start CGM
Sensor
Økt

START
AVBRYT

*

 rendpiler (på skjermene CGM-data/CGM-trend) og CGM-verdier (på skjermene CGM-trend) er
T
fargekodet. En forklaring på trendpilene og fargekodene vises nedenfor.

†

 t symbol kan vises i stedet for din nåværende CGM-verdi på skjermene CGM-data og CGM-trend.
E
Se Animas® Vibe™ brukerhåndbok for nærmere opplysninger.

Trendpiler kan brukes sammen med trendgrafene til å se hvilken retning dine glukosenivåer
beveger seg og hvor raskt de endrer seg. Du bør ikke dosere insulin basert på informasjon fra
trendpilene.

CGM-advarsel
Bruk alltid
fingerstikkBG for
behandlingsbeslutninger
og CGMkalibrering
Bekreft

Start CGM

c. En 2 timers oppstartsperiode vil starte. Sjekk pumpen ca. 10 minutter etter å ha startet
sensorøkten, for å forsikre deg om at pumpen og senderen kommuniserer (symbolet
skal IKKE vises på skjermen CGM-trend).

￼

6

Kalibrere

På slutten av den 2 timer lange oppstartsperioden, kalibrerer du CGM ved å ta to fingerstikkBG-tester med BG-måleren din. BG-verdier må tas innenfor 5 minutter av hverandre, og de må
deretter umiddelbart legges inn i pumpen. Du må også kalibrere daglig med en fingerstikk-BG
ca. hver 12. time. Kalibreringsverdier kan legges inn tidligere eller oftere enn 12 timer hvis du
ønsker det.



Stiger raskt: Din CGM-glukoseverdi stiger med mer enn 0,17 mmol/L hvert
minutt.



Stiger: Din CGM-glukoseverdi stiger med 0,11–0,17 mmol/L hvert minutt.



Stiger sakte: Din CGM-glukoseverdi stiger med 0,06–0,11 mmol/L hvert minutt.



Konstant: Din CGM-glukose er konstant (verken stiger eller synker med mer enn
0,06 mmol/L hvert minutt).



Faller sakte: Din CGM-glukoseverdi faller med 0,06–0,11 mmol/L hvert minutt.



Faller: Din CGM-glukoseverdi faller med 0,11–0,17 mmol/L hvert minutt.



Faller raskt: Din CGM-glukoseverdi faller med mer enn 0,17 mmol/L hvert minutt.

Ingen
pil(er)

Ingen informasjon om endringshastighet: CGM kan ikke alltid beregne hvor
raskt din CGM-glukose stiger eller faller.

Trendpiler og CGM glukoseverdier på skjermene CGM-data og CGM-trend er fargekodet.
Se forklaringen nedenfor:
Røde piler eller datapunkter betyr at den siste avleste CGM-verdien var på eller
over grensen for Høyt varsel (glukose) som er satt på pumpen.
Grønne piler eller datapunkter betyr at den siste avleste CGM-verdien var mellom
grensene for Høyt og Lavt varsel (glukose) som er satt på pumpen.

CGM-advarsel

c.	Fra CGM-menyen vil BG-ber. bli markert.
Trykk på .

/

e.	AVBRYT vil markeres. Bruk knappene

/

Blå piler eller datapunkter betyr at den siste avleste CGM-verdien var på eller
under grensen for Lavt varsel (glukose) som er satt på pumpen.

￼

Oppgi 2
start-BG-er

￼

Bekreft

8

BG-kalibr.

CGM-meny

til å legge inn BG-verdien.

Insulin om bord (indikert med “IOB” på
skjermen)
(mengden vises kun hvis funksjonen
Insulin om bord er aktivert på pumpen)

Trendpiler

.

BG - kalibr.
Trendgraf
Start/stopp
Historikk
Oppsett

6,7

mmol/L

KALIBRER
AVBRYT

Hovedmeny

til å bla frem til KALIBRER og trykk på

f.	Gjenta ovenstående instruksjoner for å legge inn en fingerstikkverdi til.

.

CGM-advarsel

g.	Det kreves minst 2 kalibreringer hver dag. Du vil bli påminnet om å
legge inn en fingerstikk-BG-verdi hver 12. time. Følg ovenstående
instruksjoner for å legge inn BG-verdien.

Avslutte sensorøkt

Sensoren slår seg automatisk av etter 7 dager. Pumpen vil varsle deg 6 timer, 2 timer og
30 minutter før dette skjer. En endelig CGM-advarselsskjerm vil vises når din sensorøkt er
avsluttet.
Trykk på
avsluttet.

for å bekrefte at din sensorøkt er

Du kan også stoppe sensorøkten når som helst ved
å velge Start/stopp fra CGM-meny.

Oppgi BG

CGM-advarsel
CGM-økt
utløper om
06:00

for å returnere til skjermen CGM-oppsett.

Sensor
utløpt.
CGM-økt
avsluttet

Bekreft

“2 KLIKK”

7

Fjerne sensorkapselen og senderen

Skjermene CGM-trend og
CGM-data

Løsne tapen og plukk sensorkapselen/
senderen fra kroppen.

Skjermene CGM-trend gir et fullstendig bilde av din glukosestatus. Skjermene CGM-trend
inkluderer en grafisk fremstilling av dine CGM-verdier over en periode på 1-3-6-12-24 timer,
basert på skjermvisningen du foretrekker. Skjermene CGM-trend gir deg også informasjon for
å vurdere hastigheten og retningen av dine glukosenivåer.
h. Påse at senderlåsen er jevn med huden. Mens du
fremdeles holder applikatortønnen, bruker du den andre
hånden til å klemme på de riflede tappene på siden av
sensoren. Vipp applikatortønnen frem og tilbake og løft
den opp og bort fra kroppen.

CGM-advarsel

Bekreft

Skjermene CGM-trend

#60000

b. T rykk på for å markere S/N #. Det siste sifferet markeres. Bruk knappene / til å gå til
det første sifferet og trykk på for å aktivere “redigeringsmodus”. Bruk knappene /
til å legge inn det første sifferet i ditt 5-sifrede ID-nummer (som du finner på undersiden av
senderen).
c. Trykk på

. Bekreft CGM-advarsel ved å trykke på

￼

Sender

SNR

7,9

Bekreft

Slik legger du inn sender-ID
CGM-oppsett
Lyder
Høyt varsel
Lavt varsel
Stign.hast.
Fallhast.
Utenfor omr.
Sender
CGM-meny

b. START vil bli markert. Trykk på

“2 KLIKK”

Hver gang du begynner å bruke en ny sender, må du legge inn sender-ID. Dette gjør at pumpen
og senderen kan kommunisere med hverandre. Din unike sender-ID gjør dette mulig. Ta sender
av brettet når du er klar til å bruke den. Med en gang du tar den av brettet, begynner den å
bruke batteristrøm. Vent i ca. 10 minutter for at senderen skal aktiveres og bli klar til bruk.

a. Fra skjermen CGM-oppsett, trykk på

Aktuell CGM-verdi†

Trendpil*

IOB 5,54E

a. Fra skjermen CGM-meny, bla ned og marker Start/stopp.
Trykk på .

d. Bruk knappene
Trykk på .

.

12:34

Starte sensorøkt

MERK: 6,7 mmol/L er standardverdien som vises
første gang du kalibrerer. Legg din faktiske
fingerstikk-BG for kalibrering.

Fra HOVEDMENYEN:
a. Trykk på

5

b. Vask hendene og ta en fingerstikktest med BG-måleren.
d. Fjern sikkerhetslåsen ved å trekke den rett ut (følg pilene på bildet nedenfor). Ta vare på
sikkerhetslåsen.

Aktuell tid

mmol/L

a.	Når den 2 timer lange oppstartsperioden er over, vil du bli bedt om å
legge inn 2 separate fingerstikk-BG-verdier i pumpen. Trykk på for å
bekrefte advarselen.

MERK: Hvis du har problemer med din sensor-økt, tar du vare på sensoren til du har snakket
med din lokale Animas-distributør. Du finner kontaktinformasjon på referansearket/pasientID-kortet som følger med din Animas® Vibe™ insulinpumpe.

2

￼

Kalibrere

Utløser

￼

Lavt (glukose) varselnivå
(vises når dette varslet er aktivert)

2,5

Senderlås

Slik setter du inn sensoren

b. Fjern beskyttelsen fra klebeflatene på bunnen av sensorkapselen.

Senderlås

Høyt (glukose) varselnivå
(vises når dette varslet er aktivert)

12,5
10,0
7,5

d. For å vise fremdriften av oppstartsperioden,
vil en skravert boks vises på skjermene CGMtrend, og denne vil gradvis forminskes over de to
timene. Ingen CGM-data vises under oppstartsperioden.

Stempel

Applikator
(inneholder en liten
innføringsnål og sensor)

15,0

5,0

c. Der det er aktuelt, setter du nivå og slumretid og velger å aktivere/deaktivere varslet.
Standard slumretid er 0 minutter (ingen slumring) og alle varsler er aktivert.
d. Bla ned til CGM-oppsett. Trykk på

CGM-verdier den
siste timen*

Fjerne senderlåsen

Slik starter du en sensorøkt

.

for å aktivere “redigeringsmodus”.

CGM-oppsett
Lyder
Høyt varsel
Lavt varsel
Stign.hast.
Fallhast.
Utenfor omr.
Sender
CGM-meny

Graftidsperiode

17,5

d. For å fjerne senderlåsen, holder du sidene på sensorkapselen med én hånd og senderlåsen
i den andre. Vri låsen av.

for å returnere til skjermen CGM-oppsett.

Stille inn varselnivåer

Displayskjerm

mmol/L
22,5

Skjermen CGM-data

Stille inn varsellyder

Ned-knapp

9,7

Aktuell tid
03:06
1 hr

20,5

Kontrastknapp/CGM-snarvei

Opp-knapp

Aktuell CGM-verdi†

b. Bruk tommel og pekefinger til å klype sammen huden din på bunnen av sensorkapselen.
Plasser senderen i sensorkapselen (flat side ned, tynneste side bort fra låsen).

Du kan stille inn pumpen til å varsle deg når dine CGM-verdier blir for høye eller lave (Høyt
varsel/Lavt varsel), eller når de stiger eller faller for raskt (varsler om stigningshastighet/
fallhastighet). Du kan også stille inn pumpen til å varsle deg om når senderen ikke er innenfor
RF-rekkevidde av pumpen (varslet Utenfor område). Varsler kan aktiveres/deaktiveres og
stilles på standard eller selvvalgte nivåer. Selvvalgte nivåer bør være basert på legens
anbefalinger og dine personlige preferanser. Noen varsler (Høyt/Lavt og Utenfor området) lar
deg også stille inn en “slumreperiode” for å gi deg et nytt varsel etter en valgt tid.

Animas® Vibe™ insulinpumpe

Skjermen CGM-trend


￼

 lasser sensorkapselen/senderen på et
P
hardt underlag. Sett de hakkete kantene
på sikkerhetslåsen (fra sikkerhetsapplikator) slik at de “klemmer”
den brede enden av senderen i
sensorkapselen.

Sikkerhetslås
(fra applikatoren)

Sensorkapseltappenes
vinger
Sensorkapseltapper

Sikkerhetslås
(fra applikatoren)

Skjermen CGM-data gir et øyeblikksbilde av din nåværende glukosestatus.

Tilgang til skjermene CGM-trend og CGM-data
a. Fra skjermen CGM-meny, trykk på

for å markere Trendgraf. Trykk på

.

b. Bruk knappene / til å bla gjennom trendskjermene og dataskjermene. Trykk på
returnere til skjermen CGM-meny.

for å

c. Når pumpen er i dvalemodus, kan du åpne skjermene CGM-trend direkte ved å trykke på
Kontrastknapp/CGM-snarvei (
).

T rykk på sikkerhetslåsen til du ikke kan trykke mer,
og trekk den rett opp. Senderen vil sprette ut av
sensorkapselen.

Sensorkapsel
med sikkerhetslås på plass

MERK: Hvis du ikke har tatt vare på sikkerhetslåsen, kan du bruke fingrene og spre de bakre
tappene på sensorkapselen. Senderen vil deretter sprette ut.
Ta vare på senderen for neste sensorøkt.
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